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De troost van bezielde muziek

Widerstehe doch der Sünde,
Sonst ergreifet dich ihr Gift.
Lass dich nicht den Satan blenden;
Denn die Gottes Ehre schänden,
Trifft ein Fluch, der tödlich ist.

BWV 54, cantate in de vastentijd

Ten diepste gaat het bij Bach natuurlijk om zijn indrukwekkende 
muziek. Die spreekt een taal, waarvan Bach zelf zei:
Muziek is er ter ere van God en ter verfrissing van de ziel.

Woorden, waardoor je je net zoals dat geldt voor muziek, kunt 
laten bezielen. Want: het goddelijke in muziek – dat herkennen we 
vast. Het raakt, ontroert, troost, stuurt bij…

Maar dat woordje ‘ziel’ klinkt zo vreemd te midden van de verwar-
ring en het geschreeuw van de stemmen die zichzelf aanprijzen in 
onze wereld vandaag. Zo kwetsbaar. Bonhoeffer zegt:
Het heeft een zó rustige en stille klank, dat het nauwelijks meer 
uitkomt boven het razen en woeden in ons innerlijk. 
Maar het heeft ook een klank van grote verantwoordelijkheid en 
ernst: jij, mens, hebt een ziel. Let op dat je die niet verliest, dat 
je niet op een dag ontwaakt uit het gewoel van het leven - zo-
wel beroepsmatig als privé - en ziet dat je van binnen hol bent 
geworden, een speelbal van gebeurtenissen, een blad waarmee 
de wind speelt, en dat uiteindelijk verwaait; dat je geen ziel hebt.
Mens, let op je ziel!

Dat herkent ook de schrijfster Désanne van Brederode: zoveel 
mensen lopen met hun ziel onder de arm. Dat klinkt alsof je geen 
weg meer weet… Zij benadert het verrassend verfrissend: 
Misschien is onder de arm wel de mooiste en beste en meest 
geëigende plek voor een ziel: om onder de arm te worden rondge-
dragen. Behoedzaam, zoals de oester de parel omvat.
De ziel gewoon meenemen, zoals een baby mee mag met een 
hardlooprondje, of naar een feestje…
Sommige mensen merken hooguit dat we onze armen een beetje 
wonderlijk om iets heen hebben geslagen…

terwijl anderen aan het tedere gebáár al aflezen dat we iets bij-
zonders bij ons dragen,
iets dat pas kan stralen
wanneer het met rust wordt gelaten
en tegelijk wordt opgemerkt.

En dat gebeurt met muziek van Bach, en bij zielsverwanten. 
Een parel groeit met de jaren, geschuurd door alles wat op haar 
weg komt…
Vergelijkbaar wellicht met onze gang door de veertigdagentijd als 
je die bewust probeert mee te maken. Het schuurt, stuurt, en…
laat je hopelijk glanzen als een parel. 

In de vastentijd klonken in de dagen van Bach geen cantates. 
Maar in Weimar wel. Daar klonk op een zondag in de veertig da-
gen, de cantate: Widerstehe doch der Sünde. (BWV 54) Daar-
in wordt in tekst én muziek tot uitdrukking gebracht dat zonden, 
vooral als beeld van leven hier op aarde, iets doet met je ziel: 
Ze zijn als een scherp zwaard, 
dat ons lichaam en onze ziel doorsteekt. 

In de noten hoor je dat terug: het pijnlijke van weerstand bieden 
aan wat aan lelijkheid op je weg komt. Akkoorden die dat weer-
geven. Maar tegelíjk ook het zoet van verleiding, de aantrekkelijk-
heid van je overgeven aan dat wat niet goed is. Ook die klanken: 
je hoort ze.
De countertenor Maarten Engeltjes, die deze cantate ook heeft 
uitgevoerd, maakt dat duidelijk aan de hand van het gebruik van 
zijn stem. Hij noemt het één van de lastigste cantates om te zin-
gen omdat je heen en weer moet gaan tussen zingen met je kop-
stem, en dan weer met je borststem. Een struggle; een metafoor 
daarvan, dat je soms van het pad afgaat en dan weer op het goe-
de pad gezet wordt.

Op weg naar Pasen, op weg door heel het leven is dit herken-
baar. Leven is niet alleen giftig of lelijk; en ook niet alleen mooi 
en aantrekkelijk. Je ziel bewaar je, als je haar in het zoeken naar 
balans tussen alle uitersten die we om ons heen zien, bewust met 
je meedraagt. Teder, onder onze arm, bewust dat we haar hebben 
gekregen. 
Maar ook door soms stil te zijn. Ons over te geven aan troostende 
muziek. Zoals deze opmerkelijke cantate; laat je erdoor bezielen. 
Met eigentijdse woorden, enigszins vrij naar C. Kopmels bij een 
tekst van Bonhoeffer:

Mijn ochtend
mijn middag
mijn avond
ik vouw ze op.
Dat het rumoer in mezelf
langzaam wegsterven mag.
Dat met de troostende geluiden 
van bezielde muziek
ook de slaap zal komen.
Ik nestel me,
trek de nacht over me heen.

Caroline Oosterveen
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Bijbelrooster
Maart
ma 16 Prediker 5:9-19 Geniet van wat je hebt...
di 17 Prediker 6:1-12 ...wat heb je er anders aan?
wo 18 Prediker 7:1-14 Realistisch denken
do 19 Prediker 7:15-29 Wees geen perfectionist
vr 20 Prediker 8:1-9  Het leven is eindig
za  21 Prediker 8:10-17 Levensgenieters

zo 22 Exodus 6:26-7:13 Wie spreekt er eigenlijk?
ma 23 Exodus 7:14-25 Verzet is bloedlink
di 24 Exodus 7:26-8:11 Overal kikkers
wo 25 Exodus 8:12-28 Apart
do 26 Exodus 9:1-12 Geruimd
vr 27 Exodus 9:13-35 Na hagel komt... 
   nog steeds verzet

za 28 Exodus 10:1-20 Kaalslag

zo 29 Exodus 10:21-11:10 De laatste slag
ma 30 Psalm 130 Door een diep dal
di 31 Exodus 12:1-13 Nieuwjaar

April
wo 1 Exodus 12:14-28 De vooravond van de 
   bevrijding
do 2 Exodus 12:29-42 Voorbij
vr 3 Exodus 12:43-51 Feestregels
za 4 Exodus 13:1-16 Gedenken en vooruitzien

ALGEMEEN PLAATSELIJK

Veertigdagentijd campagne “Sta op!”
Op 15 maart, de derde zondag van de veertigdagentijd staat hulp 
aan kwetsbare mensen in Zuid-Soedan centraal. Jarenlang voch-
ten de christenen in Zuid-Soedan om zich af te scheiden van het 
islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijk-
heid, maar in 2013 brak er een burgeroorlog uit. Een ongekende 
menselijke tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 
miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen 
land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer. De helft van de 
12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van buitenlandse 
voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan 
heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Vooral kinderen, 
jongeren en vrouwen zijn de dupe. Miljoenen vrouwen en meisjes 
in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Op een 
groot aantal plaatsen in Zuid-Soedan zijn vluchtelingenkampen 
ingericht. Daarnaast komen steeds meer vluchtelingen aan in de 
naburige landen Oeganda, Kenia en Ethiopië. Door het aanhou-
dende geweld zijn in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet 
bewerkt. Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via 
het internationaal kerkelijk netwerk en via Zuid-Soedanese kerke-
lijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen tóch hulp 
bieden in deze moeilijke situatie. Zo helpt de Episcopaalse kerk 
van Zuid-Soedan boeren en boerinnen bij het produceren van da-
gelijks voedsel voor hun gezinnen. De kerk verstrekt gereedschap 
en goed zaaizaad. Ook geeft ze training in zeep maken, waardoor 
vrouwen een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar 
school kunnen laten gaan. Desgewenst kunt u uw gift rechtstreeks 
overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. het project. Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, 
Harskamp, Noord en de Open Hof gecollecteerd.

Op 22 maart, de vierde zondag van de veertigdagentijd staan 
“Vakanties met aandacht” in Nederland centraal. De organisatie 
“Hetvakantiebureau.nl” organiseert al bijna 60 jaar vakantieweken 
in heel Nederland en is gespecialiseerd op het gebied van zorgva-
kanties èn senioren vakanties in Nederland. Diaconale vakantie-
weken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten veel oude-
ren en zorgbehoevenden van een week vol warmte, aandacht en 
gezelligheid. De diaconale vakanties van “Hetvakantiebureau.nl” 
zijn voor velen een begrip. Elk jaar organiseert het bureau onge-
veer 92 vakantiearrangementen voor 2700 mensen die niet meer 
zo makkelijk alleen op vakantie kunnen. In de praktijk zijn dit gro-
tendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig heb-
ben. Gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden en andere 
vrijwilligers staan klaar voor het geven van aandacht, zorg en een 

helpende hand. Ook verzorgen zij het programma van uitstapjes 
en andere activiteiten. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar 
ruim 1750 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar 
om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij 
helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een 
luisterend oor. Daarnaast biedt “Hetvakantiebureau.nl” jaarlijks 
samen met RCN Vakantieparken 100 gratis vakantieweken voor 
gezinnen op bijstandsniveau. Desgewenst kunt u uw gift recht-
streeks overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. het project. Voor dit doel wordt in de wijken Beatrixkerk, 
Harskamp, Noord en de Open Hof gecollecteerd.

Op 29 maart, de vijfde zondag van de veertigdagentijd staat hulp 
aan straatmeisjes in Ghana centraal. In Ghana leven ruim zes-
tigduizend kinderen op straat. De Ghanese organisatie “AG Care” 
vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert 
hen om indien mogelijk terug te keren naar hun oorspronkelijke 
dorpen om daar een nieuw bestaan op te bouwen. In de hoofd-
stad Accra leven ongeveer vijfentwintigduizend kinderen op 
straat. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar 
honderd meisjes terecht, ook worden hier de jonge kinderen van 
tienermoeders opgevangen. Jongere meisjes, die dat willen, kun-
nen weer naar school gaan en de oudere meisjes kunnen een 
beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van 
docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes be-
zig. De meisjes leren in tien maanden tijd een vak, zoals kleding 
naaien, sieraden maken of het kappersvak. Ook krijgen de meis-
jes psychosociale zorg. De organisatie werkt ook aan preventie 
door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan 
komen. Maar wat kan Kerk in Actie zoal doen met uw bijdrage? 
Een meisje een maand lang voeden kost 40 euro, het materiaal 
voor een vaktraining kost 55 euro en een meisje herenigen met 
familie in het dorp waar ze oorspronkelijk vandaan kwam kost 100 
euro. Na haar vertrek wordt het meisje nog een jaar begeleid en 
de kosten hiervan bedragen ongeveer 70 euro. Desgewenst kunt 
u uw gift rechtstreeks overmaken naar NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. het project. Voor dit doel wordt in de wijken 
Beatrixkerk, Harskamp, Noord en de Open Hof gecollecteerd. 

Namens de ZWO bestemmingscommissie, 
Breus Versteeg 

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
5  27 maart 5, 12 en 19 april
6  17 april 26 april, 3 en 10 mei

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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Resultaat Actie Kerkbalans 2020

 

 
Evenals vorig jaar hebben wij ook dit 
jaar bij de Actie Kerkbalans een oproep 
gedaan om de jaarlijkse financiële bij-
drage met minimaal 2% te verhogen. 
Dit in verband met de verwachting dat 
de komende jaren een forse daling van 
de inkomsten vanuit de financiële bijdra-
gen zou ontstaan door vergrijzing van 
de gemeente en vertrek van leden naar 
elders Het is verheugend om te kunnen 

constateren dat onze gemeenteleden - net als vorig jaar - goed 
gehoor hebben gegeven aan onze oproep voor verhoging van de 
financiële bijdrage.
De toezeggingen tot heden geven een totaal bedrag aan van 
€ 529.500,-.
Dit bedrag is - vergeleken met vorig jaar - een stijging van 
€ 30.200,- (6%).
Hiermee is - ondanks teruglopend ledental door overlijden, ver-
huizing en onttrekking uit de kerk - de opwaartse trend van vorig 
jaar (toen een stijging van 8%) voortgezet.

Zijn we er nu?
Ook al is het resultaat van deze actie weer verheugend te noe-
men, we zijn er nog lang niet.
De komende jaren zullen in het teken staan van grote verande-
ringen binnen onze kerk. Daarbij zullen we blijvend een beroep 
moeten doen op uw vrijgevigheid. 

Resultaten per wijk

Dank
Alle gemeenteleden die hebben toegezegd en bijgedragen en 
nog zullen bijdragen, hartelijk dank daarvoor. 

