
PROTESTANTSE

GEMEENTE EDE

Jaargang 27 nr. 15
10, 17 en 24 november 2019

Redactie:

Wijnand Rietman
Agnietendaal 18, 6715 JD Ede
Telefoon (0318) 62 10 45

Druk: Drukkerij AMV
E-mail: kopijkerkblad@hotmail.com

Gedenken 
Vorige week zaterdagavond keek ik naar het EO-programma ‘Ik 
mis je’. De naam van mijn moeder, die twaalf jaar geleden over-
leed werd daar hardop genoemd, omdat haar beste vriendin haar 
nog steeds zo mist. Op deze manier wilde ze graag mijn moeder 
gedenken. Ze vertelde hoe ze was. En op de foto van haar - waar 
ik elke dag meerdere keren langs loop omdat deze bij mij in de 
gang hangt - lachte ze mij vanaf het beeldscherm weer als nieuw 
toe. Het werd zomaar ineens een avond van gedenken. Herin-
neringen werden weer levend. Een lach EN een traan waren het 
gevolg…… Ik mis je…… 

Gedenken. Dat doet wat met een mens. Dat wat in een ver verle-
den ligt, wordt door het gedenken ineens weer tastbaar en voel-
baar – alsof het vandaag nog was. Het verleden wordt als het 
ware geactualiseerd. En wanneer je iemand gedenkt van wie je 
veel gehouden hebt, roept dat dubbele gevoelens op: blij en dank-
baar om wat je zoveel gaf EN verdrietig en weemoedig om wat je 
moest loslaten. 
Waarom zou je gedenken? Bewust herinneringen oproepen aan 
iets wat je ook tranen bezorgd? Waarom zou je dat doen? Zoveel 
mensen willen geen verdriet voelen, stoppen het diep weg in het 
onderste laadje van het geheugen. Gedenken, herinneren, actu-
aliseren van het verleden is voor hen iets om vooral te vermijden. 
In de kerk doen we juist het tegenovergestelde. En op steeds meer 
plaatsen in de samenleving zien we tegenwoordig hetzelfde ge-
beuren: in kerken, in verpleeghuizen en op allerlei begraafplaat-
sen worden in deze maand de overleden herdacht door hardop 
hun namen te noemen. 

De Bijbel roept ons veelvuldig op te gedenken, niet te vergeten. 
De Liturgie die wij elke zondag vieren is eigenlijk ‘het dankbaar 
gedenken van de daden van de Heer’. Wij worden opgeroepen het 
verleden te blijven herinneren om zinvol in het heden te kunnen 
staan. Want ons geheugen herinnert zich het verleden nooit als 
verleden, maar brengt het binnen in het nu. 
Gods daad van bevrijding bij de uittocht gedenken – toen Hij met 
sterke hand en uitgestrekte arm zijn volk uit het slavenhuis Egypte 
bevrijdde – is beseffen dat Hij ons ook nu zo bevrijdend nabij is 
door wegen te banen waar de weg voor ons onmogelijk lijkt. Gods 
daad van de schepping gedenken – hoe hij de mens de levens-
adem in de neus blies – is beseffen dat Hij ook nu, elke nieuwe 
dag zijn Geest in ons blaast die ons aanspoort en aanvuurt het 
goede leven te leven. 
En denkend aan een verloren geliefde beseffen wij ineens wie 
ons vormde, wat ons deed lachen, wat ons diepe vreugde bracht. 
Dankbaarheid welt op. Een weten ook, hoe wij de lach en de 
vreugde in ons leven kunnen brengen of bewaren: door te doen 
wat wij in het verleden samen deden. Het verleden blijven herin-
neren om zinvol in het heden te staan. 

Een regel van Benedictus luidt: ‘Leef met God in gedachten en 
vergeet Hem nooit of nergens’. God gedenken die ons in gedach-
ten heeft of God in gedachten hebben die ons gedenkt: het gees-
telijk leven ligt helemaal besloten in die ene, wederkerige activiteit. 
In Psalm 16 staat: Ik heb de Heer voortdurend voor ogen; staat 
Hij naast mij, ik kom niet ten val. In Psalm 8 staat: Wat is de mens 
dat u aan hem denkt? En Psalm 115: De Heer, denkt aan ons, de 
Heer wil ons zegenen. 
God gedenkt ons. En wij worden opgeroepen God te gedenken. 

Je God herinneren is in de eerste plaats Gods zorg, zijn minnende 
aandacht voor ieder van ons je realiseren. Ik laat Hem in mij toe 
met zijn doen, zijn aandacht, zijn zorg, zijn liefde voor mij. Ge-
denken stemt dankbaar. Gedenken doet hopen. Gedenken baart 
toekomst! 
Blijf gedenken. Noem de namen van hen die u zo lief waren steeds 
opnieuw. Zij vormden uw verleden, maar evengoed vormen zij uw 
toekomst. 

En steek daarbij vooral kaarsen aan. Veel kaarsen. Laat het licht 
van God dat al het donker overwint altijd over al ons gedenken op-
gaan. Want in zijn liefdevolle aandacht zijn wij eeuwig geborgen. 

Ds. Agnès Gilles

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte 17 november 2019 

De Z.W.O. collecte is bestemd voor het bouwen aan een toekomst 
voor kansarme kinderen in Pretoria. 
Pretoria is de bestuurlijke en academische hoofdstad van 
Zuid-Afrika. Het is een dichtbevolkte stad met 750.000 inwoners, 
waarvan de helft blank is. Voor veel zwarte jongeren in Pretoria 
is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezin-
nen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de 
middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar 
is werkloos. 

Nederlandse emigranten richtten hier ooit de Nederlandse Gere-
formeerde Gemeente van Pretoria op. In 1992 richtte de kerk in 
Pretoria de organisatie PEN (Participate- Empower-Navigate) op 
om hulp te bieden aan kansarme jongeren. Participate: ze bou-
wen eerst een relatie op met de kinderen. Empower: ze stimuleren 
kinderen en jongeren om hun huidige problemen achter zich te 
laten en werken aan het herstel van hun zelfvertrouwen. Naviga-
te: ze begeleiden jongeren om weer op eigen benen te staan. Zo 
worden er bijbel en vakantie clubs gehouden, waar kinderen en 
jongeren van 5 tot 18 jaar de christelijke levensvisie meekrijgen. 

De clubleiding gaat een blijvende persoonlijke band met de kin-
deren aan, zodat zij er niet alleen voorstaan in hun leven. Iedere 
week geven de medewerkers bijbellessen op drie basisscholen 
in Pretoria. Er worden weekend- en vakantiekampen gehouden 
om de kinderen en jongeren voor het eerst in hun leven uit hun 
dagelijkse omgeving te halen. Ze leren er sociale vaardigheden 
en ze leren elkaar te vertrouwen en samen te werken. Ook wordt 
er huiswerkbegeleiding gegeven en kunnen jongeren, die thuis 
geen internet en geen plek hebben om huiswerk te maken, bij de 
organisatie PEN terecht. 

Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, Harskamp, Noord en 
de Open Hof gecollecteerd. 

Namens de ZWO bestemmingscommissie, 
Breus Versteeg 
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Bijbelrooster
November
zo 10 Psalm 101 Streven naar volmaaktheid

ma 11 Hosea 6:4-11a God wil liefde…
di 12 Hosea 6:11b-7:7 …maar het volk wil het niet zien
wo 13 Hosea 7:8-16 Hardleers
do 14 Lucas 20:1-8 Geen antwoord
vr 15 Lucas 20:9-19 Toch een antwoord
za 16 Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd
zo 17 Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven

ma 18  Lucas 20:41-21:4 Major donor
di 19 Hosea 8:1-7 Kalverliefde is afgodendienst

wo 20 Hosea 8:8-14 Dommer dan een ezel
do 21 Hosea 9:1-9 Afrekening
vr 22 Hosea 9:10-17 Onvruchtbaar
za 23 Psalm 39 Klein voor God
zo 24 Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht?

ma 25 Lucas 21:20-28 Hij komt!
di 26 Lucas 21:29-38 Wees bij de tijd
wo 27 Hosea 10:1-8 Misbruik van weelde
do 28 Hosea 10:9-15 Roofbouw
vr 29 Micha 1:1-7 Oordeel
za 30 Micha 1:8-16 Kaalslag

 

 
www.bespreekhetsamen-ede.nl

De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats. Wanneer u ook 
nog wilt deelnemen, u bent van harte welkom!

 

 
Op donderdag 14 november 2019 om 
20:00 uur in de Evangelisch Lutherse kerk 
Ede door ds. Wietske Tinga: Jan Toorop, 
van Delft tot Domburg
Zoals elke kunstenaar maakte ook Toor-
op een ontwikkeling door. Van impressi-
onistisch via pointillisme naar symbolisch 

schilder. De Nederlandse art nouveau wordt vaak met zijn werk 
geassocieerd.

Op zondag 17 november 2019 om 13:30 uur in Cultura door pas-
tor Ben Piepers: Fascinerende films... Still Walking
vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe 
boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan na het samen 
bekijken van deze film. Kaarten te verkrijgen bij Cultura.

