
KERKBLAD

PROTESTANTSE GEMEENTE EDE

Jaargang 30

december 2022



Vleesgeworden Woord
 
Toegegeven: de verleiding is groot, in dit vermoedelijk laatste hoofdartikel van mijn hand de balans op maken van
23, 5 jaar predikantschap in Protestants Ede. Maar een dominee moet maar liever niet over zichzelf schrijven,
zeker niet als er een groot feest te vieren valt: Kerst. Waar Lucas 2 in de kerstnacht gelezen wordt, kleurt Johannes
2 de kerstmorgen. Johannes heeft, net als Marcus, geen geboorteverhaal. Hij begint ongeveer zoals Marcus: met
Johannes de Doper. Maar hij laat er iets aan voorafgaan, een proloog, een inleiding die tegelijk een
principeverklaring is, én een samenvatting van waar het Johannes om gaat.
 
Het woord was God – God was het woord: God is het woord?
Er zijn vertalers, die het Grieks hier liever dan  ‘woord’  met ‘spreken’ vertalen. Dat is weliswaar aanvechtbaar, maar
zo’n vertaling legt wel een nuttig en bijzonder verband: naar het spreken van God. Dat spreken schept, het maakt,
het doet: God sprak ‘er zij licht’  en het was er!
 
Het woord, Zijn woord schept werkelijkheid, schept leven.
Alle dingen zijn door dit woord geworden. ’Ontstaan’ zegt de Willibrordvertaling. Dat is babbeltaal. Veel  beter is:
zijn door dit woord gebeurd. Er staat het woord dat veel vertalers tegenwoordig al overbodig en ouderwets
beschouwen:  het geschiedde (zie Lucas 2!).In de Bijbel ontstáán er geen dingen: ze worden gedáán, ze worden
gesproken, en dan zijn ze er..
U moet het zich niet lastig maken door aan het fysieke begin van de kosmos of van de aarde te denken – aan een
oerknal (God doet niet aan knalvuurwerk): het is poëzie wat we hier lezen, het zijn metaforen, poëtische beelden.
Zoals we ze nog altijd gebruiken: niemand zaait werkelijk onrust, niemand zaait haat – of wind, om storm te
oogsten. Iemand kan onrust scheppen: taal kan alles – Slauerhof schreef ooit: ‘alleen in mijn gedichten kan ik
wonen’.
 
In het begin was het woord zegt Johannes: het woord was leven en het leven was het licht. Dat licht schijnt in de
duisternis – en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. Dat wil zeggen: het licht is er, hoe
aangevochten ook, hoezeer het ook op uitdoven na moeizaam blijft flakkeren, het is er. De duisternis heeft het er
niet onder gekregen – en de duisternis, dat is de duisternis van voor het begin, van vóór Gods ‘er zij licht.’
Duisternis, dat is al wat levensbedreigend is, wat bang maakt en angstig houdt – de schuilplaats van wat de
schriften de duivel noemen, oermonsters – alles wat er niet hoort te zijn. De duisternis heeft godlof niet
gewonnen – dat is waar Johannes mee begint. Hij zegt met nadruk níet, dat er in het vervolg alleen maar licht en
heerlijkheid zal zijn – nee het licht is niet aan een triomfantelijke rijtoer door de geschiedenis begonnen;
duisternis te over. Dat weten we vandaag misschien dieper dan ooit – in dit  ‘annus horribilis’, dit verschrikkelijke 
jaar met een mensenverslindende oorlog, aangevuurd door een middeleeuws aandoende kerkvorst. Kyrill de
Eerste, waarvan je hopen mag dat hij ook de Laatste zal zijn. eindeloze en onophoudelijke stroom vluchtelingen –
en niemand die een antwoord weet.
Kerst is niet een stille nacht (die het overigens ook nooit is geweest), niet zomaar een  heilige nacht. Kerst doelt op
heilige dagen tot in eeuwigheid. Daar lijkt het niet op.
En toch: het licht blijft schijnen, soms gaat de hemel even open: die metafoor voor barmhartige betrokkenheid,
die er óók kan zijn, onder mensen. Johannes verwijst nadrukkelijk naar Genesis – met zijn ‘in den beginne’, met
het Woord, het spreken – en met het licht, het eerste woord van God.  Het licht maakt het leven mogelijk, ís het
leven. Vervolgens rijgt hij door aan zijn ketting, waardoor woord, leven, licht in een wederkerige verhouding
komen te staan: ze maken elkaar mogelijk en zijn tegelijkertijd conditio sine qua non: voorwaarde vooraf.
 
Zonder dat Woord geen leven, zonder het licht geen leven. Zonder het licht van dat Woord geen humaan leven:
hij vat met een paar woorden schijnbaar argeloos heel Tora samen. Zonder dat woord geen leven, zonder dat
licht geen leven naar de maat van de ware humaniteit. Gods eerste woord geeft aan wat er is doel en zin – en
Johannes laat het uitlopen, in vers 17, op de naam Jezus Messias. En dan wordt hij heel concreet: de Zoon ‘legt
God uit’. Exhègèsato staat er – je hoort er het woord ‘exegese’ in. Hij, Jezus, legt God uit. En het Woord, want het
woord is God, God is het woord. Hij legt het spreken van God, dat tegelijkertijd het ‘doen’ van God is, alleen al uit
met zijn Naam: Jozua – de Heer redt. Aan die redding gaat Jochanan (Johannes) vooraf – God is genadig. Laten
we genade en redding maar vieren: keihard en zachtmoedig  tegen de kille wanen van de wereld in.
 
Gerben H. Westra
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Samen te bouwen
aan een toekomstgerichte
geloofsgemeenschap
 
 
In de afgelopen tijd is veel werk verzet om samen te
bouwen aan een toekomstgerichte geloofsgemeen-
schap. De interim-predikant is al voorzichtig begonnen
met 8 uur per week, dat in januari wordt uitgebouwd.
Er zijn noodmaatregelen getroffen om de hoge ener-
giekosten de komende maanden te beperken.
 