Uw bijdrage is van vitaal belang voor onze kerkelijke gemeente. 
Wees er van overtuigd dat wij uw reactie als een hart onder de 

Kerkdiensten
ZONDAG 15 MAART

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur ds. A. Romein 

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

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. O. Doorn, Nijkerk 

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur ds. M. Diepenbroek, Ede 

Hartenberg:
10.00 uur ds. R. Reiling 
14.30 uur Jan van Riessen sr.
   zangviering  

De Gelderhorst:
10.30 uur dhr. W. Smit.

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. R. van Laar 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 14 maart
19.30 uur Meindert Kramer

ZONDAG 22 MAART

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur ds. C. Oosterveen
Special Sunday m.m.v. het koor Voice uit 
Zeewolde

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

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 mevr. L. van Laar

Harskamp:
10.00 uur ds. A. Haaima, Ermelo,
  Heilig Avondmaal

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

Hartenberg:
10.00 uur ds. B.J. van de Kamp 
14.30 uur  Jan van Riessen jr. 
   vertelviering

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

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

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 21 maart
19.30 uur  Marie-José Eberson 

ZONDAG 29 MAART  

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur ds. H.J. Oortgiesen 

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur ds. T.P. de Jong 
17.00 uur  Evensong 
 
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  ds. E. Bakker

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

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10.30 uur ds. J.P. Prenger 

Harskamp:
10.00 uur ds. T. Volgenant-Beima 

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

Hartenberg:
10.00 uur ds. J. Blok 
14.30 uur Ina Oosterhof,
  zangviering 

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

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur ds. M. Wielhouwer 

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 28 maart
19.30 uur Monica Schetters

zondag 29 maart
15.30 uur  ds. M. Zielman
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riem beschouwen voor onze inspanningen om de financiën van 
de kerk gezond te maken en te houden.

Met een hartelijke groet van
College van Kerkrentmeesters PGE

Bespreek het samen
De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats. Wanneer u ook 
nog wilt deelnemen, meldt u dan aan via de website. U bent van 
harte uitgenodigd! 
 
Op zaterdag 14 maart 2020 om 20:00 uur in de Evangelisch 
Lutherse kerk Ede door the Valley Four 
The man in black 
Gedurende zijn leven heeft zanger Johnny Cash nooit een ge-
heim gemaakt van zijn geloof. Niet alleen in zijn liedjes, maar ook 
in zijn woorden en daden was Johnny Cash een christen. The 
Valley Four nodigt u uit om het verhaal van The man in black te 
beleven. 
 
Op zondag 15 maart 2020 om 15:00 uur in de Taborkerk door Mar 
van der Velden 
“Ik vroeg het aan de vogels” 
Tekst van Loesje: ‘wie een goed idee heeft mag het niet verborgen 
houden’. In de basisgemeenschap heeft men, naast goede idee-
en, vooral ook veel mooie liederen, geschreven door Mar van der 
Velden. Die willen we graag delen. 
 
Op woensdag 18 maart 2020 om 14:00 uur in de St. Antoniuskerk 
- Franciscuszaal door drs. Anne-Marie van der Wilt, kunstenaar en 
theoloog. Een Passielezing mèt en over glaskunst 
Anne-Marie van der Wilt is predikante, theologe en kunstenaar, 
De postmoderne tijd heeft meer dan ooit behoefte aan verbeel-
ding als aspect van zingeving. In een spel van kleur en vorm geeft 
van der Wilt uitdrukking aan existentiële thema’s. 
 
Op woensdag 18 en 25 maart 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk 
zijzaal door ds. Gerben H. Westra 
De nood en de noten: passie op muziek 
De Passie naar het Evangelie van Mattheus is niet alleen door 
J.S. Bach op muziek gezet. Ook Schütz, Telemann en Pepping 
(om er een paar te noemen) waagden zich er aan. 
 
Op zaterdag 28 maart 2020 om 19:30 uur in de Evangelisch 
Lutherse kerk Ede door Miguel Espinoza, clavecimbel 
Jong Talent 
 
Op zondag 29 maart 2020 om 17:00 uur in de Beatrixkerk door 
Dubbelkwartet Otto Voci Ede Evensong
De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks 
in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd. 
 
Op woensdag 1 april 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal 
door Alain Verheij God en ik 
Iedere generatie beleeft bijbelverhalen op een andere manier, 
waarmee het telkens een uitdaging vormt ze in het nu te inter-
preteren. Juist dat interpretatieproces zouden we heilig moeten 
verklaren. Door er op deze manier mee om te gaan, zijn ze nog 
steeds van grote waarde. 

Het Bespreek het Samen team

29 maart is het Lentezondag bij ‘Zin op zondag’
Op initiatief van de werkgroep ‘kerk met stip’, vanuit wijkgemeente 
de Open Hof, is er een wekelijkse zondagse maaltijd, geheten: 
‘Zin op zondag’. Vanaf jan. 2018 is er in de ruimte naast de Luther-
se kerk, Maanderweg een maaltijd (14-16u) voor dak-en thuislo-
zen en mensen met een klein sociaal netwerk. 

Op zondag 29 maart is het Lentezondag! Na de maaltijd is er 
vanaf 15 uur een speciaal programma: Bingo, persoonlijke verzor-
ging (manicures) en voordracht door de Edese stadsdichteres zijn 
onderdelen in dit programma. 

Kent u mensen uit deze doelgroep? Bent u zelf geïnteresseerd 
als vrijwilliger? Of wilt u gewoon deelgenoot zijn van de ‘Lente-
zondag’, dan bent u deze middag vanaf 15 uur van harte welkom 
in het gebouw naast de Lutherse kerk.

Werkgroep Kerk met Stip/Zin op Zondag

Politiechef preekt in de Noorderkerk 
Op 5 april om 15.30 uur wordt in de Noorderkerk weer een zoge-
naamde Preek-van-de-Leek dienst georganiseerd. Leek in deze 
dienst is Peter van den Berg, teamchef van de politie-eenheid 
Oost Nederland. De pianist deze middag is Erik Onnink. 
In Nederland groeit een generatie op die werkelijk geen idee heeft 
wat er gebeurt tijdens een zondagse eredienst. Je zou willen dat 
ze op zondag eens een kerk zouden binnenlopen en met eigen 
ogen aanschouwen wat er daar gebeurt. Daartoe moeten de 
kerkdeuren wijder open en moeten de kerken zoeken naar nieu-
we manieren om verbinding te leggen met de samenleving. 
In de Noorderkerk doen we dat onder andere op 5 april door mid-
del van een Preek-van-de-Leek dienst. Aan de ene kant maken 
we gebruik van de vertrouwde zondagse liturgie en aan de andere 
kant hebben we een leek als voorganger.. De muzikale begelei-
ding wordt uitgevoerd op de vleugel en er is een collecte voor het 
Toon Hermans Huis Ede. 
Een mooie gelegenheid om wellicht eens samen met een ander 
deze dienst te bezoeken?! De kerk staat open, de drempel is laag 
en het kan een begin van verbinding zijn! Laat je/u verrassen door 
deze manier van kerk-zijn. 

Peter Blokhuis/Fenno Bolks/Wim den Ouden

Herdenkingsdienst 75 jaar vrijheid in Ede
De Raad van Kerken te Ede houdt op zaterdag 18 april 2020 een 
herdenkingsdienst in de St. Antoniuskerk aan de Stationsweg in 
Ede. Er is voor deze kerk gekozen, omdat in de septemberdagen 
van 1944, voorafgaande aan de operatie Market-Garden, de kerk 
en de aanwezige kerkgangers zwaar getroffen zijn door het bom-
bardement op Ede.
In de viering willen we niet alleen onze bevrijding herdenken in 
woord, zang en gebed, maar ook stilstaan bij alle oorlog en ge-
weld die in onze wereld aan de orde van de dag is. Ook nu nog 
vallen daarbij voortdurend duizenden onschuldige slachtoffers, 
volwassenen en kinderen.
In deze oecumenische viering zullen voorgaan ds. Arie Romein 
en pastor Hans Lucassen. Medewerking aan de dienst zal worden 
gegeven door COV Excelsior onder leiding van Gerben Budding, 
met begeleiding van Dick Meijer als pianist en Elly Meijer bespeelt 
het orgel.
U bent van harte welkom in de St. Antoniuskerk, Stationslaan 112, 
6711 PZ Ede, op zaterdag 18 april 2020. Tijdstip: 19.00 uur. Voor 
meer informatie:

Albert Schol, Voorzittter Raad van Kerken te Ede, 
06-20531289 

voorzitter@raadvankerkenede.nl  

 
Inloop- Open kerk 
Op donderdag 19 maart is er in “Ons 
Huis” bij de Taborkerk weer de wekelijkse 
inloopochtend. Deze morgen is er handen-
arbeid en spel. 
Op donderdag 26 maart komt de heer Ed 
van Seters. Het gaat dan over 75 jaar vrij-
heid in Nederland..

Op donderdag 2 april is er handenarbeid en spel. Iedereen is 
van harte welkom. 

Werkgroep Kerk en Buurt

Interreligieuze maaltijd smaakt naar meer!
Afgelopen woensdag zaten pakweg 40 wijkbewoners uit vier 
gebedshuizen in Veldhuizen bij elkaar aan tafel. Een bijzon-
der initiatief om gelovige wijkbewoners met elkaar in contact 
te brengen. Ze smulden van de boerenkool met kip en olijven. 
Verrassende combinaties, niet alleen qua gerechten maar ook 
van (geloofs)verhalen. ‘Ik praat wel regelmatig met mensen in 
de buurt, maar eigenlijk nooit over mijn geloof. Hier kan ik dat 
wel, en ik merk dat mensen echt geïnteresseerd zijn’, vertelt een 
maaltijdganger. ‘Ik heb sinds vanavond een ander beeld van de 
kerken en moskee in de wijk’ verklaarde een andere deelne-
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mer. Best spannend om met anders gelovigen aan tafel te zitten, 
maar het werd al snel gezellig, terwijl we het er soms ook even 
pittig aan toe ging’, klonk een andere ervaring. In een gemoede-
lijk sfeer werden vooral de overeenkomsten in geloof bij elkaar 
uitgevraagd, daardoor ontstond verbinding. Wethouder Peter de 
Pater sprak daarvoor zijn waardering uit: ‘Bijzonder fijn dat er in 
deze wijk aan dit soort verbindingen wordt gewerkt’. 
Dit was de eerste groep die voor dit ontmoetingsmaal werd uit-
genodigd. En het smaakt naar meer! Uit de eerste reacties valt 
af te leiden dat deze groep elkaar vaker gaat ontmoeten. In het 
najaar gaat waarschijnlijk een tweede groep ‘aan tafel’. Houd de 
aankondiging in de gaten en meld je dan aan, want de deelname 
is steeds beperkt.

Interreligieuze lezing op 12 maart
Naast de maaltijden komt er ook een interreligieuze lezing, even-
eens met ontmoeting en verbinding in de wijk als doel. De jonge 
imam Fouad Hamouti en ds. Jan Sander Heutink zullen jullie 
meenemen in Het verhaal van Jozef. Dat zowel in de Bijbel als 
de Koran staat. Boeiend om samen te kijken naar de overeen-
komsten en mogelijke interpretaties. Deze avond vindt plaats op 
12 maart in de Marokkaanse Al Mouahidin moskee, begint om 
20.00 uur en is vrij te bezoeken. 

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR
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J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
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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, 
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Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor 
NL22 RABO 0312 4647 89

Veertig dagen
Dagen van beproeving, van loutering, van ascese – onthouding. 
Mattheus 4 zet de toon: de Verleider is sluw, de verleiding groot. 
Jezus biedt hem soeverein partij en zó zet het verhaal over zijn 
kennis van de Schriften óók de toon voor veertig dagen van on-
derwijs: de veertig dagen waren vanouds ook de tijd waarin de 
catechumenen lessen kregen in leven en lezen, ter voorbereiding 
op hun doop.

Ze leerden zich verweren tegen de Verleider, de duivel die in het 
Grieks ‘diabolos’ heet, de ‘ondersteboven- en door elkaar gooier. 
Hij haalt zin en zijn uit elkaar, brengt mensen in verwarring over 
hun wezen en hun bestemming, praat recht wat griezelig krom is. 
Die verleiding en verwarring zijn niet alleen van religieuze aard, of 
van uitsluitend geestelijk gehalte: wie doorleest in Mattheus 4, ziet 
dat het er uiteindelijk om gaat wie er ‘de baas is’ over ‘de konink-
rijken der wereld en hun heerlijkheid.’ Uiteindelijk is dat de vraag 

waar het steeds om- en over gaat: wie zal ‘heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om’ (lied 871)?
Wie de kranten en de overige media enigszins bij houdt en de 
politiek ietwat volgt, beleeft óók dagen van beproeving, of toch op 
zijn minst zorgelijke dagen – en het zijn meer dan veertig.
Dit is misschien niet de plek om het over ‘politiek’ te hebben. Een 
enkeling zal dat zeker vinden. 
Ik vind daarentegen dat mensen die zichzelf ‘Christen’ noemen, 
mensen die Schriftlezen om die te doen, mensen die een bood-
schap horen én hebben in het getuigenis aangaande Jezus Mes-
sias, dat zulke mensen die verhalen niet mogen verloochenen 
en al evenmin zichzelf – om gerechtigheid was en is het immers 
begonnen, om leren-lief-te-hebben, om te dienen en te delen. 

