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Jozef: een messiaanse figuur?
Bij Genesis 45,1-15
Na letterlijk het nodige heen-en-weer breekt de scène aan waarin Jozef zich aan zijn broeders bekend maakt (doet ‘kennen’). De
dreamboy, die gaandeweg een nachtmerrie werd voor zijn
broers, die doodgewaand en -gezwegen werd (zie bijv. Gen.
44,20), doemt onverwacht levend en machtig op uit het dodelijk
lot dat zij hem hadden toegedacht.
Aan deze scène is veel voorafgegaan: Jozef heeft zijn broers
knap op de zenuwen gewerkt. Hij heeft met hen gespeeld, toen
ze tot tweemaal toe afreisden naar Egypte (Gen. 42-43). Begrijpelijk, maar niet per se sympathiek. Zoals zijn broers met hem
speelden, zo speelt hij nu zijn troeven uit, uitlopend op de dramatische ‘bekendmaking’, het hoogtepunt van deze geschiedenis van Jozef en zijn broeders. Deze speelt binnen het grotere
raam van de vertelling over Jakob, naast de kleinere vertelling
over Juda en Tamar (Gen. 38). Juda lijkt daardoor minder
belangrijk dan Jozef, maar in Matteüs 1 wordt Juda wél en Jozef
niet onder de verwekkingen van Jakob genoemd. De onthulling
volgt op de indrukwekkende pleitrede van Juda (Gen. 44,18-34),
die ook een bede is en duidelijk maakt waarom Jozef zich niet
kan bedwingen en ‘alle man’ wegstuurt. Juda biedt zich aan als
plaatsbekleder voor ‘de jongen’ (44,33), ook dát is een revelatio.
Epifanie
Naastepad schrijft in dit verband dat nu, in de zelfopenbaring
van de verstoten broeder, ‘de epifanie van het huis Israël zich
aandient’ (in Jozef. Uitleg van Genesis 37-50). Een begrip dat
niet uit de lucht komt vallen: breed gedeeld is immers de opvatting dat Jozef een messiaanse figuur is, een prefiguratie van
Jezus zelf. Bij mij op zolder ligt nog een oude Spurgeon (zie
Joseph and his brethren, Sermon 449, Newington 1862) en daarin staat, vrij vertaald tamelijk onverhoeds: ‘Ik hoef u niet te zeggen, geliefden, die vertrouwd zijt met de Schriften, dat er in het
Oude Testament nauwelijks een persoon is, die duidelijker dan
Jozef in alle volheid een afbeelding van onze Heer Jezus Christus
is’. Spurgeon is de enige niet die er zo over denkt.
Maar wat nu te denken van de daden van deze ‘Messias’? Hij
redt, als gezondene, ‘een rest (…) tot grote ontkoming’ (45,7).
Zeker. Maar vraag niet hoe. Hij onteigent het vee, de paarden,
het rundvee, de ezels. En vervolgens grond en lijf en leden: akker
en mens zullen Farao dienstbaar zijn (47,13-26). Is Jozef een
wonderlijke messiaanse antiheld, die onopgemerkt maar volgens
een aloud plan het faraonische systeem van binnenuit opblaast,
een antikapitalist avant la lettre?
Zoals zijn broers met hem speelden, zo speelt hij nu zijn troeven
uit. Messiaans, die ‘opgang’? De rabbijnen hebben zich hun
Messias zo in elk geval niet voorgesteld. Jozef jaagt zijn broers
zo veel angst aan, dat ze na Jakobs dood nóg vrezen dat Jozef
zich zal wreken vanwege al het kwaad ‘dat wij hem hebben aangedaan’ (50,15). Een wrekend messiaans perspectief, in plaats
van een ‘wenkend’? Mij laten de woorden uit Jesaja 5,8 niet los:
‘Wee hun die huis aan huis trekken, veld aan veld voegen, tot er
geen plaats meer over is.’ Dat is wat Jozef deed. Met het oog op
het nut van het algemeen. Collectivisatie vanwege een hoger en
heilig doel?

Ellende met een bedoeling?
Niet de broers hebben Jozef hierheen gezonden, maar ‘God zelf,
om voor u te stellen een rest op aarde en behoud van leven voor
u, tot grote ontkoming’ (45,7). De broers lijken zonder het te
weten deel van een veel groter geheel, hun kwaad blijkt het
goede te dienen. Het was qualitate qua slecht bedoeld, maar
werd ten goede bezield. Zo wordt het vaak uitgelegd, met een
actueel troostende spits: ook met een kromme staf kan ‘god’
recht slaan. God heeft ook met ellende een voorlopig onbekende
maar uiteindelijk ongetwijfeld heilzame bedoeling en zijn voorzienigheid doet onze kortzichtigheid beschaamd staan. Zou het? Er
staat niets anders dan wat er staat: jullie waren het niet, God
was het. Overschat jezelf niet, zelfs niet je slechtigheid. Er klinkt
niets anders dan een indrukwekkende belijdenis: God heeft mij
gezonden (vgl. 45,8). Hij blijkt er te willen zijn, te midden van verraad en verlies.
Te midden van de volken
Als Jozef zijn positie aan het Egyptische hof beschrijft, ‘al mijn
gewichtigheid’ ( 45,13), dan ga je bijna naar lucht happen. Een
vreemdeling, een Hebreeër nog wel, die ‘vader van Farao, heer
over zijn hele huis en regeerder van gans Egypteland’ (45,8)
genoemd wordt. Is deze functiebeschrijving, van de kleine man
uit de diepe put die de hoogste in de hofhouding wordt, een eerder terloops aspect van het grote thema ‘Israël te midden van de
volkeren’? Met, verborgen in een niet te ontkennen ironie, de
cliffhanger? Zo klein, en dan zo groot in het grote Mitsrajim? Dit
kan niet goed aflopen.
(GHW)
SCHRIFTLEZEN
De kracht van een linkerwang! Mat. 5: 33-48
Als iemand jou uit kwaadheid zou slaan, zou dat meestal op de
linkerwang zijn. Dat is opmerkelijk. Jezus heeft het over een klap
op je rechterwang. En dat je dan je linker ook moet toekeren…
Dan kun je dus niet verontwaardigd zeggen: waarom vraagt
God om zomaar over me heen te laten lopen. Iemand slaat, en
ik mag niet eens iets terug doen….
Slaan op de rechterwang gebeurt met de rug van een rechterhand, en is een daad van belediging. Wie zo'n tik ontving en
daarna zijn linkerwang toekeerde, gaf te kennen dat hij of zij de
belediging niet aanvaardde. Dat heeft juist iets in zich van niet
met dezelfde middelen erop los slaan, ontsnappen aan een
gewelddadige en beschadigende manier van met elkaar
omgaan.
Het betekent te kennen geven dat je wat er gebeurt door jou
niet geaccepteerd wordt. Dat wel!! En daar zoek je wegen voor.
Maar je neemt niet zonder meer de daden en de oorlogszuchtige taal over van je tegenstander. De kracht van een linkerwang
is ten diepste de ander duidelijk maken dat jij àndere wegen
zoekt voor recht. Om die te vinden heb je maakt niet uit welk
ander mens nodig die creatief en bevrijdend weet heeft van zijn
of haar linkerwang.
Lees verder op pagina 2.
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Bijbelleesrooster
zo. 19
ma. 20
di. 21
wo. 22
do. 23
vr. 24
za. 25

Psalm 83
2 Kronieken 8:1-11
2 Kronieken 8:12-18
2 Kronieken 9:1-12
2 Kronieken 9:13-31
1 Korintiërs 3:1-9a
1 Korintiërs 3:9b-23

zo. 26 Psalm 62
ma. 27 1 Korintiërs 4:1-13
di. 28 1 Korintiërs 4:14-21

Strijdlied
Versterking
Geregelde offers
Koninklijk bezoek
Alles goud wat er blinkt
Samenwerking
Bouwkunde
Rustgevend
Oordeel niet
Geen woorden, maar daden