Nieuwe samenwerkingsinitiatieven
De komende maanden worden verdere stappen gezet
in de verdere financiële onderbouwing van de plannen
om de vijf wijkgemeenten samen te voegen. Daarnaast
gaat de bestaande samenwerking tussen de wijken op
het gebied van diaconaat, gezamenlijk jeugdwerk en
pastoraat natuurlijk volop door.
 

•   Werkgroep geformeerd om de PGE website te
verbeteren.

•   Grote opkomst bij de 1e bijeenkomst samen vieren.
Er wordt een werkgroep gecreeërd die aan de slag
gaat met het vormgeven van een PGE-brede
Eredienstraad. 

•   Mogelijkheden voor PGE-app worden ondergezocht.
•   Team uitvaart begint vorm te krijgen. Dit is een

onderdeel van het pastorale team (ONE-team =
Omzien naar elkaar): er komt een team-Uitvaart met
een centraal meldpunt voor de PGE. Vanuit dat adres
wordt de familie van de overledene in contact
gebracht met een predikant, die op dat moment
“dienst” heeft.

•   Bijeenkomst begroting 2023 en meerjarenraming
2024-2027 PGE. Het College van Kerkrentmeesters
heeft een toelichting gegeven op de concepten en
vragen beantwoord. In december neemt de
Algemene Kerkenraad het definitieve besluit.

•   Begroting Diaconie. Het concept staat in het
kerkblad vermeld.

•   Emmaüs komt in december met een uitgewerkt
plan hoe men hun eigen toekomst ziet.

•   Definitief besluit toekomst PGE. Eind van het jaar
wordt dit door de Algemene Kerkenraad genomen
over het voorgenomen besluit dat in september is
genomen.

•   Magazine ‘Compassie’, ‘huis aan huis’ bij alle PGE-
leden.

Het PGE Kerkblad verschijnt al 30! jaar en valt elke vier
weken op de mat bij iedereen die daar een
abonnement op heeft genomen. Om de verbinding
tussen PGE-leden extra te stimuleren, verschijnt er
vanaf eind november een aanvullend magazine: 

Compassie. Via een eigen bezorgsysteem krijgen alle
2.500 contactadressen (circa 3.500 leden) van de PGE
dit blad thuis bezorgd.
Het magazine is vooral bedoeld om PGE-leden met
elkaar te verbinden, met persoonlijke interviews en
inspirerende (achtergrond) artikelen. Als het in de
smaak valt, is het de bedoeling om Compassie drie keer
per jaar te laten verschijnen. We zijn nog op zoek naar
extra redactieleden om een goede afspiegeling van PGE
te krijgen.
 
Namens de Algemene Kerkenraad.

Chr. Kindertheater
'Knettergek'
met voorstelling LEF
 
UITNODIGING
Zondag 29 januari 2023 om 15:00 uur
De Open Hof te Ede
voor kinderen van de basisschoolleeftijd van 6 tot 12
jaar. In dit programma worden jullie uitgedaagd om lef
te hebben. Om net zoveel lef te hebben als David, die
de reus Goliath versloeg. Ook je ouders en/of opa en
oma, buurkinderen of klasgenootjes zijn van harte
welkom.
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Actie Kerkbalans 2023
komt eraan
Geef vandaag voor de kerk van morgen
 
In januari doet de Protestantse Gemeente Ede weer
mee aan de Actie Kerkbalans. Tijdens de actieperiode
zullen we u als kerkleden weer om een financiële
bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen
waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in
de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar
omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping
en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge
mensen die hun leven nog voor zich hebben.
 
Als alle gemeenteleden van de PGE de komende jaren
minimaal € 480,- bijdragen voor de Actie Kerkbalans,
dan hebben we een sluitende begroting en kunnen we
een nieuwe predikant beroepen. Wij begrijpen dat voor
veel gemeenteleden dit bedrag te hoog zal zijn, maar
aan de andere kant zullen er ook andere
gemeenteleden zijn die meer kunnen bijdragen. Er
wordt nu al van alles gedaan om zoveel mogelijk
kosten te besparen. I
 
n de begroting 2023 wordt al rekening gehouden met
verdergaande bezuinigingen op de kosten. Maar als wij
bij de Actie Kerkbalans 2023 en ook in de komende
jaren het gemiddelde bedrag van € 480,- niet halen,
dan zullen we geen nieuwe predikant kunnen
beroepen en zullen er nog verdere bezuinigingen
moeten worden doorgevoerd.
College van Kerkrentmeester

Collecterooster
december 2022  
 
04 december - 1e collecte Diaconie - Meet Inn
                          2e collecte Kerk in Actie;
                          Libanon/Jordanië/Irak
11 december - 1e collecte Kerk - wijk
                          2e collecte Kerk in Actie
                          vrolijkheid in AZC's
18 december - 1e collecte Kerk - wijk
                          2e collecte Kerk in Actie;
                          ontdekken wat Kerst betekent
24 december - 1e collecte Diaconie-Meet Inn
                          2e Diaconie - wijk
25 december - 1e collecte Wijk vult zelf in
                          Kerk in Akctie
                          Kinderen in de knel
31 december - 1e collecte Wijk vult zelf in
                          2e collecte Wijk vult zelf in
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 bankrekening met nr.
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente
Ede onder vermelding van  welke wijk en welke datum
1e en/of 2e collecte.

Afscheid Ds. Tineke
Volgenant – Beima
 
Op 1 april 2016 is dominee Tineke Volgenant-
Beimabegonnen als predikant van de Gereformeerde
Kerk in Harskamp. Bijna zeven jaar hebben we samen
mogen optrekken en hebben we lief en leed gedeeld.
 
Op 31 december a.s. komt er een einde aan onze
samenwerking.
 
Graag willen we onze gemeenteleden in de
gelegenheid stellen om, in een ongedwongen sfeer,
persoonlijk afscheid te nemen van dominee Tineke.
Gelukkig zullen we elkaar ook in het komende jaar nog
met enige regelmaat ontmoeten als zij bij ons zal
voorgaan.
 