Wat een schrik is het dan te lezen hoe de directeur van het Weten-
schappelijk Instituut van de Christen Unie een ‘essay’ schrijft (te 
raadplegen op ‘Sociale vraagstukken.nl’) waarin hij in de PVV en 
het FvD ‘nieuw nationalisme’ bespeurt, dat vraagt om een ‘nieuw 
antwoord’. En dat dat ‘nieuwe antwoord’ behelst dat er met die 
partijen gepraat moet worden en dat een coalitie met die partijen 
zeker mogelijk moet zijn…

Hoe griezelig is het, dat de fractievoorzitter van de CU dan rea-
geert met een lauw ‘een coalitie ligt nu niet voor de hand…’ Géén 
principieel standpunt, slechts laf geneuzel.
Hoe griezelig is het, dat het CDA in Brabant met FvD een coalitie 
lijkt aan te gaan: er zitten ook héél fatsoenlijke mensen in die par-
tij, zeggen ze. En: je moet niemand uitsluiten. 
Tot in Duitsland toe, waar men waarachtig op dit punt het een en 
ander met zichzelf te stellen heeft, volgt men de ontwikkelingen 
hier met zorg – de Süddeutsche Zeitung wijdde een groot stuk 
aan de provincie ‘met de grootste varkensdichtheid.’(SZ, 17.2.20)
Er is iets naars aan de hand als ultrarechtse partijen ‘salonfähig’ 
worden, partijen die niets met ‘nieuw’ maar alles met heel oud 
nationalisme hebben, die flirten met regelrecht fascisme. Ik lees 
net een heel dik boek ( ‘Salon Deutschland, Geist und Macht 
1900-1945’) over een fameuze literaire Salon in het München van 
begin 20e eeuw: ‘tout le monde’ kwam er over de vloer, tot Rilke 
en Mann aan toe. In de jaren twintig kwam er opeens een ge-
mankeerde kunstenaar over huis, die grote indruk maakte op de 
‘grootburgerlijke’ andere gasten: hij was misschien af en toe wat 
al te direct, maar ze zouden hem wel in de hand houden. Hitler 
heette hij. Ze vergistten zich deerlijk met hun neiging met iedereen 
in gesprek te willen.

‘Wehre den Anfängen’ zeggen Duitsers van na WO II. Komt bij 
Ovidius vandaan: ‘principiis obsta’ – blokkeer zelfs de alleron-
schuldigste beginnetjes. Wie de schoen past, trekke hem aan…….
Er is geen nieuw nationalisme, er is alleen oeroud en uiterst giftig 
nationalisme dat als de Grote Verleider steeds weer in een nieuwe 
vermomming niet alleen maar de domste ratten vangt! 
Laat niemand ooit nog eens durven zeggen, dat hij het allemaal 
niet geweten kon hebben en dat hij niet gewaarschuwd was. 

En dit zijn de namen
Dezer dagen, dus óók in de veertig dagen lezen we uit het boek 
Exodus, dat inderdaad begint met het noemen van namen – de 
namen van de kinderen (de zonen!) Israëls ‘die met Jakob naar 
Egypte gekomen zijn.’ Dat noemen van namen is van cruciaal be-
lang: wie namen schrapt, maakt mensen weg. Wie namen roept, 
roept mensen tot leven. 

De farao doet niet aan namen: voor hem zijn die slaven letterlijk 
nameloos. Dat is zijn belang, zoals het ook nu altijd een belang 
dient vluchtelingen géén naam en géén gezicht te laten krijgen.
De schrijvers van Exodus nemen subtiel wraak op die nare fa-
rao: hij mag óók geen naam hebben. Slechts zijn functie wordt 
genoemd.

Ik gebruik in de dienst de vertaling die Alex van Heusden en Huub 
Oosterhuis opschreven. Ze is hier en daar nog wel verkrijgbaar: 
‘En dit zijn de namen, het boek Exodus vertaald en van aanwijzin-
gen voorzien…’ Uitg. De Prom, Amsterdam.

Een aanrader, voor wie zich wat verder wil verdiepen in de schoon-
heid van Exodus is ook het boek van Jonathan Sacks ‘Exodus, 
boek van bevrijding’. Uitg. Skandalon, Middelburg.
Tenslotte verscheen kortgeleden in de serie ‘Amsterdamse Ca-
hiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Traditie’ de aflevering 
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‘Exodus’. Uitg. Societas Hebraica Amstelodamensis. Met bijdra-
gen van o.a. Cees Houtmans, Joep Dubbing, Eep Talstra, Piet 
van Midden e.a.

Goede dagen gewenst!
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD
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Ontvangen
Via dhr. Sander van Voorst: € 20,00 voor de bloemenpot.
Hartelijk dank hiervoor. Het zal goed besteed worden.

Elisabeth Verduijn

Uit de wijk
Voor alles is er een tijd.
Een tijd om vol vuur te spreken
en een tijd om één en al oor te zijn.
Een tijd om een top te beklimmen
en een tijd om de leegte van een grot in te gaan.
Een tijd om uitbundig het leven te vieren
en een tijd om alles even te laten verstillen.
Een tijd om vervoerd te worden door de wildste dromen
en een tijd om met inzicht terug thuis e komen.
Een tijd om met vertrouwen uit te varen
en een tijd om enkel maar vaste grond te zoeken.
Een tijd om je met taaiheid te verweren
en een tijd om teder alles te omarmen.
Een tijd van kracht waarmee je grote dingen doet
en een tijd voor kwetsbaarheid en zachte moed.
Een tijd om innig elkaar nabij te zijn
en een tijd om enkel maar te weten en te wachten.
Een tijd om wakker te liggen van verlangen
en een tijd om dingen langdurig te laten gisten.
Een tijd om zorgvuldig te zaaien
en een tijd om verrukt daarvan het resultaat te zien.
Een tijd om over te lopen van geluk
en een tijd om te ontdekken dat verdriet
daarvan de keerzijde is. K. Gelaude

Waarin we ons ook maar herkennen: dat liefde en moed u 
mogen vergezellen op de weg van (veertig) dagen naar Pasen. 
Voor de mensen in het hospice en wie hen lief zijn, voor wie ver-
blijft, soms steeds weer, in het ziekenhuis, voor mensen thuis.

Op zondag 22 maart is onze eerstvolgende 
special Sunday. Het koor Voice uit Zeewolde, 
dat al eerder bij ons te gast is geweest, een 
fantastische groep jonge en gepassioneerde 
zangers en zangeressen, werkt mee aan de 
viering. O.l.v. Tim Breel brengen zij een med-
ley ten gehore uit Joseph and the amazing 

technicolar dreamcoat. Het thema is: laat je droom bestaan! 
Soms lijkt het onwaarschijnlijk dat dromen uitkomen. In de dro-
men van Jozef is de God van hemel en aarde in het spel. We 
horen in woorden en muziek dit prachtige verhaal. Welkom!

De moeite waard: kijk in deze tijd naar Pasen op ons weblog. 
Elke dag een tekst, lied ter inspiratie.
Met dank aan Mariëlle Jellema en Hester Degen, die er weer 
een prachtig geheel van hebben gemaakt. Iedereen dank die 
heeft meegewerkt!
https://noorderkerkede.wordpress.com/2020/02/26/
op-weg-naar-pasen-inleiding/

Vrede en alle goeds, 
Caroline Oosterveen

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk 
van 3 maart 2020
Dolf Smits opent de vergadering met het gedicht “Wie alleen 
loopt” van Patrice. In het moment van bezinning worden verhalen 
gedeeld over de jongelingsverenigingen van vroeger. Het over-
zicht van de financiën in 2019van de Noorderwijk wordt bespro-
ken. De jaarrekening van de PGE over 2019 wordt besproken 
evenals de resultaten van de Aktie Kerkbalans 2020. De opzet 
van een Gemeentegalerij is grotendeels gereed. Na de dienst 
van 8 maart zal hierover een korte presentatie voor de gemeen-
teleden worden gegeven. De organisatie van de “Preek van de 
Leek” dienst op zondagmiddag 5 april is vrijwel rond. De verga-
dering wordt besloten met “Lied van de vrijheid” van René van 
Loenen. 

Tijmen Apeldoorn

Vrijwilligersmiddag 2020
Zaterdagmiddag 1 februari vierden we onze jaarlijkse vrijwilligers 
bedank middag. Voor het eerst overdag hetgeen zeker de oude-
re vrijwilligers beviel. Careander was wederom een plezierige en 
volle thuishaven. Via liedjes werden we door elkaar gehutseld en 
ontstonden er 6 groepen en in de groepen ontstonden interes-
sante gesprekken n.a.v. vragen op gekleurde briefjes over van 
alles en nog wat. De pot met briefjes raakte niet op zodat nooit 
duidelijk zal worden welke groep er won. 
Ook een natje en een droogje ontbraken niet zodat we met een 
blij gemoed huiswaarts keerden. Met dank aan de organisatoren 
Anja, Mariëlle en Marjan. 

Sander

Pastorale Raad 11 februari 2020
Opening, met een stukje van Wim den Ouden voor de loka-
le omroep, over een bezoek met leerlingen aan de St. Paulus 
abdij en de zin van het kloosterleven. Tijdens het rondje secties 
gaat het o.a. over ernstig zieke gemeenteleden. Ouderen zonder 
internet krijgen een gedrukt exemplaar van onze eigen veer-
tigdagentijdkalender. 
De landelijke Pastorale dag vindt dit jaar in Ede in de CHE plaats 
op zaterdag 18 april. Het voornemen is om per kwartaal een 
(verjaardag)middag voor 80+ers te gaan organiseren. De ker-
kenraden van de PGE buigen zich in februari over het rapport 
‘Toekomstbestendig’. Binnenkort bepaalt de Diaconale Raad het 
jaarthema van ons diaconaal project. De kerstattenties zijn in 
de smaak gevallen en het ‘paasontbeitje’, voor ouderen die niet 
meer naar de kerk kunnen, staat op de rol voor 11 april. De bij-
eenkomst wordt besloten met ‘De tijd’ van Nando Eskes. 

Sander
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HARSKAMP GEREFORMEERD

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:
Ds. T. Volgenant -Beima 
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
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Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73 
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Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk
Elders in dit Kerkblad kunt u het resultaat van de Actie Kerkbalans 
2020 lezen. Het toegezegde bedrag in onze wijk is, volgens de 
laatste stand van zaken, 5,2% hoger dan in 2019, een heel mooi 
resultaat waar wij u als kerkenraad hartelijk voor bedanken.
Zondag 22 maart mogen we samen het Heilig Avondmaal vieren. 
Vanwege het rondwarende coronavirus hebben we het advies 
gekregen om bij de viering niet de bekers te gebruiken maar in 
plaats daarvan kleine wegwerpglaasjes. De kerkenraad heeft be-
sloten om dit advies op te volgen. In deze avondmaalsdienst zal 
dominee Haaima voorgaan.
In de kerkenraadsvergadering van 4 februari jl. hebben we kennis 
gemaakt met de classispredikant van de Classis Veluwe, dominee 
W. van Iperen. Hij is voor Harskamp geen onbekende omdat hij 
bij ons in de achterliggende jaren met enige regelmaat voorging 
in een dienst. We hebben een heel zinvol en plezierig gesprek 
gehad met elkaar.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Uitnodiging voor de Bevrijdingsdienst op 15 maart
U wordt uitgenodigd voor de speciale dienst aanstaande zondag 
15 maart om 10:00 uur. Voorganger is dominee O. Doorn uit Nij-
kerk en zal in het teken staan van Kamp Amersfoort.
Aan deze dienst werken leden uit onze gemeente mee.

Biddag en voedselbank
Zoals u weet, houden we rondom Dankdag al enkele jaren een 
actie voor de voedselbank in Ede.
Ons is gevraagd of we misschien vaker een actie willen houden.
Daarom is in overleg besloten om deze actie dit jaar ook met Bid-
dag te houden.
Op woensdag 11 maart mogen wij Biddag vieren, we willen deze 
dag starten met de inzamelingsactie voor de voedselbank in Ede.
De volgende producten zijn welkom: Conserven in blik of pot, 
denk hierbij aan groente, fruit, soep en vis groot en klein formaat. 
Maar ook macaroni, spaghetti en rijst zijn welkom. Deze produc-
ten kunnen ingeleverd worden op zondag 15 en 22 maart. Er zal 
weer een tafel voor in de kerk staan. 
Helpt u weer mee?

