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Terugblik: de interreligieuze viering 
In de weken voordat de interreligieuze viering zou plaatsvinden 
werd er op de sociale media al behoorlijk over gediscussieerd. 
Of het nou wel kon of niet. Of het nou een goed initiatief was 
of dat het veel beter zou zijn om je helemaal niet met moslims 
te bemoeien. Op een facebooksite stond te lezen dat we naar 
de antichrist zouden gaan en dat dit toch echt het begin van het 
einde was. Nou ja, dat was duidelijk: als iets niet kon, dan was dit 
het wel. 
Maar er waren ook veel andere berichten. Dat het goed was om 
iets dergelijks te initiëren, dat mensen nieuwsgierig waren en ze-
ker zouden komen. Ook de Emmaüsgemeenschap dacht er zo 
over, en daarom hadden we besloten om de viering in Emmaüs 
die morgen niet door te laten gaan.
De voorbereidingen met de moskee en de imam verliepen niet 
altijd even gemakkelijk trouwens. De ontvangsten waren harte-
lijk en iedereen was van harte bereid om mee te werken en we 
vonden het met z’n allen ook erg belangrijk, alleen de taal bleek 
steeds weer een lastig te slechten barrière. Zeker toen de behoor-
lijk vloeiend Nederlands en Turks sprekende tolk er niet bij was. 
Er stond één vraag centraal: Moest het een viering worden of 
meer een ontmoeting? En wat is het verschil dan precies tussen 
een viering en een ontmoeting? Een ontmoeting hadden we an-
derhalf jaar eerder al gehad, dus ja, dat kon ook wel, maar wij 
opteerden graag voor een viering, duidelijk een stap verder.
Voor mij – vanuit de protestants, christelijke traditie – was het voor 
een viering nodig dat we uit de schriften zouden lezen, dat er ge-
beden zou worden en dat de zegen zou worden uitgesproken. En 
het bleek na een paar keer, toen we duidelijk wisten te maken wat 
wij bedoelden met een viering, geen enkel probleem te zijn om het 
zo te doen. De imam zou uit de koran lezen, er iets over vertellen 
en ook bidden en een zegen uitspreken.
Ik was verantwoordelijk voor mijn gedeelte – de imam voor het 
zijne. We hadden van te voren ook niet gelezen wat de ander zou 
zeggen omdat we dat niet nodig vonden. Daarnaast zou er gitaar 
gespeeld worden en zou er een lied worden gezongen door een 
aantal jongens van de moskee. En aan het eind zouden bloemen 
met een zegenbede worden uitgedeeld.
Zo is het gegaan. Met heel veel mensen, zowel vanuit de kerken 
als vanuit de moskee. Veel Turkse jongeren trouwens. En natuur-
lijk niet te missen: de pers. Alsof het iets compleet nieuws was.. 
zo’n interreligieuze viering. Misschien was het wel voor het eerst 
dat het in een moskee was, maar ook dat weet ik niet zeker. Maar 
blijkbaar heeft in deze tijd een viering waarin mensen van ver-
schillende religies met elkaar hun geloof vieren en iets tegen el-
kaar willen zeggen nieuwswaarde. 
Voor mij had het niet zo zeer nieuwswaarde als wel gewoon waar-
de. Ik vond het waardevol om met elkaar in gesprek te gaan en te 
zoeken naar wat mogelijk is. En ik vond het mooi dat het enigszins 
lukte om een bruggetje te slaan tussen moskee en kerk. Daar 
waar allerlei kerken elkaar niet (meer) willen ontmoeten omdat de 
verschillen blijkbaar te groot zijn en ze er niet eens aan moeten 
denken om samen een viering te doen, lukte het hier wel. Een 
viering én een ontmoeting. Want veel mensen bleven napraten, 
kregen een rondleiding door de moskee of bezochten de kermes. 
Ik ben er blij mee dat we deze viering hebben gehouden. Omdat 
het van groot belang is om in deze wereld - waarin de verschillen-
de bevolkingsgroepen langs elkaar heen leven, elkaar nauwelijks 
spreken en soms zelfs naar het leven staan - ontmoetingen te 
hebben waar mensen naar elkaar luisteren en elkaar niet als 

vreemde, maar als mens zien. We hebben opnieuw een stapje 
gezet: de gezamenlijke reis is hopelijk nu echt begonnen.
En ja, dat de imam teksten uit de koran had gekozen die ik niet 
zou hebben gekozen, ja, daar moeten we het nog maar een keer 
over hebben. Ik had ook graag gezien dat hij daar iets inhoudelijks 
over had gezegd. Maar misschien is dat wel een brug te ver. We 
zullen het zien en horen als we gaan evalueren.

ds. J.P. Prenger

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte 20-10-2019 Zambia: Gehandicapten horen erbij.  
In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt 
zijn, nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. 
Van de 54 miljoen inwoners heeft 4,6 procent een handicap. Ge-
zinnen waarin een kind of volwassene gehandicapt is hebben 
vaak te maken met extra (medische) kosten en minder inkomen. 
Gehandicapten en hun families zijn daarom extra kwetsbaar. 
The Leprosy Mission International-Myanmar (TMLI-M) zet zich 
al sinds 1898 in voor gehandicapten in Myanmar. De organisatie 
heeft zeventien centra voor gehandicapten opgezet. Daar wordt 
niet alleen de noodzakelijke zorg en revalidatie geboden, maar 
worden mensen met een handicap, geholpen met hun re-integra-
tie of integratie in de gemeenschap. Ze stimuleren gehandicapten 
zich te registreren zodat ze in aanmerking komen voor voorzienin-
gen van de overheid. Ze motiveren werkgevers om gehandicapten 
in dienst te nemen. Ze stimuleren (groepen) gehandicapten hun 
eigen bedrijf te starten. 
Door uw bijdrage aan Kerk in Actie kan TLMO-M beroeps/vaar-
digheden trainingen geven en kan startkapitaal worden gegeven 
zodat er een bedrijfje gestart kan worden. Van € 95,- kan één 
persoon een training ontvangen en voor € 32,- kan één persoon 
een klein start kapitaal ontvangen. 
Er is € 55.000,- nodig voor dit project. 
U kunt dit werk steunen via Kerk in Actie door uw bijdrage over te 
maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
te Utrecht, o.v.v. het projectnummer W013101. 
Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, Noord en 
de Open Hof gecollecteerd. 

ZWO-collecte 27-10-2019 Oeganda: Kwetsbare vrouwen en 
kinderen sterk maken. 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, 
maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. 
Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumati-
seerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen 
gezinnen moeilijk rondkomen. 
Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer 
van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig 
drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Uni-
on, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze 
vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun groot-
ste uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? 
Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor 
zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voor-
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Bijbelrooster
Oktober
zo 20 Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt

ma 21 2 Samuel 1:1-16 Onverwachte reactie
di 22 2 Samuel 1:17-27 Treurnis
wo 23 2 Samuel 2:1-11 Twee koningen
do 24 2 Samuel 2:12-32 Burgeroorlog
vri 25 2 Samuel 3:1-16 Onderhandelingen
za 26 2 Samuel 3:17-27 Wraak voor recht

zo 27 2 Samuel 3:28-39 Rouwbetoon

ma 28 2 Samuel 4:1-12 Moordaanslag afgekeurd
di 29 2 Samuel 5:1-16 Machtsuitbreiding
wo 30 Psalm 58 Vraag om vergelding

do 31 Lucas 18:9-17 Zeg niet: ‘Gelukkig ben ik niet  
   zoals die farizeeër...’
November
vr 1 Lucas 18:18-30 Rijkdom
za 2 Lucas 18:31-43 Kom dat zien!

zo 3 Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God

ma 4 Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt
di 5 2 Samuel 5:17-25 Met de hulp van de HEER
wo 6 2 Samuel 6:1-11 Dankdag
   Plaatsmaken en je plaats weten
do 7 2 Samuel 6:12-23 Dienend leiderschap
vr 8 2 Samuel 7:1-16 Bouwplan
za 9 2 Samuel 7:17-29 Toekomst voor de koning

zien en maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en 
drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in 
Noord-Oeganda sterker. 
U kunt dit werk steunen via Kerk in Actie door uw bijdrage over te 
maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
te Utrecht, o.v.v. het projectnummer W009068. 
Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, Noord en 
de Open Hof gecollecteerd. 

Inloop- Open Kerk  

 
Op donderdag 24 oktober is er in “Ons Huis” 
bij de Taborkerk de wekelijkse inloopochtend. 
Deze morgen komt de heer Jan Bolkenbaas 
met het onderwerp “vogels”. Donderdag 31 ok-
tober is er handenarbeid en spel, donderdag 7 
november komt mevrouw Pia van Aggelen in-
formatie geven over voeding in het ziekenhuis. 

Vanaf 9.30 uur staan de deuren open. Iedereen is natuurlijk har-
telijk welkom. 

Werkgroep kerk en Buurt

 

 
www.bespreekhetsamen-ede.nl

De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats. U bent overal 
van harte welkom!
- Educatieve avond: Ein Deutsches Requiem van Johannes 
Brahms. 
Op donderdag 17 oktober 2019 om 20:00 uur door C.O.V. Excel-
sior o.l.v. Gerben Budding in de Lutherse kerk
Tijdens deze presentatie zingt het koor geleid door dirigent Ger-
ben Budding en met medewerking van Dick en Elly Meijer op 
piano enkele delen uit Ein Deutsches Requiem van Johannes 
Brahms. Gerben Budding zal een toelichting geven op de uit te 
voeren delen, de componist en de relatie tussen de tekst en de 
muziek.
- Op verhaal komen. Op woensdag 23 oktober 2019 om 20:00 
uur bij Ina ter Avest. Het eigen verhaal kan niet anders dan verteld 
worden in samenspraak met anderen – met andermans/-vrouw 
verhalen en met verhalen uit religieuze en literaire tradities. Aan 
de hand van enkele voorbeelden zien we op welke manier sa-
menspraak plaats kan vinden.

- Jong Talent. Op zaterdag 26 oktober 2019 om 19:30 uur in de 
Evangelisch Lutherse kerk Ede door ensemble Jong Talent 
- Stiltewandeling. Op zondag 27 oktober 2019 om 14:00 uur van-
af het Congrescentrum de Werelt, Lunteren met Truus van Otter-
loo en Jetty van den Berg. Alleen al het voornemen om te wande-
len in stilte laat een ruimte van stilte ontstaan. Samen wandelen in 
stilte, afgewisseld met momenten voor mooie teksten.
- Evensong. Op zondag 27 oktober 2019 om 17:00 uur in de 
Beatrixkerk door Kerkmuziek ensemble Arnhem olv Klaas Spijker 
De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks 
in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.
- Karl Barths antwoord op de 19e eeuw. Op woensdag 30 ok-
tober 2019 om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door dr. Wessel 
H. ten Boom. De theologie van de Zwitser Karl Barth (1886-1968) 
laat zich lezen als een radicale en moedige afrekening met de 
‘burgerlijke’ theologie van de negentiende eeuw.
- 70 jaar Human Rights Exhibition UNESCO. Op donderdag 
31 oktober 2019 om 20:00 uur in het Luthers gemeente centrum. 
Erna Flokstra zal een presentatie geven en met ons in gesprek 
gaan over de geschiedenis van 70 jaar universele verklaring van 
de rechten van de mens.
- ‘In Dialoog met Islam’. Op dinsdag 19 november 2019 om 20:00 
uur bij Ina ter Avest. We gaan drie avonden met elkaar in gesprek 
over wat ons bindt (zoals de verhalen van Abraham; zoals het 
samen leven en wonen in Ede) en wat we anders doen (zoals het 
vasten, zoals onze kinderen naar verschillende scholen brengen).

 

 
- Filosofie voor een weergaloos leven. Op 
zondag 3 november 2019 om 14:30 uur in de 
Noorderkerk door Lammert Kamphuis
Interactieve lezing door Lammert Kamphuis, fi-
losoof, theoloog em schrijver van het bejubelde 
boek Filosofie voor een weergaloos leven. Voor 
het leven is er geen generale repetitie. Je hebt 
slechts één kans. Zelfhulpboeken in overvloed, 

maar waarom ga je niet te rade bij de filosofie?

Graag tot ziens! 
Het Bespreek het Samen team

Kerkbalans 2020 via internet. Doet u ook mee?

 

 
In 2020 zal de Actie Kerkbalans plaats vin-
den van 18 januari tot 1 februari. Het thema 
van de actie zal zijn ‘Geef om en voor je 
kerk’.
Vele gemeenteleden hebben de afgelopen 
jaren het gemak ervaren van het regelen 
van Kerkbalans via internet. Via een zeer 
gebruiksvriendelijk systeem hebben zij een-

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
15  1 november 10, 17 en 24 november
16  22 november 1, 8 en 15 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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voudig digitaal hun toezegging en betaling(en) kunnen doen.
Hebt u begin dit jaar nog een schriftelijk toezeggingsformu-
lier ingeleverd en wilt u in januari 2020 nu ook Kerkbalans via 
internet regelen? Registreer u dan in het Digitale Portaal van de 
Protestantse Gemeente Ede. Ga daarvoor naar www.skgcollect.
nl/136. Lees de tekst van het menu-onderdeel ‘Introductie’ en 
maak een account aan bij SKG Collect op de aangegeven wijze.
Gemeenteleden die zich registreren ontvangen in januari 2020 
geen Kerkbalansenvelop meer, maar een e-mail met alle infor-
matie over de Actie Kerkbalans 2020 en over de wijze waarop 
een toezegging kan worden gedaan.
E-mail adres nog juist? Hebt u al een account bij SKG Collect 
en heeft u in de loop van dit jaar een nieuw e-mailadres gekre-
gen? Wijzig dan uw e-mailadres in het Digitale Portaal van de 
Protestantse Gemeente Ede. 
Ga daarvoor naar www.skgcollect.nl/136 – Mijn account – Uw 
gegevens – Wijzigingsformulier.
Geef het nieuwe e-mailadres ook door aan 
kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl

College van Kerkrentmeesters

Oproep vrijwilligers 

 

 
Vind je het leuk om wat voor anderen te be-
tekenen? Ben je goed in Nederlands en wil je 
dit ook aan anderen leren? En beschik je over 
geduld? Dan is taalondersteuning bij de Open 
Hof misschien wel wat voor jou! De deelne-
mers zijn statushouders of mensen die al lan-
ger in Nederland wonen maar de taal graag 

beter willen leren spreken en begrijpen. Affiniteit met mensen met 
een andere culturele achtergrond is daarom een pré! Flexibel zijn 
is een must, het is een open inloop. Dit betekent dat het aantal 
deelnemers per keer wisselt. En kan ook de samenstelling van de 
groepjes o.l.v. een vrijwilliger veranderen. Het streven is wel om 
bekenden met elkaar te laten oefenen. Het gaat om het oefenen 
in de praktijk met het spreken en begrijpen van de Nederlandse 
taal. Dit kan via conversatie, het doen van diverse taalactiviteiten 
en het herhalen van huiswerkopdrachten, zodat op een speelse 
manier de taal geoefend kan worden. Invulling vindt plaats in over-
leg tussen de deelnemers en vrijwilligers. Behalve het spreken 
van de Nederlandse taal, is er ook plaats voor ontmoeting van 
elkaar tijdens de pauzes. Via het Taalhuis Ede wordt een cursus 
aangeboden, waarin u als vrijwilliger handvatten en tips krijgt aan-
geboden voor het aanleren van taal. 
Plaats: De Open Hof Wanneer: wekelijks (met uitzondering van 

Kerkdiensten
ZONDAG 20 OKTOBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur ds. A. Boelhouwer, 
  Wageningen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. Baalbergen, Voorthuizen 

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. Y. Voorhaar

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur  ds. J. Dam-Oskam  

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  dhr. M. Tax

Harskamp:
10.00 uur  ds. T. Volgenant-Beima 

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. J.H. Uytenbogaardt,    
  Utrecht 
  Viering Heilig Avondmaal 

Hartenberg:
10.00 uur  ds. R. Reiling 
14.30 uur  Ina Oosterhof
   zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur  Pastor A. van Engeland 
  RK viering   

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. G.F. Dekker 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 19 oktober
19.30 uur  ds. N. Hakkenberg. 

ZONDAG 27 OKTOBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. P. Hoogstrate, Ermelo. 

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. E.P. v.d. Veen, Oldemart
17.00 uur  ds. P. Endedijk, Arnhem
  Evensong 

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. S. Janse 

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur  ds. J. Breunese  

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  mevr. L. van Laar 

Harskamp:
10.00 uur  ds. F.W. Kuipers, Nunspeet 

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. A. Metske, Arnhem

Hartenberg:
10.00 uur  ds. P. Vermaten
14.30 uur  ds. R. Reiling
   Taizéviering

De Gelderhorst:
10.30 uur  dhr. J.A. Jongeneel 
  - met tolk  

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. A.M. Verbaan  

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 26 oktober
19.30 uur geen opgave ontvangen

ZONDAG 3 NOVEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. C. Oosterveen 
Thema: Wat liefde dragen kan.

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T.P. de Jong 

6 november, Dankdag
19.30 uur  ds. R.W. Baas, Voorthuizen
 
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur  ds. A. Gilles 

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur ds. J.P. Prenger,
  Allerzielen en 
  Maaltijd van de Heer

Harskamp:
10.00 uur  dhr. P. Flach, Nuenen 

6 november, Dankdag
19.30 uur  ds. O.Doorn, Nijkerk

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. A.J. van Zanden,
  Allerzielen en 
  Viering Heilig Avondmaal  

Hartenberg:
10.00 uur  ds. R. Reiling 
14.30 uur  Wynette Schouten 
  zangviering 

De Gelderhorst:
10.30 uur  ds. A.D. Poortman 

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. H.J. van Maanen 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 2 november
19.30 uur  ds. C. Hendriks
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schoolvakanties) op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.30 en dins-
dagavond van 19.00 - 21.00. 
We kunnen u bij beide momenten goed gebruiken, maar vind u 
het leuk om of alleen op de middag of de avond te komen, dan is 
dit ook mogelijk!
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Dan kun je mai-
len naar s.roosjen@chello.nl 

 Sijtze Roosjen, werkgroep Zorgzame Kerk.
PGE wijkgemeente de Open Hof

De kerk wil de vogels weer horen zingen
Deze kop stond op 23-03-2019 boven een artikel in Trouw. Na 
Prinsjesdag kwam het rapport “Niet alles kan” van de commissie 
o.l.v. Remkes. Blijkbaar is het natuurbehoud toch wel heel belang-
rijk! Hoe zit dat trouwens dan met ons “rentmeesterschap”? OK: 
het is net vakantie geweest, we zitten als kerk met een financieel 
onweer in het verschiet, we kunnen niet overal tegelijk iets aan 
doen enz. 
De kerken van Reduzum-Idaerd helpen de boeren met groene 
plannen. De hoop is, dat de weidevogels hierdoor terugkeren bij 
het Friese dorp. Veel van de boeren daar, pachten land van de 
kerk. “Duurzaam rentmeesterschap hoort ook bij kerk zijn” is hun 
motto. 
Wat een prachtig initiatief! Tja, in Ede hebben we o.a. de Heren-
boeren (in oprichting) en hebben we twee windmolens van “Pure 
Energie” (score van 10 qua duurzaamheid) op het industrieterrein 
staan. 
In het kerkblad moeten we het soms doen met verhalen over rei-
zen en vakanties. Helaas: het woord CO2 heb ik tussen de regels 
door niet kunnen lezen…. 

Het plan Remkes is duidelijke taal! Daar zit geen woord Frans, 
Duits of Engels bij?!! 
Wil de PGE wellicht ook de vogels weer horen zingen?” In de 
Friese taal heet dat “mienskip” d.w.z. “gemeenschapszin”. Kortom: 
Vrede met de schepping, goed zorgen voor de aarde. 
Zo’n initiatief klinkt mij als muziek in de oren! 

Fenno Bolks

Jubileum 50 jaar Raad van Kerken in Ede
Een bont gezelschap van theologen en bezoekers verzamelde 
zich op zaterdagmiddag 28 september 2019 in Kerkelijk Centrum 
Emmaüs in de Rietkampen ter gelegenheid van het 50 jarig ju-
bileum van onze lokale Raad van Kerken. Vele oud-bestuurders 
waren ook aanwezig waaronder een van de oprichters, dominee 
Jan Banga. 

Als gastspreker was aanwezig Erik Borgman, wijsgerig theoloog 
aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Hij hield een lezing over he-
dendaagse mogelijkheden voor de kerk in de samenleving. Voor-
opgesteld dient de kerk, in de veelheid van de lokale kerkelijke 
groepen, dicht bij haar eigenheid te blijven in liturgie en geloof. 
De actualiteit van de dag dringt zich op aan de kerkelijke gemeen-
schappen, o.a. vluchtelingen die in Ede aankomen. 
Het evangelie verbindt mensen zonder grenzen, mensen zijn 
grenzeloos verbonden met elkaar. De onderlinge relaties en de 
relatie met de eeuwige God is grenzeloos. Hiervan worden wij be-
wust als wij samen komen en met elkaar optrekken. Mensen van 
buiten kunnen grenzeloos uitgenodigd worden. Lokale voorbeel-
den zijn Diaconaal Platform en Inloopscentrum Meet-Inn. 
De veelheid en verscheidenheid van kerkelijke denominaties 
geeft alle ruimte om mensen te ontvangen. 

Hierop reageerde Christien Crouwel als theoloog en secretaris 
van de Raad van Kerken Nederland met praktische voorbeelden 
waarmee mensen uitgenodigd worden om van de kerk te proeven. 
De kerk op zich kan ook op deze manier het geloof verbinden 
met onze Nederlandse geseculariseerde samenleving. Hoewel 
het geloof in ons land persoonlijk is, merken wij op dat elders in 
de wereld het geloof een gemeenschappelijk gebeuren is van een 
stam, volk of natie. Hiervan hebben wij voorbeelden binnen de 
allochtone gemeenschappen in de grote steden. Wij hebben ons 
jubileum afgesloten met een vesperdienst waaraan veelkleurige 
lidkerken inhoud hebben gegeven. Majoor Robert Paul Fennema 
van het Leger des Heils heeft de overdenking verzorgd vanuit het 
thema ‘grenzeloos verbonden’. De majoor betrok ons bij de evan-
gelielezing uit Lucas 16: 1-9 voor de vredeszondag op 22 sep-

tember 2019 volgens het gemeenschappelijk leesrooster en zoals 
in de BGT staat vermeld: ‘Het voorbeeld van de slimme dienaar’. 

Marie-José Eberson, 
notulist Raad van Kerken Ede

PCOB-afdeling Ede 

 

 
Maandag 21 oktober a.s. heeft onze twee-
de ledenbijeenkomst van het seizoen 2019-
2020 plaats. Deze middag gaan we in gesprek 
met schrijver Jan Siebelink. Het afgelopen 

jaar schreef hij het boeken week geschenk, Jas van Belofte, 
een boek waarin veel thema’s aan de orde komen. Waaronder 
vriendschap, liefde, ziekte, het oud(er) worden, het leven. Mar-
cel Wielhouwer, geestelijk verzorger en ethiekadviseur Opella 
spreekt met de schrijver. 
Tijd: maandag 21 oktober a.s. van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 
uur. 
Plaats “Ons Huis”, Kerkelijk centrum bij de Taborkerk, Hovystraat 
2 te Ede. 

Leeskring

 

 
De leeskring komt om de 6 weken bijeen 
in één van de ruimtes van de Beatrixkerk 
om een gezamenlijk gekozen boek te 
bespreken. De eerstvolgende bijeenkomst 
is donderdag 17 oktober om 20.00 uur. 
We bespreken het boek Mijn Verhaal van 
Michelle Obama.
Ook nieuwe lezers zijn van harte wel-
kom om mee te praten. In november zal 
het boek De Stormroos van Corina Bom-
ann besproken worden. Info: Anja Florijn 
06-34180889

‘Mijn verhaal’ voert ons door de bescheiden keukens in Lowa en 
de balzaal van Buckingham Palace, door momenten van verbijs-
terende droefenis en verbazingwekkende veerkracht. Het voert 
ons tot diep in de ziel van die unieke, baanbrekende persoon-
lijkheid die ernaar streeft oprecht te blijven en haar persoonlijke 
kracht en stem in dienst te stellen van hogere idealen. Door haar 
verhaal eerlijk en moedig te vertellen daagt ze ons allemaal uit: 
wie zijn wij en wat willen we worden?

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR
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Gedachtenis – ‘Allerheiligen’, 3 november
Op de eerste zondag nà Allerheiligen staan wij stil bij de geloofs-
getuigen die ons zijn voorgegaan en in dàt zins- en zijnsverband 
gedenken wij in het bijzonder de in het achterliggende jaar gestor-
ven leden van onze gemeente. 
Hun namen worden genoemd, er wordt een gedachteniskaars 
ontstoken. 
Na(ast)bestaanden zijn / worden voor deze dienst hartelijk uitge-
nodigd. Omdat het soms niet eenvoudig is correspondentieadres-
sen te vinden, lukt het niet steeds iedereen persoonlijk te bena-
deren. Wilt u een geliefde noemen en zo gedenken en ontvangt u 
geen bericht, meldt u zich dan bij de predikant. 

Gedachtenis – ‘in memoriam’
Op 29 september 2019 is Hendrik (Henk) Schoonderbeek overle-
den, in de leeftijd van 88 jaar.
Op 3 oktober is hij, na een dienst in de Taborkerk, begraven op de 
Gemeentelijke Begraafplaats van Ede.
Dat was nadrukkelijk zijn wens, die dienst in de Taborkerk. Net als 
het zingen van psalm 139.
Psalm 68: 20 stond op de haart – ‘dag aan dag draagt Hij ons’. Die 
twee psalmen zijn karakteristiek voor Henk: ze hebben hem ge-
dragen. We hebben ze dus gezongen en gelezen, schoondochter 
Yvonne las een lied van Henk Jongerius dat op psalm 139 geënt 
is. Een couplet luidt: 

Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U.
Gij meldt U in mijn hartslag hier en nu,
als adem die mij sterkt en voort doet gaan: 
wie ben ik als Gij mij niet roept bij Naam.

(Het lied is te vinden in ‘Voor wie gedenken – verzamelde liturgi-
sche gezangen’ van Henk Jongerius, p 367. Er staat een melodie 
van Jan Raas bij. Het boek is uitgegeven bij Gooi en Sticht)

Henk was een uiterst actief gemeentelid. Als lid van het tuinteam 
dat wekelijks een ochtend de kerktuin onderhoudt. Bovenal als 
trouwe ‘poortwachter’ op de zondagochtend. Hij deelde de orden 
van dienst en de liedboeken uit en zorgde op die manier voor ve-
len voor een ‘blijde inkomst’ – hij had voor iedereen een vriende-
lijk en belangstellend woord en een vrolijk oog. Dat hij de laatste 
maanden door zijn slechte gezondheid niet meer naar de kerk 
kon, vond hij vreselijk – hij is nog één keer geweest, met zijn zoon 
en schoondochter. En het tuinteam is nog uitvoerig bij hem op 
bezoek geweest in St. Barbara – tot Henks onuitsprekelijk genoe-
gen. 
Hij zal gemist worden, door zijn vrouw, kinderen en kindskinderen. 
Maar zeker ook in het midden der gemeente. Moge zijn gedachte-
nis tot vreugde en vrede strekken.

Avondmuziek 23 november
Noteer alvast de datum voor de eerste Avondmuziek van dit 
seizoen: 23 november. 19.30 in de Taborkerk. Het pianotrio Am-
sterdamse Snaren speelt muziek van Glinka, Dvorac, Schubert, 
Bloch, en Piazzolla. Het vermelden waard is, dat Margreet Land-
weer een van de muzikanten is! 

Seniorenkring
Op woensdagochtend 6 november komt de seniorenkring bijeen. 
Vanaf 10.30 in de zijzaal van de Taborkerk. Onderwerp van ge-
sprek: ‘Verhalen’. De ‘grote’ verhalen, de Bijbelverhalen – ze drei-
gen te verdwijnen, ze worden niet meer gekend. Althans, daar 
begint het angstig op te lijken.
Veel mensen, ook aan de theologische faculteiten, schrikken daar 
van en komen in beweging.
Wij ook? 

Met goede groet,
Gerben H. Westra
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UIT DE WIJK
Op 3 november is er (zie onder Bespreek het Samen) in onze 
kerk een middag met Lammert Kamphuis. Echt een aanrader. In 
de morgendienst willen we ons bezinnen op een gedeelte uit zijn 
boek (Filosofie voor een weergaloos leven), dat gaat over gelo-
ven. Thema: Wat liefde dragen kan.
“Als je het tijdens een feestje gezellig wilt houden, moet je het niet 
over geloof hebben. Het zijn gespreksonderwerpen die veelal tot 
flinke discussies kunnen leiden. Maar wat als je op zoek gaat 
naar de ‘grondstemming’, het waarom achter je geloofsovertui-
ging?” Eén van de thema’s dus van de middag. Wij bezinnen ons 
er vast op.

 

 
Op 12 november is het volgende Noordercafé. 
Vanaf 19.30 is een ieder welkom. Zie voor meer 
info Noorderkerk Ede op Instagram.
Bij de weer indrukwekkende jaarlijkse heide-
wandeling hebben we wandelend en medite-
rend en in stilte stil gestaan bij het thema: Zo 
mag ik rusten bij God. 
Maar klein mag ik zijn voor jou

en stilte is genoeg, tot rust te komen.
Zoals een kind schuilt bij moeder,
bij jou ben ik een geborgen kind. Psalm 131
Een eigentijdse vertolking hiervan vonden we bij het liedje: Praat 
dan wat, van Herman van Veen (het mooist om te beluisteren in 
de uitvoering met het Rosenberg Trio!).

Soms gaat alles mis en dan 
doe ik toch jouw huis weer aan
soms gaat alles mis
maar kan ik weer bij jou 
naar binnen gaan

Praat dan wat, zeg dan wat
jij blijft toch degene in wie ik geloof
praat nog wat, zeg nog wat
en wil ik weer eens weg, 
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hou je dan doof

Jij weet alles al
weet het voor mijn allereerste woord
vreemd ... de stilte hier
geeft me het gevoel dat je me hoort

Praat dan wat, zeg dan wat
jij alleen toch kent mijn andere kant
praat nog wat, zeg nog wat
jij alleen weet raad als 
het schip strandt

Praat nog wat, zeg nog wat
jij bent de enige die ik vertrouw 
praat nog wat, zeg nog wat
als er nog troost bestaat, is die bij jou
want jij bent het enige
waar ik op bouw

Ik geloof dat ik nooit alleen loop
op de weg die mij voert naar later.
Ik besef dat al mijn lotgenoten Godgenoten zijn.

Vrede en alle goeds, 
Caroline Oosterveen

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 
1 oktober 2019. 
Wim den Ouden opent de vergadering met het gedicht “Wie?” van 
Christien Crouwel. 
In het moment van bezinning wordt van gedachten gewisseld over 
een vertaling van het “Onze Vader” uit het Aramees. Besproken 
worden de wijkbegroting voor 2020 van de Noorderwijk en de be-
groting voor 2020 van de PGE. Op 19 november wordt er weer 
een ontmoetingsavond georganiseerd, genaamd het “Noorderca-
fé. De mogelijkheden van het gebruik van Social Media voor het 
bereiken van jongeren worden nagegaan. De vergadering wordt 
besloten met de zegenbede zoals die in het kader van de vredes-
week is uitgesproken. 

Tijmen Apeldoorn
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WIJK
We kunnen terugzien op een mooi en gezellig startweekend. Za-
terdag kwamen we om 17.00 uur bij elkaar. Na de opening gingen 
we in twee groepen aan de slag met een aantal reproducties van 

schilderijen met een bijbels thema van Rembrandt en Van Gogh. 
We spraken over wat ons persoonlijk in de schilderijen aansprak. 
Daarna was de gezellige en lekkere BBQ. Het was weer prima 
verzorgd. Rond half 10 was alles weer opgeruimd en gingen we 
voldaan naar huis.
Zondag een fijne dienst met mooie liederen en een terugblik op 
de gesprekken die we zaterdag met elkaar mochten hebben. Ie-
dereen die aan het startweekend heeft bijgedragen, heel hartelijk 
dank daarvoor.

Zondag zal Adriaan Ploeg bevestigd worden in het ambt van di-
aken en we nemen dan afscheid als diaken van Weiert Waaijen-
berg.
Woensdag 6 november is het dankdag voor gewas en arbeid, om 
19.30 uur zal er een dienst worden gehouden waarin dominee O. 
Doorn zal voorgaan.
De komende weken staan er weer een paar verjaardagen op de 
kalender, 24 oktober dhr. R. van Amerongen en 5 november mw. 
M.G. Rap-Melissen. Wij wensen u beide een goede dag toe en 
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Senioren
Er zijn activiteiten op de volgende data: 
Op 1 november gaan we naar De Hartenberg, we worden daar om 
10.30 uur verwacht. 
29 november en 16 december, over deze data volgt te zijner tijd 
meer informatie.
We zien u graag op de aangegeven dagen.

Met vriendelijke groet,
Janny en Elly

Hallo jongens en meisjes

20 oktober – De ark van God komt terug in Kanaän

 

 
De ark van de Heer is intussen al ze-
ven maanden op Filistijns grondge-
bied. De Filistijnen willen van de ark 
af, want hij brengt alleen maar ellen-
de. ‘Wat moeten we doen met de ark 
van de Heer? Hoe kunnen we hem 
het beste terugsturen?’ Deze vraag 
stelde ze aan de priesters en waar-

zegsters. Het antwoord luidde: ‘Als u de ark van de God van Israël 
terugstuurt, laat hem dan niet zonder schadevergoeding terugke-
ren. Geef daarom vijf gouden gezwellen en vijf gouden muizen 
mee om zo eer te bewijzen aan de God van Israël. Zorg voor een 
nieuwe wagen en twee zogende koeien. Span de koeien voor de 
wagen met daarnaast een zadeltas met de gouden voorwerpen. 
Laat de wagen zijn eigen weg gaan. Als hij voor uw ogen over de 
grens rijdt in de richting van Bet-Semes, dan betekent dit dat de 
God van Israël voor deze ramp heeft gezorgd.’ En zo gebeurde 
het. De koeien liepen recht op de grens af. In de vallei van Bet-Se-
mes waren mensen bezig met de tarweoogst. Toen de wagen met 
de ark aan zagen komen waren ze blij die te zien. Ze hakten de 
wagen tot brandhout en offerden de koeien. Uiteraard hadden ze 
eerst de ark van de Heer en de offers van de wagen gehaald. 
Maar de Israëlieten (de inwoners van Bet-Semes) deden alsof het 
heel gewoon was dat de Heer weer terug was gekeerd naar hen. 
God zegt niet alleen: Ik hou van jullie, maar stelt ook de vraag: 
respecteren jullie Mij nu wel? Ik wil weer bij jullie wonen. Daar had 
je geen recht meer op. Leef vanaf nu beter. Dit doet God zeer en 
straft ze. Er stierven 70 inwoners uit de stad. 
Als wij deze geschiedenis lezen krijgen we de opdracht op steeds 
weer verwonderd te blijven over Gods liefde. God is meer dan 
een vriend. Hij is niet onze gelijke, maar oneindig veel groter dan 
wij. Groter dan wij ons kunnen voorstellen. Daarom moeten wij 
eerbiedig zijn. 

27 oktober – Saul tot koning gezalfd

 

 
In Benjamin woonde een man die 
Kis heette. Hij had een zoon die Saul 
heette, een lange, goedgebouwde 
jongeman die met kop en schouders 
boven iedereen in Israël uitstak. Op 
een keer, toen zijn ezelinnen waren 
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zoekgeraakt, zei Kis tegen zijn zoon: ‘Vooruit, ga jij met een van 
de knechten de ezelinnen zoeken.’ Maar waar ze ook zochten. De 
ezelinnen kon hij niet vinden. ‘Laten we maar naar huis gaan, zei 
Saul, want anders maakt mijn vader zich nog ongeruster over ons 
dan over zijn ezelinnen.’ Maar de knecht antwoordde: ‘We zijn nu 
juist bij een stad waar een godsman woont. Misschien kan hij ons 
helpen.’ Ze gingen de stad binnen en liepen Samuël tegen het lijf. 
‘Kunt u mij zeggen waar de ziener (godsman/profeet) woont?’ ‘Ik 
ben de ziener,’ antwoordde Samuël. ‘Wees mijn gast. En wat die 
ezelinnen betreft die zijn al weer terecht.’ God had namelijk aan 
Samuël verteld dat Saul naar hem zou toekomen omdat God iets 
met hem van plan was. Saul werd samen met zijn knecht door 
Samuël verwend met een feestmaal en mochten zitten aan het 
hoofd van de tafel. De volgende ochtend goot Samuël een kruikje 
olie over Sauls hoofd. Hij kuste hem en zei: Hierbij zalft de Heer u 
tot vorst. Op de terugweg naar huis wordt Saul geraakt door Gods 
geest. Iedereen die hem kende vroeg: ‘Wat is er met de zoon van 
Kis gebeurd? Hoort Saul nu ook al bij de profeten?’ Maar toen 
Sauls oom vroeg waar hij en zijn knecht geweest waren vertelde 
hij alleen dat Samuël gezegd had dat de ezelinnen weer terecht 
waren. Een tijdje later wordt Saul door het volk gekozen als ko-
ning. Saul moet nog wel even wennen aan zijn rol als koning. Het 
zal je maar gebeuren: je gaat op zoek naar de ezelinnen van je 
vader en je komt terug als de aanstaande eerste koning van Is-
raël. Als je het hoort, heeft het iets van een sprookje. Het kan 
niet waar zijn! Maar het is wel waar voor Saul. Wij worden niet tot 
koning gezalfd, maar we zijn wel door God uitgekozen om zijn 
leerlingen en getuigen te zijn. Hij wil ons gebruiken en geeft ons 
daarvoor de kracht. 

3 november – Saul bevrijdt Jabes

 

 
Gods koning Saul is weer gewoon 
gaan werken bij zijn vader op het 
land. Je kunt niet merken dat hij ko-
ning is. Maar dan gebeurt er iets. 
Koning Nachas valt Jabes aan. Niets 
en niemand kan erin of eruit. De in-
woners hebben geen eten meer en 

moeten zich wel overgeven. Maar als ze dat doen, dan zal de 
koning iedereen halfblind maken. Daarom gaan ze hulp halen. Ze 
sturen mensen die Saul om hulp vragen. Hoe zal de koning die 
God heeft aangewezen, reageren? Saul is niet bang. Hij weet wat 
hij moet doen. Hij roept een leger bij elkaar uit het hele land en 
wint van koning Jabes. Saul durft, omdat Hij weet dat God bij hem 
is. God is sterker dan iedere koning! En Israël is blij met de koning 
die God hun gaf. 
 

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:
20-10 Erica en Hennie
27-10 Gea en Jannieke
03-11 Alice en Marike
10-11 Lisa en Djoerd
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Gedachtenis
Gré van der Pol-Rademaker

*Delft, 26 mei 1938   † Ede, 1 oktober 2019

Vooral vanaf 2003 tobde Gré met haar gezondheid. En de kwaal 
ging al die jaren maar niet over. Ondanks haar beperkingen hoor-
de je haar nooit klagen. Direct wel vragen: ‘Maar hoe gaat het met 
jou’? Na een ernstige terugval in december 2018, wordt ze van 
januari tot juni 2019 opgenomen in het revalidatiecentrum ‘Het Ba-
ken’ te Bennekom. Ze is afhankelijk en daar houdt Gré helemaal 
niet van. Wat is ze blij dat ze weer terug mag komen op Wildforster 
45. Daar waar zoveel dingen in huis herinneren aan haar geliefde 
Joop. Hij die als timmerman van alles kon maken. Hij overleed 
op 21 maart 2011 na een ernstige ziekte. Gré kreeg enige weken 
geleden een ándere tegenslag met haar gezondheid. Het is zo 
ingrijpend dat ze op 28 september wordt opgenomen in het zie-
kenhuis Gelders Vallei. Na de operatie komen er complicaties bij. 
En voor haar kinderen totaal onverwacht, sterft ze op dinsdag 1 
oktober in dit ziekenhuis. Gelukkig met de kinderen en kleinkinde-
ren om haar heen. Gré is de spil van het gezin. Alle feesten, zoals 
het kerstfeest, worden bij haar gevierd. Karin die vanuit Delft al 25 
jaar elke week enige dagen bij haar is. Jolanda en Shahram die 
vanuit Zaandam elke dag met haar bellen. Oma… zo blij met haar 
kleindochters Shadi en Kimia. Belangstellend en humoristisch. 
Een zorgzame ‘tantetje’ voor Els en Rudi. Zolang ze nog kon was 
ze bij de Handwerkclub Ethiopië/Eritrea. En bij de fijne leeskring 
waarvan ze de samenroeper was. Ja, ze hield van het volle aard-
se leven dat voor haar nog langer had mogen duren.
Zo namen we op 7 oktober in de Beatrixkerk afscheid van deze 
krachtige, unieke persoonlijkheid. We lazen uit Jesaja 40:31 en 
uit de psalmen 36 en 61 over het beeld van God ‘als een arend’. 
Onder zijn vleugels kun je schuilen. In alle mensen zit een basis-
verlangen naar een vader, moeder, naar die vleugels. Geloven is 
altijd persoonlijk. Gré sprak niet veel over de inhouden van het 
geloof. Maar wel zei ze: Ik wil onder Gods vleugels zijn. En is 
dit niet de juiste benadering? Als je iets van Buitenaf, zeg maar 
van God verwacht, als je blijft geloven in het visioen, als je blijft 
werken op aarde zoals die barmhartige Samaritaan,….dan krijg 
je onvermoede krachten. Je kunt dan zelfs een ‘arend’ zijn voor 
mensen om je heen. 
Verdrietig gaven de kinderen haar lichaam uit handen en legden 
haar te ruste bij haar geliefde man op de Gemeentelijke Begraaf-
plaats. Ze vertrouwden haar toe aan de levende God, bij wie zo-
veel geborgenheid is. Door haar kinderen en allen in familie- en 
vriendenkring, mogen kostbare herinneringen worden gekoes-
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terd. Moge haar gedachtenis ons allen tot zegen zijn!

ds. K. Santing

Vanuit Proosda Beatitudinum
Bijzonder, hoe in de gemeente vreugde en verdriet hand in hand 
kunnen gaan.
In twee zondagen tijd worden de namen van vijf overleden ge-
meenteleden genoemd. Ondertussen ga ik op kraambezoek, heb 
ik drie trouwgesprekken en een etentje hier in huis met 14 men-
sen, rondom de dienst van af- en aantredende ambtsdragers van 
komende zondag. 
Daarbij zijn er de eerste catechese-avonden (met weer nieuwe 
gezichten!) en voeren we gesprekken met de stagiaires vanaf 
de Christelijke Hogeschool Ede en de nieuw gevormde voorbe-
de-teams. 
Een interviewer van de Gelderse Courant komt op bezoek om 
meer te horen over de Open Kerk, iedere donderdag. Ze is onder 
de indruk van wat er zoal speelt in de gemeente, de samenwer-
king met andere kerken, contacten met de gemeente Ede, scho-
len rondom de kerk etc. 
Midden in dit alles gaan de ‘gewone’ pastorale bezoeken door en 
heb ik mijn maandelijkse kloosterdag met vriend en collega Dirk 
de Bree. Dagen die hard nodig zijn. Iedere keer opnieuw dat ik 
de rust en stilte van het klooster binnenwandel en in de grote, 
wat koude kerk ga zitten lijkt het alsof alles weer in een gezond 
perspectief terugzakt. Veel meer mensen gun ik zo’n maandelijk-
se dag van rust en bezinning. Zou de zondag ook niet zo’n dag 
moeten zijn? Zo’n dag van stilte en rust en ontspanning? Elke 
week een ‘oplaad-moment’? Helpen onze diensten daar bij? Die 
stilte – misschien zou het boeiend kunnen zijn om daar met elkaar 
nog eens over te brainstormen…!
Hoe dan ook, ik ben óók blij dat er weer iets minder stilte hier 
in de pastorie is. Na tien dagen op een Oecumenisch Congres 
in Straatsburg is Maarten weer thuis gekomen. Mijn leefritme is 
gelijk weer een stuk gezonder… ;-) ! 
Ontvang een hartelijke groet vanuit de ‘pastorie van zaligsprekin-
gen’,ook van Maarten,

ds. Theo Pieter de Jong 

In Memoriam Gerrit Jan Marinus Enserink
Heteren, 11 maart 1960 – Ede, 30 september 2019

Gert-Jen werd gedoopt op 27 maart 1960 en deed belijdenis op 
14 mei 1978. 
Op 7 oktober hebben wij Gert-Jan bij zijn ouders begraven op 
de begraafplaats in Rheden, na een dankdienst voor zijn leven 
in de Beatrixkerk. Wij herinneren ons Gert-Jan als een bijzonder 
vriendelijke man. De tekst die hij bij zijn belijdenis had meegekre-
gen was dan ook niet toevallig ‘uw vriendelijkheid zij alle mensen 
bekend’. Deze woorden bleken profetisch. Vele mensen waren bij 
de dienst, het condoleren en het begraven. Gert-Jan zal gemist 
worden, niet alleen door zijn huisgenoten op de Dirkweidelaan in 
de Rietkampen, maar ook door zijn zussen, Margriet en Hermien 
– en vele gemeenteleden. Warm en liefdevol waren de woorden 
die zijn begeleiders van de Hartenberg over Gert-Jan spraken. Vol 
liefde en vriendschap legden zijn huisgenoten een witte roos op 
de kist, terwijl wij ‘ik wandel in het licht met Jezus’ zongen. Gert-
Jan had een groot geloof en liefde voor de kerk en muziek. De 
lege plaats die hij achterlaat nu is ook groot. Bij het graf zongen 
wij ‘Abba Vader – U behoor ik toe’. Dit was het geval voor Gert-Jan. 
Hij hoort bij God. Maar hij hoort ook bij ons. Wij zullen Gert-Jan 
bij de diensten en vele activiteiten waar Hermien hem mee naar 
toenam gaan missen. Dat de gedachtenis aan dit kind van God 
ons allen tot zegen mag zijn.
 

In Memoriam Willemina Berens – Mons
Doorwerth, 15 mei 1956 – Ede, 23 september 2019

Op 30 september hebben wij Ineke begraven, op de algemene 
begraafplaats hier in Ede, na een dienst van Woord en Gebed in 
de Beatrixkerk. Midden in het verdriet deed het goed om stil te 
staan bij alle liefde in Inekes leven. De band tussen Frans, Ineke 
en hun dochters bleek sterk. Ook met de Beatrixkerk had Ineke 
een sterke band. Haar actieve jaren als ouderling en vrijwilliger bij 
de uitslaapdiensten waren verleden tijd maar nog steeds belang-
rijk. De laatste jaren waren zwaar voor Ineke. Vooral het overlijden 
van haar ouders trok diepe sporen in haar leven. Op haar eigen 
manier heeft zij geprobeerd dat verdriet het hoofd te bieden, maar 
die keuzes waren niet makkelijk voor Frans, Corine en Martine. 

Steeds moeilijker was het voor haar omgeving om Ineke te be-
reiken. In de laatste jaren is Ineke nog een aantal keren naar de 
kerk geweest, bijvoorbeeld in de Paasnacht, waarin Corine en 
Martine belijdenis deden. Na het infarct wat Ineke kreeg was een 
opname in ziekenhuis en ONO nodig. Na lange tijd wachten kwam 
uiteindelijk een plaats in de Klinkenberg. Daar heeft zij niet heel 
lang gewoond. Op de startzondag vierden wij Avondmaal als ge-
meente, en diezelfde middag in kleiner verband ook bij Ineke op 
haar kamer. De dag dat zij overleed ontving zij ’s morgens een 
zegen en zalving. Ze verlangde er naar heen te mogen gaan. De 
tekst die Frans en Ineke bij hun trouwen ontvingen bleek ook in 
deze week een bron van houvast, met name voor Frans. ‘Sterk als 
de dood is de liefde’. Die liefde van God, die overwon. Die liefde 
droeg hen samen ook door moeilijke tijden – en droeg ook nu 
Ineke naar Huis. Moge die liefde al de herinneringen aan Ineke 
blijvend kleuren. En moge die liefde ons ook nu dragen in tijden 
van verdriet en gemis. 

Evensong – start nieuwe seizoen 
We starten weer met een nieuwe serie Evensongs … het derde 
seizoen begint! 
Veel mensen zijn ook het afgelopen seizoen weer geraakt door de 
ingetogen diensten met prachtige muzikale vormen en stijlen. We 
hopen dit jaar nog meer mensen te kunnen enthousiasmeren; u / 
jij bent van harte welkom! 
Een Evensong is een grotendeels gezongen avondgebed, dat zijn 
oorsprong vindt in de Anglicaanse Kerk. 
Omdat het meestal door een koor wordt gezongen heet het ook 
wel Choral Evensong. 
Geweldige koren maken afwisselend deel uit van de diensten, bij-
voorbeeld: Jongeren Cantorij Houten, Pulse Ensemble Utrecht, 
Luna Kamerkoor, Cantorij Beatrixkerk, Vocaal Theologen Ensem-
ble 
De koren putten uit een schat aan overwegend Engelse koormu-
ziek, muziek die een periode van vijf eeuwen beslaat. 
De Evensongs vinden doorgaans plaats elke laatste zondag van 
de maand om 17.00 uur in de Beatrixkerk, tenzij anders vermeld. 
Het initiatief wordt van harte ondersteund door de Edese Raad 
van Kerken. Een werkgroep, bestaande uit leden van diverse ker-
ken, bereidt de bijeenkomsten voor. Wij nodigen u van harte uit! 
Zondag 27 oktober om 17.00 uur in de Beatrixkerk 
voorganger ds P. Endedijk uit Arnhem 
organist Margret Spelt 
koor Kerkmuziek Ensemble o.l.v. Klaas Spijker 
Reserveer vast de volgende dagen in de agenda: 
2019 - 24 november / 22 december 
2020 - 26 januari / 23 februari / 29 maart / 26 april / 31 mei / 27 
juni 
Meer uitgebreide informatie via www.beatrixkerk.nl onder “down-
loads” 

Namens de Werkgroep Edesche Evensongs, 
Ko Kuperus

Cantorij Beatrixkerk
Ruim een jaar geleden heeft de kerkenraad besloten de verant-
woordelijkheid te nemen voor de voormalige Gereformeerde Can-
torij, mede n.a.v. een (financiële) discussie hierover in de AK van 
de PGE. Vanaf dat moment zijn we verder gegaan als Beatrix-
kerkcantorij. Mede door het enthousiasme van de taakgroep litur-
gie en eredienst en onze wijkpredikant is de Cantorij nieuw leven 
ingeblazen. De Cantorij telt inmiddels 24 vaste leden en een aan-
tal projectleden. Zij zingen mee in bijzondere diensten, zoals b.v. 
de Evensongs. Wij mogen de erediensten ondersteunen en onze 
medewerking verlenen bij bijzondere vieringen.
Blij zijn we met onze cantor Margret Spelt, die gespecialiseerd is 
in kerkmuziek. Zij heeft daarnaast een lespraktijk en is ook kerkor-
ganist. We repeteren iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in de Beatrixkerk. Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom. 
Het College van Kerkmeesters draagt de financiële verantwoor-
delijkheid. De leden betalen een bijdrage van €7,50 per maand. 
De projectleden betalen naar rato van hun participatie.
De leden zijn dankbaar voor de nieuwe vitaliteit in onze Cantorij 
en hopen nog vele jaren met hun zang mee te werken aan de 
Lofzang ter ere van God.

Contactadres:
josjedebondt@upcmail.nl

06 15 36 63 11
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SHE-events
Graag stellen wij ons voor, wij zijn Diana en Adelien, initiatief-
neemsters van SHE events. SHE organiseert interkerkelijke eve-
nementen voor (christelijke) vrouwen waarbij we gericht zijn op 
geestelijk groeien, inspireren en ontmoeten. Een lezing, muziek 
en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan staan centraal tijdens 
deze avonden. Op dit moment organiseren wij onze evenemen-
ten in Gouda, Rotterdam, Amsterdam en Zwolle. We richten ons 
op (christelijke) vrouwen tussen de 25 - 55 jaar. De bezoeksters 
komen uit verschillende kerken en gemeentes. Deze interkerkelij-
ke insteek zorgt voor diversiteit, verdieping in gesprekken en een 
fijne ambiance. 
Momenteel zijn we druk bezig om SHE ook in regio Ede/Ben-
nekom op te richten. Inmiddels hebben we al een aantal leuke 
locaties op het oog en is het plan om in het voorjaar 2020 het 
eerste event te laten plaats vinden. Hiervoor zijn we nog op zoek 
naar vrouwen in onze regio (uit verschillende gemeentes) die mee 
willen helpen in het organiseren van onze events. Daarom willen 
we aan jullie vragen of het mogelijk is om in jullie nieuwsbrief hier-
voor een oproep te plaatsen. Daarnaast willen we ook informeren 
naar de mogelijkheden om de evenementen van SHE onder de 
aandacht te brengen via jullie platform.
Om een indruk te krijgen van hoe een evenement eruit ziet, ver-
wijzen we graag naar het SHE introductie filmpje via de volgende 
link https://www.youtube.com/watch?v=eNWKMqMvfgg
We hopen dat jullie ons verder kunnen helpen en dat we vrouwen 
uit Ede/Bennekom enthousiast kunnen maken. 
 

Diana van Eijsden
Adelien Hoencamp

Tel. 06-48406882

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF 

 

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Predikant: 
Ds. Agnès Gilles 
Wilhelminalaan 9, 6721 ER BENNEKOM 
Tel. 06-41866969 E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl 
Bij geen gehoor, kunt u contact opnemen met de scriba, zie ge-
gevens hieronder.

Scriba:
B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029 of 06-15686248

Wijkkas De Open Hof 
Giften kunnen worden overgemaakt naar: 
Protestantse Gemeente Ede 
t.n.v. Wijkkas De Open Hof 
NL62 RABO 0162 3002 12 
Wijkpenningmeester J. Hiddink e-mail: jenghiddink@hetnet.nl

HET NIEUWE SEIZOEN

Een goed verhaal
Goede verhalen zijn krachtig. Ze kunnen mensen raken, verbin-
den, bemoedigen, troosten, uitdagen en zelfs vormen. Elkaar 
goede verhalen vertellen is misschien wel de belangrijkste taak 
van de kerkelijke gemeenschap. En door het vertellen van goede 
verhalen heen kunnen we tegelijk ook pastoraat beoefen. Want 
in het omzien naar elkaar is er alle ruimte voor jouw persoonlijke 
verhaal dat verbonden mag worden met het goede verhaal van 
God. 
Dat willen wij in de geplande pastorale wijkontmoetingen dan ook 
proberen te doen: raakvlakken zoeken tussen onze persoonlijke 
verhalen en het goede verhaal van God. In de hoop en verwach-
ting dat het grote verhaal ons zal raken en verbinden. 

U kunt zich bij de scriba nog aanmelden voor een van deze avon-
den!
Donderdag 31 okt, 20.00 uur, De Open Hof; dinsdag 5 november, 
14.00 uur, De Open Hof
Wilt u mee doen, maar graag in het nieuwe jaar (januari/februari 
2020) meldt dat dan even. Bij voldoende aanmeldingen plannen 
we dan een nieuwe datum in.

In Memoriam Izaäk Lagendijk
Zondag 22 september is Izaäk Lagendijk overleden in de leef-
tijd van 69 jaar. Veel te vroeg en veel te snel moesten zijn vrouw 
Gerry, hun kinderen en kleinkinderen afscheid nemen van hun 
geliefde Ies. 
Tijdens de crematieplechtigheid op zaterdag 28 september luis-
terden we naar een lied van Guus Meeuwis: De Weg. ‘Waar jij 
verscheen, daar scheen de zon met je mee’ zo klinkt het. Een 
omschrijving die precies past bij Ies Lagendijk. Altijd dat vrolijke 
fluitje dat vertelde dat Ies er aan kwam. En wist hij dat je kampte 
met een ochtendhumeurtje…. dan kwam hij zo mogelijk nog har-
der fluitend aangelopen. Izaäk deed zijn naam eer aan. Want de 
Bijbelse naam die zijn ouders hem 69 jaar geleden gaven bete-
kent: ‘hij moge lachen’. En dat heeft Ies gedaan. Hij heeft heel veel 
gelachen met heel veel mensen.
Ies genoot van het leven samen met Gerry. Ze hadden allebei 
dezelfde levensinstelling: het leven moet je vieren! En dat hebben 
ze met z’n tweeën ook altijd gedaan. 
Maar dan ineens wordt dat goede leven stopgezet. Je gaat naar 
het ziekenhuis en je krijgt die verschrikkelijke tijding. En nog geen 
week later lig je daar met een dwarslaesie …….. wat moet je?
Ies huilde samen met Gerry en de kinderen. Maar Ies lachte ook 
weer. 
Hij wilde verder voor Gerry, de kinderen en de kleinkinderen, des-
noods in een rolstoel. Eerst maar naar een revalidatiecentrum om 
er alles uit te halen wat er nog in zat, lachte hij optimistisch.
Waar haalde hij de kracht vandaan om zo optimistisch te blijven? 
Zijn geloof was zijn houvast. Ies begreep dat geloven in God niet 
betekent dat je in je leven nooit zult vallen omdat God je er voor 
behoedt. Nee. Ieder mens valt. Leven is nu eenmaal vallen en 
opstaan. Maar Ies voelde nu aan den lijve wat geloof in God wel 
doet: op de dag van het kwaad zul je een houvast vinden, kracht, 
moed, armen die je voor altijd dragen. Als de dood komt – zei hij 
tegen mij – dan weet ik dat ik bij God in goede handen ben. Daar 
hield Ies zich aan vast, deze laatste onstuimige weken waarin een 
storm over zijn leven raasde.
Wij bidden voor Gerry, de kinderen en kleinkinderen dat ook zij 
houvast mogen vinden in God en in de mensen om hen heen. 

In Memoriam Trijntje van Hardeveld-Jongeneel
Donderdag 26 september is Truus van Hardeveld-Jongeneel 
overleden in de leeftijd van 86 jaar. Matthijs van Hardeveld verliest 
in haar een lieve vrouw, zijn maatje met wie hij alles samen deed. 
Hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen verliezen in haar een 
altijd opgewekte Oma die van heel kleine dingen kon genieten. 
Dat kon Truus echt: genieten. Zelfs toen ze ziek en zwak op bed 
lag en al tien dagen niet gegeten had, zei ze: ‘Ik geniet nog van 
zoveel dingen!’. En zonder aarzeling noemde ze zo een handvol 
zaken op waar ze van genoot. 
Ze heeft het in haar leven vaak gezegd: ‘Ik voel me zo gelukkig’. 
Van huis uit evenals in haar huwelijk voelde ze zich letter ‘als op 
handen gedragen’. Natuurlijk is ook Truus tegenslag niet bespaard 
gebleven. Maar ze heeft nooit gedacht: ‘waarom ik?’. Hoogte- en 
dieptepunten vormen nu eenmaal het leven. Het is zoals het is. 
Op de vraag wat maakte dat Truus zo positief en opgewekt in 
het leven kon staan, antwoordden haar kinderen onmiddellijk: ‘Het 
was haar levenshouding, de gave waarmee zij gezegend was’. 
Die levenshouding kunnen we het beste omschrijven met het 
woord dankbaarheid. Truus was een dankbaar mens. En dank-
bare mensen kijken met bijzondere ogen naar de dingen om hen 
heen. Ze zien alles wat om hen heen is niet als ‘gewoon’, maar als 
een geschenk. Dankbare mensen kijken met een hart vol liefde 
naar alle gewone dingen om hen heen en zijn in staat al de gewo-
ne dingen op hun waarde te schatten. En daarmee worden al die 
dingen die wij meestal als gewoon beschouwen ineens kadootjes, 
‘Bid je nog wel eens’, vroeg één van de kinderen haar. ‘Nee’, was 
haar antwoord, ‘ik zeg alleen maar DANK, DANK, DANK!’
Die levenshouding maakte dat Truus zich een heel gelukkig mens 
wist. Ze voelde zich als op handen gedragen. De liefde als dra-
gende kracht onder ons bestaan – zijn niet voor niets de woorden 
bovenaan haar rouwkaart. 
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Woensdag 2 oktober heeft de crematie in de besloten kring van 
de familie plaatsgevonden. Daarna hebben wij in een dienst in De 
Open Hof God dank gezegd voor het grote geschenk wat Truus 
voor Matthijs, hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen en ook 
voor ons mocht zijn.
Wij wensen dit gezin de kracht van de liefde toe. Liefde die ziet 
hoe opnieuw te beginnen omdat zij ieder verdriet – en zelfs de 
dood – kan overwinnen.

In Memoriam Arynout Huig van Bennekom
Maandag 30 september is Arynout Huig van Bennekom overle-
den in de leeftijd van 62 jaar. Het overlijden van Nout kwam heel 
plotseling en was een vreselijke schok voor zijn vrouw en kinde-
ren. Juist nu zijn vrouw Trix na een ernstig ongeval zeer verzwakt 
in het ziekenhuis ligt en haar herstel nog maanden zal duren en 
het dan ook nog de vraag is wat zij tenslotte wel en niet meer zal 
kunnen, is de plotselinge dood van Nout niet te bevatten.
Nout was een lieve man. Een vader voor wie het gezin op de 
eerste plaats kwam en die zijn kinderen stimuleerde en hielp hun 
dromen waar te maken. Een gezellige man, altijd in een voor een 
praatje en nooit te beroerd je te helpen. 
Maar Nout had ook een verborgen kant. Zijn leven kende groot 
verdriet, moeite en pijn. Dat begon al in zijn jeugdjaren. En de 
vele lichamelijke kwalen waar hij mee te maken kreeg, maakten 
zijn leven alleen maar zwaarder. Zo zwaar dat hij tien jaar geleden 
ten onder ging in een depressie die alles veranderde. Hij begon 
iedereen te wantrouwen; hij trok zich terug; hij leed aan het leven. 
Op zijn rouwkaart verwoordden Trix en de kinderen het zo: ‘Je 
lijden zien en niet kunnen helpen, dat was onze grootste smart.’
De begrafenis van Nout heeft zaterdag 5 oktober plaatsgevon-
den op de begraafplaats in Ede. Dankzij drie vrijwilligers van de 
Wensambulance kon Trix die dag afscheid nemen van haar Nout. 
Een emotioneel moment.
‘Kom naar mij jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, dan zal ik jullie rust geven’. Dat waren de woorden uit de 
Bijbel die we gelezen hebben en waarmee we de hoop hebben 
uitgesproken dat Trix en haar kinderen - net als Nout - rust mogen 
vinden bij God. In het vertrouwen dat Hij er bij is en je last helpt 
dragen. Als kracht binnenin je die je helpt opstaan en verder gaan. 
Maar vooral ook als kracht in de mensen die trouw om Trix en de 
kinderen heen willen staan om met hen een begaanbare weg te 
zoeken. 

ds. Agnès Gilles

Collecte doelen van de komende 3 weken
Zondag 20 oktober
De eerste collecte is voor de centrale diaconie PGE, met als doel 
het Diaconaal Platform Ede
De tweede collecte is voor ZWO voor Myanmar, Gehandicapten 
horen er bij. 
Zie ook algemeen het stukje van de ZWO 
 
Zondag 27 oktober
De eerste collecte is bestemd voor het wijkwerk de Open Hof. 
Dit jaar moet bijna alles betaald worden uit de wijkkas. En dat 
is een hoop. Mooi dat er zoveel gedaan wordt in onze kerkelijke 
gemeente, maar daar is wel veel geld voor nodig.
De tweedecollecte voor ZWO, voor Oeganda: kwetsbare vrouwen 
en kinderen sterk maken 
Zie algemeen het stukje van de ZWO.
 
Zondag 3 november
De eerste collecte is voor de centrale diaconie PGE, met als doel 
financiering vakantie weken voor minder draagkrachtigen
De tweede collecte is voor Kerk in Actie met als doel najaarszen-
ding. In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar 
predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en 
moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Jus-
to Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch 
onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle 
bijdrage leveren aan kerk en samenleving.
Met uw gift maakt u dit werk mede mogelijk.

Op herhaling... actie voor de voedselbank
Ook dit jaar willen we weer een actie houden voor de voedsel-
bank. Er is inmiddels een warme band ontstaan tussen onze 
wijkgemeente en de voedselbank. Wekelijks halen vrijwilligers 
van onze gemeente overgebleven voedsel, voor deelnemers aan 

de zondagse activiteit Zin op Zondag in de Lutherse kerk, bij de 
voedselbank op. 
De actie start op zondag 27 oktober en gaat via zondag 3 novem-
ber naar de slotzondag van 10 november. 
De voedselbank heeft vooral houdbare levensmiddelen nodig, te 
denken valt aan groenten in blik of pot, rijst met saus, pasta soor-
ten met saus, koffie, thee, zonnebloem-/olijfolie, bloem en houd-
bare melk. Maar andere zaken zijn ook welkom als ze maar lang 
houdbaar zijn.

De ZWO-commissie

Catechese activiteiten
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om de basiscatechese te 
volgen.
BLOK 1 start op donderdag 7 november en gaat voort op 14 en 
21 november
Elk kind dat er voor in aanmerking komt krijgt een persoonlijke 
uitnodiging.
De jongste groep wordt geleid door Marlies Hazeleger en ds. Ag-
nes Gilles
De oudste groep wordt geleid door Petra en Theo Harkema.

Op zondag 10 november is het Mantelzorgzondag. 
Vanuit de Open Hof willen we ook dit jaar mantelzorgers in de 
bloemetjes zetten. 
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 wat anders dan vrijwilligerswerk, waar je zelf voor 
kiest.
Kent u een mantelzorger? Of bent u dat wellicht zelf? Dan kunt u 
de naam en het adres doorgeven aan Dilly Harkema (dillyharke-
ma51@gmail.com | 06 50 96 80 76) of Corrinne van Pommeren 
(corrinnevanpommeren@gmail.com | 06 55 85 27 66).
Vanaf 20 oktober kunt u de naam en het adres van de mantelzor-
ger ook doorgeven op een briefje in de daartoe bestemde doos in 
de hal van de Open Hof.
Tot en met zondag 3 november kunnen namen van mantelzorgers 
worden doorgegeven. Na de dienst op de mantelzorgzondag wor-
den de bossen zo mogelijk door de aangevers bezorgd of door 
andere vrijwilligers uit de kerk.

Vanuit de wijkkerkenraad

Data om te onthouden 

 

 
20 oktober gaat ds. Jacqueline Dam-Oskam voor
27 oktober gaat ds. Hans Breunese voor
30 oktober: avond voor nieuw ingekomen leden, 
         20.00 uur. 
10 november: Mantelzorgzondag
16 november: Walking dinner
24 november: Gedachteniszondag

Pastorale wijkontmoeting
De eerste wijkontmoetingen zijn geweest. U kunt zich nog aan-
melden voor donderdag 31 oktober van 20.00-21.45 uur of op 
dinsdag 5 november van 14.00-15.45 uur. Op deze data zijn nog 
een paar mogelijkheden om aan te schuiven. Aanmelden bij de 
scriba.

Het jaarthema van de landelijke kerk is ‘Een goed verhaal’ en is 
de basis voor het gesprek op deze avonden. Jullie hebben vast 
allemaal ook een goed verhaal. Dat kan een tekst op een kaart 
zijn die u hebt bewaard omdat het u zo geraakt heeft. Het kan een 
boek zijn of een film. Het kan een Bijbelverhaal zijn of een gedicht. 
Het kan ook een persoonlijk verhaal zijn van iets wat u in uw leven 
hebt meegemaakt en wat van waarde is geworden. 
Kortom: neem je goede verhaal mee, dan kunnen wij die met el-
kaar delen. 
Namens ds. Agnès Gilles; van harte welkom.

Vergadering wijkkerkenraad

 

 
Op maandag 7 oktober was de tweede 
vergadering van dit seizoen van de wijk-
kerkenraad. Met 3 nieuwe ambtsdragers 
werd de vergadering geopend door de 
voorzitter met het lezen van “In de kerk 
en niet van de kerk” uit het dagboek van 



11

Financiën en adressen

Redactie
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 
W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen, 
betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen 
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. Collectebonnen kunnen ook besteld worden 
via het Digitaal Portaal van de Protestantse Gemeente Ede 
(www.skgcollect.nl/136) of via de Kerkgeld app.

Diaconie
Voor giften: NL21 RABO 0307 0772 33 
t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente Ede

Henri Nouwen en hij gaat voor in gebed. De penningmeester van 
de wijkkas geeft op toelichting op de begroting van 2020. Er wordt 
teruggekeken om een waardevol startweekend. Heel veel dank 
aan Gert en Teun voor het organiseren van de vrijwilligers/kan-
jersavond. Er was een grote variëteit aan activiteiten waaraan veel 
gemeenteleden hebben meegedaan. De onderwerpen voor de 
gemeenteavond in februari 2020 worden verder uitgewerkt. Naar 
aanleiding van een notitie van het CvK over de ledenadministratie, 
overlegt de wijkkerkenraad hoe hier mee om te gaan. Het roos-
ter van aftreden van de wijkkerkenraadsleden wordt besproken. 
Ten aanzien van de kerstattenties voor de oudere gemeenteleden 
komt er een verandering. Dit wordt verder uitgewerkt. Zondag 6 
oktober is er in de kerkdienst afscheid genomen van ouderling 
John van den Berg. Deze vergadering doen we dat ook als wijk-
kerkenraad. We bedanken Johan voor alles wat hij gedaan heeft. 
John geeft een resume van zijn 8 jaar als ouderling en lid zijn van 
de kerkenraad en geeft een aantal aandachtspunten mee. John 
dank je wel. John gaan we niet helemaal missen; hij wordt con-
tactpersoon voor de wijk Kernhem.
Ouderling Hennie Timmerman sluit de vergadering met het lezen 
van gebedslied 268. De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar 
inbreng en wenst iedereen wel thuis.

Betty Pluimers, scriba

Gebedslied 268: Goede Herder, als wij slapen

Goede herder, als wij slapen,
heel deze nacht,
waak dan over al Uw schapen,
heel deze nacht.
Dat wij dromen zonder zorgen,
veilig rusten tot de morgen,
leve God, bij U geborgen,
heel deze nacht.

Geef dat wij hier nooit alleen zijn,
bij dag en nacht,
engelen steeds om ons heen zijn,
bij dag en nacht.
Dat de doden bij U leven,
eeuwig in Uw licht geheven,
allen door Uw trouw omgeven,
bij dag en nacht.

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS 
SAMENWERKENDE KERKEN

 

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:
Ds. J.P. Prenger, tel. 306943
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55

Secretariaat Cora: 
Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede, 
donkers@emmaus-ede.nl

     Dag aan dag draagt Hij ons  
                    Psalm 68 : 20 

 
 

Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij in zijn leven voor ons  
heeft betekend, nemen wij afscheid van mijn lieve man,  

onze vader, opa en overgrootopa 
 

 

Hendrik Schoonderbeek 
 
 

* Ede, 2 juni 1931                                                         † Ede, 29 september 2019 
 
 

     Nely Schoonderbeek-Davids 
 
      Corrie en Arend 
     Corine en Jan 
        Pieter en Melanie 
        Arend (in herinnering) 
        Neline 
        Jarno 
        Ria en Kobus 
        Jurrian 
        Janice 
        Arne 
     Arend en Brenda 
        Arend 
        Willian 
        Rick 
        Jenthe 
     Hennie en Gerben                                                             
     Henk (in herinnering) 
        Jan 
        Roselina 
 
     Henk en Yvonne  
 
 Correspondentieadres: 
 Jadestraat 49 
 6713 VA  Ede 
 
 De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats 
 Asakker te Ede. 
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DRUKKERIJ

www.vanedendruk.nl

Telefoonweg 68
6713 AL  Ede
T (0318) 650 250
E info@vanedendruk.nl

Roseboom Ins ta l l a t i e techn iek  i s  a l  meer  dan  25  
jaar  een  begr ip  in  de  reg io .  U  kunt  b i j  ons  
te recht  voor  a l  uw ins ta l l a t i es ,  zowe l  won ing-
bouw a l s  u t i l i te i t .  Voor  ons  i s  e l ke  k lus  een  
u i tdag ing .  Vanaf  ontwerp  to t  op lever ing  s taan  
we  voor  u  k laar,  maar  ook  h ie rna  voor  se rv i ce  en  
onderhoud .  

Verwarming

    Luchtbehandel ing

        San i ta i r  

           E lekt ra

              Dakbedekking en  goten

                 Serv i ce  en  onderhoud

e-mai l :  i n fo@roseboom.n l
webs i te :  www. roseboom.n l

s tor ingsnummer :  06  10907910

Faradays t raa t  12
6718  XT  Ede
te le foon :  0318-527725
fax :  0318-561271

Ook u kan hier adverteren!

ALGEMEEN

EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 
93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, 
Telfort en XS4ALL. Live en uitzending 
gemist via www.edefm.nl

Programma’s elke maandagavond: 

• 18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd 
door Joop Rodenburg en Cees Kwint. 
Herhaling: zondag 8.30 uur. 

• 19.00 uur: KERKVENSTER: informatie 
over kerkelijk en christelijk leven in Ede 
c.a. Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Wal-
raven, Dr. Peter Blokhuis, Anton Kanis en 
Daan Laban. Presentatie: Rita Tijmes, Sij-
nie Fredrikze en Ike Nijhof. 
Herhaling: zondag 11.00 - 12.00 
en 22.00 - 23.00 uur. 
• 20.00 uur: ZINGEND GELOVEN.        
Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de
Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. 
Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 uur. 

PROGRAMMA KERKVENSTER 
OKTOBER/NOVEMBER 2019 

21 oktober 2019 
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactie-
leden en/of een gast over treffende lectuur 
van de afgelopen week inzake kerk en 
geloof. Lied van de Week: ‘Daglicht gaat 
stralen’ (Sytze de Vries). Column: Harmen 
Quast. Intermezzo’s: muziek en zang. 

28 oktober 2019 
Gesprek met Karin Jonker over POHGGZ. 
Lied van de Week: ‘Waar komt mijn hulp 
vandaan? Psalmen van Nu. Boekbespre-
king: Arie Romein. Actuele berichten. Muzi-
kale intermezzo’s.

4 november 2019 
Gesprek met Daan Weststrate over Con-
suminderen & politiek. Lied van de Week: 
‘Die innig met U leefden’ (Sytze de Vries). 
Column: Cora Otter. Actuele berichten. 
Vocale en instrumentale muziek. 

11 november 2019 
Interview met Cock Kroon over Pastoraat 
in de Maranathakerk in Lunteren. Lied van 
de week: ‘Een aarde, veelbelovend’ (Sytze 
de Vries). Column: Maarten Vermeulen. 
Muzikale fragmenten. Actuele berichten.