 

 
Op dinsdag 19 november 2019 om 20:00 uur 
in De Open Hof door Ben Noorloos
Thuiskomen, onderweg naar Santiago
In je leven ga je een metaforische weg of 
een pad dat je zelf vorm geeft. Deze weg kan 
soms een klein paadje zijn en af en toe een 

snelweg. Zo ook, dat je soms niet meer weet welke richting op te 
gaan.

Op woensdag 20 en 27 november 2019 om 20:00 uur in de Ta-
borkerk zijzaal door ds. Gerben H. Westra
Micha: om het recht lief te hebben
‘Jou is aangezegd, mens, wat goed is; en wat vraagt JHWH an-
ders van je, dan recht te doen en goedertierenheid lief te hebben 
en bescheiden te gaan met je God.’ (Micha 6, 8)

Op woensdag 20 november 2019 om 14:00 uur in de St. Antoni-
uskerk - Franciscuszaal door pastor Ben Piepers
Meditatie bij een kunstvoorwerp
Op verzoek gaan we nog een keer mediteren bij een kunstvoor-
werp. Mediteren is loslaten en leeg worden, zelfs je denken even 
uitschakelen. Het is stil worden bij je ademhaling en innerlijk iets 
laten gebeuren, ruimte geven aan wat bij je opkomt.

 

 
Op zaterdag 23 november 2019 om 20:00 uur 
in de Beatrixkerk door Bespreek het Samen or-
kest & koor: Concert: “c’est du bruit qui pen-
se”
Voor de 3e keer organiseren we een concert 
door het Bespreek het Samen orkest en kamer-
koor. We laten ons inspireren door een thema 

van Victor Hugo: “c’est du bruit qui pense”.

Op zondag 24 november 2019 om 17:00 uur in de Beatrixkerk: 
Evensong door Martus ensemble o.l.v. Maarten Romkes 
De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks 
in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Op donderdag 28 november 2019 om 20:00 uur in het Kerkelijk 
Centrum Emmaus door Bert Engelfriet 
Esau en Jacob of Jacob en Esau? Sportieve wedijver wordt 
overal toegejuicht. Maatschappelijke wedijver officieel niet, hoe-
wel het streven naar politieke en sociale machtsposities vrij al-
gemeen is. Een bijzondere uiting van wedijver in het praktische 
leven komt aan het licht bij de tweeling Jacob en Esau.

Graag tot ziens! 
Het Bespreek het Samen team

Commissie Toekomst 
In de vergadering van de Algemene kerkenraad (AK) van de Pro-
testantse Gemeente Ede (PGE) van 11 juli en 26 september is de 
opdracht aan de Commissie Toekomst afgerond. Deze commissie 
moet de algemene kerkenraad adviseren over de toekomst van 
de PGE. De opdracht is een plan met 2 scenario’s uit te wer-
ken, zo mogelijk voor 1 januari 2020, voor de periode 2020-2028 
maar cruciaal daarbij is het jaar 2023. In dat jaar moeten we een 
sluitende begroting hebben en zijn ds. Westra en ds. Volgenant 
vertrokken. De vertrekkende predikanten kunnen niet vervangen 
worden. 
In oktober is de Commissie Toekomst van start gegaan. De com-
missie bouwt voort op de reacties van de wijken op de 6 vragen 
van de Algemene Kerkenraad en op het rekenwerk van de com-
missie ‘Geld’. 
De commissie heeft 8 leden: voorzitter en scriba van de algeme-
ne kerkenraad, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, 
voorzitter van het College van Diakenen en 4 gemeenteleden. 
De Commissie kan voor advies te rade gaan bij de penningmees-
ter van het CvK, predikanten van de PGE en bouwkundigen. De 
Commissie rapporteert aan de AK. 
De wijken hebben aangegeven dat ze graag zelfstandig willen 

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
16  22 november 1, 8 en 15 december
17  13 december 22 en 29 december,
   5 januari 2020

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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blijven. Daar begint de commissie dus mee: Hoe is dat mogelijk? 
Dan is een tweede belangrijke vraag: Kunnen 4 predikanten voor 
6 wijken werken? Deze vraag is reeds aan de predikanten voor-
gelegd. 
Een derde vraag waarop een antwoord moet komen is: Hoe kun-
nen we de kosten van de gebouwen terugbrengen? 
De commissie beseft dat er snel gewerkt moet worden. Daarom 
zijn in de maand oktober 5 bijeenkomsten gepland. In de eerste 
bijeenkomsten is het werkplan besproken en goedgekeurd. 

Peter Blokhuis 
Voorzitter PGE en voorzitter Commissie Toekomst 

Inloop- Open Kerk  
Op donderdag 14 november is er weer een 
inloopochtend in “Ons Huis” bij de Taborkerk. 
Deze morgen is er handenarbeid en spel. Op 
donderdag 21 november komt René van der Mark 
met goocheltrucs. Op donderdag 28 november is 

er dan weer handenarbeid en spel. Vanaf 9.30 staan de deuren 
open. Iedereen is hartelijk welkom.

Werkgroep kerk en Buurt

Klinkenberg 
Op dinsdag 8 en 22 oktober was er weer bijbelkring voor de beide 
groepen in buurtkamer Populier. 
Deze keer heb ik ervoor gekozen om met elkaar in gesprek te 
gaan over St. Franciscus en St. Hubertus. Beiden hebben iets met 

dieren gemeen. Van Franciscus weten wij dat hij als kluizenaar 
leefde in het bos en het voorbeeld van Jezus volgde. Hij bedelde 
niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de melaatsen die hij eten 
bracht. In het bos sprak hij volgens een legende met de dieren. 
En hij beschermde een dorp tegen een wolf. Dit is de oorzaak ge-
weest dat wij, op zijn sterfdag 4 oktober, Werelddierendag vieren 
sinds 1912. 
Van Hubertus is bekend dat hij graag op jacht ging. Toen hij een 
keer op goede vrijdag ging jagen, zag hij een mooi edelhert in 
zijn vizier. Op het moment dat hij de trekker wilde overhalen, ver-
scheen een groot lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei 
hem dat hij zich tot de Heer moest wenden. Hij heeft zich bekeerd 
en is de laatste bisschop geweest van Maastricht. In het jachtslot 
Hubertus van de familie Kröller-Müller in het Nationaal park Hoge 
Veluwe is een mooi glas-in-lood raam te zien van Hubertus. 
Naar aanleiding van deze heiligen spraken wij met elkaar over 
hoe wij met dieren omgaan. Niet alleen onze huisdieren, maar 
ook dieren in het wild. Wat kan beter? En hoeveel vlees eten wij 
en waar komt het vandaan? Hebben onze dieren een goed leven 
gehad? De meeste mensen kenden deze twee heiligen niet, maar 
wel dierendag en enkelen kennen het Jachtslot in het nationaal 
park. Wij mochten ook weer enkele nieuwe bewoners begroeten 
in de bijbelkring. 
De volgende bijbelkring is dinsdag 12 november om 15.00 in 
buurtkamer Populier. 
Dinsdag 15 oktober is de heer Gerrit Diesman overleden. 
De afscheidsdienst was op maandag 21 oktober in de aula van da 
Gemeentelijke begraafplaats. 
Ds. Peter ‘t Hoen en ik hebben samen de deze afscheidsdienst 
verzorgd. 

Kerkdiensten
ZONDAG 10 NOVEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. E.P. van der Veen,
   Emmeloord

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. A.F. Troost, Ermelo

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 

Harskamp:
10.00 uur  ds. P. ’t Hoen, Ede

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. A. Romein, Ede 

Hartenberg:
10.00 uur  ds. C. de Peuter 
14.30 uur  Gert Sleeuwenhoek,
   vertelviering 

De Gelderhorst:
10.30 uur  dhr. C. Ippel .

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. J. Pleij - Inia 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 9 november
19.30 uur  ds. J. v.d. Kolk

ZONDAG 17 NOVEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T.P. de Jong 
  Viering Heilig Avondmaal  

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. G.H. Westra
 
Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur  ds. Y. Voorhaar  

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  pastor J. Lucassen

Harskamp:
10.00 uur ds. K. Santing, Ede

 Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. A.J. van Zanden 

Hartenberg:
10.00 uur  ds. P. Sinia
14.30 uur Katholieke Kerk,
   zangviering

De Gelderhorst:
10.30 uur  Pastor A. van Engeland 
  R.K. viering

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  dr. F.L.B. Meijboom. 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 16 november
19.30 uur  dhr. C Fraanje

ZONDAG 24 NOVEMBER

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  ds. C. Oosterveen 
Eeuwigheidszondag, 
m.m.v. cantorij o.l.v. Piet Poot 

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. J. ter Avest, Arnhem
17.00 uur  ds. T.P. de Jong, Evensong
 
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. N. Vlaming

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

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  ds. S. ten Heuw

Harskamp:
10.00 uur  ds. T. Volgenant-Beima 

 Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. A. Groeneveld, Almere 

Hartenberg:
10.00 uur  ds. R. Reiling 
14.30 uur  Ina Oosterhof, 
  vertelviering 

De Gelderhorst:
10.30 uur  ds. M. Visser 

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  ds. J.E. Akihary 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 23 november
19.30 uur  ds. L. Zwanenburg
zondag 24 november 
15.30 uur ds. H. van Hemmer
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Gerrit was een vaste bezoeker van de Bijbelkring en deed daar 
actief in mee. In de buurtkamer Populier waar Gerrit woonde, 
zorgde hij voor de vrolijke noot. Gerrit was een optimistische man 
die hield van grapjes maken en moppen vertellen. 
De verzorgenden en medebewoners zullen Gerrit missen en wij 
wensen hen en de familie sterkte toe. 
Ik wens u allen Gods nabijheid toe. 