Alvast hartelijk dank! 
Namens de liturgiecommissie.

Senioren
Wij hopen met de senioren nog een paar bijeenkomsten te heb-
ben dit seizoen.
Op woensdag 8 april willen we de Paasviering houden, u bent 

welkom vanaf half 11 en beginnen dan met een kopje koffie, aan-
sluitend de paasviering met een lunch als afsluiting. Wilt u zich 
opgeven bij Janny of Elly.
29 april gaan we naar een binnentuin met als thema “De tuin over 
God”. Vertrek om half 2.
En als afsluiting van het seizoen gaan we naar de hotelschool 
in Wageningen voor een rondleiding met aansluitend een diner. 
Dat willen we doen op 4 juni. Het is op een donderdag, dus een 
andere dag dan gebruikelijk. Noteert u de datum in de agenda? 
Wij hopen u te ontmoeten op deze datums. 

Met vriendelijke groet,
Janny en Elly

Hallo jongens en meisjes
15 maart – Jezus veroordeeld door de Joodse Raad

 

 
Soms lieg je wel eens. Waarom doe je 
dat? Om ergens onderuit te komen. Of 
omdat je het niet eens bent met de waar-
heid. 
Jezus is gevangen genomen door de 
schriftgeleerden. Ze brachten Hem bij de 
leden van het Sanhedrin. Petrus was Je-
zus gevolgd. Hij wilde weten wat er ging 
gebeuren met Hem en ging tussen de 

knechten zitten zodat hij niet opviel. De hogepriesters en oudsten 
probeerden een reden te bedenken waarom ze Jezus ter dood 
wilden veroordelen. Ze kenden de Schriften, maar wilden niet ge-
loven dat die over deze Jezus gingen. Vele valse getuigen melden 
zich. Ze maken Jezus zwart, maar niemand verteld hetzelfde ver-
haal. Daar kunnen de Joodse leiders niets mee. De hogepriester 
stond op en vroeg Jezus: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch 
wat deze getuigen zeggen?’ Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge-
priester zei: ‘Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God.’ 
Jezus antwoordde: ‘U zegt het.’ Dit maakte de hogepriester woest. 
Hij scheurde zijn kleren en riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd(bele-
digd)! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig! Nu hebt u met 
eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u?’ Ze ant-
woorden: ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf! Daarop begon-
nen de mensen Jezus in het gezicht te spuwen en te slaan. Het 
Sanhedrin beweert dat Jezus God lastert/beledigd, dat Hij dingen 
over God zegt die niet kloppen. De Schriften maken duidelijk dat 
Jezus gelijk heeft, maar de priesters proberen met valse getuige-
nissen de waarheid weg te drukken. De woorden van God worden 
verdraaid. Dat is nu godslastering. Jezus zelf zegt de waarheid.

22 maart – Pilatus spreekt geen recht

 

 
De volgende ochtend werd Jezus naar 
Pilatus gebracht. Want de Joden mogen 
Jezus niet zelf ter dood brengen. Hun oor-
deel moet overgenomen worden door de 
Romeinen overheid. Pilatus moet aan de 
hand van de Romeinse wet toetsen wat 
de misdaad van Jezus is. Onpartijdig en 
onbevooroordeeld moet hij recht spreken. 
De mensen schreeuwden allemaal be-

schuldigingen naar Jezus. Maar Hij reageerde er niet één keer op. 
Daarop zei Pilatus tegen Jezus: ‘Hoort u niet wat deze getuigen 
allemaal tegen u inbrengen?’ Maar Jezus antwoordde niet. Toen 
stelde Pilatus hem de vraag: ‘Bent u de koning van de Joden?’ 
Jezus zei: ‘U zegt het.’ Pilatus moet even denken. Hij moet kiezen: 
recht of onrecht, een betrouwbare of onbetrouwbare overheid. Hij 
durfde de wetten niet uit te voeren, want dan komt Jezus vrij en 
zijn priesters boos op hem. Hij wil hen te vriend houden. Hij is 
bang voor de schreeuwende mensen. Dat zegt hij: ‘Doen jullie 
maar wat je wilt!’ De mensen juichten. Jezus werd terug in de 
gevangenis gegooid om later gekruisigd te worden. 
Pilatus denkt meer aan zichzelf dan aan het Romeinse recht; hij 
kiest niet. Geen keuze is ook een keuze. Wat een slechte rechter! 
Jezus wordt mede door de slappe Pilatus gekruisigd.

29 maart – Jezus aan het kruis bespot

 

 
Jezus is veroordeeld tot de doodstraf. Dit be-
tekende in die tijd dat je gekruisigd werd. Dit 
gebeurde op Golgotha. Jezus werd aan het 
kruis gehangen. Terwijl Jezus daar hing, ver-
deelde de mensen zijn kleren en bewaakte 
hem. Boven Jezus hing een bordje. ‘Dit is Je-
zus, de koning van de Joden.’ Daarna werden 



8

er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een links van hem 
en de ander rechts. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe 
en zeiden spottend: ‘Als jij de Zoon van God bent, red jezelf dan 
maar en kom van dat kruis af!’ Ook de hogepriesters, de schriftge-
leerden en de oudsten maakten gemene opmerkingen: ‘Anderen 
heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de 
koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zul-
len we hem geloven. Hij vertrouwt toch op God, waarom redt Hij 
Hem dan niet. Hij heeft immers gezegd: ‘Ik ben de Zoon van God.’ 
Spottende opmerkingen kunnen je van binnen heel erg raken. Je 
vergeet ze niet. En je wilt het liefst terugschelden of die ander 
een klap verkopen. Jezus doet dat niet. Hij zwijgt en Hij verdraagt 
het. Want Gods nieuwe wereld komt doordat Hij lijdt en sterft en 
gehoorzaam is aan zijn Vader. Dat weet en gelooft Jezus. 

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:
15-03 Nicoline en Djoerd
22-03 Marike en Ria
29-03 Gea en Jannieke
05-04 Alice en Nathalie

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet
De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag
live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

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 
Het centrale emailadres is: pastoraat@beatrixkerk.nl

Wijkkas Beatrixkerk
Giften kunnen worden overgemaakt naar: rekeningnummer 
NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede 

Wijkpenningmeester 
A.J. Koskamp, e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

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

Vanuit Proosda Beatitudinum
Een wat zoetzure lucht hangt in mijn studeerkamer. Het is de lucht 
van een bierbrouwerij. Na de workshop ‘bidden en brouwen’, in de 
abdij van Chemin Neuf staat hier nu al een paar weken onder een 
waterslot een wit emmertje met liters bier te pruttelen. 
Straks mag ik het gaan bottelen. Het was nog een hele klus om 
een kratje lege beugel-bierflesjes te vinden – maar gelukkig was 
de supermarkt in de buurt zo vriendelijk mij een kratje lege flesjes 
te ‘verkopen’. Ik begrijp wel waarom in kloosters er zoveel waarde 
gehecht wordt aan het werken met je handen. Het is mooi, ge-
zond en goed om praktisch bezig te zijn. De vesper op Aswoens-
dag heeft wat dat betreft mij zelf ook weer aan het denken gezet 
over de stoffelijkheid en de ‘aardsheid’ van ons bestaan. Mensen 
die werken in de ‘zielzorg’ lopen misschien extra risico om te gaan 
‘zweven’. Hoe waardevol is dan juist die fysieke kant van ons ge-
loof. “Ik geloof de opstanding des vleses…” 
Dat lichaam van ons, dat eten op je bord, die bomen in de straat, 
heel die materiele schepping, dat doet er toe. Dat is gewild. En 
niet maar een ‘bijproduct’. Afgelopen woensdag was het maan-
delijkse ochtendgebed met voorgangers hier in Ede. Elke keer 
weer bijzonder om onder andere met Hervormde, Evangelische, 
Vrijgemaakte, Baptisten, Nederlands Gereformeerde collega’s 
samen te komen om te bidden. We lazen deze keer psalm 62. 
Mijn aandacht bleef weer hangen bij ‘waarlijk, een ademtocht zijn 
de kinderen van Adam…,’…. Lucht… Stof zijn we. En daar is niets 
mis mee. Maar het is wel kwetsbaar en broos. Hoe dieper ik dat 
besef, hoe wonderlijker Pasen zal worden. 
Maar voordat het Pasen is valt er nog wel meer te doen dat een 
emmertje zelfgebrouwen bier in flesjes bottelen. Volgende week 
staan weer twee studiedagen op Hydepark in de agenda. Deze 
keer gaan we met een aantal gastdocenten aan de slag rondom 
missionair preken. Na die studietweedaagse mag ik gelijk oefe-
nen, want op biddag komt basisschool ‘het Startpunt’ bij ons op 
bezoek. Bijzonder – en ik zie er naar uit! 
In de week na biddag verblijf ik op Abbey Great Missenden, in 
Engeland, om daar met alle Europese afgevaardigden ons voor te 
bereiden op de conferentie in juni van de World Council of Missi-
on. Dit jaar zal er op de conferentie vooral nagedacht worden over 
gerechtigheid en hoe slavernij (toen en nu) van invloed zijn op 
culturen (en de kerken in die culturen) – en welk licht het Evange-
lie daarover schijnt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik mij nog nooit 
zo had bezig gehouden met de problematiek rondom blank/zwart 
(en andere kleurschakeringen). Dat de voorbereidingsweek voor 
de conferentie in de 40-dagen tijd valt komt mij eigenlijk niet heel 
goed uit – maar dat is blijkbaar niet anders. 
Ondertussen gaan de voorbereidingen in de gemeente gestaag 
door, als het gaat over de verjaardag van onze kerk en de wijk 
rondom de kerk. Het Beatrixpark bestaat 80 jaar…! Op 3 april is 
het precies 80 jaar geleden dat de kerk feestelijk op een woens-
dagavond geopend werd en er een eredienst gehouden werd. Re-
den tot dankbaarheid en feest…!
Klaas Kopinga en Ans Verhage zijn met andere organisaties druk 
bezig om er een mooi buurtfeest van te maken. Dat de klokken ui-
teraard feestelijk over het Beatrixpark zullen beieren spreekt voor 
zich. Prachtig hoe Evert Somer contacten aanknoopt met archiva-
rissen in het Noorden om uit te zoeken waar de klokken uit onze 
kerk nu vandaan komen. Volgens het archief hier in Ede hebben 
de heren kerkvoogden twee welluidende klokken laten gieten in 
het Groningse Heiligerlee. Van die éne klok klopt dat wel – maar 
waar komt dan de Andreasklok uit 1794 vandaan? Vragen, vra-
gen,… maar het gedegen speurwerk van Evert is nog niet ten ein-
de. Hulde dan ook voor zijn inzet! We wachten met spanning af… 
Ondertussen hebben Dick Peters en Janny Westmaas de klus op-
gepakt om de doop- en trouwboeken van de Gereformeerde Kerk 
Ede ‘bij te werken’ – daar blijkt nog veel werk te liggen. Ondertus-
sen is gelijk de rij voorgangers in onze gemeente maar eens ter 
hand genomen. Waar Maartens naam in Woerden op het predi-
kantenbord de zóveelste is (vanaf 1525….!) past mij (ons) in de 
Beatrixkerk enige bescheidenheid – ik blijk de tiende predikant 
hier te zijn. Toch loopt de lijn natuurlijk verder terug dan 1940. De 
lijn van onze gemeente loopt tot aan de weleerwaarde heer Dave-
laar, de eerste voorganger (latere predikant) van de Gereformeer-
de Kerk in Ede (1887). Vanaf dat eerste begin van onze gemeente 
gerekend zijn er natuurlijk aardig wat meer namen te noemen – 
ook uit de andere wijken. Mooi hoe Janny en Dick dat ook alle-
maal voor het jubileum netjes in kaart hebben gebracht. Wellicht 
dat dat binnenkort ook weer zichtbaar is voor alle gemeenteleden. 
De namen en gezichten laten een hele geschiedenis zien… Wat 
is er veel gebeurd en veranderd, in zo’n 80 of 130 jaar…! 
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Goed om bij stil te staan en dankbaar te vieren. Hoe, daarover valt 
elders meer te lezen. 
Vanuit de pastorie een goede verdere 40-dagen tijd toegewenst,
allen die moeilijke tijden doormaken veel kracht toegebeden,
een vriendelijke groet – ook van Maarten,

