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Stilte als ‘andere koek’
Iemand gaf mij het boekje “Stilte en Honingkoek” van de Engelse aartsbisschop Rowan Williams. Ik las het in de
zomervakantie. Het bracht mij weer bij de wijsheid van de woestijnvaders. Deze woestijnvaders zijn monniken die zich
in de derde eeuw terugtrokken in de Egyptische woestijn Skêtis. Deze vaders (er waren ook moeders) zochten daar
de eenzaamheid. Niet dat ze zich compleet afzonderden, het moet een drukte van belang geweest zijn in die woestijn.
Er werd gewerkt door bijvoorbeeld manden te maken of andere ambachten uit te oefenen en die producten moesten
weer met handelaren mee de bewoonde wereld in. Ook hadden veel van die woestijnvaders en moeders leerlingen.
De trek naar de woestijn was begonnen onder de Christenvervolgingen van keizer Decius, maar toen de vervolgingen
al lang waren opgehouden, bleef de woestijn mensen trekken. Er is daar iets wezenlijks ontdekt voor een gelovige
levensoriëntatie. Dat wat men vond, kun je nog het beste omschrijven als wijsheid gestoeld op innerlijke ervaring.
In de eenzaamheid van de woestijn kom je jezelf tegen. Heb je het uit te houden met alles wat er aan moois en lelijks
in je is. De weg naar je geaccepteerd weten, leidt langs de weg van zelfkennis en onder ogen zien van alles wat in je
zit en bij je hoort. Er is diepe eerlijkheid en uithouden met jezelf voor nodig. Vele van deze monniken zijn door die
loutering heen gegaan en authentieke mensen geworden. De eenvoud waarin zij leefden, spreekt nog steeds tot onze
verbeelding.
De wijsheid die deze monniken over hun leven ontdekten, liet zich nog het beste doorgeven in de relatie van mens tot
mens. Enkele volgelingen van de woestijnvaders hebben de verhalen en wijsheden die zij deelden, toch ook
opgeschreven om ze niet te vergeten. Dat was zeker niet bedoeld om gestolde waarheid te worden, maar juist om
anderen te helpen in hun zoektocht naar het wezenlijke, het enige belangrijke, lees: Dè Ene belangrijke in hun leven.
Een van de leerlingen die is gaan schrijven, heet Johannes Cassianus. Hij heeft veel wijsheid aan de vergetelheid
ontrukt. Door hem is deze woestijnwijsheid via Zuid-Frankrijk in West-Europa terecht gekomen. In zijn boek
“gesprekken” (Collationes) vertelt hij hoe Abt Mozes ons leert hoe je kunt onderscheiden waar het in het leven op aan
komt. Hij doet dat aan de hand van het beeld van een geldwisselaar. Abt Mozes vertelt hoe een geldwisselaar vier
dingen moet onderzoeken voordat hij weet of een munt echt is. Hij stelt zichzelf de volgende vragen: 1. Is de munt wel
van echt goud of niet? 2 Bevat het de beeltenis van de koning of van een tiran? 3. Is de munt wettig geslagen of door
een vervalser? 4. Heeft de munt het vastgestelde gewicht?
Als het erop aankomt moet een woestijnmonnik, (maar wie niet?), het verschil weten tussen een doodlopende weg en
een weg ten leven. Het is immers niet alles goud wat er blinkt. Hier gaat het om bij de eerste vraag.
Zelfs met de Bijbel kun je nog verkeerde dingen doen, zoals de duivel Jezus in de woestijn verzoekt met een
Schriftwoord. Het gaat erom in alles Gods bewogenheid te ontdekken. Dat is het onderscheid van de tweede vraag.
De afkomst van de munt heeft te maken met interactie en relatie. Kun je je toevertrouwen aan de wijsheid van hen die
je voorgingen of aan hen die met jou dezelfde weg van vallen en opstaan gaan? Bij deze derde toets gaat het om het
belang van een geloofsgemeenschap, een ‘soulfriend’ of van geestelijke begeleiding op je pad. En de vierde toets is
die van het gewicht. Volgens Cassianus raadt abt Mozes ons aan je gedachten op de weegschaal van het hart te
leggen. We kunnen de gewichten ijken aan het Evangelie en aan leer en leven van de apostelen. Altijd zullen er
beschadigingen zijn en zelfs een gouden munt slijt door het gebruik. Er zal verschil zijn tussen het feitelijke gewicht en
het mogelijke gewicht. Dat is het verschil tussen hoe je bent en hoe God je ziet. Wie je worden mag voor Hem.
Een mens zoekt zijn weg. Een gelovig mens zoekt zijn weg met God te gaan. En wat komt er dan veel op je af, waar
je antwoord op moet geven. Hoe blijf je of word je die authentieke mens zoals God jou bedoeld heeft? De weg naar
binnen om dit te onderzoeken is door alle prikkels van buiten soms lastig te vinden.
Misschien hebben we de tijd niet mee. Stilte is tegenwoordig een schaars goed. Zelfs jongeren kampen met burn
outs, mede door de vele mogelijkheden die we hebben. Het levert soms meer keuzestress op dan voldoening. En dan
heb ik het nog niet over alle sociale media die ook performance en façade teweegbrengen.
Kan deze oude woestijnwijsheid nog steeds een hulpmiddel zijn om te onderscheiden waar het op aan komt? De weg
naar binnen en de weg met elkaar om te ontdekken wie we zijn in de ogen van de Eeuwige?
Wie Egypte kent of ooit via een luchtfoto heeft gezien, weet hoe langs de rivier de Nijl een groen lint van
vruchtbaarheid zich ontrolt. Direct langs de oevers vindt het economische, politieke en culturele leven plaats met alle
drukte die daarbij hoort. Pal naast dat groene lint begint de woestijn. Een beeld voor ons leven?
De vakanties zitten er voor velen weer op. We gaan een nieuw winterseizoen tegemoet. De agenda’s stromen weer
vol. Ik wil u uitnodigen om, net als de woestijnvaders in het Egypte van meer dan 17 eeuwen geleden, al is het in ons
geval maar zo nu en dan, de randen van de drukte op te zoeken. Ze liggen net als in Egypte direct naast onze agenda
vol maatschappelijke bedrijvigheid. Een momentje voor jezelf, een hoekje om te bidden in je huis, een
avondwandeling door het bos of een blik over een sloot het weiland in. Het kan je zo maar brengen bij…. jezelf in het
licht van de Eeuwige.
Ds. Jacqueline Dam-Oskam

SCHRIFTLEZEN
17 september: Psalm 88 & Hebreeën 4:14-16
Op 17 september wijken we in de Beatrixkerk af van het oecumenisch leesrooster om stil te staan bij de meest
‘zwarte’ psalm die het psalmenboek kent. We halen diep adem om Heman, de dichter van psalm 88, eens helemaal

uit te laten zingen. Wat is er waardoor deze man roept en klaagt? En kunnen wij het aan om dit áán te horen – of
spannender nog, zélf op de lippen te nemen? Het is een oefening in werkelijk mede-lijden. En het zal misschien nog
verrijkend zijn ook. Naast Psalm 88 houden we dan Hebreeën 4:14-16, om (wij kunnen niet anders) deze Psalm
vanuit het licht van Christus te bekijken.
24 september: Galaten 1:1-9
Op 24 september lezen we in de Beatrixkerk een gedeelte uit de Galatenbrief. Het vormt de opmaat naar ons nieuwe
jaarthema (waarover elders in dit kerkblad meer). In dit gedeelte voert Paulus een hartstochtelijk pleidooi om te blijven
bij de goede boodschap. Er zijn meerdere varianten in omloop, maar wat is nu eigenlijk het evangelie zoals het
verkondigd moet worden? De ‘gezonde’ versie? Niet de versie die op het eerste leuk lijkt maar waardoor je uiteindelijk
met lege handen staat en je toch opnieuw in slavernij terecht gekomen blijkt te zijn? In ons jaarthema gaan we op
zoek naar de balans tussen inzet en ontspanning. Heeft dat evangelie daar mee te maken? De intro van de
Galatenbrief als intro van het nieuwe winterseizoen.
1 oktober: Ezechiël 18:1-4, 25-32, Filippenzen 2:1-13, en Mattheus 21:23-32
Het Oecumenisch Leesrooster reikt ons vandaag prachtige lezingen aan! Verbindend tussen deze lezingen is het
thema ‘trouw & verantwoordelijkheid’. In het evangelie vertelt Jezus over twee zonen die ja en nee zeggen, en precies
andersom doen. Wel of niet Gods wil willen doen, twijfelen, erop terugkomen. Misschien voor veel mensen wel
herkenbaar! In de brieflezing uit Filippenzen lezen we de Christologische hymne, over Christus die de wil van God
doet, Zichzelf ontledigd en trouw is tot in de dood en dáárom door God verhoogd wordt. De hymne is een oproep aan
ons om die gezindheid ook in ons te laten zijn. De oproep veronderstelt dat wij ons kunnen bekeren – zoals de lezing
uit Ezechiël ook onderstreept.