Wanneer : Zaterdag 14 januari a.s. van 15.00 tot 17.00 u
Waar : Gereformeerde Kerk Harskamp
 
Met vriendelijke groet,
namens wijkkerkenraad Harskamp,
Jan van de Hoef
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Jaarwisseling vieren in De Open Hof
 
 
 
De Open Hof is open tijdens de jaarwisseling!
 
Deze traditie op oudejaarsavond zetten we graag
door, zeker ook in PGE-verband. Vanaf 20.30 uur
(na de kerkdienst) ben je van harte welkom op
deze altijd weer gezellige avond.
 
 
Net als afgelopen jaren vragen we bezoekers om all
erlei lekkernijen mee te brengen. Oliebollen natuurlijk,
maar ook verschillende hartige hapjes. De praktijk
leert dat er meer is dan we op kunnen.
 
 
Mix van bezoekers
Er zijn trouwe bezoekers die ieder jaar uitkijken naar
deze avond. De afgelopen twee jaar moesten we de
avond helaas afblazen vanwege corona, hopelijk kan het dit jaar gewoon doorgaan. Het ene jaar zijn we met
twintig mensen, soms met dertig of meer.
 
Het publiek is altijd zeer divers: oud en jong, alleengaanden en mensen met een partner, trouwe kerkgangers
maar ook passanten. Juist die mix maakt de avond zo bijzonder.
 
 
Vrij programma
We beginnen met een kopje koffie of thee en vanzelfsprekend nemen we daar oliebollen en/of appelbeignets bij.
Er wordt ondertussen heel wat af gepraat, gelachen en naar elkaar geluisterd.
 
Er zijn mensen die een spelletje meenemen. Een ander maakt muziek of leest een kort verhaal voor. Alles kan en
gebeurt ook. In de hoek van de hal staan één of meer sjoelbakken. Allengs de avond vordert, wordt het daar
drukker met deelnemers en supporters, dat zorgt ook voor veel plezier.
 
 
Samen dragen
Zo vliegt de avond voorbij en voor we het weten staan we in een grote kring, heffen het glas op het nieuwe jaar
en wensen elkaar alle goeds. Er is ook altijd een groep die even naar buiten loopt om het vuurwerk te bekijken. Zo
dragen we samen verantwoordelijkheid voor elkaar in een voor menigeen herinneringsvolle periode.

Samen oudejaarsavond vieren op zaterdag 31
december van 20.30 tot ongeveer 00.30 uur.
 
Aanmelden hoeft niet, maar is voor de organisatie wel
prettig: mariekeohm@hetnet.nl  of telefoon 0318
642880
 
De onkosten van deze avond hopen we te dekken met
de collectebus bij de uitgang. We hopen op deze
oudejaarsavond veel PGE-leden te ontmoeten.
 
 
Adria Overbeeke en Marieke Ohm 
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In verwachting
 
 
Advent is de tijd van verwachting: wachten op kerst,
een moeder in verwachting.
 
Er begint een nieuw kerkelijk jaar, dus een weer een
kans om te proberen op met beter te doen. En dat wekt
verwachtingen: zal het nu wel lukken wat ik me
voorgenomen heb.
 
Advent is ook de tijd van de verhalen. En logisch: als je
in verwachting bent, zeker een moeder in blijde
verwachting, zul je dromen van wat er komen gaat en
alvast verhalen daarover verzinnen.
 
Als het om religieuze verhalen gaat, hebben we een
geweldige boek waarin honderden verhalen, legendes,
te vinden zijn: de Legenda Aurea.
Jacobus de Voragine, bisschop van Genua, heeft rond
1275 hierin een hele reeks soms al heel oude legendes
verzameld en keurig gerangschikt volgens het ritme
van het kerkelijk jaar.
 
Ik haal er een paar kleine verhalen uit, die te maken
hebben met de verwachtingsvolle reis van Maria die op
bezoek gaat bij haar tante Elisabeth. Zij was de zus van
Anna, de moeder van Maria. Elisabeth was zwanger,
nogal onverwacht, want zij was al op hoge leeftijd.
Haar man Zacharias was al net zo oud. Al vele gebeden
hadden zij tot God gericht waarin ze Hem gevraagd
hadden om een kind. Zacharias was priester.
 
Toen hij dienst deed in de tempel had een engel hem
aangekondigd dat zij een zoon zouden krijgen.
Zacharias was stomverbaasd: hoe zou dat kunnen,
twee zulke oude mensen die een kind kregen?
 
Hij bleef zelfs sprakeloos tot het kind geboren was.
Diezelfde engel vertelde een half jaartje later ook aan
Maria dat ze een kind zou krijgen. Haar zwangerschap
zou nog veel wonderlijker zijn dan die van Elisabeth.
 
Toen de eerste drie maanden van Maria’s
zwangerschap voorbij waren, wilde zij op bezoek gaan
bij haar tante over wie zij pas gehoord had dat zij al in
haar zesde maand moest zijn. Maar dat was best nog
wel een eindje reizen. En dat in dat warme Palestina. En
bovendien woonde Elisabeth in het bergland: dat
maakte de reis extra lastig.
 
Maar Jozef, de man van Maria wist de oplossing. Zijn
vrouw kon wel de ezel gebruiken die Jozef had als
‘hulp’ voor zijn timmer-meubelmakersbedrijfje, net
zoals nu een timmerman een bedrijfsbus heeft. Dus

welgemoed ging Maria op pad, zittend op de ezel, die
haar een half jaar later ook naar Bethlehem zou
brengen.
 
Maar ook al hoefde ze zelf niet te lopen: de zon, die in
het Midden-Oosten zo ongenadig warm kan schijnen,
deed overdreven zijn best.
 
“Wat is het warm”, zuchtte Maria. En zie, meteen
verscheen er een wat groot uitgevallen schapenwolk
aan de hemel, die ervoor zorgde dat Maria en haar ezel
precies in de schaduw kwamen. De wolk, of liever de
schaduw ervan, volgde hen tot ze bij het huis van
Elisabeth kwamen.
 
