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Pasen
(Waarom huil je, Maria…..En Maria vertelde al wat zij had
gehoord en gezien……..Johannes 20)
----------------------------Wat is verdriet?
Is het een vijand of een vriend?
Er zijn van die regels uit liedjes die door je hoofd blijven spelen.
Voor mij is dit er één van.
Verdriet, een vijand of vriend op je levensweg……?
Deze woorden zongen in het hoofd van Frank Boeijen; ze zijn
daar ontstaan en blijven hangen na de begrafenis van een
vriend. In samenklank met de muziek van zijn vriend Stef Bos is
het er in één stromende beweging uitgekomen.
Twee mannen, zo stil.
Ik denk dat die stilte raakt aan de stilte van het verdriet van
Maria bij het graf.
Het leven zonder Jezus is nooit meer hetzelfde. Ze weet echt
niet waar ze Hem zoeken moet. Geen verwachting en geen hoop
meer op het licht van Godswege dat zal doorbreken. Wonderlijk
dat zij Hem gaat zoeken waar Hij niet te vinden is, in de dood.
Het maakt schrijnend zichtbaar dat we nauwelijks nog iets van
God verwachten.
En in haar ontreddering zien we de ontreddering van alle tijden.
De stille onmacht van een mens die andermans verdriet ziet.
Een vader die zijn tweeling na een aanval met gifgas moet
begraven.
Een kind dat hoort dat haar moeder ziek is.
Of aan de stilte van je eigen verdriet.
Een gevoel van diepe rouw, omdat je niet echt meetelt.
Hoop verloren, dat het ooit nog anders wordt.
Stil van verdriet kan een mens worden, als zij zich naar binnen
keert.
Misschien zonder het zelf in de gaten te hebben.
Maar als een schaduw gaat verdriet met je mee en gaat niet
weg.
Je sluit je af voor woorden en gebaren van buiten, want je wilt
niet voelen wat je liever vergeet.
Verwoesting is groter dan je je ooit voor had kunnen stellen.
Verdriet als vijand………….Een steen op je maag die niet weg te
rollen is.
Niet voor niets begint het paasverhaal met een léég graf.
En ook Genesis met een aarde die woest en leeg is.
Erkenning van eenzame leegte.
Het lege graf is zichtbaar en het wekt onrust en vragen op. Zo
begint Pasen.
Niet weglopen voor het graf. Tijd nemen om uitdrukking te geven
aan gemis.
Stil worden van verdriet kan een tijd van rijpen zijn.
Ook vriendschap leren sluiten met je eigen verdriet wellicht?......
Want pas dan komen er, nee……, geen antwoorden.
Maar verhalen.

Niet geruststellend: het komt wel goed.
Als we de weg van geloven volgen en de verhalen over Israël
lezen, en over Jezus, dan gaan we nooit om de moeite en de pijn
heen, maar voert de weg er dwars doorheen. Die pijnlijke weg,
door de diepte heen, blijkt uiteindelijk de weg met God te zijn.
Als Maria toch iets van dageraad gaat zien, vertelt ze niet over
haar verdriet. Dan vertèlt ze over wat ze gezien en gehoord
heeft. Jezus, zijn stem, middenin de leegte van de tuin. Dat heeft
een plek in haar binnenste gekregen. God en wij samen. Hij
zoekt ons op en vindt ons. Juist in het donker. En al gaande, met
vallen en opstaan, ontstaat er voor haar een weg….
……door te vertellen.
Een heel indrukwekkend paasverhaal kreeg ik aangereikt van
Dieneke Bourgeois*. In de door gemeenteleden zelf gemaakte
veertigdagenkalender (wijk noord) op weg naar Pasen zorgt zij
voor de rubriek kunst. En daarin vertelt zij over de Syrische danser Ahmad Joudeh. Hij is alles kwijtgeraakt. Zijn huis, zijn familieleden. Verwoesting die groter is dan hij zich ooit had voorgesteld. Hij kan zijn eigen huis nergens meer vinden. Hij vecht op
zijn eigen manier tegen de oorlog en vijandschap en leegte in
zijn land. Hij vertelt zijn verhaal. Overal de mensen die zonder
dak leven. Al de mensen die huilen. Vooral vertelt hij zijn verhaal…..
…..door te dansen.

SCHRIFTLEZEN
16 april, Pasen, Marcus 16, 1-7
‘Hij is hier niet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zul je hem
zien.’ Met die ‘cliffhanger’ eindigt het Marcusevanglie, wat
daar op volgt is een latere toevoeging, die tussen haken
gezet is in de meeste vertalingen (16, 9 -20). Daar is veel over
te zeggen. Of liever: er valt veel vóór te zeggen, voor zo’n
open einde. De Opstanding is niet het einde van welke
geschiedenis dan ook. Ze is er misschien, zoals wel gezegd
wordt, het middelpunt van. Maar ze is ook vooral principe van
wat voorafging en van wat verder moet: Uittocht, Opstaan uit
wat dood is en doodmaakt. Deze dag en alle dagen.
23 april, ‘als pasgeboren kinderen’, Johannes 20, 19-31
‘Verschijningen van Jezus’ zet NBG ’51 als kopje boven deze
verzen. Het woord ‘verschijnen’ komt er niet in voor. Jezus
‘kwam’ staat er. Hij gaat (‘u voor’, Marcus 16 en Mattheus 28)
en komt. Hij is er, voor wie het zien wil. En zien, dat is precies
wat Thomas wil. De ongelovige genoemd, die net zo goed de
belijdende zou mogen heten, want daar loopt het op uit: ‘Mijn
Here, mijn God’. Zalig wie niet zien en toch geloven, schrijft
Johannes als conclusie op. Bedenk dat Johannes een ‘laat’
evangelie is, geschreven op een moment dat er weinig meer
te zien viel - integendeel…….
Lees verder op pagina 2.
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Bijbelleesrooster
Eerste Paasdag
zo. 16 Johannes 20:1-18
ma. 17 Romeinen 6:15-23
di. 18 Romeinen 7:1-12
wo. 19 Romeinen 7:13-25
do. 20 Romeinen 8:1-11
vr. 21 Romeinen 8:12-25
za. 22 Romeinen 8:26-39
zo. 23
ma. 24
di. 25
wo. 26
do. 27
vr. 28
za. 29

Johannes 20:19-31
1 Petrus 1:1-12
1 Petrus 1:13-25
1 Petrus 2:1-10
1 Petrus 2:11-17
1 Petrus 2:18-25
1 Petrus 3:1-12

Vasthouden en loslaten
Wie is je baas?
Huwelijk als metafoor
Tweestrijd
Geestelijk leven
Kinderen
Geestelijke bijstand

zo. 30
ma. 1
di. 2
wo. 3
do. 4
vr. 5
za. 6

Johannes 21:1-14
Johannes 21:15-25
Spreuken 13:1-12
Spreuken 13:13-25
Johannes 9:1-12
Johannes 9:13-23
Johannes 9:24-41

Extra vissen
Liefdesverklaringen
Leeflessen
Keuzemogelijkheden?
Zichtbaar teken
Vertroebeling
Ziende blind

Ooggetuigen
Verrassende erfenis
Wees heilig
Stenen
Vrije vreemdelingen
Verdraagzaamheid
Onderlinge omgang tussen
mannen en vrouwen

zo. 7
ma. 8
di. 9
wo. 10
do. 11
vr. 12
za. 13

Johannes 10:1-10
Johannes 10:11-21
Spreuken 14.1-18
Spreuken 14:19-35
Psalm 114
1 Petrus 3:13-22
1 Petrus 4:1-11

Spraakherkenning
Herder of huurling
Wat is wijsheid?
Positief en negatief
Natuurlijke reactie
Hoopgevend
Leef tot eer van God

Te dansen tussen het puin van de bombardementen in Syrië.
Want, zo zegt hij: Het dansen kunnen ze mij niet afnemen. Dat zit
in mij. Ik dans voor de zielen van de mensen.
En hij danst dan niet op een podium, mooi neergezet voor zijn
dans. Nee, hij danst niet om de pijnlijke weg heen, maar er middenin. Een moeder ziet haar zoon dansen op de puinhopen van
verwoesting…..
Ineens verwondert het mij niet meer, dat het liedje met de vraag
naar verdriet als vijand of vriend zó verder gaat: ‘Wat is verdriet ,
Is het een vijand of een vriend? Kom laten we gaan dansen, tot
het niet meer gaat, tot de dageraad.‘

7 mei, ‘jubilate’, Johannes 16, 16-23
De zondag ontleent zijn naam aan de eerste verzen van
psalm 66, de intochtspsalm: juicht Gode, gij ganse aarde….
De discipelen redeneren over wat Jezus zegt; ‘Een korte tijd
nog en gij ziet mij niet meer. Nog een korte tijd en gij zult mij
zien.’ Ze begrijpen er niet veel van. Jezus legt zichzelf uit,
maar daar wordt het niet veel beter van. Het is vooral een
JohanneIsch pastoraal antwoord: je ziet weliswaar niets,
maar dat wordt spoedig anders. Droefenis wordt vreugde,
want het weerzien is aanstaande. Dat is dus: volhouden tot
‘die dag aan zal breken waarop het wachten is’ (LB 731: 2).

Bij Dieneke landt dit( paas-) verhaal middenin haar ziel. Het verbindt zich dwars door alles heen met haar geloof, hoop en liefde.
Zij vertelt ons haar verhaal……..
……door te schilderen. En dat raakt mij weer diep:

GHW
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Te schilderen van wat zij heeft gehoord en gezien. Wat in haar
binnenste zit. En wat zij wil delen met ons. Maria, Admad, Dieneke, u, jij en ik……Dat de liefde van Christus, die in ons is, in ons
verdriet en in onze hoop, elke nieuwe dageraad mag opstaan!

inleverdatum
5 mei
26 mei

voor de zondagen
14, 21 en 28 mei
4, 11 en 18 juni

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.

Caroline Oosterveen

ALGEMEEN PLAATSELIJK

* https://noorderkerkede.wordpress.com/2017/03/06/
op-weg-naar-pasen-dag-36-kunst/
Collectes:
30 april, ‘het mededogen van de Heer’, Johannes 10, 11-16
‘Misericordias Domini’ heet deze zondag, die ook wel de zondag van de ‘Goede Herder’ genoemd wordt, vanwege de
lezing over de goede herder. Een lezing die overigens al in
vers 1 begint - die eerste verzen verhelderen de verzen vanaf
vers 11 in niet geringe mate. De herder staat tegenover de
huurling, de man in dienstbetrekking die niet werkelijk betrokken is op zijn schapen. Alles zal uitlopen op één kudde, één
herder. Grappig is, hoe die twee woorden in het Grieks op
elkaar lijken: poimè is kudde, poimnè is herder - het scheelt
maar een letter.

16 april
23 april
30 april
7 mei

Kerk en Diaconie (Meet-Inn)
Diaconie (Ondersteuning) en ZWO
Wijkwerk en Diaconie (Vakantieweken)
Diaconie (Quotum) en ZWO

De ZWO-collecte op 23 april is bestemd voor: Ruimte voor
christenen in Pakistan
In Pakistan maken christenen maar
twee procent van de bevolking uit; een
kleine minderheid van kwetsbare mensen. De meesten van hen leven in
armoede op het platteland. De kerk is
voor hen een veilig toevluchtsoord. En
dat is broodnodig in een land waar
nauwelijks plaats lijkt te zijn voor hen.
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Kerkdiensten
Zondag 16 april, Pasen

Zondag 23 april

Zondag 30 april

Zondag 7 mei:

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
Ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
Ds. H.J. Oortgiesen

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
De heer A. Romein

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

Wijkgemeente Beatrixkerk:
Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
Ds. E.S.A. van Buuren 10:00 uur
Ds. A. Hogenbirk

Wijkgemeente Noord:
10:00 uur
Ds. C. Oosterveen
Viering Heilig
Avondmaal

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

Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
Ds. C. Bouwman

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

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur
Ds. T. VolgenantBeima

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur
De heer J. Kroon

Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur
Ds. A. PilkesVan Delft

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
Ds. J. Dam-Oskam

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
Ds. D. Gutter

Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
Ds. Y. Voorhaar

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
Pastor J.A. Lucassen Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
Ds. K.A.E. de Waard
Evang. Lutherse Kerk:
Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur
Dr. M.L. van
Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur
Ds. A.J. van Zanden
Wijngaarden
10:30 uur
Ds. A. Metske
Viering Heilig
Avondmaal
Hartenberg:
Hartenberg:
10:00 uur
Ds. A.B. Sloof
10:00 uur
Ds. P ’t Hoen
Hartenberg:
14:30 uur
De heer G.
14:30 uur
De heer J. van
10:00 uur
Ds. R. Reiling
Sleeuwenhoek
Riessen sr.
14:30 uur
Mevrouw W. Schouten
Vertelviering
Zangviering
Zangviering
De Gelderhorst:
De Gelderhorst:
De Gelderhorst:
10:30 uur
De heer W. Smit
10:30 uur
Mevrouw H. Kramer
10:30 uur
Ds. A.D. Poortman
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
Drs. E.J. Wessels
10:00 uur
Ds. D.th. de Mild
10:00 uur
Ds. J.E. Akihary
Het Maanderzand:
Het Maanderzand:
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 22 april
weeksluiting zaterdag 29 april
weeksluiting zaterdag 15 april
19:30 uur
De heer J. Poortman 19:30 uur
Ds. W. Vos
19:30 uur
Ds. H. Nap
Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
Mevrouw J. Bron

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur
Ds. T.P de Jong
10:00 uur
Jeugdkerk
Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur
Ds. G.H. Westra
15 april, stille zaterdag:
21:00 uur Ds. G.H. Westra, in vorig
kerkblad stond een andere aanvangstijd vermeld.
Wijkgemeente Harskamp:
10:00 uur
Ds. H.K. Wolters
Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur
N.B.
Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur
N.B.
Evang. Lutherse Kerk:
10:30 uur
Ds. W. Tinga
Hartenberg:
10:00 uur
14:30 uur

Ds. R. Reiling
Mevrouw J. Fredrikze,
vertelviering

De Gelderhorst:
10:30 uur
Ds. F.C. van Dijke
Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur
Drs. E.J. Wessels
Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 6 mei
19:30 uur
Ds. C.T.J. van der
Dussen

De kerk speelt niet alleen een grote rol in het leven van de
christenen in Pakistan, maar is ook een belangrijke gesprekspartner voor de overheid. Hoewel er niet veel christenen zijn in
Pakistan, schieten kleine onafhankelijke kerken als paddenstoelen uit de grond. De Kerk van Pakistan is de grootste protestantse kerk van het land en wordt gevormd door presbyterianen,
methodisten en anglicanen. Samen met de katholieke kerk fungeert de Kerk van Pakistan als spreekbuis naar de overheid. En
dat is hard nodig. Want nog altijd worden er aanslagen gepleegd
tegen minderheden. Samen met moslims zet de kerk zich in voor
een open Pakistan, waar plek is voor iedereen.
Namens de Bestemmingscommissie,
Wim Pluimers
De ZWO-collecte op 7 mei is bestemd voor: Mensen voorbereiden op droogte en overstromingen in Ethiopië
De extreme droogte in de Hoorn van Afrika in 2011 toonde meer
dan ooit de enorme impact daarvan op mens, dier en toekomst.
Levens van meer dan 13 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en
Somalië werden ernstig bedreigd door de hongersnood die ontstond. Hoe kan iedereen toch over eten beschikken als er maanden geen regen valt? Het antwoord in Ethiopië: door uit te gaan
van de kracht, kennis en kunde van mensen zelf en te investeren
in rampenpreventie.

Kerk in Actie traint en coacht een groep van 18 kerkelijke partners in Ethiopië om mensen beter bestand te maken tegen deze
rampen. Boeren en herders leren wateropslagplaatsen te herstellen en ondergrondse waterputten aan te leggen. Boeren en boerinnen leren gewassen verbouwen die tegen droogte bestand
zijn.
Ondersteun Ethiopiërs om nieuwe rampen te voorkomen:
• 1 kilo droogtebestendig zaaigoed voor groente kost 24 euro.
• 1 bijenkorf kost 70 euro.
• 1 ezel kost 120 euro.
• 1 training in rampenpreventie kost 500 euro.
Help mee!
Van harte aanbevolen namens uw ZWO-commissie
Uit de protestantse classis Ede, 23 maart 2017
Evenals de classicale vergadering (CV) van januari stond ook de
vergadering van 23 maart geheel in het teken van de gevolgen
van het traject van Kerk 2025 voor de structuur en organisatie
van onze kerk. Waar gaat het ook al weer om? Uitgangspunt is:
‘back to basics’, terug naar de kern van kerk zijn: Waarom zijn
we kerk, wat leidt af van de kern, wat belemmert ons kerk-zijn?
In het vorige verslag ‘Uit de protestantse classis Ede’ kon u lezen
dat het eerste pakket aan kerkordelijke wijzigingen op het bord
van de kerkenraden ligt en dat deze aan kunnen geven wat ze
van de voorstellen vinden. Alle kerkenraden in onze classis hebben aan de hand van een invulschema bij tien kernvragen laten
weten hoe ze over de voorstellen denken. Uit deze grote respons
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blijkt duidelijk de betrokkenheid bij deze onderwerpen. Het zal
geen verbazing wekken dat er nogal verschillend tegen de voorgestelde wijzigingen wordt aangekeken. Iets meer dan de helft
van de kerkenraden stemt in grote lijnen in met de voorstellen
(soms met bepaalde voorwaarden), iets minder dan de helft kan
zich er op een groot aantal punten niet of minder goed in vinden.
De CV heeft een overzicht van deze reacties toegestuurd gekregen en besproken.
Vervolgens heeft de CV naar aanleiding daarvan gesproken over
de belangrijkste bezwaren en randvoorwaarden waaronder voorstellen breder aanvaard zouden kunnen worden. Een eerste punt
van aandacht is het ontbreken van een goede probleemanalyse
(waarom is het allemaal nodig, hoeveel classes functioneren
door te weinig menskracht niet of onvoldoende?) en een financiële onderbouwing. Een ander belangrijk punt is het tijdpad. De
CV is van mening dat er meer tijd voor een zorgvuldige besluitvorming en invoering moet worden uitgetrokken. Onze classis
blijkt niet de enige te zijn die er zo over denkt, het moderamen
van de synode heeft hier al meer signalen over ontvangen. Onze
classis zal de synode daarbij vragen naar mogelijkheden om het
hele traject Kerk 2025, inclusief het derde pakket aan kerkordewijzigingen (o.a. over mobiliteit van predikanten) door de classes
in de huidige samenstelling te laten behandelen, en pas daarna
over te gaan naar een nieuwe structuur. Er zal ook gepleit worden voor een aantal aanpassingen in de functie van classispredikant, zodat er niet teveel taken en bevoegdheden bij één persoon liggen; zo zal o.a. voorgesteld worden om bezoeken aan
de gemeenten samen met een tweede persoon af te leggen.
De leden van de CV gaven aan het slot van de bespreking via
een peiling aan wat ze van de tien kernvragen vonden. De voorstellen inzake de sleutelrol en de bevoegdheid van de classispredikant tot het nemen van maatregelen werden door ongeveer
de helft van de leden gesteund, de voorstellen rond de verkleining van het aantal classes (van 74 naar 11) door iets meer dan
de helft, de overige voorstellen konden op ruime bijval rekenen.
De mening en argumenten van de classis worden voor verwerking aan de synode doorgegeven.
Henny Dolstra, actuarius
Concert “Zingen in de kerk”
Op vrijdagavond 12 mei 2017, aanvang 20.00 uur, zal in de
Brinkstraatkerk te Bennekom een concert worden georganiseerd
door Kerk in Actie in samenwerking met de Evangelisatiecommissie, gecoördineerd door het team “Zingen in de kerk”. De
Urker driemans-formatie “At Once & Friends” m.m.v. Martin
Brand en Sharon Kips, allen o.a. bekend van Nederland Zingt,
zullen klassieke gospels combineren met speciaal voor deze
groep zelfgeschreven stukken over het leven als volgeling van
Christus. Af en toe komt zelfs nog wat opera voorbij. Tijdens het
concert zullen de mannen regelmatig plaatsnemen achter de
piano en het orgel. Afwisseling , humor, ontroering, herkenning
en muzikale verrassingen kunt u als bezoeker van dit concert
verwachten. Voor meer informatie en het reserveren van kaarten
à € 5, zie www.zingenindekerk.nl/reserveren/at-once-4. Tijdens
het concert wordt er in de vorm van een korte presentatie aandacht gegeven aan het werk van Kerk in Actie gekoppeld aan
een speciaal doel, waarvoor gecollecteerd zal worden. Dat doel
is Haïti, dat eind vorig jaar getroffen is door de zwaarste orkaan
in jaren. Kerk in Actie, EO Metterdaad, Medair en Woord en
Daad zetten zich met deze actie gezamenlijk in voor dit doel,
omdat er nog steeds voor meer dan 1,4 miljoen mensen dringend hulp nodig is.
Vakantieweek 2017 Hyde park, Roosevelt-paviljoen
Door de diaconieën van Nijmegen, Wageningen, Renkum, Ede
en Bennekom wordt ook dit jaar van 28 oktober t/m
4 november een vakantieweek georganiseerd in een prachtige
bosrijke omgeving van Doorn in het Hydepark met het Roosevelt-paviljoen.
Het Roosevelt-paviljoen is van alle gemakken is voorzien en
biedt u een mooie 1 of 2 persoons kamer met eigen sanitaire
voorzieningen en veel privacy, in totaal kunnen er 43 gasten
geplaatst worden.
Deze week is speciaal bedoeld voor mensen die om verschillende redenen niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen gaan.

Op deze schitterende locatie in de bossen van Doorn, worden
de gasten door een groep van ca. 35 vrijwilligers onthaald op
een gevarieerd ontspanningsprogramma:
Op zondag is er de dienst van schrift en tafel. Het weekprogramma bestaat uit een dagje uit met de bus die geschikt is voor rolstoelvervoer. Een programma met muziek en zang en veel ontspanning, Een heerlijke wandeling in het bos rondom het Roosevelthuis. Het winkelen in Veenendaal, De gezelligheid van het
samen aan tafel gaan en genieten van de prima keuken! Kortom,
een vakantie waar niks moet, maar heel veel kan.
Het blijkt uit de vele positieve reacties die we krijgen, dat deze
week als heel fijn ervaren wordt.
Uiterlijk moet uw inschrijving op 9 mei a.s. binnen zijn.
Door Ede kunnen maximaal 8 gasten worden geplaatst.
Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met uw diaken
of ondergetekende,
Namens het College van Diakenen, Paul Haver
Email: p.haver-h.cnossen@hetnet.nl
Telefoon 0318-641183 / 06-53665368

www.bespreekhetsamen-ede.nl

Inmiddels zijn we als groep al weer volop bezig met boeiende
activiteiten voor het komende seizoen! Dat u met veel enthousiasme aan de huidige bijeenkomsten deelneemt stimuleert ons
natuurlijk enorm om ons daarvoor in te zetten.
Als u graag meedoet en toch wel aanwezig bent op sommige
dagen zouden we willen vragen of u wellicht een keer gastheer
of gastvrouw zou willen zijn. U hoeft dan alleen op de bewuste
avond mensen hartelijk welkom te heten, te melden dat er in de
pauze koffie is en aan het eind de spreekster/ spreker te bedanken. Een kleine moeite en daarbij doet u ons veel plezier.
Stuur een mailtje naar onze website of bel Caroline Oosterveen:
0342-476572.
De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats.
Wanneer u ook wilt deelnemen, meldt u dan aan via de website.
U bent van harte uitgenodigd!
Zaterdag 22 april om 10:00 Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Rhenen door Mw. prof. dr. Berkvens
Regiocursus: Welk vuur geven we door?
Christiane Berkvens geeft een cursus met als thema: “Wat is de
moeite waard om aan de volgende generaties over te dragen?”
Zaterdag 22 april om 19:30 Taborkerk door Gitaar Ensemble
Avondmuziek: van Telemann tot tango
Het Studenten Gitaar Ensemble Nederland speelt onder leiding
van Susana Opanski diversen werken van Teleman tot tango.
Met vriendelijke groet,
Team van Bespreek het Samen
Turkse Moskee
Zoals u waarschijnlijk al hebt gezien is de bouw van de Grote
Turkse Moskee bijna voltooid.
Op zaterdag 29 april zal de officiële opening plaatsvinden.
Rondom deze opening zal er een Kermes, een soort braderie, op
het plein rondom de Moskee zijn. Tijdens de Kermes kan er
vooral heerlijk gegeten worden. Deze Kermes vindt plaats op 27,
28, 29 en 30 april.
Vanuit de Turkse Moskee heeft men gevraagd u hierop te attenderen en u van harte uit te nodigen om de Kermes te bezoeken.
De Moskee zal ook geopend zijn voor een rondleiding.
In het programma van ‘Bespreek het Samen’ zal ook een bezichtiging van de Turkse Moskee worden opgenomen.
Erna Hulstein-Heinsdijk
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Inloop- Open Kerk
Op donderdag 20 april is er de inloopochtend in
“Ons Huis” bij de Taborkerk. Deze morgen is er handenarbeid en spel. Op 27 april is er geen inloop, dan
vieren we met velen Koningsdag. Op 4 mei houden
de dames Siena Lubberts en Nel Versteeg een
powerpointpresentatie .Dan is er op donderdag 11 mei weer een
inloopochtend. Deze morgen is er handenarbeid en spel. Vanaf
9.30 uur staan de deuren van de kerk open. Iedereen is hartelijk
welkom.
Werkgroep Kerk en Buurt
PROT. WIJKGEMEENTE TABOR

gedoopt zijn? Wij zijn met hem begraven in de doop in de dood,
opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de
majesteit van de vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dood, begraven, opgewekt - dat is Pasen, dat is
de doop. Wij vieren het Licht en het Leven! ‘Midden in de dood’,
zingt een lied - en dat is maar al te waar en werkelijk. Maar, wie
het gegeven is te horen, wordt daaruit vandaan geroepen.
Seniorenkring
Op 3 mei om 10.30 uur. In de zijzaal van de Taborkerk. Jonathan
van der Velde, de student aan de CHE die in Tabor stage loopt,
zal ons deelgenoot maken van enige van zijn gedachten over de
Tien Woorden. Dat belooft interessant te worden, waar hij toch
afkomstig is uit een deel van de kerk, dat velen van ons minder
bekend is (de Christelijk Gerefomeerde Kerk). Weet u welkom,
voor een goed en hartelijk gesprek en een gezonde bak koffie of
thee.
Goede dagen gewenst!
Gerben H. Westra

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl
Predikant:
Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61
Scriba:
J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

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

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
Attentie: de dienst op Stille Zaterdag stond fout vermeld.
Aanvangstijd niet 19.30 maar 21.00 uur!
Diensten:
Witte Donderdag 19.30
Goede Vrijdag 19.30
Paaswake 21.00 uur
Bij de diensten
In de Stille Week vieren we op Witte Donderdag het Heilig
Avondmaal, op Goede Vrijdag wordt de Passie gelezen en
gezongen. Beide diensten beginnen om 19.30 en zijn sober van
opzet en inhoud.
De Stille Zaterdag eindigt met de Paaswake. Let op: die begint
om 21.00 uur! We zingen de Lof van het Licht, gedenken onze
doop, lezen een aantal van de klassieke lezingen van de Paasnacht en vieren de Maaltijd van de opgestane Heer.
Die lezingen van de Paasnacht zouden makkelijk tot verwarring
kunnen leiden: ze lijken lineair-historisch van het begin naar het
eind van Tenach te gaan. Beginnend in Genesis, eindigend bij
een late profeet. En dan volgt het Evangelie: ja, dat hadden we al
gedacht. Alsof er een ‘logische’ ‘heilshistorische’ opgaande lijn
is, van een kwakkelend oerbegin naar het volslagen heil in
Jezus. De term ‘heilshistorie’ zet meteen al op het verkeerde
been: het heil hééft geen historie. Het máákt historie, of liever:
het geschiedt. En niet eerst met een bescheiden begin om dan
allengs toe te nemen in intensiviteit en kwaliteit, nee ‘van hoofde
aan’ (zoals Barnard ooit het ‘in den beginne’ van Genesis 1 vertaalde), of ook wel ‘in principe’ (‘princeps’ is ‘eerste’) was het er,
werd het gesproken en gedaan. Het eerste woord was ‘licht’. En
daarmee was en blijft meteen al bijna alles gezegd.
In de dienst op de Paasmorgen wordt de Heilige Doop bediend
aan Pieter Joris, zoon van Teus en Arianne Versluis - een
prachtig en veelbetekenend moment, uitgerekend op Paasmorgen. Zie wat Paulus schrijft in Romeinen 6: Of weet gij niet, dat
wij alleen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood

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
Ik ben weer naar huis terug kunnen keren. De bewegingen gaan
soms nog wat moeizaam vanwege de pijn, maar toch: thuis is
thuis.
In de eerste plaats wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor het
geweldige medeleven dat ik van onze Noorderkerkgemeenschap
heb ontvangen. De prachtigste kaarten, het bezoek, de bloemen,
de vele goede woorden, de wetenschap dat er voor mij werd
gebeden, dat alles bij elkaar is een grote steun en bemoediging
voor mij geweest. Om door te blijven zetten en pijn proberen te
negeren.
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Door uw medeleven heb ik de liefde van de Heer mogen ervaren.
Hartelijk dank daarvoor en tot spoedig weerziens in onze Noorderkerk.
Willemien Baan
Meldpunt gesloten
Het meldpunt is van 7 mei t/m 25 juni gesloten.
Uw berichten kunt u sturen :
van 7 mei t/m 9 juni naar Tijmen Apeldoorn, tel. 618205,
van 10 juni t/m 25 juni naar Dolf Smits, tel. 611503.
Na deze datum hoop ik het meldpunt en de andere zaken weer
over te nemen.
Een hartelijke groet,
Ineke Kerkstra
Wie helpt?
Al een flink aantal jaren kook ik ongeveer twee keer per jaar bij
Kruispunt Arnhem.
Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en
thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de
rand van de Arnhemse samenleving.
Veel werk bij Kruispunt wordt gedaan door vrijwilligers. Ik ben er
zo een. We koken voor zo ongeveer 45 mensen. Het is zinvol en
ook gezellig werk. We koken met z'n drieën. Thuis bereiden we
de maaltijd al zoveel mogelijk voor. Bij het Kruispunt beschikken
we over een goed uitgeruste keuken. We gaan 's middags om
half vier naar Arnhem, we zijn daar tot ongeveer half zeven.
Helaas zijn er momenteel te weinig vrijwilligers die willen of kunnen koken. Daarom deze vraag: wie helpt ons uit de nood?
Wilt u meer weten, bel me gerust!
Anneke Buis, telefoon 615321
HARSKAMP GEREFORMEERD

uit te zien, u komt toch ook !!! Op 27 maart moest Willy Hols een
ingrijpende operatie ondergaan, gelukkig is het goed verlopen en
is ze inmiddels weer thuis al is het nog wel spannend wat de uitslag zal zijn. Wij wensen Willy een voorspoedig herstel toe en
samen met Dick veel sterkte en Gods nabijheid voor de komende periode. Zo wensen we al onze gemeenteleden die te maken
hebben met ziekte, zorg en verdriet veel sterkte toe bij alles wat
ze moeten doormaken. Mevrouw Jacobsen-Goor hoopt op 18
april haar verjaardag te vieren en de heer P. Rap op 29 april. Wij
wensen u beide een fijne verjaardag en een gezegend nieuw
levensjaar toe.
Voor de komende tijd wil ik u graag het volgende gedicht van
Nel Benschop meegeven waarin zij alles zo mooi en beeldend
heeft omschreven :
Hij was twee nachten in het graf geweest
toen God Hem riep: "Sta op, mijn Zoon!
De hele hemel viert nu feest,
de engelen staan juichend om mijn troon.
Ga, zeg de mensen dat Ik door Uw lijden
hen uit de macht van dood en zonde wil bevrijden".
En bij die woorden wentelde de steen
en Christus stond omstraald door morgenzon.
De wachters vluchtten vol ontzetting heen,
alsof de dood hen achterhalen kon.
En toen heeft God twee engelen gezonden
die Christus´ windsels hebben opgewonden.

En zij verkondigden de vrouwen, dat
de Meester opgestaan was uit het graf.
Toen hoorden zij, die Hem het meest had liefgehad
haar naam. Maar Hij leek zó ver van haar af
dat zij alleen vol eerbied kon aanbidden.
En toen zijn jong´ren treurden, stond Hij in hun midden.

Als toen, in Emmaüs, breekt Hij het brood;
Hij opent onze ogen, dat ook wij
zien hoe Hij leed voor ons tot in de dood
en zullen weten: Jezus kocht ons vrij.
Het sterven is geen einde, maar een nieuw beginnen.
Het is iets afstaan om het ál te winnen.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef
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
Deze keer, in verband met de aanstaande feestdagen, een kerkblad voor vier weken. In de komende weken zullen er meerdere
bijzondere diensten zijn. Palmpasen is inmiddels al weer voorbij
als u dit leest. Op deze zondag hebben de kinderen palmpaasstokken gemaakt en aan het eind van de dienst het resultaat aan
ons allemaal laten zien, het zal weer een kleurig en creatief
geheel zijn geweest. Vandaag, Goede Vrijdag, zal om 19.30 uur
de dienst zijn waarin we het sterven van onze Heer en Heiland
gedenken, in deze dienst zal mevrouw Werner voorgaan. Zondag
vieren we dat de Heer is opgestaan, dat Hij de dood heeft overwonnen, waarlijk een prachtig feest met een dienst waarin we
mogen luisteren naar deze mooie boodschap en uit volle borst
zingend mogen getuigen van hetgeen op Paasmorgen is
gebeurd. In deze dienst zal ds. Volgenant voorgaan en er zal,
naast het orgel, ook trompetmuziek zijn. Echt diensten om naar

Pasen 2017
Met Pasen hopen we met elkaar op een mooie dienst. Ds. Volgenant is de voorganger. De dienst wordt gebeamerd en naast
orgelspel zal er ook trompetmuziek zijn. Er is een liturgisch
bloemstuk met uitleg en er komt een toelichting op het Paasproject voor de kinderen.
Komt allen!
Hartelijke groet,
de liturgiecommissie
Hallo jongens en meisjes
16 april - Het lege graf van Jezus
Toen de sabbat voorbij was gingen Maria
uit Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Salome heel vroeg in de ochtend
naar het graf van Jezus om hem te balsemen met olie. Onderweg naar het graf zeiden ze tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de
steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze bij het graf kwamen,
zagen ze dat de steen al was weggerold.
De vrouwen liepen het graf binnen en daar zat een wit geklede
jongeman, een engel. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen
hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret, die
gekruisigd is. Hij is opgestaan uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat
is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn
leerlingen en Petrus: ‘Jezus is in Galilea, daar zullen jullie hem
zien, zoals hij jullie heeft gezegd.’’Jezus is opgestaan. Hij leeft!
Het is moeilijk om dat te geloven, eigenlijk ongelooflijk. Er breekt
een nieuwe tijd aan. Daarvoor vieren we feest. Het paasfeest. We
mogen zingen voor de opgestane Heer!
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23 april - Israël wordt onderdrukt in Egypte
Ken je nog het verhaal van Jakob en
zijn zonen. Jozef, één van de zonen,
werd raadsman van de farao in Egypte
nadat zijn broers hem hadden verkocht
omdat ze jaloers op hem waren. Na
hun hereniging ging de hele familie van
Jozef in Egypte wonen. Het is nu een
paar honderd jaar later en Jozef en zijn
broers, maar ook hun kinderen en
kleinkinderen zijn gestorven. Maar die
kregen ook weer kinderen en zo ontstaat er een volk die de Israëlieten heetten. Het hele volk woonde overal in Egypte. Er kwam
in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet
gekend had. Hij zei tegen zijn volk de Egyptenaren: ‘We moeten
voorkomen dat de Israëlieten nog groter worden. Straks breekt
er oorlog uit en willen ze vechten met de vijand tegen ons.’ Daarom bedacht hij dat de Israëlieten maar hard aan het werk
moesten worden gezet dan werden ze ook niet groter. Maar hoe
meer ze de Israëlieten aanpakten, hoe groter ze werden. De
Egyptenaren vonden dit niet leuk en daarom gingen ze de Israëlieten nog zwaarder werk geven en mishandelen. Ook bedacht
de koning iets nieuws en meldde dit aan de vroedvrouwen: ‘Als
er een jongentje wordt geboren in dit volk moet het worden
gedood en als er een meisje wordt geboren dan mag het blijven
leven.’ Maar de voedvrouwen deden dit niet. Dit vond de koning
niet leuk en droeg iedereen van zijn volk op om alle jongens die
geboren werden in de Nijl te gooien. Maar God vond het juist
sterk van de voedvrouwen en zorgde ervoor dat zij ook zwanger
werden zodat het volk nog meer uitbreidde. De farao lijkt de
sterkste. Hij maakt de Israëlieten tot slaven en mishandelt hen.
En wanneer dat hen niet klein krijgt, geeft hij opdracht de Israëlitische jongens te doden. De vroedvrouwen weigeren, hun plan
lukt. Een duidelijk bewijs dat God tegen slavernij is. Een teken
van hoop voor Israël. Even, want dan geeft de farao zijn soldaten
de opdracht de jongens in de Nijl te verdrinken. Een dictator krijg
je niet zomaar klein.

7 mei - Mozes vlucht naar Midjan
Toen Mozes volwassen geworden
was, zocht hij op een dag de mensen
van zijn volk op. Die moesten hard
werken voor de farao en werden
daarbij geslagen en mishandeld.
Mozes zag dit ook gebeuren. Een
Egyptenaar sloeg een Hebreeër (een
volksgenoot). Dit maakte Mozes
kwaad. Hij keek om zich heen, zag
niemand en sloeg de Egyptenaar
dood. De volgende dag waren twee
Hebreeuwse mannen aan het vechten. Hij vroeg hun: ‘Waarom
sla je iemand van je eigen volk?’ De man antwoordde: ‘Wie heeft
jou als leider en rechter aangesteld? Wou je soms ons ook doodslaan?’ Mozes schrok. Had toch iemand gezien wat hij gedaan
had. Toen de farao ervan hoorde wilde hij Mozes laten doden.
Daarom vluchtte Mozes en kwam in Midjan. Hij ging bij een put
zitten. Daar kwamen de dochters van de priester van Midjan
water putten voor de schapen en geiten van hun vader. Maar
ook herders die hen wilden wegjagen. Mozes liet dit niet gebeuren en schoot hen te hulp. De vrouwen kwamen terug bij hun
vader en vertelde hem dat een man hen geholpen heeft met het
water putten. ‘Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Nodig hem uit om te komen eten.’ Dit gebeurde en Mozes
liet zich overhalen om bij de man te blijven wonen. Hij kreeg één
van zijn dochters tot vrouw en die kreeg een zoon die de naam
‘Gersom’ kreeg. Mozes voelt zich geen Egyptenaar. Hij kiest voor
de Israëlieten, maar dan komt hij in de problemen. Met geweld
wil hij de Israëlieten helpen. Dat is natuurlijk niet goed. In Midjan
wordt Mozes weer gelukkig en krijgt een zoon. Mozes moet nog
een hoop leren en achteraf blijkt God deze periode te gebruiken
daarvoor. God vraagt ons niet om het recht in eigen hand te
nemen, maar op Hem te vertrouwen en zo te leven als Hij ons
door Jezus leert.

30 april - De geboorte van Mozes
In diezelfde tijd werd een vrouw zwanger en kreeg een zoon. Zij wilde niet dat
haar zoontje werd gedood door de soldaten en daarom verstopte ze hem.
Maar na drie maanden kon ze hem niet
meer verborgen houden. Ze maakte een
mandje en besmeerde het met pek en
teer zodat hij zou blijven drijven. Toen
legde ze haar zoontje in het mandje en
zette de mand in het riet langs de oever
van de Nijl en liep daarna weg. Maar de zus van het jongetje
hield het mandje in de gaten om te kijken wat er nu ging gebeuren. De dochter van de farao kwam naar de Nijl om te baden. Zij
zag het mandje staan en liet één van haar dienaressen het halen.
Ze maakte het mandje open en zag het jongetje. Hij huilde. ‘Dat
moet een Hebreeuws kind zijn’, zei ze. De zus van het jongetje
liep naar de dochter van de farao toe: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse
vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ Dit vond ze goed en het meisje ging naar de moeder van
het kindje en bracht haar naar de dochter van de farao. ‘Neem
dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De
vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg
was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Ze voedde het
kind op alsof het haar eigen zoon was en noemde hem Mozes,
‘Want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’ De ouders van
het kindje hadden maar één wens: dat hun baby mag blijven
leven. Mozes groeit niet op bij zijn ouders, maar verder ontbreekt
het hem aan niets. Eigenlijk redt God Mozes. Hij zorgt ervoor dat
het zo allemaal loopt. Want God heeft een plan met hem.

Rooster oppas- en kindernevendienst
16-04 Nicoline en Anouska
23-04 Lisa en Gonnie
30-04 Anne-Miek en Djoerd
07-05 Annetta en Mark
14-05 Elly en Jannie

Groetjes, Mirjam Rap

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
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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
Vanaf de Proosdij
Zo vlak voor vertrek kan er soms lichte onrust ontstaan. Heb ik
echt alles ingepakt? Heb ik overal aan gedacht? Zijn we er klaar
voor? Volgende week is het al de Goede Week. Of, de Stille
Week.
In de afgelopen periode hebben we ons voorbereid op het Paasfeest. Zondags, samen in de kerk, of ook nog woensdags, door
kort samen te komen, biddend, luisterend en zingend voor een
avondgebed. Zijn we er dan nu klaar voor? De belijdeniscatechisanten hebben zich voorbereid op hun belijdenis, en morgen
vertrekken we nog naar een klooster. Maar dan, ben je er dan
klaar voor?
Wanneer ben je ergens klaar voor, of aan toe?
Wanneer ben je eigenlijk ‘klaar’ om Pasen te vieren? Na 40
dagen? Wanneer in je leven kun je eigenlijk ‘ja’ zeggen op die
grote uitnodiging om Christus te volgen?
Het ‘ergens klaar voor zijn’ is voor andere gemeenteleden ook
een belangrijk thema deze weken. Zij bereiden zich niet zozeer
op het Paasfeest voor, maar op een afscheid van dit leven. Ben
je daar ooit ‘klaar’ voor?
Het zijn nogal vragen. En wat is het dan bijzonder en waardevol
om samen gemeente te zijn. Om deze vragen te delen. Om met
elkaar in gesprek te zijn of te gaan, en mee te leven, met blijdschap of verdriet.
Het mooiste is dat we niet zomaar ‘samen gemeente zijn’, maar
gemeente van Christus. De ware mens. De Zoon van God. De
Heer van het Leven. Die Heer die geen harde eisen stelt, maar
kwam om leven te geven in overvloed en die naar onze liefde
vraagt.
Goede Paasdagen toegewenst!
ds. Theo Pieter de Jong

hen allen eens thuis zou brengen. Zo mag het geloof van Jelly
ons allen ook inspireren en troosten. God zal Zijn woord houden.
De troost van dat geloof wensen we elkaar en allen die Jelly
achterlaat van harte toe.
Omzien naar elkaar
Op dit moment verblijven drie gemeenteleden van de wijkgemeente Beatrixkerk in ziekenhuis De Gelderse Vallei. Mevrouw
van ’t Veer-van de Linde in verband met haar zwakke gezondheid. Mevrouw Hoogendoorn-Sopaheluwakan die revalideerde in
Het Baken in Bennekom, maar vanwege een ontsteking in haar
nieuwe heup weer even terug moest. En mevrouw Linde-Spelt
die in afwachting is van een plekje op een revalidatieafdeling
waar zij verder kan herstellen van haar verwondde been. We
wensen hen heel veel sterkte.
In de vroege ochtend van 7 april is heel rustig ingeslapen Jannie
Dijkstra-Jansen. Zij woonde de afgelopen maanden in Het
Maanderzand. De dankdienst en begrafenis waren woensdag 12
april op de algemene begraafplaats in Ede.
Die met ons deelt
het brood
als onder vrienden:
gezegend uw Naam!
Die ons hier voedt
met het licht
van de liefde:
gezegend uw Naam!
Die ons verzadigt
met het visioen
van vrede:
gezegend uw Naam!
(Sytze de Vries)
Netta Hakkenberg
Pastoraal werker
Leeskring
Op donderdag 11 mei 2017, 20.00 uur, is in de Beatrixkerk een
bijeenkomst van de leeskring. Die avond bespreken wij het boek
“Brooklyn” van Colm Toibin. Wilt u meepraten over dit boek? U
bent van harte welkom en graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Gré van der Pol
DE OPEN HOF

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

In Memoriam
Jeltje Feenstra-Walsma, 4 mei 1925 - 19 maart 2017
Op 24 maart hebben wij afscheid genomen van Jelly. Of, van
‘Beppie’, zoals haar twee kleinkinderen haar zo liefdevol noemden. Voordat wij Jelly begraven hebben op de begraafplaats aan
de Asakkerweg stonden wij stil bij haar leven, en bij woorden uit
de Bijbel. Veel liefdevolle woorden werden toen gesproken door
kleinkinderen, neven en nichten en anderen. Uit deze woorden
bleek hoe geliefd Jelly was. Haar leven begon in het Friese Ferwerderadeel en via Ermelo, waar zij haar man leerde kennen liep
de weg naar Ede. Samen met haar zus vonden zij hier een plek
in de Gereformeerde kerk waar zij zeer betrokken was. Eigenlijk
tot op het laatst, toen kerkgang niet meer mogelijk was bleef zij
er helemaal bij horen, getuige de vele contacten en banden die
er waren. In de dienst van Woord en gebed lazen we onder
andere uit het boek Exodus, hoe het volk Israël door de woestijn
het gebalsemde lichaam van Jozef meenam naar het beloofde
Land. Zijn vaste geloof was voor hen een bemoediging, dat God

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
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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 Classicale
Vergadering Ede aan de leden van wijkgemeente Open Hof
Zondag 2 april jl. is aan de leden van wijkgemeente Open Hof
meegedeeld dat de tijdelijke vrijstelling van werkzaamheden van
ds. Reedijk in de gemeente is verlengd tot en met 31 mei. U
wordt verzocht in voorkomende gevallen geen contact op te
nemen met de predikant, maar met de scriba, Betty Pluimers,
0318-591029 / 06-15686248/ via de mail
scriba@openhof-ede.nl, of de wijkouderling.
KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS
SAMENWERKENDE KERKEN

e

17 april 2017, 2 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.
1 Mei 2017
Interview met Nando Eskes over ‘Van kerkruimte naar concertzaal.’ Lied van de Week: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
(NLB218). Column: Bert Fredrikze. Actuele berichten. Vocale en
instrumentale muziek.
8 Mei 2017
Vraaggesprek met Ds. G.J. van Steeg over ‘Rouwpastoraat’.
Lied van de week: ‘Wat klaar staat op de tafel’ (NLB233)..
Column: Peter Blokhuis. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.
15 Mei 2017
Vraaggesprek met Frans Smits over ‘Aard en werk van De Deur
in Ede.’ Lied van de Week: ‘All night, all day.’ (NLB249). Column:
Bram van de Beek. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s.

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl
Pastores:
Ds. J.J. Reedijk, tel. 848032
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. L. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184
Secretariaat Cora:
Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl
Inloopmorgen donderdag 20 april: “De huidige werkwijze
van de Voedselbank”
Al jaren is de Voedselbank een bekend begrip. Toch verandert er
in de loop van de tijd wel het een en ander. De doelgroep, de
voorkeur voor bepaalde voedingsmiddelen, de vrijwilligers, het
beleid en de financiën zijn geleidelijk aangepast aan de huidige
situatie. De werkwijze is professioneler geworden. Heeft de
Voedselbank ook wensen op bepaald gebied?
Deze donderdag komt de algemeen coördinator van de Voedselbank, Hetty Lameris, u het een en ander vertellen. U bent van
harte welkom, om 10 uur staat de koffie klaar.

