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“Want wat heeft een mens er aan, als hij heel de wereld wint en
aan zijn ziel schade lijdt?” Mattheus 16:24
Regelmatig spreek ik mensen die moe zijn. Oververmoeid, soms
ook. Vorige week ontving ik een berichtje - een fotootje van zo’n
thee-labeltje met een vraag er op. De vraag op het thee-labeltje
was: ‘wat zou je vóór je volgende verjaardag bereikt willen hebben?’. De persoon die het fotootje naar me stuurde had er onder
geschreven ‘tsjah’…. Het was een zure vraag voor hem, want
ondanks zijn harde gezwoeg staat zijn bedrijf te koop.
Ik stuurde een kort bericht terug. Nou? Wat zou je willen bereiken? Hij stuurde maar één woord terug: ‘rust’….
Targets, deadliness, purpose-drive-management, stress, deadlines en tijdnood - het zijn de plaaggeesten van deze tijd. Even
tijd nemen om te genieten van iets kleins, het schiet er nogal
eens bij in. Ook zelf merk ik regelmatig dat op de één of andere
gekke manier rennen me beter afgaat dan wandelen. Mijn studievriend en ik spraken tijdens één van onze maandelijkse
klooster-studie-dagen over de uitdaging van het ‘slow-living’.
Niet langer de ren-en-vlieg-modus, maar met aandacht. Dat is
zoveel beter voor de ziel.
Als dominee is een deel van mijn taak om ‘ziel-zorger’ te zijn.
Wellicht is een artikel in deze kerkbode niet de plek om uitgebreid te bespreken over wat een ziel dan is - maar onze ziel heeft
uiteraard alles te maken met ons geloof(sleven). Tijdens één van
de gesprekken die ik onlangs voerde moest ik aan bovenstaande
Bijbeltekst denken. Waar is al ons streven en jagen eigenlijk op
gericht? Op meer bezit? Op meer erkenning? Op goedkeuring
(liefde?) van anderen? Moet er iets (de toekomst?) veilig gesteld
worden?
Zoals zo vaak helpt Jezus om het even in een heel ander licht te
zien. Wat heb je er eigenlijk aan, als je de hele wereld (alles en
iedereen) zou winnen - maar je ziel staat droog? Jezus zegt het
nog sterker, ‘schade lijden’… Blijkbaar kan dat - dat je ziel schade lijdt. Zoals een orgaan wat te lang zonder voeding of zuurstof
geweest is, schade kan lijden. Zo kun je je ziel ook verwaarlozen.
Meestal kan ik er zelf niet zo goed tegen als iemand me er op
wijst dat ik meer dit of dat moet doen. Meer sporten. Of gezonder eten. Of vaker zus of zo. Omdat dat goed voor mij zou zijn.
Maar ik zou wel heel dom zijn als ik dit woord van Jezus zou
negeren. Tijd is maar al te vaak een kwestie van prioriteit.
Als ik last heb van een pijnlijke ziel, zo’n zeurend gevoel, misschien wel honger - dan moet ik de ziel misschien ook de aandacht geven die het toekomt. De ziel moet gevoed worden. Met
rust. Met aandacht. Met goede keuzes. Met ‘regelmatig’ onderhoud. Zou dat een (wekelijkse?!) kerkdienst kunnen zijn? Of een
andere structurele ontmoeting met een groep mensen om over
‘zielen-dingen’ te spreken?
Zijn dan alle burn-outs etc. uit de wereld? Helaas niet. In die zin
is er niet zo simpel te spreken over oorzaak-en-gevolg. Wel denk
ik dat we in onze tijd en cultuur een verhoogde kans op verwaarloosde zielen lopen. En dat de woorden uit Mattheus 16:24 misschien dus wel heel actueel zijn.

Gelukkig heeft de Man die ze uitsprak recht van spreken. Hij is
de beste zielzorger ooit.
ds. Theo Pieter de Jong
SCHRIFTLEZEN
29 januari, Matteüs 5 : 1-12: De troonrede van het koninkrijk
Matteüs heeft in het begin van zijn evangelie duidelijk
gemaakt dat Jezus is gekomen als de beloofde, de geliefde
Zoon. In hem is het koninkrijk van God dichtbij gekomen.
In het vijfde hoofdstuk gaat Jezus de berg op en spreekt de
bergrede uit. Deze rede lijkt op een troonrede en geeft een
kernachtige beschrijving van het programma van het koninkrijk van God.
Hij begint met de zaligsprekingen. Allerlei mensen die er
beroerd aan toe zijn worden zalig geprezen! Gelukkig, noemt
de NBV hen.
Het is duidelijk, nu gaat het gebeuren! De gezalfde, de Messias is gekomen.
In de zaligsprekingen resoneert wat in Jesaja 61 staat: “De
geest van God, de HEER, rust op mij ... om aan armen het
goede nieuws brengen ...”
Het lijkt de wereld op z’n kop! Nederigen van hart, treurenden, zachtmoedigen, enz. ..., zij worden gelukgewenst.
Waar Jezus door zijn Geest aanwezig is, daar kunnen geweldige dingen gebeuren. En dankzij hem weten wij waar wij ons
hier en nu op mogen richten.
De troonrede geeft de toon aan! Wat God doet en wat wij
doen hoeven we niet tegen elkaar uit te spelen.
5 februari, Matteüs 5 : 13 - 16: Zout, je “proeft” het pas als
het erin zit!
Jullie zijn het zout van de aarde, het licht van de wereld, zegt
Jezus, tegen de mensen die met vallen en opstaan hem willen
volgen. Opvallend!
Hij zegt niet: jullie moeten het zout zijn, het licht. Misschien
had ik dat wel liever gewild. Soms probeer ik het en dan lukt
het ook wel eens om echt een smaakmaker te zijn, maar vaak
ook niet.
Maar hier zegt Jezus: Jij bent het zout, jij bent het licht. En nu
geen smoesjes meer. Hij heeft het wel over ons.
Kunnen wij als mensen die Jezus Christus willen volgen echt
het verschil maken? In onze buurt, in onze familie? We hebben maar weinig in te brengen. Minder zout, adviseren de
voedseldeskundigen. Geloof moet achter de voordeur, klinkt
in onze samenleving. Zout kan zijn smaak verliezen!
Zout, je proeft het als het er niet is, maar je vindt het niet
terug als het erin zit. Zout is wel zout. Het doet wel wat!
Zout praat niet, zout is er gewoon. Niet te snel met vrome
praatjes komen, maar wel aanwezig, herkenbaar zijn. In
beweging blijven en de dingen van Gods koninkrijk blijven uitstrooien ... Als zoutvaatjes.
Lees verder op pagina 2.
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Bijbelleesrooster
zo. 29
ma. 30
di. 31
wo. 1
do. 2
vr. 3
za. 4

Matteü s 5:1-12
Matteü s 5:13-26
Matteü s 5:27-37
Matteü s 5:38-48
Psalm 48
2 Kronieken 3:1-14
2 Kronieken 3:15-4:10

zo. 5 2 Kronieken 4:11-5:1
ma. 6 Spreuken 10:1-10
di. 7 Spreuken 10:11-21

Het echte geluk
Smaakmakers
Aanscherping
Meer geven dan gevraagd
Stad op een berg
Werk in uitvoering
Zuilen van naam
Inrichting
Kracht-termen
Spreken is modder, zwijgen is
goud

12 februari, Matteüs 5 : 17-26: De betere gerechtigheid
Jezus komt niet met iets totaal nieuws. Hij komt niet om de
tora, het geloof van Israël, opzij te zetten. Hij legt de tora
opnieuw uit en doet dit met gezag! Er is immers een nieuwe
tijd aangebroken, de messiaanse tijd.
We zien hier dat het Jezus gaat om het koninkrijk van God en
de gerechtigheid die daarbij hoort. Gerechtigheid is iets waar
we allemaal naar verlangen. Wat is er een onrecht op deze
aarde. En Jezus proclameert nu dat bij het rijk van God een
betere gerechtigheid hoort, beter dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën.
Wat laat Jezus hier een radicaliteit zien, temeer als hij verderop zegt: “Heb je vijanden lief, bid voor wie je vervolgen ...
Wees volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” Wie
kan dit opbrengen? Is dit niet veel te hoog gegrepen?
Dat wij dit niet kunnen is duidelijk. Moeten we dan deze
woorden van Jezus maar laten liggen? Omdat het toekomstmuziek is, bestemd voor later, als Jezus terugkomt?
In ieder geval heeft Jezus deze woorden geleefd, hij heeft ze
waar gemaakt. Hij heeft zijn leven ervoor gegeven.
En ze kunnen ons vandaag inspireren, niet als een wet: zo
moet het!! Maar als een bron van vreugde: zo kan het … en
zo zal het worden!! In het rijk van God dat komt en waarvan
we soms al een voorproefje mogen zien.
TVB

Inleveren kopij Kerkblad
nr.
3
4

inleverdatum
10 februari
3 maart

voor de zondagen
19, 26 februari en 5 maart
12, 19 en 26 maart

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.

ALGEMEEN PLAATSELIJK
Collectes:
29 januari
5 februari
12 februari

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

Spreuken 10:22-32
2 Kronieken 5:2-14
2 Kronieken 6:1-11
2 Kronieken 6:12-21

Tegen-stellingen
De ark op de juiste plaats
Zo moest het gaan
Luistervraag

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

2 Kronieken 6:22-31
2 Kronieken 6:32-42
2 Kronieken 7:1-10
2 Kronieken 7:11-22
Spreuken 11:1-11
Spreuken 11:12-21
Spreuken 11:22-31

Als/dan-vragen
Gebed met reikwijdte
Liefdesvuur
Antwoord
Goed of slecht
Positief of negatief
Geven

2016 gevolgd door ‘Een stap verder’. Uitgangspunt is: ‘back to
basics’, terug naar de kern van kerk zijn: Waarom zijn we kerk,
wat leidt af van de kern, wat belemmert ons kerk-zijn? In de
classicale vergaderingen hebben we deze rapporten ook
besproken, daarover is bericht in vorige verslagen van ‘Uit de
protestantse classis Ede’.
In november 2016 heeft de generale synode het eerste pakket
aan kerkordelijke wijzigingen ten behoeve het traject Kerk 2025
vastgesteld. Al deze wijzigingen liggen nu op het bord van de
kerkenraden en classicale vergaderingen, zij kunnen nu volop
aangeven wat zij van de voorstellen vinden en voorstellen voor
verbetering aandragen.
Dr. Jaap van Beelen (regionaal adviseur classicale vergadering)
gaf op 18 januari voor de afgevaardigden naar de classis en
belangstellenden een uitgebreide toelichting op de voorgestelde
wijzigingen. Deze toelichting is ook toegestuurd aan de kerkenraden. Het gaat nu met name over de wijzigingen m.b.t. het aantal classes (van 74 naar elf), de vorming van de classes (twintig
tot dertig verkozen leden) en haar werkwijze, de taken van de
classispredikant, de ontmoetingen van gemeenten onderling, de
rol van de werkgemeenschap van predikanten, de veranderingen
in de visitatie, en gemeentevormen.
Vanuit de classicale vergadering werden diverse informatieve
vragen gesteld, o.a. over de verkiezingsregeling inzake de
afvaardiging naar de nieuwe classis, het bewaken van een evenwichtige vertegenwoordiging hierin, nut/noodzaak om als classispredikant het gezicht naar buiten te zijn, de andere wijze van
visiteren van kerkenraden en predikanten, en de vraag of de ontmoeting tussen gemeenten in de regio (straks ‘ring’ genoemd)
wel gaat werken.
Een iets meer inhoudelijke vraag was of terug naar de kern van
de kerk wel samengaat met de nadruk op de persoon van de
classispredikant. Daarbij werd aangegeven dat in de geloofsbelijdenis gesproken wordt over de gemeenschap der heiligen en
over collegialiteit in de ambten. In de nieuwe structuur is inderdaad een belangrijke rol weggelegd voor de classispredikant:
hij/zij is aanspreekpunt en uitvoerder, en ook bevoegd om voorlopige maatregelen te nemen, maar hij/zij moet wel gedragen
worden door (het moderamen van) de classicale vergadering.
In de komende kerkenraadsvergaderingen zal het onderwerp van
de kerkordewijzigingen op de agenda staan, zij kunnen tot 1
maart hun reacties insturen. Op 23 maart zal de classis deze
reacties bespreken en zelf ook tot een standpunt moeten
komen.
Meer informatie over Kerk 2025 is te vinden op de website:
www.protestantsekerk.nl
Henny Dolstra, actuaris
Week van gebed 2017
Inleidende woorden