Het verhaal van hoe Elisabeth Maria begroette, en hoe in
de buiken van beide aanstaande moeders de kinderen
elkaar begroeten kent iedereen wel. Zoek het eventueel
even op in Lucas, 1, 39-45.
 
De twee vrouwen, de tante en haar nicht, hadden
natuurlijk lange gesprekken en vele vragen aan elkaar.
En zo kwam het dat Maria aan haar tante vroeg
waarom ze zo lang gewacht had voordat ze had laten
weten dat ze in verwachting was. Ze moest toch
geweldig blij geweest zijn toen ze gemerkt had dat ze
eindelijk een kind zou krijgen.
 
Elisabeths antwoord was verbijsterend: “De eerste vijf
maanden durfde ik mijn huis zowat niet uit te komen.
Ik schaamde mij een beetje. Want twee zulke oude
mensen die ‘het nog met elkaar doen’, wat moeten de
mensen daarvan wel niet denken …??”
 
Tenminste deze verklaring gaf de kerkvader Ambrosius
voor Elisabeths aanvankelijke zwijgen, zo vertelt
Jacobus de Voragine.
 
 
John Biermans.
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Aanleveren kopij
Eind december verschijnt de januari-editie
van het kerkblad. Kopij voor dit nummer graag
uiterlijk 15 decemberbij de wijkredacteuren
aanleveren.

Van ziel tot ziel
... een beweging in Emmaüs
We beginnen iets nieuws!!! Je spreekt in je dagelijks
leven van alles uit maar zeg je echt wat er in je leeft?
Misschien wel en misschien niet. Jij weet het. Hoe zou
het zijn om dat wat in jouw binnenwereld aanwezig is,
met anderen te delen?
Best spannend en toch ... ten diepste zijn er veel
overeenkomsten tussen jou en mij. Misschien wel meer
dan je denkt! Hoe mooi is het om daar achter te
komen. Wij gaan starten met een groep, een kring van
mensen, die juist dat delen van hart tot hart, van ziel tot
ziel gaan doen!
Je bent van harte welkom op donderdag 1 en 15
december om 20.00 uur in Emmaüs, om mee te doen
in deze kring van mensen.
 
Wil je eerst nog informatie:
Jaap Neerken - jaapneerken@hotmail.com tel.nr. 06
81396631 || Wimmie Denekamp -
wimmiedenekamp4@gmail.com - tel.nr. 0622977338

Oecumenische
adventsvesper
 
woensdag 14 december 2022
Thema: vrouwen in beweging
 
Op woensdagavond 14 december 2022 houden we
onze traditionele adventsvesper, ditmaal in de
Ericakerk, Ericalaan 1 in Ede. We beginnen om 19.30 uur
(inloop met koffie vanaf 19.00 uur) en de vesper zal
ongeveer ¾ uur duren. De uitvoering (zang, gebed,
lezingen en meditatie) ligt dit jaar in handen van leden
van de Basisgemeente Exodus, lid van de Raad van
Kerken in Ede.
Het thema van de viering is gewijd aan twee vrouwen:
Mirjam en Maria: zij staan symbolisch voor vrouwen die
in beweging komen, gezien willen worden en bij God
genade vinden.
Wij kijken erg uit naar deze viering waar we u van harte
voor willen uitnodigen.
 
de Raad van Kerken Ede
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

Predikant vacant
Pastorale ondersteuning info in volgende Kerkblad
Scriba Janny Pastink 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl
 

Afgelopen zaterdag 3 december 2022 was de start van
het nieuwe vakantieseizoen 2023 van het
vakantiebureau van de PKN te Doorn. Het
vakantiebureau is gespecialiseerd in zorgvakanties en
seniorenvakanties in Nederland. Gediplomeerde
verpleegkundigen, verzorgenden en andere vrijwilligers
staan tijdens de vakantieweken klaar voor de gasten. Zij
zorgen voor aanspraak, een luisterend oor en bieden
onze gasten een helpende hand. Én de nodige
gezelligheid: dat vindt men van Het vakantiebureau erg
belangrijk. Voor het jaar 2023 staan er vakanties
gepland voor diverse doelgroepen, waaronder;
- Senioren zonder zorg, lichte zorg of intensieve zorg 
- Mantelzorgers en partner met dementie
- Mensen met een licht verstandelijke beperking
- Mensen met een meervoudige beperking
- Mensen met een visuele beperking
De vakanties worden gehouden in de volgende
locaties, Nieuw Hydepark te Doorn, Dennenheul te
Ermelo, IJsselvliedt in Wezep en vaarvakanties met het
schip de Prins Willem-Alexander. Omdat de
belangstelling groot is moeten eigenlijk al in december
de aanmeldingsformulieren worden ingediend.  Heeft u
belangstelling of wilt u nadere informatie over de
geplande weken, financiën, stuur even een mail naar
diaconie@beatrixkerk.nl of bel met Paul Haver
06-53665368.
 
Alle informatie kunt u vinden op www.
hetvakantiebureau.nl

Koud en Buren
 
Koude kerk juiste keuze?
Op een warme zondag in oktober heeft de Beatrixkerk
er voor gekozen om te overwinteren in een koude
Beatrixkerk waar de temperatuur 10 graden is. Met de
huidige hoge energieprijzen begrijpt bijna iedereen wel
dat we de kerk niet warm stoken. Dat willen en kunnen
we niet betalen.
Steeds meer mensen realiseren zich dat een koude kerk
ook consequenties heeft. Sommigen hoor je zeggen
“Vroeger was er ook geen verwarming in de kerk. Daar
kun je je wel op kleden.” Maar van anderen horen we
dat ze de komende maanden niet naar de Beatrixkerk
komen omdat het voor hun gezondheid te koud is. De
vraag rijst of er op koude zondagen wel voldoende
mensen zijn om alle dienstdoende taken te vervullen.
Muziek maken in een koude kerk kan best lastig zijn, en
hoe gaat het met Beeld & Geluid? Kan het deze winter
gebeuren dat we een gastpredikant vragen om zich
samen met de ouderling van dienst en een diaken
warm te kleden om een kerkdienst te houden voor en
met de mensen die thuis op een warme plek de
kerkdienst volgen?  
Als blijkt dat het deze winter voor veel mensen toch te
koud is in de kerk dan lijkt het verstandig om opnieuw
een afweging te maken. Het lijkt dan heel aantrekkelijk
om alsnog gebruik te maken van het aanbod van de
Open Hof om de Beatrixkerkdienst te houden in een
warme tweede kerkzaal die nu op zondagmorgen niet
gebruikt wordt. Mensen die de Beatrixkerk te koud
vinden mogen dat mailen naar klaas@kopinga.nl
Gluren bij de Buren ...
De verwachting is dat de AK in december definitief kan
besluiten dat vanaf september 2023 er alleen nog
kerkdiensten zijn in Open Hof en Beatrixkerk en dat
Tabor, Noord en Harskamp worden gesloten.   Dit
betekent dat veel mensen zich zullen afvragen naar
welke kerk ga ik na september? We hebben daarom
onlangs bij een gezamenlijk PGE-overleg elkaar

