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“Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit”
Over optochten, lampionnen en snoep…
Als klein kind ben ik opgegroeid in een ‘enorm gereformeerd
dorp’. Er was in geen velden of wegen een katholieke parochie
te bekennen. Ook de meeste socialisten woonden een stuk zuidelijker in onze provincie. Maar wat betreft protestantse kerken
telde ons bescheiden terpdorp maar liefst 4 kerkgenootschappen en een evangelische gemeente.
Toch, hoe gereformeerd en protestants ons dorp ook was en
ondanks alle protestantse huiver bij alleen al het woord ‘heiligen’, elk jaar stonden we massaal stil bij minstens twéé heiligen.
Namelijk Sint Maarten en Sint Nicolaas. Prachtig vond ik dat. Ik
denk dat als ik had moeten kiezen mijn voorkeur nét iets meer
uitging naar de tweede heilige, vanwege de hoeveelheid cadeaus. Maar ook Sint Maarten kon op mijn enthousiasme rekenen.
In de klas van onze basisschool (het kleine dorpje telde drie
basisscholen!) waren we al geruime tijd druk geweest met het
leren van Sint Maarten-liedjes en maken van onze eigen lampionnen. Een beetje sneu vonden we die goedkope papieren lampionnen die je bij de plaatselijke winkel als kant-en-klaar product
kon kopen. Nee, de zélfgemaakte lampion, dat was het echte
werk. Diepe bewondering hadden we elk jaar voor de lampion
van mijn buurjongen, Peter. Zijn vader was akkerbouwer, en thuis
kon hij een suikerbiet pakken, die uithollen en er een écht kaarsje in plaatsen. De meester liet die lampion elk jaar zien als voorbeeld voor hoe we het eigenlijk allemáál zouden moeten doen.
Eén keer heb ik ook een poging gewaagd. Ik vond ’t maar een
raar ding. Trotser was ik op het oude stormlantarentje waarmee
ik vaak langs de deuren mocht lopen om die plastic zak zo vol
mogelijk met snoep, mandarijntjes en stuivers te krijgen. Of
soms zelfs met dubbeltjes en kwartjes.
Een beetje teleurgesteld heb ik vorig jaar (ik had het natuurlijk
beter moeten navragen) het tafeltje met snoep om een uur of
22.00 bij de voordeur van de pastorie weggehaald. Er was geen
kind aan de deur geweest. Sint Maarten is misschien hier in Ede
een té Rooms Katholiek feest om te vieren?
Toch lees ik in de plaatselijke kranten wel uitgebreide reclames
en andere commerciële aankondigingen van het Amerikaanse
Halloween feest wat blijkbaar wél ruimte kan vinden? Daar waar
Christus Liefde de bedoeling heeft alle angst te verdrijven (1
Joh.4:18) lijkt een onze samenleving weer terug te zakken in een
soort pre-christelijke angst voor demonen en het blinde noodlot.
Het zou boeiend zijn om in gesprek met psychologen eens te kijken wat er voor aantrekkelijks is aan ‘heerlijk griezelen’. Zelf zou
ik mijn kinderen, als ze dan tóch met een lantaarntje in deze
weken langs de deuren gaan, liever het voorbeeld van Sint
Maarten geven in plaats van ze vertrouwd te maken met een
wereld van bloed, afgehakte ledematen, duistere taferelen en
angstaanjagende figuren.
Zelfs in een kerkelijke plaats als Ede hebben we te maken met
een ontkerstende samenleving. Toch zijn er nog steeds veel kerken, en betrokken gelovigen. Zou het dan juist niet een mooi signaal zijn om als gezamenlijke kerken naast al het ‘Halloweengeweld’ een ander spoor van licht te organiseren - maar dan verwijzend naar die heilige, die radicaal vanuit de liefde van
Christus leefde en daarom onbevreesd zijn naaste durfde te dienen? We hebben de luxe hier, in tegenstelling tot mijn geboortedorp, zelfs een Rooms Katholieke Parochie in ons midden te

hebben… Wellicht zou zo’n Sint Maarten optocht bij die kerk
kunnen beginnen…
Natuurlijk is er ook heus een christelijk element in Halloween te
ontdekken - immers, het zou, volgens sommige historici, zijn
oorsprong hebben in de dagen van Allerheiligen en Allerzielen.
Dat wil ik ook best wel aannemen. Toch kan ik in de concrete
vorm waarmee het in onze samenleving steeds meer intrede
doet maar weinig ‘christelijks’ ontdekken - in tegenstelling tot
het feest van Sint Maarten wat stevige wortels heeft in onze
Europese geschiedenis.
Wie was deze Sint Maarten waarvoor ook mijn neefjes en nichtjes op 11 november in de schemer al zingend met hun lampionnen langs de deuren gaan?
Martinus van Tours werd rond 316 geboren in Hongarije als zoon
van Romeinse ouders. Op jonge leeftijd werd hij soldaat en als
15-jarige trok hij naar Gallië. Volgens de legende zag hij vanaf
zijn paard bij een stadspoort een bedelaar aan wie hij de helft
van zijn mantel gaf. De andere helft kon hij niet weggeven omdat
de mantel eigendom was van Rome.
In 371 werd Martinus door de bevolking van Tours gekozen tot
bisschop. Als bisschop zette hij zich in voor de verdere verspreiding van het christendom. Martinus van Tours stierf in 397 op
ongeveer 80-jarige leeftijd. Hij werd op 11 november begraven in
de basiliek van Tours. Al gauw na zijn dood kwam de verering op
gang. Sint-Maarten is één van de populairste heiligen uit de
Middeleeuwen en de beschermheilige van de armen. Dat het
feest van Sint-Maarten dan ook een ‘bedelfeest’ werd is niet zo
vreemd. Juist in november, als de armoede vaak begon te knagen, was dit ook een welkom feest. Rijke burgers zagen hun kinderen er liever niet aan meedoen. Pas in de twintiger en dertiger
jaren van de vorige eeuw veranderde dit. Sint-Maarten werd toen
gezien als een traditie die behouden moest worden.

SCHRIFTLEZEN
29 oktober, Mattheus 22, 1-14 en Jeremia 31, 31 - 34
De verzen uit Jeremia 31 maken deel uit van een groot visioen
over de wederopstanding van Israël: ‘zij zullen terugkeren uit
het land van de vijand’ (31, 16). ‘Hij die Israël verstrooide zal
het verzamelen als een herder zijn kudde’ (vers 10). Terugkeer
uit de ballingschap, Beloofd Land revisited. En dan een nieuw
verbond, nadat het eerdere door het volk verbroken was. De
Eeuwige zal de ‘wet’ in hun hart schrijven. Dat wat je ‘hart je
ingeeft’ kán voortaan niet anders zijn dan het Woord, de ‘wet’
zelf - om die dan vervolgens te dóen.
De relatie met de lezing over het koninklijke bruiloftsmaal uit
Matth. 22 kan zijn, dat je het met de ‘wet’ in hart het niet zou
wagen zonder gepaste voorbereiding en aankleding te verschijnen op dat vorstelijk festijn, dat Jezus vergelijkt met het
Koninkrijk der hemelen. Het is kennelijk ongepast daar al te
argeloos mee om te gaan!
Lees verder op pagina 2.
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Bijbelleesrooster
zo. 29 Genesis 14:1-12
ma. 30 Genesis 14:13-24
di. 31 Genesis 15:1-21
november
wo. 1 Psalm 65
do. 2 Psalm 116
vr. 3 Matteüs 21:33-44
za. 4 Matteüs 21:45-22:14

