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Een spotprent?
Hoe ver gaat het recht op vrijheid van meningsuiting? Daarover
wordt regelmatig het debat gevoerd. Onlangs werden er nog
kamervragen gesteld over een column op de radio van de schrijver Ronald Giphart. In zijn reactie op het 100-jarig bestaan van
de Bond tegen vloeken, liet hij een aantal stevige vloekwoorden
horen.
En ooit is er heel wat commotie geweest rond de spotprenten
over de profeet Mohammed.
Zijn er grenzen aan de godslasterlijke bejegening van religies?
Eén commentator staat nog in mijn geheugen gegrift door zijn
opmerking: Ja … maar de christenen, die hebben een spotprent
in het centrum van hun geloof staan … een God die aan het kruis
hangt.
We zijn in onze cultuur vertrouwd geraakt met kruisbeelden, op
kerken, op muren, aan kettinkjes. Sommige kruisen dragen een
smartelijk lijdende Christus. Misschien zijn we ons nauwelijks
meer bewust hoe vreemd dit eigenlijk is.
In onze vorige woonplaats kwam een buurjongetje eens totaal
overstuur van school. Hij had met zijn klas een excursie naar de
rooms-katholieke kerk gemaakt en zag daar voor het eerst een
crucifix (beeld met Jezus aan het kruis). Jarenlang durfde hij niet
meer naar de kerk waar een man zo werd gemarteld. Zijn reactie
drukt je wel weer met de neus op het afschrikwekkende van de
kruisiging.
Carlyle, een Engelse historicus, stond eens voor een kruisbeeld
en zei: Arme man, jij hebt in de wereld niets meer te vertellen.
Is dat niet een voor de hand liggende gedachte? Heeft onze
wereld niet met Jezus afgerekend? Christus heet de Verlosser te
zijn, maar waarom verlost Hij de wereld dan niet van ziekte en
ellende? Christus is Gods Zoon, maar waarom duurt dan het
onrecht voort in ons leven, in de wereld?
Als Jezus nu eens echt de wereld had veranderd, dan zou iedereen wel in Hem geloven. Als werkelijk ziekte, pijn, eenzaamheid
en dood waren uitgebannen. Maar dat is niet gebeurd! Is Jezus
niet een grote mislukking, die niets meer te vertellen heeft?
Het kruis van Jezus is een dwaasheid, een ergernis voor wie er
niets mee te maken wil hebben, zegt Paulus (1 Kor. 1: 18). Ja …
het is een spotprent voor de wereld!! Maar voor de gelovigen is
het de kracht van God.
Dat is nauwelijks uit te leggen … dat het kruis, de dood van
Jezus, de kracht van God laat zien. Dat Zijn kracht in Zijn zwakheid ligt, Zijn overwinning in de nederlaag.
De theologen uit Jezus' dagen konden er geen touw aan vast
knopen. Hoe kan je nu van een gekruisigde heil verwachten?
Hoe kan Gods kracht daarin nu werken?
Iets van het aanstootgevende karakter van het geloof in de
gekruisigde komt ook naar voren in een oude vorm van graffiti
uit het begin van de 3de eeuw.
Op het Palatijn in Rome is een tekening te zien van een gekruisigde met het hoofd van een ezel. De begeleidende tekst luidt
vertaald: Alexamenos aanbidt zijn God. Het is de vroegste
afbeelding die is gevonden met het christelijk kruis.

Of het echt gaat om een karikatuur van Christus weten we niet
zeker. Maar als het hier wel over Hem gaat, dan is Hij hier afgebeeld als een bespottelijke, zwakke God, die zich aan het kruis
laat doden.
We stuiten hier op het raadselachtige dat deze dwaasheid de
verkondiging is van de christelijke gemeente. Wat er aan het
kruis gebeurd is, willen we graag begrijpen en verklaren. Maar
dat lukt ons niet. Want ten diepste is het kruis een ergernis voor
ons verstand.
De dichter Van Randwijk zei eens: Het hemelrijk is voor hen die
niet deugen en voor zondaars is Jezus doodgegaan.
Wie kan ooit het geheim van het kruis
doorgronden? Het geheim van de liefde, die in Zijn lijden, teken werd voor
alle tijden?
Dat lukt ons niet met het verstand.
Het wordt ons alleen doorzichtig als
geheim, als Godswonder. Zoals de
Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle het zo mooi heeft verwoord:
O, kruise dat daar staat,
ach, of zij 't allen wisten
gij zijt en blijft het teken
en de hoop van elke christen.
Ds. Tineke Volgenant - Beima
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Johannes 11:28-54
Open graf
Johannes 11:55–12:11 Feestmaal
Psalm 129
Niet gebroken
Romeinen 5:1-11
Als vijanden al verzoend
Romeinen 5:12-21
Adam I en Adam II
Romeinen 6:1-14
Niet meer zondigen
Psalm 73
Schijn bedriegt

Inleveren kopij Kerkblad
nr.
6
7

inleverdatum
7 april
5 mei

voor de zondagen
16, 23, 30 april, 7 mei
14, 21 en 28 mei

OPA (Oud Papier Actie)
Elke 1e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt
u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof
van 09.00 - 12.00 uur.
De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

www.bespreekhetsamen-ede.nl
Bezielende traditie!
Bespreek het samen heeft inmiddels al een aardige geschiedenis
op het gebied van het uitvoeren van passiemuziek. Het begon in
2007 met de uitvoering van een moderne Mattheus passie van
Gerard van Amstel en Gerard van Midden. Dit initiatief kwam van
Els van der Jagt, één van de drijvende krachten achter de musicalprojecten van bespreek het samen. Het duo van Amstel en
van Midden schreef ook musicals die al eens met succes waren
uitgevoerd.
Hierna volgden andere passiestukken en requiems: The Crucifixion van John Stainer, het Requiem van Fauré en Rutter en van
Karl Jenkins het Stabat Mater en The Armed Man.
Koor en orkest groeiden gestaag, van een klein clubje van een
man of 40 tot zo’n 140 muzikanten bij elkaar.
Het bijzondere van deze projecten is dat bijna alle muzikanten en
zangers amateur zijn en belangeloos meewerken. De wil om
samen mooie muziek te maken is bij iedereen aanwezig, wat
maakt dat deze projecten enorm verbroederen.
Zowel koor als orkest hebben inmiddels een vaste kern van zangers en musici die elk jaar weer mee komen doen, onder de zeer
bezielende leiding van Myra v.d. Jagt en Arjen Threels! Mocht er
niveauverschil onder de zangers zijn: de gevorderde deelnemers
aan deze projecten zorgen ervoor dat ook minder ervaren zangers mee kunnen zingen in dit soort producties, een zeer
waardevolle samenwerking!
Zondag 2 april om 17:00 en 19:30 in de
Beatrixkerk door het Projectkoor en orkest
o.l.v. Myra v.d. Jagt en Arjen Threels
Passieconcert - Requiem Duruflé, Cantique
de Jean Racine van Fauré & Psalm 42 - ‘Wie
der Hirsch schreit’ (deel 1) van Mendelssohn.
Het Requiem van Duruflé uit 1947 is gebaseerd op gregoriaans gezang uit de dodenmis.
Het werk ademt rust en optimisme uit.

Palmzondag
zo. 9 Johannes 12:12-19
ma. 10 Johannes 12:20-36
di. 11 Johannes 12:37-50
wo. 12 Psalm 140
Witte Donderdag
do. 13 Johannes 13:1-38
Goede Vrijdag
vr. 14 Johannes 18–19
za. 15 Jesaja 12:1-6

Inhuldiging
Boerenwijheid
Kijk en luister
Roep om bevrijding
Voorbeeldgedrag
Lijdensverhaal
Loflied

Cantique de Jean Racine werd geschreven door de toen negentienjarige componist in 1865. Met het stuk won Fauré de eerste
prijs toen hij afstudeerde in Parijs. Psalm 42 gecomponeerd in
1837 tijdens Mendelssohns huwelijksreis is breed uitgesponnen,
overwegend lyrisch introvert en uitermate serieus van aard.
Muziek om bij stil te staan in deze tijd voor Pasen.
Donderdag 6 april om 14:00 St. Antoniuskerk door pastor Hans
Lucassen
Over de kruisweg
Het lopen van een Kruisweg stamt uit de late middeleeuwen. In
Jeruzalem zochten pelgrims naar de plekken waarlangs volgens
overleveringen de lijdensweg van Jezus had gevoerd. De gemarkeerde plaatsen vormen samen ‘de Kruisweg’, in het Latijn de
‘Via Crucis’. Ook werd er wel gesproken van de ‘via Dolorosa’.
In de Rooms-katholieke traditie is dit sinds de 15e eeuw ook een
godsdienstoefening, die o.a. op Goede Vrijdag plaatsvindt.
Palmpasen staat aan het begin van de Goede Week, die Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille zaterdag omvat. De Stille
zaterdag wordt bekroond met de Paaswake
in de late avond.
In de aanloop naar de Goede Week of Stille
Week kan men in de St. Antoniuskerk te Ede
vooraf een uitstapje maken naar de oorsprong en betekenis van de ‘veertien staties’
die de opmaat vormen naar het Paasfeest.
Met vriendelijke groet,
Team van Bespreek het Samen
Passie-Paasconcert Hervormd Zangkoor Jubilate uit Ede
Traditiegetrouw verzorgt Jubilate op ‘stille zaterdag’, dit jaar op
15 april, een Passie-Paasconcert in de Oude Kerk van Ede, Grotestraat 58. Medewerking wordt deze keer verleend door het
Christelijk Jong Mannenkoor Jubilate uit Ridderkerk o.l.v. Lennert Knops. In het repertoire staan het lijden, sterven, de opstanding en het gebed om de wederkomst van Christus centraal. Er
is ruim gelegenheid voor samenzang. Het programma bevat ook
enkele instrumentale intermezzo’s. Verder werken mee: Bert Elbertsen (orgel/piano), Yta van der Zwaag (hobo) en ds. J. de Jong
(opening, korte meditatie en sluiting). De algehele leiding is in
handen van Peter Overduin (dirigent). De kerk is open vanaf
19.00 uur en de aanvang is 19.30 uur. De toegang is gratis. Er is
een collecte bij de uitgang. Jubilate nodigt u/jou van harte uit om
de ‘stille week’ op deze passende manier met ons luisterend en
zingend af te sluiten. Voor meer informatie: www.jubilate-ede.nl
“Onderschat je invloed niet!”
Interkerkelijke vrouwenochtend, donderdag 20 april in kerkgebouw De Ark in Ede
Carolien Pape spreekt op 20 april tijdens een interkerkelijke
vrouwenochtend over de invloed van vrouwen.
Ze is counselor, coach en relatietherapeut in IJsselstein en is
vaker te gast in kerken en op vrouwenochtenden.
De ochtend is van 09.15 - 11.30 uur, in kerkgebouw De Ark aan
de Heyendaal 10 in Ede.
De zaal gaat open om 09.00 uur. Oppas is aanwezig.
Meer informatie via Maatje Bos, telefoonnummer 0318 - 654084
of mail maatjebos@planet.nl.
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Kerkdiensten
Zondag 2 april 2017

Zondag 9 april 2017

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
Ds. E. Bakker

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
Ds. G.H. Westra
13 april 2017, Witte Donderdag
19:30 uur
Ds. G.H. Westra
14 april 2017, Goede Vrijdag
19:30 uur
Ds. G.H. Westra
15 april 2017, Stille Zaterdag
19:30 uur
Ds. G.H. Westra