De kracht van een bloem! Mat. 6: 24-34
….is dat zij zichzelf is. Zich niet met anderen vergelijkt, maar
leeft uit de kracht die haar van God gegeven wordt. Er was
een man die dat kon. Iedereen vroeg zich af hoe hij zo kalm
en vredig kon leven. Zijn antwoord: “Als ik zit, dan zit ik, Als ik
sta, dan sta ik; Als ik ga, dan ga ik; Als ik aankom, dan kom ik
aan.” De mensen begrijpen het niet: “Wat doet u nog meer,
want wat u nu noemt, dat doen wij toch ook?” “Nee”, zegt hij.
Äls jullie zitten, dan sta je al; als jullie staan, dan ga je al; als
jullie gaan, dan ben je er al; en als jullie ergens aangekomen
zijn, dan ben je al weer verder gegaan.”
De kracht van een innerlijke stem! Mat 4: 1-11
Zoveel stemmen en gebeurtenissen om je heen kunnen je
laten zoeken op verkeerde plekken naar iets dat je leven zin
geeft. Eer, macht ten koste van anderen…. Wij kunnen dat
kwaad niet ontlopen. Het hoort bij onze wereld en zoekt zijn
plekje soms in onszelf. We worden er dagelijks mee geconfronteerd. Maar het kan ànders. Je kunt proberen dagelijks te
leven met de woorden van God. Net als Jezus, in de 40
dagen van verzoeking. Je de woorden van God te binnen roepen, die je in je binnenste verwarmen en diep raken. Geliefd
kind, dat mag je als eerste en bepalende stem horen uitspreken over jouw bestaan. Een levenslange oefening om die
innerlijke stem niet kwijt te raken, en zo het kwaad leren te
weerstaan.….....

Inleveren kopij Kerkblad
nr.
4
5

inleverdatum
3 maart
24 maart

voor de zondagen
12, 19 en 26 maart
2 en 9 april

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:
19 februari
26 februari
5 maart

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

wo.
do.
vr.
za.

1
2
3
4

zo. 5
ma. 6
di. 7
wo. 8
do. 9
vr. 10
za. 11

Matteü s 6:1-15
Matteü s 6:16-23
Matteü s 6:24-34
Matteü s 7:1-12

Niet voor de schijn
Vast goed
Prioriteitenlijst
Feedback

Psalm 91
Matteü s 7:13-23
Matteü s 7:24–8:1
Psalm 126
Spreuken 12:1-9
Spreuken 12:10-19
Spreuken 12:20-28

Don’t worry
Fundament
Indrukwekkend
Een droom wordtwerkelijkheid
Omgaan met kritiek
Stille wijsheid
Verstandig of dwaas

De Z.W.O. collecte op 19 februari is bestemd voor het versterken van de positie van vrouwen in Guatemala
Vrouwen in Guatemala hebben
vaak dagelijks met discriminatie
te maken, zeker als ze tot een
inheemse
minderheidsgroep
behoren. Bovendien is dit
Midden-Amerikaanse land nog
steeds zwaar getraumatiseerd
door de 36-jarige burgeroorlog
die in 1996 formeel stopte. Soldaten werden getraind om
geweld in te zetten als onderdrukkingsmiddel tegen vrouwen en
hun gezinnen. Sindsdien is de situatie voor vrouwen niet veel
veranderd. De burgeroorlog is vervangen door een drugsoorlog
en extreem veel criminaliteit. Er is behoefte aan zowel mannelijke
als vrouwelijke leiders, die het land kunnen opbouwen en werken
aan gelijkheid tussen man en vrouw. De organisatie Cedepca is
een theologisch instituut dat al meer dan 25 jaar actief is in Guatemala. De organisatie stimuleert de gelijkheid van vrouwen en
het naleven van de rechten van vrouwen binnen en buiten kerken in de regio. Dat doet de organisatie vooral met concrete cursussen en workshops voor vrouwen, maar daarnaast biedt
Cedepca theologische opleidingen en leiderschapsprogramma’s
aan. Het vrouwenprogramma wordt al vanaf dag één door
Cedepca aangeboden aan vrouwen in verdrukking. Hoe bouw je
een goede relatie op met een man? Hoe benoem je je pijn? En
hoe werk je aan een gelijkwaardige man-vrouw verhouding?
Deze vragen staan centraal in het brede scala cursussen en
workshops binnen het vrouwenprogramma. Cedepca ondersteunt vrouwen ook bij het vinden van de juiste juridische of
medische ondersteuning na huiselijk en seksueel geweld. Vrouwen werken samen met Cedepca aan hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. Vrouwen die de cursussen volgen worden weerbaar
en veel vrouwen gaan na de cursus zelf als vrijwilliger aan de
slag bij Cedepca.
De Z.W.O. collecte op 26 februari is bestemd voor noodhulp
aan vluchtelingen in Zuid-Soedan
Sinds op 15 december 2013 gevechten uitbraken in Juba heeft
het geweld zich met zorgwekkende snelheid door Zuid-Soedan
verspreid. De aanleiding van de gevechten is een politieke
machtsstrijd tussen president Kiir en zijn voormalige vice-president Machar. De complexe achtergrond van een jong nieuw land
met een gewelddadige geschiedenis, verschillende etnische
groeperingen en grote onzekerheid over de toekomst bemoeilijken de vredesonderhandelingen. Ondanks de vredesonderhandelingen tussen de Zuid-Soedanese regering en de oppositie
gaan de gevechten nog steeds door, vooral in het noordoosten.
Zuid-Soedan, het jongste land van de wereld, dat twee jaar geleden na jaren van oorlog enthousiast zijn onafhankelijkheid vierde, dreigt in snel tempo uit elkaar te vallen. Kerk in Actie zet zich
met lokale partners in Zuid-Soedan in om vluchtelingen in de
deelstaten Centraal en Oostelijk Equatoria op te vangen. In een
vluchtelingenkamp in Oostelijk Equatoria worden dekens, plastic
matten, muskietennetten en zeep uitgedeeld aan 3.500 families.
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Kerkdiensten
Zondag 19 februari 2017

Zondag 26 februari 2017

Zondag 5 maart 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
Ds. M. boon

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
Ds. C. Oosterveen
Special Sunday m.m.v.
Damiaan Denys

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
Ds. J.O.C. Bouma

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
Ds. K. Santing
Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
Ds. A.F. Troost
Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur
Ds. H. Oortgiesen
Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
Ds. A. Hogenbirk
Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
Ds. L.P.H. van Laar
Harskamp:
10:00 uur

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
Ds. G.H. Westra
Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
Ds. T.P. de Jong
Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur
Ds. J.H. Uytenbogaard
Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
Ds. K. Santing
Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
Pastor B. Piepers

Ds. H.K. Wolters

Hartenberg:
10:00 uur
Ds. R. Reiling
14:30 uur
Mevrouw J. Fredrikze
Zangviering
De Gelderhorst:
10:30 uur
Ds. M. Visser
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
Dr. L. Engelfriet
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 18 februari 2017
19:30 uur
Ds. T. Vos

Harskamp:
10:00 uur

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
Ds. G.H. Westra
Viering Heilig Avondmaal
Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
Ds. T.P. de Jong
Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur
Ds. A.J. van Zanden
Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
Ds. W. van Holten
Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
Geen opgave bekend
Harskamp:
10:00 uur

Ds. J. Visser- Sonneveld

Ds. T. Werner

Hartenberg:
10:00 uur
Geen opgave bekend
14:30 uur
De heer G. Sleeuwenhoek
Vertelviering
De Gelderhorst:
10:30 uur
Ds. A. Dingemanse
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
De heer J. Kroon
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 25 februari 2017
19:30 uur
Ds. T.A. de Jong

Verder wordt gezorgd voor schoon drinkwater door watertanks
te installeren en waterzuiveringstabletten te verstrekken. In een
ander vluchtelingenkamp in Centraal Equatoria krijgen vluchtelingen en hun kinderen psychosociale hulp. Door een goed
registratiesysteem wordt geprobeerd om gezinnen, waarvan de
gezinsleden elkaar tijdens het conflict zijn kwijtgeraakt, weer met
elkaar te herenigen. Ook wordt er aandacht besteed aan de
positie van kinderen door in het kamp voorlichting te geven over
kinderrechten en door incidenten, die inbreuk doen op dit recht
te registreren. Door het aanhoudende geweld zijn in grote delen
van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt. Daardoor krijgen in de
komende maanden miljoenen mensen te maken met ernstige
voedseltekorten.
Veertigdagentijd campagne “Sterk en dapper”
Sterk en dapper. Prachtige woorden, maar wanneer ben je dat?
Ben je sterk als je een school opricht in Malawi? Ben je dapper
als je in een gammele boot de oversteek waagt naar een betere
toekomst? Telt het ook als je van elke dag gewoon het beste
probeert te maken? De veertigdagentijd is een bijzondere tijd.
We bezinnen ons en denken na over hoe moedig en krachtig
Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Het brengt
ons terug naar de essentie. Hoe sterk en dapper zijn wij zelf? Of
hebben wij juist een sterke vrouw of dappere man nodig?
Iemand die ons de weg wijst, begrip toont en liefde geeft. Om
vol goede moed weer verder te gaan.