Wijkwerk en Diaconie (Quotum)
Diaconie (Ondersteuning) en KIA
Kerk en ZWO

Uit de protestantse classis Ede, 18 januari 2017
Deze classicale vergadering stond geheel in het teken van de
kerkordelijke gevolgen van het in 2015 in gang gezette traject
van Kerk 2025. In november 2015 besprak de generale synode
het rapport Kerk 2025 - Waar een woord is, is een weg, in april

Onder verantwoordelijkheid van de Raad
van Kerken Ede heeft
in onze plaats van zondag 15 januari tot en
met zondag 22 januari
de week van gebed plaats gevonden. Deze week kent een jarenlange traditie binnen de kerken die aangesloten zijn de landelijke
Raad van Kerken en/of MissieNederland. Deze twee organisaties

3

Kerkdiensten
Zondag 29 januari 2017

Zondag 5 februari 2017

Zondag 12 februari 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
Ds. C. Oosterveen
Special Sunday met Jan en
Gerda Siebelink

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

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
Ds. C. Oosterveen
Viering Heilig Avondmaal
Thema: ‘Oog voor detail’
Bevestiging ambtsdrager

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

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
Ds. W. van der Spek

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur
Dr. C.F.G.E. Hallewas

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
Combo

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
Ds. J.J. Reedijk

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

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
Ds. A.J. van Zanden
Maaltijd van de Heer

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
Ds. J. Meijer

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
Ds. K. Santing
Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
Ds. T.P. de Jong
Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur
Ds. A.J. van Zanden
Viering Heilig Avondmaal
Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
Ds. W. van Holten
Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
Ds. J.J. Reedijk
Harskamp:
10:00 uur

Ds. R. van Riezen

Hartenberg:
10:00 uur
Ds. D. Atema
14:30 uur
De heer G. Sleeuwenhoek
Zangviering
De Gelderhorst:
10:30 uur
Ds. P.D.J. Buijs
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
Ds. H.J. van Maanen
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 28 januari
19:30 uur
De heer A.C. Borsje

Harskamp:
10:00 uur

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
Pastor J.A. Lucassen
Ds. T. Volgenant-Beima

Hartenberg:
10:00 uur
Ds. R. Reiling
14:30 uur
Mevrouw W. Schouten
Zangviering
De Gelderhorst:
10:30 uur
Ds. A.D. Poortman
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
De heer M. Tax
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 4 februari
19:30 uur
Geen opgave ontvangen

hebben nauw samengewerkt bij het samenstellen van materiaal
dat bij de vieringen in het kader van deze week gebruikt kan
worden. Het gaat daarbij in deze week vooral om vorm en uitdrukking te geven aan de groeiende eenheid tussen de kerken in
Nederland.
Het thema van de afgelopen week was: “ Jouw hand, mijn glimlach”, dit naar aanleiding van de tekst in 2 Korintiers 5: “Wat ons
drijft is de liefde van Christus”.
Afgelopen jaar (dus nog in 2016) is door de Edese Raad van Kerken besloten, na een pauze van een paar jaar, weer opnieuw
deel te nemen aan deze Week van Gebed en een paar enthousiaste vrijwilligers hebben samen met predikanten en voorgangers
een programma samengesteld, dat recht heeft gedaan aan de
diversiteit van de deelnemende kerken in Ede, maar ook aan het
streven om samen te bidden voor de eenheid van Christenen in
deze verdeelde en vaak hectische wereld. Door ons geloof kunnen we ons met elkaar en met Jezus Christus als de opgestane
Heer, verzoenen.
Week van Gebed in Ede vanuit de RAAD VAN KERKEN
Zo zijn deze week gebedsdiensten geweest in de Beatrixkerk,
waar ds. Caroline Oosterveen een inspirerende start van de
week heeft gegeven. Er werd samen gebeden voor het slopen
van hekken en muren, gemaakt door mensenhanden.
Deze dienst werd gevolgd door een viering op maandag in
Emmaüs onder leiding van Janneke Bron. Bij deze viering was
ook EdeTV kort aanwezig, en zo was het mogelijk dat Erna Hulstein en ondergetekende aan de kijkers een korte uitleg konden
geven over doel en missie van de week van gebed. Gebeden
werd voor een leefbare wereld waar alle mensen in vrede kunnen
wonen.

Harskamp:
10:00 uur

Ds. A. Pilkes- Van Delft

Hartenberg:
10:00 uur
Ds. P. ’t Hoen
14:30 uur
Mevrouw I. Oosterhof
Vertelviering
De Gelderhorst:
10:30 uur
Ds. F.C. van Dijke
Viering Heilig Avondmaal
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
Ds. J.E. Akihary
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 12 februari
19:30 uur
Geen opgave ontvangen

Daarna was het de beurt aan Tineke Werner die in de Lutherse
Kerk een viering leidde, die mede in het teken van het Lutherjaar
stond. Tenslotte waren het de Duitse kerken die dit jaar aan de
wieg hebben gestaan van het thema “verzoening” en de uitwerking daarvan in deze week.
Woensdag kwamen we samen in de Sint Antonius van Padua
Kerk waar Wytze Laverman ons meenam in de katholieke traditie
van stiltemomenten, van kaarsen aansteken, en het licht van
Christus naar buiten brengen als symbool van Christus:
Gij zijt het licht de wereld, dat door ons verspreid mag worden.
Donderdag hoorden we in de Turkse moskee hoe de imam ons
woorden uit de Koran voorhield, waaruit we met elkaar de verbondenheid van gelovigen konden voelen, die het beste voor
deze wereld met elkaar zoeken.
Op vrijdag baden we samen met majoor Peter Slingerland van
het Leger des Heils om het goede in alle mensen te zien.
Zaterdag ging Peter Looijen ons in De Ark van de Hervormde
Gemeente Ede, voor in gebed om zicht te krijgen op mensen die
anders dan wij zijn en dat wij trachten om onze harten voor hen
open te stellen.
Afsluitende gebedsdienst in de Open Hof
De afsluiting van de week van gebed vond zondag 22 januari
plaats in de Open Hof, helaas zonder vertegenwoordigers van
de Marokkaanse moskee, zoals gepland.
De voorganger, Hans Reedijk bemoedigde ons met de woorden:
“Gegroet, wie gastvrijheid verleent, aan mensen zonder een dak
boven het hoofd;
Gegroet, wie verbinding zoekt, met mensen die worden gekleineerd en vernederd;
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Gegroet, wie niet onmin met anderen wil leven, maar de verzoening wil vieren”.
Het thema: “Verzoening” kwam in deze gebedsviering ook weer
terug in de overweging van Hans Reedijk over het verhaal van de
broers Jacob en Esau die zich weer verzoenden na jaren van
scheiding. Verzoening betekent niet dat je alles altijd samen
moet doen, maar dat je elkaar vrij kunt laten om op een eigen
plaats, in eigen context, tot zegen kunt zijn van anderen.
We zongen samen met de cantorij van de Open Hof en spraken
ons geloof in een betere wereld uit:
“We willen geloven in het recht van mens tot mens, in de open
hand in de geweldloosheid. We willen geloven, dat alle mensen,
mensen zijn. Dat de orde van het onrecht wanorde is. We willen
geloven in de liefde die verdraagt. In de weg van mens tot mens.
In een woord dat zegt, wat het zegt. Wij willen geloven in de kleine daad, In de macht van het goede, in vrede op aarde. In Gods
eigen droom: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar
gerechtigheid woont, voor allen.”
Deze boodschap klonk de hele week door en dat was, volgens
mij, voor iedereen een bemoediging, want alleen door samen te
bidden en te werken (“Ora et Labora”) kunnen we als kerken
stappen zetten om verbindingen te leggen. Zo baden we ook
met elkaar:
“Doorbreek onze muren, bind ons opnieuw aan elkaar, dan zal de
aarde open voor u een bloeiende hof zijn“.
Dankwoord
Als voorzitter van de Raad van Kerken Ede wil ik graag iedereen
dank zeggen, die aan deze week van gebed heeft meegewerkt:
de voorbereiders in de persoon van Erna Hulstein en Ina ter
Avest namens de Raad van Kerken, de leden van de werkgroep
vieringen van de Open Hof, Karel de Krijger, Mariëlle Jellema en
Hans Reedijk, maar ook de medewerkers in de diverse kerken:
kosters, musici, zangers en vele anderen.
Maar niet te vergeten zijn de voorgangers in de verschillende
kerken: zij hebben als dank na de viering een mooie kaars met
het logo van de oecumene gekregen. Ze kregen dit zomaar op
hun bordje erbij en hebben er voor mij persoonlijk een gedenkwaardige week van gemaakt. Nogmaals: hartelijk dank !
En … mocht u iets gemist hebben: volgend jaar hopen we weer
een week te organiseren: KOMT U DAN OOK ?
Namens de Raad van Kerken te Ede
Albert Schol,
voorzitter
albertschol@hetnet.nl
Luther500: leer Luther kennen
Luthers Ede houdt themaweek over liturgie en Oecumene
De tweede week van januari staat voor de Evangelisch-Lutherse
Gemeente Ede in het teken van liturgie en Oecumene. Met een
tweetal lezingen en een muzikaal avondprogramma geeft de
gemeente aandacht aan de bijzondere positie van het Lutheranisme rondom liturgie, avondmaal en oecumene.
De themaweek vindt plaats in het kader van 500 jaar Reformatieherdenking en sluit aan bij de week van Gebed om eenheid
onder de christenen, van 15 tot 22 januari 2017. In een tweetal
lezingen wordt nader ingegaan op het eigene van de Lutherse
traditie in relatie tot de oecumene en het avondmaal. De themaweek wordt op bijzondere wijze afgesloten in een oecumenische
viering in de Lutherse Kerk, gezamenlijk met de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap. In de samenkomst op zondag 15
januari om 10:30 uur gaan zowel pastor Hans Lucassen als ds.
Lieke van Zanden voor en wordt ook het Heilig Avondmaal
gevierd.
Op donderdagavond 12 januari gaat emerituspredikant Eddy
Hallewas vanaf 20.00 uur in op de Augsburgse Confessie en de
relatie tot de eucharistie. Voor de lutherse kerken is de Augsburgse Geloofsbelijdenis (1530) het belangrijkste belijdenisgeschrift. Reden genoeg om in het jaar van “500 jaar reformatie”
stil te staan bij dit geschrift. Wat heeft Luther en de zijnen bewogen? In hoeverre heeft de Augsburgse Confessie christenen in
2017 nog iets te zeggen? De vraag is actueel aangezien het
geschrift is opgenomen in de belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland. In de inleiding zal met name worden ingezoomd op het thema ‘Heilig Avondmaal’.

