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In balans 
Deze week ga ik het tweede jaar van mijn 
contextuele opleiding in. Gemiddeld ben ik 1 x 
in de twee weken op woensdag in CHE om mij 
samen met andere studenten te verdiepen in 
het contextuele gedachtengoed. In het kort 
komt dat ‘contextuele gedachtengoed’ hierop 
neer: Mensen hebben mensen nodig om te 
kunnen bestaan. Gezond opgroeien kun je niet 
alleen, en hoe zou je kunnen functioneren als 
volwassen mens zonder anderen? De theorie 
gaat ervan uit dat ieder mens geboren wordt 
met een besef van zorg en rechtvaardigheid: 
Ouder/s zorgen voor hun kinderen en kinderen 
zorgen voor hun ouder/s vanuit het idee dat 
dat rechtvaardig is. Maar daar beginnen 
meteen ook de problemen: Ik ken geen 
familieverbanden waar de zorg voor elkaar 
altijd op maat is geweest. En dat is bijna ook 
onmogelijk: Ieder mens heeft zijn of haar eigen 
onvermogen, pijn uit het verleden, angsten, 
verdriet, aangedaan onrecht, of wat dan ook 
maar wat er voor zorgt dat de zorg die jij geeft 
of ontvangt niet altijd passend is. Soms wordt 
er vanuit je eigen tekort te veel gezorgd voor 
de ander, soms te weinig, soms wordt er 
vanuit het tekort van de ander te weinig voor 
jou gezorgd - met als gevolg dat de balans van 
zorgen en ontvangen uit evenwicht is geraakt. 
De vraag binnen de contextuele therapie is 
onder andere: Hoe kun je ervoor zorg dragen 
dat die balans weer in beweging komt en 
minder naar de ene kant doorslaat? In 
gesprekken met mensen zoek ik vaak naar dat 
wat er is gegeven binnen de familierelaties. 
Kun je zien dat je heel veel hebt gegeven aan 

 
je vader of moeder? Of aan je opa of oma? 
Dat je zoveel hebt gezorgd voor je zusje – 
daarmee heb je je ouders ontzien – en ja, zij 
hadden het heel druk met zichzelf, met hun 
ruzies – maar is er iemand die gezien heeft 
dat jij dit gedaan hebt? Heb je erkenning 
gekregen voor je zorgen? Of als het gaat om 
‘geven’: Heeft iemand gezien dat jij, Max 
Verstappen, heel veel hebt gegeven  door je 
hele leven de droom van je vader na te jagen? 
Of doordat jij de boerderij of de winkel hebt 
overgenomen of doordat jij, net als je opa, 
vader en zus ook in het familiebedrijf bent 
gegaan? Dat jouw geven, jouw zorgen erkend, 
op waarde geschat, gezien wordt, is van groot 
belang en werkt helend omdat je daarmee 
verdiend vertrouwen verwerft.  
Als ik het zo neerschrijf denk ik: Dat klinkt best 
gemakkelijk. Maar in de praktijk, en dat weet 
denk ik iedereen wel, zijn familieverbanden 
weerbarstig en familiegeschiedenissen 
ingewikkeld en vaak pijnlijk, maar omdat ze zo 
belangrijk zijn voor ons allemaal en grote 
invloed hebben op onze huidige relaties en op 
de generatie die na ons komt, vind ik het meer 
dan de moeite waard om steeds opnieuw te 
onderzoeken of de balans van geven en 
nemen tussen mij en mijn ouders en tussen 
mij en mijn kinderen nog in beweging is.. 
 

Een vraagje over de vieringen 

Het maken van vieringen doe ik eigenlijk 
vooral in mijn eentje. Het uitzoeken van de 
liederen en het houden van de overdenking 
ook. Ik doe dat waarvan ik denk dat het het 
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beste is, in ieder geval wat het meest bij mij 
past. Maar ik ben wel benieuwd hoe het 
overkomt (sluit het aan bij de 
Emmaüsgangers/kijkers of zit ik op een heel 
ander spoor, zijn de liederen ok of hebben 
jullie suggesties, kan er meer en beter gebruik 
gemaakt worden van filmpjes/plaatjes/kunst, 
zouden we, als de anderhalve meter niet meer 
hoeft, meer met elkaar in gesprek moeten 
gaan,  moeten we doorgaan met het 
aansteken van de kaarsen bij het gebed of kan 
het ook anders, kunnen er andere symbolen 
gebruikt worden, enz. ). Zeker ook vanwege 
Corona hoor ik nauwelijks iets terug over de 
vieringen: niet positief en niet negatief. Maar 
dat zorgt er dus ook voor dat het nog wat meer 
‘alleen’ voelt en het maakt ook wat onzeker.. 
Mochten jullie 
opmerkingen/aanmerkingen/positieve of 
negatieve dingen hebben: ik zou het erg op 
prijs stellen als jullie dit zouden willen laten 
weten!   
 