BIJBELGEBRUIK
(wordt ingevuld door Kosse Jonker)
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ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte 24-09-2017 Samen in actie voor vluchtelingen.
Vooral mensen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en Somalië zoeken een toekomst in een ander land. In Syrië, waar
ongeveer de helft van de vluchtelingen vandaan komt, heerst al jaren een bloedige opstand tegen het autoritaire
regime van president Assad. Het door alawieten (stroming binnen de sjiitische islam) gedomineerde regime wordt
bestreden door diverse soennitisch-islamitische strijdgroepen, waarvan Islamitische Staat de bekendste is. In
Afghanistan woedt al tientallen jaren oorlog. De fundamentalisch-islamitische Taliban-beweging probeert de regering
omver te werpen van de door het Westen gesteunde president Ashraf Ghani. In Eritrea ontvluchten jonge mannen de
dienstplicht. In de praktijk betekent dienstplicht een slavenbestaan en tewerkstelling bij grote infrastructurele
projecten. Tegenstanders van het regime worden opgesloten en soms gemarteld. Volgens de VN is waarschijnlijk
sprake van misdaden tegen de menselijkheid.
De overige migranten zijn afkomstig uit een reeks van landen. Soms gaat het om mensen die lang durende oorlogen
ontvluchten zoals in Irak of Somalië. Anderen komen uit arme landen en hopen in Europa een beter bestaan op te
bouwen. Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van
huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek naar een
veilige plek en een betere toekomst.
Wereldwijd staan kerken klaar om deze mensen in nood hulp te bieden. Via het ACT- netwerk zijn kerken en
christelijke organisaties aan elkaar verbonden. Dankzij dit netwerk kunnen wij het wereldwijde werk van de kerk
steunen. Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om
mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Wat kunt u doen? Dankzij uw bijdrage kan Kerk in Actie via lokale kerken en organisaties vluchtelingen helpen met
voedsel, medicijnen en kleding, én organisaties steunen die werken aan vrede, gerechtigheid en verzoening. Uw gift
is van harte welkom. Daarmee kan de volgende hulp worden geboden:
€ 17 Hygiënepakket voor vrouwen
€ 23 Rugzak met schoolspullen

€ 50 Matras
€150 Kledingpakket
€296 Vaktraining om eigen inkomen te verwerven
€329 Maand lang warme maaltijden voor een gezin
Van harte aanbevolen!
Namens de ZWO-bestemmingscommissie,
Wim Pluimers

www.bespreekhetsamen-ede.nl
Het nieuwe seizoen ‘Bespreek het Samen’ gaat deze maand van start. We hebben al veel aanmeldingen. Wanneer u
ook wilt deelnemen, meldt u dan aan via de website. De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats. U bent van
harte uitgenodigd!
Het Bespreek het Samen team.
Op zaterdag 23 september 2017 om 20:00 uur in de Taborkerk door Symfonieorkest Sonante:
Strijd & tragiek, 500 jaar reformatie in de muziek
Symfonieorkest Sonante speelt op 23 september 2017 muziek waarin de sfeer van en de strijd voor de Reformatie is
te horen; vlak voor de maand van de eigenlijke herdenking. Hiermee geeft zij uitdrukking aan het muzikale component
van de Reformatie.
Op zondag 24 september 2017 om 10:30 uur in de Ericakerk door Toine Janssen:
Voorbij geloof en ongeloof.
Overeenkomsten en verschillen tussen filosofie en religie. Wat is filosofie? Wat is religie? Waarin verschillen filosofie
en religie en waarin lijken ze op elkaar?
Op donderdag 28 september 2017 om 20:00 uur in De Open Hof door ds. Caroline Oosterveen:
Woorden van Christus
In dit boek onderzoekt de Franse filosoof Michel Henry de woorden van Christus op fenomenologische
wijze. Daardoor komen ze in een oorspronkelijk licht te staan en verschijnen ze in verrassend
perspectief. Met elkaar gaan we in gesprek.

Op zaterdag 30 september 2017 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Johanneke Vogel & Heleen Vegter:
Cabaret van William Bolcom
De muziek van William Bolcom (1938) is geestig, boeiend en gevuld met verrassingen; muziek geschreven met een
twinkeling in de ogen. Johanneke en Heleen zullen een aantal van deze liederen met een theatraal karakter ten
gehore brengen.
Op woensdag 4 en 11 oktober 2017 om 20:00 uur in de Taborkerk door Gerben H. Westra:
Luthers liedgoed
Maarten Luther was een van de eersten die de gemeente een (zingende!) stem in de eredienst gaf. Niet veel later
volgde een stroom aan liederen, die tot op vandaag gezongen wordt. En die sporen trok in de muziekgeschiedenis.
Op donderdag 5 oktober 2017 om 19:30 uur in Silva Sanat door Ina ter Avest & Mohamed El Jari:
In dialoog met Islam
Denkt u in eerste instantie bij ‘Islam’ aan IS en terrorisme of aan de vriendelijke buurvrouw van
Marokkaanse origine? Bent u bereid tot eerlijke gedachtewisseling? Schrijf u in! We verkennen
elkaars ‘ervaringskennis’ en leggen onze vragen voor aan Edese moslims.

Klinkenberg
Mevrouw Marie-José Eberson en ds. Peter ’t Hoen zullen tot en met april 2018 de weeksluiting coördineren en de
maandelijkse Bijbelkring verzorgen. Inmiddels is op dinsdag 29 augustus de Bijbelkring weer bij elkaar geweest en
hebben wij al met enkele deelnemers kennis mogen maken.
De volgende Bijbelkring is weer op dinsdag 26 september van 15.00 uur tot 16.00 uur. Wij hopen u dan weer te
mogen begroeten.
Zaterdag 16 september wordt de weeksluiting verzorgd door ds. P. ’t Hoen.
Ik wens u allen Gods liefdevolle nabijheid toe.
Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Mw. M.J. Eberson; Tel 0318-655751; mjceberson@telfort.nl
Een hartelijke groet,
Marie-José Eberson

Inloop- Open Kerk
De komende drie donderdagen is er weer een inloopochtend in “Ons Huis” bij de Taborkerk. Donderdag
21 september is er handenarbeid en spel. Donderdag 28 september komt mevr. Marianne van de Goor,
werkzaam op de Gelderhorst, en donderdag 5 oktober is het programma handenarbeid en spel.
Vanaf 9.30 u zijn de deuren open. Iedereen is er hartelijk welkom.
Werkgroep Kerk en Buurt

KERKDIENSTEN
Zondag 17 september 2017
Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. C. Oosterveen
Heilig Avondmaal
Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. T.P. de Jong
Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. D. van Leeuwen
Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Drs. E.E. Aarsen-Schiering
Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. J. Oortgiesen
Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur Ds. A.J. van Zanden
Harskamp:
10:00 uur Ds. H.K. Wolters
Hartenberg:
10:00 uur Ds. R. Reiling
14:30 uur Mevr. W. Schouten
zangviering

Zondag 24 september 2017
Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. A. Romein

Zondag 1 oktober 2017

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. T.P. de Jong
Heilig Avondmaal
19.30 uur Zomerzangdienst

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. J.O.C. Bouma (Kampen)
‘Een vrouw komt water putten’
.
Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. L.L. Pleijsant,
Hoogeveen

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. G.H. Westra

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Ds. A.J. van Zanden

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Mevr. W. Tinga

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. J. Oortgiesen en
Ds. J. Overbeeke

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. A. Gilles

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur Ds. J.P. Prenger
Intrededienst
Harskamp:
10:00 uur Ds. T. Volgenant-Beima
Startzondag

De Gelderhorst:
10:30 uur Mevr. E. de Jong

Hartenberg:
10:00 uur Ds. J.S. Heutink
14:30 uur vertelviering

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. J.E. Akihary

De Gelderhorst:
10:30 uur Ds. M. Karels (met tolk)

Het Maanderzand:
Weeksluiting zaterdag 16 september
19:30 uur Ds. K.C. Kos

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. M. Hazeleger
Het Maanderzand:
Weeksluiting zaterdag 23 september
19:30 uur J. Poortman