Theo Pieter de Jong
 
Bij de diensten
Op zondag 15 maart, zondag Oculi mogen we Mila van der Eijk 
en Liv van der Eijk dopen. Dit zijn geen zusjes, maar nichtjes… 
Deze dienst zal tevens in het kader staan van ons jaarthema ‘leer 
ons bidden’, en heeft als thema ‘gebed en missie/geloofsopvoe-
ding’. Met de kinderen mee vervolgen we de lezing uit de Bergre-
de: Mattheus 5:43-48. Ook lezen we uit Kolossenzen 4, vers 2-6. 
Paulus vraagt om gebed, om het evangelie goed door te kunnen 
geven. Dat kun je blijkbaar ‘goed’ of ‘minder goed’ doen. Maar wat 
is goed? En hoe geven wij het door? Aan onze kinderen? Of aan 
mensen die er benieuwd naar zijn wat ons beweegt, daar in die 
kerk? En wat maakt het dan voor verschil, of je daar nu wel of 
niet voor bidt? In de lezing uit de Bergrede staan ook over deze 
vragen behartenswaardige woorden. 
Op zondag 22 maart, zondag Laetare, vieren we traditiegetrouw 
samen het Avondmaal. De doorgaande lezing uit de Bergrede 
brengt ons bij Mattheus 6:9-13, het Onze Vader. Een gebed wat 
we wekelijks bidden. Goed om er tijd voor te nemen om in deze 
avondmaalsdienst ook die woorden weer langzaam te proeven. 
Bijzonder is dat bij deze dienst onze wijkagent, Ezequiel Eugenio 
met ons hoopt mee te vieren. Natuurlijk zullen wij ook voor hem 
en zijn werk danken en bidden. Na de dienst bent u allen van 
harte uitgenodigd om met koffie en thee de kerkzaal weer even in 
te lopen, omdat Ezequiel dan iets wil vertellen over zijn werk in de 
wijk. Van harte uitgenodigd! 
Op de 5e zondag van de 40-dagen tijd, zondag Judica, 29 maart, 
zal alles anders zijn. We vieren dan een kinderdienst. Wie liever 
een ‘gewone, rustige dienst wil’ kan die zondag misschien beter 
even uitwijken naar een andere wijk – want in de Beatrixkerk vie-
ren we dan een dynamische kinderdienst. Met de kinderen lezen 
we verder uit de Bergrede, het gedeelte waarin Jezus spreekt 
over de twee huizen. Het huis op het zand en het huis op de rots. 
We proberen de gelijkenis niet alleen te horen, ook te (zintuiglijk) 
te ervaren. Neem vooral buurkinderen, neefjes en nichtjes, of an-
dere kinderen mee…! 

PALMZONDAG - De intocht… 
Het is op Palmzondag een oud gebruik dat de gemeente zingend 
de kerk intrekt. Van dat oude gebruik is in onze diensten vaak nog 
iets te zien, doordat de kinderen met hun Palmpasenstokken een 
paar keer een rondje door de kerk mogen lopen. Maar oorspron-
kelijk deed de hele gemeente dat. 
Een prachtig gebruik, wat natuurlijk ook missionair gezien best 
interessant is… 
“Wat doet die vreemde groep zingende mensen daar voor de 
kerk? Zo trekken ze de poorten in… En daarbij denken ze aan 
Jezus, hoe Hij de stad Jeruzalem introk, terwijl de mensen Hem 
toezongen en juichten…” 
Natuurlijk is niet iedereen even goed ter been. En hoe het weer 
die zondagmorgen 5 april zal zijn weten we ook nog niet. U mag 
daarom ook gerust al gewoon uw plekje in de kerk weer opzoe-
ken. Maar wie dit eens wil beleven, is dus van harte uitgenodigd 
om op zondagmorgen 5 april om tien voor tien voor de trappen 
van de kerk aanwezig te zijn. Daar zal de cantorij dan ook zijn. 
Twee kinderen mogen de grote oude kerkdeuren openduwen – en 
met z’n allen zullen we dan achter het zingende koor aantrekken, 
met onze ‘palmtakjes’, de kerk in… Dit jaar besteden we dit mooie 
oude ritueel dus niet uit aan de kinderen, maar doen we graag 
zoveel mogelijk allemaal weer mee… 
Welkom!
P.S. de oude, gerestaureerde Kanselbijbel, die op 3 april 1940 is 
aangeboden aan de gemeente, zal op deze morgen opnieuw de 
kerk in gedragen worden. Deze Bijbel zal dan op de nieuwe ambo 
(lezenaar) gelegd worden, die op deze zondag ook in gebruik ge-
nomen zal worden. 

In Memoriam Engelina Tillema-Niemeijer
Op 19 november 1923 werd in het Groningse Musselkanaal En-
gelina Niemeijer geboren. Zij groeide als boerendochter op in een 
groot gezin, in moeilijke jaren van ziekte en oorlog. Als dochter 
van een Gereformeerde boer leerde zij ruim denken – ook me-

neer Pastoor was welkom op de boerderij die naast de katholieke 
kerk stond. Enkele jaren na haar trouwen en nadat de 4 kinde-
ren geboren waren verhuisde het gezin Tillema naar Amsterdam, 
waar vader een betrekking kreeg bij de bank. Na zijn pensionering 
verhuisden Engelina en haar man naar Ede, waar zij nog geluk-
kige jaren kenden en actief betrokken raakten bij onze gemeente. 
Na het overlijden van haar man vond Engelina het evenwicht in 
het leven weer terug en kende zij nog vele, goede jaren. Maar de 
laatste jaren waren niet eenvoudig voor deze sterke vrouw die 
goed wist waar zij stond en wat zij wilde. De toenemende lichame-
lijke beperkingen vielen haar zwaar, en keer op keer bracht zij die 
moeiten in gebed bij haar Heer. Trouw werd zij door dochter Erna 
en zoon Ferdinand bezocht, tot zij op 20 februari 2020 overleed, 
op 96 jarige leeftijd. Na een besloten, waardige plechtigheid van 
gebed en dank – hebben wij Engelina bij haar man begraven in 
het Groningse Stedum. Moge onze goede God de gedachtenis 
aan Engelina zegenen.

Schrijfactie Amnesty International
Op zondag 15 maart houdt de diaconie in de Beatrixkerk een 
schrijfactie van Amnesty International, voor de Iraanse Saba Kor-
dafshari , 22 jaar. Zij zette zich in voor de mensenrechten in Iran 
en voerde actie tegen de verplichting om een hoofddoek te dra-
gen. Op 1 juni 2019 werd ze door elf agenten in burger opgepakt. 
Na een zeer oneerlijk proces werd ze tot 24 jaar cel veroordeeld, 
waarvan ze 15 jaar moet uitzitten. Dit alleen omdat ze anderen 
zou hebben aangemoedigd hun hoofddoek af te doen. Saba Kor-
dafshari strijdt voor het recht om zelf te bepalen wat je draagt. 
Door het niet dragen van een hoofddoek strafbaar te stellen wor-
den vrouwen in Iran gediscrimineerd. Wetten die de hoofddoek 
verplichten zijn in strijd met het recht op vrije meningsuiting en het 
recht op gelijke rechten voor iedereen.
Met deze actie wil Amnesty International het Iraanse hoofd van de 
rechterlijke macht oproepen om Saba Kordafshari onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te laten.
U kunt voor en na de dienst u handtekening zetten op de daarvoor 
bestemde lijsten. Van harte aanbevolen door de diaconie.

Vakantieweken georganiseerd door Het vakantiebureau
Zoals u weet hebben de gezamenlijke diaconieën van Nijmegen, 
Wageningen, Renkum, Ede en Bennekom tot en met 2018 jaarlijks 
een vakantieweek georganiseerd voor die gemeenteleden die niet 
zelf meer zelfstandig op vakantie konden doordat zij zorg nodig 
hadden. Jammer genoeg moesten wij in 2018 hiermee stoppen.
Wilt u nu toch nog een week op vakantie dan zijn via Het vakan-
tiebureau te Doorn (van de Protestantse kerk) mogelijkheden om 
daar aan deel te nemen.
Het vakantiebureau verzorgt o.a. vakanties voor senioren en men-
sen met een zorgvraag.
Tijdens de vakantieweek kunt u nieuwe mensen ontmoeten en 
genieten van heerlijke maaltijden en een prachtige omgeving. 
Verder worden er die week door vrijwilligers allerlei activiteiten en 
uitstapjes georganiseerd.
De vakanties hebben een open protestants christelijke identiteit 
waarbinnen iedereen welkom is. Er is de gehele week een pastor 
aanwezig en op zondag een kerkdienst.
De vakanties vinden o.a. plaats in het Nieuw Hydepark te Doorn 
en vakantiehotel Dennenheuvel te Ermelo. Gaat om vakantiewe-
ken in juli, augustus, september en november van dit jaar.
Op dit moment kan men vanuit het vakantiebureau niet aangeven 
hoe de bezetting in deze vakantieweken is. 
Hebt u belangstelling neem dan z.s.m. contact met ondergete-
kende. Ik kan u dan over alles informeren en samen kunnen we 
kijken wat voor u een geschikte week is en of er voor die week 
nog plaatsen beschikbaar zijn.

Paul Haver, p.haver-h.cnossen@hetnet.nl 
Telefoon 0318-641183 / 06-53665368

Evensong 29 maart om 17.00 uur in de Beatrixkerk
Voorganger is ds. A. Romein; het orgel wordt bespeeld door 
Sebastiaan ‘t Hart.
Verder verleent medewerking het Dubbelkwartet Otto Voci uit Ede, 
enthousiaste koorzangers die graag in kleine bezetting willen zin-
gen. Ze zingen zowel a capella als met piano- of orgelbegeleiding.
Zie www.ottovociede.nl voor meer informatie.
Zoals altijd van harte welkom!

Werkgroep Edesche Evensongs
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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 gegevens 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

Berichten van overlijden
21 februari is Martina Maria Everdina Heijveld – van de Graaf 
overleden in de leeftijd van 95 jaar. Diny is vanuit Rotterdam naar 
Ede gekomen om met een echte Edenaar te trouwen. Echt inbur-
geren hier was lastig, ze werd als een echte stadse gezien. Haar 
gezin was haar alles. Zes kinderen bracht ze met heel veel lief-
de groot. Het sterven van haar man en later hun dochter voelde 
voor haar als dat er iets van haar werd weggenomen en afge-
sneden. Toch probeerde ze elke dag weer iets van haar leven te 
maken. Dat was haar opdracht, zo zag ze dat. En God was hierin 
haar houvast. Want, zo zei ze zelf, ‘ik stel mijn vertrouwen op de 
Heer mijn God’.
Donderdag 27 februari heeft haar begrafenis plaatsgevonden op 
de Algemene Begraafplaats in Ede. 

22 februari is Geertruida Maria Visser – de Jong overleden in de 
leeftijd van 93 jaar Mevrouw Visser was half januari vanuit Die-
men naar Ede verhuisd. Ze woonde dus nog maar kort in De 
Pleinen op de Pollenstein en daardoor had een kennismaking 
met haar vanuit De Open Hof nog niet plaatsgevonden. 

Op 23 februari is Arie Threels overleden in de leeftijd van 79 
jaar. Het leven van Arie kende geen gemakkelijke start. Hij werd 
geboren met Spina Bifida. Dat maakte wel dat hij een enorme 
vechter werd. Als kind al wilde hij gewoon kunnen wat andere 
kinderen ook konden. Arie is in alle lichamelijke problemen die 
hem overkwamen altijd strijdbaar gebleven: ‘Ik blijf gewoon leven’. 
Arie trouwde met Nel de Graaf en samen kregen ze drie doch-
ters. Met elkaar vormden ze een vijf-eenheid. Liefde verbond 
hen. Ze waren er voor elkaar, konden van elkaar op aan. Altijd, 
Wat voelden Arie en Nel zich gezegend met hun gezin. Blij en 
ongelooflijk dankbaar waren zij. 
Zaterdag 29 februari heeft de begrafenisplechtigheid plaatsge-
vonden. ‘Arie Threels leeft, ook al is hij dan afgelopen zondag 
gestorven, op de eerste dag van de nieuwe week, in de Chris-
telijke traditie de dag van de opstanding, de eerste dag van een 
heel nieuw leven’. Dat dit troost en bemoediging mag zijn voor 
Nel die alleen achter blijft. 

Ds. Agnès Gilles

AL-dienst zondag 22 maart
Zondag 22 maart vieren we met jong en oud samen weer een 
Alle Leeftijden-dienst. Het thema is dit keer: Water als teken van 
leven. Water heb je nodig om te kunnen leven. Net als liefde. Wat 
gebeurt er als er geen schoon water of geen liefde meer is? De 
Egyptenaren weten er alles van, want de Farao verhardde zijn 
hart ………. Er is voor jong en oud weer van alles te horen, te 

zien en te doen. En natuurlijk zingen we samen met De Open 
Hof-band en de organist prachtig passende liederen. Hartelijk 
welkom in De Open Hof om 10.00 uur.

40 dagen tijd
In de Open Hof is het thema van de 40 dagen tijd “een teken 
van leven’’. Elke zondag staat een ansichtkaart met een bijzon-
dere tekst centraal. Deze kaart kan na de dienst meegenomen 
worden om op te sturen naar iemand die dit teken van leven om 
welke reden dan ook kan gebruiken. 

Verdere ZWO activiteiten
Gedurende deze 40 dagen tijd (eigenlijk 47 dagen maar de zon-
dagen worden niet meegerekend) kan er gespaard worden in 
spaardoosje voor Stichting “de Vrolijkheid”. Deze doosjes zijn uit-
gedeeld. Heb je er geen? Sparen kan natuurlijk ook in een eigen 
doosje. De Vrolijkheid is een netwerk van kunstenaars, theater-
makers en musici die investeren in kinderen in asielzoekerscen-
tra in Nederland
In de week van zondag 15 maart en wel op vrijdagavond 20 
maart is er bloemschikken met als thema “eenvoudige voorjaar-
schikking” verzorgt door Gilia Fidder. In de Open Hof ligt een 
intekenlijst. De opbrengst van deze activiteit gaat naar: “nieuwe 
kansen voor straatmeisjes in Ghana”.
In de week van zondag 22 maart staat een creatieve middag 
gepland om met elkaar nog meer kaarten te maken die ook weer 
opgestuurd kunnen worden in het 40 dagen thema “een teken 
van leven”. Op woensdagmiddag 25 maart van 14.30 tot 16.30 
uur bent u welkom in de Open Hof om kaarten te schilderen, 
te tekenen en van een groet te voorzien. Aafke Lodder verzorgt 
deze middag.
Zondag 5 april is het Palmpasen: kinderen lopen dan met ver-
sierde stokken door de kerk tijdens de viering. 
In deze week, de stille week, zijn er meerdere samenkomsten in 
de Open Hof.
Zondag 12 april: Pasen – inleveren van de spaardoosjes.
Voor informatie of opgeven –bloemschikken en kaarten maken: 
Janneke Odie odie.janneke@gmail.com
De ZWO collecte doelen in de vieringen van de 40-dagentijd 
staan in het teken van “sta op”. 

De ZWO cie van de Open Hof.

Collecte doelen van de komende weken in de Open Hof
De ZWO collecte doelen in de vieringen van de 40-dagentijd 
staan in het teken van “sta op”. Als volgers van Jezus mogen we 
ons niet neerleggen bij gebrokenheid. Sta op en kom samen in 
actie! Zo bieden we hoop en doen we recht aan vluchtelingen, 
aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede 
of moeilijke omstandigheden
Zondag 15 maart
De eerste collecte is voor de centrale diaconie met als doel “de 
Meet-Inn”
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel “overleven in 
een burgeroorlog in Zuid-Soedan” 
Zie ook het stukje van de ZWO in het algemene deel in deze 
kerkbode
Zondag 22 maart
De eerste collecte is voor de centrale diaconie met als doel 
“vakantie weken voor minder draagkrachtigen van onze eigen 
PGE”
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel “vakanties met 
aandacht in Nederland”
Zie ook het stukje van de ZWO in het algemene deel van deze 
kerkbode
Zondag 29 maart
De eerste collecte is voor de eigen wijkkas voor onze eigen wij-
kactiviteiten
De tweede collecte is voor de ZWO met als doel “nieuwe kansen 
voor straatmeisjes in Ghana”
Zie ook het stukje van de ZWO in het algemene deel van deze 
kerkbode
Kijkt of luistert u via internet naar deze vieringen en wilt u ook 
bijdragen aan één of meer doelen?
Maak dan uw collectebedrag over naar 
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede 
onder vermelding van: - 1e /- 2e Collecte De Open Hof met 
datum en doel 

De diakenen van de Open Hof
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Middengroep brainstormlunch
Wie of wat ben jij? Een wekelijkse kerkganger? Iemand die af 
en toe of bijna nooit in de kerk komt? Wellicht kom je pas een 
korte tijd in de Open Hof en ben je aan het kijken of de Open 
Hof iets voor jou is. Het kan ook zijn dat je een poos niet of min-
der betrokken bent geweest en dat je eraan denkt om de draad 
weer op te pakken… 
Wie of wat je ook bent, deze uitnodiging is ook zéker voor jou!

 

 
Zondag 22 maart is er in de Open Hof 
een ontmoetings- én brainstormbijeen-
komst voor iedereen tussen de 19 en 
49 jaar. Tijdens koffie, thee & lunch is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Ook kan iedereen die wil meedenken 
over hoe we als millennials én veertigers 

graag samen kerk willen zijn in de Open Hof. We zijn benieuwd 
naar jouw mening en ideeën: Hoe kan de Open Hof iets toevoe-
gen aan jouw leven? Welke onderwerpen en manieren van kerk-
zijn spreken jou aan? Vind je het leuk om jouw talent(en) voor 
het eerst, of opnieuw in te zetten in de Open Hof? Het program-
ma is als volgt:
- vanaf ongeveer 11.00 koffie & thee
- rond 11.30 is er een gezamenlijke start én een kort 
 verkennend brainstormmoment
- om 12.00 is er de lunch
- rond 12.30 vervolgen we ons brainstormen
- om 13.30 sluiten we gezamenlijk af
Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! Je 
bent welkom voor alle onderdelen, maar je kan er natuurlijk ook 
voor kiezen om maar bij een deel aanwezig te zijn. Wanneer je 
komt lunchen, geef je dan uiterlijk vrijdag 20 maart op via mid-
dengroep@openhof-ede.nl. Voor de koffie/thee en het brainstor-
men hoef je je niet aan te melden. Mocht je een bepaald dieet 
volgen, zou je dan zelf je eigen lunch en/of iets voor bij de koffie/
thee willen meenemen? 
Kinderen zijn welkom! Er zal oppas aanwezig zijn. Oudere kinde-
ren kunnen een spel meenemen. 
We zien er naar uit om je te zien op zondag 22 maart!

Agnès Gilles (predikant)
Roelof Vogelzang (wijk-ouderling) 

Metske Meijering
Gert van Asselt

Kindernevendienst Open Hof 
Veertigdagentijd: ‘Een teken van leven’ 
In deze weken lezen we in de kindernevendienst verhalen uit 
het bijbelboek Exodus. Het is een bijzonder verhaal, omdat het 
zo mooi laat zien wie God is. Het verhaal gaat over mensen die 
het moeilijk hebben, mensen die verdrietig en bang zijn. En God 
zegt tegen die mensen: ‘Ik zie het als je het moeilijk hebt. Ik kom 
naar je toe om je te helpen en om je te bevrijden. Ik ben er voor 
jou’. Zo geeft God mensen een teken van leven. En wij kunnen 
elkaar ook een teken van leven geven. 
Op 15 maart is het thema ‘Hoor je me?’ Hoort God naar de wan-
hoop van zijn volk? En hoort het volk de woorden vol beloften 
van God? Na het verhaal maken we ook deze week iets, zodat 
we op eerste Paasdag tijdens de kindernevendienst aan een vro-
lijk gedekte tafel een maaltijd kunnen vieren. Deze week versie-
ren we een bord. 
Op 22 maart is het thema ‘Water als teken van leven’. We horen 
een verhaal over de grote rivier de Nijl. Na het verhaal maken 
we ook deze week iets, zodat we op eerste Paasdag tijdens de 
kindernevendienst aan een vrolijk gedekte tafel een maaltijd 
kunnen vieren. Water is belangrijk! Deze week versieren we een 
beker. 
Op 29 maart is het thema ‘Kracht van boven’. We horen een ver-
haal over onweer en zware hagelbuien. We knutselen een narcis, 
die op eerste Paasdag als teken van leven op de tafel staat. 
Wij hebben er zin in! Kom jij ook?! 

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst 

Vanuit de wijkkerkenraad 

Data om te onthouden 
15 maart: ds. Agnès Gilles 
18 maart: lunch van 12-14 uur in de Open Hof, iedereen van 
harte welkom 

22 maart: ds. Agnès Gilles, AL-DIENST 
29 maart: ds. Hans Breunese 

Verantwoording van giften 
Voor de wijkkas € 325,- Heel hartelijk bedankt voor deze gulle 
gift. 

Coronavirus 
Vanuit de PKN zijn er richtlijnen ten aanzien van het coronavi-
rus. Daarom is de afgelopen week besloten dat de predikant na 
afloop van de dienst geen handen meer geeft aan gemeentele-
den. Dit ter bescherming van ons allen. In de wijkkerkenraads-
vergadering van afgelopen maandag is ook besloten dat de col-
lecte voorlopig bij de uitgang van de kerkzalen zal plaatsvinden 
na afloop van de dienst. Als WKR willen we geen paniek zaaien 
maar wel voorzichtig zijn. Onze gemeente kent een groot aan-
tal mensen met verminderde weerstand en op deze manier kun-
nen wij hieraan bijdragen. Alle bijeenkomsten die gepland staan, 
gaan voorlopig gewoon door. Als WKR houden we wel de lande-
lijke ontwikkelingen goed in de gaten en ondernemen actie waar 
nodig. Vooralsnog geven de predikant en de ouderling van dienst 
elkaar wel een hand bij het begin en einde van de dienst. Waar 
nodig wordt ook dit bijgesteld. Ten aanzien van de Maaltijd van 
de Heer is er nog geen reden om actie te ondernemen. Deze 
viering is op Witte Donderdag en tegen die tijd nemen we, afhan-
kelijk van de ontwikkelingen, een besluit. 

De Eritrese Koptische geloofsgemeenschap welkom in de 
Open Hof

 

 
De beheersraad van de 
Open Hof mag met vreug-
de berichten dat zij in over-
leg met de beheerder van 
de Open Hof, de Eritrese 
geloofsgemeenschap in Ede 
e/o ruimte gaat bieden voor 

het houden van traditionele kerkdiensten in de Open Hof.
Een aantal leden van de Eritrese geloofsgemeenschap, beho-
rend tot de Tigrinya-bevolking, volgt sinds 2016 taalondersteu-
ning in de Open Hof.
Begin juli 2019 heeft een delegatie van de Eritrese geloofsge-
meenschap in Ede e/o, de vraag voorgelegd of het mogelijk is 
een ruimte te huren in de Open Hof, voor het houden van kerk-
diensten.
Een aantal voorgesprekken met de beheerder en S. Roosjen, 
coördinator taalondersteuning/ werkgroep Zorgzame kerk, heeft 
uiteindelijk geleid tot het indienen van een aanvraag voor ver-
huur van ruimte. 
Rekening houdend met bestaande activiteiten, o.a. Jeugdkerk, 
werd er overeenstemming bereikt met de vertegenwoordigers 
van de Eritrese Koptische geloofsgemeenschap.
De huurovereenkomst werd op woensdag 4 maart jl. onder het 
genot van een kop koffie in de Open Hof ondertekend.
De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan voor de 
eerste en derde zondag van de maand, van 9.00 uur tot 13.00 
uur, ingaande 15 maart 2020. De kerkdiensten zullen plaatsvin-
den in de Omegazaal.
Binnen de Eritrese Koptische geloofsgemeenschap is de traditi-
onele kerkdienst en culturele achtergrond sterk met elkaar ver-
bonden. De liturgische taal is Geez en Tigrinya.
Veel mensen die nu een traditionele Koptisch Orthodoxe kerk-
dienst wilden bijwonen gingen daarvoor naar Utrecht of Amster-
dam, omdat er in Ede geen eigen kerk was, waar traditionele 
kerkdiensten konden worden gehouden. 
Gezien de financiële kosten werden de kerkdiensten elders 
beperkt bezocht, nl. 1 x in de 2 maanden en gezien de kosten 
niet altijd in gezinsverband.
Omdat er gelijktijdig op de zondagen ook kerkdiensten aan de 
andere zijde van de Open Hof plaatsvinden en om de bezoekers 
gescheiden te houden, zijn de volgende afspraken gemaakt. 
- Fietsenstalling en ingang zijn gesitueerd bij de ingang van de  
 Omegazaal.
- De dubbele tochtdeur in hal dient gesloten te blijven. 
 Andere ruimtes van de Open Hof mogen niet worden 
 betreden.
- Tijdens elke dienst is er tussen 9.00 u en 13.00 u een 
 vrijwilliger van de Open Hof aanwezig als contactpersoon   
 voor de dienstdoende contactpersoon van de Eritrese   
 geloofsgemeenschap.
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Een hartelijk welkom voor de Eritrese Koptische geloofsgemeen-
schap in de Open Hof!
De PGE-wijkgemeente De Open Hof wenst hen een gezegende 
tijd toe.