Een hartelijke groet van, 
Marie-José Eberson

PCOB-afdeling Ede 

 

 
Maandag 18 november a.s. kunt u weer een 
ledenmiddag bezoeken. 
Met als thema: Het Weihnachtsoratorium. 
Dit oratorium van Johann Sebastiaan Bach 

heeft vandaag de aandacht. Het bestaat uit zes delen en behan-
delt muzikaal de kerstperiode van 25 december t/m 6 januari, 
Drie Koningen. Ds. Jan Heine is hier onze deskundige gids, ver-
telt ons over en laat ons wat zien van de stad Leipzig waar de 
eerste uitvoering plaatshad. En U hoort een aantal fragmenten 
uit dit oratorium waarin teksten uit het kerstevangelie van Mat-
theüs en Lukas muzikaal worden vertolkt. Al met al een leerzame 
middag, waarvoor leden en belangstellenden hartelijk worden 
uitgenodigd. 
Tijd: maandag 18 november a.s. van 14.30 uur tot ongeveer 
16.30 uur. Plaats: “Ons Huis”, Kerkelijk Centrum bij de Taborkerk, 
Hovystraat 2 te Ede.

Ein Deutsches Requiem

 

 
Op vrijdag 15 november 
voert COV Excelsior Ein 
Deutsches Requiem uit 
van Johannes Brahms. 

Als solisten treden sopraan Lauren Armishaw en bariton Berend 
Eijkhout op. Het werk wordt uitgevoerd samen met Ars Musica 
Orkest.
De koorleden van COV Excelsior hebben intensief gestudeerd 
en gerepeteerd onder de bezielende leiding van dirigent Gerben 
Budding en kijken ernaar uit dit stuk voor het Edese publiek uit te 
voeren. 
Bij het Requiem van Brahms ligt het accent niet op het gebed 
voor de stervenden, zoals gebruikelijk, maar op de troost voor de 
nabestaanden. De teksten zijn weliswaar religieus, echter zonder 
de uitgesproken liturgische teksten die andere Requiems kenmer-
ken. Het werk bestaat uit contrasten; van het verschil in toonsoor-
ten, maatsoorten en tempoverschillen, tot de diverse stemmingen 
die worden weergegeven. 

Locatie: Beatrixkerk, Beatrixlaan 54 te Ede. Entreeprijs € 20,00 
inclusief programmaboekje en consumptie na afloop. 
Kaarten kunt u bestellen via 
www.ticketkantoor.nl/shop//deutsches-requiem 
Ga voor meer informatie naar www.cov-excelsior.nl 

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR
 

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:
Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba: 
J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:
Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:
Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede, 
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor 
NL22 RABO 0312 4647 89

Gedachtenis
Op de eerste zondag na Allerheiligen vond de gedachtenis plaats 
van de in het achterliggende jaar gestorven gemeenteleden. 
Ook was er gelegenheid voor persoonlijke gedachtenis – in een 
dienst die ‘anders dan anders’ was. Henk Schoonderbeek werd 
genoemd, overleed op 29 september op de leeftijd van 88 jaar. 
Andere namen zijn in stilte én met liefde gefluisterd en gepre-
veld, lichtjes ontstoken aan de Paaskaars – licht dat ‘aanstoot’ en 
draagt, dat verwarmt én aan het licht brengt wat het ware leven 
behelst. 

Giften 
Ontvangen na de dienst op 1 september: € 100,-. Van ‘n.n.’ voor de 
Diaconie – ‘met dank voor uw goede woorden!” 
Ontvangen van de familie S.: € 150,-. 
Hartelijk dank! 

Avondmuziek 23 november 
Het pianotrio ‘Amsterdamse snaren’ opent op zaterdagavond 23 
november het nieuwe Avondmuziekseizoen. 
Plaats: Taborkerk. Tijd: 19.30. Toegang: gratis. Er is een collecte. 
Michael Glinka: Drie Russische liederen 
LeClair: 2 delen uit Sonate nr. 8 
Astor Piazolla - Oblivion 
Ernest Bloch: 2 Nocturnes 
Encore album - “La Serenata” van Braga - “Danse Orientale” van 
Cesar Cui - “Serenade” van Schubert - Liszt 
Felix Mendelssohn - andante uit het Trio opus 49 
Peter Ludwig - Tango 
Antonin Dvorak - Andante uit het Dumky Trio opus 90 
Het trio bestaat uit: Marianne Selliger piano, Janneke Dorelijers 
viool, Margreet Landweer cello. 
De naam Landweer zal velen nog vertrouwd in de oren klinken! 

Adventsviering 
Voor, met en door de ‘senioren’: noteer alvast de middag van 17 
december. Advents- en Kerstteksten gezongen en gelezen, een 
fijn gesprek en een goede maaltijd tot besluit. Alles gelardeerd 
met fraaie muziek. Nader bericht volgt. 

Met goede groet, 

Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD
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Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
http://ede.protestantsekerk.net

Predikant:
Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld, 
tel. 0342-476572

Scriba:
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: 
voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte
thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:
Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

UIT DE WIJK
Op eeuwigheidszondag, 24 november, gedenken wij mensen uit 
ons midden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden:
 1 december Anna Jacoba Willemsen - van den Born 87 jaar
 6 december Albertus Marsman   75 jaar
 7 december Jacobus Evert Aalberts  82 jaar
 3 januari Janneke Fransen   75 jaar
 6 januari Guurtje Datema - Bierenbroodspot 87 jaar
 25 januari Wilhelmina Nijwening  92 jaar
 29 januari Johanna Jetske Welbedacht - Muller 92 jaar
 18 februari Janny van Renselaar  71 jaar
 14 april Corry Hendrika Leijenhorst  88 jaar
 1 mei Clasina Lourens - Roozenboom 85 jaar
 17 mei Jan Hengeveld   91 jaar
 18 mei Nelly Banga - Hoek   88 jaar
 29 juni Margaretha Bouman – van Leeuwen 89 jaar
 23 juli Jacobus Verduijn   95 jaar
 24 augustus Bastiaan Baart    87 jaar
 28 september Grietje Verdonk – van Leijen  81 jaar

 

 
Ook is er weer gelegenheid om 
zelf een kaars te ontsteken voor ie-
mand, oneindig met jou verbonden.
We zijn verheugd dat de cantorij, 
deze keer o.l.v. Piet Poot, haar me-
dewerking verleent.
Een tekst uit een van de liederen 
die zij zingen:

Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent,
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.  Tekst: Henk Mudde

Op 19 november is het volgende Noordercafé. Vanaf 19.30 is 
een ieder welkom. Zie voor meer info Noorderkerk Ede op Insta-
gram en facebook! En neem gerust iemand mee!

En in deze tijden van gedenken, gemis, bezinning, verdriet soms 
en onmacht, dankbaarheid en innerlijke zoektocht, diepe vrede 
en geloof,
Tot slot een lied van Huub Oosterhuis.

De woorden die wij spraken tot elkaar,
haastige harde lieve onverstane,
de nacht die wij verzwegen voor elkaar,
de bange dromen, de doorluchte wanen,
de dagen die wij gingen met elkaar
in donker woud door schaduwlichte lanen.

De mensen die wij werden één voor één,
spelende handen helderziende ogen,
lichamen stromend water steen en been
vurige zielen vonken mededogen,
die ene die wij zijn en anders geen,
die anderen die wij nog worden mogen.

Dit niets dat overleeft ternauwernood,
dit alles dat ik ben in vrees en beven,
dit enig hier nu tegen doem en dood,
dit korte, lichte, lange eigen leven
dat wij ontvangen als genadebrood,
dat ons gegeven is en blijft gegeven. 

Vrede en alle goeds, 
Caroline Oosterveen

HARSKAMP GEREFORMEERD

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:
Ds. T. Volgenant -Beima 
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:
Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73 
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJK
Een verheugend bericht. De overeenkomst die dominee Volge-
nant met onze gemeente heeft, is in 2016 aangegaan voor een 
periode van 4 jaar. Volgend jaar april is deze periode verstreken. 
Recent is met het college van Kerkrentmeesters een verlenging 
met 1 jaar overeengekomen. Een heel mooi bericht dat wij als 
kerkenraad natuurlijk graag met u willen delen.