Nieuw: Bijbelgesprekskring  

In de komende herfst en winter, iedere tweede 
dinsdagmorgen van de maand (dinsdag 12 
oktober, 9 november, 14 december, 11 
januari, 8 februari en 8 maart) ben je van harte 
uitgenodigd om naar Emmaüs te komen voor 
een bijbelgesprekskring. Het is voor iedereen 
(en ook voor mij) nieuw! Dus dat betekent dat 
we de eerste keer met elkaar afspreken hoe 
we het gaan doeni en wat we er van 
verwachten. Mijn idee is in ieder geval om af 
en toe wat achtergronden bij het te lezen 
verhaal te vertellen, maar om vooral met 
elkaar in gesprek te gaan over het 
Bijbelverhaal: Wat begrijp je niet, wat vind je 
mooi, wat vind je niet mooi, wat raakt je. Een 
open en eerlijk gesprek.  
Je hoeft je niet op te geven maar kunt gewoon 
binnen komen wandelen. Mocht je niet op 
eigen gelegenheid kunnen komen: laat het 
weten en we zorgen voor een Emmaüs-taxi! 
Tijd: van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur in 
Emmaüs.  

Bloemengroet: 
15 augustus 2021 Gerard Kaat 
29 augustus 2021 Erna Meij 

Dank für die Blumen  
Lieve mede- Emmaüsgangers. 
In de afgelopen maanden hoorden wij 2 x 
onze namen bij de bloemengroet tijdens de 
zondagsdienst. Na de betreffende dienst 
werden 2 prachtige bossen bezorgd aan de 
Erasmusstate. 
We mochten van het eerste boeket genieten 
omdat ik, Wimmie een TIA had gehad. Na 4 
dagen ZGV mocht ik gelukkig weer naar huis. 
Het gaat inmiddels weer goed. Ik mag weer 
alles eten van de dokter! 
Vorige week werden de bloemen weer bij ons 
bezorgd. Dit keer waren ze voor Erna Meij, de 
moeder van Wimmie en dus de schoonmoeder 
van Gerjan. 
In het ziekenhuis hoorde zij 2 weken geleden 
dat een tumor na 17 jaar geleden terug was. 
Een bevestiging voor wat we vreesden en ook 
een opluchting dat de vermagering en het 
verlies van energie een oorzaak hadden. Het 
gemis van Kick is groot en het kon in onze 
ogen niet dat dit alleen speelde. 
Naar huis terug gaan was geen optie. 
Inmiddels heeft onze lieve ( schoon)moeder 
een prachtig plekje ingenomen bij ons in de 
boerderij. Op deze plek genieten we nu met 4 
generaties onder 1 dak van elkaar en de 
prachtige bloemen van Emmaüs (en in de 
tuin). De kaartjes met warme wensen die met 
grote regelmaat in de brievenbus liggen 
brengen vreugde. 
Dank für die Blumen….. en als u over het 
fietspad wandelt of fietst…… even zwaaien 
doet ook goed! 
Hartelijke groet voor allemaal en dank voor de 
liefdevolle aandacht. 
Erna Meij, Gerjan en Wimmie Denekamp 
Van de Erasmusstate 87b
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Bezoekersgroep Emmaus 
Een bezoeker is iemand die met je meeleeft, 
die betrokken wil zijn bij jouw lief en leed, 
iemand met wie je een vertrouwensband kunt 
opbouwen.  
 