Sijtze Roosjen
Voorzitter werkgroep Zorgzame kerk Contactfunctionaris

Wijnand Rietman 
Voorzitter Beheersraad De Open Hof

     
 

Vergadering 2 maart jl.
- In deze vergadering werden van 19-20 uur de jaarrekeningen 
van de wijkkas en de PGE besproken. De penningmeester van 
de wijkkas was aanwezig om een toelichting te geven. De jaarre-
kening van de wijkkas gaf een klein negatief resultaat. De WKR 
bedankt Johan Hiddink voor zijn inzet en toelichting. Ten aanzien 
van de jaarrekening PGE zijn een paar kleine vragen geformu-
leerd aan het CvK. Wel hebben we de jaarrekening goedge-
keurd, met dank aan Harm van der Meij voor al zijn werk. 
- Vanaf 20.00 uur stond de vergadering in het teken van het rap-
port: ‘PGE toekomstbestendig’. De Algemene Kerkenraad ver-
gadert op donderdag 5 maart over dit rapport in een besloten 
vergadering. Daarna is de verwachting dat de vertrouwelijkheid 
van het rapport af kan. Vervolgens kunnen wij dan met u een 
gemeenteavond organiseren waar we de inhoudelijkheid met u 
kunnen delen en graag uw visie / mening horen. Op basis waar-
van wij dan als WKR onze conclusies als Open Hof gaan delen 
met de AK. 
Wordt vervolgd dus. Als WKR hebben we tijdens onze wijkker-
kenraad ons voorbereid op de aankomende besloten vergade-
ring van de AK. 
- Deze week wordt het contract getekend tussen de Eritrese 
gemeenschap en De Open Hof over de kerkdiensten van deze 
gemeenschap op de 1e en de 3e zondag in De Open Hof. De 
diensten vinden plaats in de Omegazaal. Er is inloop van 09.00-
13.00 uur. Een vrijwilliger van De Open Hof zal aanwezig zijn. 
- De WKR besluit dat Sijtze Roosjen als secundus wordt afge-
vaardigd naar de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad. 
- Er komt binnenkort een oproep voor een organist / pianist in 
Kijk op de Wijk en het kerkblad om op zondag Albert en Ina te 
ondersteunen na het wegvallen van onze Nico van Reenen. En 
mocht u daarop al reactie kunnen / willen geven, dan zien we die 
graag tegemoet. 

Namens de wijkkerkenraad, 
Betty Pluimers, scriba

Wandelen? Weet je welkom!
Ook de komende maanden gaan we weer samen wandelen. 
Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig. We lopen onge-
veer een uur door een mooi stukje natuur. 
Meer informatie: Gerda Hiddink tel. 0621908209 of 618618, 
Wim Pluimers tel. 0621988729 of 591029, Truus van Otterloo tel. 
06 33754367 of 621059 en Dora vd Velde tel. 06 30965515 of 
482269
Hier vast de data voor in de agenda:
Donderdag 26/3 9.30 uur Weer eens Kernhem. Startpunt bij 
Huize Kernhem, Kernhemseweg 7.
Donderdag 23/4 9.30 uur Deel van de kleine vlinderroute
Startpunt (N224 naar) Parkeerplaats Heidebloemallee ( ± tegen-
over dierentehuis De Hof van Ede)
Donderdag 28/5 Valouwe
Startpunt: thv Bushaltes de Valouwe aan de Wekeromseweg. 
(Voor navigatie: Wekeromseweg 56)
De laatste 2 wandelingen kunnen omgewisseld worden als de 
rododendrons vroeg bloeien. Zie t.z.t. aankondiging van deze 
wandelingen in Kijk op de Wijk.
Donderdag 25/6 Edese bos oost
Startpunt parkeerplaats Koeweg. ( eerste rotonde op de 
Apeldoornseweg (vanaf Ede) eerste afslag en dan meteen links 
naar de Koeweg. Daar is al snel de parkeerplaats)
Donderdag 21/5 Dauwtrappen!
Als wandelgroep lijkt het ons leuk een speciale activiteit op 
Hemelvaartsdag te doen.
Plan: we starten bij Bibliotheek Cultura. Dit keer op de fiets. Om 
7 uur ‘s morgens! Onderweg is er mogelijkheid koffie/thee te 
drinken en we maken nog een kleine wandeling. Neem zelf een 

broodje mee.
We doen het rustig aan. Iedereen is van harte welkom!

BEDANKT!
Aangenaam verrast was ik, dat ik zondag 23 febr. een prachtig 
boeket bloemen kreeg van de gemeenteleden van De Open Hof. 
Juist op een dag dat ik het zo nodig had. Daarvoor wil ik U heel 
hartelijk bedanken.

Met een vriendelijke groet, Tiny de Vos – van Leeuwen
 

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 vieringen 
Zondag 15 maart lezen we verder uit Exodus: hoofdstuk 6:2-9,28-
7:7. Opnieuw wordt Mozes geroepen, maar weer vindt hij het las-
tig: hij praat namelijk niet zo gemakkelijk.. Gelukkig is er hulp op 
komst. Susan speelt op de piano. 
Zondag 22 maart heten we Loes van Laar van harte welkom! Een 
bekend gezicht voor velen van ons. De muzikale leiding is in han-
den van Erik. 
Zondag 29 maart lezen we Exodus 9:13-35 over de 7e plaag: de 
hagel die alles in Egypte vernietigt, behalve in Gosen – daar ha-
gelde het niet. Op de piano: Susan. 

ALGEMEEN

Passie- Paasconcert Hervormd zangkoor Jubilate Ede 
Traditiegetrouw verzorgt ons koor op ‘stille zaterdag’, dit jaar op 
11 april, een Passie- Paasconcert in de Oude Kerk van Ede, Gro-
testraat 58. Medewerking verleent dit jaar het Reformatorische 
Jongerenkoor “Chenanja” o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst. Lie-
deren over het lijden, het sterven en de opstanding van Christus 
staan centraal. Er is ruim gelegenheid voor samenzang en enkele 
muzikale intermezzo’s. Ook werken mee Kees Alers (fluit), Heleen 
Knoop (viool) Laurens Knoop (contrabas), Dominee C.H. Bax ver-
zorgt de meditatie. Onze dirigent, Jan Willem den Hartogh, heeft 
de algehele leiding. Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is 
open vanaf 19.00 uur. De toegangsprijs is € 7,50 voor volwasse-
nen, kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Het bestuur en leden 
van Jubilate en Chenanja nodigen u van harte uit om de ‘stille 
week’ samen zingend en luisterend af te sluiten. 
Meer informatie op: www.Jubilate-ede.nl

Voorjaarsconcert Bennekom
Zaterdagmiddag 14 maart 2020 om 16.00 uur vindt het voorjaars-
concert plaats in de Oude Kerk in Bennekom. 
Het concert wordt verzorgd door de wereldberoemde organist en 
Bachexpert Ton Koopman. Hij zal werken spelen van o.a. J.Pzn. 
Sweelinck, G. Frescobaldi, A. van den Kerckhoven en natuurlijk 
J.S. Bach. Van Bach de partita (variaties) “O Gott, du frommer 
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Gott” BWV 767, waarbij de diverse registers van het fraaie kabinet-
orgel ten gehore worden gebracht en het concert wordt afgesloten 
met de bekende Pastorale BWV 590. Een boeiend programma 
speciaal voor deze middag samengesteld.
Zoals u ziet valt er veel te genieten en u bent dan ook van harte 
uitgenodigd voor dit concert. 
De toegang voor dit concert is vrij, er wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd bij de uitgang.
Met muzikale groeten van Johan van Markesteijn, bestuurslid van 
de Stichting Vrienden van het Kabinetorgel 1762 Onderhorst te 
Bennekom

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 Walraven, 
 Dr. Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.
 Presentatie: Rita Tijmes, Sijnie Fredrikze en Ike Nijhof.
 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’ FEBRUARI/MAART 2020
16 maart 2020 
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over 
treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. 
Lied van de Week: ‘Zingt volop Gods lof’ 
Column. Intermezzo’s: muziek en zang. Actuele berichten. 

23 maart 2020 
Gesprek met Jan Bosma en Jan de Jong over “De Vrijmaking van 
1944 en GKV nu”. 
Lied van de Week: ‘Zonder maat is Gods erbarmen’ 
Column. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s. 

30 maart 2020 
Interview met Johan de Vries over “De Baptistengemeente”. 
Lied van de week: ‘Hoe sterk bent U’ - Psalmen voor nu. 
Boekbespreking: “Het negende uur” van Pieter Nouwen door 
Cock Walraven. Muzikale fragmenten. Actuele berichten. 

CBS: VRIJWILLIGERSWERK VOOR DE KERK DOEN, MAAKT 
GELUKKIG
Mensen met een kerkelijke achtergrond tonen meer vrijwillige in-
zet dan andere geloofsgroepen en niet-religieuzen. Vooral onder 
leden van de Protestantse Kerk in Nederland (68 procent) is het 
aandeel vrijwilligers hoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het CBS 
vandaag gepubliceerd heeft.

Gemiddeld wordt er in Nederland 4,5 uur per week aan vrijwil-
ligerswerk besteed. Vrijwilligers hebben over het algemeen een 
hoger opleidingsniveau, een kerkelijke achtergrond en zijn van 
middelbare leeftijd. Mensen zetten zich vooral vrijwillig in voor 
sportclubs, scholen, verzorgingsorganisaties, kerken/moskeeën 
en jeugdwerk.

Steunpilaren
Ds. René de Reuver, scriba van de generale synode: “Achter deze 
kale onderzoekscijfers zitten duizenden mensen. Je kunt hen 
gerust steunpilaren van de samenleving noemen. Zij zetten zich 

met hart en ziel  in voor anderen. Een gevoel van dankbaarheid 
overspoelt mij als ik lees dat de leden van de Protestantse Kerk 
- ondanks de krimp van de kerk - zich van harte inzetten voor de 
kerk en op andere plekken in de samenleving. Met dank aan al 
deze vrijwilligers is de Protestantse Kerk op duizenden plekken in 
Nederland een vindplaats van geloof, hoop en liefde.”

Vrijwilligerswerk maakt gelukkig
Het onderzoek toont ook aan dat het doen van vrijwilligerswerk 
gelukkig maakt. Van de vrijwilligers is 91 procent gelukkig tegen-
over 85 procent van de groep die geen vrijwilligerswerk doet. Ook 
zijn ze meer tevreden met hun eigen leven, sociale contacten en 
psychische gezondheid, en scoren ze hoger op de persoonlijke 
welzijnsindex dan degenen die geen vrijwilliger zijn.

Sterker nog: mensen die zich inzetten voor sportverenigingen, 
scholen en kerken voelen zich vaker gelukkig dan mensen die 
zich niet voor dit type organisaties inzetten.

Ps. Het CBS maakt in zijn onderzoeken bij kerkelijke gezindte 
onderscheid tussen Nederlands hervormd, gereformeerd en Pro-
testantse Kerk. In dit artikel wordt uitgegaan van de mensen die 
zichzelf rekenen tot de Protestantse Kerk. Het onderscheid dat het 
CBS in kerkelijke gezindte maakt klopt niet, omdat Nederlands 
hervormden onderdeel zijn van de Protestantse Kerk en gerefor-
meerden voor een deel ook. Het CBS heeft laten weten, te werken 
aan een nieuwe vraagstelling om de religieuze betrokkenheid van 
de respondent vast te stellen.

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/08/vrijwilligerswerk-en-welzijn

GEDEELDE PASSIE VERBINDT JONG EN OUD IN DE KERK
Samen zingen, koken of sporten: dat vormt het startpunt van de 
nieuwe methode #Durfte. Jongeren en volwassenen vormen sa-
men een groep op basis van een gedeelde passie of een gedeeld 
talent. “Bijna alle gemeenten kunnen hiermee uit de voeten, ook 
als er minder jongeren in de gemeente zijn.”

Het idee voor #Durfte ontstond in Zwolle, vertelt Nelleke Quist die 
vanuit Jong Protestant bij het initiatief betrokken is. “Veel gemeen-
ten zijn op zoek naar manieren om meer verbinding te krijgen 
tussen jong en oud. Daarnaast is het niet altijd makkelijk om jon-
geren naar club of catechese te krijgen. 

Een gemeente in Zwolle kwam daarom op het idee om jongeren 
én volwassenen bij elkaar te brengen rond dingen die ze alle-
bei leuk vinden.” Het bleek een groot succes. “Samen iets doen 
is een laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen. 
Inmiddels zijn er in Zwolle allerlei verschillende groepen, zoals 
#DurfteKoken, #DurfteFotograferen, #DurfteMusiceren en #Durf-
teSporten. Als Jong Protestant zijn we op dat succes ingehaakt 
en helpen we andere gemeenten om ook met dit idee aan de slag 
te gaan.”

De diepte in
Hoewel het startpunt van #Durfte een gezamenlijke passie is, be-
staat het concept uit meer dan samen iets doen. “Met je groep 
start je steeds met een korte bijbelstudie, vaak gekoppeld aan 
het thema waar je mee bezig bent. Zo ga je samen de diepte in. 