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur Ds. E. Braam (Kampen)
Harskamp:
10:00 uur Ds. W. van Iperen
Hartenberg:
10:00 uur Ds. A. Sloof
14:30 uur Mevr. J. Fredrikze
zangviering
De Gelderhorst:
10:30 uur Ds. A.D. Poortman
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. J.E. Akihary
Het Maanderzand:
Weeksluiting zaterdag 30 september
19:30 uur Ds. M.J. Oberson
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Overleden
Op 18 augustus 2017 is ons gemeentelid Jilles Herweijer overleden, op de leeftijd van ruim 88 jaar. Op 23 augustus
hebben we hem, na een dienst in de Hervormde kerk van Wekerom, begraven op de gemeentelijke begraafplaats in
Otterlo. De laatste jaren waren niet gemakkelijk; zijn vrouw heeft in liefde en met veel inzet voor hem gezorgd. Zijn
kinderen maakten door hun ‘autodiensten’ gedurende lange tijd de kerkgangers van hun ouders mogelijk: fantastisch!
In de dienst stonden we stil bij een gedeelte uit Openbaring 21 - over het nieuwe Jeruzalem, de stad die neerdaalt uit
de hemel: volgens het aloude bijbels adagium, dat ‘boven beneden langskomt.’ Gezongen hebben we uit psalm 25,
over de wegen van de Heer. En lied 114, waar genoegen wordt over de hemel die de schrijver zich ziet ‘verheffen’.
Dat nieuwe Jeruzalem, daar zag Jilles Herweijer in geloof naar uit en zò is hij ons vooruit!
Wij wensen zijn vrouw Wil, de kinderen en kleinkinderen de kracht toe, te (ver)dragen wat moet: het verdriet om het
gemis van een trouwe echtgenoot (hij was in veel getrouw, niet alleen binnen de gemeente - zo was hij ook lid in de
Orde van Oranje Nassau!), vader en opa. Moge intussen de vreugde om wie hij was tot troost zijn en tot zegen. Zoals
we Jilles hebben neergelegd in de handen van de Heer, zo dragen wij hen wie hem moesten loslaten van harte op
aan diens barmhartigheid. Mevrouw W. Herweijer-Vrijernhoek woont ‘Wicherumloo’ Edeseweg 51 in Wekerom

Overleden
Op 20 augustus 2017 is, na een kort ziekbed, Christina Johanna Heij-Korf de Gidts overleden. 82 jaar oud is ze
geworden. Op 26 augustus is zijn na een korte samenkomst begraven op natuurbegraafplaats Heidepol te Arnhem. Zij
wordt overleefd door haar man Kees (Kerkweg 44) en de kinderen Irma en Herman en Alwin en Heidy, met de
kleinkinderen. Man Kees en zoon Alwin spraken woorden van liefdevolle herinneringen, de trouwtekst van ooit was
aanleiding voor de korte overdenking: ‘Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden rechtmaken’.
Dat de nabestaanden troost zullen vinden in haar gedachtenis en zullen krijgen van God en mensen.

Zondag 24 september
De kerkorde van de PKN voorziet nadrukkelijk in de mogelijkheid kerkelijk werkers van allerlei soort en aard, in te
leiden (en te wijden) in een ‘bediening’. Dat wil zeggen: voor zover zij niet in een ambt bevestigd worden. Wij hebben
die werkers in heel veel soorten en aarden (er zijn er nu eenmaal heel veel van - ieder naar zijn/haar aard!). Op 24
september lichten we er twee uit: we diepen ze op uit de kring van werkers èn we laten er een bijzonder licht op
vallen. Op onze twee ‘nieuwe’ kerkmusici, Mieke van Dommelen en Eric Voet. Zij worden in hun kerkmuzikale
dienst/bediening ingeleid. In een dienst die nog bijzonderder is dan anders. Door hun ‘inleiding’. En door de
kerkmuzikale accenten die we zetten. Met medewerking van instrumentale en vocale solisten, waaronder de beide
kerkmusici. Na de dienst is er uiteraard gelegenheid de muzikanten te spreken en te feliciteren.
Ook is er -bij wijze van opmaat tot het nieuwe seizoen- een ‘koffie +’. Weet u van harte welkom!

Seniorenkring 4 oktober
Vanaf 10.30 in de zijzaal van de Taborkerk. Een van de in- en aangrijpendste bijbelse scenes is die rondom de figuur
van Noach (en zijn acht zielen; en ‘alle vlees’): ondergang en opgang, verraad en verbond. Een hervertelling van
mogelijk oneindig veel oudere verhalen, met een verassende en existentieel andere spits. Godenbeelden worden
onderuitgehaald, godsbeelden onmogelijk gemaakt: deze wereld en haar goden anders! Lees eventueel Genesis 8 en
9. Maar wees hoe dan ook welkom, voor een aangenaam open en verkwikkend gesprek.
Met goede groet,
Gerben H. Westra
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Uit de wijk
Veel mensen hebben in de afgelopen tijd van geliefde mensen afscheid moeten nemen.
Ook in onze gemeente zijn er verschillende mensen overleden.
Op 8 augustus Coenraad de Graaf, 88 jaar.
op 24 augustus Rinse van der Mark, 90 jaar
op 27 augustus Gerrit van Asselt, 80 jaar
op 31 augustus Mieke Hengeveld- Nooteboom. 91 jaar.
Eenieder neemt op eigen wijze afscheid van unieke mensen. Misschien een mooie gedachte uit
een boek (van Ton Schulten) dat ik ooit van een jonge weduwe kreeg:
Een zonsondergang is fascinerend. Je ziet dat de zon steeds meer licht achterhoudt. Boven het
dal schijnt nog een zacht licht. De huizen worden door barmhartig licht beschenen. Monniken
houden ’s avonds een lichtritueel. Bij ondergaande zon wordt er een kaars aangestoken om in
gedachtenis te houden dat Christus, de ware zon, nooit ondergaat. Ook ’s nachts mag de zon in
ons oplichten en alle duisternis verdrijven. Zo hebben we in onze diensten een kaars ontstoken voor hen.
En bidden we om licht en kracht voor de verdere levensweg van mensen die bij hen horen.

In memoriam Rinse van der Mark
Taal had zijn hart! In de afscheidsdienst van Rinse klonk die bijzonder mooi. Hij zou er trots op zijn geweest.
Vanuit een persoonlijke invalshoek werd door kinderen en familie verwoord wat zij hebben meegemaakt met hem. In
alle eerlijkheid, met humor, vol bezinning; op zijn passievol gericht zijn op zijn werk (iets waarvoor zelfs Stef Bos zijn
programma in Ede even stopzette om dat te memoreren), op zijn vader- en opa-zijn, van vaste wandelingen en vaste
patronen, op het proces van loslaten, die laatste tijd. Veelzeggend was het begin van de viering. De kleinkinderen
staken kaarsen aan de paaskaars aan als symbool van het licht van God.
-Voor het leven van ouders, die het leven hebben gegeven en voorgeleefd
-Voor allen van wie we veel houden en die niet meer onder ons zijn, maar met wie we altijd ons verbonden weten
-Voor allen die aanwezig kunnen zijn, of voor wie thuis is.
Zo, werd gezegd, zijn we verbonden in leven en sterven. En zo werden in de dienst verhalen verteld, die samen iets
van het hart van een man laten zien die lang bij ons mocht zijn. Een beeldje van een dubbel hart laat daar iets van
zien. In een groot helder hart zit een klein hart. Dat niet doorzichtig is. Symbool voor een zoektocht in een
mensenleven, waar ook onmacht tot gesprek en meeleven niet even makkelijk zijn. Je hebt anderen nodig. Die je
blijven omringen met nabijheid. En mee zoeken naar liefde. Je kracht zoeken bij God. De liefde is de meeste.
Dat daar ruimte (of om met Bonhoeffer te spreken: leegte) voor mag zijn in ieders bestaan.
Caroline Oosterveen

In memoriam Maria Adriana (Mieke) Hengeveld- Nootenboom
Het zal een dienst van danken en gedenken heten, zei Jan. Veelzeggend!