Teruggepakt
Abram gezegend
Hogere sterrenkunde
Dank
God heb ik lief
Geduldige landheer
Bruiloft

zo. 5 Psalm 38
ma. 6 Matteüs 22:15-22
di. 7 Matteüs 22:23-33

Pijnlijk
Belastende vraag
Ken de kracht van God

Sint-Maarten was vanouds de dag waarop de oogst binnengehaald moest zijn en het vee op stal ging. Op die dag werden
ganzen geslacht en werden de grote Sint-Maartensvuren aangestoken.
Bedelfeesten zijn er niet meer. Armoede is er nog wel. Juist SintMaarten biedt zo voor kerken een mooie gelegenheid om op
toegankelijke manier aandacht te vragen voor dat thema, door
bijvoorbeeld een Sint Maarten Lampionnen-optocht vanaf de
kerk naar de voedselbank te organiseren. In een tijd waarin veel
kerken zoeken naar kansen om missionair gemeente te zijn, lijkt
mij het Sint Maarten-feest een mooi voorbeeld van het vele
waardevolle wat er in onze christelijke traditie te vinden is.
In Noord-Holland, Groningen en Limburg is Sint-Maarten nog vrij
actueel. In sommige plaatsen worden optochten georganiseerd.
In Utrecht, de stad waar ik studeerde, is een steeds grotere aandacht voor het feest van Sint Maarten waar te nemen. Niet zo
vreemd, omdat Sint Maarten immers al eeuwenlang de
‘beschermheilige’ van deze stad is. Een prachtig reliëf van Sint
Maarten is op het Domplein dan ook te bewonderen. In andere
plaatsen, vooral in Limburg worden vreugdevuren ontstoken.
Men verzamelt zich hier in de kerk waar het verhaal van SintMaarten verteld wordt. Vervolgens loopt men in een lampionnenoptocht naar een groot vuur waar de kinderen een oliebol krijgen.
Sint-Maarten komt uiteraard niet in de Bijbel voor. Wel is een Bijbelwoord wat mooi bij deze heilige past. In Lukas 11: 33 staat:
‘Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis,
maar plaatst hem op de standaard, zodat degenen die binnenkomen het licht kunnen zien.’ Deze regels werden vaak op 11
november voorgedragen.
In ons nieuwe liedboek is een mooi lied van Sint Maarten opgenomen, lied 744.
Sint Maarten, strijdbaar man en wijs in ’t ware weten,
zo hoog te paard gezeten, heeft liefde uitgemeten als edelman.
Sint Maarten, strijdbaar man in alle eenvoud levend,
zichzelf in goedheid gevend, naar recht en waarheid strevend als
dienstbaar man.

wo. 8
do. 9
vr. 10
za. 11

Matteüs 22:34-46
Matteüs 23:1-12
Matteüs 23:13-26
Matteüs 23:27-39

Kernvragen
Het gaat niet om uiterlijke vormen
Waarschuwende woorden
Lokroep in harde woorden

zo. 12
ma. 13
di. 14
wo. 15
do. 16
vr. 17
za. 18

Jesaja 48:1-11
Jesaja 48:12-22
Jesaja 49:1-13
Jesaja 49:14-26
Psalm 88
Matteüs 24:1-14
Matteüs 24:15-28

Nieuws
Vluchtweg
Uitgekozen
Gods moederliefde
Absolute duisternis
Wachten op goed nieuws
Wees klaar

5 november, Johannes 4, 47- 54 en Jesaja 48, 1-11
De zieke zoon en de hoveling:
De radeloze vader, staat er, geloofde het woord dat Jezus
sprak (v 50). Iets verderop schrijft Johannes, dat de man toen hij het verhaal van zijn slaven had gehoord, over de
beterschap precies op het uur dat Jezus had gesproken, dat
de man toen gelovig werd. Dat staat er overigens in het
Grieks niet. Gelovig is een toestand. Er staat een werkwoord,
hetzelfde als een paar verzen eerder: hij geloofde.
Hij vertrouwt het woord, en dat woord is zo bijzonder dat het
geloof wekt, te vertrouwen is. Niet op een onbeduidend terrein, maar op het kernpunt van alles: op het gebied van dood
en leven. Er is vertrouwen dat het licht het wint van het donker, het leven van de dood. Niet dat wij niet zouden sterven,
niet dat wij niet ziek kunnen worden. Ook niet dat wij door
een wonder gered zullen worden als ons uur slaat. Nee, er is
het vertrouwen waar Johannes hartstochtelijk op pleit: dat de
Eeuwige in dit stervend bestaan geloofwaardig is, dat Hij er
is, in de schaduw der hoop - als een glimp van de zon, als
een woord dat doet opstaan, op de derde dag, in het zevende
uur.
12 november, Mattheus 24, 15-28 en Jesaja 48, 1-11
‘Van nu aan doe ik u nieuwe dingen horen, verborgenheden
die gij niet wist’ (Jesaja 48, 6) - een soort verrassingspakket,
opdat niemand kan zeggen: ‘dat wisten wij al lang’. Valse
Christussen en valse profeten genoeg, immers? (Mattheus
24, 24). Die er op uit zijn verwarring te stichten en zelfs de uitverkorenen van de weg te doen raken, juist op het moment
dat het er op aankomt: de Grote Afrekening, de Laatste Dingen. Mattheus tapt uit hetzelfde vaatje als Daniël, ook een
boek dat met grove penseelstreken en apocalyptische beelden einde en nieuw begin aankondigt. De mensen in zijn en
die Mattheus’ dagen hadden vermoedelijk meer nog dan wij
redenen om heel zeker te weten dat het met hun (onze?)
wereld zo niet verder kon: wrede heersers, alles wat heilig
was onteerd en verwoest, wat van waarde is volstrekt weerloos. Toen. Nu.
GHW

Sint Maarten, strijdbaar man, gehoorzaam en bewogen,
vervuld van mededogen, zich zelve niet verhogend als eerbaar
man.
Sint Maarten, strijdbaar man, genezer en bezweerder
en liefdevol beheerder van wat het woord hem leerde: gelovig
man.
Sint Maarten, strijdbaar man, - in waken en in dromen
had hij een stem vernomen dat ’t rijk van God zou komen: goedheiligman!
Ds. Theo Pieter de Jong

Het kerkelijk bureau is gesloten op 27 oktober en
10 november 2017

Inleveren kopij Kerkblad
nr.
16
17

inleverdatum
10 november
1 december

voor de zondagen
19 en 26 november en 3 december
rest van december

OPA (Oud Papier Actie)
Elke 1e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt
u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof
van 09.00 - 12.00 uur.
De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.
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Kerkdiensten
Zondag 29 oktober 2017

Zondag 5 november 2017

Zondag 12 november 2017

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
ds. C. Oosterveen
thema: Oogsttijd

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
ds. A. Boelhouwer
Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
ds. T. Werner

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
ds. C. Oosterveen
Heilig Avondmaal
thema: Christelijke mystiek
“Oog in oog”

Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
ds. G.H. Westra

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur
ds. O. Doorn

Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
ds. G.H. Westra

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
ds. M. Wielhouwer

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur
ds. T. Volgenant-Beima
Heilig Avondmaal

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
ds. T.P. de Jong
Heilig Avondmaal
19.30 uur woensdag 1 november
Dankdag
ds. C. Oosterveen
Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
ds. S. Janse
Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur
ds. T. Volgenant-Beima
19.30 uur woensdag 1 november
Dankdag
ds. G.H. Fredrikze
Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
ds. L. van Buuren
Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
mevr. J. Bron en
ds. J.P. Prenger
Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur
ds. A.J. van Zanden
Hartenberg:
10:00 uur
ds. R. Venderbos
14:30 uur
mevr. W. Schouten,
zangviering
De Gelderhorst:
10:30 uur
ds. A. Dingemanse

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
de heer M. Tax
Agapèviering
Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur
ds. A.J. van Zanden
Hartenberg:
10:00 uur
ds. R. Reiling
14:30 uur
de heer J. van Riessen jr.
zangviering
De Gelderhorst:
10:30 uur
ds. F.C. van Dijke
voorbereiding H.A.
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
dr. L. Engelfriet
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 4 november
19:30 uur
de heer J. v.d. Kolk

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
ds. A. Zeeman-van de Water

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
werkgroep vieringen
mantelzorg zondag
Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
ds. J.J. Reedijk
Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur
ds. H.J. Uytenbogaardt
Hartenberg:
10:00 uur
ds. J. Blok
14:30 uur
katholieke kerk
De Gelderhorst:
10:30 uur
ds. A.D. Poortman
Heilig Avondmaal
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
ds. J.H. Weijenberg
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 11 november
19:30 uur
ds. A. Romein

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 28 oktober
19:30 uur
ds. J.H. Zijlstra