Hartenberg:
10:00 uur
Ds. R. Reiling
14:30 uur
De heer J. van Riessen sr.
Zangviering
De Gelderhorst:
10:30 uur
Ds. N.W. van den Houten
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
Ds. C. Oosterveen
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 4 maart 2017
19:30 uur
Ds. J.M. Molenaar

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd staat hulp aan
kwetsbare kinderen centraal. Volgens de Rudolphstichting heeft
ieder kind recht om op te groeien in een inspirerende en veilige
leefomgeving. Daarom zet de Rudolphstichting zich in voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit doet
zij door hen een veilige leefomgeving te bieden in jeugddorp De
Glind. De Rudolphstichting bevordert het inhuisplaatsen van
kwetsbare en beschadigde kinderen en jongeren in gezinshuizen. De gezinshuisouders zijn professionele opvoeders die van
het gezinshuis hun werk gemaakt hebben. Op deze manier ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een
thuis. In jeugddorp De Glind wonen ongeveer 150 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Door allerlei problemen kunnen zij
niet meer thuis wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar
ook om lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of
gedragsproblemen van de kinderen zelf. De Rudolphstichting is
eigenaar van grond en gebouwen in De Glind en zorgt voor verschillende voorzieningen in het dorp zoals het zwembad, de kinderboerderij en het dorpscentrum. In dit dorpscentrum, de
Glindster genoemd, worden veel naschoolse activiteiten georganiseerd. Kinderen en jongeren kunnen er bijvoorbeeld sporten,
muziek maken of gezellig in de soos hangen. Ook zijn er horecaen concertmogelijkheden. Via een leerwerktraject kunnen jongeren er praktijkervaring op doen in de horeca. Zo krijgen deze jongeren de kans die ze verdienen om zich te kunnen ontwikkelen
tot krachtige volwassenen.
Namens de ZWO bestemmingscommissie,
Breus Versteeg
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3 maart 2017 wereldgebedsdag 2017 in ede
Al
jarenlang
bestaat wereldwijd
de traditie, dat op
de eerste vrijdag
van maart door
Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en
gerechtigheid.
Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opgezet, en de landelijke organisaties werken dat uit in een liturgie,
waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan. De oorsprong ligt in de wereldwijde inzet van vrouwenbewegingen om
te strijden voor een rechtvaardige samenleving.
Dit jaar staan de Filippijnen centraal en het thema is: “Eerlijk!?”.
De positie van vrouwen en kinderen in dit Aziatische land is
moeilijk en kwetsbaar. Veel mannen werken elders in de wereld,
zelf moeten ze vaak hard werken om het gezin te onderhouden.
Er is veel misdaad en drugsgebruik in dit land, waar vooral de
kwetsbaren in de samenleving slachtoffer van zijn. Juist de
draagkracht van vrouwen maakt het mogelijk, dat velen toch een
bestaan weten op te bouwen. In de viering willen we dit centraal
stellen. De collecte na afloop is dan ook bedoeld om dit te
ondersteunen.
De Raad van Kerken in Ede heeft besloten deze dag na een
onderbreking van enkele jaren weer jaarlijks te gaan vieren en we
hopen, dat we velen uit Ede, kerkelijk of niet, kunnen begroeten.
De viering van de Wereldgebedsdag 2017 zal plaats vinden op
3 maart 2017, om 19.30 uur in de kerk van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Ede aan de Ericalaan 1, 6711 MZ Ede.
Aan de viering wordt o.a. meegewerkt door leden van het koor
‘The New Creation’ uit Ede, onder leiding van Jan Broekhuis en
de dienst wordt geleid door mevrouw Cocke Post uit Ede, werkzaam als pastor in verschillende verzorgingshuizen in Apeldoorn.
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten onder
genot van een eerlijk kopje koffie of thee.
Contactpersonen namens de RvK Ede:
Erna Hulstein - 0318-630644
w.hulstein3@chello.nl
Gonda Schol-Roorda - 0318-645865
gondaschol@hetnet.nl
Ideeën of suggesties voor activiteiten Bespreek het Samen!!
www.bespreekhetsamen-ede.nl
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 om 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:
Bespreek het Samen; e-mail: info@bespreekhetsamen-ede.nl
of naar Wouter Helmich; e-mail: wmcfhelmich@hotmail.com
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 23 februari om 20:00 in het Kerkelijk Centrum
Emmaüs door Prof. dr. P. van de Velde
Boeddha in het tuincentrum
Boeddha wordt geassocieerd met spiritualiteit. Maar hebben de Boeddha’s in de tuincentra nog wel iets van doen met wat er zich
ongeveer 2500 jaar geleden voltrok?
Zondag 26 februari om 10.30 in de Ericakerk
door Janna van de Berg
Zin in Zondag: Sterke vrouwen
Centraal staat de kracht van vrouwen: in wilskracht, in verdraagzaamheid, doortastendheid en risico’s durven nemen. Mannen
van harte welkom.
Donderdag 2 maart om 20.00 in het Luthers Gemeentecentrum
door ds. Hans Mudde
De musicus Luther en de theoloog Bach
In teksten en melodieën van Luther
en Bach herkennen we hun insteek
en verbondenheid: muziek én woorden dichtbij mensen. Laat je raken
door beide.
Maandagen 6, 13, 20 en 27 maart om 19.30 in de Ericakerk
door Loes van Laar
Spelen met verhalen
Het spelen van verhalen is een manier om
anders met Bijbelverhalen, mythes, sagen etc.
om te gaan
Woensdag 8 maart om 20:00 in de Taborkerk
door ds. Gerben Westra
De intertestamentaire tijd
Letterlijk: de tijd tussen de twee Testamenten. Op veler verzoek
een kort overzicht van de eeuwen en geschriften rond het begin
van onze jaartelling.
Donderdag 9 maart om 19.30 in de Ericakerk
door ds. Carola Dahmen
Lezing: Dorothee Sölle
De Duitse lutherse theologe Dorothee Sölle maakte christendom
en geloof weer geloofwaardig en toegankelijk voor veel mensen
die de kerk de rug hadden toegekeerd.
Donderdag 9 maart om 20:00 in het Kerkelijk Centrum Emmaüs
door Peter Samwel
Jezus als levensfilosoof
In de lezing staat de mens Jezus centraal die
ons vanuit een filosofisch concept het leven
voorleefde. Dit grondmodel is niet alleen bedoeld
voor godsdienstig georiënteerde mensen.
Johannes Passion door Alexander Consort in Bennekom
Op 4 maart aanstaande voert het Alexander Consort de Johannes Passion van J.S. Bach uit in de Oude- of
St. Alexanderkerk te Bennekom. Het orkest dat speelt op
authentieke instrumenten of kopieën daarvan is voor deze keer
uitgebreid met Ralph Rousseau Meulenbroeks op gamba en
Israel Gollani op luit.
Solisten zijn : Tineke Roseboom - sopraan; Kaspar Kröner- altus;
Falco van Loon en Jan Willem Schaafsma - tenor; Robbert
Muuse en Frans Fiselier - bas.
De initiatiefnemers van het Alexander Consort, Dick en Elly Meijer, weten het nu al: Het gaat een prachtige uitvoering worden!
U kunt erbij zijn door digitaal kaarten te bestellen op
www.alexanderconsort-kaarten.nl (na betaling thuisgestuurd) of
door ze te kopen bij Novita te Bennekom. De genummerde kaarten kosten € 25,- euro en voor donateurs € 22,50.Een programmaboekje en koffie /thee in de pauze zijn bij de prijs inbegrepen.
Met kaart kunt u meteen naar binnen vanaf 19.30 uur.
Aanvang concert 20.00 uur.
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Wordt u vrijwilliger aandachtspastoraat?
Binnen de dienst geestelijke verzorging
zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor het
aandachtspastoraat. Deze vrijwilligers
komen een vaste ochtend in de week
naar het ziekenhuis en bezoeken nieuw
opgenomen patiënten.
Zij krijgen theoretische en praktische
ondersteuning door middel van toerusting vanuit de dienst geestelijke verzorging.
Voor dit werk zijn wij op zoek naar mensen met levenservaring
en inlevingsvermogen, die affiniteit hebben met de gezondheidszorg en zich voor een bepaalde periode als vrijwilliger aan de
dienst geestelijke verzorging willen verbinden.
Hebt u hiervoor belangstelling? Neem dan contact op met Lyska
van der Elst (afdelingsondersteuner Geestelijke Verzorging).
U kunt mailen naar elstl@zgv.nl of bellen; 0318 - 433875 van
maandag t/m donderdag tot ± 13.30 uur.
PROT. WIJKGEMEENTE TABOR