In Dronten is er bijvoorbeeld een groep die onder de naam #Durf-
teboeren een moestuin is begonnen. Aan het begin van elke bij-
eenkomst gaan de deelnemers samen in gesprek over een thema 
als ‘zorg voor de schepping’. Daar staan genoeg teksten over in 
de Bijbel, net als over zaaien en groeien. Bovendien bedenkt elke 
groep een concreet doel.”

“Het idee is dat je je talenten niet alleen ontwikkelt, maar ook 
inzet voor een ander. De #Durfteboeren-groep heeft in november 
een dankdagmaaltijd voor de hele gemeente bereid. En er is een 
16+-groep die onder de naam #Durfteorganiseren een jongeren-
weekend heeft georganiseerd voor jongeren die nauwelijks meer 
in de kerk kwamen. Gelijk heel missionair!”

Begin klein
Inmiddels zijn op verschillende plekken in het land gemeenten 
gestart met #Durfte. Nelleke Quist en haar team zijn nauw bij deze 
gemeenten betrokken. “We zien dat als het eenmaal loopt, het 
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bijna vanzelf gaat. Er komt dan veel enthousiasme los. De start 
kan soms lastiger zijn. Gemeenten willen wel eens te groot begin-
nen, te veel groepen in één keer opstarten.” Haar advies is dan 
ook: begin klein. “Zoek eerst maar eens twee volwassenen die 
ergens een passie voor hebben, en inventariseer of er jongeren 
zijn die die passie delen. Als de gemeente vervolgens ziet wat er 
in die groep gebeurt, leidt dat vanzelf tot inspiratie voor nieuwe 
groepen.” 

Gemeenten die aan de slag willen met #Durfte, kunnen startbege-
leiding krijgen. Quist: “Er komt een startpakket met informatie en 
bijbelstudies en er zijn filmpjes. Daarnaast kan men persoonlijke 
begeleiding en advies vanuit Jong Protestant krijgen.”

Gelijkwaardig
Een van de aspecten die #Durfte zo interessant maakt, is dat de 
methode ook geschikt is voor gemeenten met weinig jongeren, 
aldus Quist. “Omdat passie het uitgangspunt is, en niet leeftijd, 
kunnen veel gemeenten met #Durfte uit de voeten. Een groep 
hoeft bovendien niet al te groot te zijn: twee volwassenen en twee 
jongeren vormen al een volwaardige groep.” Dat komt ook omdat 
volwassen en jongeren op een gelijkwaardige manier met elkaar 
omgaan. “Aanvankelijk zijn het de volwassenen die de jongeren 
coachen. Maar stap voor stap ontwikkelen de jongeren zich en 
kunnen steeds meer zelf doen.” Benoem dat, adviseert Quist. “Je 
kunt niet te vaak benadrukken: ‘Wat leuk en goed dat jullie dit 
hebben gedaan.’ Jongeren vinden het enorm fijn om te weten dat 
ze gezien worden.”

De start
Dit voorjaar zijn er in het hele land #Durfte-dagen vol inspiratie 
en informatie voor gemeenten die overwegen om met #Durfte te 
starten. Kijk voor alle data en locaties op jop.nl/durfte.

“In een pastoraal gesprek doet je eigen geloof altijd mee”
Een pastoraal gesprek is een vorm van topsport, vindt Jeanette 
de Korte. Je stelt je open om het verhaal van de ander te horen 
en te begrijpen. Vandaaruit stel je vragen naar de betekenis van 
God, geloof, de verhalen uit de Bijbel. “Dat kan alleen als je eigen 
geloof en spiritualiteit meedoen.”

Jeanette de Korte is docent Communicatie en Pastoraat én super-
visor aan de opleiding Theologie op de Christelijke Hogeschool 
Ede. Daarnaast runt zij een eigen praktijk als trainer, coach en su-
pervisor. “Gods liefde communiceren vraagt, naast kennis over de 
goede boodschap van het evangelie, ook kennis en vaardigheid 
op het terrein van communicatie. Dat laatste is mijn specialiteit. Ik 
geef er colleges, cursussen en trainingen in, het heeft mijn hart. 
Waar mensen gekwetst of moedeloos zijn geraakt, of bezig zijn 
met groei en ontwikkeling, ben ik graag betrokken. Vanuit geloof, 
dat onderscheidt pastoraat van hulpverlening.

“Geloof onderscheidt pastoraat van hulpverlening”
Er gebeurt veel in een mensenleven. Tijdens pastorale gesprek-
ken komt altijd de vraag ter sprake hoe je daarin de aanwezigheid 
van God op het spoor komt en ervaart. Ook als God afwezig lijkt, 
kan dat onderwerp van gesprek zijn.”

Hoe voer je een goed pastoraal gesprek?
“Zorg dat je hoofd leeg en je hart open is om werkelijk te kunnen 
horen wat de ander je vertelt. Jezus liet zelf een houding zien die 
wij na kunnen volgen: de kwetsbare ander met bewogenheid zien. 
Dan ontstaat vanzelf mededogen. In het moment zelf ben je zo 
nabij mogelijk, terwijl je weet dat je vanuit je professionaliteit het 
gesprek blijft sturen. Ik noem dat: maximale nabijheid met behoud 
van distantie. Soms komt een verhaal te dichtbij. Het is niet erg 
als de pastor een keer een traan laat, zolang je maar weet wat 
je doet.

Pastoraat is een vorm van topsport. Je stelt je open om het ver-
haal van de ander te horen en te begrijpen. Vandaaruit stel je vra-
gen naar de betekenis van God, geloof, de verhalen uit de Bijbel. 
Dat kan alleen als je eigen geloof en spiritualiteit meedoen. Is dat 
niet zo, dan ontbreekt je de taal om het verhaal van de ander te 
verstaan en te verrijken met jouw geloof, inzicht en ervaring. Hoe 
geloof je, hoe ga je om met lijden? Welke woorden en beelden 
gebruik je voor God?”
De kleur van de gemeente bepaalt hoe het pastoraat eruitziet?
“De pastorale theorie kent in hoofdzaak drie stromingen: keryg-

matisch, hermeneutisch en therapeutisch pastoraat. Kerygma-
tisch: de pastor komt met het Woord van God, het heil bestaat in 
de verlossing van de zondaar, dat is het centrum van het pasto-
rale gesprek. Soms gaat dat voorbij aan de persoon van de pas-
torant. Hermeneutisch: hierin vormt het verhaal van de mens het 
aanknopingspunt om het verhaal van God binnen te brengen. De 
pastor luistert naar het levensverhaal en zoekt openingen om God 
ter sprake te brengen. Therapeutisch: de pastorant staat centraal, 
de pastor is present, maar het is niet noodzakelijk dat God ter 
sprake komt. Het blijft bij de ontmoeting, waarin iets van God kan 
doorklinken.

Ik voel me het meest thuis bij het hermeneutisch pastoraat. Daar-
in kan de pastor zijn of haar geloof en spiritualiteit inbrengen in 
een gesprek van hart tot hart.”

Pastoraat richt zich vaak op doelgroepen, zoals ouderen of al-
leenstaanden.
“Ik ben niet zo van de doelgroepen. Natuurlijk moet je weten wat 
er speelt binnen verschillende generaties. Bij ouderen speelt vaak 
verlies een rol, van gezondheid, belangrijke anderen, levens-
kracht. Wie ben ik zonder mijn werk, zonder mijn geliefde? Bij 
dertigers draait het om relaties, werk en kinderen. Bij jongeren 
spelen thema’s als onzekerheid en eenzaamheid. Het viel mij op 
dat er veel vingers omhoog gingen toen ik studenten vroeg of ze 
zich eenzaam voelen. 

“Pastoraat is vooral verbinding tussen mensen binnen de ge-
loofsgemeenschap”
Voor mij is pastoraat vooral verbinding tussen mensen binnen de 
geloofsgemeenschap, over de grenzen van doelgroepen heen. 
Bouwen aan echte en hechte relaties, iedereen telt mee. Man, 
vrouw, jong, oud, arm, rijk, met of zonder relatie. In een gemeente 
hoor je bij een groep waar je niet per se voor hebt gekozen, waar-
binnen je het uit moet zien te houden.”

Hoe kom je uit je eigen bubbel?
“Zoek naar gemeenschappelijke ervaringen waarin we elkaar ont-
moeten en inspireren, van elkaar leren. We zullen tijd en ruimte 
moeten vrijmaken voor deze ontmoetingen, willen we de gemeen-
schap bij elkaar houden. Onder ouderen en jongeren groeit het 
bewustzijn dat zij iets voor elkaar kunnen betekenen. Dat kan op 
allerlei manieren: maaltijden, gespreksgroepen, een bijbelgroep, 
persoonlijke gesprekken. De tijd is voorbij dat ouderen wisten hoe 
het moest en jongeren niet. Er is meer gelijkwaardigheid. Zo kun-
nen jonge mensen ouderen de weg wijzen naar hoe je sociale 
media kunt inzetten in het pastoraat. Denk aan een WhatsApp-
groep waarin je elke dag even vraagt of alles goed gaat.”

Zijn er genoeg vrijwilligers voor het pastorale werk?
“Ik geloof in het ambt aller gelovigen, waardoor er in een gemeen-
te voortdurend onverdeelde aandacht en zorg voor elkaar is of 
zou moeten zijn. Daarnaast zijn er ouderlingen en bezoekvrijwil-
ligers die de basiszorg onderhouden. HBO-theologen en predi-
kanten bieden gespecialiseerde zorg, bijvoorbeeld bij rouwen en 
trouwen.

Mensen hebben minder tijd voor vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd 
groeit de groep ouderen. Die groep kan minder een beroep doen 
op zorg. Daardoor worden onderlinge zorg en saamhorigheid be-
langrijker. Dat kan ook, omdat met de vitaliteit van ouderen ook de 
wens groeit actief te blijven in kerk en samenleving. Wij zullen, ook 
in de kerk, meer werk gaan maken van gemeenschapsvorming.”

Doet mij denken aan Het geheime dagboek van Hendrik Groen.
“Ja! Vind je dat niet mooi? Ouderen zorgen voor elkaar en gaan 
samen op stap. Ik zie daarin zoveel tederheid en liefde, voorbeel-
dig voor de kerk. De groep rond Hendrik is elkaar een hand en 
een voet, een luisterend oor. Ik hoef er helemaal geen moeite 
voor te doen om in een boek en een serie als deze iets van Gods 
Koninkrijk te herkennen, terwijl God niet wordt genoemd.”

Landelijke Pastorale Dag
Op 18 april vindt in Ede de Landelijke Pastorale Dag plaats. Een 
dag vol inspiratie voor ouderlingen, pastoraal bezoekmedewer-
kers etc. Ook Jeanette de Korte verzorgt één van de workshops.

Training Pastoraal gesprek
Gaat u binnenkort starten met het ambt van ouderling of als 
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pastoraal medewerker? Of voert u misschien al jaren pastorale 
gesprekken en wilt u uw vaardigheden opfrissen of vergroten? 
Deze training neemt u stap voor stap mee in het voeren van een 
pastoraal gesprek.

Bron: Magazine Protestantse Kerk 

BREXIT: BRIEF EN GEBEDEN VAN BRITSE KERKEN
Op 31 januari, de dag waarop Brexit een feit werd, weten wij 
onze verbonden met onze broeders en zusters in het Verenigd 
Koninkrijk. Zij schreven ons een brief, waarin zij als kerken hun 
verbondenheid met Europa benadrukken, vergezeld met gebe-
den. Als het zondag wordt, bidden wij met hen mee.

Gebed uit het Verenigd Koninkrijk: 

However we feel about today
We mark this Brexit day
As people who grieve or celebrate together
One people
Loved equally, freely and unconditionally
By the one wise all-seeing God
Either way let us hold this day gently
Giving ourselves permission to leave
Without elation or despair
Determined to love our neighbour
Support the weak and welcome the stranger
Lord of all life
Let your servants depart in peace
And live according to your Holy Law

Amen

Vertaling
We staan stil bij deze Brexit dag
Hoe we ons ook voelen over vandaag
Als mensen die rouwen of juist samen vieren
Eén volk
Onvoorwaardelijk, vrij en gelijkwaardig geliefd
door de ene wijze alziende God
Laten we voorzichtig omgaan met deze dag
Onszelf toestemming geven om te vertrekken
zonder opgetogenheid of wanhoop
Vastberaden om onze naaste lief te hebben,
de zwakken te ondersteunen en de vreemdeling welkom 
te heten.
Heer van ons leven
Laat uw dienaren in vrede vertrekken
En leven volgens uw Heilige Wet.

Amen

Revd Dr Barbara Glasson, 
President of the Methodist Conference 2019-2020

Lees de brief en andere gebeden op: 
http://www.jointpublicissues.org.uk/brexit/.
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