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
Ds. A. Boelhouwer
Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
Ds. M.E. Boelhouwer Overeem
Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur
Geen opgave bekend
Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
Ds. H.J. Oortgiesen
Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
Geen opgave bekend
Harskamp:
10:00 uur

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
Ds. R. Reiling
14 april 2017, Goede Vrijdag
19:30 uur
Ds. C. Oosterveen
Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
Ds. T.P. de Jong
13 april 2017, Witte Donderdag
19:30 uur
Ds. T.P. de Jong
14 april 2017, Goede Vrijdag
19:30 uur
Ds. T.P. de Jong

Ds. H.K. Wolters

Hartenberg:
10:00 uur
Ds. J. Blok
14:30 uur
Mevrouw I. Oosterhof
Zangviering
De Gelderhorst:
10:30 uur
Ds. W.G. Sonnenberg
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
Ds. A. Zeeman van de Water
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 1 april 2017
19:30 uur
Ds. M.J.C. Eberson

Harskamp:
10:00 uur
Ds. W. van Iperen
14 april 2017, Goede Vrijdag
19:30 uur
Ds. T. Werner
Hartenberg:
10:00 uur
Ds. R. Venderbos
14:30 uur
Team GV
Taizéviering
De Gelderhorst:
10:30 uur
Ds. J. Jongeneel
14 april 2017, Goede Vrijdag
? uur
Ds. F.C. van Dijke
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
Ds. R. van Laar
14 april 2017, Goede Vrijdag
19:00 uur
Ds. J.E. Akihary
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 8 april 2017
19:30 uur
Ds. H. Nap

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur
Geen opgave bekend
Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
Ds. H.J. Oortgiesen
13 april 2017, Witte Donderdag
19:30 uur
Ds. J. Dam-Oskam
Maaltijd van de Heer
14 april 2017, Goede Vrijdag
19:30 uur
Ds. J. Dam-Oskam
Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
Mevrouw J. Bron
13 april 2017, Witte Donderdag
18:00 uur
Seidermaaltijd in ‘t Riet
14 april 2017, Goede Vrijdag
19:30 uur
N.B.

Bidstond vooraf aan de verkiezingen op 14 maart
Op dinsdagavond 14 maart vond een uur van gebed vooraf aan
de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer plaats op
woensdag 15 maart in de goed bezochte Oude Kerk in Ede.
Het was een uur van bidden, zingen en overdenken.
De overdenking werd uitgesproken door dominee J.S. Heutink
met als thema: ’Dienstbaarheid’, gericht op ons als burgers en
politici en met nadruk op de kernwoorden gerechtigheid en
barmhartigheid die ons allemaal aangaan.
Hij staat stil bij dienstbaarheid, niet bij partijbelang en populisme. “Dien je de samenleving?”
De overheid is diaken van God en zoals Paulus in een van zijn
brieven schrijft: dienares van God. De apostel Petrus roept op
om het gezag van de (seculiere) overheid te respecteren.
Aan de andere kant kennen we ook de burgerlijke ongehoorzaamheid. “De apostelen zeggen dat we God uiteindelijk meer
moeten gehoorzamen dan mensen”. Dat zien we vooral als
gerechtigheid en barmhartigheid in het geding komen. Pastor
Heutink denkt bij voorbeeld aan de bed-bad-brood discussie
met actieve uitvoering hiervan op het niveau van kerken samen
met andere organisaties. Je geeft anderen de elementaire
levensbehoefte die zij niet hebben. Als de overheid het niet doet,
dan biedt de kerk onderdak en hulp aan mensen in nood en op
de vlucht.
Er wordt vooral gebeden om zegen, die volgens dominee Heutink niet altijd samen gaat met succes en welvaart. Ook als het in
het leven tegenzit, soms met de dood voor ogen, zijn mensen
hoopvol en overtuigd van de zegen van God, van Gods goedheid.
Als bijeengekomen gemeenschap in de Oude kerk roepen wij de
politici op om vanuit dezelfde kernwoorden dienstbaar te zijn
voor de burgers en vreemdelingen. De voorganger vraagt aan-

dacht voor de instandhouding van de democratie in ons land,
ons koninkrijk der Nederlanden.
Andere voorgangers uit oecumenisch Ede gingen voor in de
gebeden voor de noden dichtbij en wereldwijd; voor de overheden en de politici en voor een ieder van ons als stemgerechtigde
burger. God wil betrokken zijn gebeden zijn bij alle mensen in
hun doen en laten.
Samen hebben wij bijpassende liederen gezongen, begeleid
door organist Ton Schreuders en Fluitiste Erika van Dam.
Op het voorblad van de liturgie stond het wapen met de woorden ‘Je maintiendrai’, afgedrukt.
Het initiatief voor dit uur van gebed kwam van de Edese voorgangers die op elke eerste woensdagmorgen van de maand bijeenkomen om te bidden voor onze burgerlijke gemeente Ede en
de wereld waar wij deel van uit maken.
Dominee Peter ‘t Hoen
De wereldgebedsdag op 3 maart 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 (dit jaar uit de Filippijnen) 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.
De Raad van Kerken in Ede heeft besloten deze dag na een onder-
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breking van enkele jaren weer jaarlijks te gaan vieren en zo kwamen
op 3 maart ongeveer 70 belangstellenden bij elkaar in de kerk van de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Ede.
Aan de viering werd meegewerkt door leden van het koor The New
Creation uit Ede, met dirigent en pianist Jan Broekhuis en de dienst
stond onder leiding van Cocke Post uit Ede, werkzaam als pastor in
verschillende verzorgingshuizen in Apeldoorn en als voorganger verbonden aan de Basisgemeenschap Exodus in Ede, een van de leden
van de Raad van Kerken te Ede. Leden van de werkgroep uit de RvK
verzorgden een passende aankleding van het liturgisch centrum, de
verbindende teksten en de bijbellezing uit de liturgie.
Thema van de viering was “EERLIJK !?”, met zowel een vraag- als
uitroepteken.
Krijgen de inwoners en met name de vrouwen, uit de Filippijnen wel
een eerlijke kans in het leven? Drie vrouwenstemmen vertolkten in de
viering hun nood. Ze werken hard om het bestaan voor hun kinderen
en voor henzelf mogelijk te maken. Ook als ze oud zijn geworden
kunnen ze daar vaak niet mee stoppen. Zo wordt de vraag naar een
eerlijk en kansrijk bestaan een roep om een rechtvaardige samenleving en wordt van ons in het rijke Westen gevraagd om solidariteit
met de armen in de samenleving ver weg en nabij.
Dat was de rode draad in de bijeenkomst en de bijbellezing (Mattheus 20, vers 1 -16) sloot daar op aan: in het koninkrijk van de
hemel krijgen degenen die het laatste komen in de wijngaard hetzelfde loon als degenen die later kwamen. “Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten”, aldus Jezus in deze bekende
gelijkenis.
In haar overweging ging Cocke Post hier verder op door: in het het
rijk van de liefde gaat het erom dat ieder mens tot zijn recht komt.
Dat elk krijgt wat hij nodig heeft.
De harde zwoegers, zij die geluk hadden als eerste aan de slag te
mogen gaan en de laatsten die eigenlijk niets meer te verwachten
hadden. Iedereen telt mee in het land van de Liefde. Waar Gods
recht heerst. En het is aan ons, werkers in de wijngaard daar handen
en voeten aan te geven.
De liefde is de vervulling van de wet, zegt Jezus. Hij trok op met de
mensen die door de wetten onrein werden verklaard. Met hen die het
laatst aan de beurt kwamen of misschien wel nooit mee zouden
mogen doen. De uitgestotenen. Hij liet ze tot hun recht komen. Hij
gaf ze een plaats en keek naar hen om.
Het thema van deze viering was: “Eerlijk!” ? Nee, de wereld is niet
eerlijk. Het leven is niet altijd eerlijk. Maar wij kunnen wel eerlijker
naar onszelf en naar de wereld kijken en daarnaar handelen.
In het slotlied van de viering vatten we onze hoop, ons gebed om
verbondenheid in deze wereld, samen in de woorden: Zo vormen wij
een kring van bidden om uw genade en uw kracht. Voor medemensen uit ons midden, dit volk dat hulp van U verwacht.
In de collecte werd bijdragen ingezameld voor een drietal projecten
op de Filippijnen, gericht op onderwijs, onderlinge integratie en hulp
aan meisjes die slachtoffer zijn geworden van geweld en misbruik.
Persoonlijk heb ik deze viering als buitengewoon inspirerend ervaren.
Een mooie en afgewogen liturgie met bekende en minder bekende
liederen en psalmen. Het koor The New Creation zong tussen de
verschillende onderdelen door een aantal prachtige bijdragen, de
overweging van Cocke Post heeft mij en velen die de viering bijgewoond hebben weer eens met de neus op de feiten gedrukt: het
gaat er in deze wereld lang niet altijd zo eerlijk aan toe. Wij als
Christenen kunnen en moeten daarbij het verschil maken, wat anderen daarvan ook vinden.
Graag wil ik nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor hun medewerking aan de viering, die we volgend jaar weer zullen houden. Het
thema komt dan uit een land, dat ons zeker bekend zal zijn, namelijk
Suriname.
Tot ziens op vrijdag 3 maart 2018 in Ede!
Albert Schol,
Voorzitter Raad van Kerken te Ede
Kom naar de Dag van het Jeugdpastoraat in Ede op 1 april
2017. Geef u op via www.chris.nl.
Chris, wat er ook is! www.chris.nl
Christelijke kinder- en jeugdhulp. Deze site geeft informatie over vele jongerenissues, met nadruk op het
Christelijk geloof en de Bijbel. Telefonische hulplijn
voor...
2. Nodig anderen uit om
(mee) te gaan met behulp van de onderstaande middelen:

a. Promotiefilmpje: https://youtu.be/LHDlRFEcSLw of download
via: http://bit.ly/2lD2zsg
Chris organiseert de eerste Dag van het Jeugdpastoraat!
youtu.be
Hoe geef jij vorm aan de zorg voor ieder kind of iedere jongere
in jouw kerk of jeugdwerk? Laat je inspireren op de Dag van
het Jeugdpastoraat! http://bit.ly...
b.Flyer: http://bit.ly/2lRKFoi (of vraag de flyer aan
via communicatie@chris.nl)
c. Kerkblad/website: http://bit.ly/2lN4pJh
Promotiemateriaal Dag van het Jeugdpastoraat Kom in actie | Chrisbit.ly
Kinderen en jongeren kunnen met Chris chatten en mailen.
Chris geeft ook preventielessen, training en toerusting aan jongeren en volwassenen.
d.Deel deze dag via Facebook: http://bit.ly/2lRzAn8
e. Beamerbericht: http://bit.ly/2msLEb6
3. Maak in het weekend van 1 april duidelijk bekend hoe het
jeugdpastoraat geregeld is in uw gemeente/jeugdwerk: bij wie
kunnen jongeren terecht? Denk hierbij aan:
a. Poster: http://bit.ly/2kUm2aV (of vraag de poster aan
via communicatie@chris.nl)
b.Social media
c. Website/blog
d.Preek
e. Afkondiging
f. Collecte
4. Doe voorbede voor de kinderen en jongeren, in het bijzonder
voor hen die behoefte hebben aan een luisterend oor. Voorbede ook voor iedereen die pastoraal actief is onder jongeren,
lokaal, maar ook via de chat van Chris.
We zien uit naar een mooie dag, waarop we het jeugdpastoraat goed op de kaart hopen te zetten!
Hartelijke groet,
Rob van Grondelle
Stichting Chris en Voorkom!
Communicatie & PR
[T] 085 - 04 04 850
Aan tafel!
Op 30 maart is iedereen uitgenodigd voor de allereerste Aan
tafel! in Bethanië.
Met ingang van dit jaar zullen wij viermaal per jaar een diner
organiseren waarbij iedereen mag aanschuiven: Aan tafel!
Een mooie gelegenheid om uit eten te gaan in eigen huis samen
met familie of kennissen.
De eerste Aan tafel! is op donderdag 30 maart om 18.00 uur in
het restaurant van Bethanië.
Het restaurant is vanaf 17.30 uur geopend.
De kosten van dit diner zijn 14,50 euro per persoon, dit is inclusief een drankje.
Bewoners kunnen er evenals huurders met een all-in pakket voor
kiezen, ’s avonds de warme maaltijd te gebruiken in plaats van
tussen de middag, zij betalen dan 5 euro per persoon bij.
Opgave is noodzakelijk, dit kan door te betalen in de winkel van
Bethanië (geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00
tot 16.30 uur). Dit kan tot 23 maart.
Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Stichting Bethanië - Platteelhof 3 te Ede - 0318 68 99 99
PCOB-Afdeling Ede
Maandag 24 april a.s. heeft onze laatste ledenbijeenkomst van
dit seizoen plaats. We gaan deze middag onder leiding van
Maria Bonten naar het witte stadje Thorn in Limburg. Een stadje
waarvan de dorpskern als geheel “beschermd stadsgezicht” is.
Omstreeks het jaar 990 werd daar een klooster voor benedictinessen gesticht, een Stift, een klooster voor adellijke dames en
een vorstendom, het Abdijvorstendom Thorn. Deze middag aandacht voor de geschiedenis van dit unieke stadje, een tijdspad
van eeuwen, dat al met al in een interessante en leerzame lezing
opnieuw werkelijkheid wordt. Wij nodigen leden en belangstellenden hiervoor hartelijk uit.
Tijd: maandag 24 april a.s. van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.
Plaats: “Ons Huis”, Kerkelijk Centrum bij de Taborkerk,
Hovystraat 2 te Ede.
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Passie-en Paasconcert in de Oude kerk op woensdag 12
april 2017
Op woensdagavond 12 april wordt er in
de Oude kerk te Ede weer een (bijna)
jaarlijkse terugkerend Passie-en Paas
concert verzorgd door chr. regiokoor
Fiducia, dit keer uitgevoerd door een
samengesteld gemengd koor bestaande uit het chr. regiokoor Fiducia uit Ede
en het chr. gemengd koor Immanuël uit
Katwijk. Zij worden bijgestaan door het
mannenensemble “Cantare” uit Woudenberg, Andre van Vliet op vleugel, Jan
Verweij op orgel en Diana Abspoel op
hobo. Sopraan Rineke de Wit zal met haar prachtige stem als soliste
haar medewerking verlenen. Dit altijd indrukwekkende muzikale
gebeuren staat onder leiding van dirigent Peter Burger.
Het thema voor dit Passie-en Paasconcert is “Dichterbij” De voorbereidingen zijn al geruime tijd in volle gang en ook de medewerkenden zijn druk met het instuderen van deze mooie Passie en Paasmuziek van o.a. Georg Friedrich Händel, K. Jenkins, Pieter Stolk, en een
aantal liederen van J.M. Martin met teksten van Marry van Berkel, die
ook verantwoordelijk is voor de tekst van het themanummer.
Het meewerkende mannenensemble “Cantare” uit Woudenberg is
een bijzondere toevoeging aan het programma en zij zullen dan ook,
naast het gezamenlijke deel, een aantal eigen nummers ten gehore
brengen. Kortom, een uniek concert met een mooie en hier en daar
aangrijpende muzikale inhoud. De aanvang van het concert is 20.00
uur en de kerk is om 19.30 uur open. Wilt u nog wat meer informatie? Kijk dan even op www.fiducia-ede.nl
Resultaat Actie Kerkbalans 2017
Het resultaat van de Actie Kerkbalans 2017 van de Protestantse Gemeente Ede kunt u onderverdeeld per wijk - zien in
onderstaande tabel. De toezeggingen van de gemeenteleden
van alle wijken samen komen uit op een bedrag van € 526.200,-.
Dat is - vergeleken met de opbrengst van de Actie Kerkbalans
van vorig jaar - een daling van € 44.000,- (7,7%).
De verwachting is dat er de komende weken nog wel een aantal
toezeggingen binnen zal komen waardoor de daling uiteindelijk
wat minder zal zijn.
De daling wordt vooral veroorzaakt door het teruglopende ledental door overlijden, verhuizing naar elders en onttrekking uit de
kerk.
Resultaten per wijk
Toezegging
Kerkbalans
2017
Tabor
Noord
Beatrix
Harskamp
Open Hof
Emmaüs

47.300
65.300
144.400
31.100
162.700
75.400
---------526.200

Opbrengst
Kerkbalans
2016

Daling

50.000
73.500
155.600
33.200
171.700
86.200
---------570.200

2.700
8.200
11.200
2.100
9.000
10.800
--------44.000

In %

verschillende Edese kerken verlenen hun medewerking. Het karakter van de vieringen wordt bepaald door liederen, lezingen, gebeden, muziek en stilte.
De aanvangstijden van de vieringen zijn doorgaans 19.30 uur.
Alleen de erediensten op Palm- en Passiezondag en Paasmorgen
beginnen om 10.30 uur, en de Paaswake begint om 20.30 uur.
Stabat Mater en Johannes-Passie
Op Palm- en Passiezondag 9 april om 15.00 uur, wordt het aangrijpende Stabat Mater (1736) van Giovanni Battista Pergolesi
uitgevoerd. Uitvoerenden: Janet Mol (sopraan), Mariska Wessel
(alt) en Dick Troost (orgel).
In de vesper op Goede Vrijdag 14 april zal de Lutherse Cantorij
samen met vocale solisten en instrumentalisten, de JohannesPassie (2002) van Dick Troost uitvoeren. Hierin heeft ook de
gemeente met het zingen van een aantal liedstrofen een wezenlijk aandeel.
Commissie Stille Week 2017
Ouderenmiddag - woensdag 15 maart 2017
De Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk nodigt u van harte uit
voor een themamiddag in de Heilige Week - op woensdag 12
april a.s. - in de Margrietzaal van Het Maanderzand.
Thema: ‘Semana Santa’
Tijdens zijn verblijf in Peru leerde
onze wijkpredikant, ds. Theo Pieter de Jong, dat de week vooráfgaande aan het Paasfeest de
'Semana Santa' genoemd wordt,
'de Heilige Week'.
Maar wat maakt een week nou
eigenlijk heilig? En als wij zeggen
dat iemand 'heilige huisjes omver
schopt', wat maakt die huisjes dan 'heilig'? En als we ergens
'heilig van overtuigd zijn', wat bedoelen we daar dan mee? Wat
is eigenlijk 'heilig'?
In deze ‘Semana Santa’ wil ds. De Jong, aan de hand van de
roeping van Jesaja (Jes. 6), daar samen met u over nadenken.
Uiteraard zullen we daar ook enkele liederen over zingen. En
wellicht kunnen we na de inleiding ook in gesprek over het
onderwerp?
Halverwege de middag is er een pauze.
Aanvang: 15.00 uur - vanaf 14.45 uur staat de koffie en thee
voor u klaar - Sluiting: ± 16.30 uur.
Hebt 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 of: ouderen@beatrixkerk.nl
PROT. WIJKGEMEENTE TABOR

5,4%
11,2%
7,2%
6,3%
5,2%
12,5%
7,7%

In euro’s
Alle gemeenteleden die hebben bijgedragen, hartelijk dank daarvoor! Uw bijdrage is van vitaal belang voor onze kerkelijke
gemeente. Samen hebben wij een gedeelde verantwoordelijkheid om de financiële huishouding op orde te houden. Daarom
willen wij gemeenteleden die misschien vergeten zijn om een
toezegging te doen, of om andere reden nog niet hebben toegezegd, vriendelijk verzoeken om dat alsnog zo spoedig mogelijk
te doen.
College van Kerkrentmeesters
Stille Week 2017
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt in de Evangelisch-Lutherse kerk aan de Beukenlaan elk jaar ter voorbereiding
op Pasen de Stille Week gehouden.
Vanaf Palm- en Passiezondag tot en met Paasmorgen, van 9 t/m
16 april, vindt elke dag een viering plaats.
Deze week is oecumenisch van opzet; liturgen en cantorijen van

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
In memoriam
Op maandag 6 maart is Marten Schut overleden, ‘in alle rust’ schrijft de familie op de rouwbrief. Achtentachtig jaar oud is hij
geworden. Hij was decennialang lid van de Centrumwijk. Actief
en betrokken tot bijna op het laatst. Menigeen zal hem in herinnering hebben als de man die op gemeenteavonden degelijk

6
voorbereide vragen stelde, waarin vaak al het door hem nuttig
geachte antwoord doorschemerde.
Op 11 maart hebben we in een bomvolle aula van crematorium
Slingerbos afscheid genomen.
Kinderen en collega’s beschreven zijn leven: energiek, technisch
begaafd, onderzoekend en ontwikkelend. In het onderwijs aan
de MTS, maar net zo goed binnen het gezin en later met de
kleinkinderen - een begaafd en gedreven ‘knutselaar’ in de beste
zin van het woord. Een man die in het technisch onderwijs innovatief geweest is en daarnaast grondig geïnteresseerd was in
kerk en maatschappij - een trouw leerhuisbezoeker was hij ook.
Marten Schut wordt overleefd door zijn vrouw Wil (op 19 mei
vierden ze hun zestigjarig huwelijksjubileum), hun kinderen Mark,
Reinier en Helma - met partners en kinderen.
In de dankdienst voor zijn leven werd daar bij stilgestaan, verdrietig maar bovenal dankbaar. Er werd gezongen, er werd uit de
Schrift gelezen, uit Filippenzen 4, 4 - 9. ‘Uw vriendelijkheid zij alle
mensen bekend, de Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd.’
Woorden die een leven omspanden en droegen! Mogen ze dat
ook blijken te doen voor Wil en allen die van Marten hielden. Dat
zijn gedachtenis troost en zegen moge zijn.
Onderstaand in memoriam is in vorig kerkblad helaas onder
Harskamp Gereformeerd geplaatst. De redactie biedt haar
excuses aan voor het verkeerd plaatsen ervan.
Gedachtenis
Antonia Pluim-Westeneng (Zeist, 24 mei 1931)
De laatste jaren moest Toop, zoals ze werd aangesproken,
steeds meer inleveren van haar gezondheid. Enige weken geleden werd ze opgenomen in het ziekenhuis Gelderse Vallei te
Ede. Hier eindigde haar aardse leven van ruim 85 jaren, in de
nacht van de 12e februari. Ze woonde met haar zoon Arie op het
veeteeltbedrijf aan de Berghuisweg 2 te Harskamp. Ze had een
grote liefde voor de natuur, de koeien en de paarden. Ze was
sedert 24 juni 2005 weduwe van Christiaan Pluim. Met hem
kende ze 44 jaren van geluk. Ook deze zuster werd uiteindelijk
door de Naam die onze God heeft: HERE, in de ruimte gezet.
Achter blijven haar kinderen en kleinkinderen; hun harten vol herinneringen van liefde en zorg aan hun moeder, schoonmoeder en
oma. Op 17 februari 2017 werd de herdenkingsdienst voor haar
leven gehouden in gebouw ’t Anker te Harskamp. Hierna vertrouwden we haar lichaam toe aan de goede moedergrond op
de gemeentelijke begraafplaats te Otterlo. Moge haar gedachtenis allen die haar missen tot zegen zijn.
Ds. K. Santing
Stille Week
Noteer alvast de diensten in de Stille Week. Op donderdag- en
vrijdagavond ( 13 en 14 april) beginnen ze om 19.30 uur.
Donderdagavond vieren we de Maaltijd van de Heer, op vrijdagavond wordt de Passie gelezen en gezongen.
Zaterdagavond begint de dienst om 21.00 uur.
We lezen een aantal van de klassieke lezingen van de Paasnacht, we vieren het Avondmaal, overdenken onze Doop, zingen
de Lof van het Licht en begroeten de Verrijzenis des Heren.
Op donderdag en zaterdag zingt de Cantorij mee, net als in de
Paasdienst zondag 16 april. Dan zijn ook cellisten en een hoboïst van de partij.
Wees welkom!
Medisch
Ik loop niet graag met persoonlijke zaken te koop, maar nu moet
het even omdat u er recht op hebt te weten wat u van mij kunt
verwachten in de komende tijd.
De bedrijfsarts blijft streng en schat mijn herstel zakelijker in dan
ik het zelf zou kunnen: ook in de komende weken mag ik niet
meer dan 20% van de tijd aan het werk.
Dat betekent: vooral de zondagse diensten. Schroom intussen in
bijzondere gevallen niet mij te bellen!
Met goede groet,
Gerben H. Westra
Paasontbijt
Ook dit jaar willen wij op 1e paasdag beginnen met een gezamenlijk paasontbijt. Daarvoor nodigen wij u van harte uit. Ook
kinderen zijn welkom. Om geen eitjes te kort te komen, vragen
wij u zich op te geven in de kerk bij Finy Hossefoort, of bij Rob &

Corry Broersma, tel.653330 of 843590. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Wij komen samen in Ons Huis en willen graag om
9.00 uur aan tafel gaan. Wij hopen op een goede opkomst.
PROT. WIJKGEMEENTE NOORD

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 of 06 12384125
Uit de wijk
Om ons heen kunnen de bloemen
haast overal niet anders, dan trots en
kleurrijk op allerlei plekken hun kopjes
opsteken, aan het licht komen als
voorbode van veel meer groei en kleur.
Tegelijk hoor ik ook overal om me heen
veel verhalen van afscheid en gemis.
Steeds weer iemand die wacht op
hopelijk een goede uitslag; of op eindelijk een arm om je heen; of om een
zuchtje zuivere lucht in onze wereld waar adembenemende
gebeurtenissen zo moe kunnen maken. In je alle kans om een
schaduwrijke boom voor iemand te zijn; tegelijk het voelen van de
totale kwetsbaarheid….als een blad in de wind ben je ook…..
Het blijft een zoektocht om met die twee kanten toch een mens uit
één stuk te blijven. Te kunnen treuren én te kunnen bemoedigen.
Maar ik kom ze tegen. Mensen die het donker niet ontkennen,
maar onder ogen zien. Mensen die weet hebben van de wind die
je brengt waar je niet wilt, maar die wellicht ook zien dat niet alleen
de bladeren wegwaaien, maar misschien, als je dat aanvaardt, ook
de vlinders komen aanwaaien om in de takken van de boom te
gaan zitten; een boom te vormen.
Ik denk dat alleen rust in God ons dat kan leren. En die rust bid ik
een ieder van harte toe in deze tijden. Thuis, in het verpleeghuis, in
het ziekenhuis, bij een opname. En in deze tijd voor Pasen.
De bomen komen uit de grond
en uit de stam hun twijgen.
En ieder vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
Je ziet ze vallen naar de grond
en dan opnieuw gaan groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.
(Toon Hermans)
Dank!...
Dat wij een gemeente uit een stuk vormen waar je je op die manier
thuis mag weten, heb ik gemerkt. Onder de onvermoeibaar bezielende organisatie van Wim den Ouden is er een ontroerend mooi jubileumfeest geweest. Na weken vol geheimzinnigheid en ongelooflijk
veel inzet en ideeën van zoveel mensen (wel spannend hoor) kwam
dat op 12 maart feestelijk aan het licht. Veel te gek natuurlijk, zoveel
lieve mensen om je heen die zoveel geven. Prachtige cadeau’s, bloe-
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men, kaarten en brieven. En daarin ook zoveel van zichzelf.
Neem de dienst ’s morgens. Verschillende mensen zongen, anderen
hadden symbolen en gedachten meegenomen waar ze in de viering
open over vertelden. Het laat mij telkens weer zien dat er ongelooflijk
veel bijzonders in mensen zit. Dat drijft mij en inspireert mij en geeft
mij vreugde. In werk en als mens. Wim den Ouden hield een beeldende toespraak vol humor, ook dat deed hij er nog maar even bij!....
Eefco Comdeur hield namens de gemeente een geweldige toespraak bij het aanbieden van de boekenmolen en de
I-pad (oud en nieuw spreken me beide aan!). Voor instructies en poëzie kan ik bij hem in de leer, heb ik gemerkt! Zelfs mensen die op die
dag een schaduw van verdriet met zich meedroegen om persoonlijk
verlies waren aanwezig. Dat we zo in een volle kerk samen onze
dank aan elkaar en daarin aan onze God konden geven vergeet ik
nooit! Iederéén bedankt daarvoor! ’s Middags nog een cadeau: een
concert in de Edesche Concertzaal! Wie maakt dat nou mee…!
Super! Zo mooi dat daarbij mensen uit alle perioden van mijn (predikanten-) bestaan aanwezig konden zijn. Als predikant ben je met
zoveel lijnen aan anderen en met anderen verbonden. Nu nog steeds
komen er weer herinneringen en verhalen naar boven die samen
gedeeld zijn. Dan besef je wat een unieke kant er zit aan predikant
zijn. Sámen Gods verhaal leven, wat is er mooier…… En het concert? Verrassend van begin tot eind. Nogmaals: dat mensen van je
koor, je lieve gezin, vriendenkring en gemeente (ja Suzanne, kom
vaker zo mooi zingen) en breder: kerkenwerk uit heel Ede, dit zo liefdevol opzetten: het raakt me diep. En ik ben er ook blij mee, dat we
dit met elkaar mochten delen en iederéén een goede middag had.
Nogmaals: dank met heel mijn hart. Dat de vreugde van elkaar in
Godsnaam nodig mogen hebben ons gaande mag houden.
In de afgelopen weken hebben we van drie mensen uit ons midden
afscheid moeten nemen.
Mevrouw Jannetje Roos leefde altijd met mensen mee. En typerend
voor haar, zoals ook haar familie zegt: zij gaf ons wijze raad. Een heel
lang leven opgedaan. Wat zie je dan veel veranderen en moet je zelf
veel afscheid nemen. Van mensen en bestaande gebruiken. Bijzonder als je daarin wijsheid behoudt; en dat degene die bij je horen die
wijsheid van hun moeder, oma en overgrootmoeder zullen missen…..!
Mevrouw Roos is 104 jaar geworden en op haar wens is er in besloten kring afscheid genomen.
In memoriam Riet Fokkema- van Schalkwijk
….en ik geloof in het leven
dat
doorgaat
ondanks de dood
dat
overgaat
van de één op de ander
tot de droom
erop volgt
levend
voor ieder
Ik denk dat voor bijna iedereen die Riet kende, en dat zijn ongelooflijk
veel mensen, er twee beelden zeker naar boven komen. Want in
Ede, in de kerk en op talloze andere plaatsen is Riet samen met haar
Doeko altijd onverdroten in de weer geweest. Voor henzelf zo vanzelfsprekend, dat zij zich verwonderden dat ze er een lintje voor kregen. Ver weg, in de woestijn, kwam dat bericht. Slingers werden daar
opgehangen. Ik vind dat een raak beeld voor wat zij samen en in
elkaar gegeven hebben. Als leven een zoektocht is heb je ménsen
naast je nodig. Voor anderen zo waardevol dat de warmte, de liefde,
de inzet en het vertrouwen in het leven ook als gemis diep gevoeld
worden, nu zij hier niet meer is.
Dat geldt het meest voor Doeko. Zoveel samen gereisd, door landen;
en door gebeurtenissen. Elkaar bemoedigend, aansporend, elkaar
het licht gunnend, samen genietend van muziek (maken), met elkaar
geloofsvragen aangaan. Juist omdat zij dit gewoon het liefst op de
achtergrond deden vormt het een basis. Een betrouwbare grond
voor hun gezin, kinderen, kleinkinderen, die haar ook zo missen. En
niet minder voor wie ook maar op hun weg kwam. Ook in alle eerlijkheid: wat betekent geloven, zie je elkaar terug, waarom moet je
soms al zo jong je vader missen….Geloven is durven leven met vragen. Het proberen uit te houden.
Het andere beeld: de ziekte die toeslaat en je je onmacht doet voelen. Ook een woestijn. Voor Riet zelf: je niet kunnen uiten. Voor wie
haar lief is: steeds meer afscheid nemen; en toch nabijheid. In het
hospice was er verwondering over de vele mensen die op bezoek
bleven komen. Maar zelfs de mensen daar voelden iets van het

geschenk van Riet om er ook in weerloosheid te zijn. Een vraag die
Riet bezig hield: tel je zegeningen…kun je dat ook anders verwoorden, iets moderner? Ik denk dat zij zelf het antwoord gaf. Toen ik
haar een keer mocht zegenen met de aloude woorden van de zegen
en zij bijna niet meer kon praten, zei ze daarna: Wees tot zegen…..
Zo met elkaar omgaan, dat hebben Doeko en zij gedaan.
De kleinkinderen vertelden in de afscheidsdienst zo knap en ontroerend over hun belevenissen/ zegeningen met hun opa en oma. En
veelzeggend waren de woorden waarmee dochter Saskia na een
mooi verhaal vol liefde voor haar ouders besloot (familiewoorden van
Winnie the Pooh): Hoe gelukkig ben ik dat ik iets heb dat afscheid
nemen zo moeilijk maakt?
We bidden Doeko en iedereen die bij hem hoort toe dat zij al deze
zegeningen mogen blijven voelen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
In memoriam Adri van Mechelen
Een huis waar ieder welkom was! Een zoete inval vroeger. Waar
humor aanwezig was ondanks zorgen. Een huis dat steeds het
ouderlijk huis bleef omdat Adri van Mechelen er woonde. En gelukkig tot het eind toe kon blijven door de blijvende nabijheid van Betty,
elke dag opnieuw toen het zwaar werd. Waardevol. Liefdevol. Zorgzaam. Eigenlijk was haar leven altijd zwaar. Want ze was 18 toen de
oorlog haar jeugd bombardeerde. Ze kende veel verdriet in haar
gezin. Wat doet het met je als je afscheid moet nemen van je kinderen die ziek zijn…Misschien daardoor was ze hard voor zichzelf. Huilen helpt niks. Diep in haar zat veel verborgen pijn en verdriet. Als een
zware steen… In de dienst stonden we stil bij psalm 139.
U kent mij door en door;
U leest wat ik verzwijg.
Dat was voor haar dwars door alles heen een houvast. En daarmee
was er een klein inkijkje in het binnenste van haar ziel. Voor anderen
soms moeilijk te peilen, maar het drukt ook wel iets uit van het
gedicht dat haar kinderen opzochten voor de afscheidsdienst: Voetstappen in het zand.
Juist als je denkt: God, waar bent U nu, nu ik het zo moeilijk heb, als
er maar één spoor voetstappen staat in het strand: kom je tot de
wonderlijke ontdekking: het is God, die mij juist dan draagt…. Dat
blijft een niet te verwoorden mysterie. En het geloof daarin is zij, en
haar familie met haar, dwars door alles heen niet kwijtgeraakt. We
zagen dat in een verbeelding van psalm 139:

In haar leven heeft zij een hele zoektocht gemaakt naar het familiewapen. En dat heeft ze gevonden. Het hangt aan de muur. Maar ook
de openheid voor het mysterie van geloof, de liefde van het elkaar
omringen, de trouw en de verbondenheid met elkaar mogen het
wapen van jullie familie blijven.
Misschien in de woorden van psalm 139 zo verwoord:
U kijkt door het aardedonker heen;
U hebt mijn kern gevormd.
Ook nu het ouderlijk huis er niet meer is mogen jullie in de troost van
die belofte blijven wonen.
Om vast te noteren: Op Goede vrijdag is er een dienst rondom veertien moderne beelden, waarin de traditionele staties te herkennen
zijn. Anne van Buul heeft in sobere verstilde beelden vorm gegeven aan het lijden
van Christus. We kijken zorgvuldig en
overdenken. Als soliste zingt Jannet Mol
verstilde liederen voor deze tijd.
Op eerste Paasdag een dienst met inspirerende zang van Paula Vos. En veel
samen zingen.
Met je stem laat je jezelf horen en kunnen
anderen jou horen. Het is de brug tussen
‘binnen en buiten’, de verbinding tussen
hoofd en hart, tussen geest en gevoel. Wat dráágt onze stem in alle
verdriet, drukte, wirwar van ons leven? Liefde, zoals Jezus op paasmorgen Maria bij haar naam noemt en daarmee stem geeft aan haar
verlangen? Pasen: (weer) stem krijgen……
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Maak mijn hart een oase van stilte
maak mijn lichaam een tempel van rust
maak mijn geest een onbeschreven blad
maak mijn ziel een spiegel van licht.
Maak mijn mond zonder oordeel
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen.
Dat ik mag aanvaarden wat is
mag vertrouwen wat komt
mag loslaten wat was
op adem mag komen ieder moment.
Alles begrijpend ben ik wijs
niets grijpend ben ik liefde
niets bezittend ben ik vrij
niets waar makend ben ik waar.
Toon mij het gezicht van
voor ik begon. Maak mij
één met alles, één met allen,
één met de Bron.
Daartoe zegene u de Eeuwige.
Vrede en alle goeds, Caroline Oosterveen
Pastorale Raad 14 februari 2017
Wim den Ouden opent met ‘Meer doen dan je kunt’. De vrijwilligersavond was een succes met koster René als goochelaar en een
avondbepalende ballonnenopdracht. Meerdere Noorderlingen zijn de
winter niet schadevrij doorgekomen. Onze 40 dagenkalender is digitaal te volgen. De 60+ers zonder internet zijn waar nodig benaderd
en krijgen de kalender op papier. Een infoblad met Noordgegevens
wordt in februari verspreid. Vóór vaststelling van het beleidsplan worden opmerkingen van gemeenteleden verwerkt. Het inhoudelijk deel
gaat over ‘Angst’. Uit de bijbel en in ons leven beleven we angst verschillend. Tijdens de Special Sunday op 26 februari gaat Caroline
Oosterveen daarover in gesprek met Damiaan Denys. Sander van
Voorst sluit met ‘Zaadjes van vrede zaaien’
Sander
Heidewandeling 13 mei 2017
De lente is weer volop begonnen!
Tijd voor onze jaarlijkse heidewandeling in de prachtige natuur van
onze gemeente. Deze keer starten we weer vanaf de parkeerplaats
bij het Natuurcentrum aan de Groot Ginkelseweg in Ede. Over de
inhoud van de wandeling (ongeveer 1 - 1,5 uur) verklappen wij nog
niets, maar we zullen zeker kunnen genieten van een mooie wandeling en een speciale ontmoeting met elkaar! Hebt u zin om mee te
wandelen op 13 mei om 13.30 uur?
Meldt u zich dan vóór 8 mei aan via (e-mail)
h.janklok@gmail.com (Jan Klok) of via (telefoon) 0318-611474 (Sander van Voorst) met vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
We rekenen erop, net als vorig jaar, veel natuurliefhebbers te mogen
verwelkomen.
De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 7 maart
2017
Op 7 maart kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen. Aljo
Bos opent de bijeenkomst met "Laten we durven" uit Diaconia. In
het moment van bezinning wordt aandacht besteed aan de Benedictijnse levenshouding. De opzet van de veertig dagenkalender wordt
besproken. Deze komt beschikbaar via de weblog. Voor de gemeenteleden zonder internet zijn er geprinte exemplaren. De reacties uit
de wijk op het beleidsplan worden nog verwerkt. Er wordt een
gemeenteberaad voorbereid. Deze wordt op 7 mei gehouden, direct
na de kerkdienst. Op 13 mei is er een heidewandeling. De inkomsten
en uitgaven van de wijkkas over 2016 worden doorgenomen. De vergadering wordt besloten met twee gedichten van Hanneke Ter Maat
over de veertig dagentijd.
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
Mevrouw Strijbos mocht weer terugkomen van Norschoten naar
Metje, gelukkig weer in haar vertrouwde omgeving, we hopen van
harte voor haar dat het goed mag blijven gaan. Donderdag 16 maart
hebben we een mooie en leerzame avond gehad, dominee Tineke
had samen met Yeb een interessante presentatie gemaakt over
Luther, inmiddels 500 jaar geleden dat hij de 95 stellingen aan de
deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde wat leidde tot de vorming van het protestantisme. Er kwamen veel bekende dingen voorbij maar nu met uitleg en achtergronden die op een boeiende manier
werden verteld en met filmpjes nog meer gingen spreken. Als u er
niet bij was dan heeft u echt wat gemist. 19 maart was de soepzondag, het was niet wat de naam in eerste instantie doet vermoeden,
het was een heel mooie dienst die samen met de catechisanten was
voorbereid en waaraan zij ook uitgebreid meewerkten. In de komende weken mogen enkele “wat oudere gemeenteleden” hun verjaardag vieren, dhr. De Hoop op 5 april en mw. Brummelman op 7
april, wij wensen u een fijne verjaardag en een gezegend nieuw
levensjaar toe. Inmiddels is de lente begonnen, we zien dat de bloemen gaan bloeien, de struiken uitlopen, een mooie tijd vol van nieuw
leven. Ik hoop van harte dat u hiervan zult kunnen genieten ondanks
de zorgen die er ook zijn. Graag tot over twee weken.
Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef
Terugblik Actie Voedselbank
Zondag 19 maart stond de dienst in het teken van delen. Iedereen
had pakken of blikken soep meegenomen. De catechisanten speelden met de hulp van gemeenteleden de sketch “Soepsteen” en de
dominee behandelde het Bijbelgedeelte uit Johannes over de vijf
broden en twee vissen. We vertelden over ons bezoek aan de voedselbank en dat er 112 pakken en blikken soep binnen zijn gekomen.
Maar … dat zijn nog niet de 150 die we graag wilden halen. Er kwam
na afloop van de dienst nog geld binnen en was er iemand die voor
de 150 stuks garant wilde staan. Wat een verrassing! Inmiddels is de
soep door de voedselbank opgehaald en mogen wij terug kijken op
een fijne Soepzondag.
Hartelijk dank, de catechisanten.
Hallo jongens en meisjes
2 april - Jezus wordt ondervraagd door
Pilatus
’s Ochtends in alle vroegte kwamen de
hogepriesters, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen en leverden ze Jezus uit aan
Pilatus. Pilatus vroeg aan Jezus: ‘Bent u de
koning van de Joden?’ ‘U zegt het.’ zei
Jezus. Jezus kreeg allerlei beschuldigingen
te horen maar reageerde nergens op. Ook
niet toen Pilatus vroeg: ‘Waarom antwoordt
u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen?’ Pilatus
had de gewoonte om op elk Pesach feest één gevangene vrij te
laten. Dit wilde hij ook met Jezus doen, want Pilatus zag geen reden
om Jezus te doden. Daarom zei Pilatus tegen het volk: ‘Wilt u dat ik
de koning van de Joden vrijlaat?’ Maar de hogepriesters wilden dit
niet en lieten het volk zeggen: ‘Weg met hem! Laat Barabbas maar
vrij.’ Barabbas was namelijk ook een gevangene die ter dood veroordeeld was omdat hij iemand vermoord had. Al wisten ze dat Barabbas een dief en een moordenaar was, toch wilden ze liever dat
Barabbas werd vrijgelaten dan Jezus. Toen zei Pilatus tegen hen:
‘Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden
noemt?’ En de menigte begon te schreeuwen: ‘Kruisig hem!’ ‘Maar
wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden nog harder: ‘Krui-
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sig hem!’ En zo gebeurde het. Barabbas werd vrijgelaten en Jezus
werd meegenomen om te worden gekruisigd.Pilatus heeft Jezus
ondervraagd en is er van overtuigd dat Hij onschuldig is. Hij begrijpt
dat Jezus door de priesters uit jaloersheid wordt beschuldigd. Toch
durft Pilatus Jezus niet vrij te laten. Tegenover Jezus zet hij een
berucht misdadiger, die zijn straf verdient. Hij hoopt dat ze er zelf
voor zullen kiezen dat Jezus vrij moet komen. Ze zullen toch niet
voor een boef als Barabbas kiezen? Het plan van Pilatus mislukt.
Jezus blijft gevangen en zal aan het kruis komen en Barabbas komt
vrij.
9 april - Jezus wordt gekruisigd
Het is de dag van de kruisiging. Jezus
wordt naar Golgotha gebracht en aan het
kruis gehangen. Zijn kleren worden verdeeld. Ze dobbelen er zelfs om. De mensen
joelen naar Jezus: ‘Ach, kijk nu toch eens!
Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen
weer opbouwt, red jezelf toch door van het
kruis af te komen.’ Ook de hogepriesters en
schriftgeleerden maakten onder elkaar
spottende opmerkingen: ‘Anderen heeft hij
gered, maar zichzelf redden kan hij niet; laat die Messias, die koning
van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!’ Plotseling werd het donker. Jezus roept: ‘Mijn God, mijn God,
waarom hebt u me verlaten?’ Daarna blies Jezus zijn laatste adem uit
en overleed hij. Een paar uur later wordt Jezus door Jozef van het
kruis gehaald en in een graf gelegd en waar hij een steen voor de
ingang rolde. Jezus laat het allemaal over zich heen komen. Hij heeft
het heel zwaar en bidt tot zijn Vader, Hij vertrouwt op Hem dat het
goed komt.
Groetjes, Mirjam Rap
Rooster oppas- en kindernevendienst
02-04 Marike en Jannie
09-04 Alice en Mark
16-04 Nicoline en Anouska
WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK
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www.beatrixkerk.nl
Kerkdiensten op internet
De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag
live via www.beatrixkerk.nl te volgen
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Jan Bosman
* Leeuwarden, 2 maart 1932
✟ Ede, 7 maart 2017
In de hele vroege morgen van de 7e maart overleed in vrede Jan
Bosman in het ziekenhuis ‘De Gelderse Vallei’ te Ede. Hij bereikte
de gezegende leeftijd van 85 jaar en was sinds 5 januari 2012
weduwnaar van Adrie Bosman- van de Haar. Hij laat kinderen,
klein- en achterkleinkinderen achter. Jan Bosman was een markante persoonlijkheid. Een militair van verbindingen en netwerken; een
mensen-mens; in buurt, samenleving en kerk. Een steunpilaar in
het vakbondswerk voor militairen.
Het tekstbord aan de muur in de huiskamer: ‘Wat God doet dat is
welgedaan.’ Wanneer je daarop vertrouwt, dan stel je je in een
groot Zinsverband. Oorlog en vrede; afscheid moeten nemen van
geliefde familieleden; in beide familiekringen Bosman en Van de
Haar. De traditie van het lezen van Psalm 90 op oudejaarsavond.
De inhoud ervan is geladen met goed en kwaad. Het tekent onze
condition humaine. Geen lievige God, maar Hij toornt over het
kwaad. Hoe is het werk van onze handen? Hij en zijn vrouw Adrie
waren daarvan doortrokken; gerechtigheid en liefde. Toen binnen
de vertrouwde zuil eerst ARP later CDA. Jan Bosman die mij vertelde over de komst van de kruisraketten. Hoe hij strijd heeft gehad
als gelovige en militair; de verdeeldheid in de kerken.
Medio 2016 verhuisde hij van zijn zo vertrouwde huis aan de Buurtscheuterlaan 11 naar het Woon- en zorgcentrum Nieuwe Klinkenberg. En daar moest hij stilaan verder terug. Zo werd hij de afgelopen weken opgenomen in het ziekenhuis. Hier nog meer verval
van krachten. En onze zo spraakzame Jan wordt stil. Zijn kinderen
beseffen gelukkig: Hij is in Goede handen!
Op maandag 13 maart werd de dankdienst voor zijn leven gehouden in de Beatrixkerk. Hierna werd zijn lichaam bij zijn vrouw te
ruste gelegd op de gemeentelijke begraafplaats te Ede.
Moge zijn gedachtenis ons allen tot zegen zijn.
Ds. K. Santing
In Memoriam
Op woensdag 8 maart is op 73-jarige leeftijd Janna Gerda van
Engelenburg-van Baren overleden. Jannie van Engelenburg was al
meerdere jaren ziek, maar steeds leek zij dit dankzij goede behandelingen te boven te komen. Uiteindelijk heeft ze de strijd dan toch
verloren. Vol vertrouwen is ze in het bijzijn van haar gezin ingeslapen, op weg naar haar Heer.
Jannie van Baren groeide op in Veenendaal en trouwde met Wim
van Engelenburg. Samen begonnen zij in Ede aan de Prins Bernardlaan een winkel achter hun huis. De winkel en het woonhuis
kenden grote aanloop en gezelligheid vooral door de hartelijkheid
van Jannie. Mensen uit de buurt, klanten en leveranciers, iedereen
sprak graag met haar, want zij luisterde en leefde altijd zo intens
met iedereen mee. Voor haar man, zonen, schoondochters en
kleinkinderen is haar heengaan een groot verlies. Zij verloren hun
lieve maatje, onvoorwaardelijke moeder en fijne oma. Zij dragen
haar als kostbare herinnering met zich mee.
De afscheidsdienst en begrafenis hebben in besloten kring plaatsgevonden.Jannie van Engelenburg had aangegeven het lied Blijf
mij nabij graag te horen:
Blijf mij nabij wanneer het avond is
Wanneer het licht vergaat in duisternis
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet
Bid ik tot U o Heer, verlaat mij niet.
Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord
Wijs mij de weg en leid mij veilig voort
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet
Ik heb U lief o Heer, verlaat mij niet.
Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht
Wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht
Dan weet ik Heer dat U mijn zwakheid ziet
Dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.
Vanaf de Proosdij
Gisteren, tijdens de wekelijkse ‘woensdagvesper’ in deze 40-dagen
tijd zag ik dat onze Paaskaars wat gehavend is. Het bovenste stukje
van het kruis ontbreekt. De kaars gaat natuurlijk ook al bijna een jaar
mee. Aan alles merken we; het is tijd voor een volgend Paasfeest.
Het geloof heeft steeds weer nieuwe voeding nodig. Ik vond het dan
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eigenlijk wel mooi, zo’n gehavend kruis. Mijn opa zong niet voor niets
over een ruwhouten kruis, in plaats van een strak gelakt kruis. Het
kruis heeft immers ook alles te maken met het rauwe van ons
bestaan. Het gehavende, het bezeerde, het ontzettende.
Als gemeente voelden we dat in de laatste weken weer behoorlijk. In
korte tijd hebben we vijf gemeenteleden moeten loslaten; vijf
gemeenteleden die ons ontvallen zijn. Dat is heel veel verdriet bij
elkaar. Maar midden in dat verdriet was en is er ook veel om dankbaar voor te zijn. Wat zijn er juist rondom die uitvaarten hartelijke en
liefdevolle woorden gesproken, wat zijn er mooie dingen gezegd en
in herinnering gebracht. Vaak spreken we de wens uit dat de HEER
iemands nagedachtenis tot zegen zal laten zijn. Steeds meer zie ik
en begrijp ik hoe dat kan; als het goede gekoesterd en doorgegeven
wordt. En er ís veel goeds en moois om door te geven…!
Naast de dankbaarheid om de onderlinge betrokkenheid die in perioden van rouw ook kan blijken, is er ook de dankbaarheid om de vier
belijdeniscatechisanten die deze weken de vespers leiden en zich
voorbereiden op de Paasnacht, waarin zij hun doop beantwoorden.
We zien uit naar het voorbereidingsweekend in het klooster. Een
ander punt van dankbaarheid betreft de nieuwe leden van buiten die
voorgesteld worden in de diensten, wat is het mooi als mensen mee
gaan doen! Daarbij zijn we ook blij met de állerkleinste nieuwe leden,
die we nu maandelijks bij het Kerk Op Schoot momentje zien. Zij (en
hun ouders!) brengen veel vrolijkheid in de kerk! Tot slot; het is bijzonder om, terwijl het nog Pasen moet worden, al bezig te zijn met
het nieuwe seizoen. Maar ‘regeren is vooruitzien’. Er worden mooie
plannen gemaakt voor het startweekend, een nieuw jaarthema, en
het zowel het jeugdwerk als de muziek in onze gemeente liggen
onder het vergrootglas om te werken aan ‘verbetering’. Het zou fijn
zijn als u, ook als je er niet zelf direct bij betrokken bent, ook deze
zaken in uw gebed bij God wilt noemen. Want bouwlieden kunnen
soms hard zwoegen, maar zonder zegen,.. nou goed, u snapt de
verwijzing naar Psalm 127 wel… ;-)! In het licht van alle bezigheden
voor het nieuwe seizoen staat ook de wisseling van ambtsdragers
weer op de agenda. Het zou zo maar kunnen dat u of jij gevraagd
(geroepen?) wordt een taak op te pakken als ambtsdrager… Ook
dan: vóórdat je ‘ja’ of ‘nee’ zegt.., misschien is ’t goed het in gebed
te brengen. “Komt één van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij,
die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u
wijsheid geven” (Jak. 1:5).
Een hartelijke groet in verbondenheid!
ds. Theo Pieter de Jong