Zo lang zijn hij en zijn vrouw bij elkaar geweest. Samen volop gevend. Thuis en in zeer ruime kring daarbuiten. Die
zorg voor al wat groeit en bloeit hebben de kinderen zeker meegekregen en op hun mooie manier invulling aan leren
geven. De levensboom die de kinderen aan hun ouders gaven bij een jubileum getuigt daar zeker ook van.
De handen van Mieke waren altijd bezig. In haar tuin uiteraard, maar ook met handwerken, zorgen, je hand uitsteken
naar iemand die dat nodig heeft. Zo pakte zij ooit ook haar nieuwe taak als vrouw van de dominee met beide handen
en met al haar inzet aan. Zo stippelde zij haar weg uit, samen met Jan, in een diepe overtuiging dat zij in Gods hand
geborgen was en zou zijn. Ook van de stukjes levensweg van haar kinderen, van ontmoetingen met vriendinnen
leerde zij haar weg te vinden. We hoorden van haar kinderen en kleinkinderen zulke prachtige verhalen. En dan nog
is lang niet alles gezegd. Zeker zullen de herinneringen op het pad dat zij zelf zullen uitstippelen vormend met hen
meegaan. Met Jan heeft zij veel kunnen delen over het afscheid. Over de Heer als herder. En thuis mogen vinden,
hier op aarde, bij God. Heel ontroerend was dat zij, ook samen, konden zeggen: het is goed. Dankbaar voor een mooi
en zinvol en goed leven; met zulke waardevolle kinderen en al wie bij hen horen. Dat houdt bij het sterven niet op.
Slapend kom ik bij U thuis, mocht er op de kaart staan. Om te kunnen slapen moet je uit handen durven geven. Dat
kon zij. Wel met nog steeds woorden van zorg voor anderen: zorg goed voor jezelf…..
Toen zij stierf, strekte zij haar handen uit. Het thuis, waar ze zo graag was en waar iedereen haar met zoveel liefde
omringde toen toch de ziekte wel snel verliep, ging haast zichtbaar over in Thuis…
“Ik dank onze God voor Mieke”, sprak Jan zelf aan het graf. Net zoals zij omgekeerd iedereen zou willen danken en
zegenen, zoals zij altijd heeft gedaan. Daar is toch het diepste mee gezegd.
Caroline Oosterveen

Komende diensten
Op zondag 17 september is er een dienst van schrift en tafel. Het thema is: Tafel vol verhalen:
Maaltijd van vrede, vertel je verhalen,
leer ons zo liefde vertalen….
Tijdens een maaltijd is er ruimte voor verhalen, warmte en wijsheid, je welkom weten en inzicht voeden. Dat heeft met
geluk te maken, zegt iemand uit de bijbel. Wij leven niet van wat we op anderen veroveren, maar van de ruimte die
ontstaat als ons gegeven wordt wat ons gelukkig maakt.
Op 1 oktober verwelkomen we Hans Bouma weer in ons midden. Zijn insteek deze keer is: ‘Een vrouw komt water
putten’. Over die Samaritaanse vrouw daar bij de Jakobsbron, haar ontmoeting met Jezus, kun je een preek houden,
maar je kunt haar ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Een vrouw komt water putten
vertelt ze, bij monde van Hans Bouma, in alle openheid haar verhaal. Een schokkend en ook weer bevrijdend verhaal,
waaraan organist Johan van Markesteijn muzikaal deelneemt.
Tot slot nog twee mooie teksten voor in het nieuwe seizoen. Een lied en een zegen.
De wereld is zo groot
De sterren staan zo ver
De hemel is zo hoog
Het doet er niet veel toe
Hoe koud het jou ook laat
Samen ben je meer
Je weet het vroeg of laat
Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe
Samen staan we sterk
Ik heb het nooit geloofd
Hield alles op een afstand
En woonde in mijn hoofd
Tot ik werd overvallen
Door een storm op volle zee
Ik ben eruit gekomen
Maar ik kon het niet alleen
Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt vanzelf naar je toe
Het ligt onzichtbaar in jouw handen
Het is een godsdienst zonder kerk
Het is een volkslied zonder woorden
Samen staan we sterk

*****
U bent vóór mij
Waarheen ik ga
In mijn toekomst
U bent achter mij
Vanwaar ik kom
In mijn verleden
U bent bij mij
Waar ik nu ben
In het heden
Heer, wees voor ons
En leidt ons
Wees onder ons
en draag ons
wees boven ons
en zegen ons.

Vrede en alle goeds, Caroline Oosterveen

De kerkenraadsvergadering van 5 september 2017
Op 5 september kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen. Klaske Blanken opent de bijeenkomst met een tekst
het "Dagboek" van Toon Hermans. De conclusies van de kerkenraad naar aanleiding van het gemeenteberaad van 7
mei zullen in de wijkbrief worden verwoord. Er wordt teruggeblikt op de kerkennacht in de Noorderkerk van 23 juni. Er
werd een goed en afwisselend programma geboden. Er kwamen echter weinig belangstellenden van buiten de
kerkgemeenschap op af. De door de cantorij ingezonden brief over de financiering van de cantorij vanuit de wijk wordt
besproken. Op 10 september zal de startzondag van het nieuwe seizoen zijn. Voor 8 oktober wordt er weer een
Special Sunday voorbereid. Op de eerste adventzondag is er een Kerk en Schooldienst. De overige activiteiten voor
het komende seizoen worden doorgenomen. De vergadering wordt besloten met het gedicht "Heimwee" van E.
IJskes-Kooger.
Tijmen Apeldoorn
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Wijk

Veel zorg is er bij de familie Ploeg, ’t Zandwater 8 in Harskamp. Na een fijne vakantie kreeg dhr. Ploeg plotseling
ernstige klachten en moest hij op 20 augustus met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen. Nu ik dit schrijf,
verblijft hij nog steeds op de intensive care in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Wij wensen hem en zijn vrouw en
kinderen veel sterkte en wij bidden hen Gods onmisbare nabijheid toe. Zo wensen we ook anderen in onze wijk die
het moeilijk hebben door ziekte, verdriet of zorg om kinderen veel kracht toe, laten we ook hen in onze gebeden bij de
Heer brengen.
Vanuit onze gemeente is de vraag gekomen of er een mogelijkheid geboden kan worden om voorbede verzoeken in
te dienen. De kerkenraad vond dit een mooie gedachte en heeft besloten om hier invulling aan te gaan geven. De
verzoeken kunnen op twee manieren ingediend worden:
- via een mail die u kunt sturen aan scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl. De mail moet dan uiterlijk vrijdagavond
gestuurd worden omdat het anders moeilijk wordt om een en ander nog voor de zondag te verwerken.
- De tweede mogelijkheid is via een briefje in de kerk voorafgaand aan de dienst. Hiervoor worden briefjes in de kerk
gelegd die u kunt invullen en daarbij komt een bus waar u de verzoeken in kunt doen. Ongeveer 5 minuten voor
aanvang van de dienst zullen de briefjes door de ouderling van dienst uit de bus worden gehaald om de verzoeken
met de voorganger te bespreken. Natuurlijk kunnen we als kerkenraad geen garantie bieden dat verzoeken te allen
tijde worden ingewilligd. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de predikant geen mogelijkheid heeft om hieraan op een
goede manier invulling te geven. Het streven is om hiermee op de startzondag te beginnen.
Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Startzondag – Open Huis
Samen met meer dan 400 kerken in Nederland doen wij in Harskamp mee met de campagne Kerkproeverij. De
bedoeling hiervan is om geïnteresseerden de gelegenheid te geven om (weer) eens een kijkje in de kerk te nemen.
Vaak beschouwen we het als vanzelfsprekend dat mensen afhaken. Veel mensen kennen de kerk nog wel van buiten,
maar nauwelijks of niet van binnen. Sommigen hebben daar wat negatieve of vooral oude ideeën over. Toch zijn veel
kerken met hun tijd meegegaan, zij het ieder op een andere wijze.
Op de startzondag, 24 september, heten wij graag gasten in ons midden welkom die iets willen proeven van de
kerkdienst. Het is de bedoeling dat wij, kerkgangers, iemand van buiten - een vriend, buurman, familielid of collega –
persoonlijk uitnodigen voor een kerkdienst. Nu lijkt dat gemakkelijker dan het is. Je gaat niet zomaar op iemand af om
te vragen: “Ga je met me mee, zondag?” Er is een flinke drempel. Je bent misschien bang om afgewezen te worden.
Hoe ga je ermee om als de gast de kerkdienst negatief ervaart? En als je iemand persoonlijk uitnodigt, durft die ander
dan nog wel nee te zeggen? Maar als je werkelijk passie hebt voor het evangelie, dan durf je wellicht een drempel
over te gaan. In het besef dat het uiteindelijk niet van ons afhangt, maar van Gods zegen. Daarom wil ik onze
gemeente ook oproepen te bidden voor de startzondag. Koning Josafat bad in een moeilijke tijd: W ij weten niet wat
we moeten doen, op U zijn onze ogen gevestigd (2 Kronieken 20).
Zondag 17 september kunt u uit de kerk een uitnodiging meenemen om persoonlijk te overhandigen aan iemand die u
/jij een keer mee wilt nemen. Het mag ... niets is verplicht!!
Wanneer is de startzondag geslaagd? Als er veel kerkproevers komen? Nee … we gaan niet tellen. De actie is
geslaagd als we ons realiseren: wat gek eigenlijk dat ik nooit eens iemand uitnodig!
Ds. Tineke Volgenant - Beima

Startweekend 23 en 24 september
Wij hebben al vele aanmeldingen voor de BBQ en kinderactiviteit mogen ontvangen.
Denken jullie nog aan de opdracht om een voorwerp naar de BBQ mee te nemen dat iets zegt over uw/jouw leven?
Inmiddels is het gelegenheidskoor druk aan het oefenen en zien wij uit naar een mooie kerkdienst.
Na de dienst is er koffie/thee/fris. Graag voor zelf gebakken lekkers zorgen!
Bedankt en tot ziens, de liturgiecommissie,
Carina, Nicoline en Rian.