Avondmaalsgerei
Het Heilig Avondmaal en de Lutherse traditie komt ook op zaterdagmiddag 14 januari aan de orde, tijdens een lezing en presentatie van kerkhistoricus Martin L. Van Wijngaarden, van 14:00 tot
15:30. Deze predikant van de Lutherse gemeente Rotterdam laat
zien hoe Nederlandse Lutheranen omgingen met de portretten
van Luther, als onderdeel van de eigen identiteit. De Lutherse
identiteit wordt zichtbaar in de materiële cultuur van de lutherse
kerken, bijvoorbeeld in de specifieke vormgeving van het avondmaalsgerei. Beide lezingen zijn vrij toegankelijk en vinden plaats
in het Luthers Gemeentecentrum aan de Maanderweg 27 te Ede.
Muziek
Naar Lutherse traditie krijgt het thema Liturgie en Oecumene
mede vorm in de kerkmuziek. Luthers liederen waren een bron
van inspiratie voor tal van componisten. Organisten Dick Troost
en Erik van der Heijden laten hiervan uit verschillende stijlperioden fraaie voorbeelden horen, in bijzondere combinaties: vierhandig, twee orgels. De organisten gaan niet alleen met elkaar in
dialoog, ook begeleiden zij de aanwezigen bij het zingen van
enkele liederen. Het ' Klein uur Muziek' in de Lutherse Kerk aan
de Beukenlaan 12 te Ede begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.
Lutherjaar
De Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede zet het reformatiejaar
2017 geheel in het teken van kerkhervormer Maarten Luther. Met
lezingen, workshops en muziek geven de Lutheranen aandacht
aan Maarten Luther met zijn achtergrond, denkbeelden én zijn
invloed op de kerk in Nederland, 500 jaar later. Wereldwijd vormt
het Lutheranisme de belangrijkste protestantse stroming: Calvinistisch Nederland vormt daarop een interessante uitzondering.
De herdenking van 500 jaar reformatie is voor de kleine Lutherse
gemeenschap in Ede aanleiding om extra aandacht te geven aan
Maarten Luther: zijn 95 stellingen vormden in 1517 immers aanleiding tot een wereldwijde beweging in de kerk.
Het Luther500-programma bestaat uit vijf weekenden, van
november 2016 tot oktober 2017. De thema’s volgen het kerkelijk jaar en zijn vormgegeven rondom de zondagse eredienst. Alle
belangstellenden zijn van harte welkom bij lezingen, uitvoeringen
en de zondagse samenkomst. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Meer informatie over het programma is te lezen op
www.elg-ede.nl
Ideeën of suggesties voor activiteiten Bespreek het Samen !!
Beste deelnemer / deelneemster aan
Bespreek het Samen,
Getuige de vele aanmeldingen en de goed
bezochte avonden en activiteiten weet u van het bestaan van
ons programma! Uiteraard kunt u zich nog steeds kunt opgeven
voor dit seizoen! Een mooie manier elkaar over grenzen heen te
ontmoeten.
Inmiddels zijn wij daarnaast al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen 2017-2018. Uit ervaring
weten we dat u daar graag in meedenkt, en dat waarderen we
zeer! Samen kunnen we zo werken aan een boeiend en actueel
programma.
U kunt uw idee voor het nieuwe seizoen via e-mail opsturen
naar:
Wouter Helmich; e-mail: wmcfhelmich@hotmail.com,
of naar onze website www.bespreekhetsamen-ede.nl
Met vriendelijke groet,
Team van Bespreek het Samen
De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats.
Wanneer u ook wilt deelnemen, meldt u dan aan via de website.
U bent van harte uitgenodigd!
Donderdag 26 januari om 19:00 in de Edesche
concertzaal / Noorderkerk met Jan Siebelink &
Caroline Oosterveen
Knielen op een bed violen: film & gesprek
We zien het aangrijpende, klassieke noodlots-
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drama over mensen die zielsveel van elkaar houden en de
invloed van geloofskeuzes. Daarna gaan we met de schrijver in
gesprek.

U kunt zich als team aanmelden. Het zou leuk zijn als u dan een
originele naam verzint voor uw team. Per team vragen we een
bijdrage van €10 te betalen op de avond zelf.

Maandag 30 januari om 19:30 in de Christelijke Hogeschool Ede
door Charissa Bakema
Verhalen van geloof en ongeloof
Charissa Bakema, schrijfster van ‘De verhalenkathedraal’ en theaterdocent aan de Christelijke Hogeschool Ede, zal een inleiding
houden over de impact van het delen van verhalen.

Het is ook mogelijk om u individueel aan te melden. Per persoon
vragen we in dat geval een bijdrage van €2. Uit de individuele
opgaven worden dan ter plaatse een of meerdere teams
gevormd.

Woensdag 1 en 8 februari om 20:00 in de Taborkerk door
Prof. dr. Reeling Brouwer
Miskotte over de Psalmen van Israël
Op deze avonden lezen we teksten uit het in 2015 verschenen
14e deel van Miskotte's postuum uitgegeven Verzameld Werk
over Israëls Psalmen.
Vrijdag 3 februari om 20:00 in het Kerkelijk Centrum Emmaüs
door drs. Jacob Slavenburg
Gnosis en de Nag Hammadi
De vondst bij Nag Hammadi van 52 gnostische geschriften hebben de aanzet gegeven tot een nieuw hoofdstuk in het Jezusonderzoek.
Vrijdag 10 februari om 20:00 in de Open Hof
door ds. Jetty Scheurwater
Iona Community
De Iona Community is een oecumenische gemeenschap, die voor mensen
in en buiten de kerk nieuwe wegen
zoekt om geloof te vertalen naar het
alledaagse leven.
Zaterdag 11 februari om 19:30 in de Taborkerk door
Castello Consort
Avondmuziek: Phantasticus
De Avondmuziek wordt dit keer verzorgd door Castello Consort,
dat bestaat uit Matthijs van der Moolen (baroktrombone), AnneLinde Visser (barokcello) en Miguel Espinoza (klavecimbel/orgel).
Woensdag 15 en 22 februari om 20:00 in de Taborkerk door
ds. Gerben Westra
Messianiteit van Jozef
Novelle binnen de Jacobcyclus over vertrouwde thematiek: wie
zal de eerste(ling) zijn onder de broers? Over Jozef redder van
land en mensen.
Donderdagmiddag 16 februari om 14:00 in De
Akker Bovenbuurtweg 11 door Korpsleden van
het Leger des Heils
Kennismaken met het Leger des Heils
“Doen wat we geloven”, het motto van de organisatie. Een bezoek aan 'de Akker' van het Korps
Valleistreek zal dit hoorbaar en zichtbaar maken.
Donderdag 16 februari om 20:00 in de Open Hof door Josephine
van Pampus en Rudolph van Calcar
Walkman of spirit: muzikale pelgrimage
Met een walkman in de oren wordt u meegenomen op muzikale
pelgrimage. U luistert naar muziek, en hoort pelgrimsverhalen
van de oude en hedendaagse tijd.
Het team van Bespreek het Samen.
Edese Bijbelquiz
Op 17 maart 2015 werd in Ede een Bijbelquiz gespeeld. Deze
werd gehouden in verband met de Bijbeltentoonstelling in het
Historisch Museum Ede.
Verschillende teams speelden met elkaar een quiz vol humor,
doordenkertjes en interessante weetjes.
Al een aantal keren werd gevraagd of er niet weer eens opnieuw
zo’n quiz georganiseerd kon worden. Welnu, dat gaat gebeuren:
op dinsdagavond 28 maart a.s. zijn weer teams welkom in de zaal
van de Sionkerk, Proosdijerveldweg 70, 6712 AH Ede.
De quiz, die weer door het NBG is opgesteld, bestaat uit een aantal rondes met meerkeuzevragen en een finaleronde. Welk team
wordt de winnaar? Er wordt gespeeld in teams van vijf personen.

Iedereen is welkom!
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur afgelopen zijn.
De toegang is gratis, uitgezonderd koffie of thee.
Aanmelden kan tot 14 maart per e-mail:
bijbelquiz.ede@gmail.com
Heeft u nog behoefte aan meer informatie? Bel dan Henk de
Korte, tel. (0318)621139
Ouderenmiddag - woensdag 15 februari 2017
De Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk
nodigt alle ouderen uit Ede e.o. van harte uit
voor de themamiddag op woensdag 15
februari a.s. in de Margrietzaal van Het
Maanderzand. Aanvang: 15.00 uur - vanaf
14.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar
- sluiting is om ± 16.30 uur.
Thema: Met de apostelen op pad. Presentatie: ds. P. Vermaat.
Ds. P. Vermaat (emeritus-predikant te Veenendaal) houdt zich al jaren bezig met het
verzamelen van gegevens over de apostelen. Door het bestuderen van de Schrift, vele bezoeken aan het
land Israël en het naspeuren in de geschiedenis vond hij veel
informatie over de twaalf volgelingen van Jezus. In de meditaties
probeert hij de apostelen dichterbij te brengen en hun aanmoediging aan ons (Hebreeën 12 vers 1) hoorbaar te maken.
Heeft u vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met de
heer Anne Hendriks, tel. 624416 of 06-33920813.
Namens de Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk,
Janny Westmaas, tel.: 625268 - ouderen@beatrixkerk.nl
Paasconcerten door chr. regiokoor “Fiducia” Ede
Het chr. regiokoor Fiducia is na de drukke kerstperiode begonnen met de repetities voor een tweetal Paasconcerten op 7 en
12 april 2017. De concerten staan gepland in de Oude kerk te
Ede en de oude Jeroenskerk in Noordwijk. Voor deze beide concerten is een mooie samenwerking aangegaan met het koor
Immanuël uit Katwijk,. Deze koren staan onder leiding van dirigent Peter Burger en deze beide concerten worden dan ook
gezamenlijk uitgevoerd. Na de fantastische uitvoering in november 2016 van het oratorium “Jozef” in de Doelen te Rotterdam, is
dit weer een hele mooie uitdaging voor de koorleden en de dirigent van deze beide koren.
Projectleden:
Net als bij de uitvoering van het oratorium Jozef, zijn nu ook
weer projectleden van harte welkom om mee te doen. Vanaf nu
tot en met de uitvoering in april kan er worden mee gerepeteerd
en aan de uitvoering worden meegewerkt. De repetities vinden
iedere woensdagavond plaats van 19.45 tot 22.00 uur in de
Bethelkerk aan de J. th. Tooroplaan 133 in Ede.
Talentenactie:
Het koor heeft inmiddels ook een start gemaakt met een bijzondere activiteit. De leden van het koor zijn n.l. aangesproken op
hun bijzondere talenten om deze in te zetten t.b.v. het koor
onder het motto: “Fiducia’s got’s talent”. Ieder koorlid heeft een
klein geldbedrag ontvangen met het idee dit bedrag te vermeerderen middels de inzet van hun bijzondere talent zodat dit ten
goede komt aan de koorkas. Deze actie is gebaseerd op de
gelijkenis van de talenten uit de bijbel. Hiermee hoopt het koor
de koorkas weer wat aan te vullen.
PCOB-afdeling Ede
In de maand februari belegt PCOB-ede twee ledenmiddagen. De
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eerste betreft de reguliere bijeenkomst op maandag 20 februari
a.s. De heer Gerard van Bruggen schreef onder de titel “Leven
van Barmhartigheid” een historisch cahier over de boeiende
geschiedenis van de armenzorg in Ede. De uitleg van deze historie beoogt zeer interessant te worden.
Tijd: maandag 20 februari 2017 van 14.30 uur tot ongeveer
16.30 uur.
De tweede (extra) ledenmiddag heeft plaats op maandag 27
februari a.s. Het thema voor deze middag: “Voltooid leven en
Levenstestament”.
Prof dr. Maarten Verkerk, bijzonder hoogleraar Christelijke wijsbegeerte in Maastricht en Eindhoven, lid van de commissieSchnabel, verzorgt de inleiding over “Voltooid Leven” terwijl
daarna Mr. Kika Ijsselmuiden-Lamers, kandidaat notaris familierecht in Ede voorlichting geeft over het “Levenstestament”.
Uiteraard krijgt u gelegenheid om over deze onderwerpen uw
vragen te stellen.
Tijd: maandag 27 februari 2017 van 14.30 uur tot ongeveer
16.30 uur.
Op beide middagen zijn leden en belangstellenden van harte
welkom.
Plaats “Ons Huis”, kerkelijk centrum bij de Taborkerk,
Hovystraat 2 te Ede.
Tweede cd van kinder- en tienerkoor Jedaja
2017 is voor kinder- en tienerkoor
Jedaja een bijzonder jaar. Het koor
viert zijn tienjarig bestaan. En op een
feestelijk concert op 28 januari wordt
de tweede cd gepresenteerd.
Het kan zomaar zijn dat er kinderen uit
uw gemeente op Jedaja zitten. Misschien kent u ze wel. Het koor werd in
2007 opgericht door dirigente Wilna
Grandia. De naam van het koor betekent ‘de Here loven’ en dat is ook de eerste doelstelling.
De kinderen zingen liedjes over dingen die in hun eigen leven
spelen en die ze in de wereld om zich heen zien. Ook leren ze
hoe je moet staan en bewegen op een podium.
Vijf jaar geleden verscheen de eerste cd van Jedaja, Ik heb ‘t.
Het nieuwe album heet Ik ben ‘t. Wilna Grandia licht de titel toe:
‘Het zou mooi zijn als je na het beluisteren van deze cd jezelf
afvraagt: ben ik zo iemand die het verschil durft te maken in het
leven van iemand anders, die het moeilijk heeft, gepest wordt, in
de minderheid is?’
De onderwerpen van de liedjes - mediagebruik, vakantie, leven
met God, gescheiden ouders, maar ook gewoon lekker zingen zijn door kinderen van het koor zelf bedacht. Van de meeste liedjes zijn tekst en muziek geschreven door Marry van Berkel (liedjesschrijfster) of Nicoline Bruil (leerkracht op basisschool De
Rots).
Jedaja heeft inmiddels over de negentig leden. Sinds ruim een
jaar is er ook een koor in Veenendaal.
Het presentatieconcert is op zaterdag 28 januari in De Schuilplaats in Ede en begint om 19.00 uur. Kaartjes kosten €5 voor
kinderen t/m 12 jaar en €7 voor volwassenen. Iedereen van harte
welkom!!
bijlagen: voorkant cd-boekje en flyer
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
jedaja-ede@hotmail.com
PROT. WIJKGEMEENTE TABOR
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Geboorte
Op 11 januari 2017 is Pieter Joris geboren, zoon van Teus en Arianne Versluis (Buizerdlaan 13, tel. 06 24 43 23 13): van harte
gelukgewenst. Op de kaart staat een aardig vraag-en-antwoord
versje van George MacDonald (‘Baby’) dat na een passage over
waar de baby zijn blauwe ogen, zijn armen en handen, zijn voeten vandaan heeft, zo eindigt:
How did they all just come to be you?
-God thought about me, and so I grew.
But how did you come to us, you dear?
-God thought about you, and so I am here.
Moge God er ook verder zijn barmhartige gedachten bij houden!
Overleden
‘Begrensd is het leven, maar onuitputtelijk de liefde’ staat boven
de rouwkaart die berichtte over het overlijden van onze zuster
Gerda Vrielink. Na een operatie op 1 november brak een periode
van ongedachte onzekerheid aan, waarin nu eens herstel mogelijk leek en vervolgens weer grote onzekerheid de overhand had.
De laatste weken waren een wonderlijke, vermoeiende en wanhopig stemmende achtbaan tussen hoop en vrees, een odyssee
langs ziekenhuizen in Ede en Apeldoorn, een zorgcentrum in
Oosterbeek en tenslotte een hospice. Op 10 januari 2017 is
Gerda overleden, in de leeftijd van 81 jaar.
Gerda Vrielink zal onder ons met liefde en waardering herinnerd
blijven: ze heeft veel gedaan, als ouderling en ook in en voor het
ouderenbezoekwerk, dat zij jarenlang coördineerde. Zij was
dienstbaar in de beste betekenis van het woord en heeft zo veel
voor zeer velen betekend. Ze was bovenal betrokken bij wie op
haar weg kwamen, hartelijk en oprecht geïnteresseerd.
Op 16 januari vierden wij in de Taborkerk, haar huis en thuis
gedurende vele decennia, de dankdienst voor haar leven. De
kleinkinderen gedachten haar in en met liefde, dochter Aletta
verhaalde over kenmerkende momenten in haar leven, broer
Otto vertelde over hun gezamenlijke (oorlogs)jeugd in Apeldoorn.
Een bewogen leven, waarin zij ook veel bewogen heeft ten
faveure van kinderen en kleinkinderen - een schare vrienden en
relaties. We lazen uit de profeten Jesaja en Jeremia, met daarin
de kernzin: Gij zijt mijn. Daaruit putten wij troost en levensmoed.
Moge haar rijke gedachtenis tot zegen zijn, voor al wie haar
moesten loslaten!
Uit de pastorie
De operatie die ik op 6 januari moest ondergaan is volgens de
chirurg geslaagd. Daarna begon een periode van revalideren die
volgens het strenge regime van de artsen tot eind februari moet
duren.
Dat leek me eerst nogal aan de lange kant, maar ik zie inmiddels
terdege in dat het verstandig is, mij aan de voorschriften te
onderwerpen. En wacht af, wat de artsen mij bij de eerste controle zullen verordonneren.
Ik dank u intussen zeer hartelijk voor de vele mooie kaarten en
goede wensen die ik blijf ontvangen: ontroerend!
Hetzelfde geldt voor het warme medeleven dat ik mocht en mag
ondervinden na het toch nog onverwacht overlijden van mijn
vader, ook op 10 januari. Het laatste jaar was af en toe moeilijk,
soms spannend; hij kwam niettemin steeds weer overeind. Maar
de zware hersenbloeding die hij op 10 januari kreeg, leidde
binnen een paar uur tot zijn overlijden. Hij werd bijna 83. Op 17
januari vond de crematie plaats in Aalten.
Op 22 december 2016 werd mijn kleindochter Millicent Catharina geboren, dochter van mijn dochter Wytse en schoonzoon
Alistair - gelukkig kerngezond!
De laatste weken waren dus wel heftig, al met al.
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Leerhuis 15 en 22 februari
Op 15 en 22 februari zou ik twee Leerhuisavonden verzorgen,
over Jozef en de aard van zijn machtsuitoefening in Egypte (en
over wat er aan voorafging): wordt hij terecht als een messiaans
figuur beschouwd, of is hij er veeleer eentje die akkers aan
akkers rijt?
De 15e februari kan helaas niet doorgaan. Ik ben dan nog onder
het beslag van de geneeskundige ge- en verboden. Het is niet
gelukt die avond door iemand anders (met een ander onderwerp) te laten invullen.
Als het goed is (en goed gevonden wórdt), zal ik dan op 22
februari over Jozef vertellen.
Dus: 15 februari, tot mijn spijt, vervalt. 22 februari gaat door. Iets
om even te noteren?
Met goede groet,
Gerben H. Westra
PROT. WIJKGEMEENTE NOORD