ALGEMEEN PLAATSELIJK
www.bespreekhetsamen-ede.nl
ZWO-collecte 29-10-2017 Indonesië: Meer inkomen voor
Noord Molukse boeren
Nootmuskaat is een belangrijke inkomstenbron op de NoordMolukken in Indonesië. Boeren hebben echter moeite om goede
kwaliteit nootmuskaat te leveren. Daardoor verdienen ze weinig.
Meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken leeft
van de opbrengsten van de nootmuskaatoogst. De vraag naar
de specerij is wereldwijd hoog. Vanwege problemen met een
schimmel hebben de boeren echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte kwaliteit krijgen de
boeren nu een lage prijs voor hun oogst. Vrouwen krijgen daarbij
in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het
werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon ontvangen.
Door trainingen te volgen bij Swantara, partnerorganisatie van
Kerk in Actie, leren de boeren hoe ze een betere kwaliteit kunnen
leveren. Bovendien werken ze samen in coöperaties, waardoor
ze sterker staan hun inkomsten verbeteren merkbaar. Van harte
aanbevolen!
Namens de ZWO-bestemmingscommissie,
Wim Pluimers

De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats. U bent van
harte uitgenodigd! Wanneer u ook wilt deelnemen, meldt u dan
aan via de website. U bent van harte uitgenodigd!
Op zaterdag 28 oktober 2017 om 19:30 uur in de Lutherse Kerk
door The Kirsticonsort
Jong talent in Ede
The Kirsticonsort. Viool, cello en klavecimbel. Miguel
Espinoza e.a. spelen o.m. muziek van Elizabeth-Claude
Jacquet de la Guerre en Isabella Leonarda
Op zondag 29 oktober 2017 om 14:00 uur vanaf het Natuurcentrum Ede door v Otterloo & vd Berg
Stiltewandeling
Alleen al het voornemen om te wandelen in stilte laat een ruimte
van stilte ontstaan. Samen wandelen in stilte, afgewisseld met
momenten voor meditatieve teksten.
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Op woensdag 1 & 8 november 2017 om 20:00 uur in de Taborkerk door ds. W. van der Spek
De tien plagen
Aan het Bijbelverhaal over de tien plagen
ligt een specifiek probleem ten grondslag.
Het draait om iemand die de macht heeft
én om hen die daarvan het slachtoffer zijn.
Op woensdag 8 & 22 november 2017 om 20:00 uur in de
Beatrixkerk door Anja van Rijswijk
Ouder worden en vitaal blijven... Hoe dan?
In 2 bijeenkomsten gaan we samen in gesprek over de vraag:
hoe wil jij ouder worden in déze tijd? Met de nadruk op sámen,
want mensen met veel levenservaring leren graag met en van
elkaar.
Op donderdag 9 november 2017 om 20:00 uur in De Open Hof
door Aad van Tilburg
Bonhoeffer en de vluchtelingen
Bonhoeffer’s bezorgdheid over het lot van vluchtelingen in de
oorlog was een integraal deel van zijn leven. De bijbel inspireerde hem onrecht te herkennen, te bestrijden en het goede te
doen voor anderen. Wat zijn actuele uitdagingen mbt vluchtelingen vandaag?
Op woensdag 15 & 22 november 2017 om 20:00 uur in de
Taborkerk door Gerben H. Westra
Een ‘strooien brief’?
De Jacobus-brief: een bescheiden briefje, dat pas laat kerkelijke
erkenning vond. Pas op de synoden van Rome en Carthago
(eind vierde eeuw). Ondanks deze erkenning is ze nooit erg
belangrijk geworden.
Op zaterdag 18 november 2017 om 20:00 uur in De Open Hof
door Kees Posthumus & Juul Beerda
Voorstelling “List en bedrog”, de Jakobverhalen
Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda spelen hun voorstelling
‘List & bedrog / de Jakobverhalen’. Het eeuwenoude, kleurrijke verhaal over aartsvader Jakob krijgt een nieuw
verrassend en muzikaal jasje.
Het Bespreek het Samen team
Inloop Open Kerk
Op donderdag 2 november is er in “Ons Huis” bij de Taborkerk
de inloopochtend Vanaf 9.30 zijn de deuren open. Deze morgen
is er handenarbeid en spel. Op 9 november komt de heer Jan
Klok met mooie foto’s van de natuur uit de omgeving van Ede.
De moeite waard! Op donderdag 16 november is er handenarbeid en spel.
Iedereen is hartelijk welkom op deze gezellige ochtenden.
Werkgroep Kerk en Buurt
Ouderenmiddag - woensdag 15 november 2017
De Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk en zorgcentrum Het
Maanderzand nodigen alle ouderen uit de Beatrixwijk (en natuurlijk ook buiten deze ‘grenzen’) van harte uit voor de themamiddag op woensdag 15 november a.s. in de Margrietzaal van Het
Maanderzand. Aanvang: 15.00 uur - vanaf 14.45 uur staat de
koffie klaar - halverwege is er een korte pauze en wordt u een
drankje aangeboden - sluiting is om ± 16.30 uur.
Thema: Imkerschap, een PowerPointpresentatie door Evert
Willemsen
De heer Willemsen vertelt over Gods schepping, waarbij zelfs
kleine insecten een taak hebben en Hem groot maken.
Hij brengt imkermateriaal mee, zoals een kap, een pijp, een bijenkastje etc.
Ook zullen er potjes honing en andere bijenproducten zijn voor
de verkoop.
Hebt u vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met de heer
Anne Hendriks, tel. 624416 of 06-33920813.
Namens de Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk,
Janny Westmaas, tel.: 625268 - ouderen@beatrixkerk.nl