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
Kruiswegstaties op Goede Vrijdag en woensdag 12 april
Zo’n honderd jaar geleden maakte de kunstenaar Jan Th.Toorop
kruiswegstaties, die tot op de dag van vandaag te zien zijn in de Sint
Bernulphuskerk in Oosterbeek. Werken met een eenvoudig lijnenspel
en kleursensatie. Toorop schilderde ze in en voor Oosterbeek. De
geschiedenis van Oosterbeek en ook toenmalig bekende figuren zijn
er in terug te vinden.
In de Goede Vrijdag dienst van 14 april in de Open Hof, waarin Jacqueline Dam-Oskam zal voorgaan, krijgen deze staties via de beamer een plek in de liturgie.
Op woensdag 12 april is er gelegenheid om de staties samen met
ds. Dam en een gids ‘in het echt’ te gaan bekijken.
Er wordt gecarpoold vanaf de Open Hof. Vertrek 14.30u, rondleiding
in de kerk in Oosterbeek 15.00u, terugkomst rond 16.30 à 17.00u
Aanmelden hiervoor is nodig. Er is een maximum aan deelnemers
voor de rondleiding.
U kunt zich opgeven bij Marieke Ohm: mariekeohm@hetnet.nl / tel nr
642880 (geeft u hierbij behalve uw naam, adres en telefoonnummer
ook aan of u een auto tot uw beschikking heeft of dat u graag mee
wilt rijden.)
Wilt u nog meer weten over kruiswegstaties, zie ook het programma
van ‘Bespreek het Samen’ van 6 april o.l.v. pastor Hans Lucassen.
Jacqueline Dam-Oskam

p.s. sinds kort ben ik de gelukkige bezitter van een ‘eerlijke’ mobiele
telefoon. Het pretendeert vooralsnog de meest ‘groene’ en ‘eerlijke’
telefoon te zijn. Voor zover de producent dit kan nagaan zit hier zo
min mogelijk kinderarbeid en uitbuiting van mijnwerkers in lage-lonen
landen in. Een mooi streven. Hoe dan ook; deze mobiele telefoon zal
puur voor mijn werk zijn. Maartens mobiele werktelefoon hebben we
de “Luther-foon” genoemd, en deze mobiel noemen we dus ook
maar de “bea-foon”. Mocht u me dringend nodig hebben en kunt u
me niet bereiken op mijn vaste nummer (0318 309191) zou u de
Bea-foon dus kunnen proberen: 06-57673824
Omzien naar elkaar
Al verschillende maanden verbleef de heer Breman steeds afwisselend in ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede en op de revalidatieafdeling van Oranje Nassaus Oord in Wageningen. Maar onlangs kon hij
gelukkig eindelijk huiswaarts keren. De heer en mevrouw Breman zijn
blij weer samen in hun geliefde woning te zijn.
Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

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.
Tijdens de 40 dagentijd komen er verschillende ZWO en Diaconale
projecten langs, waar we geld voor willen inzamelen. We hopen dat u
met ons mee wilt doen in samen delen.
Dapperbrood
Wie is sterk geweest en heeft dapperbrood gebakken?
En wie van jullie is ook nog dapper geweest en is met dit dapperbrood bij iemand op bezoek geweest om het brood samen te delen,
samen op te eten?
Er zijn nog dapperbrood kaarten met gist voor degene die ook
komende tijd Sterk en Dapper wil zijn.