Soms bloeit die ander open.
Onderstaande woorden hoef je niet te kopen,
Want ze zijn op iedereen gericht:
Kom, dicht er bij!
Eefco: Vurige wens - Jan van OpbergenDat er licht mag zijn.
licht in onze ogen:
dat we elkaar zullen zien
zo goed als nieuw.
Licht in onze harten:
dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen.
Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken
en eerlijk besluiten.
Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en
gastvrijheid zullen heersen.
Licht in de omgang:
dat we te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar:
Licht op onze wegen:
dat wij niet dwalen en
elkaar tot doolhof zijn.
Licht in alle uithoeken:
dat we nergens het kleine
vergeten, verdonkeremanen.

Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
www.noorderkerk.pkngemeente.nl
Predikant:
Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
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thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
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Autodienst:
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Graag aanmelden op zaterdagmiddag tussen 17.00 uur en 18.30 uur
Uit de wijk
Meestal zoek ik voor de mensen in de wijk die het moeilijk hebben een gedicht uit. Ter bemoediging of overdenking.
Afgelopen zondag hielden we een gedichtendienst. Mensen uit
uit midden zochten een gedicht uit, dat hen persoonlijk aansprak. En ze vertelden erbij waarom dat zo is. Het lijkt mij wel
aardig (en er was ook vraag naar) om de gekozen teksten hier
aan u door te geven. Ter bemoediging of overdenking!
DICHTERBIJ van Fenno zelf
Als woorden
Iets verbeelden…
Als beelden
Iets verwoorden…
Dan voel je met je ogen
Kijk je met je hart
Hoor je een stukje van jezelf.
Woorden worden gevoeld
Het blijven voor altijd JOUW woorden
Jij voelt wat je er mee bedoelt!
Je kunt ze geven
Aan een ander in jouw leven.
Soms klapt die ander dicht

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,
elkaar toe te schijnen
met geloof in Hem
die eens geroepen heeft:
'Ik ben het licht der wereld!'
Jacques -Poëzie, zo moeilijk nie, op alles rijmt wel iets. Behalve
dan op waterfiets, op waterfiets rijmt niets.- “Zere Handjes”, van
Herman Finkers.
- Als iemand in tranen vertelt van een pijn, een pijn nog van
vroeger, de jeugd was niet fijn.
- Omdat pa of ma, zus of zo dee(d).
- Denk dan vooral niet: maar dat valt toch wel mee?
- Want iedereen voelt zijn eigen verdriet, dat is een grondrecht
vergeet u dat niet.
- Ik liep als kleuter in een andere straat, een jongetje daar werd
daarom heel kwaad.
- Hij gaf me een klap en jammerde weer, want door mijn schuld
deed zijn handje nu zeer.
- Want iedereen voelt zijn eigen verdriet, dat is een grondrecht
vergeet u dat niet.
Van Sander zelf:
Geluk en wijn
Geluk kan heel simpel zijn Een goed glas wijn
Een huisje in de zon Of zo maar op een balkon
Eendjes op de plas Dan geheel in je sas
Je hebt geluk En raakt toch niet van je stuk
Winnen van een prijsje Zingen als een sijsje
Maar deze dingen
Zijn meer plezier Net zoals ik vakantie vier
Iets beleven Je extatisch overgeven
En zo gelukkig zijn voor even
Maar fundamenteel geluk Dat kan niet stuk
Waardevol voor mensen om je heen Al is het er maar één
Een bezoekje bij Wil of Mien En zo de ander zién
Dit geluk zal blijven Voor eeuwig beklijven
Jan: Ik wil een kleine passage lezen uit Ovidius' Metamorphosen, boek II (niet in een berijmde vertaling), geschreven rond
Jezus’ geboorte:
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Weg van het harde zand vlucht ik het mulle strand op, moeizaam
lopend en steeds trager. (...)
Toen rende ik weg, maar niet, als eerst, met voeten door mul zand;
ik raakte van het zandvlak los en vloog hoog door het luchtruim
en werd vogel.
Tine: ons aller geluk hangt af van de situatie in de wereld: Helpen maakt gelukkig, van Anton de Wit:
De mooiste geschenken zijn geschenken die je kunt delen met
anderen.
Voor je zelf houden is dus altijd maar voorlopig.
Onszelf, zoals wij dat ervaren tijdens ons leven, is immers een
tussenstation, geen eindstation.
Je kunt jezelf een selfmade men of woman wanen, maar wat jij
daadwerkelijk zelf tot stand hebt gebracht in jouw leven, verbleekt bij de vele rijkdommen die je gegeven zijn.
Gratis en voor niets.
Maar onder een voorwaarde, dat je ze niet voor jezelf houdt: de
lucht/het licht/ het water/ het voedsel/de zon en je talenten.
Gerda: Gebed na 11 september. Alfred C. Bronswijk
De aanslagen van IS geven ons een gevoel van boosheid, we
voelen ons bedreigd en onveilig.
De verleiding is groot om voor onze eigen veiligheid te kiezen en
dan “helaas” anderen maar in de kou te laten staan.
Grenzen dicht, want met de vluchtelingen kunnen ook terroristen
meekomen!. Het “wir schaffen das” van Angela Merkel lijkt niet
haalbaar meer.
Het populisme en de onderbuik gevoelens zijn heel verleidelijk,
terwijl we diep in ons hart ook weten dat we niet alleen voor onszelf verantwoordelijk zijn. Dat onze verantwoordelijkheid ook de
mensheid, de schepping omvat. Daarom dit gebed, om open te
blijven staat voor de ander, dichtbij en veraf.
Gerda: Gebed na 11 september. Alfred C. Bronswijk
Leid ons niet in verzoeking
Dat wij ons hart zouden verliezen
aan een verscheurde wereld
aan wij goed
en zij kwaad
Leid ons niet in verzoeking
Dat wij onze ogen sluiten
voor de pijn van anderen
verblind door de pijn
ons aangedaan
Leid ons niet in verzoeking
Dat wij onze oren stoppen
voor de schreeuw om recht
verdoofd door het onrecht
ons overkomen
Leid ons niet in verzoeking
Dat wij onze gebeden slechts wijden
aan eigen belang en veiligheid,
maar - hoe bezeerd ookaan heel uw schepping,
heel uw mensheid
heel uw koninkrijk.
Caroline: van M. Weemaes, over hoe je God leert kennen:
“Een kindje had een vaas van duur kristal
gebroken,
Val Saint
-Lambert.
Scherven en tranen,
alleen nog verdriet.
De moeder raapte de scherven op,
tilde haar kindje op de arm
en plukte bloemen in de tuin,
en heerlijke ruiker
in een mengeling van kleuren,
de armen van het kindje vol.
Op enkele bloemen
blonk een saffieren kindertraan.
En de moeder zei:

Kindje, huil niet meer,
de vaas diende alleen maar
om bloemen in te zetten
Maar nu draag jij de bloemen
en ik draag jou!
Kom,
we spelen 'vaas',
jij en ik.
Zing je iets?
Gelukkig kind!
Als je groot bent zal ik je vragen:
Wie is God?
En je zal antwoorden:
lemand die scherven opraapt
als ik iets gebroken heb,
lemand die met mij bloemen plukt,
die mij draagt,
die mij vraagt:
zing je iets?”
Ieder hartelijk dank voor de prachtige inbreng!
Op 29 januari om 10.00 uur weer een Special Sunday met als gasten Jan en Gerda Siebelink! Bijzonder, dat zij samen komen en
meewerken aan de viering.
Thema: Het wonder dat mij is geschied.
Als je bij een rondgang door werk, leven en
liefdes kunt spreken over een wonder, wekt
dat interesse! We gaan graag met de schrijver in gesprek. Wat is eigenlijk de zeggingskracht van een wonder? En welke ruimte is
er bijbels gezien voor verbeelding?
Naast een gesprek met onze gasten hierover zal er veel gemusiceerd worden; met Johan van Markesteijn en Jan Broekhuis. En
een andere speciale gast is Suzanne van Markesteijn! Zij zal
twee prachtige liederen zingen! Welkom.
Op 12 februari, 10.00 uur, is het thema: Oog voor detail…
Op de Nachtwacht van Rembrandt is veel te
zien. Meer dan we zo op het eerste oog waarnemen. Om goed te leren zien heb je verhalen
nodig. Die kunnen toveren met licht en donker, die beweging brengen in een tafereel.
Een detail kan een heel verhaal ontsluiten. We
horen een schitterend verhaal bij het schilderij. Vergelijkbaar met onze positie in een bijbelverhaal? Hoe communiceren verschillende generaties met
elkaar….
En ook in deze dienst: de nieuwe ouderling eredienst!
De kerkenraad is verheugd dat Klaske Blanken aangegeven
heeft dat zij de taak van ouderling eredienst graag op zich wil
nemen. Als er geen wettige bezwaren worden ingebracht hopen
we haar in deze dienst als ouderling te mogen bevestigen.
Feestelijk!
En om vast te noteren: 26 februari, 10.00 uur: Caroline Oosterveen in gesprek met Damiaan Denys.
Denys - die als toonaangevend hoogleraar psychiatrie en neurowetenschapper is gespecialiseerd in het behandelen van angst
en als filosoof en theatermaker weet dat het bij ons bestaan
hoort – was te horen en te zien in o.m. Zomergasten. Een hoogst
boeiende
spreker
over
wezenlijke
levensvragen.
http://www.damiaandenys.com/#damiaan-denys. We zijn erg blij
dat hij gelegenheid vindt bij ons te komen. Van harte welkom!
Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen
Beleidsplan Noord
Met vereende krachten zijn wij erin geslaagd een beleidsplan
samen te stellen voor de wijk Noord voor de periode 2017 2020. En eerlijk gezegd zijn we nogal trots op het resultaat.
Alle leden van Noord die iedere week de liturgie digitaal toegestuurd krijgen, ontvangen nu via ‘wijknoord’ dit beleidsplan. In
de Noorderkerk zal gedurende een aantal zondagen een aantal
gedrukte exemplaren gereed liggen om meegenomen te worden.
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Mocht het u niet lukken om op bovenstaande wijzen een exemplaar te bemachtigen dan kunt u altijd nog terecht bij onze scriba, Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, telefoon 618205, e-mailadres tijmenapeldoorn@yahoo.com
U wordt tot en met 3 februari 2017 in de gelegenheid gesteld uw
mening over dit beleidsplan te geven. Daarna zal dit plan definitief door de wijkkerkenraad worden vastgesteld.
Wim den Ouden, namens de wijkkerkenraad Noord
De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van
3 januari 2017
Op 3 januari kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen.
Sander van Voorst opent de bijeenkomst met “Als het geluk van
de ander jouw geluk is noemen we dat liefde”. In het moment
van bezinning wordt van gedachten gewisseld over het thema:
“Vind het geluk..”
Er wordt teruggeblikt op een aantal mooie diensten in de kersttijd en de jaarwisseling.
Het beleidsplan voor de Noorderwijk is gereed en zal aan de
leden van de wijk worden voorgelegd. Op 27 januari zal er in
Careander een avond voor alle vrijwilligers van de Noorderwijk
zijn. Er is een informatieblad vervaardigd met alle relevante
gegevens (namen, telefoonnummers en e-mailadressen) van de
wijk. Dit blad zal via de mail en/of met de kerkbalans enveloppen
worden verspreid. De kerkenraad is verheugd, dat Klaske Blanken zich bereid heeft verklaard om toe te treden tot de kerkenraad als ouderling Eredienst. De vergadering wordt besloten met
het gedicht “Eeuwigheid” van Wil Melker.
Tijmen Apeldoorn
HARSKAMP GEREFORMEERD

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl
Predikant:
Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
Scriba:
Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )
Email: jvdhoef73@hetnet.nl
Wijk
Zondag 5 februari wordt een speciale dienst, we nemen dan
afscheid van enkele leden van de kerkenraad die hun periode er
op hebben zitten en soms zelfs meer dan de vier jaar waar ze
destijds bij hun aantreden “ja” op hebben gezegd. Joop van
Bostelen neemt na ruim 6 jaar afscheid als wijkouderling, Hennie
van Luttikhuizen na ruim 4 jaar als jeugdouderling en Gert Veldman, ook na ruim 4 jaar, als diaken. Hartelijk dank voor al het
werk wat jullie zou trouw in de afgelopen jaren voor onze
gemeente hebben gedaan. Het is niet altijd eenvoudig en vaak
ook zichtbaar maar ik kan u verzekeren dat er veel tijd en energie
gestoken is in alles wat, door een betrekkelijk kleine groep,
gedaan moet worden om de gemeente “draaiende te houden”.
Nogmaals hartelijk dank namens de hele gemeente en we hopen
van harte dat jullie in de komende periode mogen genieten van
de rust die er nu voor jullie komt. We mogen op deze zondag
ook twee nieuwe leden van de kerkenraad verwelkomen, Eefje
Veldman als opvolger van Joop en Henk van Omme die het
stokje van Gert gaat overnemen. Als er geen gegronde bezwaren
worden ingediend zullen Eefje en Henk deze zondag in het ambt

worden bevestigd. Wij zijn heel blij dat jullie deze taak willen
aanvaarden en wij wensen jullie Gods zegen toe bij het werk dat
wacht. Voor zover mij bekend zijn er geen verdere bijzonderheden te melden. Wij denken aan en bidden voor hen die het moeilijk hebben door ziekte, verdriet, zorg of eenzaamheid, wij weten
niet altijd wat er bij mensen leeft maar gelukkig is er Een die alles
weet en ziet, wat ons deel ook is op de weg door het leven, wij
mogen ons altijd geborgen weten in de palmen van Gods hand,
Hij gaat altijd met ons mee en waar nodig zal Hij ons dragen.
Mag deze zekerheid u tot troost zijn in moeilijke perioden.
Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef
Hallo jongens en meisjes
29 januari - Jezus geneest de zoon van
een tuinman
Jezus was weer in het land Galilea in de
plaats Kana. De plek waar hij van water
wijn had gemaakt. Er was daar een tuinman uit Kafarnaüm. Zijn zoon was ziek.
Omdat hij gehoord had dat Jezus uit
Judea naar Galilea was teruggekeerd,
was hij naar hem toe gekomen. Hij vroeg
Jezus of hij met hem mee wilde gaan om
zijn zoon die op sterven lag te genezen. Jezus zei tegen hem:
‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’
Maar de tuinman drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn
kind sterft.’ ‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De
man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl
hij onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te
zeggen dat zijn kind in leven was. Hij vroeg hun sinds wanneer
het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na
de middag, is de koorts verdwenen. Dat was precies het
moment dat Jezus tegen hem gezegd had ‘uw zoon leeft’. Hij
kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. God is koning en
woont in de hemel, niet op aarde. Hoe kan Hij van zo’n afstand
voor alles en iedereen op aarde zorgen? En als we dit verhaal
lezen: hoe kan Jezus zonder mee te gaan opdracht geven dat de
zoon van de tuinman geneest? Dat is nu Gods macht. Hij is niet
gebonden aan onze aardse wetten en kan overal zijn werk doen.
Daarom is Hij altijd dicht bij jou. Dat moet je natuurlijk wel eerbiedig geloven. De vader van de zieke jongen doet dat en ziet
het resultaat. God zorgt als een goede koning voor heel zijn volk.
5 februari - Het zout en het licht voor de
wereld
In Matteüs staat het volgende: ‘Jullie zijn
het zout van de aarde. Maar als het zout zijn
smaak verliest, hoe kan het dan weer zout
gemaakt worden? Het dient nergens meer
voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad
die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens
onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een
standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet
jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden
zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’
Christenen lijken op licht en op zout. Ze hebben van Jezus
geleerd wat een goed leven is. Jezus zegt: houd dat niet voor
jezelf, maar laat het zien en proeven aan de mensen om je heen.
Probeer in iedere situatie licht en smaak te brengen. Niet apart
gaan staan en neerkijken op anderen, maar in wat jij doet Gods
adviezen voor een goed leven opvolgen. Jij bent niet beter dan
zij, maar het licht en de smaak van God zullen de mensen om je
heen vast en zeker waarderen. De ene keer door te troosten, een
andere keer door te helpen en weer een andere keer door te
zeggen dat iets niet goed is in Gods ogen (dat mag ook!). Zo
wordt je zelf gelukkig, maar geef je ook andere mensen licht in
hun leven.
12 februari - Jezus legt de wet uit
Over regels kun je eindeloos discussiëren; wat mag wel en wat
mag niet? Zijn er ook uitzonderingen? Zo is het ook met de wet
uit het Oude Testament. Jezus krijgt van Farizeeën het verwijt
dat Hij de wet niet serieus neemt, dat Hij een te ruime uitleg
daaraan geeft. Jezus antwoordt daarop, dat Hij juist heel precies
de wet wil doen. Zo precies, dat Hij de bedoeling van God daarin
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zoekt, zijn liefde. Een voorbeeld: je mag
natuurlijk een ander mens niet vermoorden. God bedoelt daarmee dat je hem
ook niet dood mag wensen. Ook om
woorden die pijn doen is God boos en
verdrietig. Iemand het kwade toewensen
is eigenlijk net zo erg als iemand kwaad
doen. Want het is tegen de liefde van
God als je in gedachten of met je mond
iemand kwaad doet. Christenen horen
met alles, hun hart, hun mond en hun handen, te denken, zeggen en doen wat goed is voor God en de naaste. Maak ruzies
dus snel weer goed en laat het niet uit de hand lopen! Zo precies
komt het in Gods wet!
Groetjes, Mirjam Rap
Rooster oppas- en kindernevendienst
29-01 Nicoline en Anouska
05-02 Gonnie en Anne
12-02 Annetta en Djoerd
19-02 Anne-Miek en Jannie
WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Overlijden
Wanneer een gemeentelid komt te overlijden kunt u dit doorgegeven aan onze scriba:
E. Hoogendoorn, Coversbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998,
e-mail scriba@beatrixkerk.nl
Is er een wens voor kerkelijke uitvaartdienst, dan zorgt hij dat er
een predikant beschikbaar is.
Vanaf de proosdij
Inmiddels is het nieuwe jaar al weer twee weken oud. En wat is
er al veel gebeurd…! Na een prachtig morgengebed als nieuwe
Protestantse Gemeente te Ede, met een heuse frisse nieuwjaarsduik, mochten we op 8 januari de kleine Zoë van der Eijk dopen.
En na de doopdienst volgde op Kana-zondag al weer een
Avondmaalsdienst. Prachtig om het verband tussen doop en
avondmaal zo weer op het spoor te komen.
Pastoraal gezien zijn er veel zorgen, en zijn er veel gemeenteleden die moeilijke tijden doormaken. Het is goed om daarin als
gemeente naar elkaar om te zien. Als u of jij daarin ook een grotere rol zou willen spelen zou dat bijzonder welkom zijn; in het
pastorale team is nog wel behoefte aan versterking. Wat daarvoor nodig is? Een bewogen hart en de vaardigheid te luisteren… Twijfels of het wat voor u of jou is? Bel gerust, dan gaan
we er eens over in gesprek!
Deze maand is mijn stage begonnen. Het is bijzonder boeiend
en verrijkend om in allerlei verschillende leefwerelden van
gemeenteleden te mogen kijken. Deze maand was dat de wereld
van schuldhulpverlening en onderwijs aan een groep internationale studenten. Boeiend! Voor wie het lezen wil, er komen
‘stage-verslagen’ met mijn indrukken en leermomenten beschikbaar…