De kerkenraadsleden van wie hierboven afscheid wordt genomen, laten vacatures achter die vervuld moeten worden! Net als
eerder ontstane lege plekken overigens. Vraag u niet af wat de
kerk voor u kan betekenen, maar overweeg wat u voor de
gemeente kunt doen. Wij zien u reactie vol verwachting tegemoet.
Gezondheid, dank en leerhuis
Mijn herstel verloopt nog niet zoals ik gehoopt (en ook wel verwacht) had. Volgende week zullen de artsen er hun verduidelijkende licht over laten schijnen.
Intussen nogmaals mijn heel hartelijke dank voor uw medeleven.
Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder opbeurende post en
belangstellende telefoontjes.
Niets doen is meestal niet vreselijk leuk en gedwongen nietsdoen is al helemaal een sneue ramp. Vandaar dat ik hoop dat de
artsen mij komende week zullen toestaan een enkele niet al te
ongezonde activiteit gaandeweg weer op te pakken.
Ik ga proberen in elk geval op 22 februari weer een Leerhuisavond te verzorgen. Over Jozef in dit geval - zie het openingsartikel van dit kerkblad.
Met goede groet,
Gerben H. Westra
PROT. WIJKGEMEENTE NOORD

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl
Predikant:
Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61
Scriba:
J.G. Hoogteijling, Postbus 131, 6710 BC Ede
Autodienst:
Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28
Coördinator Ouderen-bezoekwerk:
Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79
Afscheid
Na jarenlang pastoraal ouderling geweest te zijn (net geen eeuwigheid!), stopt Nel Moesker met haar werkzaamheden in de
Wijkkerkenraad. Daarbuiten zal ze er ongetwijfeld nog wel een
deel van voortzetten: het bezoekwerk had en heeft haar hart.
Haar vertrek is begrijpelijk en wij mogen het niet betreuren - al
doen wij dat stiekem natuurlijk wel. Maar de dank voor haar even
hartelijke als ijverige betrokkenheid bij het wel en wee van velen
is groot: Nel - bij dezen!
Ook Niels van den Broek nam afscheid. Hij was nog niet heel
lang (maar wel met grote inzet!) ouderling-kerkrentmeester. Dat
ambt bleek niet goed te combineren met een drukke baan en
veel heen en weer gereis. Ook hem zij hier dank gezegd!
Uitnodiging
Misschien staat u er nooit bij stil. Maar dat er iedere zondag een
dienst gevierd wordt, dat er een gebouw is waarin dat mogelijk
is, dat er pastoraat gedaan wordt, dat de gemeente ook naar
buiten toe ‘dient’ en haar verantwoordelijkheid neemt - dat (en
nog veel meer) is allemaal niet vanzelfsprekend. En het komt,
anders dan u wellicht geneigd bent te denken, niet uit de lucht
vallen. Dat wonder valt ook de ecclesia niet ten deel.
Anders gezegd: er wordt voor en achter de schermen veel werk
gedaan. Om dat te laten doorgaan zijn niet alleen hoorders, maar
ook daders nodig! Kortom, sta eens wél stil bij al die dingen die
er ‘zomaar’ lijken te zijn en kom in beweging: doe iets, of verzin
op zijn minst een vruchtbare list om iemand anders aan het werk
te zetten als u daartoe zelf niet (meer) in staat bent.

Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
www.noorderkerk.pkngemeente.nl
Predikant:
Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572
Scriba:
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com
Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte
thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64
Autodienst:
Joke Ebes, telefoonnummer : 616003
Graag aanmelden op zaterdagmiddag tussen 17.00 uur en 18.30
uur
Uit de wijk
Mevrouw Heiltje Riemersma moest naar het ziekenhuis. Van
daaruit gaat zij naar Veenendaal. Als u haar een kaartje wilt sturen: let op de liturgiebrief voor het adres.
Dat geldt ook voor Willemien Baan. Ook zij ligt onverwacht in het
ziekenhuis.
Voor hen, en al wie getroffen wordt door tegenslag, een avondliedbede vanuit het perspectief van troost:
Zegenwens
Heb de avond lief, het wijkende licht,
de rust van je handen en van je geest,
Heb het zwijgen lief
en ontdek de geheimen
waar geen woorden voor zijn.
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Wat de dag heeft gezaaid,
het doen en het spreken,
bedek dat met nacht en stilte
en laat het rijpen.
Eens zal het vrucht worden
op zijn tijd.

Uitnodiging gemeente-avond
Uw wijkkerkenraad nodigt U van harte uit tot het bijwonen van
de gemeente-avond op woensdag 1 maart in de Beatrixkerk.
Om 19.30 uur wordt een vesper gehouden, waarin onze wijkpredikant zal voorgaan. Aansluitend om 20.30 uur is gelegenheid
voor een kopje koffie of thee waarna een aanvang wordt
gemaakt met de gemeente-avond. De kerkenraad wil u onder
meer informeren over het opgestelde jaar- en activiteitenplan van
onze gemeente voor dit jaar. Tevens zult u worden geïnformeerd
over de wijzigingen en aanvullingen die zijn opgenomen in onze
plaatselijke regeling en de door de Generale Synode voorgestelde herindeling van gemeenten in 11classes in het kader van
Kerk 2025. Uiteraard wordt er ook gelegenheid geboden om vragen te stellen. Het streven is de avond af te sluiten om + 22.00
uur met de hoop velen van u voor zover mogelijk te mogen
begroeten op deze samenkomst als wijkgemeente.

Heb de eenzaamheid lief.
Ze hoeft niet leeg te zijn.
Ze is de schaal waarin alles wordt bewaard.
Heb de slaap lief, de rust, de nacht, de droom,
de uren van verborgen rijpen.
Laat uw hart waken, ook wanneer ge slaapt.
Laat de hoop groeien in uw hart
en zie geduldig en vol hoop uit
naar de nieuwe morgen,
die nieuwe glans zal geven
aan wereld en leven en mensen.

Namens de wijkkerkenraad Beatrixkerk
Evert Hoogendoorn, Scriba

Op 26 februari is onze eerstvolgende special Sunday. Te gast is
dan 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 onder
meer Zomergasten. Een hoogst boeiende spreker over wezenlijke levensvragen.
http://www.damiaandenyscom/#damiaan-denys
Iedereen van harte welkom!
En om vast te noteren: op 5 maart is er een verhaaldienst met
Hans Bouma.
Thema: De mond van een vriend.
Judas, wie is hij? Onnoemelijk veel is er over hem getheologiseerd, gefilosofeerd, zoveel beelden heeft men van hem geconstrueerd. Hij zou de satan zijn, de satan in eigen persoon.
Iemand die er alles voor over heeft om zichzelf te verrijken.
Iemand met ernstige depressies, eigenlijk niet toerekeningsvatbaar. Zelf vertelt hij, via Hans Bouma, in deze dienst zijn verhaal.
Een verhaal waaraan organist Johan van Markesteijn muzikaal
deelneemt. Wij treffen Judas aan op het land van de pottenbakker, inmiddels een dodenakker. Terugblikkend, evaluerend, wanhopig zoekend naar zijn identiteit. Wie is hij?
Veertigdagenkalender
1 maart is al weer het begin van de veertigdagentijd. U herinnert
zich vast nog dat er elke dag een nieuwe tekst, gedicht, gedachte, muziek etc. stond op ons weblog.
Ook dit jaar verheugen we ons weer op de kalender. Meerdere
mensen uit onze gemeente (en ook in ruimere kring!) hebben een
bijdrage bedacht, geschreven, gemaakt. Hester zorgt weer voor
een prachtige vormgeving.
Bent u benieuwd? Vanaf 1 maart weer te lezen op ons prachtige
weblog: https://noorderkerkede.wordpress.com/.
Vrede en alle goeds, Caroline Oosterveen
Vrijwilligers bedankavond 2017
Vrijdagavond 27 januari kwamen medewerkers van de Noorderwijk bijeen in de Boshoek van Careander. Na koffie+ werden we
ingedeeld in groepen op basis van de
afstand van je geboorteplek tot je huidige
woonplek, variërend van 50 meter tot wel
zo’n 21.000 kilometer. De opdracht was
poppen te creëren met behulp van op te
blazen langwerpige ballonnen en een stift,
wat nogal wat hilariteit teweeg bracht. Intussen verbaasde ons
een artiest, koster René, met zijn goocheltrucs. Uiteindelijk koos
de jury niet de meest gelijkende maar de meest kunstzinnige
pop. Na onderling gesprek en een drankje+ gingen we met
goede moed naar huis voor een nieuw jaar inzet voor onze Noorderwijkgemeenschap.
Sander