Een hartelijk welkom voor de heer en mevrouw Hek uit Otterlo. 
Jullie komen al een tijdje bij ons in de kerk en deden ook al mee 
met activiteiten maar enige weken geleden zijn jullie ook officieel 
bij ons ingeschreven. Heel lang hebben jullie in Lunteren gewoond 
en zijn jullie lid geweest van de Gereformeerde Kerk aldaar. Wij 
vinden het fijn dat jullie besloten hebben om je bij ons aan te slui-
ten. Ons kleine clubje is altijd blij met nieuwe leden. Veel goede 
jaren toegewenst.

Woensdag 6 november mochten Wil en Arthur Strang hun 50-ja-
rig huwelijk vieren. Arthur en Wil, van harte gefeliciteerd met het 
bereiken van deze bijzondere mijlpaal.

Zondag 20 oktober is Adriaan Ploeg bevestigd als diaken. Adri-
aan, van harte welkom binnen de kerkenraad, wij wensen je Gods 
zegen toe en veel wijsheid bij al het werk dat wacht. We namen 
afscheid van Weiert Waaijenberg als diaken. Weiert, ook vanaf 
deze plaats willen wij jou hartelijk bedanken voor alles wat je in 
de afgelopen vier jaar voor onze wijk hebt gedaan. We hebben het 
echt gewaardeerd dat je, naast alle andere werkzaamheden en 
verplichtingen die je hebt, ook bereid was om je in te zetten voor 
onze gemeente. We zullen ongetwijfeld nog wel eens weer een 
beroep op je doen. 

Vrijdag 25 oktober zijn Lisa en Richard getrouwd. Vanaf deze 
plaats nog onze hartelijke gelukwensen en Gods zegen voor jullie 
toekomst. Lisa, nu je bent verhuisd naar Terschuur stop je vanzelf-
sprekend met het rondbrengen van de verjaardagskaarten in We-
kerom. Wij danken je van harte voor de tijd dat je dit hebt verzorgd.
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OPROEP!!!! 
Wie wil het rondbrengen van de verjaardagskaarten in Wekerom 
overnemen van Lisa ?
Meld u / je aan bij Henny Meijer of bij mij !! Het moet wel doorgaan 
want met de opbrengst kunnen we veel goede dingen doen in 
onze wijk.
Zondag 17 november mogen we weer het Heilig Avondmaal vie-
ren, dominee K. Santing zal in deze dienst voorgaan.
Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
ook wel eeuwigheidszondag genoemd. In deze dienst gedenken 
we hen die ons in het afgelopen jaar binnen onze gemeente zijn 
ontvallen. Hun namen worden genoemd en er zullen voor hen 
kaarsen worden aangestoken. Wij noemen de namen van me-
vrouw Roelie Blaak-Lenten, zij overleed 13 juni 2018, de heer 
Aaldert Blaak, hij overleed 23 november 2018, de heer Goos 
Riezebos, hij overleed 26 maart 2019, mevrouw Maasje van 
Grootheest-Huttinga, zij overleed 25 mei 2019 en mevrouw Janny 
van der Panne-Ballast, zij overleed 26 juni 2019.

Ring Ede
De Ring Ede is misschien niet bij iedereen bekend. Daarom even 
een korte toelichting. Ring Ede is gekomen in plaats van de Clas-
sis Ede waar ook wij als kerk bij hoorden. Deze laatste benaming 
is waarschijnlijk wel bij u bekend. Enkele jaren geleden is lande-
lijk het aantal classes teruggebracht van 74 naar 11. Om toch de 
contacten tussen de PKN kerken in een regio in stand te hou-
den zijn de Ringen in het leven geroepen. De Ring Ede vergadert 
één of twee keer per jaar. Bij deze vergaderingen zijn niet alleen 
predikanten en ambtsdragers welkom, maar ook gemeenteleden 
worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De 
eerstvolgende vergadering zal 20 januari a.s. worden gehouden 
in de Bevrijdingskerk, hoek Ritzema Bosweg / Schelvenweg in 
Wageningen. Welkom vanaf 19.30 uur. Het onderwerp voor deze 
avond is ´Diaconie in al zijn facetten”.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Senioren
Er zijn activiteiten op de volgende data: 29 november en 16 de-
cember, over deze data volgt te zijner tijd meer informatie. We 
zien u graag op die dagen.

Met vriendelijke groet,
Janny en Elly

Hallo jongens en meisjes
10 november – Saul wordt God ongehoorzaam

 

 
Koning Saul moet weer vechten, dit 
keer tegen de Filistijnen. Weer wordt 
koning Saul getest. Hij is al twee jaar 
koning. Blijft hij goed zijn best doen voor 
God? Voordat hij aanvalt, moet Gods 
profeet Samuël over zeven dagen een 
offer brengen. Saul moet dus op hem 
wachten. Maar Samuël komt te laat. 
Steeds meer heeft Saul het idee dat 
hij gaat verliezen. De Filistijnen komen 
dichter bij. De soldaten worden bang, 

sommige lopen zelfs weg. Na een week is Samuël er nog niet. 
Saul is bang dat hij dit niet meer gaat winnen en besluit: ‘Dit duurt 
te lang.’ Saul brengt zelf het offer. Dit mag hij helemaal niet doen. 
Hij is namelijk geen priester, Samuël wel. Hij lapt dus de regels 
van God aan zijn laars. Wanneer Saul net klaar is met het brand-
offer, komt Samuël binnen. ‘Wat heb je gedaan?’ Samuël is diep 
teleurgesteld. Saul heeft zich niet gehouden aan Gods opdracht. 
Hij is ongehoorzaam geweest door dan maar te doen wat hij zelf 
het beste vindt. Je kunt alleen koning zijn over Gods volk als je 
gewoon gehoorzaam bent aan God. Wat jij ook bij jezelf denkt 
en goed vindt, Gods gebod is belangrijker. Dat moet je gewoon 
gehoorzamen. Zo kan Saul geen koning blijven. 

17 november – Jonatan vertrouwt op de Heer/ Winnen zonder 
wapens
Geen van de soldaten in Israël heeft nog een zwaard of speer, 
omdat er geen smid meer mag zijn. Israël lijkt in een uitzichtloze 
situatie. Hoe kun je nu vechten zonder wapens? Jonatan, de zoon 
van koning Saul, legt zich daar niet bij neer. Zonder wapens gaat 
hij op pad. Hij vraagt of de Heer een teken geeft en vecht moedig 

 

 
tegen de vijand. Hij vertrouwt op de Heer 
die altijd de overwinning kan geven. Het 
lukt. Jonatan wint. Het leger van Saul 
krijgt nieuwe moed. Nu zullen zij ook wel 
kunnen winnen. Maar dan bedenkt ko-
ning Saul een nieuwe regel. ‘Je mag niet 
meer eten totdat de vijand is verslagen.’ 
Dit kan natuurlijk niet. Als je honger hebt, 
kun je natuurlijk niet goed werken. Dit weet 
Jonatan niet en hij eet honing die hij tegen 
komt. Ook als Jonatan van zijn soldaten de 

regel van zijn vader hoort, blijft hij gewoon eten. Saul is woest 
en wil zijn zoon laten doden. Maar hier steken de soldaten een 
stokje voor. ‘Moet Jonatan sterven, die voor Israël deze grote 
overwinning heeft behaald? Geen denken aan! Zo waar de Heer 
leeft, hem mag geen haar worden gekrenkt. Wat hij heeft gedaan, 
heeft hij bereikt met Gods hulp!’ Dit is de redding van Jonatan. Hij 
wordt niet gedood. Geloven betekent gehoorzaam zijn op Gods 
opdrachten, maar het is meer. Geloven is ook het met God aand-
urven, op Hem vertrouwen in alle omstandigheden. Jonatan laat 
zien hoe dat kan door God om hulp te vragen. 

24 november – David tot koning gezalfd

 

 
Samuël moet een nieuwe koning zoeken 
in plaats van Saul. God stuurt hem naar 
Bethlehem. Want één van de zonen van 
Isaï heeft de Heer uitgekozen als nieu-
we koning. Samuël wordt aan alle zonen 
van Isaï voorgesteld. Elke keer als hij een 
nieuwe zoon ontmoet denkt hij: ‘Dit moet 
hem worden.’ Samuël kijk dan vooral naar 
het uiterlijk. Maar de Heer geeft hem geen 
bevestiging. Als Samuël alle zonen heeft 
gehad zegt hij tegen Isaï: ‘Zijn dit alle zo-

nen die u heeft?’ Want Samuël had nog steeds niet degene ge-
vonden die de Heer had uitgekozen. ‘Nee’, antwoordde Isaï. ‘De 
jongste is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten.’ ‘Laat 
hem hier komen.’ Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen 
met rossig haar en sprekende ogen. En de Heer zei: ‘Hem moet 
je zalven. Hij is het.’ En zo gebeurde het. Van toen af aan was Da-
vid gevuld met de geest van de Heer. David doet gewoon wat hij 
moet doen. Hij zorgt voor de schapen en geiten op het veld. Even 
later wordt hij voor de ogen van zijn grote en sterke broers gezalfd 
tot nieuwe koning. Dat had David niet verwacht. Ook Samuël had 
hem niet gekozen. Een koning moet toch indruk maken? Wij zijn 
geneigd om naar iemands uiterlijk te kijken. Zij ziet er mooi uit. Of 
hij is lang, hij is sterk. Maar God kijkt anders. God kijkt naar binnen 
bij een mens. Hoe ziet het er daar uit? Is het daar goed, is iemand 
eerlijk en vol vertrouwen op Hem? Of zit het daar vol leugen, ver-
driet en jaloezie… Iemand kan er aan de buitenkant heel mooi 
uitzien, maar van binnen niet geschikt zijn. En ook andersom. Al 
snel blijkt dat David bijzonder is. Hij brengt met zijn muziek rust 
in het leven van koning Saul. Die ziek was geworden nadat God 
hem had verlaten.
 