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.
Predikanten
Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl
Pastoraal werker
drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl
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Aan het eind van deze maand beginnen we dan écht met “Kerk
op Schoot”, de vieringen voor 0-4 jarigen en hun (groot)ouders,
één keer per maand op zondagmorgen ná de gewone kerkdienst. Ik ben erg benieuwd…!
Er is natuurlijk nog veel meer gaande, in en rondom de kerk –
maar voor nu groet ik u hartelijk, en dank u allen hartelijk voor
alle goede wensen en woorden in de afgelopen maand. Met
name hen die door moeilijke of spannende tijden heen gaan veel
kracht en Gods nabijheid toegewenst,
ds. Theo Pieter de Jong
p.s. in februari hebben Maarten en ik een weekje vakantie
gepland staan. Ik verwacht dat het zonder mijn afwezigheid ook
allemaal wel goed zal blijven gaan in de gemeente… Maar
mocht er toch plotseling behoefte aan een predikant zijn, is er
natuurlijk vervanging geregeld. Alwéér een voordeel van samen
één gemeente te zijn met de andere wijken!
Omzien naar elkaar
De afgelopen maanden verbleven de heer en mevrouw Wielink in
Het Baken. Rond de jaarwisseling zijn zij allebei verhuisd naar
Het Maanderzand. De nieuwe woonomgeving is even wennen,
maar het echtpaar vindt het fijn dat zij in ieder geval samen op
een plek kunnen zijn.
Mevrouw Hoogendoorn-Sopaheluwakan is na een valpartij
onlangs aan haar heup geopereerd. De operatie verliep goed en
inmiddels heeft zij het ziekenhuis verlaten en is voor revalidatie
naar Het Baken in Bennekom gegaan.
Toen zij in december viel is mevrouw Faber-Weekhout opgenomen in het ziekenhuis. Na een operatie mocht ze meteen naar
huis. Daar is zij opnieuw gevallen. Wederom volgde een opname
in de Gelderse Vallei en werden een beschadigde rugwervel en
heupfractuur geconstateerd. Hiervan herstelt zij nu in Oranje
Nassau’s Oord.
Nadat het een periode heel goed met hem ging is de heer Fluit
begin dit jaar onverwachts weer in het ziekenhuis opgenomen.
Er worden doorlopend onderzoeken gedaan om te kijken wat de
oorzaak van zijn ziek zijn is en wat kan worden ondernomen om
zijn situatie te verbeteren.
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Pastoraal ouderling Jagtenberg heeft half januari een nieuwe
heup gekregen. De operatie ging goed en na één nachtje ziekenhuis mocht hij al weer naar huis. De heer Jagtenberg is dankbaar
dat zijn herstel zo voorspoedig verloopt.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren.
(uit Psalm 18)
Netta Hakkenberg
Pastoraal werker
DE OPEN HOF

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl
Scriba:
Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029
Predikant:
Ds. J.J. Reedijk, Cloeckendaal 17, 6715 JJ Ede, tel. 848032
Pastoraat
wijkindeling:
• Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden
Ouderling mw. Dora van der Velde T 0318-482269
• Dalen en de wijk Klaphek
Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552
• Kernhem en Lunteren
Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045
• Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen
Ouderling mw. Dorrit Kuiper T 0318-511204
• Ede-overig en Bennekom
Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226
Wilt u bezoek van een predikant, neemt u dan contact op met
uw wijkouderling.
Aanspreekpunt voor pastoraat:
Sijtze Roosjen, voorzitter Raad One, T: 06-29383916
E-mail: s.roosjen@chello.nl
Bij ernstige ziekte en overlijden:
Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029,
scriba@openhof-ede.nl
Oratorium in de goede week
Wie aan een oratorium denkt, denkt aan de Mattheuspassion
van Bach. In de goede week zal deze weer veelvuldig klinken.
Maar er zijn meer oratoria geschreven voor de veertigdagentijd.
Eén ervan heeft in de Nederlandse kerkmuziek ook al aardig zijn
sporen verdiend. In een zekere zin wordt dit al een klassieker. Ik
heb het nu over “Als de graankorrel sterft”.
Met de muziek op teksten van Marijke Bruijne wordt het lijdensverhaal dicht bij de grote thema’s van ons leven gebracht. Het
mooie van dit oratorium is, dat het zich leent voor koor en
samenzang in de gemeente.
Dit jaar willen we in de Open Hof het deel van het oratorium dat
aansluit bij de lezingen van de goede week als leidraad nemen
voor de diensten van witte donderdag t/m paaszondag.
Misschien heeft u altijd al een keer een oratorium willen zingen,
misschien zoekt u een manier om met aandacht op weg te gaan
naar Pasen. Misschien kent u de liederen van dit oratorium en
zijn ze u dierbaar geworden. Misschien wilt u zich graag eens
aan een koorproject verbinden om lekker te zingen. Welke reden
u ook heeft, wij willen u van harte uitnodigen om op projectbasis
mee te zingen met de cantorij van de Open Hof.
De repetities voor de oratorium zijn vanaf 30 januari op maandagavond van 19.00 tot 20.00u in de Open Hof. Om mee te kunnen zingen is mee oefenen noodzakelijk.

Meld u aan of ga een keer kijken.
Aanmelding en informatie bij Albert Brink mail:
brinkmuziek @gmail.com
Van harte aanbevolen,
Ds. Jacqueline Dam-Oskam
Kerk(mensen) als tijdelijke huisvester?
Binnen de organisatie van de Open Hof valt er
op dit moment veel te beleven waaronder het
fuseren en beroepen. Als verslaggever heb ik
echter de taak om mij te richten op maatschappelijke feiten. Ook op dat gebied blijft uw gemeente in beweging,
ze speelt inmiddels een rol van betekenis in de wijk Veldhuizen.
Maar dat roept ook een concrete vraag aan u op…
Op enkele wijkplaatsen kom ik tegenwoordig standaard kerkvrijwilligers tegen. Ze vormen steeds meer een vaste gesprekspartner voor de professionele zorgorganisaties als Malkander en
Sociaal Team. Bij drie wijkprojecten is er sprake van een grote
bijdrage van kerken uit de wijk. Elke week treffen circa 30 statushouders en 14 kerkvrijwilligers in de Open Hof. Ze bouwen
steeds meer een band op en verbeteren spelenderwijs hun
spreek en taalvaardigheid. Dit project loopt in april een jaar en
levert een belangrijke bijdrage aan de inburgering van vluchtelingen in Ede, met name Veldhuizen.
Een ander nieuw sociaal initiatief is de kwartiertafel. Een netwerk
van professionals en vrijwilligers in Veldhuizen bespreekt elke
maand praktische hulpvragen van wijkbewoners. Namens de
vier kerken en moskee in Veldhuizen zit er iemand aan die kwartiertafel. Dan breekt er regelmatig een boeiende discussie los
over wat wel en niet aan (kerk)vrijwilligers gevraagd kan worden.
Afgelopen week lag de vraag op tafel of wijkbewoners gevraagd
mag worden onderdak te bieden aan mensen die plotseling op
straat staan. Het blijkt dat er zo nu en dan iemand uit de wijk
door pech of nalatigheid zijn huis moet verlaten en zich bij het
sociaal team meldt met de vraag naar tijdelijk onderdak. Het vermoeden is dat er in de wijk, of in het buitengebied, tuinhuisjes of
zolderverdiepingen leeg staan. Daarmee is de eerste nood te
lenigen. Maar is dit verantwoord.. Wat is úw eerste reactie?
Bijvoorbeeld het gemoedelijke bejaarde echtpaar dat ineens
minder inkomen ontving, onhandige financiële keuzes maakte en
door huurachterstand op straat dreigt te staan… Je verwijst ze
niet door naar de opvang voor dak- en thuislozen. Of de jonge
vrouw die geen uitkering kan aanvragen zolang ze geen geregistreerd postadres heeft, maar zonder uitkering kan ze geen
huur kan betalen. Die cirkel is te doorbreken
met een tijdelijk geregistreerd onderkomen. De
mensen van de kwartiertafel zijn benieuwd
naar uw mening over deze reële vraag.
Zou u die willen doorgeven via
oneopenhof@gmail.com?
Ik hoor graag uw reactie op de vragen in dit
artikel of uw beleving over de laagdrempelige
Zorgzame kerk in de wijk via
Sam One
Viering 5 februari
De op 5 februari in de Open Hof wordt verzorgd door de jeugdkerk. Deze viering voor jong en oud heeft als thema: ‘Vluchten
kan niet meer’. We hebben het in de jeugdkerk gehad over de
profeet Jona, de profeet van ikki, ikki en de rest kan stikken. Hij
vlucht weg voor zijn roeping, en als hij uiteindelijk toch doet waar
hij toe geroepen wordt, gaat het met frisse tegenzin. Het voelt
allemaal nogal liefdeloos aan, merkte een van de jeugdkerkers
op. Een vraag om vast eens over na te denken: Ben je zelf wel
eens weggelopen als je je eigenlijk ergens toe “geroepen’ voelde? Het boek Jona is een lastig, maar interessant verhaal, waar
we in deze viering mee aan de slag gaan. Veel onderdelen zijn
voorbereid door de jeugdkerkers zelf, de band zal ook meewerken aan deze viering. We hopen op jullie komst!
De jeugdkerkers
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Ik ben de Weg
Vorige week gaf de Raad Kerken Ede invulling aan de Week van
het Gebed met als thema: ‘Verzoening’. Elke avond was er in
één van de zeven verschillende gebedshuizen een avondgebed.
Dat roept de vraag op naar eenheid en verscheidenheid. Kunnen
verschillende geloofsovertuigingen wel samen door één deur?
Hoe kunnen zij een én verscheiden zijn? En wat betekent dat
voor de waarheidsvraag? En hoe kunnen verschillende waarheden elkaar verdragen?
Kort na de aanslag op het Parijse theater gaf de Raad van Kerken Ede een verklaring uit. De strekking daarvan was: ‘Er is geen
weg naar de vrede’. Want vrede is zelf de weg: het doel heiligt
de weg niet. Het gaat om - in vrede - onderweg zijn. Ook Jezus
sprak over ‘de weg’. Hij zei zelfs: ‘Ik ben de Weg’. Dat is één van
de bekendste Jezus-uitspraken in het Evangelie.
‘Ik ben de Weg’ wordt door christelijke gelovigen als een richtinggevende geloofsbelijdenis met zich mee gedragen. Daarin
staat het christendom niet alleen. Iedere religie heeft zijn wegen
naar God. En ook elke ketter heeft zijn letter. Er zijn misschien
wel evenveel wegen naar God als er mensen zijn. En wanneer
hun geloofswegen elkaar kruisen, gaat dat niet altijd zonder
wapengekletter.
Op kruispunten waar religies zich met elkaar zouden kunnen verzoenen, raken gelovigen slaags met elkaar. Met wapens of met
woorden. Of de interreligieuze dialoog tussen Joden, Moslims en
Christenen strandt, terwijl er zijn zoveel kansen zijn om elkaar te
ontmoeten. In de kerk, bij de slager, bij de bushalte, bij de Liddl
of bij Appie Heijn. We doen allemaal de boodschappen. Maar we
veranderen niet in bekenden voor elkaar.
Uiteraard ben je ervan overtuigd, dat jouw geloof het ware is. En
je mag geloven dat Jezus je voorbeeld is, je redder of je verlosser. Maar wanneer ik zeg, dat ik mij door God uitverkoren voel, is
er maar een kleine stap voor nodig, om er aan toe te voegen dat
een gelovige met een ander geloof dat niet is. Ik kan prima met
een jood of met een moslim door één deur. Daar wordt mijn
geloof in God niet minder van. Maar het gaat mis wanneer ik wil
dat mijn waarheid óók de waarheid van de ander wordt.
Wanneer Jezus zijn leerlingen voorhoudt: ‘Ik ben de weg’ lees ik
deze tekst niet als een veroordeling van andere wegen naar God.
En ook niet als een oordeel over andere wegen van geloven. Dat
zou toch in tegenstelling zijn tot Jezus’ uitspraak dat ‘het huis
van zijn Vader vele woningen heeft’. Bij God mag iedereen thuis
komen. Ieder die de vrede van God op aarde brengt, is kleine
messias.
Je eigen handel en wandel is de belijdenis van je geloof. Ons
eigen doen en zeggen, toont ons waarin wij geloven. In ons doen
en ons laten komt onze geloofsovertuiging tot leven.
Daarom vond ik het zo treffend dat de jeugdkerk naast de Open
Hof wel eens voetbalde onder kerktijd met Syriërs, Somaliërs en
Eritreërs. Terwijl ik in kerk stond te preken en de woorden werden gehoord, hebben die jongeren de woorden gedaan. Letterlijk
handen en voeten gegeven aan verzoening. Misschien wel zónder dat zij zichzelf daarvan bewust waren.
Hans Reedijk

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl
Pastores:
Ds. J.J. Reedijk, tel. 848032
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
Inloopmorgen
Donderdag 16 februari komt de heer Jaap Arnold vertellen over:
”Kernhem, de geschiedenis van een landgoed in Ede”. Een
goede gelegenheid om wat meer te weten te komen over een
landgoed, dat zo dichtbij is. Om 10.00 uur staat de koffie klaar.