aangemoedigd om de komende periode te gebruiken
om met elkaar kennis te maken en elkaar beter te leren
kennen. Daarom nodigen wij iedereen uit in wel een
beetje een koude Beatrixkerk (tot eind april). Laat weten
dat je wilt kennismaken. We delen graag koffie en thee
en hebben aandacht voor een mooi gesprek.
 
Met een groet van verbondenheid, Klaas Kopinga
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Zoals u weet hebben we de afgelopen half jaar via het
Diaconaal Platform Ede, met vele kerken, in de
gemeente Ede, de actie ‘Ede geeft warmte’ gehouden.
De actie heeft tot nu toe het geweldige bedrag van
€ 45.000 opgebracht, burgers waren bereid zich met de
minima solidair te verklaren en gaven een bijdrage.
Nog steeds komen de giften binnen.
Een ieder die zich heeft aangemeld en aan de gestelde
criteria voldeed heeft als solidariteitsbijdrage een
bedrag van € 125 ontvangen. Totaal hebben we zo 352
aanvragers kunnen ondersteunen. Daarmee ontvangen
zij een steuntje in de rug bij de hoog gestegen
energiekosten. Alle gevers aan de actie Ede geeft
warmte geven hiermee aan: we staan achter jullie en
steunen jullie. 
Daarnaast hebben allen die zich voor de actie hadden
opgegeven een brief gehad met daarin 24 tips die men
mogelijk in zijn of haar huis kan toepassen. Ook
kunnen zij een afspraak maken met een energiecoach
van de gemeente Ede. Deze komt gratis aan huis en kijk
samen met hem/haar in de woning rond en geeft tips,
die energiebesparing geven. Tevens neemt hij een
gratis energiebox mee. Een doos met spullen, die direct
energiebesparing geven. Fijn dat de actie op deze
manier kan worden afgerond.
 
Paul Haver, DPE werkgroep Ede geeft warmte

Bij de diensten 
 
De laatste maand van dit bewogen jaar is aangebroken.
Vol verwachting kijk ik en met mij velen uit naar de
komst van het Koningskind. Vorig jaar waren we nog
aan huis gebonden, maar nu kunnen we Zijn komst
gelukkig weer met elkaar beleven en in vrijheid
bezingen. In een tijd van twijfel en onzekerheid op
velerlei gebied en de vraag “Waar zal onze hulp
vandaan komen” mogen we weten dat  “Onze hulp is in
de naam van de Here, die Hemel en aarde gemaakt
heeft”. Laten we in deze Adventstijd God om
vertrouwen bidden, om wijsheid en eensgezindheid
om tezamen de uitdagingen van het komende jaar op
te pakken.
Fijn dat in deze Adventstijd weer iedere zondag ruimte
zal zijn voor het Adventsproject van de
kindernevendienst.
 
Voor de eerste maal zal op zondag 4 december de
leervicaris Willem Koudijs uit Zeist voorgaan in de
Beatrixkerk. Hij is een predikant in opleiding en woont
en studeert aan de Wittenberg.
 
Op zondag 11 december gaat ds. Wim Scheltens uit
Lunteren weer voor. Dan vieren we ook met elkaar het
Heilig Avondmaal. Na de jubileumzondag op 20
november raakt ds. Scheltens zodoende al aardig
vertrouwd met onze gedragingen en gewoonten in de
Beatrixkerk
 
Zondag 18 december heten we ds. Ruud Werrie uit
Bunschoten-Spakenburg welkom in de dienst. Hij is
samen met zijn vrouw opgegroeid in Harmelen en is
dominee geweest in Wezep en in de gemeente
Beusichem.
Vervolgens vindt om 17:00 uur de maandelijkse
Evensong plaats, waarin Ko Kuperus zal voorgaan. Het
Beatrix Ensemble zal medewerking verlenen aan deze
Evensong.
 
Op zaterdagavond 24 december na 2 jaar weer een
echte Kerstnachtdienst met allereerst om 19:00 uur de
Kinder Kerstmusical door de kinderen en leiding van de
kindernevendienst. Om 22:00 uur zal de
Kerstnachtdienst plaatsvinden waarin ds. Jos
Aarnoudse uit Ede zal voorgaan. Het Gospelkoor Yes uit
Oosterbeek zal haar medewerking verlenen aan deze
Kerstnachtdienst. Ds. Aarnoudse is sinds kort actief als
wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van kerk
en staat, religie en politiek.
 
Op zondag 25 december, 1e Kerstdag, vieren we de
komst van het Koningskind. Leervicaris mw. Heidi
Koster uit Ede zal in deze dienst weer voorgaan,

waaraan ook de Muziekgroep haar medewerking zal
verlenen. Het Adventsproject van de
Kindernevendienst  beleeft haar ontknoping. Naast de
versierde kerk zal er ook een liturgisch bloemstuk op
haar eigen wijze inhoud geven aan deze hoopvolle
kerstviering.
 
Het jaar 2022 luiden we uit met de Oudejaarsdienst op
zaterdagavond 31 december. Aanvang 19:30 uur.
Voorganger is dan wederom ds. Wim Scheltens uit
Lunteren. Allen hartelijk welkom.
 
Op zondag 1 januari 2023, Nieuwjaarsdag, zal er een
gezamenlijke PGE-dienst plaatsvinden in de Emmaüs in
de Rietkampen
 
Voor allen gezegende diensten, een goede maand
december en een voorspoedig 2023 toegewenst.
Marien Bakker, Ouderling Liturgie en Eredienst
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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

In memoriam 
Op 15 oktober is Dieke ten Hove – van Zwol overleden.
Trouw bijgestaan door Evert en waar mogelijk door
Edie en Gerard en de kleinkinderen bleef Dieke
optimistisch, haast opgewekt, ondanks alles wat ze de
laatste jaren moest inleveren. Dieke was een
bescheiden vrouw die zichzelf op de tweede plek zette.
Tegelijkertijd was ze krachtig en had ze een enorm
doorzettingsvermogen. Dat bleek vooral in haar zorgen.
Hun eerste dochter, Foekje, werd geboren maar bleek
zwaar gehandicapt, en omdat Evert in dienst zat zorgde
Dieke. Toen Dirk Roel geboren werd bleek ook hij
gehandicapt, wat opnieuw voor veel zorg en pijn
zorgde.  Edie bleek vervolgens ook zorg nodig te
hebben en toen Jan en Paul als pleegkinderen in huis
kwamen zorgde ze als vanzelfsprekend ook voor hen.
Dieke was zeer betrokken op Emmaüs. Toen ze niet
meer naar de kerk kon keek ze samen met Evert iedere
week naar de viering: kaarsje erbij, kruisje. Ze was blij
met het godsbeeld dat voor haar veranderd was van
een dogmatische, afstandelijke, straffende god in een
menselijke, liefdevolle en nabije God.
We wensen Evert, Edie en Gerard en klein- en
achterkleinkinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe.
Jan-Peter Prenger

Uitnodiging Kerst-
viering Senioren 2022
Dinsdag 20 dec. In het Kerkelijk Centrum Emmaüs van
10.30 - 13.30 uur. Hartelijk welkom!
Dit jaar willen we weer voor de senioren een
Kerstviering  organiseren. Na een onderbreking van 2
jaar is het goed om deze viering door te zetten. We
nodigen u uit vanaf 10.30 uur voor koffie met
kerstgebak en een lunch. We hopen op een gezellig
samenzijn.
U kunt zich aanmelden voor deze viering tot dinsdag 6
dec.bij: Janke Koopman tel. 06-46509647
of jankekoopman@upcmail.nl of Sia Raatgever tel. 06-
40009954 / 0318-637180 of c.raatgever@chello.nl
Mocht u vervoer nodig hebben dan regelen wij dat
voor u.
Sia Raatgever

Voedselbank Ede
Samen met de Kleopasgemeente worden
boodschappen ingezameld voor de voedselbank. 
De actie wordt gehouden in de maanden november en
december.
 
De kratten komen in de hal van de kerk te staan. We
starten op 6 november en de laatste inzamelingsdag is
op 25 december. U wordt van harte uitgenodigd om
uw bijdrage te leveren.
Op aangeven van de voedselbank is er grote behoefte
aan:
-       conserven in blik,
-       kruidenmix voor nasi, bami en macaroni,
-       houdbare melk,
-       pakken droge soep,
-       bloem,
-       zonnebloem- of olijfolie,
-       aardappelpuree en
-       schoonmaakmiddelen.
 
Wat niet: producten met alcohol en producten die over
de houdbaarheidsdatum zijn.
Doet u weer mee?
Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en namens de
cliënten van de Voedselbank zeggen wij: “Hartelijk
dank!”, werkgroep Dienst aan de Wereld van Kerkelijk
Centrum Emmaüs:
Inge Voorbij en Dik Groenendijk
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Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

Voor de senioren,
Op 1 december willen we weer samen een gezellige
middag houden waar we pakjes gaan uitpakken. Wilt u
laten weten of u ook komt? Dat kan bij Janny of Elly.
Om 14.00 uur bent u van harte welkom.
19 December is er de kerstviering met medewerking
van het Waaijenberg Ensemble. De middag begint om
14.00 uur en we eindigen weer met een
gezamenlijke maaltijd. Ook hier graag voor opgeven
zodat we genoeg eten hebben voor iedereen.  
Wij zien u graag die middagen. Heeft u ook een idee
voor de seniorenmiddagen in 2023? Laat het ons
weten. We gaan weer aan de slag om voor volgend jaar
weer een leuk programma voor u in elkaar te zetten. 
 
Janny en Elly

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

IN MEMORIAM
Maartje Gerritje Rap – Melissen
In het vorige kerkblad stond haar 90e verjaardag
aangekondigd op 5 november 2022. Het werd de dag
van haar begrafenis. Sinds haar huwelijk met Jan Rap
woonde ze in een boerderij in Harskamp. In de loop
van de jaren werd dit een florerend loonbedrijf waarin
ook zij haar taken vervulde, door onder andere de
boekhouding te verzorgen. Een drukke tijd voor haar in
een gezin met zes kinderen. In 2013 overleed haar man
en zij bleef wonen in de woning naast het bedrijf die ze
samen hadden betrokken.
 
In haar leven speelde de trouwtekst uit 1 Korintiërs 13:
De liefde is geduldig een leidende rol. Ze was geen
vrouw van grote woorden, maar deze woorden werden
het levensmotto van deze zo geliefde moeder. Aan een
van de kinderen gaf zij de tekst mee: Waar liefde woont
gebiedt de HEER de zegen, daar woont Hij Zelf, daar
wordt Zijn heil verkregen.
 
De kinderen en kleinkinderen haalden in de dankdienst
voor haar leven in de kerk, warme herinneringen op
aan alles wat zij voor hen heeft betekend. Mag de
nagedachtenis aan haar die zich gekend wist door de
HEER, dieper dan een mens zichzelf kent, al haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen tot zegen zijn.
 