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van
7 februari 2017
Op 7 februari kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen.
Jan Klok opent de bijeenkomst met het “bloemenboeket” van
Anne van der Meiden. Klaske Blanken wordt van harte welkom
geheten, aangezien ze als ouderling eredienst deze bijeenkomst
voor de eerste keer bijwoont. In het moment van bezinning geeft
een ieder, aan de hand van een schilderij van de Emmaüsgangers, zijn gedachten daarbij weer. Er wordt teruggeblikt op een
gezellige avond op 27 januari voor alle vrijwilligers in Careander.
Het informatieblad van de wijk zal, voor degenen, die niet
beschikken over email, worden rond gebracht door de pastorale
medewerkers. Er zijn veel reacties op het concept beleidsplan
binnen gekomen. Hieraan zal door een apart groepje aandacht
besteed worden. Het 25 jarig ambtsjubileum van Caroline
Oosterveen op 12 maart wordt voorbereid. In april zal een
gemeenteberaad worden georganiseerd.
De vergadering wordt besloten met Psalm 11 van Huub Oosterhuis.
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 hebben we een mooie dienst gehad waarin
Hennie, Joop en Gert afscheid namen als lid van de kerkenraad
en Eefje en Henk bevestigd mochten worden als nieuwe leden.
Nogmaals dank aan hen die een periode zo veel voor onze wijk
hebben gedaan, Eefje en Henk wensen we Gods zegen toe bij
het werk dat wacht. Na een jaar zo vol van zorg en verdriet is op
7 februari Juul van Bostelen overleden, laten we Erwin, Miranda
en Vigo, Margreet en Joop en de andere familieleden gedenken
in onze gebeden nu zij afscheid hebben moeten nemen van hun
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kleine mannetje. Een moeilijke beslissing moesten de heer en
mevrouw Blaak nemen. Na een lange periode van afnemende
krachten waardoor steeds meer zorg nodig was, is dhr. Blaak op
30 januari verhuisd naar Wicherumloo, wij wensen hen beide
veel kracht toe nu zij, na 60 jaar samen, moeten proberen om in
deze nieuwe situatie hun weg te vinden. Laten we ook hen in
onze gebeden opdragen aan onze hemelse Vader. Mevrouw
Strijbos moest, na een week in Norschoten te zijn geweest,
opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen, wij wensen haar
veel sterkte en van harte beterschap. Laten we zo allen gedenken die het moeilijk hebben. Op 24 februari mag mevrouw H.H.
Schreuder-Bakker haar verjaardag vieren en op 2 maart
mevrouw H. Kroon-de Hoop, wij wensen u beide een fijne dag
en een gezegend nieuw levensjaar toe. Nu het kerkblad eens per
drie weken verschijnt, moeten we wat verder vooruit kijken,
daarom nu al de vermelding dat het op woensdag 8 maart biddag voor gewas en arbeid is, om 19.30 uur zal er een dienst
worden gehouden waarin ds. Haaima uit Ermelo hoopt voor te
gaan.
Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef
Senioren activiteiten
Op 17 februari is er weer en gezellige middag in de kerk vanaf
14.30 uur. De heer Zijlstra komt dan vertellen hoe de stand van
zaken is bij het ‘Sjaki Tari Us’ huis.
31 maart willen we de paasviering houden met aansluitend een
lunch. We willen om 10.00uur beginnen. Wilt u zich opgeven als
u daar bij wilt zijn? Dat kan bij Janny (846871) of bij Elly (591608)
Wij zien u graag,
Janny en Elly
Storm!
500 jaar geleden begon met de Reformatie in Duitsland een vernieuwingsproces dat kerk en wereld fundamenteel heeft veranderd. Hiervan was Maarten Luther zich nog niet bewust, toen hij
zijn 95 stellingen op 31 oktober 1517 aan de deur van de
Schlosskirche in Wittenberg sloeg. Ook wij als Gereformeerde
kerk Harskamp zijn aangesloten bij het protestantisme. Omdat
wij als kerk daar ook bij willen stil staan organiseert de kerkenraad op donderdag 16 maart as een avond over dit onderwerp.
Ds. Volgenant zal deze avond leiden.
Over 500 jaar protestantisme is ook een (kinder)film gemaakt die
op dit moment draait in de bioscopen. De film heet: ‘Storm’.
‘Storm’ vertelt het verhaal van een twaalfjarige drukkerszoon die
zijn vader van de brandstapel probeert te redden. Achtergrond is
de zestiende-eeuwse reformatie, een tijd van grote veranderingen mede dankzij de opkomst van de boekdrukkunst. Mensen
waren voor het eerst in staat om ideeën massaal te verspreiden,
enigszins vergelijkbaar met de opkomst van de sociale media
nu.
Nu hebben we in overleg met ds. Volgenant bedacht dat het
misschien leuk zou zijn voor degene die het interesseren om
deze film te gaan bekijken in de Cinemec te Ede.
We willen dit gaan doen op: zaterdag 11 maart om 16.10 uur. De
kosten voor de film zijn € 9,50 per persoon. Wij vragen u om zelf
een kaartje te reserveren / kopen.
Deze datum is onder voorbehoud, omdat men bij Cinemec niet
de garantie konden geven of de film dan nog draait. Dit ligt aan
het aantal bezoekers dat per week deze film bezoekt.
Mocht u mee willen maar heeft u geen vervoer laat dit dan even
weten.
Vindt u het leuk om mee te gaan geef u dan op voor vrijdag
3 maart bij: Hennie van Luttikhuizen,
e-mail: hennie.1969@hotmail.com, telefoon: 0318-457341.
Bericht van de catechese.
Op zondag 19 maart hopen wij mee te werken aan een dienst
geleid door ds. Volgenant. De dienst zal gaan over Barmhartigheid & aandacht/liefde voor je naasten. Op deze zondag willen
wij in het bijzonder stilstaan bij de Voedselbank. Voor hen willen
wij samen met u/jou soep inzamelen! In totaal 150 pakken/blikken. Dit is het aantal eenheden dat wekelijks gebruik maakt van
de Voedselbank Ede. Helpt u/jij mee om deze ‘Soepzondag’ tot
een succes te maken?
Hartelijke groeten,
De catechisanten.