ALGEMEEN
Studieseminar met ds. Henk Poot in Oldemarkt over
“De Zoon van de Gezegende”
Op dinsdag 14 februari is er in Oldemarkt de eerste studieavond
in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp
waarover hij spreekt is: De Zoon van de Gezegende. De andere
data zijn dinsdag 21 en 28 februari. De bijeenkomsten vinden
plaats in de Ontmoeting, Marktplein 9 in Oldemarkt. De aanvang
is om 20.00 uur, toegang is gratis.
Zoon van de Gezegende
Wat is de taak van de Messias en wat heeft Israël met zijn komst
te maken? Wat zijn Gods plannen met ons en met zijn volk? Om
een antwoord op deze vragen te krijgen, moeten we Jezus en
Israël opnieuw leren begrijpen. Dan ontdekken we ook dat het
behoud van ons eigen leven ligt besloten in veel grotere dingen
waar God mee bezig is. Er is een diepe relatie tussen Jezus en
zijn volk Israël en we doen God tekort als we geen oog hebben
voor de bijzondere plaats van Israël in de heilsgeschiedenis.
Achtergrond spreker
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor
Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende
boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond
in Israël en is een veelgevraagd spreker.
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.
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20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra,
Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein
Herhaling: zondag 21.00 uur.
Programma ‘KERKVENSTER’ februari 2017
6 FEBRUARI 2017
Interview met Jan de Kluijver over ‘Vluchtelingen en angst in de
samenleving.’ Lied van de Week: ‘Heer, onze Heer.’ Column:
Wim Dekker. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.
13 FEBRUARI 2017
Vraaggesprek met Ds. G.J. van Steeg over ‘Stervensbegeleiding
en rouwpastoraat.’
Lied van de week: ‘Bergen kunnen het.’ Column: Han Schipper.
Muzikale fragmenten. Actuele berichten.
20 FEBRUARI 2017
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten drie redactieleden over treffende
lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van
de Week: ‘Kom mee, zei David, allemaal.’ Column: Teunis Bunt.
Muzikale aanvulling. Actuele berichten.
27 FEBRUARI 2017
Vraaggesprek met Tamme de Leur over ‘Mensenhandel.’ Lied
van de Week: ‘Naäman.’ Boekbespreking: Arie Romein. Actuele
berichten. Muzikale intermezzo’s..
KERKELIJKE STAND GEREFORMEERD
Overleden
28 dec. 2016: J.H.C. ’t Hart, De Gaullesingel 129, 74 jaar
4 jan. 2017: J.G. Broersma-Rinkema, Binnenhof 38, 70 jaar
G.J. Vrielink-Akkerman, Stationsweg 82-2
J.B. van de Meent, Platteelhof 3
Nieuw
H. Busser-Snitselaar, L. Henriettelaan 17/213
Verhuisd
Fam. Poot-Broek, ML Kingstrate 52 naar Valkenier 103
Fam. Van Rees-Evers, Roekelseweg 48-19
naar Roekelseweg 50B
Fam. Wielink-Scholten, Huyghensstraat 9A
naar L. Henriettelaan 17
F.R. Ficke, Mariendaal 215 naar Zanderijweg 75
H. van Roekel, St Hubertus 77 naar Borneolaan 4
G. Lanning-Gietema, Wildforster 249 naar L. Henriettelaan 3G
B.W. Ros, Not. Fischerstraat 53 naar Nwe Klinkenberg 1-A357
E.L. Breekveldt, Mr. Beelpark 7 naar E. Casimirlaan 107
Vertrokken
J.J.H. Korenhof, Parkweg 88 naar Den Bosch
Fam. Dalebout-Groeneveld, D. Ketstraat 47 naar Bennekom
A.Kas, Erasmusstrate 100 naar Langbroek
P. van den Top, Laarweg 15 naar Hoogezand
Overgeschreven
Naar NH Ede Kleopas: R. Oldenbroek, Pienemanstrat 110
Naar Noord: fam. Van ’t Hof, Not. Fischerstraat 44
Naar NH Ede: fam. Batenburg-Maassen, Veldhuizerweg 16
NIEUWS
Missionair Oogpunt: Bijbel en ervaring
Hette Domburg in Mozambique: De Bijbel was ons instrument om over het echte leven te praten.
Afgelopen zomer was ik in Mozambique om met plaatselijke
groepen Bijbel te lezen. We oefenden met het zoeken van verbanden tussen de teksten en de eigen ervaring. De Bijbel was
ons instrument om over het echte leven te praten. Dat leverde
veel enthousiasme op.
‘Weet je wat het is?’ zei een deelnemer. ‘In de kerk praten ze
over de Bijbel en de hemel, maar niet over onze werkelijkheid.

We volgen een leesrooster, maar zo komt ons dagelijks leven
niet aan bod.’
‘Hier ontdek ik nieuwe dingen’, zei een ander. ‘Zo lazen we over
valse weegschalen. Precies wat wij meemaken op de markt! Ik
wist niet dat dat in de Bijbel stond!’
Ik denk dat het ook in Nederland de uitdaging is. Hoe kun je de
Bijbel zó lezen, dat deze iets gaat zeggen over wat mensen
dagelijks meemaken? Waar dat lukt, raken mensen gefascineerd
en geïnspireerd.
Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 7 november
2016.
Kerk alleen voor gelovigen?
Zinzoekers komen niet naar de kerk, omdat ze veronderstellen dat ze volleerd gelovige moeten zijn.
Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Protestantse Kerk in
Nederland. Om deze misvatting de wereld uit te helpen lanceert
de Protestantse Kerk in Nederland in de maand van de spiritualiteit (januari 2017) de campagne ‘Geloven doe je in de kerk?’.
Natuurlijk is de Protestantse Kerk een geloofsgemeenschap die
samenkomt rond het evangelie. Daarom is de kerk ook een plek
waar mensen nadenken over het leven, waar ruimte is voor
troost, verwondering en twijfel en waar helpen vanzelfsprekend
is. En soms ook gewoon een plek om te onthaasten. Je hoeft
geen volleerd gelovige te zijn om te mogen komen.
Om heel Nederland dit te laten weten, is deze campagne ontwikkeld. Iedere gemeente kan het campagnemateriaal kiezen dat
het beste bij hen past. Op het campagnemateriaal figureren
uiteraard mensen die lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland.
Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 7 november
2016.
Voltooid leven
De Raad van Kerken heeft een brief geschreven aan de fracties
in de Tweede Kamer. In deze brief uit de Raad haar zorgen over
een wetsvoorstel dat hulp bij zelfdoding onder voorwaarden
mogelijk maakt.
Minister Schippers heeft van een meerderheid van de Tweede
Kamer groen licht gekregen om aan een dergelijk wetsvoorstel te
gaan werken.
In de opsommingen die de minister tot nu toe van het vervolgtraject heeft gegeven, blijkt dat zij het kerkelijke referentiekader nog
onvoldoende in beeld heeft. Daarom wordt er op aangedrongen
om ook de ervaringen en opvattingen van de kerken in beeld te
houden.
De kerken willen graag betrokken zijn bij (de voorbereiding op)
de verdere discussies, waarin de fracties van de Tweede Kamer
voor de moeilijke verantwoordelijkheid staat om verder invulling
te geven aan de contouren van het beleid.
De Raad van Kerken houdt zich - in de vorm van een speciale
kerngroep - al geruime tijd bezig met de problematiek van de
keuzes rond het levenseinde. Insteek voor haar bijdrage aan het
debat is niet om gemakkelijke antwoorden te geven, die zijn er
naar het idee van de Raad niet. Wel wil de Raad recht doen aan
de fundamentele waarden die aan de orde zijn op het moment
dat er gesproken over voltooid leven en het afscheid van het
leven hier.
Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 16 november
2016.
Avondmaal is onmisbaar
Prof. Dr. J. Muis, professor dogmatiek PThU, zou het avondmaal missen als het nooit meer gevierd zou worden.
“Ja, ik zou het missen. Omdat ik Jezus Christus telkens weer
kwijtraak en dan leef alsof Hij er niet is.”
Muis is de auteur van de notitie ‘De Maaltijd van de Heer’. De
notitie ‘de Maaltijd van de Heer’ is door de generale synode aanvaard. De notitie wordt aangevuld met een gesprekshandleiding
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en beschikbaar gesteld aan gemeenten en kerkenraden. De
bedoeling is om het gesprek over en bezinning op het Heilig
Avondmaal in de gemeenten te stimuleren.
Avondmaal op een picknickkleedje
In kleine groepen onder begeleiding van studenten van de PThU
spraken de leden van de generale synode over het Heilig Avondmaal. Volgens student Douwe de Roest was het in zijn groep een
gesprek ‘van hart tot hart’. Vanuit zijn groep komt het advies om
niet alleen over het avondmaal te praten, maar ook het avondmaal af en toe eens in een andere vorm te vieren dan je gewend
bent. Een andere groep voegde hier aan toe dat het avondmaal
ook thuis of in kleine groepen gevierd zou kunnen worden. Eén
groep vroeg zich zelfs af of het mogelijk is het om avondmaal te
vieren ‘in een park op een picknickkleedje’.
Avondmaal: 'Ik kan verder'
Ook het belang van de gemeenschap werd door de diverse
groepen benadrukt. Het samen vieren en samen belijden. Muis
zegt hierover: “In gemeenschap met hem kom ik los van alles
wat tussen mij en God en tussen mij en anderen instaat, mijn
fouten, mijn tekorten, mijn twijfel, mijn angst, mijn gekrenktheid
en mijn woede. Deze last valt van mij af. Ik zie God, de tafelgenoten om mij heen en mijzelf als nieuws. Ik krijg uitzicht op Gods
koninkrijk. Ik kan verder. “
Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht 17 november
2016.
Kerk laat je horen!
Stem van Protestantse Kerk gewenst in debat over armoede
en veiligheid.
Vluchtelingen, radicalisering en aanslagen in Europa: als het gaat
om deze onderwerpen, zou de Protestantse Kerk vaker van zich
moeten laten horen. De kerk zou ook frequenter een spreekbuis
moeten zijn voor kinderen die in armoede leven, zowel in Nederland als ver weg. Dit blijkt uit een onderzoek dat de kerk onlangs
liet doen onder haar achterban.
Over welke thema’s in het nieuws zou de Protestantse Kerk zich
moeten uitspreken? Een paar keer per jaar buigt een steekproef
uit zevenduizend leden zich over die vraag. Ook brengt de kerk
elke keer een specifiek thema onder de aandacht. In het laatst
uitgevoerde onderzoek in september keer stond armoede centraal.
De kerk hoort volgens ongeveer 80 procent van de deelnemers
een spreekbuis te zijn namens mensen die geen stem hebben in
de samenleving. Maar het protestantse geluid klinkt nog onvoldoende in het maatschappelijk debat, vindt een meerderheid van
de achterban. De kerk is maar ‘matig’ zichtbaar in de media,
vindt 58 procent. En 16 procent geeft er zelfs de score ‘slecht’
aan.
Veiligheid
De Protestantse Kerk moet in het maatschappelijk debat vooral
aandacht vragen voor thema's op het gebied van gerechtigheid,
vrede en wederzijdse aandacht, gaven de deelnemers aan het
begin van het onderzoek aan. Thema's die goed passen bij de
bijbelse boodschap en daarom ook geen verrassende uitkomst.
Opvallend is echter wel dat de voorkeur lijkt te verschuiven
gedurende het onderzoek.
De respondenten konden kiezen een lange lijst met krantenkoppen. Op welke gebeurtenissen in het nieuws had de Protestantse Kerk volgens hen moeten reageren? Ongeveer even hoog
scoorden krantenkoppen als 'PVV presenteert programma: alle
AZC's dicht' (37 procent van de respondenten koos deze kop),
'Priester vermoord bij gijzeling in kerk Normandië' (34 procent),
'Zoon van Nederlandse 'haatimam' vraagt God om christenen te
doden' (33 procent) en 'Kerken op scherp na aanslag in Frankrijk' (32 procent).
Het thema veiligheid scoort dus hoog, in plaats van de thema’s
gerechtigheid, vrede en wederzijdse aandacht. Het lijkt erop dat
mensen na een eerste weloverwogen keuze vooral op hun
gevoel afgaan bij het selecteren van de krantenkoppen. Na de
vijf meest gekozen koppen blijkt 'wederzijdse aandacht' wel een
belangrijke constante te zijn.