Seniorenactiviteiten.
22 september willen we een bezoek brengen aan de vlindertuin. 20 oktober neemt Henny Visser ons mee voor een
rondleiding door het museum Kröller Müller. Hoe laat hoort u nog van ons.
Voor de activiteiten kunt u zich opgeven bij Janny of Elly.
U bent van harte uitgenodigd.
Janny en Elly

Hallo jongens en meisjes
17 september – Jeremia in de waterkelder
Jeremia blijft verkondigen dat de mensen de stad moeten verlaten. Hij waarschuwt ze
namelijk voor wat God hem heeft voorspeld. ‘Dit zegt de Heer: Wie in deze stad blijven,
zullen sterven door het zwaard, de honger en de pest, maar wie zich overgeven aan de
Chaldeeën zullen het er levend afbrengen. Deze stad wordt in handen gegeven van de

koning van Babylonië en zijn leger; hij zal haar innemen.’ De raadsheren zeiden tegen de koning: ‘Die man moet ter
dood gebracht worden. Dit mag hij niet zeggen.’ Koning Sedekia antwoordde: ‘Doe met hem wat je wilt; ik kan jullie
niet tegenhouden.’ Ze brachten Jeremia naar de waterkelder en stopten hem daarin. In de put stond geen water maar
alleen modder. Ebed-Melech, een hoveling hoorde wat ze met Jeremia hadden gedaan en ging naar de koning: ‘Mijn
Heer en koning, het is misdadig dat deze mannen Jeremia in een waterkelder hebben gegooid. Waarom moet hij juist
daar van honger omkomen? Elders in de stad is ook geen brood meer.’ De koning beval Ebed-Melech: ‘Ga met dertig
man naar die waterkelder en haal Jeremia naar boven voordat hij sterft.’ Dit deed Ebed-Melech. Samen met de dertig
mannen trokken ze Jeremia met touwen uit de put omhoog. Vanaf dat moment verbleef hij weer in het kwartier van de
paleiswacht.
Het moet voor Jeremia steeds weer moeilijk zijn geweest om Gods woorden te blijven vertellen. Niemand wil ernaar
luisteren. Jeremia wordt zelfs bedreigd met de doodstraf. Hij lijkt op een vreselijke manier in de modder te moeten
sterven. Dan beloont God de trouw van Jeremia. Hij wordt gered en kan zijn werk voortzetten.
24 september – Open Huis (startzondag)
Misschien heb je er weleens van gehoord. Een open huis. Bedrijven doen dat vaak.
Iedereen die wil mag dan in het bedrijf komen kijken en vaak zie je hoe in dat bedrijf
gewerkt wordt. Maar soms zijn er ook een heel aantal kastelen tegelijk die dat doen.
Daar mag je ook niet altijd in en op die ene dag wel. Je mag dan het kasteel in en
alles vanbinnen bekijken. Het belangrijkste is bij die open huizen dat iedereen
welkom is. Zondag is er Open huis bij ons in de kerk. Iedereen die wil mag komen,
want iedereen is welkom bij God. We laten dan zien hoe het bij ons in de kerk gaat.
Ook gaan we het hebben over Zacheüs. Misschien ken je hem wel. De mensen vonden het maar raar dat Jezus naar
zijn huis ging. Hij was een zondig mens. Zacheüs laat dan zien dat hij ook goed is. Nu hoort hij ook bij Jezus. Dus ken
je iemand die wel een keer mee wil, vraag dan of hij/zij een keer met je mee gaat naar de kerk.
1 oktober – De jongen uit Naïn
Jezus is met zijn leerlingen op weg en iedereen komt naar Hem toe om naar zijn verhalen te luisteren. Jezus ging
naar een stad die Naïn heet. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een overleden iemand naar buiten
gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, had
hij het met haar te doen en zei: ‘Huil maar niet meer.’ Jezus kwam dichterbij en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ De
jongen deed zijn ogen open en begon te spreken. Iedereen was verbaasd van dit wonder en loofde God. Iedereen in
heel Judea en daarbuiten kreeg te horen wat er gebeurd was.
De wonderen die Jezus doet maken veel indruk. Toen, maar nu nog. Iemand die overleden is wordt ineens weer
levend alleen omdat Jezus zegt Sta op. Wat een wonder! Wat bijzonder!
Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas
17-09 Lisa en Djoerd
24-09 Alice en Mark
01-10 Marike en Jannie
08-10 Gonnie en Anne
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Vanaf Proosda Beatitudinum
“In de veelheid van de geluiden, in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen van het Woord dat ons verblijdt…”
Ik weet niet wat het is met dat lied, maar van tijd tot tijd komt het terug in mijn gedachten. Misschien is het de
troostende melodie, die komt uit de Broedergemeente, 1740. Of misschien heb ik het vroeger als kind regelmatig in de
kerk gezongen, toen nog met de woorden ‘rust mijn ziel, uw God is koning, heel de schepping Zijn gebied, alles
wisselt op Zijn wenken, maar Hijzelf verandert niet’.
Die kalmerende melodie lijkt zo dwars tegen alle innerlijke onrust in te gaan. Vanuit de veelheid van geluiden kan een
mens inderdaad verlangen naar het zachte suizen van de stem van God. Komende zondag doen we als Beatrixkerk
mee met de Kerkproeverij. Ik hoop van harte dat onze gasten en wij als gemeenteleden iets mogen proeven van het
zachte suizen van Gods Woord. Woorden die gezaaid worden en vrucht mogen dragen in een vrede die alle verstand
te boven gaat. Toch is het lied uit de Bijbel, het evangelie, ook niet een wiegend slaaplied. Het heeft ook alle
elementen van een protestlied, tegen onrecht, tegen het kwaad en vormt bij tijden een scherpe aanklacht tegen de
wereld en daarmee ook tegen het kwaad in mij. Het doet me opstaan. En op weer andere momenten is het een lied
van pijn en rouw en verdriet. Binnenkort zullen we ons in de kerk ook over psalm 88 buigen. Niet de meest
toegankelijke psalm, maar ook die psalm hebben we niet voor niets ontvangen.
Al die liederen, maar ook al die verhalen van mensen binnen en buiten de kerk, ik hoop dat we in ons nieuwe
jaarthema (geborgenheid en uitdaging – of ‘comfort and challenge’) daar wat meer zicht op krijgen en er een goede
balans in vinden.
Vanuit de pastorie een hartelijke groet en alle goeds toegewenst!
ds. Theo Pieter de Jong

Overzicht van jaarthema-zondagen Beatrixkerk
Nadat we een seizoen lang gekeken hebben naar de ramen die ons in de kerk omringen, met al het moois en
boeiends wat daarop te zien is – gaan we in het nieuwe seizoen aan de slag met een ander, boeiend thema. We
zullen nadenken over die lastige balans tussen ‘comfort and challenge’, tussen geborgenheid en uitdaging. Is het
evangelie vooral een troost voor vermoeide, uitgeputte mensen, of meer een oproep om op te staan en in beweging te
komen? Of beide? Maar hoe verhouden die twee zich dan tot elkaar? Kom ik in de kerk voor rust en bemoediging, of
om aangemoedigd en uitgedaagd te worden om tegen de stroom in te leven? Genoeg vragen om een seizoen lang
ons mee bezig te houden. Uiteraard volgend we met een groot deel van de kerk een/het leesrooster mee, maar op
bepaalde zondagen lezen we dan even ons eigen ‘leesrooster’. Hieronder ziet u op welke zondagen we van plan zijn
met het jaarthema aan de slag te gaan;
22 oktober (bevestiging ambtsdragers)
Challenge
26 november (laatste zondag Kerkelijk Jaar)
Comfort
e
17 december (3 advent, Gaudete, HA)
Challenge
14 januari
Comfort
e
18 februari (1 zondag 40 dagen tijd, Invocabit) Challenge
11 maart (zondag laetare, HA)
Comfort
* kloosterweekend 16-18 maart, n.a.v. jaarthema *
22 april (Jubilate)
Challenge
20 mei (Pinksteren)
Comfort
17 juni
laatste keer jaarthema

Brunch op Startzondag
Op de startzondag (zondag 24 september) is er van 12.15-13.00 uur een brunch in de Beatrixkerk.

Lid of geen lid van de Beatrixkerk: iedereen is welkom! Zin om mee te brunchen? Stuur dan uiterlijk 17 september een
mailtje naar anjobloemen@hotmail.com. Een belletje kan ook: 06-53291691.
Zaterdagochtend 23 september gaan we alles voorbereiden voor de brunch. Vindt u het leuk om mee te helpen, geef
het aan via bovenstaande e-mailadres of telefoonnummer.
Tijdens de brunch zal er een bus staan waar een vrijwillige bijdrage in gedaan kan worden.
We hopen veel mensen te mogen begroeten!
Anjo Bloemen

Zomerzangdienst
Zondagmiddag 24 september is er ’s avonds een Zomerzangdienst in de Beatrixkerk. De aanvangstijd is niet 19.00
maar 19.30 uur.
Casper Vegt
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In Memoriam
Arie van der Jagt, 30 januari 1935 – 20 juli 2017
Arie van der Jagt is in Slikkerveer geboren en getogen.
Na zijn avondstudie werd hij schoolmeester en kwam hij uiteindelijk in Den Bommel terecht.
In 1990 verhuisde hij met zijn gezin naar Ede en werd hij directeur van een CNS-school.
Met hart en ziel heeft hij zijn hele werkzame leven in dienst van het onderwijs gewerkt. Voortdurend was hij bezig om
het goede te zoeken voor de kinderen en voor zijn school.
Arie was gelukkig met zijn vrouw Marrie en zijn twee dochters Els en Annemieke.
De ziekte en het overlijden van Annemieke eind jaren negentig veroorzaakte een groot verdriet in zijn leven.
Arie was heel actief in De Open Hof. Hij is pastoraal ouderling geweest, speelde als organist en heeft veel
voorbereidend werk verricht voor het samengaan van de hervormden en de gereformeerden in onze gemeente.
Verder heeft hij jarenlang als lid van de Raad van de Eredienst zijn steentje bijgedragen.
Degenen die hem de laatste jaren begeleidden naar de ochtenddienst in De Open Hof, omdat hij niet meer zo
gemakkelijk kon lopen, bewaren plezierige herinneringen aan de gesprekken met hem. Hij was een onderhoudende
gesprekspartner die graag over literatuur, kunst en cultuur sprak.

De laatste periode van zijn leven kon Arie vanwege zijn ziekte niet meer thuis wonen. Hij werd dagelijks trouw bezocht
door zijn vrouw Marrie. Voor hen beiden was dat een verdrietige tijd.
Op 20 juli is hij gestorven en op 27 juli was in De Open Hof de dankdienst voor zijn leven. De liturgie voor de dienst
was zes jaar geleden al zorgvuldig door hem zelf voorbereid en op papier gezet. Tijdens een indrukwekkende dienst
werd zo op een bij hem passende wijze afscheid genomen van een dierbaar mens.
Tot slot de gekozen tekst op de rouwkaart en op de liturgie:
Slapen is niet tot de dood,
slapen is wachten op U,
want als uw stem tot ons spreekt,
zien wij en kennen wij U.
(Gezang 52)

In memoriam
Op17 juli jl. is overleden Tijmen Ploeg op de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde aan het Banckertplein 10. Hij was gehuwd
met mevr. R. Ploeg-van Harn die al een aantal jaren verpleegd wordt in Wageningen. Op 22 juli hebben we
afscheid van hem genomen in de Aula van de begraafplaats. Hij is geboren op de boerderij van zijn ouders aan de
Driehoek. Dat betekende uiteraard dat hij als kind al vroeg mee moest helpen. Ploeg was een zachtmoedig man.
Gemoedelijk en vriendelijk, altijd gereed om iemand ter wille te zijn. Uitstekend toegerust voor zijn beroep,
ober/kelner. Veel mensen zullen hem herinneren als de man die in Ons Huis van Tabor-centrum de koster hielp bij
de bediening. Voor zijn vrouw was hij een goede en trouwe echtgenoot die haar veel uit handen nam. En hij was een
lieve vader die zijn vrije tijd reserveerde voor zijn kinderen en later voor zijn kleinkinderen. Als Indië-strijder na de
oorlog werd hij uitgezonden. Een harde tijd waarin een zware verantwoordelijkheid werd gelegd op te jonge
schouders. Gerepatrieerd deed hij er het zwijgen toe zoals zovelen. Begrip zocht hij bij zijn oude kameraden tijdens
de vele reünies. Tijmen heeft tot op hoge leeftijd genoten van zijn pensioen. Dat is niet zo vanzelfsprekend, want hij is
vaak ernstig ziek geweest. Twee jaar lang is hij mantelzorger van zijn vrouw geweest. Haar uit handen geven aan
professionele hulpverlening bezorgde hem een schuldgevoel tot aan zijn dood. Na een zware operatie in het
ziekenhuis met nabehandelingen kreeg hij te horen dat het ongeneeslijk was. Die mededeling heeft hij in stilte
verwerkt. Hij kon het aanvaarden omdat hij geloofde dat het met hem wel goed zou komen. We hebben hem herdacht
met de woorden van psalm 121. De psalm van de pelgrim die veel gevaren ziet en gelooft dat God over hem waakt en
hem erdoor zal helpen. Zo mogen wij geloven dat Hij nu waakt over Tijmen Ploeg van nu aan tot in eeuwigheid.
Ds. Jan Overbeeke

Feest in de gemeente: doop en avondmaal 17 september
Op 17 september is er een feestelijke dienst in de Open Hof. We horen, zien en proeven de liefde en de goedheid van
de Heer. In de dienst wordt de doop bediend aan een tweetal kinderen van de gemeente: Martin Arie Moerman
(geboren op 30 april 2017 en wonend met zijn ouders Remco en Jolande op Doeshof 10) en Jesse Bart Willem Peek
(geboren op 3 mei 2017 en wonend met zijn ouders Matthijs Peek en Arjanne Six Dijkstra en zijn trotse broer[tje] Tim
op de Dick Ketstraat 53). We hopen dat velen doopgetuigen willen zijn! Tevens wordt in die dienst de maaltijd van de
Heer gevierd. Centraal in de dienst staat Lucas 17:1-9, het verhaal van de genezing van de tien melaatsen, met de
bijzondere dankbaarheid van die ene. We horen, zien en proeven deze zondag dus de goedheid van de Heer, als
dankbare mensen. Moge die dankbaarheid ons bezielen in ons leven, ons werken en ons doen en laten in deze
wereld. En de doopouders bij het doorgeven van dat goede nieuws aan hun kinderen! Tot zondag.
Ds. Jan Oortgiesen, consulent

Startdienst winterwerk met bevestiging ambtsdragers: ‘open huis’ in de Open Hof
De zondag daarna, zondag 24 september, is er weer groot feest in de Open Hof: de bijzondere startdienst voor het
winterwerk. We beginnen met een gezamenlijk ontbijt (heb je/hebt u zich al opgegeven?) en om 10.00 uur beginnen
we de dienst samen in onze kerkzaal. Behalve ondergetekende als consulent zal ook ds. Jan Overbeeke voorgaan
(een ‘mis met twee heren’ dus deze keer!). Na een kort gezamenlijk begin van de dienst gaan we in verschillende
groepen een poosje uiteen (een soort Thomasviering): in de kerkzaal blijven de mensen die de ‘gewone’ dienst van
het Woord willen vieren (met schriftlezing en preek etc, dus) en in de bijzalen zijn dan verschillende groepen, zoals
muziek en zang, kindernevendienst, gespreksgroep over het bijbelverhaal van de zondag (Mattheus 20, 1-16) en een
groep die op een ontspannen en speelse manier nader met elkaar wil kennismaken en het geloofsgesprek wil voeren
(een voorproefje op de komende sectieberaden, waarover u in dit kerkblad ook meer kunt lezen). Daarna komen we
allemaal weer terug in de kerkzaal, zijn we getuige van de bevestiging van de diakenen Johan Odie en Gert van der
Linde en jeugdouderling Ronald Westdijk en sluiten we de dienst samen af. Daarna is er natuurlijk koffie met wat
lekkers (dat iedereen heeft meegenomen!). Ook de band werkt mee aan de dienst. Weet je/u welkom bij deze nieuwe
start van een kerkelijk seizoen!
Ds. Jan Oortgiesen, consulent