Klinkenberg
De volgende Bijbelkring is weer op dinsdag 24 oktober van
15.00 uur tot 16.00 uur.
Het thema is nog niet bekend. Wij hopen u dan weer te mogen
begroeten.
Zaterdag 28 oktober wordt de weeksluiting verzorgd door
dhr. Stef Looijen.
Ik wens u allen Gods liefdevolle nabijheid toe.
Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Mw. M.J. Eberson;
Tel 0318-655751; mjceberson@telfort.nl
Een hartelijke groet,
Marie-José Eberson
Een mooi idee: ook na uw overlijden nog bijdragen aan de
kerk
Het opnemen van de kerk in uw
testament is één van de manieren om de kerk te steunen. U
helpt dan mee aan het voortbestaan van de kerk, ook als u er
niet meer bent.
Over de mogelijkheid om geld
na te laten aan de kerk is
onlangs een folder verschenen
van de Protestantse Kerk in
Nederland en andere kerkgenootschappen met de titel
‘Geef het geloof door aan volgende generaties - Neem de
kerk op in uw testament’.
De folder ligt in alle kerkgebouwen van de Protestantse
Gemeente Ede en kunt u meenemen.
U kunt de folder ook aanvragen bij het Kerkelijk Bureau,
kerkbureau.ede@planet.nl, (0318) 612336.
Informatie over dit onderwerp vindt u ook op de website van de
Protestantse Gemeente Ede. Ga daarvoor naar:
www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkentestament
Najaarsconcert Hervormd Zangkoor Jubilate te Ede
Op zaterdag 4 november verzorgt het Hervormd Zangkoor Jubilate het jaarlijkse najaarsconcert in de Oude Kerk van Ede, Grotestraat 58. Jubilate brengt een gevarieerd programma ten gehore met inhoudsvolle liederen waaronder enkele Psalmbewerkingen. Centraal staat de lof aan God. Medewerking aan het concert verleent het christelijk mannenkoor Laudate uit Barneveld
onder leiding van Jaap Kramer (dirigent en solist) en Bert Elbertsen (orgel/piano). Het geheel staat onder leiding van onze vaste
dirigent Peter Overduin. Jubilate nodigt u/jou van harte uit om dit
concert bij te wonen. Het concert begint 19.30 uur, de kerk gaat
open 19.00 uur en de entreeprijs is € 7.50 (kinderen tot 12 jaar €
3.50). Toegangskaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij
boekhandel Hardeman, Maandereind 10a te Ede en bij koorleden. Voor meer informatie: www.jubilate-ede.nl.
Najaarsconcert Interkerkelijk Koor Immanuel uit Harskamp
Interkerkelijk Koor Immanuel hoopt vrijdag 27 oktober een
najaarsconcert te houden in de Oude Kerk te Lunteren.
Deze avond zal ook het Urker Mannenkwartet een mooie bijdrage leveren.
Verder wordt er medewerking verleend door Jan Willem Docter
(orgel), Evelyn Heuvelmans (hobo) en Clara de Vries (sopraan).
Het koor staat onder leiding van dirigent Gerwin van der Plaats,
hij zal tevens de vleugel bespelen.
De aanvang van het concert is om 20.00 uur en de kerk is open
om 19.30 uur.
Er wordt een collecte gehouden voor de gemaakte onkosten. U
bent deze avond van harte welkom. Graag tot dan!
Concert door Gerrit Christiaan de Gier in de Oude Kerk in
Bennekom
Met het bijzondere concert van Bert van den Brink nog in
gedachten is er zaterdagmiddag 4 november vanaf 16.00 uur
een concert op het Onderhorst-kabinetorgel in de Oude Kerk in
Bennekom door Gerrit Christiaan de Gier m.m.v. Elma van den
Dool (sopraan) en Rob Sturkenboom (tenor).
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Gerrit Christiaan de Gier is organist van de Jacobikerk in Utrecht
waar hij beschikt over meerdere fraaie orgels, waaronder een
kabinetorgel. In dit geval van de bouwer Hendrik Hermanus
Hess, gebouwd in 1774. Dit soort orgels is hem dus niet onbekend.
Aan het concert werken verder mee Elma van den Dool en Rob
Sturkenboom. Twee vocalisten die hun sporen op velerlei wijze
hebben verdiend. Zowel solo als in grote oratoria en opera's.
Het concert bevat een keur aan interessante composities. Op
het kabinetorgel zal Gerrit Christiaan solo werk spelen van Walther, Bach, Vivaldi en een eigen improvisatie over Psalm 46. Hij
begeleidt Elma en Rob met het bekende Ombra mai fu van Händel (ook wel het Largo genoemd), het Panis Angelicus van
Franck, Caro mio ben van Giordani en het schitterende Sound
the trumpet van Purcell.
Zoals u ziet valt er veel te genieten en u bent dan ook van harte
uitgenodigd voor dit concert dat ongeveer een uur zal duren en
gratis toegankelijk is.
Namens de Stichting Vrienden van het Kabinetorgel 1762 Onderhorst.
Johan van Markesteijn
Alzheimer Nederland zoekt collectanten (voor 6 t/m 11
november)
Alzheimer Nederland werkt al ruim 30 jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten. Door
hulp en informatie te bieden en op te komen voor hun belangen.
Met 52 regionale afdelingen en ruim 200 Alzheimer Cafés heeft
Alzheimer Nederland een landelijk dekkend netwerk van betrokken vrijwilligers. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland
wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en
genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk van
particuliere giften. Om die reden is de landelijke collecteweek
van 6 tot en met 11 november heel belangrijk. De organisatie
zoekt nog dringend collectanten en organisatoren in heel Nederland.
Waarom collecteren? Dag in dag uit worstelen honderdduizenden mensen in Nederland met de gevolgen van dementie. Als
patiënt of als familie/partner/vrienden. Door de vergrijzing neemt
dit aantal de komende jaren snel toe, waardoor 1 op de 5 mensen door deze ziekte getroffen wordt. Alzheimer is daarmee hard
op weg de grootste en meest kostbare ziekte te worden in
Nederland.
Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest. Uiteindelijk vernietigt de ziekte
het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Wat begint
met vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot totale ontreddering en
tot de dood.
Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen
overwinnen. Daarvoor is veel geld nodig.
Met een paar uur van uw tijd kunt u helpen door u in te zetten
als collectant in de collecteweek van 6 t/m 11 november 2017.
Help mee! Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
U kunt zich opgeven bij Renate Buitenhuis,
r.buitenhuis@alzheimer-Nederland.nl of 06-57590363
Voor meer informatie, kijk op:
www.alzheimer-nederland.nl/collecte.
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Gedachtenis 5 november
Voor de zekerheid herneem ik de mededeling die al in de vorige
editie van dit blad stond:
Er gingen jaren van af- en overwegen aan vooraf, maar vorig jaar
vond de gedachtenis van de overledenen voor het eerst plaats
op de zondag die volgt op 1 november: Allerheiligen.
Ook dit jaar zullen we op die zondag (5 november) de namen
noemen van wie ons in het achterliggende jaar zijn ontvallen. We
ontsteken een gedachteniskaars aan de Paaskaars - immers het
licht van Pasen omstraalt ons in leven en sterven.
We noemen in de eerste plaats de namen van overleden broeders en zusters, die met ons kind aan huis waren in het (te)huis
dat de Taborkerk biedt. Maar de kring kan ruimer zijn: zo er
iemand een naam wil laten noemen uit de eigen kring van dierbaren, hij of zij melde zich!
Daarnaast is er altijd een kaars voor wie niet genoemd worden,
de tallozen die nooit genoemd worden, nergens. Omdat ze geen
naam mogen hebben.
Wie het aangaat, de na(ast)bestaanden, krijgen persoonlijk een
uitnodiging.
Seniorenkring 8 november
De kring krimpt gestaag - er vallen mensen weg en uit, door
ziekte en overlijden.
Die krimp is wel jammer: het is een aardige kring, waar in een
goede atmosfeer en in plezierige vrijmoedigheid gepraat wordt
over letterlijk ‘van alle en nog wat’. Vooral over zaken die met
‘zingeving’ te maken hebben, of met wat vroeger deftig het
‘geestelijk leven’ genoemd werd. Er is ook overvloedig ruimt
voor persoonlijke ervaringen - van nu en/of van lang geleden:
vreugde en verdriet, hoop en moeilijke herinneringen. Vaak, maar
niet altijd, in relatie met Geloof (of geloof, met een kleine letter).
Het zou mooi zijn, als we de kring wat kunnen verruimen! Kom
eens sfeer proeven, luisteren en meepraten. Eerste gelegenheid:
woensdag 8 november, 10.30. In de zijzaal van de Taborkerk.
Medisch
Er is inmiddels eindelijk enig herstel te bespeuren! Dat betekent
o.a. dat ik ook officieel wat meer mag werken. Er zijn in de
achterliggende maanden ongetwijfeld dingen blijven liggen. Ik
hoop nu toe te komen aan ‘achterstallig onderhoud’.
Kerkenraad
Dat er dingen blijven liggen, heeft wellicht ook te maken met de
omvang van de Kerkenraad: hetzelfde werk moet door allengs
minder wensen gedaan worden. Niet alleen het bestuur, maar
ook pastoraat en diaconaat. Omdat leden van de kerkenraad
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óók ogen en oren zijn in de gemeente, die van allerlei horen en
op situaties attent gemaakt worden, is het van groot belang dat
er daar genoeg van zijn. Anders worden er onvermijdelijk zaken
gemist en komen mensen aandacht tekort.
Hoewel de gevoeligheid er voor niet al te groot is gebleken,
daarom toch nog weer eens de oproep: denk eens na. Niet over
wat de kerk voor kan doen (dat mag natuurlijk óók, als het niet
anders kan), maar over wat u voor de kerk kunt doen! U bent
nodig……….
Geboorte
Op 18 november is in Amsterdam kleinzoon Willem B. Westra
geboren, zoon van mijn zoon Kalle en zijn vrouw Sanne. Een
grote vreugde! Hij is klein, fijn én gezond.

elkaar. We komen in harmonie met onszelf. Hoe draagt ons leven
vrucht?
Op 12 november staan we stil bij wat christelijke mystiek heeft
voortgebracht op religieus en cultureel gebied. Als uitgangspunt
staat daarbij de tekst uit 1 Corinthiërs 13: 12 centraal:
“Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we
oog in oog.”
Deze tekst is ook de titel van het boek van de theoloog
Kick Bras: “Oog in oog” .Een intrigerend boek, over christelijke
mystiek: innige verbondenheid met het goddelijke mysterie. Dat
maakt je tot een ànder mens met oog en zorg voor de lijdende
mens. Daarbij heeft de spanning van soms intense godverlatenheid en het tòch weten dat God nabij is, in kunst en overdenking
een plek.

Met goede groet, Gerben H. Westra
PROT. WIJKGEMEENTE NOORD
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Uit de wijk
Er zijn veel ziekenhuisopnames, uitslagen van onderzoek die een
wereld van verdriet oproepen, mensen thuis voor wie leven soms
voelt als loodzwaar….
In de laatste special Sunday met als gast de professor, kinderreumatoloog van het UMC Utrecht Berent Prakken (op uitnodiging van Mariëlle Jellema die daar werkt) en zijn ex- patiënte de
schrijfster Marlies Allewijn hoorden we in een eerlijk en ontroerend gesprek tussen beiden hoe wezenlijk het is als mensen naar
elkaar luisteren. Hoe dat op je weg door ziekte en tegenslag
hoop biedt, vertrouwen schenkt, soms nog waardevoller kan zijn
dan uiteraard ook onmisbare onderzoeken…. Echt luisteren en
kijken is één van de grootste geschenken die je aan elkaar kunt
geven. Als arts/ patiënt, als partners, als ouders/ kinderen….als
mensen onderling.
Mw. E van Beek heeft in het ziekenhuis een operatie ondergaan.
Gelukkig is ze weer aan de Magnolialaan 1 terug. We wensen
haar en een ieder die herstelt en bezig is met vragen rondom
ziekte veel kracht toe!
Komende diensten
Op 29 oktober is het thema: Oogsttijd
Dankbaarheid verruimt ons hart en geeft innerlijke vrede.
Ondankbare mensen zijn vaak niet aangenaam. Dankbaarheid
voor wat je oogst van de natuur en in je leven verbindt met

Het duurt nog even, maar op 26 november noemen we in ons
midden de namen en ontsteken we licht voor wie dit jaar zijn
overleden. Ook voor hen die altijd bij ons zullen horen. In het
perspectief van Gods liefde, sterker dan de dood. Thema: “Ach
troost, laat me je vinden”.
30 november
17 december
10 februari
22 februari
7 maart
14 maart
26 april
16 juni
6 juli
8 augustus
24 augustus
27 augustus
31 augustus

Abraham Willem de Rijk
Jan Jacobus Klomp
Jannetje Roos
Heiltje Riemersma - Elzinga
Hendrika Fokkema - van Schalkwijk
Adriana Arnolda van Mechelen
Janna Hendrika Folsche
Jacoba Kleinendorst-van den Berg
Willy de Ruiter - van Steenwijk
Coenraad de Graaf
Rinse van der Mark
Gerrit van Asselt
Maria Adriana Hengeveld-Nootenboom

Troost
Troost
Ik verlang naar je
Als ik verlies ervaar
Als mijn dromen sterven
Als ik rouw om het afscheid
Ik heb je nodig
Als mijn wereld aan scherven ligt
Als de veiligheid is verbroken
Als de liefde haar schaduw werpt

93 jaar
90 jaar
104 jaar
85 jaar
81 jaar
94 jaar
89 jaar
92 jaar
93 jaar
88 jaar
90 jaar
80 jaar
91 jaar
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Troost
Ik zoek je
In herinneringen,
In gebaren die liefde weerkaatsen,
In mijn zelf
Dat kwetsbaar en breekbaar woorden spreekt.
Ach troost,
Laat me je vinden
Bij mensen die me beminnen.
Claire van den Abbeele
Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen
De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 3 oktober 2017
Op 3 oktober kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen.
Dolf Smits opent de bijeenkomst met een tekst van Rein Kramer
"God kan ook jou gebruiken".
In het moment van bezinning wordt van een ieder gevraagd,
welk woord uit de titel van het lied van Ramses Shaffy,"Zing,
vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder" het meest aanspreekt.
Aangezien de liturgieën niet meer door het Kerkelijk bureau worden gedrukt, zal dit door de wijk zelf worden uitgevoerd. De heidewandeling zal in 2018 plaats vinden in september. Eind januari
2018 zal er een avond voor de vrijwilligers worden georganiseerd. De begroting van de PGE voor 2018 wordt doorgenomen.
De voorgestelde wijzigingen in de opzet van het kerkblad van de
PGE worden besproken. De vergadering wordt besloten met een
stukje uit Trouw. "Gij zult de naam van de Heer niet ijdel gebruiken".
Tijmen Apeldoorn
HARSKAMP GEREFORMEERD
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In Memoriam: Jacob Jacobsen
Jacob Jacobsen, Joop genoemd, werd op 12 juli 1927 te Harskamp geboren en het grootste deel van zijn leven heeft zich hier
afgespeeld. Gedurende de oorlogsjaren werkte hij bij de boer,
maar de langste tijd van zijn werkzame leven was hij in dienst
van de gemeente. Hij bekwaamde zich in het aanleggen van
stoepjes en uitritten.
In 1951 trouwde hij met Eefje Goor en ze kregen vier kinderen.
Inmiddels zijn er 7 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen.
Joop Jacobsen was een man die zich volop inzette voor zijn
gezin. Zo verrichtte hij na werktijd nog allerlei klussen om een
extraatje voor vrouw en kinderen te verdienen. Het opvoeden liet
hij dan liever aan zijn vrouw over. Hoewel hij niet graag op de
voorgrond trad was hij wel actief in de dorpsgemeenschap als
vrijwilliger bij de brandweer, bij “tafeltje dekje”, bij de speeltuin.
Zijn hobby’s waren de vogels in de volière en het voetballen.

Na de pensionering genoten hij en zijn vrouw nog van diverse
uitstapjes en busreizen.
De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. Samen met zijn
vrouw verhuisde hij naar Eureka in Otterlo, waar ze met plezier
woonden en genoten van de vogels in de tuin. Van uitgaan
kwam niet veel meer; hij moest dan vaak een hoge drempel over.
Maar toen het lukte om een rit met de duofiets te maken was hij
achteraf toch maar wat blij met de mooie foto van het uitstapje.
Op 11 oktober viel hij en werd naar het ziekenhuis vervoerd,
waar hij nog dezelfde dag overleed.
In de afscheidsdienst stonden we stil bij de trouwtekst: De
eeuwige God zij u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.
Kortgeleden hadden we nog over deze tekst gesproken. Gods
eeuwige armen zijn er altijd om je op te vangen, ook als het
moeilijk wordt, zelfs als je aan het graf staat. In dat vertrouwen
hebben we afscheid van hem genomen in gebouw Eben Haëzer
te Otterlo en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats onder ons.
Moge zijn nagedachtenis zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen tot zegen zijn.
Ds. Tineke Volgenant - Beima
Harskamp herdenkt 500 jaar Reformatie
Viering op 29 oktober 2017 om 10.00 uur
Is dit niet wat oubollig? Een dienst over Luther en de Reformatie? Het is immers al 500 jaar geleden dat de monnik Maarten
Luther 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg spijkerde.
Toch heeft Luthers Reformatie voor veranderingen in de kerk
gezorgd, waar we nog steeds mee te maken hebben.
Daarom wordt er in 2017 een jaar lang aandacht besteed aan
500 jaar Reformatie. Overal in het land zijn herdenkingen, exposities en diensten.
De moeite waard is ook een tentoonstelling in het Catharijne
Convent te Utrecht: Luther, the man of the year 2017, nog tot 28
januari 2018.
De vraag is: moeten wij nog iets gedenken dat 500 jaar geleden
gebeurd is? Ja, kun je zeggen, omdat deze gebeurtenis wordt
gezien als het begin van de Reformatie in Europa en onze kerk
hieruit is voortgekomen.
Sommige vragen waarmee Luther worstelde, herkennen wij in
deze tijd niet meer, andere zaken zijn nog altijd actueel. Zo ging
Luther vooral de verhouding tussen God en mens anders zien.
Je hoeft bij God niet aan te komen met al je goede punten
waardoor je een mooi plekje in de hemel verdient. Je mag leven
van wat je gegeven wordt. Voor Luther is het dè ontdekking dat
God niet een oordelende, maar een goede (genadige) God is die
in Jezus Christus de mens rechtvaardigt. Het thema van zondag
29 oktober is dan ook: De lege hand van Luther.
Van harte welkom.
Ds. Tineke Volgenant - Beima
Oproep van de kerkenraad!
Willy Hardeman zal binnenkort de kerkenraad verlaten na 1 jaar
verlenging. Vorig jaar zijn er gemeenteleden benaderd met de
vraag ouderling te worden voor de wijk Otterlo. Wij doen nu een
oproep aan een ieder, “gevraagd of niet gevraagd”, er over na te
denken de kerkenraad te komen versterken en zo het wijkwerk in
Otterlo te garanderen. Wij zoeken ook een voorzitter en een
ouderling voor de wijk Harskamp. Kees vervult nu beide taken
terwijl ook zijn periode al heel ruim voorbij is. Zonder een voltallige kerkenraad wordt het erg moeilijk om het werk binnen onze
wijk op een goede en verantwoorde manier in te vullen. Wij hebben uw hulp dus erg hard nodig!
Dhr. Ploeg is 10 oktober naar Norschoten in Barneveld gegaan
voor verder herstel. Gelukkig heeft hij het daar goed naar zijn zin
en knapt hij steeds iets verder op. Wij wensen hem van harte
een verder herstel toe. Op 5 november hoopt mw. M.G. RapMelissen haar verjaardag te vieren. Wij wensen u een fijne dag
toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.
Zondag zal Willy Hardeman afscheid nemen als wijkouderling,
gedurende 5 jaar heeft zij zich met veel enthousiasme ingezet
voor haar taak. Willy, vanaf deze plaats willen wij jou hartelijk
bedanken voor alles wat je gedaan hebt en ook voor alle fijne
contacten binnen de kerkenraad.
Aanstaande woensdag 1 november is het dankdag voor gewas
en arbeid, om 19.30 uur zal er een dienst worden gehouden
waarin dominee G.H. Frederikze uit Harderwijk hoopt voor te
gaan.
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Zondag 12 november mogen we het Heilig Avondmaal vieren. In
deze dienst zal dominee Volgenant voorgaan. Zo bent u weer op
de hoogte van wat binnen onze wijk aan de orde is.
Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef
Catechisatie
Dit jaar staat het Thema: “Mensen zoals jij” van Ds. Peter Hendriks centraal. Met elkaar volgen wij mensen uit de Bijbel waar
wij op lijken en van kunnen leren. Ben jij tussen de 11 en 18
jaar? Welkom op zondagavond 29 oktober van 18:30 - 20:00 uur.
Op www.gereformeerdekerkharskamp.nl staat onder catechisatie nog meer informatie!!!
Hartelijke groeten,
de catechisatieleiding, Ria (invaller), Jellie en Rian.
Inzamelingsactie dankdag
Op woensdag 1 november hopen wij weer dankdag te vieren,
ook dit jaar willen we graag een inzamelingsactie voor de voedselbank in Ede houden. De volgende producten zijn welkom:
Conserven in blik of pot, denk hierbij aan groente, fruit, soep en
vis groot en klein formaat. Maar ook macaroni, spaghetti en rijst
zijn welkom.
Deze producten kunnen ingeleverd worden op zondag 29 oktober, woensdag 1 november en zondag 5 november.
Er zal weer een tafel voor in de kerk staan. Helpt u weer mee?
Alvast hartelijk dank!
Namens de liturgiecommissie, Ria en Nicoline
Hallo jongens en meisjes
29 oktober - De gelijkenis van het bruiloftsmaal
De leerlingen van Jezus zaten
samen met Jezus bij elkaar. Hij vertelde hun een gelijkenis: ‘Het is
met het koninkrijk van de hemel als
met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde
zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die
wilden niet komen. De koning probeerde het nog eens en stuurde
andere dienaren op pad met de
opdracht: ‘Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid.
Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’’ Maar de mensen
deden net of ze hen niet gehoord hadden. Sommige namen zelfs
de dienaren gevangen en waren niet heel aardig voor ze. De
koning werd heel kwaad toen hij dit hoorde. Hij zei: ‘Deze gasten
zijn het niet waard om te komen. Ga naar de toegangswegen
van de stad en nodig iedereen uit die je tegenkomt.’ De dienaren
gingen de straat op en zo vulde de bruiloftszaal met gasten voor
de maaltijd. Toen de koning zag wie er allemaal waren gekomen
zag hij ook iemand zitten die niet zijn mooiste pak had aangetrokken. Hierop liet de koning de man eruit zetten want hij had
zich niet goed voorbereid.’ Gek hè, worden de mensen uitgenodigd voor een feest, hebben ze geen tijd. Ze hebben belangrijkere dingen te doen. En die man die wel is gekomen wordt er
zomaar uitgezet. Hij wil wel bij het feest zijn, maar zonder feestkleding van de koning. Hij vindt zijn eigen kleren goed genoeg.
Jezus zegt hiermee dat we allemaal uitgenodigd worden door
God, maar dan moet je er wel wat voor doen. Je moet leven
zoals hij dat wil. En niet straks, maar nu.
5 november - Jezus ontmoet Zacheüs
Jezus ging naar Jericho en trok
door de stad. Er was daar een
man die Zacheüs heette, een rijke
hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus
zien, om te weten te komen wat
voor iemand het was, maar het
lukte hem niet want er waren
zoveel mensen en hij was niet zo
groot. Daarom liep hij snel vooruit
en klom in een vijgenboom om
Jezus te kunnen zien wanneer hij
voorbij kwam. Toen Jezus langs-

kwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar
beneden, mag ik jouw gast zijn vandaag?’ Zacheüs klom uit de
boom en nam Jezus mee naar zijn huis. De mensen die dit
zagen zeiden tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens
binnengegaan om een slaapplaats te vinden.’ Maar Zacheüs zei
tegen de Heer: ‘Kijk de helft van mijn bezittingen geef ik aan de
armen, en als ik iemand iets heb afgenomen dan vergoed ik het
viervoudig.’ En zo hoorde Zacheüs ook bij God.
Mensen kunnen zich verstoppen voor andere mensen. Zacheüs
doet dat, omdat de mensen hem niet mogen. Hij is immers de
tollenaar die hen te veel belasting laat betalen en daarvan zelf
beter wordt. De ontmoeting met Jezus maakt zoveel indruk op
Zacheüs, dat hij zijn leven volledig omgooit. Hij wil niet meer
oneerlijk zijn, maar volledig gericht op God. En dan is Zacheüs’
eenzaamheid ook voorbij, want hij heeft weer oog en hart voor
de ander.
12 november - De gelijkenis van de wijnbouwers
Jezus is in de tempel waar hij ze
een gelijkenis vertelde: ‘Een man
legde een wijngaard aan en verhuurde die aan wijnbouwers,
waarna hij voor een geruime tijd
op reis ging. Na verloop van tijd
stuurde hij een knecht naar de
wijnbouwers, die het deel van de
oogst dat de eigenaar kreeg in
ontvangst moest nemen. Maar de
wijnbouwers wilden dit niet hebben en ze stuurden hem weer
weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd niet
goed behandeld en ook hij kwam met lege handen terug. Toen
zei de eigenaar: ‘Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon
naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben.’ Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegde ze met elkaar
en zeiden: ‘Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de
erfenis voor ons.’ En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.’ Toen vroeg Jezus aan de mensen die naar hem zaten
te luisteren: ‘Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen
doen? Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’ Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze:
‘Dat nooit!’ Maar Jezus keek hen aan en liet weten dat het wel
zo gebeurde.
De eigenaar van de wijngaard lijkt eindeloos geduld te hebben.
Het heeft te maken met opstandige werknemers! Ze doen hem
vreselijke dingen aan en toch wacht hij steeds met ingrijpen. Ze
lijken zijn wijngaard over te nemen. Laat de eigenaar dat gebeuren? Hij heeft heel lang geduld met hen, maar er komt een einde
aan… Dan straft hij hen en kiest nieuwe werkers uit, die wel op
tijd de vruchten aan hem geven.
Groetjes, Mirjam Rap
Rooster oppas
29-10 Nicoline en Anouska
05-11 Alice en Hennie
12-11 Marike en Mark
19-11 Gonnie en Anne
WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl
Kerkdiensten op internet
De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag
live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.
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Predikant
Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl
Pastoraal werker
drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl
Scriba:
Dhr. E. Hoogendoorn, Corverbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl
Meldpunt Coördinatie Pastoraat
Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl
Wijkpenningmeester:
A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

zo maar een detail is. De plaats die kinderen krijgen in een
gemeente zegt iets over die gemeente. Tegelijk herken ik me ook
in de verzuchting van een collega dat de kerk niet helemaal ontsnapt aan de culturele tendens van deze dagen om wel héél erg
gefocust te raken op kinderen en jeugd. En die arme kinderen
maar al die verplichte, soms onhandige kindermomentjes over
zich heen krijgen in kerkdiensten - waarbij de gemeente soms in
lachen uitbarst over een serieus bedoelde opmerking van het
kind die de moed had te antwoorden op die gekke vraag van de
dominee…
Tja… zelf geniet ik vaak wel van het kindermoment - maar de
bedoeling was oorspronkelijk natuurlijk dat het de kinderen zélf
zou helpen zich thuis te voelen in een kerkdienst… toch?
Hoe dan ook, voor de kinderen komt er binnen en buiten de kerk
weer een mooie tijd aan. De feesten van Sint Maarten (o nee, die
niet, of wel? zie hoofdartikel) en Sinterklaas staan voor de deur en voor we het weten is het weer advent en gaan we richting het
kerstfeest…
Maar goed, laat ik niet te snel gaan… Terwijl ik dit nu schrijf is
het nog maar herfstvakantie. Dit jaar treffen we het: prachtig
nazomerweer met hoge temperaturen…
Bij alles wat u en jou bezighoudt het goede toegewenst!
ds. Theo Pieter de Jong

Wijkkas
Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
Beatrixkerk te Ede

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Coördinator autodienst:
D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48
Redactie Wijkbrief:
P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl
In Memoriam
Maandagmorgen 9 oktober overleed op 94-jarige leeftijd Marritje
Koelewijn-Nieuwboer.
Zondag 1 oktober was ze nog in de kerk. Kort daarna werd ze
met spoed opgenomen in het ziekenhuis. In aanvang leek het
goed met haar te gaan. Maar die vrijdag kreeg ze een tweede
herseninfarct en hiervan is ze niet meer hersteld.
Alle jaren heeft mevrouw Koelewijn zelfstandig gewoond. En zij
was zo ontzettend dankbaar dat ze in principe alles nog zelf kon.
Toen haar man vijf jaar geleden overleed vond ze het leven wel
moeilijker worden, want ze miste hem. Maar ze voelde ook dat
de liefde van de mensen om haar heen haar kracht gaf om verder te kunnen gaan. De kinderen kijken met goede gevoelens
terug op het leven en sterven van hun moeder. Zij komen tot de
samenvattende woorden: “de lach overheerst de traan”.
De dankdienst voor het leven van mevrouw Koelewijn was zaterdag 14 oktober in de Oude Kerk in Bennekom. Hierna is ze op
de nabij gelegen Gemeentelijk Begraafplaats begraven.
Netta Hakkenberg
Pastoraal werker
Omzien naar elkaar
Deze zomer werd met spoed de heer Overeem opgenomen in
De Ridderhof in Amerongen. Na het zich nu laat aanzien zal hij
hier blijven wonen. Dit is voor hem ingrijpend, maar ook voor zijn
vrouw, want zij zijn al zo lang samen. Mevrouw Overeem gaat
vanuit Ede zo vaak als mogelijk is naar haar man toe. Wij wensen hen allebei veel sterkte in deze nieuwe situatie.
De gezondheidssituatie van de heer van Oostende blijft precair.
Daarom is hij nu opgenomen in hospice De Wingerd in Amerongen. De heer van Oostende voelt dat zijn krachten afnemen en in
het hospice is een mogelijkheid tot 24-uurs verzorging. Dit is
goed voor zijn rust, maar ook voor zijn vrouw en hun kinderen.
We zijn in gedachte bij hen.
Netta Hakkenberg
Pastoraal werker
Vanaf Proosda Beatitudinum
Op de laatste bijeenkomst voor nieuwe leden ontdekte pas ik de
waarde van een goede oppas voor een kerk. Juist de sfeer bij
oppas had een belangrijke rol meegespeeld bij de overweging
om lid te worden. Een gezonde relativering, vind ik zoiets. En
een onderstreping dat de plek van kinderen in een gemeente niet

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl
Scriba:
Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029
Pastoraat
De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst
ondersteund door:
ds. Hans Breunese, en ds Jacqueline Dam - Oskam.
Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met
hen en natuurlijk via uw wijkouderling.
Wijkindeling
Predikant Hans Breunese:
Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 12.3013.00 uur via 06-18700102
Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden
Ouderling: Vacature
Aanspreekpunt tijdens vacature van ouderling voor de Hoffen,
Beken en Velden: Nel de Vries, T 0318-631259;
nelwentzel@yahoo.com
Dalen en de wijk Klaphek
Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552;
htimmerman@che.nl
Kernhem en Lunteren
Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045;
john.vandenberg@xs4all.nl
Ds. Jacqueline Dam-Oskam T 0318-575907
Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen
Ouderling: Vacature
Ede-overig en Bennekom
Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226;
herman.slijper@gmail.com
Bij ernstige ziekte en overlijden:
Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029 / 06-15686248
E-mail: scriba@openhof-ede.nl
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In Memoriam
Afgelopen 15 oktober overleed in Hetty Schreuders - van Drimmelen.
Zij mocht de gezegende leeftijd van 90 jaar bereiken. De laatste
weken van haar leven verbleef zij in het Zonnehuis in Doorn.
Daar is zij ook overleden, maar velen van ons weten nog hoe ze
samen met haar echtgenoot Arie aan de Hofbeeklaan woonde
en dikwijls in de Open Hof te vinden was. Haar weg voerde van
Klundert, waar ze geboren is, door haar huwelijk met een
beroepsmilitair eerst naar Utrecht, later naar Zeven in Duitsland
en uiteindelijk voor langere tijd naar Ede. Hetty was het vaste
baken in het gezin, waarvan Arie door zijn werk er nog wel eens
op uit moest.
We hebben haar vrijdag 20 oktober begraven bij haar man, die
haar een jaar geleden is voorgegaan. Weer is er verdriet bij de
kinderen en zeker ook bij de kleinkinderen, die aan opa en oma
goede herinneringen bewaren, immers ze woonden zovele jaren
naast elkaar. De beide kleindochters vertelden mooie verhalen
van altijd binnen kunnen lopen bij oma. Zij onderstreepten dat
nog eens met een mooie fotopresentatie via de beamer. Ook
zoon kees vertelde over een betrokken en zorgzame moeder. We
stonden stil bij psalm 18. Ooit de trouwtekst van Arie en Hetty,
nu ook rouwtekst, maar nog even van toepassing als het gaat
om troost en geborgenheid in ons bestaan. Een lied van 3000
jaar oud. Ook Hetty had een lijstje klaar liggen met liederen van
haar generatie. Een gelovig testament vol troost voor wie haar
nabij stonden. We zongen ze tijdens de rouwdienst.
Onze aandacht gaat uit naar de kinderen en kleinkinderen.
Hetty’s herinnering zij tot zegen.
Ds. Jacqueline Dam-Oskam
Contactpersonen
In de afgelopen periode zijn Edy Hazeleger, Annemieke de Krijger, Mien Neerken, Roelie Potman en Mieke Spinhoven gestopt
met hun werk als contactpersoon in één van de wijken van de
Open Hof. Ze hebben jarenlang veel tijd en energie gestopt in
deze belangrijke taak. Vanuit de Open Hof willen wij hen daarvoor heel hartelijk bedanken. Fijn, dat jullie dit gedaan hebben.
Gelukkig kunnen we ook twee nieuwe contactpersonen verwelkomen. Netta Hakkenberg en Annelies Langenberg gaan nu met
dit werk aan de slag. Hartelijk welkom!
We kunnen zeker nog meer contactpersonen gebruiken. Aarzel
niet u aan te melden bij één van de ouderlingen, als u ook zin
hebt om hieraan mee te werken in de Open Hof.
Hennie Timmerman
(ouderling wijk Dalen& Klaphek)
Delen …..
De leden van de ZWO cie. willen dit najaar samen met jullie / u
“voedsel” inzamelen voor de voedselbank. Het is vreemd dat in
één van de rijkste landen ter wereld een dergelijke bank nodig
blijft. Op de zondagen 29 oktober en 5 november staat de stand
van de ZWO bij de ingang van de Open Hof om wat jullie meenemen te verzamelen.
Er is behoefte aan heel veel maar vooral aan: koffie, koffiepads,
thee, houdbare melk, bloem, havermout, blikken groenten,
pasta, pastasaus, rijst, nasikruiden, zonnebloemolie. shampoo,
tandpasta, tandenborstels, douchegel en babyluiers (o.a. Pampers).
Tip: koop elke keer als je boodschappen doet iets extra hiervoor.
Thuis verzamelen en dat dan mee nemen naar de Open Hof op
bovenstaande zondagen.
Voor informatie hierover kan je ons altijd benaderen:
Janneke Odie - email adres: odie.janneke@gmail.com
De ZWO cie.
Uit de wijkkerkenraad
Op maandag 2 oktober heeft de wijkkerkenraad vergaderd. Er
was een volle agenda. De voorzitter opent de vergadering met
het lezen van ‘gebaar van mensen ’uit het dagboek van Henri
Nouwen en gaat voor in gebed. Als aanvulling op de agenda
wordt nog genoemd de mantelzorgzondag en ook de nieuwe
organisatie structuur van de wijkkerkenraad.
Het verslag van de vergadering van 28 augustus wordt met een
kleine wijziging vastgesteld met dank aan de scriba. Naar aanleiding van die notulen; a) helaas is er op dit moment geen afge-