Groetjes, 
Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:
10-11 Lisa en Djoerd
17-11 Nicoline en Anouska
24-11 Lisa en Mark
01-12 Erica en Gea

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl
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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.

Predikant
Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraat en uitvaart voor 80-plus, m.u.v. verpleeghuizen
Drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
Tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:
Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat 
Breus Versteeg 0318 - 63 43 38
Janny Westmaas 0318 - 62 52 68 06-30301174
Het centrale emailadres is: pastoraat@beatrixkerk.nl

Wijkpenningmeester:
A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl 

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

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 Gerrit Jan Diesman

Maandagmiddag 21 oktober hebben wij van Gerrit Jan Diesman 
afscheid genomen tijdens een dienst van Woord en Gebed in de 
aula van de Gemeentelijk Begraafplaats hier in Ede. Naast de 
families Diesman en Jentink waren er vrienden en buurtkamerge-
noten met hun verzorgers van ‘de Populier’ waar Gerrit woonde. 
“Op U, mijn Heiland blijf ik hopen’en “Wat de toekomst brengen 
moge,’ waren de twee liederen die Gerrit van tevoren had aange-
geven. Broer Evert heeft Gerrit herinnerd en ouderling Dieneke 
Gimbel las het gedicht voor dat begint met:
 
“Een kind van God gaat nooit alleen
Zelfs op de steilste paden
Slaat God het teder gade
En leidt het langs ravijnen heen.”

Gerrit was weduwnaar van Gerrie Jentink. Zij trouwden op 17 april 
1970 in Aalten en uit hun trouwbijbel hebben wij Psalm 23 en Lu-
cas 19: 1-10 gelezen met vers 5 als tekst waar Jezus tot Zacheüs, 
de oppertollenaar van de stad Jericho, zegt: “Want heden moet ik 
in uw huis vertoeven.” 

Met elkaar hebben wij gekeken naar foto’s, waaronder het kran-
tenknipsel over Gerrit die, het is bijna niet te geloven 160.000 km 
volgens de teller, met zijn Canta had gereden. Met Gerrie reed hij 
regelmatig naar haar familie in Aalten heen en weer maar ook in 
de wijde omtrek. Na het overlijden van Gerrie in 2006 bezocht hij 
haar graf dagelijks en later met zijn elektrische mobiel een paar 
keer per week. De laatste tijd vergezelde een paar trouwe bezoe-
kers Gerrit. Gerrie liet Gerrit in het verleden op zondag naar ‘de 
Akker’ rijden. Hij zette haar af en kwam haar later weer ophalen. 
Sinds hij in de nieuwe Klinkenberg woonde ging hij naar het cen-
trum voor een ijsje hier en een hapje daar en dan samen met een 
paar vrijwilligers; vrienden van ‘de Klinkenberg’. Wanneer hij er zin 
in had en er tijd voor was bezocht hij de maandelijkse Bijbelkring 
waarvan hij kon genieten. Net als vele andere bewoners miste hij 
de weeksluitingen zoals in de vorige locatie op het kazerneterrein.
De medebewoners van de buurtkamer ‘de Populier’ herinneren 

Gerrit en dan vooral zijn plezier, de grapjes en zijn humor. Het 
personeel was zeer gesteld op Gerrit en was hem nabij toen hij op 
dinsdagavond 15 oktober overleed. Hij wordt gemist en zal zeker 
niet vergeten worden.
Na de dienst hebben wij Gerrit gebracht naar het graf waar Gerrie 
ligt begraven en hem hier ‘ter ruste’ gelegd. Hij wilde rust en naar 
Gerrie toe. 

Marie-José Eberson sprak het dankwoord uit namens beide fami-
lies en ons en richtte zich speciaal bij name tot de verzorgers die 
zij bedankte voor de aandacht die zij hebben gehad en hun zorg 
voor Gerrit. Gerrit en ik kenden elkaar vanuit wijk-Zuid en zoals 
mijn vrouw Ann zegt zullen wij zijn jaarlijkse kerstkaart missen. 
Gerrit was, zoals zij sprak: ‘Een mens onder de mensen’. 

Ds. Peter ’t Hoen

In Memoriam Adrie van ’t Veer-van der Linde 
Op 22 september overleed in het Maanderzand Adrie van’t 
Veer-van der Linde, geboren op 8 december 1928 in Tinte, een 
buurtschap onder Brielle op Voorne Putten. Ondanks de fysieke 
tegenslagen die haar troffen in de laatste levensjaren bleef zij 
een opgewekte, levenslustige vrouw. Ze was dankbaar voor de 
aandacht van haar kinderen, het binnenlopen van achterklein-
kinderen, dagelijkse telefoongesprekken met haar zuster Corrie, 
de zorg van de staf. Zij was waarschijnlijk een goede boerin ge-
worden als ze niet met Izak naar Brielle was verhuisd voor de 
bakkerij. Na enige tijd vertrokken naar Ede waar door ziekte van 
haar man Izak hun leven een andere wending nam. Tijdens het af-
scheid werd zij geschilderd als een sterke vrouw, zorgend in grote 
kring, ook buiten haar gezin en buiten haar kerkelijke gemeente, 
met een warm en ruim hart. Zij deed dat als een gelovige vrouw 
die durfde te zeggen dat in grote tegenslagen als oorlog en wa-
tersnood, - waarbij de familie van Izak zwaar getroffen werd-, ‘het 
geloof niet altijd troostte’. Zij wist zich altijd weer gedragen door 
een persoonlijke God, een God van nabij, zoals verwoord in haar 
lievelingstekst uit Jesaja 43: “Zo zegt de Heer, vrees niet, want 
Ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn.” Zij 
heeft dit geloof geleefd en laten zien. Kinderen en kleinkinderen 
gaven met hun verhalen haar die centrale plaats, door velen her-
kend, die nu als blijvende herinnering meereist. 

Karel Jagtenberg, 
pastoraal ouderling

In memoriam
Zondag 3 november was de zondag na Allerheiligen en Allerzie-
len. Deze kerkelijke gedenkdagen kent de kerk al sinds de 9e 
en 10e eeuw. Juist in de kerk mogen wij weten te leven uit de 
boodschap van Gods Licht. Jezus spreekt: ‘Ik ben het Licht der 
wereld’. Wij mogen geloven dat de duisternis dat Licht niet in zijn 
macht gekregen heeft en weten hen die wij moesten loslaten en 
onszelf daarom bij Hem geborgen. Om die reden hebben wij in de 
morgendienst van 3 november de gemeenteleden herdacht die in 
het voorbije jaar gestorven zijn. 

Hun namen werden genoemd:

Maria Gosina Visser-Haffmans 19-11-’18 98 jr.
Jan Cornelis de Jong 01-12-’18 88 jr.
Maria Johanna de Heer-Radsma 01-01-’19 93 jr.
Jan Klein 04-01-’19 95 jr.
Maria Pieternella Zegers 17-01-’19 75 jr.
Martiena Pieterdiena van der Heul 28-02-’19 89 jr.
Johan Groenevelt 08-05-’19 74 jr.
Nicolaas Willigenburg 15-05-’19 86 jr.
Jantje Goedhart-van der Veer 26-05-’19 93 jr.
Anje Johanna Slagter-Hoiting 26-05-’19 88 jr.
Woutera de Zwart-Hulstein 27-05-’19 84 jr.
Pieter Bervoets 24-06-’19 87 jr.
Neeltje van den Berg-den Hollander 27-06-’19 88 jr.
Jantje Bonnecroy-Walsma 05-07-’19 90 jr.
Frits Lookman 11-09-’19 84 jr.
Adriana Geertruida van ’t Veer-
   van der Linde 22-09-’19 90 jr.
Willemina Berens-Mons 23-09-’19 63 jr.
Gerrit-Jan Marinus Enserink 30-09-’19 59 jr.
Grietje van der Pol-Rademaker 01-10-’19 81 jr.
Gerrit Jan Diesman 15-10-’19 84 jr.
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Evensong 24 november om 17.00 uur in de Beatrixkerk 
Voorganger is dominee Theo Pieter de Jong, organist Sebasti-
aan ’t Hart en verdere medewerking wordt verleend door het Mar-
tus-ensemble o.l.v. Maarten Romkes. 
Van harte welkom! 

Werkgroep Edesche Evensongs 

Kinderkerstmusical 2019

 

 
Hierbij willen wij ook dit jaar 
de kinderen van ca. 4 t/m 12 
jaar weer uitnodigen om mee 
te doen met de kerstmusical 
op kerstavond, dinsdag 24 
december om 19.00 uur in de 
Beatrixkerk. Hiervoor gaan we 
de adventszondagen ervoor 

oefenen en dat doen we de 1e keer al op zondag 1 december 
na de ochtenddienst van ca. 11.15 tot 12.30 uur in de Beatrixkerk. 
Heb je een grote rol dan is het handig dat je iedere week bij het 
oefenen aanwezig bent. Maar heb je een kleine rol dan mag je 
best een keertje overslaan.
Op dinsdag 24 december gaan we eerst om 16.30 uur voor de 
laatste keer met z’n allen oefenen waarna we patatjes gaan eten 
en dan om 19.00 uur de musical voor het publiek gaan opvoeren.
Lijkt het je leuk om mee te doen geef je dan vóór 24 november 
op bij: Peter Wijnen via E-mail: p.wijnen98@upcmail.nl of tel. nr.: 
06-12102482. Geef dan je naam, leeftijd, E-mail adres en tele-
foonnummer op.
We zien je graag op zondag 1 december na de kerkdienst.

Groetjes,
Corrine, Lisanne, Meike, Erwin en Peter

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

Vooruit kijken 
Zondag 24 november is de laatste zondag in het kerkelijk jaar. 
De dag waarop wij nog een keer achterom kijken, naar het voor-
bije kerkelijk jaar. En als we terug kijken, is een van de eerste 
dingen die we beseffen dat ons ook dit afgelopen jaar weer men-
sen ontvallen zijn. Mensen van wie hielden, gemeenteleden met 
wie we optrokken zijn gestorven. En op deze laatste zondag van 
het kerkelijk jaar willen wij hun namen noemen. Wij noemen hun 
namen omdat wij ze niet willen vergeten. En als wij hun namen 
noemen doen wij dat in het licht van de Paaskaars en het geloof 
dat de dood niet het laatste woord heeft. Het laatste woord is aan 
de God van leven, licht en liefde. 

Dat is ook meteen de reden waarom wij op deze laatste zondag 
van het kerkelijk jaar de namen van de overledenen noemen. 
Wij staan op de drempel van een nieuw kerkelijk jaar. Een jaar 
dat begint met het aansteken van 1 kaars, de adventskaars. De 
week daarop steken wij nog een kaars aan en daarna nog één 
en nog één. Het licht groeit totdat het in volheid naar ons toe-
komt. 
Zo gaat het in ons leven. Soms is en voelt het zo donker. Maar 
zo donker mag het niet blijven. En soms ineens is daar dan een 
klein lichtpuntje. En nog één. En een poos later nog één. Het 
licht groeit, totdat…… Moge het zo zijn! 
De lijst met namen van hen die wij zondag 24 november geden-
ken zullen wij in het volgende kerkblad plaatsen. Omdat wij nu 
nog bezig zijn deze lijst zorgvuldig samen te stellen. 

Ds. Agnès Gilles 

Collecte doelen de komende weken
Zondag 10 november
Eerste collecte: ondersteuning van alle eigen wijk activiteiten / 
wijkwerk
Tweede collecte: voor de voedselbank, zodat ze hun goede werk 
verder kunnen laten gaan
Zondag 17 november
Eerste collecte: ondersteuning van het Diaconaal Platform Ede
Tweede collecte: voor ZWO - Zuid Afrika: toekomst voor kansar-
me kinderen ( zie ook het ZWO stukje bij algemeen)
Zondag 24 november
Eerste collecte: ondersteuning van alle eigen wijk activiteiten / 
wijkwerk
Tweede collecte: voor de eigen wijkdiaconie met als doel kinder-
vakantie week Ede ( kinderdoel van de Open Hof)

De basiscatechese is gestart
Op donderdag 7 november is deze catechese vorm gestart met 
het eerste blok.
Voor de kinderen van de basisschool groepen 5 en 6 is het 
samenkomen in de Open Hof. Deze avond begint om 18.45 
uur in één van de ruimten in de Open Hof. Mee doen kan nog 
steeds. 
Voor informatie Marlies Hazeleger: marlies.hazeleger@gmail.
com
Voor de kinderen van de groepen 7 en 8 bij de leiding thuis, 
Petra en Theo Harkema, Op den Berg 84. Deze avond begint om 
7 uur. Mee doen kan hier ook nog steeds. Voor informatie Petra 
Harkema: p.c.pannekoek@planet.nl
Anders dan andere jaren is dat we het nu samen met de 
Beatrixwijk organiseren.
Kinderen / jongeren van dezelfde leeftijd uit deze wijk worden 
ook uitgenodigd voor deze activiteit.

De leiding, Agnes, Marlies, Petra en Theo

Actie voedselbank
De voedselbank in Ede verstrekt wekelijks een voedselpakket 
aan mensen die onder het bestaansminimum leven. Zondag 10 
november is de laatste zondag om lang houdbare etenswaren 
naar de Open Hof mee te nemen voor deze voedselpakketten. 
Neem houdbare melk, bloem, groenten in blik of pot, rijst, pasta, 
koffie, thee, zonnebloem olie of andere houdbare levensmidde-
len mee. Vast dank. Voor informatie: odie.janneke@gmail.com

De ZWO commissie van de Open Hof

Veiligheid en eerste hulp 
Op woensdag 13 november, 19.30 uur, is er voorlichting over de 
veiligheid in De Open Hof en is er een training met de AED, het 
apparaat dat onmisbaar is als iemand een hartstilstand heeft. 
Deze avond is vooral bestemd voor ambtsdragers en kosters 
die nog niet eerder zo’n training hebben meegemaakt. Maar het 
is ook nodig om een keer op herhaling te gaan. Ook deze keer 
zal Ria de Graaf de training verzorgen. Zij heeft dat al meerdere 
malen op een prima manier gedaan. 

Wijnand Rietman, 
voorzitter beheersraad
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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

Bij de diensten
Zondag 10 november lezen we Lucas 19: 41-48, waar Jezus huilt 
over het lot van de stad en over de tempel die gereinigd wordt. 
Deze zondag zal Elly de muzikale begeleiding verzorgen
Zondag 17 november heten we Hans Lucassen van harte wel-
kom! Hans gaat halverwege volgend jaar met pensioen, dus dit 
zal één van zijn de laatste reguliere diensten bij ons zijn. En ik 
hoor van iedereen dat zij/hij hoopt dat Hans ook na zijn pensioen 
met regelmaat bij ons zal terugkeren… Tanja speelt op de piano.
Zondag 24 november verwelkomen we Susan ten Heuw. Zij is al 
vaker bij ons voorgegaan, dus voor velen een vertrouwd gezicht. 
Mocht je meer over haar willen weten: www.susantenheuw.nl. 
Deze viering wordt de piano bespeeld door Erik.

In memoriam: Riet van den Berg - Moerkerken
Riet werd op 24 november 1929 tussen de bloembollen gebo-
ren. Als jonge verpleegkundige ging ze begin jaren zestig naar 
Suriname om daar te werken in een Diaconessenhuis. Met tus-
senpozen in Nederland heeft Riet in Suriname gewerkt, eerst 
als verpleegkundige, later ook als docent en waarnemend direc-
trice in het Diaconessenhuis in Paramaribo. Samen met haar 
man Thijs heeft ze daar ook roerige tijden meegemaakt, toen 
daar indertijd de coupepogingen plaatsvonden. Later hebben 
ze samen veel van de wereld mogen zien door uitzendingen via 
een Nederlandse non-profitorganisatie. Zo zijn ze bijvoorbeeld 
uitgezonden geweest naar Kenia, Ghana en Mozambique. En 
ook daar heeft Riet zich ingezet voor de medemens in deze lan-
den. 

Toen ze zich uiteindelijk settelden in Ede, bleef ze op de haar 
zo bekende bescheiden manier bezig met zorg voor een ander. 
De mensen op het Schermerhornpark vertelden dat als ze hulp 
nodig hadden, ze Riet belden, dag en nacht. Voor zoveel men-
sen was ze van grote betekenis. Riet was ook een van de pio-
niers van Emmaüs. Betrokken, van alles gedaan, maar vooral 
zo thuis gevoeld in Emmaüs, op haar zo enigszins op de ach-
tergrond aanwezige, maar zeker niet onopgemerkt, opgewekte, 
vrolijke manier. Riet die de laatste jaren iedere maandag naar de 
kerk kwam om te zorgen voor de gedachtenishoek. Nieuw bloe-
metje, opruimen, zorgen dat het er weer mooi uitzag. Het was 
een grote schok voor iedereen toen bekend werd dat ze ernstig 
ziek was, en ze is haast toch nog plotseling overleden op 9 sep-
tember. We wensen haar familie, vrienden en vriendinnen Gods 
nabijheid toe!

Jan-Peter Prenger

Kerstviering Senioren 2019
Zoals elk jaar wordt er door de Samenwerkende Kerken in de 
Rietkampen een kerstbijeenkomst georganiseerd voor senioren: 
Maandag 16 dec. in het Kerkelijk Centrum Emmaüs. Tijd: 10.30 
uur tot 13.30 uur.
Evenals de afgelopen jaren is er een kerstviering met daarna 
een kerstbrunch en gezellig samenzijn.

Programma:
10.30 uur Ontvangst koffie/thee
11.00 uur- 12.00 uur Kerstviering met als onderwerp: “Welk 
gezicht heeft Kerst voor U? “
12.15 uur-13.30 uur kerstbrunch.
Pastor Ben Piepers zal ons vertellen hoe kunstenaars een 
gezicht aan Kerst hebben gegeven.
Muzikale begeleiding Piet Poot.
U kunt zich aanmelden voor deze viering t/m zondag 8 dec. 2019 
bij Janke Koopman tel. 668496 of per mail 
jankekoopman@upcmail.nl of bij Sia Raatgever tel. 637180 of 
per mail c.raatgever@chello.nl. 

Kerstattenties
In de periode voor de kerst willen we als Emmaüsgangers mee-
leven met mensen die bijv. door ziekte of een bijzondere gebeur-
tenis in het afgelopen jaar extra aandacht verdienen.
Wilt u mee helpen bedenken waar de kerstattenties namens de 
kerk naar toe mogen? Dit kunt u doen door aan te geven aan 
wie u attentie wilt geven. U mag deze attentie zelf brengen of 
laten bezorgen door een mede kerkganger. De antwoordstrook-
jes hiervoor liggen vanaf zondag 17 november in de hal van de 
kerk. Aanmelden kan ook via de mail naar riapasman@gmail.
com of via telefoon 0318-641165
Aanmelden van de namen kan t/m zondag 8 december 2019.
Op zondag 15 december zullen de kerstattenties met naam en 
adres waar de attentie naar toe gebracht mag worden in de kerk 
staan en na afloop van de dienst kan iedere kerkganger één of 
meerdere attenties meenemen en bezorgen. 

Namens de commissie, 
Hilda Rohn en Thea ‘t Hart

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, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton   
 Kanis en Daan Laban. 
 Herhaling: zondag 12.00 – 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

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

PROGRAMMA KERKVENSTER 
NOVEMBER 2019 

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. Actu-
ele berichten. 

18 november 2019 
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast 
over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en 
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geloof. Lied van de Week: ‘Een herder is mijn Heer en God’ 
(Sytze de Vries). Column: Arnold Versteeg. Intermezzo’s: muziek 
en zang. 

25 november 2019 
Gesprek met Eelco Vos over Psalm Project. Lied van de Week: 
‘Vrede als ik slaap’ Psalmen van Nu. Boekbespreking. Actuele 
berichten. Muzikale intermezzo’s. 

Dappere teams gezocht voor Sirkelslag KIDS 2019
Is de kinderclub of kindernevendienstgroep in uw gemeente 
bestand tegen lastige spellen en moeilijke keuzes? Schrijf uw 
groep in voor Sirkelslag KIDS op 15 november. Het verhaal van 
Sirkelslag gaat over Daniël. Hij bleef, ondanks moeilijkheden, 
vertrouwen op God en werd keer op keer gered. Is uw groep net 
zo dapper?

Teamwork vereist
“Bij Sirkelslag zie je dat kinderen elkaar helpen. Laat iedereen 
zijn wie hij is, en dan zie je de mooiste dingen gebeuren.” Elske 
Robbesson deed vorig jaar ook mee met een groep. Ook de 
komende editie is teamwork vereist van de groepen. De kinde-
ren komen voor moeilijke keuzes te staan die ze samen moeten 
maken. Iedereen is nodig! Wil de groep in uw gemeente een prijs 
bemachtigen? Dan moeten de kinderen elkaar blind vertrouwen 
en helpen waar nodig.

Talenten komen aan het licht
Het samenwerken maakt de groep hecht en brengt talenten aan 
het licht. “Met Sirkelslag werken de kinderen goed samen en 
kennen elkaars talenten. Je hoort dan: ‘Hé Erik, jij bent hier goed 
in, jij moet dit doen.’ Dat vind ik erg leuk om te zien”, vertelt Mar-
jon Tolhuis, clubleider. “Ik vind het belangrijk dat ze weten waar 
iemand goed in is en dat ze dat ook benoemen. Dat is voor een 
kind heel belangrijk om te horen.” 
Op de proef gesteld

De komende Sirkelslag KIDS bestaat uit unieke spellen die vra-
gen om verschillende vaardigheden, zoals creativiteit en taal- 
en rekenvaardigheid. De groepen voeren de opdrachten in een 
razendsnel tempo uit. Tijdens het spelen wordt het vertrouwen 
van de kinderen (letterlijk) op de proef gesteld en worden ze 
aangespoord om elkaar te bemoedigen.

Bemoediging voor andere jongeren
Naast het bemoedigen van elkaar zorgen de groepen dit jaar 
ook voor een bemoediging richting de jongeren van De Glind. 
In dit dorp wonen kinderen en jongeren die door verschillen-
de oorzaken niet meer thuis wonen. De Glind vangt hen op in 
gezinshuizen, zodat ze in veiligheid opgroeien. Het gaat om dap-
pere jongeren die wel een bemoediging van jullie groep kunnen 
gebruiken.

Sirkelslag KIDS is een spannend en interactief spel tussen kin-
dergroepen (8-12 jaar) uit heel Nederland. Je speelt het spel op 
vrijdagavond 15 november gewoon vanaf je eigen locatie. Jullie 
groep speelt tegen honderden andere groepen uit heel Neder-
land.

Herdenken in het dorp
In veel dorpskerken is het gebruikelijk om tijdens de gedachte-
nisdienst alle overleden dorpsbewoners te herdenken. Het is een 
vanzelfsprekend onderdeel van kerk-zijn in het dorp. Herden-
kingsvieringen werken drempelverlagend.

Mensen die lang niet in de kerk zijn geweest, zijn vaak verrast 
door de eigentijdse taal, de kracht van de oude woorden, de 
muziek, de stilte en de ruimte. Kerkbeelden van lang geleden 
worden tegengesproken. Mensen voelen zich verbonden door de 
plaats, het gedeelde verleden en de geest van God. 

Herdenken gebeurt in de meeste dorpskerken onder meer door 
het aansteken van een kaars en het noemen van de naam. In 
verschillende kerken wordt rond het overlijden een witte steen op 
een herdenkingsplek in de kerk gelegd. De nabestaanden krij-
gen kaars en steen mee. Soms brengt de voorganger de steen 
een jaar na het overlijden bij de nabestaanden. De herdenking 
van overledenen staat dus niet op zichzelf maar is ingebed in 

een pastorale en liturgische cyclus.

In plattelandsgemeenten die uit meerdere dorpen bestaan, is de 
gedachtenisdienst een uitgelezen kans om de band tussen kerk- 
en dorpsgemeenschap zichtbaar te maken en te bevestigen. 
Niet alleen opent de kerkgemeenschap de deuren expliciet voor 
de hele dorpsgemeenschap, er komen mensen van verschillen-
de (niet-)kerkelijke achtergronden bij elkaar. Centraal staat niet 
zozeer de kerkgemeenschap maar de gemeenschap die rond 
een dorpskerk woont. Wanneer ook de namen worden genoemd 
van oud-dorpsbewoners die elders in een verzorgingshuis woon-
den, worden zij als het ware opnieuw opgenomen in de dorpsge-
meenschap die in de kerk is samengekomen. 

Twee herdenkingsmomenten
Dat betekent dat goed bijgehouden moet worden welke dorps-
bewoners allemaal overlijden. In de Protestantse Gemeente 
Britsum-Koarnjum-Jelsum houdt in elk dorp iemand in de krant 
bij welke dorpsbewoners zijn overleden. Uiteraard is dit makkelij-
ker te realiseren in kerken in kleine dorpen waar iedereen elkaar 
kent dan in een groter dorp of een stadswijk.

In een aantal dorpen is daar een creatieve oplossing voor gevon-
den. Naast de herdenking van overleden gemeenteleden tijdens 
de gedachtenisdienst is er een ander moment waarop dorpsbe-
woners hun overleden dierbaren kunnen herdenken. In de Drent-
se gemeenten Eelde-Paterwolde en Rolde is dat rond Allerzie-
len. Het Groningse Marum-Noorddijk heeft op de Gedachtenis-
zondag ‘s ochtends een ingetogen herdenkingsdienst waarop de 
overleden gemeenteleden worden gedacht en ‘s middags een 
herdenkingsmoment voor het dorp. Deze twee herdenkingsmo-
menten zijn iets verschillend van karakter. En waar voor de her-
denkingsdienst mensen persoonlijk worden uitgenodigd, moet 
aan het herdenkingsmoment ‘s middags op een andere manier 
bekendheid worden gegeven.  

Behoefte aan rituelen
Er blijkt grote behoefte - ook onder niet-kerkgangers - aan her-
denken, het noemen van namen, stilstaan bij verlies en leven, 
aan rituelen. Mensen kunnen een kaarsje branden en even gaan 
zitten. Op begraafplaatsen zijn graven verlicht en kunnen men-
sen ronddwalen. Er klinkt muziek, er worden gedichten gelezen. 
Mensen kunnen in de kerk koffie en thee drinken, en kunnen hun 
verhaal kwijt aan een predikant of aan mensen van het pastoraal 
team. Het is soms zoeken naar een balans tussen gastvrijheid 
en ruimte geven. Je wilt mensen welkom heten, maar ook de 
ruimte geven om binnen te komen. Je wilt aanspreekbaar zijn én 
afstand houden. Dat vraagt om een samenspel van plaats voor 
stilte en plaats voor gesprek.  

Taal
Zowel bij de gedachtenisdienst als bij een herdenkingsmoment 
is taal van cruciaal belang. Het gemêleerde publiek maakt dat 
voorgangers hun woorden met grote zorgvuldigheid kiezen. Taal 
is bepalend om je herkend en gekend te weten. Hoe laagdrem-
pelig is je taal? Wordt God genoemd? In de gesprekken met 
nabestaanden proeven voorgangers angst dat het over hel en 
verdoemenis zal gaan. Mensen kennen uit het verleden herden-
kingsdiensten die vooral gingen over het leven na dit leven en 
niet over het leven dat geleefd is. Het is zoeken waar geloofstaal 
verbonden kan worden met de leefwereld van de nabestaanden 
die soms ver van de kerk af staan. 

Ruimte
Voorgangers merken dat het veel uitleg en toelichting vraagt om 
mensen die niet vertrouwd zijn met de kerk mee te nemen in 
de liturgie. Bijvoorbeeld bij het vermelden dat de naam van de 
overledene genoemd wordt op de zondag rond het overlijden 
en tijdens de gedachtenisdienst. Of bij het zingen van een lied 
als ‘Wat de toekomst brengen moge’ tijdens de dienst. Daar-
naast helpt het om als voorganger expliciet te benoemen vanuit 
welke traditie je komt en met welk perspectief je kijkt en spreekt. 
Benoemen dat mensen vanuit verschillende tradities zijn samen-
gekomen schept ruimte om samen te kunnen zijn en te herden-
ken. De predikant van Britsum-Koarnjum-Jelsum vindt het dan 
ook van groot belang om mensen de zegen mee te geven. Dat 
maakt de kerk tot een plek waar het verhaal van de dorpsge-
meenschap in verband gebracht wordt met God en bijbelse ver-
halen.
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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

Henk Veltkamp over troost als bedding voor verdriet: “Hier 
zijn wij goed in, als kerk”

Als predikant in gemeente en ziekenhuis stond Henk Veltkamp 
honderden mensen bij in tijden van afscheid en rouw. “Troost is 
een bedding waardoor het verdriet verder kan stromen.”

Wat is rouw?

“Rouw is de prijs die je betaalt voor de liefde die je hebt ervaren, 
de onvermijdelijke andere kant van wat goed is geweest. Rou-
wen vindt plaats op de grens van verleden en toekomst. Je moet 
loslaten wat er niet meer is en je voorbereiden op wat komt: je 
moet verder. Je gaat zelf niet mee in het graf, maar het verlies 
voelt als een amputatie. Dat proces verloopt bij iedereen anders. 
Fasen lopen door elkaar heen. Ontkenning naast verzet. Woede 
naast momenten van berusting.”

Rouwen begint al in de laatste levensfase.

“Het is logisch dat je woedend wordt, wanneer je niet lang meer 
te leven hebt. Tegelijk bekomt het jou en je nabestaanden niet 
goed als je tot je laatste snik woedend blijft. Er moet iets komen 
van berusting en aanvaarding. Dat luistert nauw, de woorden 
alleen al roepen woede en verzet op. 

Berusten is mooi, als het je gegeven is. Aanvaarden moet, van-
uit de gedachte dat ‘het is zoals het is’. Innerlijk kun je van alles 
vinden en voelen, maar je moet het enkele feit aanvaarden. Die 
aanvaarding helpt om afscheid te kunnen nemen van het leven 
en je liefsten. Het helpt jou en degene die achterblijft.”

Welke rol speelt geloof in de aanvaarding van het naderende 
einde?

“Lang heerste in de kerk de opvatting dat wat God doet, welge-
daan is, en dat wat er gebeurt gelijk is aan wat God wil. In mijn 
eerste gemeente in Dronten bezocht ik ernstig zieke mensen in 
het ziekenhuis. Zij zeiden: ‘Dominee, het is geen vreemde die 
het je aandoet.’ Theologisch kon ik daar geen kant mee op, maar 
duidelijk was dat het mensen troostte. Aan de andere kant ont-
moette ik mensen die troost vonden in de gedachte dat God dit 
leed niet wil.”

Hoe ga je daar als predikant mee om?

“Ik leerde: je kunt alleen verder met groot leed in je leven als je 
er betekenis aan kunt geven. Voor de een is dat: het komt ons 
toe uit de hand van God. Voor een ander is het: God vindt dit 
net zo erg als ik. Tot en met: dit is volstrekt zinloos en het slaat 
nergens op. 

Predikanten kunnen goed luisteren, zij vinden daar hun weg in 
met respect voor hoe de betrokkene ertegenover staat. Ze kun-
nen mensen bijstaan en troost bieden.”

Wat is troost?

“Troost kan helpen als je in de rouw bent. In het ziekenhuis vroeg 
een verpleegkundige mij om bij een meneer langs te gaan die 
net de longarts op bezoek had gehad, met slecht nieuws. Ik stel-
de mij voor, de man keek mij aan en zei: ‘Kunt u echt iets voor 
mij doen of komt u alleen maar troosten?’ Het zit in ons taalge-
bruik: niemand wil een troostprijs, schrale troost.

De Vlaamse psychiater Manu Keirse leerde mij: troost is niet 
het opwerpen van een dam tegen het verdriet. Het is het samen 
aanleggen van een bedding waardoor het verdriet verder kan 
stromen. 

Mensen die bezoekwerk doen, willen graag iets achterlaten 
waar degene die rouwt iets aan heeft. Laat die verwachting los. 
Ga zitten, stel een vraag en wacht af. Als het meezit, zorgt het 
gesprek, of alleen al je aanwezigheid, voor een bedding waar-
door het verdriet, dat als een knoop in het binnenste zit, verder 
kan stromen. Soms letterlijk, als mensen voor het eerst hun tra-
nen laten gaan.”

Welke rol speelt de uitvaart in het proces van rouwen?

“Een goed voorbereide en uitgevoerde uitvaart helpt bij wat erna 
komt. Verleden en toekomst staan er naast elkaar. Volledig recht 
doen aan de overledene kan helpen bij het loslaten van wat was 
en verder gaan, hoe aarzelend ook. Herkenning brengt je bij je 
verdriet en omdat het erkend wordt, kun je er verder mee.”

Wat kan de gemeente doen? 

“Hier klopt het hart van de kerk, hier zijn wij goed in. Investeer 
er als kerk in. Laat zien dat je van dienst wilt zijn, voor wie dan 
ook in je dorp of stad. De kerk heeft, naast de uitvaart, zoveel te 
bieden. Zo kun je eraan bijdragen dat mensen samen alvast een 
stukje van de lange weg van rouw gaan. Door te praten over de 
dood, over de uitvaart zelf. 

De kerk kent de afkondiging van een overlijden, de laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar. Veel kerken maken een ruimte waar 
overledenen in ere worden gehouden. Bezoekwerk is belangrijk, 
en het samenbrengen van lotgenoten, begeleid door iemand met 
verstand van zaken. En ons doorgaand gebed. Wij hoeven niet te 
bidden voor de overledenen, daar zorgt God voor. Wel kunnen 
we in onze voorbeden danken voor het leven van de overledene, 
en bidden voor de nabestaanden en iedereen die met de dood 
geconfronteerd wordt.”
Gedenken van overledenen: nodig ook uw dorps- of wijkbewo-
ners uit
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Wat kun je zelf doen?

“Het begint door onder ogen te zien dat het is zoals het is, en het 
toelaten van de pijn en het verdriet die dat met zich meebrengt. 
Een oudere man vertelde dat hij besloten had alleen thuis te zijn 
in de nacht na de uitvaart van zijn vrouw. Hij sliep slecht, en de 
volgende ochtend zette hij twee kopjes op het aanrecht. Tot hij 
zich met een schok realiseerde dat dat niet meer hoefde. Dat hij 
verder moest, anders dan voorheen.

Onze samenleving heeft nauwelijks plaats en tijd voor rouw, en 
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beschouwt dood als iets dat afgeschaft 
moet worden. Na drie maanden wordt al 
gevraagd: heb je het een beetje verwerkt? 
Waarschijnlijk komt dat door machteloos-
heid, verlegenheid; wat moet ik zeggen? 
Daaronder zit een diepe angst dat het 
jezelf overkomt. 

We hebben huiswerk te doen: zie onder 
ogen dat leven en dood één zijn. Ik hoop 
dat ik nog lang leef, maar dit kan ook mijn 
laatste dag zijn.”

Bron: Magazine Protestantse Kerk


