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Jezus een astronaut?
“Want nu de HEER is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan!”
Het is een oud en bekend Paaslied dat in veel kerken is gezongen, want we hebben Pasen gevierd; het nieuwe
leven is begonnen. We leven nu in Paastijd, op weg naar Pinksteren.
Tussen Pasen en Pinksteren ligt het kerkelijk feest dat het minst bekend is: Hemelvaart. Veel kerken hebben de
kerkdienst op deze feestdag afgeschaft. Het zijn vooral het dauwtrappen, de fietstochten, bloemenmarkten en files
die de aandacht trekken.
Op Witte Donderdag is in Doetinchem The Passion gehouden, een Nederlands muzikaal – Bijbels evenement over
het lijden en sterven van Jezus Christus, op radio en televisie uitgezonden.
De bedoeling van The Passion is om het Paasverhaal onder de aandacht te brengen. Nu het grootste deel van ons
land zegt niet meer te geloven, raakt ook de betekenis van Pasen op de achtergrond. Het wordt steeds meer het
feest van eieren en de paashaas.
Om ook de betekenis van Hemelvaart bij een breder publiek bekend te maken, krijgt The Passion nu een vervolg.
Onze Protestantse Kerk in Nederland en de KRO-NCRV organiseren op Hemelvaartsdag, 26 mei, The Passion
Hemelvaart. Omdat, zo wordt gezegd: “Dit verhaal bij uitstek laat zien dat er zelfs in de donkerste dagen
lichtpuntjes zijn. Daarmee willen we kijkers en luisteraars inspireren en hoop bieden. Waar Pasen troost biedt en
verbindend is, is het hemelvaartverhaal activerend met een oproep aan iedereen om op te staan."
Wat betekent Hemelvaart?
Werd Jezus als een astronaut door een ruimtevaartuig opgenomen en weggevoerd naar de hemel?
Eigenlijk moet je meerdere Bijbelverhalen lezen om te begrijpen wat met dit feest bedoeld wordt. In Handelingen
1: 9 staat dat Jezus voor de ogen van zijn leerlingen omhooggeheven werd en opgenomen in een wolk, zodat ze
hem niet meer zagen. Jezus heeft onder de mensen gewoond. In Hem is God bij ons gekomen maar nu verbergt
Hij zich weer in een wolk.
Nu was dit niet zomaar een wolk, waarvan wij er in het weerbericht altijd vele voorspeld krijgen: wolken met
regen en wind, of vriendelijke schapenwolken.
Deze wolk is een wonder. Het is de wolk van de heerlijkheid van God, die Jezus aan het oog van zijn leerlinge
onttrekt. Het is de wolk die Mozes ziet als hij op de Sinaï van God de tien geboden krijgt. Ook de wolk die het volk
Israël de weg wijst naar het Beloofde Land als ze door de woestijn trekken. Het is de wolk van Gods verborgen
aanwezigheid.
Wanneer de wolk Jezus opneemt, betekent dat, dat Hij naar Zijn Vader in de hemel gaat. Maar de hemel is niet
alleen een plaats in het heelal, want de hemel is ook dichtbij en om ons heen. De hemel is de ruimte van Gods
liefde.
Hemelvaart is dus niet alleen plaatsbepaling, maar ook positiebepaling. Daarom
zeggen de twee mannen in witte kleren tegen de omhoog starende leerlingen:
“Kijk niet naar de hemel, naar boven, maar naar de aarde.” Ons werkterrein is de
aarde, want het evangelie, de goede boodschap moet over de hele aardeverspreid
worden. Gelukkig staan we er niet alleen voor nu Jezus niet meer op de aarde rondloopt. Jezus wandelt nog altijd met ons mee, door Zijn Geest. Hij inspireert ons en
geeft ons kracht en hoop. Bij zijn afscheid zegt Jezus (Mattheüs 28) Ik ben met
jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Vanaf de Opstanding en de Hemelvaart van Christus wordt hier op aarde
gebouwd aan dezelfde toekomst, waarop ook de hemel gericht staat. In
de hemel en op aarde wordt gewerkt, verbonden met elkaar. Zo zal Zijn
Koninkrijk komen. Zo zal Zijn wil gedaan worden op aarde, zoals nu al
gedaan wordt in de hemel. Hierdoor krijgt heel ons leven, ons werken en
de inrichting van de aarde perspectief. Want met Hemelvaart is de verbinding tussen de hemel en de aardegelegd. Dat geeft ons, in deze donkere
tijd van oorlog en geweld, hoop en toekomst. Hemelvaart betekent: God
is in de hemel, maar wij zijn op aarde; en hier op aarde zijn wij geroepen
om de boodschap van liefde, vrede en vreugde uit te dragen. En dat mogen wij doen onder de zegende handen van Jezus.
Ds. Tineke Volgenant - Beima
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Toekomst PGE
Rond deze tijd vinden in alle wijken van de Protestantse
Gemeente Ede wijkbijeenkomsten plaats over de
toekomst van onze kerk. De drie scenario’s worden
besproken, vragen worden gesteld, zorgen geuit en
ideeën aangedragen. De resultaten van deze
bijeenkomsten worden verwerkt tot een nieuw
scenario dat voor de zomer wordt voorgelegd aan de
gemeenteleden. Hiervoor worden weer nieuwe
bijeenkomsten georganiseerd.
Op zondag 10 april vond in de wijk Noord een
gemeenteberaad plaats over de toekomst van de PGE.
Dominee Rob Visser, die de kerkdienst leidde die
hieraan vooraf ging, las een toepasselijk gedicht van
Huub Oosterhuis voor getiteld ‘Wij willen dat het zo is’.
Wij willen dat het zo is.
En we hopen dat het zo wordt.
We denken dat het niet kan,
maar we zingen, dat het zijn zal.
En als er liefde is
dan zal het.
Al kan het niet.
En dan kan het, omdat het moet.
Omdat het zo niet meer kan
Peter van Veen (voorzitter AK)