vaardigde van de kindernevendienst meer bij de werkgroep vieringen, b) het punt ‘wie missen we in de kerk’ wordt verder
opgepakt door ds. Hans Breunese.
Er volgen dan individuele gesprekken met betreffende gemeenteleden.
Het vertrek, afscheid en intrede van ds. Hans Reedijk wordt
besproken. Een voorstel vanuit de wijkkerkenraad wordt besproken met de Algemene Kerkenraad en Emmaüs.
De begroting 2018 komt aan de orde van zowel de wijkkerkenraad, de jeugd als die van de PGE. Vragen vanuit de vergadering
worden doorgegeven aan de betreffende penningmeesters.
Er is een vacature als scriba bij de Algemene Kerkenraad. Wim
Koenen stopt hiermee per 1 januari 2018.
Bij de werkgroep pastoraat zijn nog twee vacatures als ouderling. Er worden nog gemeenteleden benaderd.
De voortgang en coördinatie van de mantelzorgzondag en de
gedachteniszondag wordt besproken. Zo ook van de kerstattenties.
Vanuit de werkgroep diaconaat wordt de zorg gedeeld dat het
kerkelijk bureau vanaf heden stopt met het kopieerwerk van Kijk
op de Wijk en de liturgie. Er wordt naar een oplossing gezocht.
Voor de komende weken zijn er gemeenteleden bereid gevonden
om het kopieerwerk voor zijn/haar rekening te nemen. Heel veel
dank hiervoor namens de wijkkerkenraad. De drie leden van de
werkgroep diaconie gaan hun werkzaamheden in kaart brengen.
Vanuit de werkgroep jeugd wordt gemeld dat de diverse clubs
zijn opgestart. Er is zorg over de onderbezetting. Ook is er zorg
over de bezetting van basiscatechese voor de jongste groep 56. De werkgroep vieringen meldt dat de kerstnachtdienst wordt
ingevuld met “Lessons en Carols’.
De ‘problemen’ met betrekking tot het kinderlied worden opgelost.
Twee leden van de wijkkerkenraad hebben een gesprek gehad
met een afvaardiging van de beheersraad over het verjaardag
fonds. Het voorstel wordt besproken en teruggekoppeld naar de
beheersraad.
De scriba meldt dat binnenkort de website wordt geactualiseerd.
Naar aanleiding van de ingekomen stukken over de nieuwe
structuur bij de classis, meldt John van den Berg dat hij zich verkiesbaar stelt.
Er komen zowel positieve als negatieve geluiden over de zitplaats van de ambtsdragers op zondag. In een volgende vergadering komen we op dit punt terug.
De volgende vergadering van de wijkkerkenraad staat geheel in
het teken van het beroepen van een nieuwe predikant. Dan zijn
ook alle sectieavonden geweest en worden de wensen van de
gemeenteleden meegenomen.
Hennie Timmerman sluit de vergadering met het lezen van
‘moge God ons zegenen’. Hierna bedankt de voorzitter om
22.20 uur een ieder voor zijn/haar inbreng.
Mantelzorgzondag
Zondag 12 november is het weer Mantelzorgzondag. Vanuit de
Open Hof willen we ook dit jaar weer mantelzorgers in de bloemetjes zetten. Kent u een mantelzorger, of bent u dat zelf, dan
kunt u naam en adres doorgeven op een briefje in de hal van de
Open Hof. U kunt dit ook doorgeven aan Dilly Harkema
(dillyharkema51@gmail.com) of Corrinne van Pommeren
(corrinnevanpommeren@kpnplanet.nl). Eventueel kunt u ook bellen met Dilly Harkema tel.0318-632660
Tot en met 5 november kunnen namen van mantelzorgers worden doorgegeven.
N.B. Een mantelzorger zorgt onbetaald en vaak langdurig voor
een chronisch zieke of gehandicapte partner/familielid, vriend of
buur. Mantelzorg kan intensief zijn en veel impact hebben op je
leven.
Mantelzorg is iets anders dan vrijwilligerswerk, waar je zelf
voor kiest.
Wandelen?
Donderdag 16/11 wandelen we weer. Om 9.30 uur verzamelen
bij Huize Kernhem.
Iedereen die een uurtje kan wandelen en het leuk vindt met
andere Open Hoffers op pad te gaan
is welkom. Bij vragen: de contactpersonen voor deze wandeling
zijn Wim Pluimers, tel.06-21988729 of 0318-591029 en Gerda
Hiddink 06-21908209 of 0318-618618
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KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS
SAMENWERKENDE KERKEN

Het kerkelijk bureau is gesloten op 27 oktober en
10 november 2017
KERKELIJKE STAND

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl
Pastores:
Mevr. J. Bron, tel 06- 40653487
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. L. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184
Secretariaat Cora:
Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

ALGEMEEN
KERKVENSTER
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:

Overleden
09-10-2017: M. H. Jellesma-Bos, Brouwerstraat 64, 82 jaar
09-10-2017: M. Koelewijn-Nieuwboer, B. van Wassenaerlaan 11,
94 jaar
11-10-2017: J. Jacobsen, Brummelweg 43/55, 90 jaar
Nieuw ingekomen
A.M. Wesselo, St Hubertus 61
J.A.W. Lentink, Bunschoterplein 82
F.M. van der Meer, Hoefweg 87
J. Sturm, Telefoonweg 11
fam. Bos-Hazenboom, Pollenstein 144
J.J. Veenendaal, Enkalaan 7
W. Catsburg, Driehoek 13
L.J. Verhulst, Raadhuisstraat 75
S.J.H. de Lugt, Topaasstraat 8
J. Brinkman, Sweelincklaan 74
Verhuisd
M. Bakker, Spinnerij 29 naar Bremerstraat 20
H.J. van de Haar, De Halte 127 naar De Zoom 31
G.B. van Dolderen, Mr. Gerbrandypark 48
naar Bunschoterplein 6
Vertrokken
C.B.W. ten Holte, Mr. Beelpark 17 naar Breda
J.M. van Dolderen, Mr. Gerbrandypark 48 naar Amsterdam
Overgeschreven
C.W. Bruggeman, Emmerzand 42 naar Lunteren

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en
Cees Kwint.
Herhaling: zondag 8.30 uur.
19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk
leven in Ede c.a.
Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton
Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en
22.00 - 23.00 uur.

Financiën en
adressen

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra,
Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein
Herhaling: zondag 21.00 uur.

Redactie
PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ NOVEMBER 2017
Alle ‘liederen van de ‘ zijn in deze maand uit de Taizé - traditie
6 NOVEMBER 2017
Interview met Arjen Threels over ‘Taizé en de vieringen in Ede.’
Lied van de Week: ‘Mon me se repose’. (NLB62b). Column:
Peter Blokhuis. Actuele berichten. Vocale en instrumentale
muziek.

Wijnand Rietman
Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur
via kopijkerkblad@hotmail.com
Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad
bij het

Kerkelijk Bureau
13 NOVEMBER 2017
Gesprek met de heer D. Bouwman over ‘Veertig jaar Evangelische Hogeschool.’ Lied van de Week: ‘Venite, exultemus Domino’.’(NLB95a). Column: Hendrie van Maanen. Muzikale intermezzo’s. Actuele berichten.
20 NOVEMBER 2017
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de
Week: ‘La ténbre nest point’:
Heel het duister is vol van luister.’ (NLB 139d) Column: Harmen
Quast. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.
27 NOVEMBER 2017
Vraaggesprek met de heer W.E. van de Brandt over ‘Kerkrentmeester vandaag, uitdagingen, kansen, problemen,veiligheid.’
Lied van de Week: ‘Nada te turbe: Laat niets je
verontrusten.’(NLB 900). Actuele berichten. Muzikale aanvulling.

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkbureau.ede@planet.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl
Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,
betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van
20 stuks à € 0,50 = € 10 (rose), à 0,75 = € 15 (wit) en
à € 1,25 = € 25 (oranje) door het overmaken van het juiste
bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen
Diaconie
Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede