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

22 Mei 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: ‘Naam van Jezus, nu verheven’ (NLB664). Column: Gijs
Achterberg. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.
29 Mei 2017
Interview met Meindert Dijkstra over ‘Archeologie in Israël’ Lied
van de Week: ‘Wie blijft er waken als ik ga slapen?’ (NLB260).
Boekbespreking: Arie Romein. Muzikale intermezzo’s. Actueel
nieuws.
KERKELIJKE STAND
Overleden
J. Dijkstra-Jansen, L. Henriettelaan 17/210, 87 jaar
Nieuw
Dhr. en mw. Van Haarlem-Smits, Enkalaan 1
C.M. Van de Pol, Barteweg 15 R 110
J. Bruijnes en M. van Ruiswijk, Ridderhof 34
fam. Dimmendaal-Boven, Seinlamp 17
W. Floor, Moreelsestraat 33
Verhuisd
Dhr. en mw. De Vries - Van de Vooren, P. de Hooghstraat 70
naar Leeghwaterstraat 4
L.J.A. van Nieuwenhuizen, P. de Hooghstraat 212
naar Regentesseplein 4/2
D. Doorn, D. Ketstraat 23 naar Grotestraat 123
Dhr. en mw. Bammens-Groeneveld, Hattasingel 12
naar De Gaullesingel 59
A.D. Grevengoed, J. van Stolberglaan 151
naar Pr. Bernhardlaan 87
E. Blankestijn, Dubbelhof 107 naar Steneveld 28
M.A.J. Stomphorst, Lindelaan 3 naar De Halte 227
Vertrokken
A.C.N. van Asselt, Hofbeeklaan 69 naar Soest
Fam. Hendriksen, Kampstraat 19 naar Bennekom
B.A. Glas, Erasmusstate 19 naar Nijmegen
Overgeschreven naar
M. van Grootheest, De Rank 26 naar Lunteren
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NIEUWS
April-synode over Kerk 2025
Op 20 en 21 april komen de afgevaardigden van de classes bijeen als generale synode. De vergadering staat grotendeels in het
teken van Kerk 2025. De synodevergadering concentreert zich
onder andere op Gemeente 2025. Vervolgens staat een bespreking van het thema ‘Veiligheid’ op de agenda. Prof. dr. Beatrice
de Graaf levert een inhoudelijke bijdrage.
Het moderamen heeft geconstateerd dat er hier en daar misverstanden en onduidelijkheid bestaan over de voorgestelde kerkordelijke voorstellen op het gebied van de classisindeling en classispredikant. Op de website van de Protestantse Kerk is een
aantal veel gestelde vragen van een antwoord voorzien. De
synode is live te volgen via synode-tv.
www.protestantsekerk.nl/kerk2025 en
www.protestantsekerk.nl/synode
AGENDA
20 april + 13 mei: Estafette ‘Als een lopend vuur’ in Flevoland
De Estafette komt 20 april op Schokland aan. In de Museumkerk
zijn verhalen van Tom Draaisma en Irene Kistemaker te horen
over de eenheid op het werkeiland bij Lelystad en de hervorming
op Schokland. Op 13 mei kunt u in Dronten het ‘Feest van Vrij en
Vrolijk geloven’ met veel workshops, theater en kooroptredens.
Hoe gaat Flevoland met die vrijheid om? Hulporganisaties uit de
hele provincie presenteren hoe zij handen en voeten geven aan
het evangelie in Flevoland. Met de estafette ‘Als een lopend
vuur’ markeert de Protestantse Kerk Nederland 500 jaar protestantisme.
21 april: Inspiratiedag ‘Uitnodigende kerk’
Hoe kan een kerk meer uitnodigend zijn voor nieuwkomers?
Michael Harvey, van ‘Back to Church Sunday’ geeft tips. Tijdens
de inspiratiedag in Nijkerk haalt hij alles uit de kast om predikanten, kerkelijk werkers en plaatselijk kader te betrekken bij de cultuur van een uitnodigende kerk. Het is een voorproefje op Kerkproeverij, de landelijke campagne die in september plaats vindt.
25 mei: Vernieuwingsfestival 2017: Open hemel
Wat betekent het dat we als christenen leven onder een open
hemel? Op het Vernieuwingsfestival van het Evangelisch Werkverband inspireren ds. Jelle de Kok, Jan Pool en Hans Maat de
festivalbezoekers hierover. Er is een aanbiddingsband bestaande
uit o.a. Kinga Ban en Elisa Krijgsman, en cabaret door Rob
Favier. Ook is er veel ruimte voor gebed en ministry.
11 juni: Gemeente-uitje met snufje Luther
De Roos van Culemborg (kerk-cultuur-samenleving) organiseert
een einde-seizoensuitje in Culemborg voor (groepen uit) kerkelijke gemeenten. Het programma biedt een mix van ontspanning
en cultuur met kerkelijke relevantie: theater, kerkdienst, natuurwandeling, zingen, concert Fries Symhonie Orkest, picknick en
exposities in de drie Barberakerken. Gemeentegroepen kunnen
hun eigen programma samenstellen. Toegang gratis, bij sommige onderdelen wordt een collecte gehouden.
MATERIALEN
Met en zonder Jezus. Hemelvaart.
Hemelvaart is vaak maar moeilijk uit te leggen. In het boekje
‘Met zonder Jezus – over Hemelvaart’ gaan tien mensen in op
wat Hemelvaart voor hen betekent. Gebeden, gedichten en
andere teksten helpen om het feest van Hemelvaart dichterbij te
brengen. Een kort overzicht laat zien hoe Hemelvaart in de loop
der eeuwen (in de kerk) is gevierd. Te bestellen (€ 6,50 incl.
porto) via www.protestantsekerk.nl/webwinkel

Kerkomroep.nl voor volgen en terugkijken kerkdienst
De redactie van Kerkbulletin ontving onlangs het volgende
bericht; mogelijk is het iets voor uw kerk? Via Kerkomroep.nl
kunnen mensen kerkdiensten volgen en terugkijken/-luisteren.
De nieuwe website is responsive, zodat ook op tablets en
mobiele telefoons een kerkdienst goed kan worden gevolgd.
Daarnaast is er een gratis app te downloaden met extra functies
zoals locaties zoeken en pushnotificaties voor smartphonegebruikers. www.kerkomroep.nl
Collecteberichten voor kerkblad en website
7 mei, collecte Missionair Werk en Kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht
In maart 2013 heropende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht
Het Badhuis, een gezamenlijk project van de Oude Kerk, de
Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het Badhuis wil
een huiskamer voor de wijk zijn en een plek om elkaar te ontmoeten. Er is een uitgebreid activiteitenaanbod voor de hele
wijk, voor jong en oud. Zo is er op vier ochtenden in de week
‘koffiehuis’, is er iedere woensdagochtend een brunch, en zijn de
buurtmaaltijden en de kinderclubs populair.
Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken b Het Badhuis,
dat inmiddels pioniersplek van de Protestantse Kerk is geworden. Het Badhuis heeft een aanvullend aanbod naast de maatschappelijke activiteiten in de w k. Elke zondagochtend is er kinderbijbelclub met zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen
en een spel. Ook voor volwassenen is er een activiteit waarbij de
B bel open gaat. Er is ook de Alpha-cursus waar deelnemers
kennismaken met het christelijk geloof. Maar Het Badhuis doet
ook mee met andere activiteiten in de wijk. Het doel is om als
kerk dienstbaar te zijn aan de mensen in de wijk. Dat staat voorop.
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse
Kerk pioniersplekken als Het Badhuis. Helpt u mee? U kunt uw
bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk mei.
Overige collecteberichten:
www.protestantsekerk.nl/collecterooster
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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