Hallo jongens en meisjes
19 februari - Laat je leven niet bepalen door zorgen
Jezus zegt: ‘Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult
eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Vraag je dus niet bezorgd af: ‘Wat zullen we eten?’ of: ‘Wat
zullen we drinken? Of: ‘Waarmee zullen we ons kleden?’ Dat zijn
allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader
weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die anderen dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen
over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel
voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’
In het Bijbelgedeelte van vandaag zegt Jezus dat je je leven niet
moet laten bepalen door eten en kleding. Misschien zeg jij: dat
doe ik toch niet, want eten en kleren heb ik wel. Dat geldt
natuurlijk niet voor iedereen. Je mag Jezus’ woorden voor vandaag zo vertalen: Doe er nu niet alles voor om het beste en
mooiste te hebben, want er is iets belangrijkers, namelijk Gods
koninkrijk en rechten voor iedereen. Het belangrijkste in het
leven is God zelf. Denk aan zijn liefde voor jou. Die is groter dan
voor planten en dieren, die zich nooit zorgen maken over eten of
kleding. Die liefdevolle God weet wat jij nodig hebt en zal jou
zeker niet overslaan bij het uitdelen van zijn goede gaven.
God zorgt voor de vogels, de bloemen en
ook voor ons. God zorgt voor dieren en
planten. Dan zal Hij er zeker alles aan
doen om ons te laten zien dat Hij van ons
houdt. Hij zal ons geven wat we nodig
hebben. Beloofd is beloofd! Daarom kun
je leven zonder zorgen als je op God vertrouwt. Je doet je best bij alles dat je
doet, maar als eerste vraag je om Gods
liefde en hulp.
26 februari - Arm en toch rijk
Jezus is in de tempel en gaat tegenover
de offerkist zitten. Hij kijkt hoe de mensen
er geld in werpen. Veel rijken gooien er
veel geld in. Er kwam ook een arme
weduwe, die er twee muntjes in gooit.
Jezus roept zijn leerlingen bij zich en zei
tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme
weduwe heeft meer in de offerkist gedaan
dan alle anderen die er geld in hebben
gegooid, want die hebben gegeven van
hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven
wat ze had, haar hele levensonderhoud.’
Wie in deze geschiedenis zijn rijk en arm? Je zou zeggen: De
Farizeeën rijk en de weduwe arm. Maar is dat ook echt zo. De
weduwe geeft alles dat ze heeft, eigenlijk meer dan ze kan missen, aan God. Niet omdat het moet van de Farizeeën, maar
omdat ze van haar Heer houdt. Dat is liefde. Jezus prijst haar
daarvoor. Zij is anders dan de Farizeeën die pronken met wat ze
hebben en hoe ze zijn. Zouden zij de armen niet juist moeten
helpen? Als je veel hebt, maar God niet van harte dient, ben je
dan rijk? En als je steeds tekort komt, maar God met liefde dient
en zeker weet dat Hij je nabij is, ben je dan niet rijk?
5 maart - Jezus gezalfd met nardusolie
Jezus is in Bethanië in een huis bij een
feestmaal. Er komt een vrouw binnen met
een flesje met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze maakt het flesje open en giet
het over het hoofd van Jezus. Sommige
aanwezigen zeiden tegen elkaar: ‘Waar is
deze verkwisting goed voor? Die olie had
immers voor meer dan driehonderd denarie
verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Maar
Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig?
Ze heeft iets goed voor mij gedaan. Ik zal niet altijd bij jullie zijn.
Wat ze kon heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie
gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie:
waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt,
zal ook verteld worden wat zij gedaan heeft.’ Deze geschiedenis
laat zien dat het moeilijk is om algemene regels te maken hoe je
moet geloven. Vorige week hoorden we dat we ons bezit moeten
delen vanuit de liefde die God geeft en vraagt. De omstanders
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vinden dat deze vrouw dat niet doet. Ze had het anders, beter
moeten doen. Jezus antwoordt dat ze in dit geval goed heeft
gehandeld. Hij gaat sterven en mag haar zalving uit dankbaarheid ontvangen. Armen kun je altijd helpen, Jezus zalven voor
zijn begrafenis maar één keer.
Groetjes,
Mirjam Rap
Rooster oppas- en kindernevendienst
19-02 Anne-Miek en Jannie
26-02 Alice en Marike
05-03 Elly en Mark
12-03 Gonnie en Anne
WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl
Kerkdiensten op internet
De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag
live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.
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
Scriba:
Dhr. E. Hoogendoorn, Corverbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl
Meldpunt Coördinatie Pastoraat
Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl
Wijkpenningmeester:
A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl
Wijkkas
Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
Beatrixkerk te Ede
Coördinator autodienst:
D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48
Redactie Wijkbrief:
P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

In Memoriam
Na een mooi leven te hebben gehad overleed maandagavond 23
januari Hendrik Jan Wielink in de leeftijd van 85 jaar. De heer
Wielink was een bijzonder gelovig man, met een groot vertrouwen in God. Hij kwam altijd graag naar de Beatrixkerk.
Samen met zijn vrouw kreeg hij drie kinderen. Zijn gezin was
hem alles. Zorgen voor hen niet alleen in financiële zin, maar ook
door, wat velen zich herinneren, in de keuken te staan. Hij maakte de lekkerste dingen voor verjaardagen. En ook maakte hij
vleesgerechten die hij uitdeelde aan vrienden en in de buurt.
De laatste jaren woonde het echtpaar Wielink aan de Huygensstraat, tot zij afgelopen jaar allebei in het ziekenhuis werden
opgenomen. Fijn was dat ze daarna samen konden revalideren
in Het Baken. En mooi was het vooruitzicht samen naar Het
Maanderzand te gaan. De verhuizing was er nog wel, maar de
heer Wielink zijn gezondheid bleek uiteindelijk te zwak.
Tijdens het afscheid en de uitvaart stond een warme familie van
kinderen en kleinkinderen om mevrouw Wielink heen. Het
afscheid en de afscheidsdienst waren op 28 januari in de
Beatrixkerk en de begrafenis vond plaats op de Gemeentelijk
Begraafplaats in Ede.
In Memoriam
In Oranje Nassau’s Oord is dinsdag 24 januari op 96-jarige leeftijd Adriana Susanna Faber-Weekhout overleden. Mevrouw
Faber was sinds 1986 weduwe van Jan Andre Faber. Het echtpaar was lange tijd samen actief in het kerkenwerk in Bilthoven.
Voor hen was Christus in leven en sterven een baken in zee.
Mevrouw Faber woonde tot vlak voor haar dood met veel plezier
in haar geliefde appartement in de Hoge Kraats aan de Weerdestein. Ze was een sterke persoonlijkheid, scherp van geest,
maar met een broze gezondheid. Na een aantal keren te zijn
gevallen verbleef mevrouw Faber voor revalidatie in Oranje Nassau’s Oord. Dit viel haar niet mee. Wel mocht ze hier, en al vele
jaren, veel steun van haar kleindochter uit Ede ontvangen.
Op 31 januari is in Bilthoven in besloten kring afscheid van haar
genomen en is zij bij haar man begraven.
Op de rouwkaart werd een lied uit de bundel van Johannes de
Heer aangehaald:
‘k Ben reizend naar die stad,
waar Christus 't licht zal zijn,
om eeuwig daar te zijn bij Hem,
bevrijd van zorg en pijn.
Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.
Omzien naar elkaar
Na weken in het ziekenhuis te hebben doorgebracht is de heer
Fluit weer thuis. De voor hem mogelijke onderzoeken en behandelingen zijn klaar en daarom mocht hij nu naar huis. Hier zal hij
nog wel de nodige hulp ontvangen. Voor het echtpaar Fluit is het
fijn dat zij weer samen zijn.
Netta Hakkenberg
Pastoraal werker
Leeskring
Op donderdag 9 maart 2017, 20.00 uur, is in de Beatrixkerk een
bijeenkomst van de leeskring. Die avond bespreken wij het boek
“Gloed” van Sandor Marai. Wilt u meepraten over dit boek? U
bent van harte welkom en graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Gré van der Pol
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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
Mededeling van het breed moderamen van de Protestantse
Classicale Vergadering Ede
Zondag 29 januari jl. is aan de leden van wijkgemeente Open
Hof meegedeeld dat de werkzaamheden van ds. Reedijk binnen
de Protestantse Gemeente Ede tijdelijk zijn onderbroken tot en
met 31 maart. In deze periode vindt een buitengewone visitatie
plaats. U wordt verzocht in voorkomende gevallen geen contact
op te nemen met de predikant, maar met de scriba
Betty Pluimers, 0318-591029 / 06-15686248 of via de mail:
scriba@openhof-ede.nl
Wij gedenken
Op 26 januari 2017 overleed Nicolaas Frederik Karel Tempelman.
Hij woonde Tielkemeijerweg 5.
Het was zijn wens in stilte begraven te worden. Na een korte
huisdienst was de begrafenis op 30 januari op de Edese
begraafplaats aan de Asakkerweg. Ons meeleven gaat uit naar
zijn vrouw, dochters, schoonzoons en kleinkinderen.
Jacqueline Dam-Oskam
Sterk en Dapper
Overal in de wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere
jongens en mannen. Mensen die hun hart willen volgen. In makkelijkere en moeilijkere omstandigheden. Dit vraagt om kracht en
doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk
lijkt, maar niet altijd is.
Sterk en Dapper, dat is het thema van de 40 dagentijdcampagne
dit jaar.
Deel als Jezus
Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit die liefde volbracht hij krachtig zijn lijdensweg. Laten we net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.
Laten we onze rijkdom delen met mensen op deze wereld, die
het minder hebben dan wij.
De 40 dagen tijd
Tijdens de 40 dagentijd komen er verschillende ZWO en Diaconale projecten langs, waar we geld voor willen inzamelen, evenals een project wat te maken heeft met de rijkdom “Vrijheid”.
We hopen dat u met ons mee wilt doen.