De PGE viert
Pinksteren in de open
lucht
Zondag 5 juni is het Pinksteren, het feest van de ene
Geest die velen bezield. Bij uitstek een feest dat wij met
elkaar willen vieren, nu de wijken van de PGE hebben
uitgesproken meer en meer één te willen worden.
Daarom nodigen wij iedereen van harte uit om met
elkaar het Pinksterfeest te vieren en wel buiten, op het
terrein van de Edese IJsvereniging aan de
Langekampweg 6 (aanvang 10.00 uur).
In volle vaart ….! is het thema. Dus kinderen: neem je
skeelers en/of step mee! Iedereen mag een eigen stoel
meenemen of een kleed/kussen als u op het grasveld
wilt en kunt zitten. Voor ouderen die niet zo mobiel
zijn, wordt voor een stoel gezorgd.
Samen vieren met ds. Agnès Gilles, ds. Theo Pieter de
Jong en ds. Jan-Peter Prenger; samen zingen onder
leiding van Albert Brink en samen luisteren naar het
Bespreek het Samen kamerkoor onder leiding van Myra
van der Jagt; en elkaar ontmoeten onder het genot van
een kop thee of koffie met iets lekkers.
Houdt de eigen kerk-/wijkbrieven in de gaten voor
verdere informatie. Want we kunnen uw hulp
gebruiken oa bij het bakken van lekkers. Het lekkers
voor de kinderen is geregeld: er zijn bijzondere
‘vlammen’ die je kunt eten.

Zondag 15 mei: Verwonder je mét Annemiek
Schrijver!
Een interviewster interviewen - dat is een uitdaging!
Annemiek Schrijver is sterk in het in-gesprek-gaan over
verwondering bij mensen. Raak en inspirerend verdiept
zij zich in hun leefwereld. Daarin leren wij haar zelf ook
wel enigszins kennen; en juist dát, maakt nieuwsgierig
naar wie zij zelf is. Wat haar verwondert in haar
bestaan. Welke vragen stelt zij zichzelf. Wat inspireert
haar in de woorden van kerkvader Augustinus: Eert in
elkander God.
Zij gaat de uitdaging aan en nu eens aan de andere
kant van de tafel te zitten.
Ds. Caroline Oosterveen gaat in gesprek met Annemiek
Schrijver over haar eigen werk, drijfveren, spiritualiteit
en verwondering.
Van harte welkom 15 mei om 15:00 uur in de
Noorderkerk!
Het Bespreek het Samen team
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Aan de voorbereiding zal het niet liggen, maar het feest
wordt natuurlijk pas groot als u en jullie komen! Hierbij
van harte uitgenodigd!
Mocht u toch liever Pinksteren vieren in de kerk?
Er is ook een PGE-viering in de Taborkerk om 10.00 uur
(met livestream). Daar zijn ds. Gerben Westra en ds.
Tineke Volgenant-Beima de voorgangers.

Herinnering bijdrage kerkblad
Hartelijk dank aan degenen die een bijdrage voor
het kerkblad hebben overgemaakt.
Hebt ù al een bijdrage (€ 24,- als het kan)
overgemaakt?
Ons banknummer is NL22INGB0000867584
t.n.v. Protestantse Gemeente Ede o.v.v. kerkblad
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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’ mei 2022
2 mei 2022
Een tweegesprek met dhr. Jaap van Galen over “De 4
mei-herdenking in Lunteren” , Lied van de Week:
“Liefde is licht opnieuw geboren”9 mei 2022
Gesprek met dhr. Erik Rozeman over “Een weg naar het
priesterschap.”Lied van de Week: “Psalm 23 uit het
Requiem van John Rutter”.
16 mei 2022
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een
gast over actuele onderwerpen uit kerk of samenleving.
Lied van de Week: “Is niet muziek door U aan ons
gegeven.”
23 mei 2022
Gesprek met dhr Jan Kranendonk (dir. HGJB) over
“Catechese vandaag: vormen en methoden”. Lied van
de Week: “Gij die de stomgeslagen mond verstaat”.
30 mei 2022
Gesprek met dhr. Chris van Maanen over “Zijn ervaring
met Oost-Europese jongeren en zijn betrokkenheid
met Oekraïense vluchtelingen”. Lied van de Week:
“Come down o Love Divine.”

Collecterooster mei 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.
1 mei - 1e collecte Kerk - Wijkwerk
2e collecte Diaconie wijkdiaconie
8 mei - 1e collecte Diaconie PGE - Meet Inn
2e collecte Kerk in Actie; hulp Nigeria
zie info: www.kerkinactie.nl
15 mei - 1e collecte Diaconie Voedselbank
2e collecte - Kerk in Actie; De Glind
zie info: www.kerkinactie.nl
22 mei - 1e collecte Kerk - Wijkwerk
2e collecte - Kerk in Actie;
Oog voor kinderen
zie info: www.kerkinactie.nl
26 mei
Hemelvaarstdag 1e en 2e collecte
worden door de wijken ingevuld,
die een kerkdienst houden
29 mei - 1e collecte Diaconie PGE– Quotum
2e collecte - Kerk in Actie;
Diakonaat voor jongeren
zie info: www.kerkinactie.nl
De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar
de doelen niet, behalve de 2e collectes.
Kijkt u of luistert u via internet en wilt u ook bijdragen
aan één of meer doelen? Dan kunt u het collectebedrag
overmaken op bankrekeningnr. NL11 INGB 0000
867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder
vermelding van welke wijk en welke datum 1e en/of 2e
collecte.
College van Diakenen van de PGE
Inleveren kopij
Eind mei verschijnt de juni-editie van het
kerkblad. Kopij voor dit nummer graag uiterlijk
18 mei bij de wijkredacteuren aanleveren.

