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Er zijn plaatsen, waar de Paaswake werkelijk een nachtwake is – een nacht lang klinken er lezingen, tot aan het
ochtendgloren wordt er gebeden en gezongen.
 
Wat die lezingen betreft: ooit waren het er vijftien. Later twaalf – vanaf de derde eeuw was dat, in Jeruzalem, in
Milaan, in Armenië, bij de Kopten. Drie uit  Genesis (schepping, zondvloed, de binding van Izaäk), uit Exodus (de
uittocht), Ezechiël (de opstanding van de dorre beenderen), Jona, profetenlezingen uit Jesaja en Jeremia, verder
uit Deuteronmium (het testament van Mozes) en nog eens uit Exodus (de instelling van het Pascha). Er wordt
gespeeld met bijbelse motieven, er wordt een krans gevlochten om de opstanding heen, een krans vol
opstandings- en verlossingsmotieven, te beginnen met de schepping. Karl Barth formuleerde puntig als hij kon
zijn: Schöpfung als Erlösung! Schepping als bevrijding – uit de chaos, uit het Grote Niets.
 
Later werd de lijst lezingen  gewijzigd en in de vorige eeuw werden het er 7.
Vaticanum II (1969) besluit tot een zevental lezingen die niet zozeer het profetische, het principieel bevrijdende,
uitleidende karakter van Pasen benadrukken. Maar meer het cultische, het vooral liturgische aspect en karakter
beklemtonen. Pasen wordt dan per saldo eerder een incidenteel wonder, een mirakel (een mysterie noemt de RK
het), met de nadruk op verzoening van de enkeling, op de individuele verlossing-de-hemel-in.
Pasen is dan de opstanding van de Eerste en de Enige – die min of meer uit de lucht komt vallen. Op even
uitzonderlijk als exotisch incident.
Opstanding wordt een persoonlijk geluk – i.p.v. ‘bevrijding in onze tijd’ (de term is van wijlen professor Herman
Wegman). Doorgaande bevrijding uit  menselijke, algemeen menselijk wanhoop – weg uit de greep van ellende,
kwaad, onderdrukking. Uittocht en opstanding als beginsel, doel en zin.
Geen wonder intussen – die accent verschuiving van principieel naar persoonlijk: al eeuwen immers hoort de
kerk bij de keizers, horen de keizers bij de kerk. Beide partijen hebben daar veel plezier van gehad. En hebben er
dus geen belang bij, profeten aan het woord te laten, die de revolutie preken en een nieuw, een opgestaan leven
uitroepen. Zie Kyrill I en de heer P.  te M.
 
Precies daar zit een probleem: wij nemen  elkaar graag kerkelijk en theologisch de maat  – geloof jij dat de
opstanding van Jezus echt gebeurd is? En dan zeggen we erbij dat Jezus’ opstanding  het hart van de zaak is. En
dat je, als niet letterlijk gelooft in een daadwerkelijk opstanding, dat je er dan eigenlijk niet meer bij hoort.
Maar met die vraag, met dat criterium als maatstaf van rechtzinnigheid ga je aan het wezenlijke voorbij: je kunt
heel goed in opstanding geloven – en er inmiddels en desondanks niets van begrepen hebben.
Want wie van de opstanding een mirakel maakt, een cultisch gebeuren, die ontkent het wezen der opstanding
harder en principiëler, dan degene die twijfels heeft bij de stipte historiciteit van het verhaal.
Immers het gaat om de opstanding naar de profeten, Jezus is niet los verkoop- of verkrijgbaar.
Doorgaande opstanding, opgestaan leven – dáár ging het Tenach en profeten om. En alles wat Jezus heeft
gedaan en gezegd was daar een meer dan consequente toepassing van.
Hij leefde niet naar het dogma van de opstanding, in het jaar 33, om zo en zo laat. Hij leefde volgens de ethiek van
de profetie, hij zong het refrein der schriften: het moet anders – het moet zoals geschreven staat.
 
De kerk heeft daar eeuwenlang het zicht op verloren, ja – het zelf en zelfs verduisterd. Opstanding als geïsoleerd
gebeuren, zonder enige andere consequentie dan dat de gelovigen naar de hemel mochten.
Zo heeft de Jood Jezus opstanding nooit begrepen. Opstanding is opstanding naar de schriften – niet naar de
hemel: de hemel komt naar de aarde!
Anders gezegd: de opstanding is niet van gisteren, niet voor ooit – maar voor vandaag, misschien morgen!
 
Gerben H. Westra
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Wijken PGE groeien verder naar elkaar toe
 
Op zaterdag 12 maart hebben de zes wijken van de PGE opnieuw een stap gezet naar verdere samenwerking.
Bijna zestig kerkenraadsleden werkten samen ideeën uit voor een toekomstige kerk. Drie scenario’s werden
besproken die binnenkort worden voorgelegd aan de gemeenteleden.

‘Wat fijn om over de grenzen van je eigen wijk met kerkenraadsleden van andere wijken in gesprek te zijn. Je
komt op nieuwe ideeën, maar wat me vooral is opgevallen hoe makkelijk je met elkaar in gesprek komt. We zien
allemaal dat er wat moet veranderen in onze kerk.’ Deze uitspraak van een van de aanwezigen na afloop van de
bijeenkomst verwoordde een breed gedragen gevoel. We moeten verder naar elkaar groeien.
Afgelopen half jaar zijn op tal van bijeenkomsten gesprekken gevoerd over de toekomst van de Protestantse
Gemeente in Ede. Zorgen zijn geuit, ideeën bedacht en informatie verzameld hoe de kerk blijvend van betekenis
kan zijn voor volgende generaties en voor de samenleving. Op 19 februari
hebben de leden van de Algemene Kerkenraad, predikanten en een groep gemeenteleden drie  scenario’s
opgesteld voor een kerk met toekomst. Deze zijn drie weken later, op 12 maart, besproken en verder uitgewerkt
met alle wijkkerkenraden van de PGE.
De drie scenario’s hebben als werktitel gekregen: Open Huis, Thuis en Tentenkamp. Ze zien er in het kort als volgt
uit:
Het model Open Huis rust op twee pijlers, te weten de vieringen van geloof en de gemeenschap. Een kerk wordt
gevormd door mensen die samen een gemeenschap willen vormen, naar elkaar willen omzien, er voor elkaar
willen zijn. De kern van een kerkelijke gemeenschap is het samen vieren rond het woord van God. Een kenmerk is
dat de Open Huis kerk open is voor iedereen. Iedereen die wat met of van de kerk wil komt naar het kerkgebouw
en krijgt antwoord, aandacht en wordt perspectief geboden. Er zijn dagelijks mensen in de kerk die dat
aanspreekpunt willen en kunnen zijn. Er komt één multifunctioneel gebouw. Hierin zijn meerdere zalen zodat er
ruimte is voor verschillende vieringen. Vanaf 1 januari 2023, tot het moment waarop deze nieuwe kerk is
gerealiseerd, maken we gebruik van De Open Hof die een nieuwe naam krijgt: ‘De Tussen Hof’.
 
Kern van het scenario Thuis is dat gemeenteleden die nu kerken op een plek waar zij zich thuis voelen zo
meegenomen worden in het proces naar een toekomstbestendige PGE dat zij het vertrouwen krijgen dat zij
kunnen overstappen naar een andere/nieuwe vierplek wat voor hen een nieuw thuis kan worden. Het scenario
Thuis gaat voorlopig uit van de huidige zes vierplekken. Daar voelen gemeenteleden zich thuis, dat is een
vertrouwde omgeving, waar men zich gezien en gehoord voelt. Vanuit deze plekken gaan we gezamenlijk op weg
naar een nieuw thuis. Dat doen we door PGE-breed gezamenlijke activiteiten op te zetten en gemeenschappelijke
vieringen te organiseren op gezette tijden. Vanaf 1 januari 2024 gaan we volgens dit scenario ook gezamenlijk
verder in één gebouw, De Open Hof. Ook dit is een tussenstap op weg naar een nieuw multifunctioneel gebouw.
Het scenario Tentenkamp lijkt op het scenario Open Huis. Dit scenario pleit ook voor één multifunctioneel
gebouw, maar wil de andere gebouwen niet afstoten, zoals bij de andere scenario’s. De bestaande gebouwen
worden in de toekomst ingezet voor maatschappelijke functies. Je kunt hierbij denken aan een
kloostergemeenschap voor studenten en bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen. Omdat de vaste vrijwillige
bijdrage van gemeenteleden terugloopt wordt gezocht naar andere inkomsten. Voor de bestaande gebouwen
wordt een plan ontwikkeld. Er zijn elders verschillende
voorbeelden van kerkgebouwen die naast een maat-
schappelijke functie voldoende inkomsten generen
om de kosten te dekken. De vervolgstappen zien er
als volgt uit. Komende weken worden deze scenario’s
met de gemeenteleden besproken, onder andere via
gemeentebijeenkomsten. Op die manier willen we sa-
men kijken welk kerkmodel bij ons past. Dat hoeft niet
per se één van de scenario’s te zijn, het kan ook een
combinatie worden. En wellicht zijn er nieuwe ideeën
ter aanvulling. Voor de zomer moet een besluit geno-
men worden.

Peter van Veen (voorzitter AK)

4 April 2022



                       Bijdrage Kerkblad
Wilt u uw bijdrage voor het kerkblad (€ 24,-)
overmaken naar NL11INGB 0000 867 584 t.n.v.
Protestantse Gemeente Ede o.v.v. Kerkblad.
Als u ons een incassomachtiging  hebt
gegeven, wordt de bijdrage afgeschreven
rond 8 april 2022.

____________________
Gezamenlijke diensten in De Stille Week
Tijdens de Stille Week hebben de wijken Beatrix,
Emmaüs en Open Hof een aantal gezamenlijke
diensten:
Op Witte Donderdag is er om 19.30 uur een
gezamenlijke viering in de Beatrixkerk met ds. T.P. De
Jong als voorganger. In deze dienst gedenken en
vieren we de Maaltijd van de Heer.
Op Goede Vrijdag is er om 21.00 uur het Passieverhaal
in De Open Hof met ds. A. Gilles als voorganger.
Hiernaast staat meer informatie over deze dienst
vermeld.
De Paasnacht vieren we samen in de Emmaüs, waar
Ds. J.P. Prenger voorgaat. Deze viering begint om 22.00
uur.
Wij wensen elkaar een goede week van stilte, inkeer,
delen en helen toe.

Het passieverhaal in Ede - Alles komt goed 
Op Goede Vrijdag 15 april is het passieverhaal in Ede.
De Raad van Kerken Ede organiseert in de week voor
Pasen samen met De Open Hof een stille tocht waarin
mensen samen het kruis dragen. De stille tocht
symboliseert het lijden, sterven en de opstanding van
Jezus. Het is het verhaal van God met mensen op weg
naar een nieuw begin. Dat is in deze tijd van oorlog,
geweld en verschrikking van grote betekenis. Samen
houden we de hoop levend.
Route - De stille tocht begint bij de Albert Heijn aan de
Parkweide. Vanaf 19.45 uur kunnen mensen zich hier
alleen of met een groepje verzamelen en aansluiten bij
de tocht. Even voor 20.00 uur vertrekt de stille tocht.
De route is ongeveer 1.5 kilometer lang. Deze gaat on-
der de N224 door de tunnel en rechtsaf bij Hoekenburg
en over de Lindenhorst. Vervolgens linksaf bij Hoger-
horst en door tot het kruispunt bij de Slotlaan. Voor het
kruispunt rechtsaf over de stoep en vervolgens rechtsaf
om het kinderdagverblijf heen naar de Open Hof waar
het kruis wordt binnengedragen.
Stem van hoop - In de Open Hof start om 21.00 uur de
dienst met ds. Agn s Gilles. Drie stemmen zullen deze
avond klinken. De stem van Maria die vertelt over de
weg van Jezus, de stem van de wereld, en de stem van
een mens. Deze drie stemmen vertellen over verraad,
over redding en over hoop dat het nooit te laat is. Dat
er ruimte is voor een nieuw begin.
Meedoen of meekijken - Iedereen die de dienst en/of
de stille tocht wil bijwonen, is van harte welkom. De
kerk is vanaf 20.00 uur geopend voor mensen die de
tocht op afstand willen meebeleven. Met een livestream
is de stille tocht vanuit de kerk op een groot scherm te
volgen. U kunt de tocht ook live meebeleven door bij
de route aanwezig te zijn en u kunt de passie volgen en
terugkijken via de website van De Open Hof.
Voor vragen kunt u zich wenden tot:
Martijn Boelhouwer Tel. 0620905959

Collecterooster april 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.
3 april   -  1e collecte Diaconie PGE - Meet Inn
                 2e collecte  - Kerk in Actie; Moldavië
                 zie info: www.kerkinactie.nl/40dagentijd
10 april  - 1e collecte Kerk - wijkwerk
                 2e collecte - Kerk in Actie; Paas Challenge
                 zie info: www.kerkinactie.nl/40dagentijd
14, 15 en 16 april; resp. Witte Donderdag, Goede
                 Vrijdag, Stille Zaterdag worden er geen
                 collecten gehouden
17 april -  1e collecte Diaconie PGE - Quotum
                 2e collecte -  Kerk in Actie; Libanon
                 zie info: www.kerkinactie.nl/40dagentijd
24 april -  1e collecte Kerk - Wijkwerk
                 2e collecte -  Diaconie - wijk
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___________________
Passie concert 2022
Na een concertloos jaar dit jaar gelukkig weer een
Passieconcert door het projectkoor van Bespreek het
samen! We zingen dit jaar een doorsnede uit de Passie
concerten van de afgelopen jaren. Van het kyrie uit het
requiem van Duruflé tot “God shall whipe away al tears”
uit the Armed Man van Jenkins. Het is een concert van
een uur en Jan Broekhuis zal ons begeleiden op de
piano en het orgel. We voeren het 2 keer uit in de
Beatrixkerk op zaterdag 2 April, een keer om 16.30
uur en een keer om 20.00 uur. Na afloop is er een
collecte bij de uitgang voor de bestrijding van de
inkosten, allen van harte 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

Vanuit de Pastorie van Zaligsprekingen
Gisteren was het zondag reminiscere; Gedenk. Wat vált er veel te gedenken... ! We gedenken dierbaren in onze
gebeden. We denken aan… iedere dag het nieuws over de oorlog in Oekraïne… 
Maar het mooie aan zondag ‘reminiscere’ is voor mij dat niet zozeer al óns bewogen of vrome denken centraal
staat, maar dat het een gebed is aan Gód. Heer, gedenkt Ú nou toch…! Vergeet niet dat U een barmhartige God
bent… Gedenk Uw goedheid, Heer… 

We bidden dit krachtige gebed mee, met Israël en
zoveel andere volken die weten wat lijden is. We
bidden het uiteindelijk met Christus Zélf mee, die de
psalmen bad en leefde. 
In onze gemeente zijn er veel mensen waar we aan
denken, omdat er zorgen zijn, omdat er ziekte is, omdat
er verdriet en leegte is… Jong en oud, er is veel wat ons
bezig houdt. Komend weekend mag ik met de
belijdeniscatechisanten naar een plaats waar ik zelf veel
zegen heb ontvangen: Bijbelschool de Wittenberg, in
Zeist. Tegenwoordig wonen er nog steeds Bijbelschool-
studenten, maar er is natuurlijk veel veranderd.
Tegenwoordig woont er ook een grote
leefgemeenschap van voornamelijk jongeren in dit
oude, statige internaat in de Zeister bossen. En samen
bidden zij iedere dag de getijden. Ze bidden die
psalmen, en zingen liederen (ook aardig wat
Opwekking, trouwens). Hoe bemoedigend… En wat fijn
dat het ook een plaats van gastvrijheid is, om na te
denken, om aan de ‘trage vragen’ toe te komen. Ik zie
uit naar een mooi, vormend en verdiepend weekend.
Van harte aanbevolen trouwens om ook deze jongeren
in je gebeden te gedenken…! 
Het is waardevol zo met de ‘catechumenen’ op te
mogen trekken richting het Paasfeest. Zij zullen dan wel
niet gedoopt worden in de paasnacht, maar ik zie er
naar uit dat we in die Paasnacht als gemeente wel onze
doop mogen gedenken.

Over gedenken gesproken…
We bevelen elkaar, met name hen die in zware tijden
zijn, aan in Gods goedheid, en zien uit naar de vreugde
van het Paasfeest…
Een hartelijke groet uit de pastorie, van ons alle drie,
ds. Theo Pieter de Jong.

Bij de diensten
Op zondag 3 april, zondag Judica, hoopt ds. Scheltens,
uit Lunteren - voorwaar geen onbekende in ons
midden - weer bij ons voor te gaan. Een goede dienst
toegewenst!
 
Op zondag 10 april, Palmzondag, hoop ik zelf weer
voor te gaan. Ik zie uit naar het moment waarop we als
gemeente samen de oude grote deuren van de kerk
open duwen en feestelijk zingend intrede doen. Dit
oude gebruik, waarin we als het ware de intocht van
Jezus in Jeruzalem zelf aan den lijve ondervinden,
hebben we vorig jaar op gebrekkige wijze, ondanks alle
corona-beperkingen, al gebezigd en wat mij betreft is
dat voor herhaling vatbaar. Niet iedereen zal hier aan
mee kunnen doen, neem dan gerust je plekje in de kerk
al in, maar als je hier wel aan mee wilt doen, van harte
welkom om dan buiten voor de dienst te blijven
wachten. Zingend gaan we dan samen iets voor tien
uur naar binnen. Doe je mee?  

In memoriam
Herman Meinen 
Aalten, 5 maart 1930 – Bennekom, 10 maart 2022

Autodienst
De autodienst is weer opgestart; aanmelding bij Dick
Peters 0318-646648 of peters@beatrixkerk.nl Info over
de autodienst staat in het vervolg in de Wijkbrief.
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In de Stille, of Goede Week zijn er op maandag, dinsdag
en woensdag vespers om 19.30. 
Voor wat betreft de diensten op donderdag, vrijdag en
zaterdag trekken we dit jaar in de Protestantste
Gemeente Ede méér samen op. Dit is een verheugende
ontwikkeling! We bezoeken elkaars diensten, waardoor
er in de Beatrixkerk niet meer vier diensten achter
elkaar zijn. Op Witte Donderdag begint het ‘Triduum
Sacrum’ (de drie Heilige Dagen, of ‘het Paastriduüm’).
We vieren op Witte Donderdag samen het Avondmaal
in een dienst die om 19.30 begint. 
Op Goede Vrijdag is er de keuze om naar één van de
andere wijken te gaan, net als in de Paasnacht. 
Op Paasmorgen is er weer een dienst in de Beatrixkerk,
om 10.00 uur. Van harte welkom, en van harte

aanbevolen dus om op vrijdag en zaterdag een dienst
in een andere wijk te bezoeken!
 
Op zondag 17 april, vieren we het Paasfeest in de
Beatrixkerk. Ik zie er naar uit in die dienst weer voor te
mogen gaan. Ik stel me zo voor dat we net als
voorgaande jaren om 9.30 uur op de trappen van de
kerk samen de Paasjubel weer aanheffen. Zing je mee? 
 
Op zondag 24 april is het ‘beloken Pasen’. ds. Peter ’t
Hoen gaat dan voor, het Paasfeest is nog niet voorbij,
maar strekt zich uit tot Pinksteren. Vier je verder mee?  
Deze zondag is er dan om 17.00 uur een Evensong,
waarin uiteraard ook de Paasblijdschap met zang en
muziek voortgezet wordt. Ook hier: welkom! 

'Jonge mensen en de kerk'
                                  is niet vanzelfsprekend 
Bijna 60 jaar geleden zat ik als tiener op zondag met een stel vriendjes in de kerk. We zaten niet stil en ons
fluisteren was voor de omgeving goed te verstaan. Een oudere man voor mij werd het te veel. Hij draaide zich
snel naar mij om en gaf mij een klap aan mijn hoofd. Ik begreep dat hij wilde zeggen jij moet je gedragen zoals ik
dat doe: Stil zitten, luisteren en meezingen! 
Als puber heb ik mensen ontmoet die mij andere vormen van kerk-zijn hebben laten zien dan die wij gewend
waren in onze lokale kerk. Een verrijkende ervaring waar ik God en mensen dankbaar voor ben. Voor mij is
geloven vooral van betekenis voor het heden en is de traditie van belang om dingen beter te begrijpen.
Zoals 60 jaar geleden gaat het gelukkig niet meer in de kerk, maar ook nu vinden ouderen het vaak
vanzelfsprekend dat een kerkdienst aansluit bij hun wensen en hoe zij het gewend zijn. Jongeren moeten die
traditie leren waarderen wordt dan gezegd.
Maar kinderen en jongeren van nu zijn anders dan 60 jaar geleden. Zij leren op allerlei manieren de hele wereld
kennen. Op school worden ze aangemoedigd om zichzelf te zijn, mondig en bekwaam om keuzes te maken.
In de kerk merken we dat ook. Jonge mensen en gezinnen bekijken per zondag en per activiteit of ze wel of niet
mee gaan doen. Dat kan allerlei redenen hebben. Het is niet leuk genoeg of ik ben te druk met andere dingen. Als
je regelmatig de keuze maakt om niet mee te doen dan is afscheid nemen van de kerk niet meer ver weg.
Dat maakt dat de Beatrixkerk en de Open Hof in PGE-verband er samen aan willen werken om het jeugdwerk
opnieuw in te richten. We willen de dingen graag zo gaan doen dat het boeit en bindt. Veel jonge mensen willen
wel geloven, maar het zijn vaak de gewoonten van de kerk die te weinig aansluiten bij jonge mensen. Wij hopen
met dit nieuwe jeugdwerk dat jonge mensen en gezinnen vaker de keuze maken om wel mee te doen met de
kerk. De Beatrixkerk en de Open Hof gaan vanaf volgend seizoen het jeugdwerk samen aanbieden.
Namens Open Hof en Beatrixkerk,
Klaas Kopinga.

Uit 'Kerk in aktie'
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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

                               Ede Viert - Je zou ze zomaar ge-
                              zien kunnen hebben in de afgelopen
                              twee coronajaren: langs de kant van
                              de weg stonden de billboards met 
                              posters van ‘Ede viert kerst’ en ‘Ede
                              viert Fitr-feest’. Alle keren was het een
initiatief van verschillende mensen die iets voor Ede
wilden betekenen. Ze hadden ontdekt dat er wel heel
veel verschillende verenigingen, werkgroepen,
organisaties als Malkander, Dien je Stad, stichting
Present, Cultura, maar ook kerken, moskeeën
enzovoort in Ede te vinden waren, maar dat er eigenlijk
helemaal geen samenhang in zat.. Hoe kunnen we nou
mensen met elkaar verbinden? Hoe zorgen we ervoor
dat plannen die voor één vereniging of voor één kerk
eigenlijk te groot zijn, tóch door kunnen gaan? Hoe
kunnen we elkaar helpen, versterken? Hoe vinden we
elkaar? Hoe kunnen we mensen met elkaar verbinden?
De achterliggende idee is dus: mensen met elkaar
verbinden is goed. Het zorgt voor een mooiere
samenleving met minder eenzaamheid en met meer
verdraagzaamheid. Wat mij betreft klopt dat helemaal!
In je eentje vorm je voor dat je het weet oordelen over
de ander: dat gaat al zo binnen de verschillende
wijkgemeenten van de PGE – dus dat gaat ook zo voor
al die andere organisaties. Hoe mooi is het dan om een
centrale plek te hebben waar je elkaar kunt vinden,
waar je met elkaar kunt overleggen en sparren, en waar
je van elkaars expertise gebruik kunt maken!  Ede viert
heeft in die zin nu het voortouw genomen. Afgelopen
dinsdag kwamen we met 100 mensen van minstens 30
verschillende organisaties bij elkaar – en dan waren er
nog 20 groeperingen die wel hadden willen komen,
maar niet konden. Boeiend om te zien hoeveel mensen

er eigenlijk mee werken aan het welzijn van mensen!
Want dat was wel het gemeenschappelijke: de
aanwezigen zetten zich allemaal in voor anderen. We
hebben met elkaar gedeeld welke plannen er in de
afgelopen twee jaar in de koelkast zijn komen te staan
(voor ons was dat: kerk in de wijk) – al die plannen zijn
geïnventariseerd en vervolgens wordt gekeken wie wie
kan helpen. Ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken!
Maar ik hoop wel dat we dit van de corona-jaren
hebben geleerd: dat we elkaar nodig hebben én dat het
inspirerend is om met elkaar samen te werken! Voor
meer info: www.edeviert.nl

Koningsdag 2022 - Nu het weer kan, willen vanuit
Emmaüs weer een koningsdag event organiseren.
Wellicht weet u het nog, kinderen met kleedjes op het
parkeerterrein, springkussen en de kerk open met
koffie, WC bezoek en even rondkijken. We willen dit
weer gaan doen, maar nu uitbreiden. We willen het
event gebruiken om geld in te gaan zamelen voor
Giro555.
Een clubje mensen is nu aan het regelen dat het rond
komt met de gemeente en kijken wat we in de kerk
kunnen doen. Het is wel duidelijk dat we hulp nodig
hebben, dus wat we vragen:
* Mensen die die ochtend hand en span diensten
kunnen verlenen * Mensen die een goed idee hebben
om geld in te zamelen * Mensen die hun eigen spullen
in de kerk willen verkopen, opbrengst voor giro555
We willen graag weten wie en wat we kunnen
verwachten. U kunt zich opgeven bij Ellen Brouwer  
0610060474 of haar vragen als je niet goed weet wat te
doen. In het volgende Emmaus nieuws komt nog een
oproep voor meer hulp. We hopen op deze manier
onze gemeenschap wat onder de aandacht van de wijk
te brengen en direct ook Giro555 te steunen. Voor
algemene vragen kunt u terecht bij Albert Wielink.
Namens de CoRa, Mies van Steenbergen
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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

Ora et labora
 
De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Met
afgrijzen zien we de verwoesting, de slachtoffers, de
stroom vluchtelingen. We zijn verbijsterd door de
Russische aanval op Oekraïne en voelen ons
machteloos. “Kan dit het begin van de derde
wereldoorlog betekenen vragen velen zich af.”
 
Wat kunnen wij doen?
Vorige week zondag appte een kennis vanaf het Sint-
Pietersplein in Rome ons de hartenkreet van paus
Franciscus: “In de naam van God vraag ik u, stop dit
bloedbad!”. Wij kunnen daar in ons gebed alleen maar
bij aansluiten. Gelukkig doen we dat ook, in de kerk, in
speciale bidstonden, thuis. We bidden voor de
slachtoffers, we bidden om vrede en verzoening. Wij
bidden ook voor Poetin en zijn medestanders, dat zij
tot bekering komen en stoppen met deze waanzinnige
oorlog. Ons gebed heeft zin, zoals de theoloog
Gunning eens zei: “God regeert de wereld door de
gebeden van zijn kinderen.”
 
Maar het is niet alleen ora (bid) maar ook labora (werk).
En dat doen we door vluchtelingen op te vangen, zoals
nu onder andere in Harskamp gebeurt, door geld in te
zamelen, hulp te bieden waar het kan! Voor een
christen gaat het erom dat we een goed evenwicht
krijgen tussen bidden en werken.
De paus heeft gelijk! Oorlog is tegen de wil van God.
Zo zegt de HEER in psalm 46 : 11: ”Stop met de strijd, en
weet dat de HEER God is. Hij heerst over alle volken, en
Hij heerst overal op aarde.” (vertaling Bijbel in Gewone
Taal). Duizenden jaren na haar ontstaan is deze psalm
nog altijd actueel.
Niet Poetin regeert de wereld! God regeert!
 
Ds. Tineke Volgenant – Beima

Nieuw kinderproject
Stichting Daantje
 
Vanaf 1 januari 2022 zijn we aan het sparen voor een
nieuw kinderproject namelijk: Stichting Daantje. De
kinderen die naar de kindernevendienst gaan mogen
geld in het rode huisje doen zodat we met elkaar
Stichting Daantje kunnen steunen met de aanschaf van
een Berg Moov.
Wilt u meer lezen over deze stichtingkijk dan op hun
website: https://www.gezinshuisbethesda.nl/daantje
Met Stichting DAANtje willen wij pleeggezinnen en
gezinshuizen ondersteunen om het werk wat zij doen
net even iets makkelijker en aangenamer te maken.
Zodat zij ook in de toekomst, verschil kunnen blijven
maken in de levens van pleegkinderen.
 
'Wij zijn Peter en Tamara Brons, samen met een team
van pedagogisch medewerkers runnen wij een
gezinshuis in Kootwijkerbroek.
Wij bieden zorg aan 8 kinderen tussen 8 en 18 jaar die
niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Voor een kind
in ons gezinshuis wordt geplaatst heeft het vaak al veel
mee gemaakt. Wij bieden kinderen een warm nest en
proberen de kinderen door structuur en stabiliteit te
bieden weer tot ontwikkeling te laten komen.
Wij zijn dankbaar met de betrokkenheid van onze
omgeving. Van de opbrengst van de collecten zouden
wij graag een Berg Moov, zelfbouw pakket willen kopen.
Met dit pakket kunnen de kinderen van allemaal losse
onderdelen zelf een driewieler op skelter in elkaar
zetten.'

             Rooster oppas en kindernevendienst:
 
             03-04 Nathalie en Alice  |  10-04 Philien
             17-04 Elly    |    24-04 Nicoline en Petrie
             01-05 Marike
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Wijk
 
Maandag 7 maart is Jet geboren, dochtertje van Jannieke en Vincent Vonk en zusje van Juul. Wij willen jullie
graag van harte feliciteren.
 
Inmiddels zijn er door de drie harskampse kerken al meerdere activiteiten op touw gezet voor de vluchtelingen
die momenteel in ons dorp verblijven. Heel fijn dat we dit als kerken samen kunnen doen. In de Hervormde Kerk is
de dienst inmiddels aangepast en wordt de liturgie ook vertaald in het engels en ook op andere manieren
toegankelijk gemaakt. Er is voor gekozen om dit in een kerk te doen omdat het veel voorbereiding vraagt. Door
middel van een mooie flyer worden zij die momenteel op het defensieterrein verblijven voor deze diensten
uitgenodigd. Ik heb al heel mooie hartverwarmende foto’s langs zien komen.
 
Van 22 tot 25 maart is er een kledingbeurs gehouden in De Molen, veel mensen die Oekraïne met grote spoed
moesten ontvluchten hebben maar weinig mee kunnen nemen en hebben daardoor ook maar weinig kleding,
met deze kledingbeurs hebben we geprobeerd om op een practische manier een klein stukje van die nood te
lenigen. Ongetwijfeld zullen er meer dingen georganiseerd gaan worden. Voor alle activiteiten zullen we
regelmatig via een nieuwsbief een beroep op u doen om als vrijwilliger hierbij hulp te bieden. Ook dat is onze
christenplicht !!
 
In het vorige kerkblad heb ik al aangegeven dat we binnenkort een gemeenteavond houden, de datum is dinsdag
12 april. Wij willen dan samen met u nadenken over de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede en daarmee
ook over de toekomst van onze wijk Harskamp, het is een heel belangrijke avond en we rekenen dan ook op een
grote opkomst. Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.
 
Binnenkort mogen we stilstaan bij het sterven en bij de opstanding van onze Heer Jezus. De laatste twee jaren
konden we vanwege de corona beperkingen op deze bijzondere dagen niet bij elkaar komen, nu gelukkig wel
weer.
 
Vrijdag 15 april zal in onze kerk om 19.30 uur een dienst worden gehouden waarin dominee O. Doorn zal
voorgaan. Op Paaszondag is er een dienst waarin dominee T. Volgenant-Beima voorgaat, het Waaijenberg
ensemble zal in deze dienst de muziek verzorgen. Ik zie er naar uit om in deze dienst weer met prachtige liederen
juichend Zijn opstanding te vieren, u toch ook !!! Voor beide diensten nodigen wij u van harte uit.
 
In de komende maand mogen de volgende 80-plussers
uit onze wijk hun verjaardag vieren.
De heer E. Ploeg op 26 april, de heer P. Rap op 29 april
en mevrouw J.C. van de Kamp-van Garderen op 30 april.
Wij wensen u een fijne dag toe met allen die u lief zijn
en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.
 
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

Senioren
 
Heeft u de volgende activiteiten al op de kalender
staan ?
* donderdag 14 april Paasviering met lunch
* vrijdag 13 mei Tegelmuseum
* vrijdag 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 

10 April 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

Special Sunday op 3
april 2022
Op 3 april, in de veertigdagentijd, komt pastor Ben
Piepers uit Bennekom naar de Noorderkerk om met ons
in gesprek te gaan over kunst. Het wordt een
interactieve dienst, met als thema: Zie, ik ga iets nieuws
beginnen. Ook de kinderen zijn uitgenodigd! We gaan
met elkaar in gesprek over wat we in een kunstwerk
zien en wat het bij ons oproept. Zo leren we naar kunst
te kijken. Ben Piepers heeft eerder soortgelijke
gesprekken geleid binnen het programma Bespreek het
Samen. Ds Egbert van Dalen zal een deel van de liturgie
leiden en Ben Piepers introduceren. Zij kennen elkaar
vanuit de tijd dat zij samen kerk- en communiediensten
verzorgden in een verpleeghuis in Wageningen. 

kunstenares:  Lilian Moreno Sanchez

Vooruitblik op de
Goede Vrijdag
(15 april) en
Op Goede Vrijdag verzorgt de Noorderwijk voor de PGE
een avonddienst in de Noorderkerk die om 19.30 uur
begint. In deze dienst worden gebeden, lezingen en
liederen afgewisseld. Bij de lezingen laten we enkele
afbeeldingen zien van de staties, de traditionele haltes
of momenten op de kruisweg van Jezus. Daarbij stellen
we ons de vraag wat we zelf zouden willen achterlaten.
Welke pijn en welk verdriet, of welke schuld zouden we
los willen laten? Wat mag er met het kruis mee? Dit
zullen we op rituele wijze vormgeven. Ieder die dat wil,
mag hier actief aan meedoen. De dienst krijgt een open
einde. De paaskaars wordt gedoofd en de kerk
uitgedragen. We volgen in stilte. Een plechtig moment.

De lezingen gaan over het beeld van de woestijn die tot
leven komt. Er worden mooie, passende liederen bij
gezongen, ondersteund door een zanggroep van
gemeenteleden, begeleid door orgel, dwarsfluit en
hobo. Van harte welkom!

Werkgroep Noord in Beweging

Hongerdoek:  U geeft mijn voeten de ruimte – de kracht
van verandering

Het thema van de dienst op 3 april is toegespitst op de
Veertigdagentijd. Er komt een hongerdoek in de kerk te
hangen.
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De feestelijke dienst op paasmorgen begint met het
binnendragen van de nieuwe paaskaars! De kinderen
zijn erbij. Mooie muziek vult de Noorderkerk. We lezen
het paasverhaal uit het evangelie volgens Johannes.
Johannes gebruikt verschillende woorden voor ‘zien’.
Hoe kijken wij? Oppervlakkig, trekken we snelle
conclusies, of zijn we in staat om diep te schouwen en
te zien hoe Christus’ opstanding zich in ons leven
voltrekt? Het kruis, dat op Goede Vrijdag zo zwaar
beladen werd met onze lasten, komt nu tot bloei.
Nieuw leven laat zich zien. Doe je daaraan mee? Waar
hoop je op?
Ds Egbert van Dalen

Terug van weg geweest: het Paasontbeitje in Noord!
Afgelopen keren brachten we per keer bij zo’n 30
adressen in onze wijk een sober Paasontbeitje. Sober,
maar in ieder geval met een gekookt biologisch (3
sterren Beter Leven) ei!
Het is bedoeld voor wijkgenoten die mentaal en/of
fysiek niet (meer) in staat zijn om naar de kerk te
komen c.q. om een dienst bij te wonen.
De coördinatoren hebben een lijst gemaakt. De
betrokkenen krijgen te zijner tijd een brief in de bus;
dan weet men of men op onze bezorglijst staat en
kunnen ze zien wanneer het Paasontbeitje bij hen
gebracht wordt. (waarschijnlijk op zaterdag 16 april).

Fenno Bolks

Gemeenteberaad
 
Op zondag 13 maart na de dienst hebben we in Noord
een eerste gemeenteberaad gehad. De plannen met
betrekking tot het pastoraat in de Protestantse
Gemeente Ede vanaf 1 januari 2023 werden
uiteengezet. Ook werd een eerste impressie gegeven
van de drie scenario’s betreffende de toekomst van de
Protestantse Gemeente Ede.
Als een ieder de beschikking heeft over de volledige
tekst van de drie scenario’s beleggen we deze maand
een tweede gemeenteberaad in Noord. Nadat de
Algemene Kerkenraad en de leden van de verschillende
wijkkerkenraden zich gebogen hebben over de nieuwe
plannen voor de PGE is het dan de beurt aan
gemeenteleden om hun mening in deze kenbaar te
maken. Kortom een belangrijke bijeenkomst. 
Wim den Ouden

Wie zijn leven niet wil
geven......
 
Wie zijn leven niet wil geven
niet wil delen met zovelen
met een ander
gaat verloren

Wie wil geven wat hij heeft
die zal leven 
opgegeten
Die zal weten dat hij leeft.
                                              
                                                           Huub Oosterhuis 

Paasmorgen (17 april)

12 April 2022



De Open Hof, Hoflaan 2, Ede

www.openhof-ede.nl

WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Predikant:
Ds. Agnès Gilles, Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM
Email: ds.gilles@openhof-ede.nl, tel. 06-41866969 (b.g.g.
kunt u contact opnemen met de scriba)
 
Scriba: 
Betty Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM EDE
Email: scriba@openhof-ede.nl, tel. 591029/06-15686248
 
Wijkkas De Open Hof:
Giften kunnen worden overgemaakt naar PGE; t.n.v.
wijkkas De Open Hof NL62 RABO 0162 3002 12

NBV21 – Weer een
nieuwe
Bijbelvertaling?
Ruim 50 jaar na de in gebruik name van de NBG-
vertaling kwam er in 2004 de nieuwe Bijbelvertaling
NBV. En nog geen 16 jaar later is er weer een nieuwe
vertaling, de NBV21. Is dat nodig?
Bij de lancering van de NBV werd nadrukkelijk om
lezersreacties gevraagd. En die kwamen er! Rond de
20.000 reacties zijn er door een speciale commissie
bestudeerd.
U weet vast ook nog wel dat er in het begin
bijvoorbeeld veel te doen was over de
eerbiedhoofdletters. Wanneer in de NBV in de derde
persoon over God of Jezus gesproken wordt, staat er in
de NBV ‘hij’ in plaats van ‘Hij’. Onbegrijpelijk, stond er in
de meeste reacties. In de NBV21 zijn de
eerbiedhoofdletters dan ook weer ingevoerd. Maar
naast deze wijziging zijn er nog 12.000 andere
wijzigingen!
Fouten
Dan moeten we denken aan echte fouten die er – waar
mensen bezig zijn – altijd worden gemaakt en die in de
NBV21 zijn verbeterd. Maar denk ook aan slecht
Nederlands dat is bijgewerkt of stroef lopende zinnen
die beter lopend gemaakt zijn. En dan zijn er nog
woorden vervangen die inmiddels verouderd zijn.
Consistente vertaling
In de NBV komt het voor dat een Grieks woord op
meerdere manieren werd vertaald. Neem het woord

‘mysterion’. In de NBV wordt dit 12 keer vertaald als
‘geheim’, 12 keer als ‘mysterie’ en 4 keer nog weer
anders. De commissie stelde zichzelf de vraag waarom
men daarvoor gekozen had. En wat bleek? Eén van de
vertalers toentertijd had een grote voorkeur voor de
vertaling ‘mysterie’. Omdat de vertaling ‘geheim’ de
beste connotatie heeft, koos de commissie er in de
NBV21 voor het woord ‘mysterion’ 25 keer te vertalen
met geheim en 3 keer anders.
Sleutelwoorden
De Bijbel kent veel belangrijke motiefwoorden, ook wel
sleutelwoorden genoemd. Denk aan woorden als
opstaan, water en brood’. Achter deze woorden gaat in
de Bijbel een wereld van betekenis schuil. Als het in de
Bijbel over brood gaat, gaat het zelden over de
boterham die je smeert om op te eten. Dan gaat het
over wat God jou dagelijks geeft om staande te kunnen
blijven in het leven.
Dat geldt ook voor het woord ‘de ogen openen’. In
Johannes 9 vers 17 staat in de NBV: ‘Daarop vroegen ze
aan de blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het zijn
immers jouw ogen die hij genezen heeft.’
In de NBV21 wordt deze zin als volgt vertaald: ‘Daarop
vroegen ze aan de blinde: ‘Wat denk jij van die man?
Het zijn immers jouw ogen die Hij geopend heeft.’
Zien en ogen openen komen overal in de Bijbel terug
en verwijzen naar iets groters dan alleen maar letterlijk
zien en de ogen opendoen. Door deze sleutelwoorden
overal gelijk te vertalen, komt de betekenis van wat
eigenlijk gezegd wordt veel beter naar voren. Het gaat
hier – lees de context van dit vers maar eens - niet om
letterlijk genezen van ogen, maar om schellen die van
de ogen vallen, zodat men ziet waar het werkelijk om
gaat.
Wetenschap
Tot slot zijn er ook op grond van wetenschappelijk
onderzoek nieuwe keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld
Spreuken 20:1. Daar staat in de NBV: ‘Van wijn word je
een spotter, van drank een braller, wie zich bedrinkt,
verliest zijn verstand’. De NBV21 vertaalt dit vers met:
‘Van wijn word je een spotter, van bier een braller, wie
zich bedrinkt, verliest zijn verstand’. Wetenschappelijk
onderzoek heeft aangetoond dat met het Hebreeuwse
woord dat hier staat gerstebier werd bedoeld.
Een ander voorbeeld. In Genesis 15 vers 1 zegt God in
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de NBV tegen Abraham: ‘ikzelf zal jou als een schild
beschermen’. De NBV21 vertaald veel letterlijker: ‘Wees
niet bang, Abram: Ikzelf zal een schild voor je zijn’. De
lezer begrijpt best wat God hier bedoeld, dat hoef je
niet in te vullen zoals in de NBV werd gedaan.
Nog een voorbeeld. De NBV vertaalt Matteüs 10 vers 29
met: ‘Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar
er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet
wil’. Op grond van wetenschappelijk onderzoek vertaalt
de NBV21 dit vers als volgt: ‘Wat kosten twee mussen?
Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer
buiten jullie vader om’.
Met de ‘Nieuwe Bijbel Vertaling 21’ is een vertaalproject
van 30 jaar ten einde gekomen. Er zijn veel
kritiekpunten opgelost in de hoop dat nog meer
mensen deze vertaling kunnen omarmen.

De Heer is waarlijk
opgestaan!
 
Op Paasmorgen klinkt het over de hele wereld in
kerken: ‘De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!’. Dit
jaar willen wij dit evangelie ook laten klinken op de
Begraafplaats in Ede. Dit idee ontstond vorig jaar toen
in de 40-dagentijd de werken van barmhartigheid
centraal stonden, waaronder het begraven van de
doden. Er waren vanwege corona enkel online-
vieringen, alleen buiten kon meer. De Paasmorgen-
traditie van de Broedergemeente bracht ons op een
idee.
In de Broedergemeente in Zeist – ook wel ‘Hernhutters’
(men wist zich onder de hoede van de Heer)
genaamd – neemt de begraafplaats een belangrijke
plaats in. De Godsakker zoals deze wordt genoemd
vormt een wezenlijke eenheid met de liturgische
ruimten van de Broedergemeente, waaronder de
kerkzaal. Zoals de mens zich in al zijn handelen had te
oriënteren aan Jezus, zo gold dat ook wat betreft zijn
graf. Immers, Jezus zelf had ook in een graf gelegen. De
Godsakker heeft in de Broedergemeente dan ook
meerdere liturgische dimensies, met als hoogtepunt elk
jaar in alle vroegte op Paasmorgen op elk van hun
Godsakkers de viering van de Opstanding van Christus
en de gedachtenis der gestorvenen. Een
indrukwekkend gebeuren waar je geraakt wordt door
het geloof dat de doden niet dood zijn, maar leven.
Vorig jaar hebben wij toen alle gemeenteleden van De
Open Hof uitgenodigd naar de begraafplaats te komen.
Daar werd op de trompet een paaslied geblazen,
vormden wij met elkaar een kring van mensen, klonk
het paasevangelie en noemden wij één voor één de
naam (namen) van degene(n) die wij in het licht van
Pasen hier op de begraafplaats wilden gedenken.
Daarna pakte iedereen een narcis uit een grote vaas en
ging op eigen gelegenheid naar het graf waar men de
narcis wilde leggen. Een narcis omdat dit bij uitstek een
lentebloem is die ook qua kleur verwijst naar Pasen:
‘een nieuw begin’.
Dit jaar nodigen wij iedereen (PGE) van harte uit om op
Paasmorgen om 11.30 uur naar de begraafplaats te
komen om met elkaar dit kleine liturgische moment te
vieren waarop we het geloof uitspreken in de
opgestane Heer die zegt: ‘Wie in mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven’.
Mocht u graag willen komen om een dierbare te
gedenken, maar ziet u ertegenop alleen naar het graf te
gaan om een narcis neer te leggen, dan kunt u dat
aangeven en loopt er graag iemand met u mee.
Aanmelden voor 10 april via ds.gilles@openhof-ede.nl

In Memoriam
Elisabeth Theresia
Abarbanel-Klein
Op 26 februari j.l. kwam er na een kort verblijf in Mooi-
Land in Doorwerth een einde aan het aardse leven van
Liesbeth Abarbanel. Op de leeftijd van ruim 82 jaar.
Boven aan de rouwbrief stond ‘werpt al uw
bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’ (1 Petrus
5,7). Zo heeft zij God in haar leven ervaren. Daar kwam
haar hulp vandaan. Psalm 121, die bekende
bedevaartspsalm, moest dan ook centraal staan in de
dankdienst voor haar leven. God was haar hulp. Ook
toen ze haar eerste (in 1986) én haar tweede man (in
1995) uit handen moest geven. En in 2002 ook nog
haar oudste dochter Lianne. In het vertrouwen dat de
God van de psalmist, de Vader van onze Heer Jezus
Christus, over ons waakt en ons beschermt - zelfs over
de grenzen van dood en graf heen - hebben we
Liesbeth uit handen gegeven. Moge dat vertrouwen
ons deel zijn, de kinderen en de kleinkinderen in de
eerste plaats. Zij ruste in vrede!
Ds. Jan Oortgiesen

14 April 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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Uit de Wijkkerkenraad
Ieder jaar kiest de Wijkkerkenraad uit zijn midden het
moderamen. Een aantal jaren beeld de samenstelling
ongewijzigd, dit keer zijn er personele veranderingen.
Eerder al trad Klaas Santing als scriba aan – hij werd
dus ‘automatisch’ moderamenlid. Later gaf Erik
Velthuijs aan, na 10 jaar te willen stoppen als voorzitter.
 
Rob Broersma bleek bereid de voorzittershamer van
hem over te nemen. Het moderamen bestaat dus uit
voorzitter Broersma, scriba Santing. Daarnaast werd
diaken Megchelien v.d. Broek verkozen. Zij volgt Ant
van Donselaar op. De predikant is ‘in functie’ lid.
 
Op deze plaats intussen al een eerste woord van heel
hartelijke dank aan Ant van Donselaar en Erik Velthuijs,
voor hun inzet  en trouwe dienst: lang was het én
goed. Dank!

‘Koffie +’: 3 april
In de vergaderingen van 15 februari en 15 maart had de
Wijkkerkenraad gasten – uit het CvK en uit de AK.
Daarbij werd ook gesproken over ontwikkelingen
binnen de PGE en de gevolgen daarvan voor de wijk
Tabor. De één heeft het daarbij over uitdagingen, de
ander heeft het eerder over narigheid. E.e.a. was voor
de Wijkkerkenraad aanleiding zo snel mogelijk een
‘koffie +’ te organiseren.
 
Die zal plaatsvinden na de dienst op 3 april 2022. Er is
dan de gelegenheid laatste informatie over recente
ontwikkelingen en vooruitzichten te ‘delen’. Uw
aanwezigheid is belangrijk!

In Memoriam
Op 13 februari 2022 is Lia Jacobs (gewoond hebbend
Gravenhof 11) overleden, in de leeftijd van 82 jaar. Op
21 februari hebben we haar begraven op Heidepol in
Arnhem, na en dienst in de Oude Kerk aan de
Benedendorpseweg in Oosterbeek – met die kerk had
ze een bijzondere band. Het bleek eens te meer een
bijzondere plek waar de geschiedenis tastbaar is, toen
het ‘Abide with me’ klonk (er mocht nog niet voluit
gezongen worden): gaandeweg neurieden en fluister-
zongen steeds meer mensen mee, ongeveer zoals het
in de film ‘A Bridge too far’ te zien was. Ontroerend en
indrukwekkend.  
Een goede vriend en vriendin vertelden over Lia’s 
leven, haar werk, haar vermogen vriendschappen te
onderhouden. De laatste jaren was het contact met het
toenemen van haar doofheid gaandeweg moeizamer
geworden, maar haar intense betrokkenheid op mens
en wereld verslapte niet. Haar gedachtenis zij tot
zegen!

Stille Week en Pasen
Het mag weer: ‘gewoon’ Pasen vieren! Het ongewoonste feest dat er bestaat – de werkelijkheid staat er mee op
zeer gespannen voet. In die werkelijkheid  worden hoogmissen van dood, verderf, bezetting en onderdrukking 
opgevoerd. Pesach en Pasen vieren daarentegen de vrijheid, het leven-zelf.
Dit jaar zijn er gelukkig weer de vieringen op de Witte Donderdag (voor het eerst sinds twee jaar vieren we de
Maaltijd des Heren!), Goede Vrijdag (beide dagen aanvang 19.30) en Stille Zaterdag (20.30). Korte vieringen, rond
het hart van wat de kerk belijdt. Schrift, lied, gebed,
Tafel: wees hartelijk welkom!
                                                                                                   Met de beste wensen voor goede dagen,
                                                                                                   Gerben H. Westra
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