Zondag 19 februari - start verkoop 40 dagenkalender
Zondag 26 februari - ook deze zondag kunt u een 40 dagenkalender kopen
Woensdag 1 maart - Aswoensdag - start van de 40 dagen tijd
Zondag 5 maart - Jeugdverkoop eigen baksels in de hal van de
Open Hof na de viering. De opbrengst is voor de Rudolf stichting
- Uitdelen van het 40 dagentijd zakboekje
Zondag 12 maart - Paasgroetkaarten sturen naar mensen die
niet in vrijheid leven zoals wij. Op deze zondag zijn er kaarten te
krijgen bij onze stand, waarop u alleen nog maar een postzegel
hoeft te plakken en op de post te doen
Vrijdag 31 maart - Workshop Paasbloemwerk door Gilia Fidder –
kosten 15 euro. De opbrengst is bestemd voor het project:
“Ouderen in Moldavië”.
Zondagmiddag 2 april - Natuurwandeling geleid door Kees Jan
Schilstra - kosten 5 euro per deelnemer.
Het hierbij opgehaalde geld is voor het collectedoel van deze
zondag “Jongeren in Zuid Afrika”.
Vrijdag 7 april - Op deze avond staat iets moois te gebeuren,
helemaal verzorgd door jongeren van de Jeugdkerk. Geld wat op
die avond opgehaald wordt, is voor de Rudolf stichting.
Zondag 9 april - Palmzondag - kinderen maken er in de viering
samen met ouderen een mooi feest van.
Zondag 16 april - Pasen
De kalender voor de 40 dagentijd is er weer
Voor veel mensen is de tijd voor Pasen
een periode van reflectie. In het vaak
jachtige leven zoeken ze in deze periode
bewust verstilling. De Veertigdagentijdkalender (in boekvorm) biedt dagelijkse
inspiratie voor de veertigdagentijd die op 1
maart begint. De kalender bevat veel
materiaal in de vorm van gebeden, meditatieve teksten, gedichten en Bijbelteksten
met uitleg. De kalender sluit aan bij het
thema van de Veertigdagentijdcampagne
van Kerk in Actie: Sterk en dapper.
Hebt u belangstelling?
Op zondag 19 en 26 februari zijn de kalenders voor en na de
dienst in de hal te koop voor € 3,50. Bent u op deze zondagen
niet in de gelegenheid om de kalender te kopen, dan kunt u de
kalender ook bestellen door vóór 22 februari een e-mail te sturen
naar koenenw@gmail.com of te bellen naar Wim Koenen 0318511204 (na 19.00 u.). Geeft u dan uw naam, adres en aantal
kalenders door. De kalender wordt dan bij u thuis bezorgd. U
betaalt bij ontvangst van de kalender.
Eindelijk, daar is die dan……
De organisatie achter onze website van de Open Hof heeft eindelijk een software- module gebouwd voor een smoelenboek.
Daarom willen we gaan starten met een (kleine) projectgroep die
“ons smoelenboek” van Open Hof bezoekers of leden van de
protestantse gemeente de Open Hof wil helpen te gaan ontwikkelen en vorm te geven. Wie dit een leuk, interessant of uitdagend project vindt kan zich aanmelden bij Rudi Assink of
Ad Tukker.
Email adressen: rudi.assink@gmail.com / adtukker@tiscali.nl
Avond voor ouders over kinderbijbels
Op 7 maart, 20.00 uur is er in de
Open Hof een informatie en ontmoetingsavond voor ouders van
(jonge) kinderen rondom het
gebruik van kinderbijbels.
Drs. Dick Hulstein (docent CHE)
geeft een lezing over kinderbijbels, de achtergronden, soorten en
gebruiksmogelijkheden. Op deze avond zijn ook de ouders uit
wijkgemeente ‘De Ark’ uitgenodigd.
Er is volop gelegenheid voor ontmoeting en kennismaking tussen ouders met kinderen in dezelfde leeftijd. Ook andere belangstellenden zijn welkom.
Graag aanmelden voor 1 maart a.s. bij Ad Tukker, mailadres:
adtukker@tiscali.nl tel. 621059
Ad Tukker en Jacqueline Dam-Oskam

10
Alles mag op vrijdag - (Jeugd)kerk in Actie!!
Op vrijdag 7 april
organiseren de jongeren van de jeugdkerk
een avond waarop van
alles te beleven is. Er
zijn activiteiten voor alle leeftijden, van jong (4 jr.) tot oud (88+).
Er zijn mooie prijzen te winnen met de SuperSjoelbak en het Rad
van Fortuin, DJ Dirk draait op verzoek nummers van nul tot nu
en we zijn benieuwd wie het record Spijkerbroekhangen gaat
verbreken! Kom bijkletsen in het café, relax in de cocktailbar, laat
je schminken, versier je eigen taart of doe mee aan één van de
vele spellen. De opbrengst van deze avond komt geheel ten
goede aan de Rudolph Stichting. U/Jij komt toch zeker ook? We
beginnen om 19:00 uur in de Open Hof.
Elk kind verdient het om veilig,
kansrijk en eigenlijk zo gewoon
mogelijk op te groeien. Elke jongere verdient een veilig thuis én
een plek in de gemeenschap. De
Rudolph Stichting zet zich hiervoor in in Jeugddorp De Glind en
bevordert het ín huis plaatsen van kinderen en jongeren in
gezinshuizen.
Ontvangen gift
Op pastoraal bezoek ontving ik een gift van € 20 van de familie
N.N. ten bate van het kerkenwerk van de Open Hof. Hartelijk
dank daarvoor!
Ds. H.J. (Jan) Oortgiesen,
consulent
KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS
SAMENWERKENDE KERKEN

der o.a. jeugdzorg, sociale wijkteams, duur- zaamheid In de stille
week is er geen bijeenkomst.
De opzet van de bijeenkomsten is als volgt: 17.15 uur ontvangst
met koffie, thee 17.30 uur welkom en inleiding op het onderwerp
18.00 uur eenvoudige maaltijd, soep met brood
18.30 uur nagesprek en hoe dit toe te passen op ons eigen leven
19.00 uur korte vesper
U kunt zich opgeven bij Annie Benjamin, 0318-621897 of bij
bewustnaarpasen@emmaus-ede.nl
De bijeenkomsten zijn open voor iedereen en worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken
Ede.
Om u alvast te inspireren volgt hier het Coventry gebed:
Eeuwig goede God, In het duister leeft de haat die scheiding
brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en
klasse, Heer, vergeef ons.
In het duister leeft het begerig verlangen dat mensen en volken
drijft naar bezit van wat hen niet toebehoort, Heer, vergeef ons.
In het duister is de hebzucht die de arbeid van mensen uitbuit en
de aarde verwoest, Heer, vergeef ons.
In het duister is de afgunst op het welzijn en het geluk van anderen, Heer, vergeef ons.
Waar het licht geen kans krijgt ontstaat onverschilligheid ten
opzichte van lijden, van daklozen en vluchtelingen, Heer, vergeef
ons.
Het duister is broedplaats voor de begeerte die lichamen van
mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt, Heer, vergeef ons.
In het donker leeft de trots die ons ertoe brengt op onszelf te
vertrouwen en niet op God, Heer, vergeef ons en help ons in ons
verlangen vriendelijk en barmhartig te zijn, elkaar vergevend,
zoals U vergeving schenkt aan die dat vragen. Amen.
Werkgroep Bewust naar Pasen:
Jos van de Klashorst, Hilda Rohn, Annie Benjamin