Ds. Tineke Volgenant – Beima

A Dieu
Het moment van afscheid nemen komt dichterbij. De
dienst op 1e Kerstdag zal de laatste zijn die ik als jullie
predikant zal leiden. Langer dan aanvankelijk de
bedoeling was, heb ik in jullie midden mogen werken.
Bewust zeg ik: mogen! Ik heb het als een voorrecht
gezien dat deze gemeente op mijn weg kwam. Samen
hebben we onder andere in gesprekken, bijeenkomsten
en diensten mogen zoeken naar de weg die God gaat
met ons leven. Er waren inspirerende bijzondere
diensten, doop-, trouw- en rouwdiensten.
Bemoedigend was de alpha cursus en de groep die
belijdenis deed.
Het coronavirus zorgde helaas voor een onderbreking
van activiteiten en bezoeken. Gelukkig lijken we nu
deze fase achter ons te kunnen laten. Een nieuwe
uitdaging ligt in het verschiet: de vorming van de ene
Protestantse Gemeente Ede.
Leidraad voor mijn tijd bij jullie is de tekst uit
Kolossenzen 3: 23 geweest. Wat je ook doet, doe het
van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de
mensen. Al te gemakkelijk laten we ons in het kerkelijk
werk leiden door wat goed scoort en van belang is in
de ogen van mensen. Maar de kerk is van de Heer!
Ik zeg “a Dieu”, dat wil zeggen: Ga met God!
 
Ds. Tineke Volgenant - Beima

    Kinderkerstviering 23 dec 19.00 uur in de kerk
   
    Rooster oppas en kindernevendienst:   
    04-12 Petri en Marike      11-12 Hennie en Alice
    18-12 Gea en Jannieke   25-12 Philien en Nathalie
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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

Kerst 2022
Op kerstmorgen lezen we het eerste hoofdstuk uit het
evangelie volgens Johannes. Het gaat over de komst
van Jezus als zoon van God die naar de wereld kwam,
als het Woord dat leven en licht was voor de mensen.
“Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar dat
wereld kwam.”  Het betekent dat Hij ons laat zien wie
we zijn. Het klinkt tamelijk abstract, maar het lijkt wel
op het televisieprogramma Spoorloos, waarbij
adoptiekinderen herenigd worden met hun biologische
familie. Niet zelden horen we dat er ondanks een fijne
kindertijd tijdens de puberteit een crisis in het leven van
het kind kwam. Het werd onrustig, wist niet goed raad
met zichzelf, raakte soms op het verkeerde pad. Na een
aantal jaar, vaak wanneer ze zelf kinderen hebben
gekregen, gaan de kinderen vaak op zoek naar hun
biologische familie. Ik vind de hereniging altijd heel
emotioneel. Nog steeds, want ik kijk er al vanaf het
begin van de jaren negentig regelmatig naar. Het
adoptiekind dat terugkeert, is vaak veel groter dan de
andere, in armoede opgegroeide familieleden. Je ziet
ze door een arme buurt lopen en uiteindelijk de
moeder of vader en broers en zusjes in de armen
sluiten.
Deze beelden roept het Johannesevangelie bij mij op.
Want ook daar gaat het over de onthulling van wie je
bent - het ware licht dat ieder mens verlicht. Door het
licht leren we wie we zijn. Het maakt een eind aan de
vervreemding. Wat betekent dat vandaag voor ons, in
deze wereld waarin veel mensen zich niet thuis of

‘spoorloos’ voelen? We lezen dat het licht in de
duisternis schijnt. Dat doet het dus nog steeds, in het
hier en nu. Wat betekent dat voor ons?
In de feestelijke kerstdienst zullen we de bekende
liederen zingen en zal er ook muziek zijn. Iedereen is
van harte welkom.                      Ds. Egbert van Dalen

2022 loopt ten einde
Er zijn jaren dat Kerst haar licht vooruit werpt, dat de
periode van advent te kort blijkt te zijn. 2022 lijkt ook
zo’n jaar. Zo waren de eerste aanwijzingen van het
naderende feest al te horen in de Noorderkerk tijdens
de dienst op zondag 30 oktober. Voorganger was ds.
Piet Vellekoop en hij eindigde zijn overdenking als
volgt: “Want het is nooit zo duister of er is licht, zoals
Leonard Cohen al zong: There is a crack in everything,
that’s how the light gets in. Er is een barst in alles, zelfs
in de diepste bron, in de diepste put, zo komt het licht
binnen. Terug naar de bron als een zoutend zout, het
kan altijd weer en weer. Precies zoals in dat oude
verhaal, dat we straks weer gaan horen. Altijd weer
daagt het in het Oosten, het licht schijnt overal.” Er zijn
ook gebeurtenissen die hun schaduw vooruit werpen.
Op 31 december dit jaar komt er een einde aan de
speciale band tussen ds. Egbert van Dalen en de wijk
Noord. Vanaf januari 2023 is ds. Egbert van Dalen niet
langer meer ambulant predikant voor de Noorderwijk,
maar krijgt hij een pastorale taak die de gehele PGE
betreft. Op zondag 18 december staan we in de
Noorderkerk even bij deze wijziging stil.                          
                                                                Wim den Ouden
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De Open Hof, Hoflaan 2, Ede

www.openhof-ede.nl

WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

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

Wij kunnen niet
wachten
Zondag 27 november vieren we de eerste zondag van
Advent. Wij wachten op de komst van iemand die de
naam heeft dat God redt. En eerlijk gezegd: zo’n
iemand kunnen we wel gebruiken. Want zoals een boer
in droge tijden uitkijkt naar regen, zo kijken wij in deze
koude tijd uit naar de warmte van liefde. De wereld om
ons heen voelt steeds vaker zo liefdeloos. Mogen wij
iemand verwachten die het tij kan keren? Eigenlijk
kunnen we niet wachten! Maar geduld is een schone
zaak…….. Deze zondag vieren wij een GiGA-viering met
het thema ‘Heb geduld, alles komt goed!’
Zondag 4 december is het de tweede zondag van
Advent. We zoomen in op Maria. Ook zij kijkt vol
verwachting uit naar de komst van hem die de naam
heeft dat God redt. Ook zij kan niet wachten. En zij
voelt dat het niet lang meer duurt: het kind beweegt in
haar buik!
Zondag 11 december, derde Advent, blikken we even
terug. Al heel lang geleden klonk een belofte van God
in de woorden die de profeet Jesaja sprak: ‘Ze zal een
zoon krijgen en hij zal Immanuël genoemd worden,
God is bij ons. Deze zondag is een GiGA-viering met als
thema ‘Wordt een eeuwenoude belofte dan eindelijk
vervuld?’
Zondag 18 december breekt de vierde Adventszondag
aan. Zacharias en Elisabeth hebben een kind gekregen
en ze weten dat dit kind een schone taak heeft: hij mag
de weg bereiden voor hem die naam heeft dat God
redt. Het is blijkbaar niet zo dat de redding van God, de
warmte van liefde in de kou van de wereld zomaar uit