Vooraankondiging Israël – Jordaniëreis 2018

Al een aantal keren heb ik al groepsreizen gemaakt met gemeenteleden en andere belangstellenden naar
verschillende landen. En altijd weer was het een schitterend gebeuren. De indrukken die je opdeed, alles wat je zag.
Het was iets om nooit meer te vergeten. Velen vragen of er ook
opnieuw een reis komt.
Die komt er. Ik ben van plan om volgend jaar van 8 t/m 18 mei 2018
een 11-daagse groepsreis te maken naar Israël en Jordanië.
Het is de bedoeling om in Israël heel wat te zien. We verblijven aan
het meer van Tiberias en in Jeruzalem, we gaan naar de bronnen van
de Jordaan, naar Massada en Engedi, en drijven in de Dode Zee. En
natuurlijk staan verdere hoogtepunten op het programma.
In Jordanië bezoeken we ook geweldig veel: Aman, de berg Nebo,
Wadi Rum, met als fantastisch hoogtepunt de verborgen stad Petra.
Kortom een afwisselend en intensief programma.
Ook voor hen die al een keer in Israël waren, is het misschien best
aardig nog eens te gaan, omdat er altijd weer nieuwe plekken te
bewonderen zijn.
Een aantal mensen heeft al te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn.
Dat wil ik ook aan u vragen. Hebt u belangstelling, neem dan contact met mij op.
Telefoon: 0318-417865. Email: jjthmeijer@hetnet.nl
Graag hoor ik van u. Dan plaats ik u op een voorlopige lijst en krijgt u nader bericht over het totale programma.
In oktober zal er een informatieavond over deze reis gehouden worden. U hoort daarover meer.
Ds. Jaap Meijer, Edeseweg 107, 6721 JS Bennekom

Voorlichtingsavond over veiligheid
Op vrijdag 22 september hopen we een voorlichtingsavond te organiseren over veiligheid en preventie. Het gaat
hierbij om de veiligheid in het gebouw, ontruimingsplan, maatregelen bij noodgevallen en om een voorlichting en
oefening met de AED (te gebruiken als iemand een hartstilstand heeft). Ria de Graaf zal deze voorlichting voor haar
rekening nemen. Ze heeft dat ook al eerder gedaan. Wij denken dat deze avond bijzonder nuttig is voor degenen die
nog niet eerder zo’n avond hebben meegemaakt. Voor anderen is het een goede herhalingsoefening.
We nodigen met name ambtsdragers en kosters uit.
Het programma voor die avond is:
- 19.30 Opening en inleiding door Wijnand Rietman over veiligheid
- Gelegenheid voor vragen stellen
- Voorlichting over de AED door Ria de Graaf
- Gelegenheid voor vragen stellen
Circa 21.00 uur afsluiting
Wijnand Rietman, voorzitter beheersraad

Wandelnieuws
Op donderdag 21 september wordt er weer een uur gewandeld, deze keer in het Lunterse Buurtbos.
De tocht zal ons o.m. door het Pinetum voeren; wellicht niet zo bekend. Het is een bijzondere verzameling
naaldbomen. Welkom aan iedereen die het leuk vindt om zo een stukje met andere Open Hoffers op te lopen.
We vertrekken om half 10 vanaf de parkeerplaats van "De Wereld", Westhofflaan 2 in Lunteren.
Bij vragen: de contactpersonen voor deze wandeling zijn: Dora v.d. Velde tel. 482269 of 0613191247 en Truus van
Otterloo tel. 0633754367 of 621059

Wie is wie? - komt er weer aan....
Op de startzondag (24 september) van komend kerkelijk jaar is het weer mogelijk om je gezicht te laten vastleggen op
de gevoelige plaat. Doen!! - want dan kan iedereen je gezicht op de website van de Open Hof opzoeken met je naam
erbij. Dit zodat we elkaar steeds meer van naam leren kennen en een mogelijk vervolg om elkaar echt te leren
kennen. Gewoon doen dan!!
Het wie is wie team

Start-coaching avond nieuwe seizoen kindernevendienst
Onder leiding van Jacqueline Dam kwamen we als kindernevendienstleiding bij elkaar, nu eens niet om te vergaderen
maar om elkaar te ontmoeten en te horen waar iedereen persoonlijk staat en waar we als groep staan. Jacqueline
opende de avond met een verhaal:
‘Buurvrouw, bent u gisteren weer naar de kerk geweest?’, vroeg Jim aan de oude dame.
O jazeker, het was een prachtige dienst.
‘En waar preekte de dominee over?’, vroeg de buurjongen aan haar.
‘Dat weet ik niet meer zo precies’, antwoordde ze.

‘Wat raar, waarom gaat u op die lekkere vrije dag naar de kerk als u het toch zo snel weer kwijt bent? Mij krijg je niet
zo gek hoor’.
‘Jim, zou je iets voor mij willen doen’, vroeg de dame? ‘Zou je water willen halen in deze mand?’
‘Maar buurvrouw, ik ben niet gek. Voor ik bij u terug ben, is al het water al weg’.
‘Dat is zo Jim, maar de mand zal wel iets schoner zijn. Je neemt er altijd iets van mee!’
Zo raakten we in gesprek over wat wij zelf meegenomen hebben van de kerk in onze jeugd en over wat wij de
kinderen van de Open Hof zouden willen meegeven tijdens de kindernevendienst momenten en wat we daarvoor
nodig hebben. In deze roerige tijden binnen onze gemeente, die ook zijn weerslag hebben op ons als KND leiding, is
het makkelijk om te noemen wat er niet goed is, wat ontbreekt, wat er wordt gemist…
Maar wat hebben wij als Kindernevendienst al wel, wat hebben we als groep ‘in huis’? Met die vraag in ons
achterhoofd, mochten we kaartjes, met uiteenlopende woorden, uitkiezen. Een kleine greep uit de gekozen kaartjes:
creativiteit, humor, moed, aandacht, dromen, …liefde. Zo werd weer even zichtbaar wat we in huis hebben, hoeveel
talenten er al zijn! Mooi om te zien. Dat werkt inspirerend en geeft nieuwe moed! Even voelden we weer
enthousiasme, nieuw elan. En vanuit daar willen we op weg gaan, met plannen voor betere communicatie, met
nieuwe vormen van onderling contact en met ideeën over hoe we op tijd zelf ook weer kunnen bijtanken en ‘up to
date’ kunnen blijven. Kortom, wij gaan geïnspireerd aan de slag!
Trouwens, heeft u al twee tuinmannen ontmoet? Onverwacht kwamen ze binnen lopen om ons ‘tuintje’ te bekijken.
We kregen wat vitaminedruppeltjes van goede moed in de vorm van lekkere appels die zij uitdeelden. Dat deed het
‘KND-tuintje’ goed!
De Kindernevendienstleiding
De meesten onder ons zullen dit plaatje nog wel kennen of herkennen. Het Amerikaanse leger zocht
rekruten en liet in veel steden dit plaatje achter. Wij van de ZWO zoeken gemeente leden die zich in
willen zetten, niet voor het leger maar voor mensen die het (veel) minder hebben dan wijzelf. We zijn
vooral projectmatig bezig door het jaar heen.
Wil je meer weten over de ZWO en wat we doen? Gelijk opgeven om met ons (een keer) mee te doen
mag ook. Dan even mailen met Janneke Odie, odie.janneke@gmail.com. Haar aanspreken in de Open
Hof kan ook.
Het ZWO - team

Hoe verder met jeugdclubs en basiscatechese?
Binnenkort vragen we ouders met kinderen op de basisschool om een vragenlijst in te vullen. De reden hiervoor is dat
we zien dat het aantal deelnemers aan jeugdclubs en met name de basiscatechese voor groep 5 en 6 de laatste tijd
erg tegenvalt.
We willen graag weten welke behoefte er is aan deze activiteiten en op welke dag we dit het best kunnen aanbieden.
Ook kunnen we hulp gebruiken bij het organiseren van deze activiteiten.
Mocht u nu al vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande mailadressen.
Jeugdclubs: nagelnieuw@upcmail.nl
Catechese: adtukker@tiscali.nl

Samen vooruitkijken en nadere verdere aangename kennismaking….
Sectieavonden en middagen met het oog op de toekomst; voor iedereen!
Voor de zomervakantie heeft de wijkkerkenraad op speelse wijze onder leiding van onze consulent, ds. Jan
Oortgiesen, nagedacht over de toekomst van onze wijkgemeente. Deze aangename nadere en verdere kennismaking
viel dusdanig in de smaak dat iedereen zei: ‘dit moeten we met de hele gemeente doen, mede met het oog op de
toekomst van onze gemeente en het straks zoeken van een nieuwe predikant’. Het doel is om het profiel van de Open
Hof wijkgemeente nadrukkelijk(er) te bepalen en te kijken wat voor predikant daar bij past. Ondertussen ontmoeten
we elkaar in een ongedwongen sfeer, bevorderen we het onderlinge gesprek, maken we op een aangename manier
nader kennis met elkaar en horen en zien we van elkaar hoe we denken over verschillende (geloofs)zaken.
In de komende maanden wordt daar aan iedereen de gelegenheid voor gegeven door een zestal sectieberaden te
organiseren in de Open Hof, waarbij iedereen van harte welkom is. In onderstaand schema vindt u/jij de data en de
tijden, welke sectie er in principe wordt verwacht (maar u mag ook gerust op een andere datum komen, die beter
‘past’!) en wie de leiding heeft. U kunt dus vrijelijk kiezen, welke dag het beste past, ook qua tijd (middag of avond). Bij
de startdienst voor het winterwerk (24 september) nemen we al een heel klein voorproefje (dan kunt u er al vast even
aan ruiken). De meeste bijeenkomsten worden geleid door ds. Jan Oortgiesen, maar ook ds. Jacqueline Dam en ds.
Hans Breunese nemen een keer voor hun rekening. We hopen dat er velen zullen deelnemen aan de avonden en
middagen. De bijeenkomsten duren maximaal twee uur en er is uiteraard koffie en of thee! Kies een datum en kom!
Datum
27-9