DE OPEN HOF

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl
Predikant:
Ds. J.J. Reedijk, Cloeckendaal 17, 6715 JJ Ede, tel. 848032
Scriba:
Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029
Pastoraat
wijkindeling:
• Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden

Vrijdag 31 maart Workshop Paasbloemwerk door Gilia Fidder –
kosten 15 euro. De opbrengst is bestemd voor het project “Ouderen
in Moldavië”. Aanvang 20.00 uur in de Open Hof.
Deze workshop is reeds volgeboekt.
Zondagmiddag 2 april
Natuurwandeling geleid door Kees Jan Schilstra.
De wandeling begint om 14.00 uur bij Kees Jan voor de deur (Zonneoordlaan 9)
De wandeling is zo ongeveer 5 km lang.
We vragen 5 euro per deelnemer voor Sozo, een jongerenproject in
Zuid Afrika.
Kees Jan zorgt na afloop voor koffie en thee.
Doe mee, loop mee en steun dit jongeren project in Zuid Afrika.
Vrijdag 7 april
Op deze avond staat een mooie avond geprogrammeerd, helemaal
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verzorgd door jongeren van de Jeugdkerk. Geld wat op die avond
opgehaald wordt, is voor de Rudolph stichting.
De Glind in Barneveld is onderdeel van deze stichting.
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom op deze avond vol met
verrassingen.
Zondag 9 april
Palmzondag - kinderen maken er in de viering samen met ouderen
een mooi feest van.
Zondag 16 april -- Pasen
De ZWO cie. van de Open Hof

Donderdag 29 juni 9.30 uur, startpunt: Boerderij Hoekelum,
Edeseweg 122, Bennekom
Contact: Gerda Hiddink tel. 0621908209 of 618618 en Wim Pluimers
tel. 0621988729 en 591029
Opgeven is niet nodig, weet je welkom. Voor vragen kunt u bij de
contactpersonen van de wandeling terecht ( bv bij twijfel over doorgaan bij slecht weer)
KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS
SAMENWERKENDE KERKEN

Stilteplek in de Open Hof
Sinds kort is er in de Open Hof een
stilteplek. Een uur voor de dienst
tot een uur na de dienst is in zaal
de Cither een stilteplek ingericht.
Deze zal daar blijven tot de dienst
van Paasmorgen. Als je binnenkomt ruik je de geur van wierook.
De stilteplek bestaat uit een tafel
met verschillende symbolen. Links staat een Menorah die verwijst
naar het Joodse volk en de Thora, waarop onze godsdienst is gebaseerd. In het midden staat de Paaskaars. Deze wordt elke zondagmorgen aangestoken aan de Paaskaars in de kerkzaal. Het jaartal is
omdat de Paaskaars van Pasen 2016 was en met Pasen 2017 zal
worden omgewisseld. Rechts staat het licht van de Oecumene. Dat
is het licht van de toekomst. Als alle kerken elkaar weer vinden en
misschien ooit als alle religies elkaar zullen leren te respecteren.
Verder vind je een Rooms Katholiek kruis met het lichaam van
Christus, je vindt er een houten beeldje van Jozef en Maria met
Jezus in haar armen. Van deze voorstelling vind je ook een kleine
icoon. Je vind er een steen uit de Open Hof met een groet van de
kinderen, een Grieks Orthodox kruisje, een modern gestileerd kruisje,
een handje in een hand uit de Evangelische gemeente en als interreligieus symbool staat er een glazen en een zilveren boeddhabeeldje.
Maar overheersend is de symboliek van de verschillende Christelijke
Kerken. Je kunt er ook zelf een kaarsje branden. Voor een zieke of
voor de nagedachtenis aan een dierbare. Ook de kinderen mogen
een kaarsje branden die daarmee aan een opa of oma of aan ziek
huisdier of een kapotte knuffel willen denken. Op de leestafel rondom de stilteplek liggen verschillende boeken. Platenboeken van Rien
Poortvliet, de Rembrandt bijbel, verschillende Bijbels met illustraties,
een boekje met verhalen die zowel in de Bijbel als de Koran staan.
Daarnaast liggen de Bijbel in gewone taal en de Koran in een Nederlandse vertaling. Verder vind je er zangbundels, een Rooms Katholiek
gebedenboekje en hoor je er liederen van Huub Oosterhuis en Chris
van Bruggen. Tenslotte kun je in een Gastenboek schrijven en het
Voorbedenboek invullen.
Karel de Krijger
Triduüm van Pasen
In de goede week, op weg naar Pasen, komen we in de Open Hof
bijeen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. In al
deze diensten zal de muziek uit de oratorium “als de graankorrel
sterft” van Marijke Bruijne onze leidraad vormen. De cantorij o.l.v.
Albert Brink werkt mee en dit oratorium heeft ook liederen geschikt
voor samenzang.
Ook op Paasmorgen als de gemeente bijeen komt, zingen we nog
enkele liederen uit dit oratorium. Dan sluiten de kinderen hun veertigdagenproject af door de zonsopkomst compleet te maken.
Van harte welkom in deze diensten, die het hoogtepunt van het kerkelijk jaar vormen.
Jacqueline Dam-Oskam
Wie wandelt mee?
Wandelgroep ONE gaat van start met een 3 tal wandelingen voor wie
dit leuk vindt en een afstand van zo’n 4 tot 5 km kan lopen.
Doel: Elkaar ontmoeten en samen zijn. Heerlijk buiten, in beweging
en zo op een ontspannen manier invulling geven aan het Omzien
Naar Elkaar.
Data wandelingen:
Donderdag 20 april 9.30 uur, startpunt: In Goede Aarde,
Doesburger Molenweg 8.
Contact: Gerda Hiddink tel. 0621908209 of 618618 en Wim Pluimers
tel. 0621988729 of 591029
Donderdag 25 mei ( Hemelvaartsdag) 9.30 uur, startpunt:
Huize Kernhem, Kernhemseweg 7
Contact: Truus van Otterloo tel. 0633754367 of 621059 en Dora vd
Velde tel. 482269 of 0613191247

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl
Pastores:
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
Witte Donderdag, 13 april: Sederavondviering
Om 18.00 in de hal van welzijnscentrum ’t Riet (tegenover de
ingang van Emmaüs)
De Sederavond is de eerste avond van het joodse Paasfeest. In
joodse gezinnen wordt deze avond gevierd met een maaltijd en een
liturgie. Centraal staat de uittocht uit Egypte, het verhaal van de
bevrijding uit slavernij, angst en onderdrukking. Op tafel staan de
symbolen van het bittere en het zoete van het leven.
Jezus vierde dit feest voor het laatst met zijn vrienden, vlak voordat
hij gevangen genomen werd.
Vorig jaar hebben we in de Schaapskooi de liturgie van de Sederavond in grote lijnen gevolgd en dat smaakte naar meer! Daarom vieren we dit jaar opnieuw de Sederavond, met niet alleen de liturgie,
maar ook een maaltijd, waarbij matses een grote rol spelen natuurlijk.
Deze vorm geeft ruimte voor meer actieve betrokkenheid van de
aanwezigen. We zullen met elkaar in gesprek gaan over de kernvragen van het joodse Paasfeest: Waar zien we in onze samenleving
voorbeelden van slaaf-zijn, van angst, van onderdrukking? En in ons
eigen leven? Waarvan willen wij bevrijd worden? Wat is er nodig om
onszelf of de ander te bevrijden?
Het gaat bij dit feest niet alleen om het gedenken van wat er ooit
vroeger gebeurd is, maar vooral om de gedachte: Ik trek vandaag uit
mijn Egypte. Wat houdt dat in?
Het zou fijn zijn als er mensen zijn die een creatieve bijdrage willen
leveren rond dit thema, in de vorm van een stukje theater, een verhaal/ervaring, een lied, een gedicht etc.
Als je een bijdrage wilt leveren, wil je dat dan laten weten?
Per mail: mvdbos30@gmail.com of telefonisch: 631479.
Marijke van den Bos
Omdat we wel moeten weten voor hoeveel mensen we moeten
koken, vragen we om u op te geven voor de Sedermaaltijd.
Dit kan tot uiterlijk 2 april bij Annie Benjamin, 0318-621897 of
abenjamin@kpnmail.nl
Project van de Kleopas gemeente i.s.m.
KUNSTindeKERK
Vooraankondiging en uitnodiging
De Kleopasgemeente en KUNSTindeKERK
gaan samen in kerkelijk centrum EMMAÜS
een expositie verzorgen van ca. 20 tekeningen met als thema:
PSALMEN.
Vanaf zaterdag 6 mei t/m zondag 11 juni hangen in de kerkzaal
ca. 20 gouaches van Cor van Iterson die hij maakte n.a.v. (delen)
van diverse Psalmen.
De expositie gebeurt op initiatief van de kerkenraad van de Kleopasgemeente in samenwerking met de werkgroep KUNSTindeKERK.
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De opening van de expositie is gepland:
Op: zaterdag 6 mei 2017
Om: 14 uur
In: kerkelijk centrum EMMAÜS, Laan der Verenigde Naties 94
te Ede.
Daarvoor willen wij alle belangstellenden en kunstminnende
vrienden van harte uitnodigen.
Het CHE-kamerkoor zal ook een aantal psalmen meerstemmig
zingen.
Cor van Iterson hoopt ons iets te vertellen over het ontstaan van
deze mooie werken.
Andere activiteiten bij deze opening en gedurende de periode
van de tentoonstelling zullen we u in een volgend bericht laten
weten.
Met vriendelijke groet,
Gerry Poelert en Hilco van Stuyvenberg, Kleopas Gemeente en
Theo Boessenkool, werkgroep KUNSTindeKERK van de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen
e-mail: t.boessenkool@wxs.nl
Ede, maart 2017

JAARREKENINGEN 2016
Hierna wordt een verkorte weergave verstrekt van de balans en
verlies- en winstrekening van zowel de kerk als de diaconie van
de Gereformeerde Kerk Ede en van de Hervormde Taborgemeente Ede over het boekjaar 2016.
Een uitgebreide versie staat op de website van de Protestantse
Gemeente Ede: www.protestantsegemeente-ede.nl
De leden die de volledige versie van de jaarrekeningen wensen
te ontvangen kunnen dat aanvragen bij het Kerkelijk Bureau:
0318-612336 of via ons e-mailadres: kerkbureau.ede@planet .nl
Ieder lid heeft recht op inspraak. Indien gewenst kunt u dat aan
het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen
kenbaar maken. Dat kan via het Kerkelijk Bureau, uiterlijk 1 mei
2017.
Daarna worden de jaarrekeningen definitief vastgesteld door de
Algemene Kerkenraad.

JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK EDE 2016
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
In euro’s
ACTIEF

31 dec. 2015

31 dec. 2016

Gebouwen, terreinen en inventaris
Termijn deposito's
Vorderingen
Liquide middelen centrale kas en wijkkassen
Totaal

354.538
1.250.000
113.967
528.591
2.247.096

351.693
1.250.000
84.153
505.538
2.191.384

PASSIEF
Algemene reserves
Bestemmingsreserves
Egalisatiereserves

1.430.985
6.461
69.455

1.438.491
7.542
74.728

63.983
120.000
242.675

63.983
96.000
222.747

84.037
124.119
113.512
-8.131
2.247.096

81.065
90.180
115.782
866
2.191.384

Rekening
2015

Begroting
2016

Rekening
2016

430.366
8.265
8.570
53.380
203.791
16.883
26.114
27.002
774.371

430.000
7.000
7.500
50.000
207.752
16.000
24.000
24.000
766.252

420.792
5.293
6.481
53.100
213.491
16.376
22.336
24.000
761.869

310.431
298.052
30.627
13.356

273.000
312.504
28.200
15.800

270.866
318.491
23.296
11.139

23.294
10.491
63.213
20.841
12.097
782.402

23.000
9.500
70.248
24.000
10.000
766.252

23.229
9.720
69.238
22.336
12.688
761.003

-8.031

0

866

Legaten met exploitatiebestemming
Extra pastoraat
Onderhoud gebouwen/apparatuur
Crediteuren
Overlopende posten
Legaat Emmaüs
Resultaat boekjaar
Totaal
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
In euro’s
BATEN
Vaste vrijwillige bijdragen
Bijdrage Solidariteitsfonds
Collecten voor de kerk
Renteopbrengsten en overige inkomsten
Inkomsten (kerk)gebouwen
Wijkactiviteiten
Exploitatie Kerkblad
Voorziening extra pastoraat
LASTEN
Pastoraat
Gebouwen
Wijkactiviteiten
Bovenwijkse activiteiten
Gezamenlijke activiteiten
* Quotum Landelijk Diensten Centrum
* Afdracht Solidariteitsfonds
Ondersteuning en overhead
Exploitatie kerkblad
Rente egalisatiefonds/fondsen derden
Totaal lasten
Resultaat
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JAARREKENING HERVORMDE TABORGEMEENTE EDE 2016
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
In euro's
ACTIVA
Vaste activa
Gebouwen
Onderhoudsfondsen
Spaarrekening

31-dec-15

31-dec-16

620.371
66.386
202.555

611.000
53.846
170.221

2.489
42.432
26.077

4.912
37.615
20.142

Totaal generaal

960.310

897.736

PASSIVA
Eigen Vermogen

440.792

433.751

Voorziening extra pastoraat

256.000

224.000

Fondsen & voorzieningen

168.209

157.812

Schulden
Lening C.J.V.
Overlopende posten
Crediteuren
Totaal generaal

45.000
1.414
48.895
960.310

41.250
3.487
37.436
897.736

Rekening
2015

Begroting
2016

Rekening
2016

2.214
1.255
165.217
15.704

1.403
1.327
150.966
5.178
32.000
190.874

Vlottende activa
Overlopende posten
Debiteuren
Liquide middelen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
In euro’s
Baten
Rentebaten bank
Rentebaten fondsen
Bijdragen levend geld - vrijwillige bijdragen
Bijdragen levend geld - diversen
Voorziening extra pastoraat
Totaal baten

184.391

1.500
0
160.000
14.708
32.000
208.208

Lasten
Lasten kerkgebouw Taborkerk
Lasten Ons Huis
Lasten Kerkelijk centrum De Open Hof
Lasten Kerkelijk centrum Emmaüs
Lasten onroerend goed pastorie Proosdijweg
Lasten onroerend goed pastorie Beatrixlaan
Afschrijvingen inventaris Taborkerk
Pastoraat
Lasten kerkdiensten, catechese, overige activiteiten
Verplichtingen en bijdragen andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en administratie
Kerkblad
Bijzondere baten/lasten
Totaal lasten

23.304
-9.942
8.058
3.238
-2.417
-1.484
2.821
93.883
23.665
12.577
8.323
11.546
305
513
174.387

18.744
-16.098
10.072
2.700
-4.150
-4.130
2.800
144.570
21.850
12.657
8.505
12.180
-650
0
209.050

20.869
-10.889
17.388
3.545
-1.614
-4.288
0
114.894
14.207
12.001
8.202
16.558
-1.518
-811
188.544

10.004

-842

2.330

Resultaat

JAARREKENING DIACONIE GEREFORMEERDE KERK EDE 2016
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
in euro's
ACTIVA
Liquide middelen
Leningen
Oikocredit
Legaten
Debiteuren
PASSIVA
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

31-dec-15
101.193
2.458
75.749
6.070
185.470

31-dec-16
87.992

50.162
44.933

59.728
42.000

76.921
3.205
168.118
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Legaten
Crediteuren
Resultaat

86.315
1.146
2.914
185.470

63.300
1.528
1.561
168.118

rekening
2015
19.417
813
926
13.000
27.219
61.375

begroting
2016
20.100
850
750
25.436
28.500
75.636

rekening
2016
18.587
1.985
5.880
24.500
23.428
74.380

6.586
4.406
3.334
16.575
342
27.219
58.462
2.913

10.276
8.300
4.250
23.495
745
28.500
75.566
70

8.593
3.415
4.029
28.000
354
5.000
23.428
72.819
1.561

61.375

75.636

74.380

REKENING VAN BATEN EN LASTEN
in euro's
Baten
Collecten
Rente en overige inkomsten
Giften en legaten
Beschikking reserves/voorieningen
Doorgeefcollecten
Lasten
Ondersteuning particulieren
Wijkgebonden activiteiten
Bijdrage landelijke Diaconie
Stichtingen
Ondersteuning
Toevoeging reserves/voorzieningen
Doorgeefcollecten
Saldi

JAARREKENING DIACONIE HERVORMDE TABORGEMEENTE EDE 2016
Balans per

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2016

ACTIVA
Onroerende zaken en inventaris
Financiële vaste activa (aandelen Oikocredit
Debiteuren
Spaarrekening
Rekeningcourant
Totaal geldmiddelen
Totaal

0
681
1935
19338
962
23005
22916

0
681
1352
19570
1438
21008
23041

0
681
1738
19735
639
20374
22793

PASSIVA
Vermogen
Fondsen en voorzieningen
Crediteuren

19766
0
3150

18463
0
4578

18759
0
4034

Totaal

22916

23041

22793

rekening
2015

begroting
2016

Rekening
2016

231
187
0

100
200
0

175
182
0

981
2036
2625

900
1800
2500

1042
2100
3105

4242
851

3500
1600

3781
1386

11053

10600

11771

rekening
2015

begroting
2016

Rekening
2016

1799
115
1904
1500
900
1750
2116
2158
114

1500
200
1500
1000
500
1750
4100
1800
120

1378
72
594
1000
1098
1750
3366
2100
117

12356
-1303

12470
-1870

11475
296

Specificatie baten
Rente
Giften/legaten
Overige inkomsten
Tabor Centrum
Eigen diaconaal werk
Doorgeefcollecten KIA en ZWO
Eigen projecten Tabor Centrum
Open Hof
Eigen diaconaal werk
Eigen projecten Open Hof
Totaal
Specificatie lasten
Landelijk diaconaal quotum
Diverse administratieve kosten/abonnementen
Individuele ondersteuning personen
Bijdrage Diaconaal platform Ede
Voedselbank Ede
Meet-inn
Eigen projecten Tabor Centrum/Open Hof
Doorgeefcollecten KIA/ZWO
Bankkosten
Totaal
Saldo
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ALGEMEEN
KERKVENSTER
EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo
93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via
www.edefm.nl
Programma 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.
3 april 2017
Interview met Adriana Balk over haar proefschrift ‘God en incest
in het levensverhaal van vrouwen.’ Lied van de Week: ‘Daar gaat
Saulus’ (NLB 189). Column: Peter Jansen. Actuele berichten.
Vocale en instrumentale muziek.
10 april 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: ‘Dans en zing hosanna’ (NLB 555) Column: Reinier van
Hoffen. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.
17 april 2017, 2e paasdag
Vraaggesprek met Jan-Willem van Ree over ‘De muziekvorm
Paasoratorium.’ Lied van de week: ‘De Heer is waarlijk opgestaan (NLB 617). Column: Arthur Zijlstra. Muzikale fragmenten.
Actuele berichten.
24 april 2017
Vraaggesprek met Gerke van Hiele over ‘De Ionagemeenschap’
Lied van de Week: ‘Heer, blijf bij ons’(NLB 232). CD-bespreking
Ionaliederen: Anton Kanis. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s.

J. Verschuur, De Wiek 33
P.J.P. Hagenbeek, Groevenbeek 56
M.D. van de Velde, Slangenburg 6
M.C. Turk, De Rank 12, Harskamp
A.M. Pronk-Kamman, L. Henriettelaan 17-101
L.S. Siegers, Nobelstraat 4
Verhuisd
M. Willemsen, Trompstraat 15 naar Maanderweg 82A
Fam. Anzion-Laanstra, Dubceksingel 100 naar Monroedreef 11
H. ter Maat, Ketelstraat 37 naar E. Casimirlaan 93
N. Willigenburg, Esmeraldstraat 1 naar Op den Berg 40A
Fam. U-A-Sai, Sartrestate 60 naar ML Kingstate 60
K.T.H. Groeneveld, Esmeraldstraat 3 naar Cortenaerstraat 15
Fam. Janssen/Klok, Leeuweriklaan 23 naar Nehrusingel 1
F.M. Hoogendoorn-Sopaheluwakan, Lindelaan 8
naar Oldenhofplantsoen 77
Fam. Dekker, Marschalldreef 42 naar Attleedreef 40
J.H. Folsche, Wolfhezerweg 103 naar Kortenburg 4, Wageningen
J. Kleinendorst-van den Berg, Buurtmeesterweg 21
naar Dorpsstraat 25/120, Lunteren
E.O. Meurs, Terborchstraat 20 naar Agaatstraat 84
Correctie
C. Brons-Brouwer, Kortenburg 4, Wageningen
Fam. Breman, E. Casimirlaan 6
Vertrokken
G.J. Hogenbirk, Mezenhof 13 naar Ermelo
E.T.W. van de Pol, Catharinadaal 61 naar Bennekom
P.H.M. Vlaming-Kamp, Jadestraat 131 naar Utrecht
J.B. van der Sijs, Trumandreef 102 naar Utrecht
L. Wildschut, Slijpkruikweg 26 naar Arnhem
J. Sluman, W. Brandtlaan 40-202 naar Leeuwarden
R.N. Willigenburg, Nwe Maanderbuurtweg 128 naar Zaltbommel
Overgeschreven
H. Busser-Snitselaar, L. Henriettelaan 17/213 naar Bennekom
Van Bennekom: L.I.M. Walsweer, Barones van Lyndenln 21

KERKELIJKE STAND
Overleden
10 feb. 2017: J. Meulman-Roos, Nwe Klinkenberg 1A252,
104 jaar
12feb. 2017: A. Pluim-Westeneng, Berghuisweg 2, 85 jaar
20 feb. 2017: A.D. van den Bos, Clingendaal 15, 88 jaar
22 feb. 2017: H. Rienmersma-Elzinga, Van Irhovenlaan 11,
86 jaar
22 feb. 2017: H. Elzinga, Van Irhovenlaan 11, 85 jaar
24 feb. 2017: H. van Vliet, Nwe Klinkenberg 1A237, 97 jaar
28 feb. 2017: B.W. Ros, Nwe Klinkenberg 1A357, 97 jaar
1 mrt. 2017: N. Niessen, Min. Aalbersepark 1, 91 jaar
4 mrt. 2017: H. van der Ploeg-van Kooten, Stationsweg 92/115,
92 jaar
6 mrt. 2017: M. Schut, J.W. Frisolaan 8, , 88 jaar
7 mrt. 2017: H. Fokkema-van Schalkwijk, Heuvelsepad 64,
81 jaar
7 mrt. 2017: J. Bosman, Nwe Klinkenberg 1A112, 85 jaar
7 mrt. 2017: J. Vossers-Both, Platteelhof 3-401, 91 jaar
8 mrt. 2017: J.C. van Engelenburg-van Baren,
Pr. Bernhardlaan 15, 73 jaar
14 mrt. 2017: A.A. van Mechelen, IJssel de Schepperlaan 22,
94 jaar
19 mrt. 2017: J. Feenstra-Walsma, P. Gabrielstraat 48, 91 jaar
Nieuw
I.Wendt-Goldsmann, Min. Aalbersepark 1A 318
L.E. van de Peppel, Hoefweg 133
T. Zevenbergen-Lunenborg, Berkenrodeweg 28
E.P.H. Berghaage, Dr Hartogsweg 62
T. Boersma, De Halte 327
M. van Grootheest, De Rank 26, Harskamp
W.J.C. de Vries-van Vooren, P. de Hooghstraat 70
Dhr. en mw. Munneke-Kruiter, Sartrestate 38
W. Juijn, Foster Dullesdreef 13
R. Olthof, Nwe Maanderbuurtweg 570
C.M..M. Kandil, Eekhoornstraat 7, Wekerom
R.M.A. Hazeu, Molenstraat 116

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