de hemel valt. Soms verlangen mensen dat. Maar zo
werkt het niet met liefde. Liefde vraagt om een
antwoord. Wil er werkelijk liefde op aarde gevonden
worden, dan vraagt dat om mensen die liefde geven.
Wij hebben dus wegbereiders nodig, mensen die door
hun liefde te geven, ruim baan maken voor de
vervulling van de eeuwenoude belofte van God.
Zaterdag 24 december is het Kerstavond. Dan vieren wij
in een vrolijk Familie-Kerstfeest (19.30 uur!) dat wij niet
bang hoeven te zijn. Als het donker is in jouw leven, en
het lijkt of er geen einde komt aan het wachten op
betere tijden, wees niet bang, want God is bij je.
En dan breekt eindelijk de dag aan waarop wij hebben
gewacht: Kerstmorgen! En we weten en geloven: Hij is
de Ware!
 
Wij wensen elkaar geduld, geloof en vertrouwen toe in
deze tijd van Advent.
Ds. Agnès Gilles
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Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede

www.taborkerk.nl

WIJKGEMEENTE TABOR

Predikant
vacant
Scriba
K. Santing, Ariënsweg 25, 6711 PE  Ede
tel.nr. 06 46 43 79 03 | email: scriba@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

Afscheid
Van Palmpasen 1999 tot en met de Eerste Advent van
dit jaar heb ik met plezier gewerkt binnen wat eerst de
Hervormde Taborgemeente heette en later de
Protestantse Gemeente Ede. De wijkgemeente was
eerst Tabor-Centrum, later kortweg ‘Tabor’.
Het zijn in zeer overwegende mate goede jaren
geweest, waarin we met een weliswaar kleiner
wordende (maar o zo betrokken en actieve) groep
mensen veel hebben gedaan en meegemaakt. In lijn
met de traditie van Tabor was de eredienst belangrijk
en daarbinnen, naast goede kerkmuziek  vooral het
zorgvuldig en aandachtig lezen van de Schriften, liefst
in een betrouwbare vertaling.  Een citaat uit lied 325
geeft onze inzet en overtuiging treffend weer:
Dat woord, waarin ons richting werd gegeven,
dat onze gang bepaald heeft bij het leven,
dat in ons zwijgt en waakt en weet,
de wereld trouw in lief en leed,
dat ons de dood doet tegengaan:
dat was bij God, van meet af aan.
Wat mij betreft belijdenis en ‘mission statement’ in één;
mijn ‘Sitz im Leben’. Wat mij geraakt heeft, ontroerd en
bewogen – als dienaar van dat Woord was ik niet veel
anders een vooruit-lezer, en zo ene dienaar van de
mee-lezers.  Zo zijn we samen op weg gegaan, met dat
woord als ‘lamp voor onze voet’.  Want dat woord ‘was
bij God’ – en daar is het misschien nog wel, maar het
spreekt ons toe en spoort ons aan! Hier en nu.
 
Lied 325 eindigt met:
Het werd zijn liefste gezellin,
het spreekt Hem moed en liefde in,
opdat niet ooit zijn hart bezwijkt,
zijn naam van deze wereld wijkt.
 
Dat  dicht Oosterhuis over God – ik geef het ons allen
mee.
En dank alle lieve mensen die op mijn weg kwamen (en
ik op de hunne) voor het geschonken vertrouwen, de
steun -ook  in minder mooie tijden, de betrokkenheid,
de openheid en de  liefde. Het ga u goed, a Dieu!
 
Met goede groet, Gerben H. Westra

Adventsviering senioren
Naast senioren zij ook anderen hierbij van harte
welkom! De viering vindt plaats op dinsdag 13
december om 15.30 uur (half vier). De lokatie is het
bekende adres: “Ons Huis” bij de Taborkerk. Hoewel
dan inmiddels met emeritaat, wil ds. Gerben Westra zijn
steentje bijdragen en doet hij mee als vanouds.
We beginnen gezellig met een kopje koffie/thee met
wat lekkers. Dan is er de viering met schriftlezing, 
zingen/muziek en een kleine overdenking. De
bijeenkomst zal worden afgesloten met een
gezamenlijke broodmaaltijd en eindigt om ca. 18.30 u.
U kunt zich opgeven voor 8 december bij uw
contactpersoon of bij Ria Buitenhuis, tel: 0318-610679,
email: riabuitenhuis@gmail.com.
Ria Buitenhuis

Koffieplus 11 dec
informatie over PGE-plannen
De Wijkkerkenraad wil graag met een ieder die
betrokken is op- en bij de Wijkgemeente Tabor in
gesprek over wat nu bekend is – over de stand van
zaken. Weet u dus hartelijk uitgenodigd voor de ‘koffie
+’ die na de dienst op 11 december zal gehouden
worden. Kom met vragen, opmerkingen en
commentaar;  die zijn vruchtbaar voor de
oordeelsvorming in de Wijkkerkenraad en nodig voor
de verdere  besluitvorming.

Diensten met de ELG
In de komende maanden vieren we een aantal diensten
samen met de Lutherse gemeente. De eerste vindt
plaats op de vierde zondag van Advent – in de Lutherse
Kerk. Aanvang 10.30
Er is dan geen dienst in de Taborkerk!
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