Oproep - De PCOB Ede is een protestant christelijke organisatie met 600 leden. Vanuit onze grondslag wordt
gestreefd naar een maatschappij waarin ieder met zijn of haar mogelijkheden volwaardig kan functioneren. In de
afdelingen besteden leden veel tijd aan elkaar en zien ze naar elkaar om als dat nodig is. De PCOB kent drie
kerntaken: Belangenbehartiging met als aandachtsvelden: zorg, welzijn, inkomen, huisvesting, mobiliteit,
technologie, educatie en de plaats van de levensbeschouwing in onze samenleving. Daarnaast stellen we de
mogelijkheid van ontmoeting centraal door het organiseren van activiteiten, vooral op afdelingsniveau maar ook
in samenwerking met de KBO Ede. Voor onze afdeling zijn we dringend op zoek naar iemand die PCOB Ede kan
ondersteunen bij de organisatie van activiteiten op gebied van communicatie en/of voorlichting.
Wat vragen wij?
* U schrijft berichten voor de nieuwsbrief en beheert de website
* U ondersteunt bij de communicatie rondom evenementen en nieuwsmomenten
Is dat iets waarvan u denkt dat zou ik kunnen doen of weet u iemand die dat (liefst vrijwillig) op zich zou kunnen
nemen? Neem dan conatct op met Geeske Telgen Swarts, geeske.telgen@planet.nl of 0614101628

Protestantse Gemeente Ede
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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 Beatrixkerk voelt zich overvallen, wat nu?
“Een goede sfeer” en “een goed gesprek” zijn vaak gehoorde kenmerken over de gemeenteavond begin april in de
Beatrixkerk. De boodschap van de drie scenario’s kwam echter hard aan. Zij stellen alle drie voor om, uiterlijk per
januari 2024, als wijkgemeente Beatrixkerk samen met de andere vijf wijken te gaan kerken in de Open Hof.
Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw te bouwen kerk op de plek van Tabor met verschillende kerkzalen met
veel mogelijkheden. Dit hadden veel mensen niet zien aankomen. Daarom hebben we die avond vooral naar
elkaar geluisterd en de plannen toegelicht.
Afscheid nemen van de Beatrixkerk werd voor een
aantal mensen minder moeilijk nadat duidelijk werd dat
onderzocht wordt of de PGE de Beatrixkerk kan
behouden voor andere (maatschappelijke) functies
zoals concerten en bijzondere PGE-vieringen.
In de tweede helft van mei, op een volgende
gemeenteavond, willen we opnieuw kijken naar de plek
van de Beatrixkerk, maar dan ook in het perspectief van
de PGE die ‘een kerk met toekomst wil zijn’. Dan is het
van belang dat we ook oog hebben voor de volgnde
aspecten:
Er zijn nu zes wijken en vanaf 2023 nog drie
predikanten
Vanaf 2023 een sluitende begroting en financieel
gezond.
Er is nu een tekort van €200.000 per jaar
Streven naar duurzame gebouwen
Beatrixkerk heeft een hoge energierekening en isoleren
is kostbaar
Een kerk die van blijvende betekenis is voor jongeren,
volgende generaties en de samenleving
Meer samenhang en samenwerking tussen wijken
maakt dat er meer mogelijkheden zijn om ruimte te
geven aan diversiteit en verschillende typen vieringen.
Een belang van het samenvoegen van de zes wijken is
dat daardoor de diversiteit kan worden vergroot. Een
voorbeeld zijn de leden in de leeftijdsgroep tot veertig
jaar. Zij hebben andere verwachtingen van de kerk dan
mensen die ouder zijn dan vijftig jaar. Mensen jonger
dan veertig jaar hebben op school geleerd om keuzes
te maken op basis van eigen behoeftes en zijn in een
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wereld opgegroeid die minder vanzelfsprekend is
ingericht. Het leven kent nog nauwelijks vaste waarden
en social media moeten ‘verplicht’ worden gevolgd
anders doe je niet mee.
Dat geeft als vanzelf een andere geloofsbeleving en
vraagt om andere vormen van kerkdiensten.
Hierdoor kijken jonge mensen er naar uit dat de wijken
worden samengevoegd zodat ze met meer jonge
mensen op een plek bij elkaar kunnen komen. Ze
verlangen naar herkenning en erkenning binnen een
eigen groep zodat ze niet meer het ‘onbegrepen
buitenbeentje’ hoeven te zijn.
Eigenlijk zoeken zij het zelfde ‘wij’ gevoel als wat
huidige vijftig-plussers nu in een klassieke viering
ervaren. De gezamenlijke PGE wil zich er graag voor
inzetten dat die vertrouwde en gewenste kerkdienst er
ook komt voor mensen tot veertig jaar.
Met dit voorbeeld willen we aangeven dat door het bij
elkaar brengen van alle zes wijken in één gebouw er
meer mogelijkheden zijn om de diversiteit van
kerkdiensten en activiteiten te vergroten waardoor
meer mensen hun geloof beter en mooier kunnen
vieren en beleven.
Denk ook aan de Taizé diensten en de Evensong zoals
die nu in de Beatrixkerk worden gehouden. Naast deze
‘bijzondere’ diensten zal er op zondag ook een
klassieke viering zijn zoals we die nu in de Beatrixkerk
kennen.
Namens kerkenraad Beatrixkerk,
Klaas Kopinga.
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Bij de diensten
Deze maand is de opmaat naar de zomer. Voor
sommigen gloort dan al een vakantieperiode. Ook onze
wijkpredikant Theo Pieter de Jong had voor deze
periode een korte vakantie in gedachten. Vandaar dat
er vier gastpredikanten in de diensten van mei hopen
voor te gaan.

Vervolgens was zij gedurende vijf jaar docent
missionair werk aan de CHE hier in Ede. Tegelijkertijd
trad zij op als consultant op het gebied van missionair
werk & kerk in binnen en buitenland. Zij is dus van vele
markten thuis, waarbij het zwaartepunt op missionair
werk ligt.

Op zondag 1 mei zal ds. Hessel Keegstra uit Bennekom
weer te gast zijn. Sinds 2018 is hij met emeritaat na 27
jaar de Brinkstraatkerk in Bennekom gediend te
hebben. Hij groeide op in het Friese Sexbierum. Na zijn
studie aan de Sociale Academie vervolgde hij zijn
theologiestudie in Kampen. Later was hij enkele jaren
leraar godsdienst en maatschappijleer. In 1984 werd hij
bevestigd in het ambt van predikant in de Achterhoekse
gemeente Geesteren-Gelselaar en Borculo. Na ruim zes
jaar kwam hij met zijn gezin naar Bennekom. Naast
predikant was hij jaren actief lid van de Generale
Synode en als examinator van beginnende predikanten.
Ds. Keegstra heeft altijd geijverd voor een verbinding
tussen de Brink en de kerk: "Nabij-zijn bij mensen in
vreugde en verdriet, maar ook de gemeente voorgaan
in haar taak om buiten de kerk iets te laten zien van de
menslievendheid en de vrede, die God met mensen
voorheeft”, rekent hij tot zijn taak.

Op zondag 22 mei en Hemelvaartsdag 26 mei hoopt
ds. Theo Pieter de Jong weer voor te kunnen gaan in
de diensten, maar op het moment van schrijven is het
nog niet zeker of hij dan al voldoende hersteld zal zijn.
Persoonlijk en als wijkgemeente wensen en bidden wij
hem een voorspoedig herstel toe.

Op zondag 8 mei is ds. Peter ’t Hoen de voorganger.
Als lid van de wijkkerk zou je eigenlijk niet van een
gastpredikant hoeven te spreken. Voor wie hem nog
niet kent, een korte achtergrond. Peter is evenals ikzelf
van Rotterdamse afkomst, dus, geen woorden maar
daden. Hij emigreerde met zijn ouders mee naar het
Amerikaanse Michigan, waar hij ook zijn opleiding tot
predikant volgde. Na tien jaar keerde hij terug naar
Nederland. Peter 't Hoen was 25 jaar legerpredikant,
onder meer in Seedorf en Ede, en is uitgezonden
geweest naar Cyprus en Bosnië. Ook heeft hij
gedurende zijn ruim 40 jarige loopbaan diverse
gemeenten gediend. Peter is ook een promotor van de
zeventien 'Sustainable Development Goals' van de
Verenigde Naties. Zij hebben immers alles te maken
met goed rentmeesterschap van de aarde, plus recht en
gerechtigheid voor iedereen.
Op initiatief van ds. Peter ’t Hoen willen we in
september in de Vredesweek 2023 samen met hem een
speciale dienst voorbereiden.
Op zondag 15 mei heten we ds. Loeki van der Laan
welkom. Zij is sinds 2014 betrokken bij de
Brinkstraatkerk in Bennekom. Zij heeft haar opleiding
Theologie gevolgd aan de universiteiten van Groningen
en Utrecht en heeft vervolgens een aantal jaren
missionair werk verricht in Azie.

Protestantse Gemeente Ede

Op zondag 29 mei gaat ds. Agnès Gilles uit Ede weer
voor in de Beatrixkerk. Ook Agnès is verbonden
geweest aan de Brinkstraatkerk in Bennekom. In 2019
heeft zij na 12 jaar de overstap gemaakt naar De Open
Hof in Ede, wat het voordeel heeft dat het gezin in
hetzelfde huis kon blijven wonen. Na haar studie
Theologie diende zij ook de gemeenten in Westzaan en
Zeist. De beleving van de dienst staat bij Agnès centraal
en daarom heeft ze er ook geen bezwaar tegen als
gemeenteleden antwoord geven op vragen, die ze in
de dienst weleens stelt. Afgelopen jaar was voor Agnès
een jubileumjaar omdat ze toen mocht vieren dat ze 25
jaar geleden in het ambt van predikant is getreden.
Om 17.00 uur is er weer een Evensong; zie website!
Allen Gezegende diensten en een goede maand mei
toegewenst.
Marien Bakker, Ouderling Liturgie en Eredienst

“Ede Doet”
bonnen gedoneerd
Voor de actie “Beeld en Geluid” zijn vorig jaar “Ede
Doet” bonnen ingezameld ter waarde van € 720,-.
Helaas heeft de gemeente Ede aan dit project geen
goedkeuring kunnen geven. Omdat we binnen de
termijn van geldigheid van de bonnen geen passend
alternatief binnen de Wijkkerk hebben kunnen vinden,
heeft de Wijkkerkenraad besloten om deze bonnen te
doneren aan het Passie Ede 2023 project van de Raad
van Kerken. Alle gevers nogmaals hartelijk dank.
Marien Bakker, namens de Wijkkerkenraad
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OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS
Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede
www.emmaüs-ede.nl

Voorganger/pastor:
Ds. Jan-Peter Prenger
Korenlaan 60, 6721 CV Bennekom
telefoon: 06 1384 8477 of 0318-306943
e-mail: jpcprenger@emmaus-ede.nl

Uitnodiging

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

Daarom nodigen wij u uit voor een gezellig samenzijn
op 9 mei 2022 van 15.00 tot 17.00 uur in Emmaüs.

Vrijwilligersavond

Er is op vrijdagavond 3 juni, eindelijk, weer een
vrijwilligersavond. Schrijf u dit vast in uw agenda. De
informatie hierover krijg u binnenkort nog van ons
door.
Lenie Wielink.

Taizéreis

Afgelopen jaar zijn we, zoals jullie wellicht nog weten,
met een groep(je) jongeren een week naar Taizé
geweest en dat was een geweldige ervaring! Daarom
gaan we dit jaar weer, maar dan voor alle jongeren
(vanaf 15 jaar) van de Protestantse Gemeente Ede.
Mocht je mee willen: we vertrekken zondag 14
augustus (’s morgens rond 06.30 uur) tot en met
zaterdag 20 augustus (thuiskomst rond 21.00 uur). De
kosten voor deze reis zijn te overzien: de reis- en
verblijfkosten waren ongeveer 200 euro p.p, waarvan
een deel betaald wordt uit een jongerenpotje. Mochten
de financiën toch een probleem voor je zijn, aarzel dan
vooral toch niet om mee te gaan: dan zoeken we een
oplossing zodat je toch meekunt!
Informatiebijeenkomst en kennismaking: zondagavond
19 juni, 20.00 uur, Emmaüskerk, Laan der Verenigde
Naties 94. Graag aanmelden via 06-13848477 of
jpcprenger@gmail.com.

8

Vanwege corona is de kerstviering voor ouderen al 2
jaar niet doorgegaan. We willen niet tot kerst 2022
wachten om iets te organiseren.

We beginnen met koffie/thee en daarna zal er een
hapje en drankje zijn. Gewoon elkaar eens zien en
elkaar spreken.
Wilt u wel even doorgeven vóór 2 mei of u komt en of
u vervoer nodig hebt? U kunt zich aanmelden bij Sia
Raatgever: c.raatgever@chello.nl of tel. 637180 of bij
Janke Koopman: jankekoopman@upcmail.nl of tel.
668496 (ná 26 april i.v.m. vakantie)
We hopen u te zien op 9 mei!

Koningsdag

Op 27 april vieren we Koningsdag, in en buiten op het
plein, bij Emmaus. We zijn nog op zoek naar mensen
die iets lekkers kunnen bakken (koek of taart).
Het is de bedoeling dat dit wordt verkocht bij de koffie
en de opbrengsten gaan naar het goede doel, Oekraïne.
De cake /taart kunt u dan op dinsdagavond 26 april
tussen 19.00/21.00 uur brengen in Kerkelijk centrum
Emmaüs. U kunt mij bellen of mailen als u iets lekkers
komt brengen.
Beheerder-emmaus@kpnmail.nl
Mobielnummer: 06-18310356
En voor 27 april ( koningsdag) zetten wij ook tafels in de
kerkzaal waar u zelf uw leuke spullen kan verkopen
voor hetzelfde goede doel: Oekraïne.
En zijn nog tafels vrij, u kunt u zelf opgeven bij Ellen
Brouwer.
M 06 10060474 mail e.brouwer-berghege@hetnet.nl
Het is de bedoeling dat u dan op dinsdagavond 26 april
( tussen 19.00/21.00 uur) uw spulletjes komt brengen
en op de tafel kan neer zetten.
En dat wat niet verkocht wordt graag aan het einde van
deze ochtend, we zijn er vanaf 7.00 uur ‘s ochtends tot
ongeveer 13.00 uur, weer zelf mee terug nemen.
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WIJKGEMEENTE HARSKAMP
Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant
Ds. T. Volgenant-Beima
Hulkestein 51, 7339 AW Uchelen
tel.nr. 055-5331731
predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
Scriba
Dhr. Jan van de Hoef
Apeldoornseweg 73, 6731 SB Otterlo
tel.nr. 0318-591252
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Nu vangt het nieuwe
leven aan!
Op 10 mei houden wij een belangrijke gemeentebijeenkomst, die in het teken zal staan van de toekomst
van de wijk Harskamp, binnen de PGE (Protestantse
Gemeente Ede).

Uit een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel
Planbureau blijkt dat Nederland niet meer een gelovig
land is. De meerderheid van onze bevolking gelooft niet meer en dat heeft ook gevolgen voor onze kerken.
Hoewel er op bepaalde plekken nog behoorlijk wat trouwe kerkgangers zijn, neemt dit aantal in Nederland
gestaag af.
Ook onze PGE heeft met teruggang te maken en is bezig daarop haar beleid af te stemmen. U hebt hierover al
geregeld iets kunnen lezen in het kerkblad. Overal, in steden en dorpen horen we dat kerken dicht gaan en
worden verkocht. Vaak gaat het sluiten van een kerkgebouw met emoties gepaard. Hier is gedoopt en belijdenis
van het geloof afgelegd. Er zijn huwelijken ingezegend en dierbaren zijn vanuit de kerk weggedragen naar hun
laatste rustplaats onder ons.
De vraag komt op: hebben wij kerkgebouwen nodig? In de eerste eeuwen van het christendom waren er immers
geen kerken, maar kwam men bijeen in huisgemeenten. En de kerk groeide! Hebben we niet genoeg aan het
geloof? Is een gebouw geen bijzaak? Het gaat toch om de levende stenen! Een gebouw heeft voor ons geen
sacrale waarde, zoals bij Rooms-Katholieken.
Maar een kerkgebouw kan wel degelijk van betekenis zijn voor de omgeving. De theoloog Bonhoeffer schreef:
Onzichtbaarheid maakt de kerk kapot. In de kerk wordt enorm veel gezegd en gepreekt. Maar wat zichtbaar is, is
het gebouw. Dat onderschatten veel christenen. Zij moeten kerkgebouwen dan ook zien als een kans en daarin
investeren.”
Maar het heeft geen zin dat we iets proberen in stand te houden dat geen toekomst meer heeft. Dat is aan de ene
kant slecht nieuws, maar tegelijkertijd goed nieuws. Nu wij net Pasen hebben gevierd en samen zongen: Want nu
de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan! moeten we de Heer ook de kans geven om ons te
veranderen, te vernieuwen. We moeten ons niet laten verlammen door al het oude krampachtig in stand te
houden, maar ook werkelijk opnieuw durven beginnen!
Maar dat nieuwe begin vraagt wel van ons dat we ons afvragen wat onze christelijke identiteit is. Het paaslied zegt
dat het nieuwe leven begint, omdat Jezus is opgestaan. Ligt onze identiteit niet in de opstanding? Het evangelie is
niet wat ik doe, maar wie ik ben, in Christus! Een nieuw mens!
Het geloof in de opstanding is een kracht die hoop geeft voor ons leven nu en in de toekomst. De kerk kan die
hoop uitstralen naar mensen die vastzitten in hun leven, die snakken naar verandering en hoop. Ik denk dat we
daarom niet zonder de kerk kunnen, ook al is er maar een klein groepje, want deze boodschap is van
levensbelang voor ieder mens.
Of geloven we dat niet meer?
Ds. Tineke Volgenant - Beima

Protestantse Gemeente Ede
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Wijk
De gemeentebijeenkomst op 10 mei a.s. waar dominee Tineke over schrijft begint om 19.30 uur, uw kerkenraad
hoopt van harte dat velen van u deze avond aanwezig zullen zijn.
Hemelvaartsdag zal er, zoals we dat gewend zijn, om 9.00 uur een dienst worden gehouden waarin kapitein J.
van Dijk zal voorgaan.
Eerste Pinksterdag zal er in onze kerk geen dienst worden gehouden, er is dan een gezamenlijke dienst voor alle
leden van de PGE, er zal een openluchtdienst worden gehouden op de skeelerbaan in Ede en er zal een dienst zijn
in de Taborkerk, u kunt dus kiezen, binnen of buiten. Nadere berichtgeving volgt over enkele weken.
Via de wekelijkse nieuwsbrief van de gezamenlijke harskampse kerken houden wij u op de hoogte van alle
activiteiten die georganiseerd worden voor de Oekraïense vluchtelingen die in ons midden verblijven, er wordt
met veel dankbaarheid gebruik gemaakt van de mogelijkheden die worden geboden. Heel fijn dat zoveel mensen
zich voor hen willen inzetten.
18 mei mag mevrouw E.J. le Roux-Pothoven haar
verjaardag vieren, wij wensen u een goede dag toe
en dat God u met Zijn vaderlijke zorg mag omringen.
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

Kamp Amersfoort

Rooster oppas en kindernevendienst:
01-05 Marike
15-05 Ria en Alice
29-05 Hennie

08-05 Jannieke en Gea
22-05 Nathalie
05-06 Elly en Philien

Senioren
Heeft u de volgende activiteiten al op de kalender
staan ?
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.

Tegelmuseum Otterlo
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Groet,
Janny en Elly
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WIJKGEMEENTE NOORD
Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede
www.ede.protestantsekerk.net

Predikant
Ds. Egbert van Dalen
e-mail: e.vandalen@protestantsekerk.nl
Scriba
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede
tel. 0318-618205
e-mail: 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

Op zondag 3 april, tijdens een Special Sunday, was
pastor Ben Piepers bij ons te gast in de Noorderkerk.
Een bevlogen en inspirerende spreker, die ons leerde
hoe naar kunst te kijken. Hij had een schilderij, dat
normaal bij hem in de huiskamer hing, mee naar de
kerk genomen, waar het achter een doek schuil ging.
Alsof hij dagelijks kunstwerken onthulde verwijderde hij
in één gebaar het textiel waardoor een zeer kleurrijk
schilderij zichtbaar werd.

Protestantse Gemeente Ede

Kijk in stilte naar dit kunstwerk. Laat binnenkomen wat
dit bij je oproept. Wat jij ziet is altijd goed, het gaat om
jouw interpretatie, jouw zien van de kleuren en de
vormen.
De liturgie kondigde aan dat het een interactieve dienst
zou worden. Dat betekende dat ik de kans liep dat er
ook naar mijn visie gevraagd zou worden. Toen ik de
vele vormen op het doek zag begon ik te tellen hoeveel
vierkanten, rechthoeken en cirkels ik kon ontdekken
(beroepsdeformatie!). Maar er was geen beginnen aan,
dus besloot ik dat de titel van dit kunstwerk Oneindig
zou zijn. Al snel bleek dat mijn mede-kerkgangers een
geheel andere richting waren ingeslagen. Het zou een
miljoenenstad kunnen zijn, een mensenmenigte of een
veld met bloemen. Ben Piepers was geen leraar zoals ik,
hij vond, zoals hij had beloofd, alles goed.

Vervolgens vroeg onze pastor nogmaals naar het
schilderij te kijken, maar nu vanuit het perspectief van
de veertigdagentijd. Verrassend wat zo’n wijziging van
kijkrichting allemaal opleverde. Nu deed het iemand
denken aan de Paasnacht wanneer de nieuwe
Paaskaars de kerk wordt binnengebracht en kaarsjes
worden aangestoken waardoor het licht zich van voor
naar achter door de ruimte verspreidt. Een ander
merkte op dat het onderaan het schilderij wazig was, je
ziet het nog niet goed, maar dan hogerop wordt het
steeds helderder en dan bovenin de gloed van Pasen.
En ik, ik leverde mijn oneindig in en verving het nu
door drie. Je kon het schilderij in drieën verdelen:
Goede Vrijdag- Stille Zaterdag-Pasen.
In de kerk hing tijdens de dienst ook een zogenaamd
hongerdoek. Zo’n doek wordt tijdens de
veertigdagentijd in de Rooms Katholieke Kerk
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Inloop- Open Kerk.

kunstenares: Lilian Moreno Sanchez

gebruikt om het hoofdaltaar af te dekken. Het is immers
een tijd van vasten en bezinning en daar passen de
heldere en felle kleuren van het altaar niet goed bij. Het
hongerdoek was gemaakt naar aanleiding van een
röntgenfoto van een voet die op meerdere plaatsen
was gebroken. De titel van het werk was: U geeft mijn
voeten de ruimte. Ook hier weer het beeld: we gaan
van donker naar licht. De Eeuwige is nabij de mensen
die het moeilijk hebben, die hopen weer overeind te
komen en op hun voeten te kunnen staan.
Een viering waarin het zien centraal stond: zien in mijn
nood en zorg naar tekenen van hoop en licht. Geen
horen, zien en zwijgen, maar hopen, zien en oplichten.
Weer een heel bijzondere Special Sunday.

Op donderdagmorgen is er in de Taborkerk weer de
wekelijkse inloopochtend.
Gelukkig mogen we weer bij elkaar komen en de
mensen die er ooit kwamen zijn blij elkaar weer te
kunnen ontmoeten.
De gelederen zijn wel wat uitgedund en het zou fijn
zijn om nieuwe mensen welkom te kunnen heten.
Daarom deze uitnodiging: heb je zin in een gezellig
contact, samen koffiedrinken en een praatje, af en toe
een stukje creativiteit, weet dan dat je hartelijk welkom
bent iedere donderdagmorgen in” Ons Huis” bij de
Taborkerk Prinsesselaan 8.
Vanaf 9.30 uur zijn de deuren open.
Hennie van den Born en Elly Hofstra.

Tekst
Huub Oosterhuis
(gebruikt door ds. Rob Visser tijdens de dienst op
zondag 10 april)

Wim den Ouden
Wij willen dat het zo is
en wij hopen dat het zo wordt.
We denken dat het niet kan,
maar we zingen dat het zijn zal.
En als er liefde is dan zal het,
al kan het niet.
En dan kan het omdat het moet,
omdat het zo niet meer verder kan.
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WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF
De Open Hof, Hoflaan 2, Ede
www.openhof-ede.nl

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

Verhalen verbinden

Dus dat is voor mij een bevestiging van de keuze die ik
heb gemaakt.
Hoe kwam je met de Open Hof in contact?
Corona leende zich er goed voor om on-line een
stageplek te zoeken. Vooral via het beluisteren van
kerkdiensten en het bekijken van websites. De website
van de Open Hof sprak mij enorm aan. En ook de
kerkdiensten. De Open Hof presenteerde zich voor mij
als heel open en een plek voor iedereen. Ook het kerk
zijn in de wijk spreekt mij aan. Ik heb toen contact
opgenomen met Agnès. Zij was meteen heel
enthousiast. We hebben elkaar een keer ontmoet, thee
gedronken en dat klikte.

Interview Regina Lafeber, stagiaire - door Han Pol
"Verhalen van mensen verbinden met het verhaal
van God"
Samen met haar man Jeroen woont Regina in
Barneveld. Ze is 27 jaar, studeert theologie in Groningen
en is vanaf begin 2022 stagiaire in de Open Hof. Regina
Lafeber vertelt graag over haar studie en haar stage:
‘Ik was aanvankelijk niet van plan theologie te gaan
studeren. Ik studeerde eerst geschiedenis. Daarbinnen
trokken vooral de religies mijn aandacht. Al gauw bleek
dat ik vooral mijn eigen godsdienst het meest
interessant vond en zo startte ik mijn opleiding
theologie. Ik had eerst zeker nog niet het plan om
predikant te worden. Maar in het tweede leerjaar zat ik
in de bus en kreeg ik het heldere besef: wat in de
theologie maakt mij het meest blij? Dat is het
menselijke aspect. Theologie alleen is voor mij niet
genoeg. In de kerk komt alles samen. De verhalen van
mensen verbinden met het verhaal van God, dat is wat
ik het mooie vind van theologie.’
Regina vertelt dat ze een enorme persoonlijke
ontwikkeling doormaakt.
Anderhalf jaar geleden startte ik met mijn master. Ik
vond het allemaal heel spannend. Als tiener was ik heel
verlegen. Nu moest ik me laten zien. Ik vond dat heel
eng. Ik ben van huis uit geen enorm spreker. Maar door
het gewoon te doen, merk ik dat het me ligt en dat ik
het heel erg leuk vind. En het gaat me ook heel goed af.

Protestantse Gemeente Ede

Wat ga je doen in de Open Hof?
In de opleiding volg ik op dit moment de themavelden
‘innoveren’ en ‘leidinggeven.’ Het is nu een interessante
tijd in de PGE vanwege het samenwerken tussen de
kerken. De concrete opdracht voor nu is het vaststellen
van het aanbod in het jeugdwerk. En dat, zoals gezegd,
in samenwerking tussen de PGE-kerken. Ik ben
voorzitter van de werkgroep die daar nu voor is
aangesteld. Tot de zomer krijg ik de tijd om dat aanbod
van het jeugdwerk in beeld te brengen.
Hoe houd je jeugd in 2022 bij de kerk? Dat is een
ingewikkelde opgave.
Ja, daar heb ik het antwoord natuurlijk ook niet op.
Zoals het nu gaat, gaat het niet goed. De jeugd gaat de
kerk uit. We moeten meer met de kinderen in gesprek.
De levensvragen van vroeger zijn er nu nog steeds.
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Maar jongeren zoeken naar iets anders. En de kerk is
natuurlijk een traag instituut. Er mag wel meer
gesproken worden met de jeugd zelf. De opdracht
vanuit de kerk ligt er. Het is echt de bedoeling om
aantrekkelijke, leuke activiteiten aan te bieden met
inhoud, waarin ook ouderen zich betrokken voelen.
Wat wil je in de toekomst bereiken?
Ik wil predikant worden. Hoe dat er precies uit komt te
zien, dat laat ik open. Dat hangt ervan af wat er
beschikbaar is en hoe het gaat in de toekomst. Ik ben
nu vooral bezig om te genieten van mijn stage en mijn
studie. Er gebeurt veel in mijn leven. Ik leer heel veel
over mezelf en over de kerk. Dat is soms een opgave.
Maar ik krijg er enorm veel voor terug. Dat maakt het
heel mooi!
Fijn dat je er zoveel zin in hebt. Veel succes en een
mooie tijd tot de zomer bij de Open Hof!

in het jeugdwerk om relaties gaan, om geborgenheid
en verbondenheid. En natuurlijk moet de activiteit bij
de jeugd zelf passen en eigentijds zijn.
We hebben – met het oog op het vervolg van dit
overleg – ook even gedroomd: Zou het niet fantastisch
zijn als er in de kerk ruimte komt voor een vieren met,
voor en door jongeren en dat de ouderen daar trots op
zijn?!

Al 50 jaar talent!
De Open Hof bestaat dit jaar vijftig jaar en dat vieren
we dit weekend, op zaterdag 7 mei, op de plek waar al
vijftig jaar heel veel mensen allerlei talenten hebben
ontwikkeld en belangeloos ingezet. Als ze waren
‘begraven’ of ‘onder de korenmaat gezet’, dan hadden
we nu niet zo’n bloeiende gemeente! We
demonstreren op deze zaterdag de huidige talenten
binnen De Open Hof en zorgen voor gezelligheid en
voldoende te eten en drinken. Tussen 15.00 tot 21.00
uur ben je welkom in de verschillende kraampjes en
ruimtes om je te laten verrassen, entertainen,
informeren of er met leeftijdgenoten te memoreren.
Geen plechtigheid, maar een gezellige feestdag voor
iedereen, zeker ook voor oud-leden. Bekijk het
programma op de website. Hartelijk welkom!
Met een hartelijke groet,
Petra Harkema, Teun Hoogerwerf, Elja van Koesveld,
Hennie Timmerman

Palmpasen viering in De Open Hof 10 april 2022

Jeugdwerk PGE
Vanaf 1 september willen wij het jeugdwerk in de
Protestantse Gemeente Ede gezamenlijk aanbieden.
Dat betekent dat de jeugd uit alle wijken straks voor
wijk-overstijgende activiteiten wordt uitgenodigd.
Daartoe is een eerste overleg geweest met mensen die
nu in de verschillende wijken actief zijn voor en met de
jeugd. Regina Lafeber is als stagiair voorlopig de
voorzitter van dit overleg.
In de eerste bijeenkomst hebben wij vooral gezocht
naar een antwoord op de vraag: Waarom vinden wij
het jeugdwerk zo belangrijk?
Wij zijn er allemaal van overtuigd dat de kerk de jeugd
iets te bieden heeft wat van waarde is voor hun leven.
De activiteiten die wij voor jongeren willen organiseren
moeten daar dus inhoud aan geven. Tegelijk moet het
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In Memoriam
Aaltje Wilhelmina Joseph
Vrijdag 25 maart is Aaltje Wilhelmina Joseph overleden.
Ze is 87 jaar geworden. Iedereen kende haar als een
gastvrije en vriendelijke vrouw die alles wat ze had zou
weggeven om een ander te kunnen helpen. ‘Laat
iedereen u kennen als vriendelijke mensen' – zo staat
in de Bijbel - 'de Heer is nabij. Wees over niets bezorgd,
maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u
nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.’ Zo heeft
Aaltje geleefd. Ze wist God nabij. En ze heeft veel en
vaak gebeden en God gevraagd wat ze nodig had: de
kracht om anderen gelukkig te maken, haar gezin, haar
familie, haar geboortedorp Depok. Aaltje was in staat
alles los te laten omdat ze dat diepe vertrouwen had:
het komt goed!
Mag dit vertrouwen ook haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen tot kracht zijn in de dagen van
gemis.
Ds. Agnès Gilles
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WIJKGEMEENTE TABOR
Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede
www.taborkerk.nl

Predikant
Gerben H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede
tel.nr. 65 56 61 | email: predikant@taborkerk.nl
Scriba
K. Santing, Ariënsweg 25, 6711 PE Ede
tel.nr. 06 46 43 79 03 | email: info@taborkerk.nl
Coördinatie ouderenbezoekwerk
mevr. Ria Buitenhuis, tel nr 610679
Autodienst
A. van Donselaar tel. 611074 E. Velthuijs tel. 06 21 57 38
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22RABO0312464789

In memoriam

Op 7 april is ons gemeentelid Wil Schut – Elbertsen
overleden, in de leeftijd van 90 jaar. Op 13 april hebben
we haar leven gevierd, tijdens een dienst in de aula van
het crematorium Slingerbos.
Haar kinderen Reinier, Helma en Mark schilderden haar
als zorgzaam, creatief en sociaal. ‘Gelovig’ kon er aan
worden toegevoegd. In gezin, verenigingen en kerk
was ze lange jaren actief en vaak op verantwoordelijk
plaatsen. De laatste jaren woonde ze in het
Maanderzand, dat waren de makkelijkste niet. Op 13
april werden de voorafgaande 85 jaren in herinnering
geroepen en die waren overwegend goed.
Er klonk muziek uit de Johannes- en de
Matthäuspassion van Bach, er werd uit de Schrift
gelezen (Marcus 6, 45 -52, Jezus als spook
aangezien….): ‘Ga in het schip’ klonk het. Wil zelf reikte
ons er ‘postuum’ een paar overwegingen bij aan - aan
de hand van Jezus kom je veilig aan de overkant!
Mogen de engelen haar geleiden – en mogen haar
kinderen troost vinden in de gedachtenis van hun
moeder!
Met goede groet,
Gerben H. Westra

Protestantse Gemeente Ede

De diensten

zijn gelukkig eindelijk weer ‘live’. Op Witte Donderdag
konden we voor het eerst sinds twee jaar weer het
Avondmaal vieren, weliswaar anders dan we eerder
gewend waren, maar toch: de vreugde is groot.
De zondagse diensten worden tot ieders verbazing
minstens zo goed bezocht als vóór de ‘pandemie’.
Daarmee lijkt Tabor een gunstige uitzondering te zijn –
talloos zijn de berichten over gemeentes die een kwart
à een derde van de kerkgangers niet meer hebben
teruggezien, sinds de ‘lock-downs’. Mooi dat oude
getrouwen de weg naar de kerk weer gaan, terwijl er
ook ‘nieuwe’ gezichten opdoemen. Wie het aangaat:
weet u hartelijk welkom!
Wie we ook alsnog op deze plek welkom heten: Bert
Wisgerhof, die al weer enige tijd één van onze ‘vaste’
organisten is – en die met hoorbaar plezier speelt op
ons onvolprezen Van Vulpen orgel (dat werkelijk een
parel is, in de wijde omtrek!).

Johannes

In de afgelopen maanden hebben we een alternatief
leesspoor gevolgd: we hebben week aan week uit het
Evangelie van Johannes gelezen. Daarbij zijn nogal wat
tamelijk onbekende perikopen aan de orde geweest,
waardoor dat leesavontuur vaak een ontdekkingsreis
was en een intensieve kennismaking met Johannes –
een evangelist die in oude en nieuwe leesrooster niet
vaak aan bod komt. Na Pasen lezen we nog twee
zondagen uit Johannes.

‘Koffie +’ op 3 april

Na de dienst gaf kerkenraadsvoorzitter Rob Broersma
een overzicht van ontwikkelingen en plannen binnen
de PGE. Het ging om informeren, besluiten hoefde
(nog) niet te worden genomen. De aanwezige
gemeenteleden bleken ‘onder de streep’ wel ongerust
over de mogelijkheid dat er vanaf november 2022 op
geen enkele manier zal worden voorzien in
(gedeeltelijke) vervulling van de predikantsvacature die
dan ontstaat.
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