Elke bezoeker heeft een aantal 
bezoekadressen. Over de frequentie van de 
bezoeken maken bezoeker en bezoekadres 
samen een afspraak. De bezoeker heeft ook 
een signalerende functie als er bijv. hulp nodig 
is van Dienst aan de wereld of als er behoefte 
is aan een gesprek met voorganger. De 
bezoeker ondertekent een formulier waarin hij 
of zij geheimhouding belooft over alles wat in 
vertrouwen wordt verteld. 
2 x per jaar komen we bij elkaar om 
ervaringen uit te wisselen en een thema te 
bespreken. De bezoekersgroep verzorgt de 
kerstattenties ieder jaar en overlegt over 
mogelijkheden als er vragen zijn van 
bezoekadressen.   
Onze volgende vergadering is gepland op 
dinsdagmiddag 5 oktober om 15:00 uur in 
Emmaus. 
Wil je graag bezoek ontvangen? 
Wil je graag bezoeker worden?  
Neem dan contact op met:  
Coördinator van het bezoekwerk:  vacature, 
waarneming door  
Jan-Peter Prenger 06-13 848 477  
Secretaresse van het bezoekwerk:  
Ria Pasman 0318-641165. 
 

Beste Emmaüsgangers, 
"Als je gelooft in hoop". Dat stond op een kaart 
die ik kreeg. En in tijd van ziek zijn klamp ik mij 
daaraan vast. Ziek zijn heeft ook  een 
keerzijde: het krijgen van liefdevolle aandacht 
en aangeboden hulp. Ook de ontvangen 
kaarten zijn bemoedigend en daar wil ik 
iedereen heel hartelijk voor bedanken. 
Een ding weet ik zeker: "wij gaan niet alleen". 
Een hartelijke groet van 
Hanny v.d. Kooij 

Vieringen 
Ook online live, of later te volgen via: 
 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events  

 

Komt u er niet uit? Neem dan contact op 
met Maarten van der Dussen, tel 06 
15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl  
Aanvang 11.00 uur 
12 sept. ds.  Jan-Peter Prenger  

Startzondag 
19 sept. ds. Erik de Waard 
26 sept. ds. Jan-Peter Prenger 
03 okt. ds. Jan-Peter Prenger 

MvdH 
10 okt. mw. Loes van Laar 
17 okt. Pastor Hans Boerkamp 
24 okt. mw. Janneke Bron 
31 okt. ds. Jan-Peter Prenger 

Voorbede + Bloemengroet 
Voorbede vragen en suggesties voor de 
bloemengroet kun je mailen naar 
emailadres:  
viering@emmaus-ede.nl  
graag zaterdag voor 12.00 uur. 

Collectes augustus 2021 
1-8 Open Hof €     2,50  

Diakonie  €     2,50    
Bloemengroet  €     2,50 

8-8. Achter de regenboog   € 103,95 
Diakonie  €   94,70 
Bloemengroet  €   33,55 

15-8. Achter de regenboog €   69,00    
 Diakonie €    44,20 

Bloemengroet €    33,50 
29-8. Haiti (wordt verdubbeld) €  273,20  

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events
mailto:dussen.maarten@net.hcc.nl
mailto:viering@emmaus-ede.nl
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Bij de vieringen 

>Startzondag 12 september 
Helaas kan het niet zoals we graag hadden 
gewild en moeten we nog steeds rekening 
houden met de 1,5 meter – dus we bewaren 
de geplande workshops voor later. Het lukte 
vanwege praktische zaken ook niet om de 
viering buiten te houden, dus het is nu een min 
om meer gewone viering in de kerk. Maar we 
willen wel heel graag weer wat meer contact 
met elkaar en elkaar weer eens wat 
uitgebreider spreken! Dus het was ons idee 
om na de viering buiten koffie te drinken en 
ook met elkaar wat eten. Omdat we de 
maaltijd ook niet kunnen verzorgen vragen we 
iedereen om zelf brood mee te nemen. Het is 
nog even niet anders… Maar we hopen op 
een mooie dag! 
>Zondag 19 september heten we Erik de 
Waard van harte welkom! Hij komt hier met 
enige regelmaat en is een graag geziene en 
gehoorde voorganger. 
>Zondag 26 september lezen we uit Marcus 9: 
38-50, met zinnen die om zelfonderzoek 
vragen: ‘Als je hand of je voet je op de 
verkeerde weg brengt, hak hem dan af.’ Wat is 
die verkeerde weg voor jou – en is er iets in je 
leven wat je zou moeten afhakken? 
>Zondag 3 oktober gaan we verder met 
Marcus: hoofdstuk 10: 1-16. Twee gedeelten 
lijken het: over of je mag scheiden (….)  en 
over kinderen die van Jezus weggehouden 
worden. Hebben beide gedeelten wat met 
elkaar te maken?  
>Zondag 10 oktober verwelkom we Loes van 
Laar. Loes was tot nog niet zolang geleden 
voorganger bij de Vrijzinnige 
geloofsgemeenschap hier in Ede, en we zijn 
blij dat ze er weer zal zijn! Bij haar gebeurt er 
altijd wel iets wat anders is.. 
>Zondag 17 oktober opnieuw een 
gastvoorganger: pastor Hans Boerkamp.  
We hopen op goede vieringen met elkaar, 
thuis of in Emmaüs! 

 In actie voor het klimaat! 
Al geruime tijd wil ik actief worden samen met 
anderen in de kerk en/of daar buiten en  
aandacht vragen voor het klimaat, 
duurzaamheid, leefstijl. Een paar weken 
geleden bereikte ons het verontrustende IPCC 
rapport; in november is een belangrijke 
klimaatconferentie in Glasgow, COP26. Op 
weg daarnaar toe loopt er een 
klimaatpelgrimage door Nederland op weg 
naar Glasgow. 
Naar mijn idee is dit het moment dat we in de 
Edese samenleving en kerken aandacht 
kunnen vragen voor deze belangrijke 
kwesties: duurzaamheid. Het is tijd om naar 
onze leefstijl te kijken, keuzes te maken, in 
actie te komen. Mijn hoofd borrelt van ideeën 
maar ik kan het niet alleen en ben wellicht niet 
zo’n goede organisator. Dus zoek ik 
medestanders. 
Mijn droom zou zijn om een 
werkgroep/ontmoetingsplaats te creëren voor 
mensen die duurzaamheid, het milieu, het 
klimaat een belangrijk onderwerp vinden om 
over te denken, te praten en in actie te komen. 
Ik denk dan aan bijvoorbeeld een 
maandelijkse bijeenkomst rond een maaltijd 
en een spreker en van daaruit gaan we aan de 
slag. 
En het zou fijn zijn als er in oktober/november 
een viering zal zijn, georganiseerd door de 
Raad van Kerken Ede, en/of PGE, wellicht ook 
de RK hierbij betrekken. 
Van 30 september tot 11 oktober komt de 
oecumenische klimaatpelgrimstocht door 
Nederland: Gewoon gaan! De tocht start in 
augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims 
gaan vanuit daar op weg naar de 26ste 
Wereld klimaatconferentie in Glasgow in 
november. Onderweg vragen ze aandacht 
voor het klimaat.  Klimaatpelgrimstocht 2021: 
Gewoon gaan! - Groene Kerken   
Ik wil proberen om in ieder geval een dag een 
gedeelte mee te lopen, of bij de actiedag in 
Amersfoort aanwezig te zijn. Wil je mee? Wil 

https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/
https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/
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je meedoen met nadenken en voorbereiden 
van een viering? Meld je dan bij me aan. 
Annie Benjamin 
abenjamin@kpnmail.nl , 0318-621897 

 
 
 
 

 

25 jaar Kerkelijk Centrum EMMAÜS 

   

mailto:abenjamin@kpnmail.nl
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25 jaar geleden werd ons Kerkelijk Centrum Emmaüs in gebruik genomen. Wat er aan de 
proefpolder van vijf verschillende tradities vooraf ging lees je in het boek Kerkbouw in  Ede. Op 9 rijk 
geïllustreerde pagina’s staat mooi beschreven informatie over de architectuur het wensenpakket, 
het karakter van het gebouw, beschrijving en uitleg van buiten- binnenzijde. De kerkzaal, liturgische 
meubelen enz. Een boek met informatie die eigenlijk iedere Emmaüsganger zou moet weten van 
ons bijzonder Kerkelijk Centrum. Zie onder de eerste 2 pagina’s over Kerkelijk Centrum Emmaüs. 
Het boek heeft 132 pagina’s ( 9 over Emmaüs)  en is uitgegeven in 2009 en omvat prachtige 
beschrijvingen van 21 kerkgebouwen in Ede en meer. De prijs is normaal 9,90 € maar wij kunnen 
het u nu aanbieden voor een verlaagde prijs van 2,00 €. Tip, het is een bijzonder aardig en origineel 
cadeau en niet alleen voor mannen. Je kunt meerdere boeken bestellen. 
Maak voor 20 september 2,00 € per gewenst boek over op rekening NL65 INGB 0000 3179 80 t.n.v. 
C. van Boven met vermelding van uw adres en telefoonnummer. In de wijk Rietkampen zal ik de 
boeken bezorgen. Buiten de wijk neem ik contact met je op. Let op, dit is een eenmalige actie. 
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Vraag van redactie aan alle 

werkgroepen en besturen binnen Emmaüs: 
Emmaüsgangers.  
In de vernieuwde rubriek Agenda / Activiteiten 
zouden we graag alle data opnemen van 
activiteiten, vergaderingen, besprekingen enz. 
Mede Emmaüsgangers kunnen dan tijdig zien 

welke activiteiten er zijn en daar rekening mee 
houden voor deelname of voor het inbrengen 
van ideeën en/of vragen naar de 
desbetreffende werkgroep.. 
Mail of bel je informatie tijdig door aan de 
redactie van het EMMAÜSnieuws. Zie voor 
sluitingsdatum voor kopij de agenda.. 
Hartelijke groet van de redactie. 
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Agenda / Activiteiten 

In Emmaüs: 
Als Emmaüsganger kunt u deelnemen of 
dingen onder de aandacht brengen. 
15-09-2021 19:30 koor  
16-09-2021 10:00 inloopochtend  
21-09-2021  vredesweek viering 
22-09-2021 19:30 koor  
04-10-2021 20:00 CoRa  
05-10-2021 15:00 bezoekersgroep 
05-10-2021 19:30 wgr. communicatie 
06-10-2021 10:15 senioren chronisch zieken  
06-10-2021 19:30 koor  
11-10-2021 sluiting kopij voor dit blad.. 
12-10-2021 10:00 bijbelgesprekskring 
12-10-2021 eetgroep 
08-11-2021  sluiting kopij voor dit blad 

09-11-202110:00 bijbelgesprekskring 
13-12-2021 sluiting kopij voor dit blad 
14-12-2021 10:00 bijbelgesprekskring 

11-01-2022 10:00 bijbelgesprekskring 

08-02-2022 10:00 bijbelgesprekskring 

08-03-2022 10:00 bijbelgesprekskring 
 
Als Emmaüsganger kunt u deelnemen aan 
een activiteit of vooraf ideeën inbrengen voor 
de bijeenkomst.van een werkgroep, 
commissie, CoRa, enz.  
Zo kunnen we met elkaar een betere interactie 
en communicatie bereiken tussen de 
Emmaüsgangers en de organisaties. 
 

 

Kopij en verspreiding 
Het volgende  EMMAÜSnieuws verschijnt op: 
zondag 17 oktober 2021  
Sluitingsdatum kopij: maandag 11 oktober 
Aanleveren kopij kan per E-mail via: 
redactie@emmaus-ede.nl  
of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,  
Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede 
Telefoon: 0318 624 693 
 
Opgaven voor bezorging of mutaties voor 
EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:  
Ria Pasman, De Gaullesingel 115, 
Telefoon: 0318 641 165  
Email:  riapasman@gmail.com  
Of bij: 
Gonda Schol, 
Telefoon: 0318 786945 
E-mail:  gonda.schol@gmail.com   
 
Wilt u een link om het EMMAÜSnieuws als 
PDF in kleur te lezen? 
E-mail dan naar:  redactie@emmaus-ede.nl   
en vermeld EMMAÜSnieuws digitaal’. 
 
Zie ook de website:  www.emmaus-ede.nl   
 
Er is ook een (besloten) Facebookgroep: 
 www.facebook.com/groups/emmaus.ede   
 
Gegevens pastor: 
Ds Jan-Peter Prenger  
Telefoon: 0613 848 477 
E-mail: jpcprenger@gmail.com  
 
 
Kerkelijk Centrum Emmaüs 
Samenwerkende Kerken 
Laan der Verenigde Naties 94 
6716 JE Ede 
Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045 
E-mail: info@emmaus-ede.nl 

mailto:redactie@emmaus-ede.nl
mailto:riapasman@gmail.com
mailto:gonda.schol@gmail.com
mailto:redactie@emmaus-ede.nl
http://www.emmaus-ede.nl/
http://www.facebook.com/groups/emmaus.ede
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