Tijd
20.00 uur

4-10
11-10
18-10

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Sectie
Burgen, Horsten en
Steinen
Kernhem en Lunteren
Dalen en Klaphekwijk
Ede overig en Bennekom

Leiding
Ds. J. Oortgiesen
Ds. J. Oortgiesen
Ds. J. Oortgiesen
Ds. J. DamOskam

9-10
23-10

14.00 uur
14.00 uur

Hoffen, Beken en Velden
Alle wijken welkom

Ds. H. Breunese
Ds. J. Oortgiesen

Iedereen is heel hartelijk welkom!
De wijkkerkenraad

Vanuit de kerkenraad
Maandag 28 augustus jl. was de eerste vergadering van de wijkkerkenraad na de zomervakantie.
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van ‘Weten wie we in Gods ogen zijn’ uit het dagboek van Henri
Nouwen. Een welkom aan eenieder en een speciaal welkom aan de drie nieuw ambtsdragers die 24 september
bevestigd zullen worden als respectievelijk diaken en jeugdouderling.
Het verslag van 3 juli jl. wordt met een kleine wijziging vastgesteld, met dank aan de scriba. Door de zomervakantie
en alle drukte zijn nog niet alle actiepunten behandeld.
Zondag 27 augustus heeft de voorzitter de gemeente medegedeeld dat ds. Hans Reedijk een beroep heeft ontvangen
en aangenomen naar de protestantse gemeente te Zeevang en Oudendijk. Op dit moment is nog niet bekend
wanneer de intrededienst zal plaatsvinden. Na de dienst van zondag was er nog gelegenheid tot vragen stellen.
Hierop is actie ondernomen door de wijkkerkenraad en wordt gecommuniceerd via Kijk op de Wijk.
De data voor de sectie-avonden zijn bekend. De wijkkerkenraad wil met de gemeente in gesprek gaan over de
toekomst van De Open Hof. Meer informatie vindt u in dit kerkblad.
Besloten is tot een nieuwe organisatiestructuur. Dat betekent dat de Raad One wordt opgeheven en we weer terug
gaan naar een pastorale en diaconale raad. Verder worden de diverse werkgroepen (raden) meer betrokken. Het
moderamen wordt uitgebreid in ieder geval met een diaken en ouderling. Over een aantal maanden volgt een
evaluatie.
De startzondag van 24 september wordt besproken. Er wordt begonnen met een ontbijt. Verdere uitwerking ligt bij de
werkgroep vieringen en onze consulent ds. Jan Oortgiesen. Deze zondag zullen ook de nieuwe ambtsdragers
bevestigd worden. Zie ook artikel verderop in dit kerkblad.
Voor de zomervakantie zijn er verschillende gesprekker gevoerd met een aantal ‘jongere’ gemeenteleden, in het
kader van ‘wie missen we in de kerk’. De wijkkerkenraad vindt het van groot belang om de tussengeneratie (50-) te
blijven betrekken bij hetgeen er in De Open Hof gebeurd. Hans Breunese heeft aangegeven hierin ook een rol te
willen spelen. Twee leden van de wijkkerkenraad, Herman en Arjen, verzorgen de follow-up.
Op de oproep in Kijk op de Wijk voor creatieve ideeën voor het in stand houden van het verjaardagsfonds zijn twee
initiatieven binnengekomen. Twee leden van de wijkkerkenraad hebben binnenkort een gesprek met de beheersraad.
Er zijn nog twee vacatures voor ouderling. Er worden nog gemeenteleden benaderd. Fijn om te horen dat een
contactpersoon bereid is gevonden om het bezoekwerk in de wijk ‘Hoffen/Beken/Dalen’ te coördineren.
De werkgroep vieringen heeft de invulling rondom de kerstdagen rond.
De scriba leest als sluiting uit de bundel ‘Uitgesproken’ van Joke Verweerd; ‘vallen en opstaan’.
De voorzitter bedankt eenieder voor zijn/haar inbreng en bedankt de vijf ambtsdragers die afscheid nemen voor al het
werk hetgeen zijn gedaan hebben in De Open Hof gemeente. De drie nieuwe ambtsdragers wenst hij veel zegen en
vreugde in hun ambtswerk.
Betty Pluimers,
scriba

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS
SAMENWERKENDE KERKEN

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

Feestelijke intrededienst nieuwe voorganger Emmaüs
De functie van voorganger in de Rietkampen is lange tijd vacant geweest. Wij zijn blij dat wij u kunnen meedelen dat
wij per 1 september 2017 een nieuwe voorganger (PKN) hebben gevonden, namelijk Jan-Peter Prenger.

De feestelijke intrededienst wordt gehouden op 24 september a.s. om 12:00 uur in Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan
der Verenigde Naties 94, 6716 JE, te Ede. In deze dienst zullen pastor Hans Lucassen en ds. Jaap Korteweg samen
met Jan-Peter voorgaan.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Jan-Peter te feliciteren onder het genot van hapje en een drankje.
Coördinatieraad Emmaüs Ede – Samenwerkende Kerken in de Rietkampen

Inloopmorgen donderdag 21 september
Op deze eerste inloopmorgen van het seizoen 2017/2018 is het onderwerp: “Psalmen in beeld”.
In mei jl. hingen in het Kerkelijk Centrum Emmaüs een aantal bijzondere tekeningen (gouaches), gemaakt door Cor
van Iterson met als thema: “Psalmen”. De teksten van een aantal psalmen hebben hem geïnspireerd tot het maken
van deze gouaches. Op deze inloopmorgen komt Cor hierover vertellen. Bovendien wil hij er ook wat breder op
ingaan. Niet alleen hij, maar vele anderen hebben in het verleden al getekend en geschilderd over de psalmen. Hij
kan daar met behulp van de beamer ook voorbeelden van laten zien. Als u voor dit onderwerp belangstelling hebt,
dan bent deze morgen van harte welkom. Om 10 uur staat de koffie klaar.

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

Programma’s elke maandagavond:
18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.
Herhaling: zondag 8.30 uur.
19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.
Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.
Herhaling: zondag 12.00 – 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.
20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein
Herhaling: zondag 21.00 uur.

18 SEPTEMBER 2017
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof.
Lied van de Week: ‘Jezus roept hier mensen samen.’ (NLB 975) Column: Albert Schol. Muzikale aanvulling. Actuele
berichten.
25 SEPTEMBER 2017
Vraaggesprek met Lisan Verboom en Klaas Kopinga over ‘MEET INN, werkwijze en bereik.’ Lied van de Week:
‘Heilig, heilig, heilig’ (NLB 406b). Boekbespreking door Arie Romein: David Dessin, ‘God is vluchteling.’ Actuele
berichten. Muzikale en zang.
2 OKTOBER 2017
Interview met Henrike Walhout over ‘Pastorale zorg aan volwassenen met jong ouderverlies.’ Lied van de Week: ‘Wij
geloven allen in één God.’(NLB341). Column: Cor Otter. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.
9 OKTOBER 2017
Gesprek met drs. Jan Heine over ‘De ‘Elias’ van Mendelssohn.’ Lied van de Week: ‘Kom tot ons, de wereld
wacht.’(NLB433). Column: Jan Pieter van der Schans. Muzikale intermezzo’s. Actuele berichten.
16 OKTOBER 2017
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof.
Lied van de Week: ‘Jezus Christus loven wij.’ (NLB 470) Column: Arnold Versteeg. Muzikale aanvulling. Actuele
berichten.
23 OKTOBER 2017

Vraaggesprek met Ds. Peter Sinia over ‘Toenadering GKV en NGK, landelijk en in Ede.’ Lied van de Week: ‘Nu
bidden wij de heilige Geest’ (NLB 671). Actuele berichten. Muzikale aanvulling.
30 OKTOBER 2017
Interview met ds. T.J. de Jong en pastor Hans Lucassen over ‘Rome – Reformatie nu, ook in Ede.’ Lied van de Week:
‘Een vaste burcht is onze God’ (NLB 898).
Boekbespreking door Adriana Balk: Mattias Rouw, ‘Zonder schuld’, woestijnvaders over vernieuwd leven. Muzikale
intermezzo’s. Actueel nieuws.