Kinderen in armoede
Ook kinderen raken een gevoelige snaar. De kop 'Unicef: kwart
miljoen kinderen Nigeria ondervoed' werd ongeveer even vaak
(32 procent) gekozen als de koppen over veiligheid.
Naast de algemene nieuwsselectie kregen de deelnemers ook
een lijst met krantenkoppen op het gebied van armoede voorgelegd. Hieruit koos bijna de helft (43 procent) voor het nieuws dat
1 op de 9 kinderen in Nederland in armoede opgroeit.
Op nummer 2 staat ‘Overheid heeft te lage verwachtingen van
financiële zelfredzaamheid burger’ (35 procent), op de derde
plaats ‘600.000 Nederlanders langdurig arm’ (29 procent). Deze
keuzes komen duidelijk overeen met de taak die de Protestantse
Kerk volgens de ondervraagden heeft in het publieke debat:
opkomen voor wie geen stem heeft in de samenleving.
Krant en tv
Op welke manier zou de kerk dan van zich moeten laten horen?
Volgens de deelnemers aan het onderzoek zou dit bij voorkeur
moeten gebeuren via de krant die ze zelf lezen (vooral Trouw of
een regionaal dagblad) of een tv-programma dat ze zelf bekijken
(met name NOS Journaal of RTL Nieuws). Op de eigen website
www.protestantsekerk.nl zou de kerk met name opinieartikelen
moeten plaatsen over de genoemde onderwerpen.
In het panel zitten zevenduizend leden van de Protestantse Kerk
Nederland. Van de deelnemers aan het onderzoek volgt meer
dan 80 procent volgt het nieuws actief of zeer actief, vooral via
de krant (83 procent), tv (71 procent) en internet (47 procent).
Marusja Aangeenbrug
Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d.19 november
2016.
Kohlbrugge aan kop Protestantentest
Nationale Protestantentest binnen vier weken ruim 25.000
keer ingevuld.
De 19e-eeuwse predikant Hermann Kohlbrugge staat op nummer 1 bij de Nationale Protestantentest. Hij wordt gevolgd door
Johan Ferrier en Albert Schweitzer. Meer dan 25.000 mensen
hebben de test al ingevuld.
Theoloog Hermann Kohlbrugge voert de lijst aan. Hermann
Friedrich Kohlbrugge (Amsterdam, 15 augustus 1803 - Elberfeld,
5 maart 1875) was een Nederlandse gereformeerd theoloog uit
de 19e eeuw, die sterk de genadeleer van Luther en Calvijn wilde
benadrukken. De kern van Kohlbrugges prediking is, dat de
gelovige onheilig is in zichzelf, maar tegelijkertijd geheiligd is in
Christus. Door de evangelische radicaliteit hiervan wordt Kohlbrugge niet gewaardeerd door de hoofdstroom van de 19eeeuwse theologie.
Smalle weg
In de test worden mensen die op hem lijken getypeerd als mensen die kiezen voor de smalle weg. Ze kiezen wat geloven
betreft voor de smalle, soms moeilijk begaanbare weg en niet
voor het brede, gemakkelijke pad. Van nieuwlichterij moeten ze
niets hebben, maar een stevige discussie over je geloof gaan ze
zeker niet uit de weg.
Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond
in de Protestantse Kerk was een van de mensen bij wie Kohlbrugge als eerste uit de test kwam. Op de tweede en derde
plaats staan bij hem Luther en Bonhoeffer.
Vergunst: “De protestantentest noemt mij een leerling van Kohlbrugge, (Ja, principes gaan voor welbevinden), Luther (ja, de
genade ontvangen we door het geloof, dankzij Gods lieve Zoon)
en daarna Bonhoeffer (ja, gehoorzaamheid aan de geboden van
God doet helemaal mee). Dat is een uitkomst waarvoor ik me
niet schaam, integendeel.”
Tweede en derde plaats
Johan Ferrier, de eerste president van onafhankelijk Suriname,
en de Duitse theoloog en arts Albert Schweitzer staan op nummer 2 en 3. De dichteres Nel Benschop is de hoogst genoteerde
vrouw op plaats 8.
De test is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en
werd op 31 oktober bij de start van het jubileumjaar ‘2017: 500
jaar protestant’ gelanceerd. Het jubileumjaar is hét moment om
iedere Nederlander te vragen hoe protestants hij of zij (nog) is.
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Lijkt iemand op Bach of op Koningin Wilhelmina? Op Martin
Luther King of majoor Bosshardt? Met de Nationale Protestantentest ontdekken Nederlanders de protestant in zichzelf.
De Nationale Protestantentest bestaat uit 23 vragen rond kerk en
geloven. Op basis van de antwoorden ziet elke deelnemer op
welke drie bekende protestanten hij of zij het meeste lijkt.
In de test zijn profielen van 23 bekende protestanten uit binnenen buitenland opgenomen.
De test is online in te vullen via www.nationaleprotestantentest.nl.

Als je het breed trekt, zie je dat er veel cynisme is. Veel ongelijkheid en weinig vertrouwen in gezag. Ik hoop dat de kerk daarin
als een plek van hoop kan functioneren. Ik was dit jaar in Athene,
daar was een kleine protestantse kerk die een opvanghuis had
voor vluchtelingen. Ze deelden voedsel uit en hadden een dagbesteding voor de vluchtelingen. Dat oogstte veel waardering,
hoewel ze het niet daarvoor deden. Dat is wel een mooi voorbeeld van hoe de kerk een plek van hoop kan zijn in een uiterst
sombere situatie.”

500 jaar protestantisme
Vanaf 31 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2017 vinden er tal
van activiteiten plaats in het kader van 500 jaar protestantisme.
Naast en met verschillende kerkgenootschappen, oecumenische
organisaties en gelegenheidscoalities herdenkt en viert de Protestantse Kerk 500 jaar protestantisme. De slotviering is op 31
oktober 2017 in de Dom in Utrecht. Meer informatie via
www.500jaarprotestant.nl.

Welk gevoel overheerst voor u dit jaar?
“Een hoopvol gevoel. En daar bedoel ik geen naïef optimisme
mee, maar een optimisme dat gegrond is in de traditie van het
geloof. Dat is waarvoor we op de wereld zijn. Ik geloof dat de
toekomst niet in onze eigen handen ligt maar in die van God. Het
is prachtig om te zien hoe de kerk deze hoop handen en voeten
geeft.”

Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 24 november
2016.

Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht 7 december
2016.
Vrijwilligers gezocht voor EAPPI in Palestina

Waar werd de scriba dit jaar blij van?
In interview met het blad Volzin maakt de scriba ds. René de
Reuver de balans op voor 2016.
Waar bent u blij van geworden dit jaar?
“Ik mag volgend jaar opa worden. Mijn oudste dochter krijgt een
kind en wij mogen voor het eerst opa en oma worden. Dat zijn
de dingen die het leven mooi maken. We zijn niet alleen. Familie
en het gezin zijn de dingen waar we het eerst op betrokken zijn.
Ik word ook blij van het vertrouwen dat in me gesteld is om als
scriba gekozen te worden. Bij zo’n functie denk je wel: ‘Kan ik
dit wel, lukt dit mij wel?’ Het vertrouwen dat mensen in mij
gesteld hebben door mij voor te dragen, helpt mij om me over
die drempels heen te zetten. Dat anderen mij dat vertrouwen
geven, daarin zie ik ook de stem van God.
Men zegt dat je er een jaar over doet om in dit werk te groeien,
maar ik krijg er nu al steeds meer plezier in. Het is een belangrijke post, en gelukkig sta ik daar nooit alleen in. Ik merk een grote
betrokkenheid van mensen. Utrecht, het landelijk hoofdkantoor,
kan ver weg staan van het geheel van de kerk. Maar ik ben erg
blij met de mensen die daar werken. Ze werken niet alleen maar
voor hun boterham, maar ervaren het als hun roeping. Je moet
ze eerder in bescherming nemen dat ze niet teveel doen, dan dat
je ziet dat ze tot vijf uur de tijd vol zitten te maken.”
Wat heeft u verrast dit jaar?
“Ik ben verrast door de gesprekken die ik deze periode mocht
voeren met mensen die aan de rand van het kerkleven staan.
Daar was grote openheid en betrokkenheid. Er was oog voor de
betekenis van geloof in het leven van mensen en voor de verbindende rol die kerken in de samenleving spelen. Er heerst een
beeld dat geloven alleen achter de voordeur er mag zijn. Maar
uit de gesprekken die ik had, met bijvoorbeeld Mark Rutte en
Ahmed Aboutaleb, bleek dat kerken nog steeds instituten zijn
die voor verbinding zorgen.
Aboutaleb, zelf een moslim, zei het ontzettend belangrijk te vinden dat de kerken in Rotterdam er zijn. Hij weet dat mensen niet
alleen een financiële motivatie of motivatie voor hun carrière
hebben maar ook een sociale motivatie nodig hebben. Hij moest
er niet aan denken dat er geen kerken in Rotterdam meer zouden zijn. Dat het geloof achter de voordeur moet blijven, is dus
een eenzijdig beeld.”
Waar bent u bang voor geworden dit jaar?
“Er zijn zat dingen waar je je zorgen over maakt. Ontwikkelingen
in de samenleving. De polarisatie, de lontjes die steeds korter
worden. Dingen lijken ook onverzoenlijk, zoals bijvoorbeeld in de
zwartepietdiscussie. Het vertrouwen in de ander ontbreekt. Ik
maak me ook zorgen om het dat alles puur functioneel bekeken
wordt. Bij de discussie over het voltooide leven speelt de vraag:
‘Wat als ik niets kan toevoegen?’ Je ziet de polarisatie ook in de
kerk als het gaat om Israël en Palestina, of over homoseksualiteit. De vraag is of we bereid zijn naar elkaar te luisteren, of toetert iedereen zijn eigen gelijk?

Kerk in Actie zoekt mensen die in 2017 gedurende drie maanden
als vrijwilliger willen meewerken in Palestina aan het Oecumenisch Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (EAPPI).
Het is de taak van de oecumenische begeleiders om door hun
aanwezigheid bij te dragen aan vrede en naleving van de mensenrechten in Israël en Palestina. De bevolking, waaronder ook
schoolkinderen, wordt in Palestina ernstig in haar bewegingsvrijheid beperkt maar ook andere mensenrechten komen in het
gedrang. Oecumenische begeleiders begeleiden kinderen onderweg naar school, zien toe op de mogelijkheid om gebedsruimten
te bezoeken en ondersteunen acties van Israëlische vredesorganisaties.
Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/eappi. Er geldt
een selectieprocedure. U kunt bij Tineke van der Stok,
Tineke.Van.Der.Stok@icco-cooperation.org een informatiedocument aanvragen waar u meer kunt lezen over het programma én
de eisen die gesteld worden om waarnemer te worden. Solliciteren kan tot en met 9 januari 2017. Sollicitatiegesprekken vinden
plaats op maandag 23 en donderdag 26 januari 2017.
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