ALGEMEEN
Voel je thuis bij Sprank
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
Bewust naar Pasen 2017
Ook dit jaar willen we ons voorbereiden op Pasen in de veertigdagentijd. Op de woensdagen worden weer bijeenkomsten
georganiseerd waarin we ons bezinnen op de wereld en elkaar
ontmoeten: Bewust naar Pasen. Het overkoepelende thema dit
jaar is: “Wees er”. In de zin van “wees aanwezig”, “wees erbij”.
Het thema wordt uitgewerkt aan de hand van de gebeden van
het Coventry gebed. De kathedraal in Coventry, in de West-Midlands van Engeland, werd in november 1940 door een bombardement verwoest. Na de oorlog is contact gezocht met verwoeste steden in Duitsland. Daaruit is een netwerk ontstaan van
kerken en centra over de hele wereld waar men tekenen probeert op te richten van vrede en verzoening. Op vele plaatsen in
de wereld wordt elke vrijdag het Coventry gebed gebeden. In
Wageningen wordt vanaf 9 mei 2014 elke vrijdag om 12 uur in de
Johannes de Doper kerk het Coventry gebed gebeden.
Vanuit het gebed hebben we vijf thema's gekozen die op de
avonden worden uitgewerkt.
8 maart: onverschilligheid, zr. Maria Adriaens, kunstenares 15
maart: begeerte, Gerard Loman, St. Hulp en Recht 22 maart:
hebzucht, Tjirk van der Ziel, A Rocha 29 maart: haat, Annemarieke Hollanders, Pax Christi 5 april: afgunst, Leon Meijer, wethou-

Open huis 18 maart
Wilt u eens binnenkijken bij een locatie
van Sprank? Wilt u
meer weten over de zorg, stage of vrijwilligerswerk? Op zaterdag
18 maart is het Open huis en bent u welkom om een kijkje te
nemen. Begeleiders en bewoners staan u graag te woord.
Sprank biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking die zich thuis voelen in een christelijke
omgeving.
Hart van Vathorst Amersfoort: 10 tot 14 uur
Hart van Vathorst: twee zorginstellingen, een kerk en een kindercentrum onder één dak. U bent welkom aan de Angelinapolder
7, tussen 10 tot 14 uur, bij Accolade, Sprank, en kindercentrum
Bzzzonder.
Bunschoten: 13 tot 16 uur
Locatie De Ark en De Botter, Botter 104-107, Bunschoten
Locatie De Schans, Weteringschans 11, Bunschoten
Op deze twee woonlocaties bent u welkom tussen 13 en 16 uur.
Meer informatie: www.stichtingsprank.nl
KERKVENSTER
EDE FM ether FM 103,7 MHz, kabel Ziggo
93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via
www.edefm.nl
Programma over de kerken in de regio Ede. Elke maandagavond
van 19.02 uur tot 20.00 uur, herhaald op dinsdag 12.00 uur en
op zondag 22.00 uur. Interviews, actuele informatie, kerkmuziek,
columns, boekbesprekingen onder redactie van Arie Romein met
vaste medewerking van Adriana Balk, Daan Laban, Anton Kanis,
Peter Blokhuis, Rita Tijmes, Ike Nijhof en Sijnie Fredrikze.
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20 februari 2017
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten drie redactieleden over treffende
lectuur van de afgelopen week op het gebied van 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.
6 maart 2017
Interview met Simon Bax over ‘Het gezin als minisamenleving’.
Lied van de Week: ‘Wie wil uit zijn hokje komen?’ (Buitenschoolse Koorschool Utrecht). Column: Prof. A. Jongebreur. Actuele
berichten. Vocale en instrumentale muziek.
13 maart 2017
Vraaggesprek met José Fredrikze over ‘Diensten met verstandelijk gehandicapten.’
Lied van de week: ‘De heer gaat naar het buitenland’. Column:
Dr. E. Engelfriet. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.
20 maart 2017
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten drie redactieleden over treffende
lectuur van de afgelopen week op het gebied van kerk en geloof.
Lied van de Week: ‘Een heel klein zaadje’. Boekbespreking:
Peter Blokhuis. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.
27 maart 2017
Vraaggesprek met Wilbert de Goei over ‘De evangelische
gemeente Jonah.’ Lied van de Week: ‘Runderen, schapen en
duiven’. Column: Peter Jansen. Actuele berichten. Muzikale
intermezzo’s.
KERKELIJKE STAND
Overleden
5 jan. 2017: J.B. van de Meent, Platteelhof 3, 85 jaar
10 jan. 2017: G.J. Vrielink-Akkerman, Stationsweg 82/2, 81 jaar
21 jan. 2017: A. Castein, Valkestein 423, 65 jaar
23 jan. 2017: H.J. Wielink, L. Henriettelaan 17, 85 jaar
24 jan. 2017: A. Faber-Weekhout, Weerdestein 253, 96 jaar
Nieuw
M.J.H.L. Schot, J. van Goyenstraat 55
K. Purmer, Visserstraat 27
E. de Ruiter, Eeshof 8
J.A. van Nimwegen, Reehorsterweg 12
A. Schuitemaker, Stationsweg 103
F.L. Luiten, Hoefweg 71
E.E. Hendriks, Van Heutzlaan 36/1
A. Oskamp, De Moucheronstraat 20
M. Remijnse, Hoefweg 23
M.A.J. van Maris, Pr. Bernhardlaan 91A
N.S. Holthuis, De Gaullesingel 163
Verhuisd
E.P.M. Kamstra, Prinsesselaan 19 naar De Wiek 79
H. Waaijenberg-Bos, prof. Schermerhornpark 12
naar Nwe Klinkenberg 1A/143
J.K.F. Meijer –Sieverts, Wildforster 255 naar Nwe Klinkenberg 1
N. Hardeman, Abeelstraat 4 naar Robijnstraat 39
C. Brons-Brouwer, Kortenburg 4, Wag.
naar Dorpsstraat 50, Renkum
Vertrokken
Fam. Breman, E. Casimirlaan 6 naar Oosterbeek
D. de Rhoter, Hoefweg 101 naar Rhenen
N. Slagter, Molenstraat 97 naar Klimmen
Overgeschreven
A.J.H. Hartman, Bloemhof 11 naar NH Ede

NIEUWS
Nieuwe aanwas door pionieren
De Protestantse Kerk in Nederland heeft de afgelopen acht jaar
tienduizend nieuwe mensen bereikt door te experimenteren met
nieuwe vormen van kerkzijn. Voorbeelden van deze experimenten zijn de internetkerk MijnKerk.nl, protestantse klooster-initiatieven of kerk in de kroeg. Na acht jaar pionieren is de eerste
stand van zaken opgemaakt. In het rapport ‘Op hoop van zegen’
worden de ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen
gepresenteerd.
www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht 27 januari 2017
Scriba René de Reuver over vrede en islam
Inzet voor vrede is de roeping van christelijke gemeente, aldus
de scriba René de Reuver. De Protestantse Kerk zoekt verbinding met moslims, niet om de aard van de islam of het gedrag
van moslims, maar vanuit de eigen identiteit.
www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht 18 januari 2017
Missionair oogpunt: Vertrouwen en liefde
“Ik las ergens dat je in allerlei situaties twee vragen kunt stellen:
‘Wie of wat vertrouw ik?’ en ‘Wie of wat heb ik lief?’ Het schijnt
dat kerkvader Augustinus zich door deze twee vragen liet leiden.
Het trof me. Ik wil deze vragen iedere dag meenemen in mijn
leven en werken. Ik wil me laten inspireren door vertrouwen en
liefde. Dat lijkt me beter dan te putten uit angst en haat. En misschien zal ik dan wel een keer mijn neus stoten? Dat moet dan
maar.
Het lijkt me een prachtige insteek om met anderen over te praten. Missionair geladen, dat ook. Ik merk namelijk dat mijn antwoorden alles met God en Jezus te maken hebben. En ik ben
benieuwd naar de antwoorden van anderen. Ik verheug me op
mooie gesprekken!”
Taco Koster is predikant-Pionier in CrossPoint Getsewoud

Financiën en
adressen
Redactie
Gerben Rietman
Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur
via kopijkerkblad@hotmail.com
Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad
bij het

Kerkelijk Bureau
W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkbureau.ede@planet.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl
Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,
betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van
20 stuks à € 0,50 = € 10 (rose), à 0,75 = € 15 (wit) en
à € 1,25 = € 25 (oranje) door het overmaken van het juiste
bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen
Diaconie
Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede

