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17 april 2022 – nummer 263-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uitnodiging  
Gemeenteavond maandag 25 april 
 
Beste Emmaüsganger(es), 
Eind vorig jaar heeft de voorzitter van de 
Algemene Kerkenraad van de PGE in 
Emmaüs een uitleg gegeven over de 
toekomstplannen van de PGE en ons 
gevraagd naar onze ideeën en zorgen, om 
die te betrekken in de uitwerking daarvan. 
Naast de direct gegeven reacties, heeft de 
CoRa hierover een enquête gehouden. De 
resultaten daarvan zijn – samengevat – 
gedeeld, zowel met de AK als met onze 
gemeenschap.  
 
Inmiddels heeft de AK, op basis van de 
reacties uit alle vijf de wijkkerken en 
Emmaüs, een drietal mogelijke scenario’s 
voor de PGE toekomst opgesteld. Alle 
wijkkerkenraden en de CoRa hebben in 
een gezamenlijke bijeenkomst al kennis 
mogen nemen van een eerste versie, 
erover kunnen praten en erop kunnen 
reageren. Dit heeft geresulteerd in een 
nieuwe, bijgewerkte versie, die nu aan de 
wijkkerken en Emmaüs is verstuurd. Deze 
scenario’s van de PGE worden aan jullie 
beschikbaar gesteld.  
 
Omdat dit gaat over een ingrijpende 
verandering, willen we hierover met zoveel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mogelijk leden van onze gemeenschap in 
gesprek gaan. Ook onze convenant-
samenwerkingspartners worden hierbij 
betrokken. Daarom organiseren we een 
gezamenlijke bijeenkomst op maandagavond 
25 april. We beginnen om 18:00 uur met een 
gezamenlijke maaltijd die dient als opening voor 
het gesprek. Als je niet kunt om 18.00 uur, ben 
je welkom vanaf 19.00 uur. 
 

Aan het eind van de avond – naar 
verwachting rond 21:00 uur – hebben we 
alle op- en aanmerkingen verzameld. Op 
basis van de resultaten zullen we als CoRa 
de reactie van Emmaüs verwoorden in een 
verslag aan AK. Daar zal, op basis van de 
reacties vanuit alle wijken, (een 
waarschijnlijk aangepaste versie van) één 
model gekozen worden, waarmee de PGE 
verder gaat.  
 
Uiteraard doet de CoRa verslag van de 
voortgang van dit proces in onze 
verschillende media (Emmaüsnieuws, 
website, Facebook). 
 
Omdat we voor onze bijeenkomst een 
inschatting willen maken van de deelnemers 
aan de maaltijd, wil ik je vragen om uiterlijk 20 
april aan te geven of je wilt komen.  

 
Let op: mocht je op 25 april verhinderd zijn, dan 
kun je uiterlijk 24 april jouw vragen en/of 
opmerkingen kenbaar maken via onderstaand 
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mailadres. Alle tijdig op deze manier 
binnengekomen reacties worden op 25 april 
ingebracht in de gesprekken en resultaten. 

 
Je kunt jouw reactie – of vragen bij 
onduidelijkheden – via e-mail sturen naar 
secretaris-cora@emmaus-ede.nl.  
Alvast bedankt voor jouw medewerking! 
Hartelijke groet,   
Harrie Breuker 
Secretaris Coördinatieraad (CoRa) 

Drie scenario’s  

voor een PGE met toekomst 
 
In de tweede helft van 2021 zijn op tal van 
bijeenkomsten gesprekken gevoerd over de 
toekomst van de Protestantse Gemeente in 
Ede. Zorgen zijn geuit, ideeën bedacht en 
informatie verzameld hoe de kerk blijvend van 
betekenis kan zijn voor volgende generaties en 
voor de samenleving. Op 19 februari 2022 
hebben de leden van de Algemene Kerkenraad, 
predikanten en een groep gemeenteleden drie  
scenario’s opgesteld voor een kerk met 
toekomst. Deze zijn drie weken later, op 12 
maart, besproken en verder uitgewerkt met alle 
wijkkerkenraden van de PGE. 
 
De scenario’s zijn het resultaat van een groot 
aantal bijeenkomsten: gemeentebijeenkomsten, 
gespreken in AK en wijkkerkenraden, 
hackathons en input van individuele 
gemeenteleden. Hieronder staan eerst de 
belangrijkste resultaten van alle gesprekken. Ze 
vormen het kader voor de scenario’s. Daarna 
volgen de drie scenario’s, die als werktitel 
hebben: Open Huis, Thuis en Tentenkamp. 
 
Resultaten bijeenkomsten en kader scenario’s 
▪De Bijbel is de bron van de PGE. Daarnaast 
zijn er andere bronnen waaraan waarde wordt 
gehecht, zoals bijvoorbeeld de traditie, een 
voorbeeld hiervan is de traditie die de  

verschillende wijken afgelopen decennia 
hebben opgebouwd. 
 
▪Ontmoetingen tussen God en mensen, 
mensen onderling, geloof, bidden, zingen, 
muziek, zoeken, gemeenschap, vieren, stilte, 
rust, omkijken naar elkaar, jezelf kunnen zijn, 
respect, gastvrijheid, plezier zijn belangrijke 
woorden waaraan invulling wordt gegeven. 
▪De PGE is een gemeenschap met ruimte voor 
diversiteit. Momenteel wordt die diversiteit 
vooral gekenmerkt door de verschillen tussen 
de wijken. Ook binnen de wijken is er een grote 
diversiteit. De PGE respecteert de eigenheid 
van de wijken, biedt hiervoor ook de ruimte, 
maar organiseer de kerk in de toekomst niet 
meer vanuit de wijken, maar vanuit het geheel 
van de PGE. 
▪De PGE biedt ruimte voor de eigen identiteit 
van mensen. 
▪De kerk wil ook van betekenis  zijn voor niet-
actieve leden en zorg dragen voor mensen in 
de samenleving die hulp nodig hebben. Ze 
werkt hierbij zo nodig samen met andere 
organisaties. 
▪Meer aandacht voor jeugd en 
jongvolwassenen. Hierbij kan een aan te stellen 
jeugdwerker een belangrijke rol in spelen. 
▪Werken vanuit de talenten van mensen en niet 
zozeer vanuit bestaande functies en structuren. 
▪Ruimte bieden voor ook andersoortige 
activiteiten en verschillende soorten vieringen 
dan de huidige. 
▪Pastoraat, diaconaat, jeugdwerk en 
verschillende andere activiteiten als PGE 
oppakken en niet vanuit wijken organiseren.   
▪Streven is een klimaat neutrale en/of 
duurzame kerk te zijn. ▪Ruimte bieden aan 
kunst en cultuur. 
▪De PGE telt 3600 leden (november 2021). Dit 
aantal neemt jaarlijks met ongeveer 100 af. 
▪Predikanten en eventuele kerkelijk 
werker/pastoraal werker/jeugdwerker werken 
vanuit een team. 
▪De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen 
van leden en verhuurinkomsten. Daarnaast 
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komen inkomsten uit gerichte 
(geldinzameling)acties en activiteiten 
(subsidies, commerciële activiteiten). 
▪Het aantal gebouwen wordt teruggebracht en 
het streven is gebruik te maken van één (nieuw 
te bouwen) multifunctioneel gebouw. 
▪Als er een nieuw gebouw komt is dat iedere 
dag open en biedt ruimte voor ontmoeting, rust, 
bezinning en tal van activiteiten. 

Scenario open huis. 
Het model ‘Open Huis’ rust op twee pijlers, te 
weten de vieringen van geloof en de 
gemeenschap. Een kerk wordt gevormd door 
mensen die samen een gemeenschap willen 
vormen, naar elkaar willen omzien en er voor 
elkaar willen zijn. De kern van een kerkelijke 
gemeenschap is het samen vieren rond het 
woord van God.  
Een kenmerk is dat de OPEN HUIS kerk open 
is voor iedereen. Iedereen die wat met of van 
de kerk wil komt naar het kerkgebouw en krijgt 
antwoord, aandacht en wordt perspectief 
geboden. Er zijn dagelijks mensen in de kerk 
die dat aanspreekpunt willen en kunnen zijn. 
 
1 gebouw 
Vanaf 1 januari 2023 komt de PGE samen in 1 
kerkgebouw. Daar worden elke zondag om 
10.00 uur twee onderscheidende vieringen 
gehouden (bijv. klassieke viering naast een 
viering voor alle leeftijden). Deze vieringen zijn 
gelijkwaardig aan elkaar. Na de vieringen is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten in de 
gemeenschappelijke hal. In de middag en/of 
avond en op andere dagen kunnen er als 
gewenst andere aanvullende vieringen worden 
gehouden zoals jeugdkerk/vesper/Taizé/etc.) 
Het bestaande gebouw waar wij vanaf 1 januari 
2023 gaan kerken is De Open Hof, omdat daar 
twee kerkzalen beschikbaar zijn. Maar dit is een 
tussenoplossing. 
Want het is de bedoeling dat we op het terrein 
van de Tabor een nieuwe kerk gaan realiseren, 
die voldoet aan onze wensen. Een belangrijke 
reden om van 2023 in een gebouw bij elkaar te 
komen is dat we snel aan elkaar wennen, van 

elkaar leren en elkaar waarderen. Daarmee 
creëren we een waardevol uitgangspunt om 
samen invulling te geven aan de wensen van 
ons nieuwe kerkgebouw.  
Tot het moment waarop deze nieuwe kerk is 
gerealiseerd, maken we gebruik van De Open 
Hof die van 2023 een nieuwe naam krijgt: ‘De 
Tussen Hof’ 
Dit betekent dat alle wijken ‘Noord, Tabor, 
Beatrix, Harskamp, Emmaüs hun eigen 
kerkgebouw verlaten en naar De Open Hof 
gaan. En voor de wijk De Open Hof betekent dit 
ook dat ze geen eigen gebouw meer hebben. 
Vandaar ook het belang van de 
naamsverandering.  
 
Voordelen om op korte termijn naar 1 
kerkgebouw te gaan:  
▪Je wordt letterlijk samen 1 kerk omdat alle 
kerkactiviteiten in hetzelfde gebouw zijn.  
▪Alle wijken moeten hetzelfde loslaten en 
dragen samen dezelfde pijn. 
▪Menskracht kan gebundeld worden waardoor 
je een grote groep vrijwilligers krijgt.  
▪Er is 1 kerkbrief nodig, 1 website, 1 donkey-
mobile app, 1 ….. 
 
Harskamp 
Vanwege de afstand die er is tussen Harskamp 
en Ede is, twee ideeën: 
▪Zoals Harskamp zelf heeft aangegeven heeft 
het hun voorkeur dat een kleine groep oudere 
mensen bij elkaar kan komen met een eigen 
vierplek in Opella. Dit geeft de jongere mensen 
en gezinnen de mogelijkheid en de vrijheid om 
onderdeel te worden van de kerken in Ede. 
▪Er gaat elke zondag een busdienst rijden van 
Harskamp naar Ede en terug. 
 
De PGE doet zoveel mogelijk de dingen samen  
Samen doen geeft grotere (doel)groepen en 
meer mogelijkheden voor de individuele 
wensen. Vanaf 1 januari 2023 verzorgen alle 
wijken samen het pastoraat (nadruk op 
ouderen), het diaconaat (de nadruk op de 
kwetsbaren in de Edese samenleving), 



4 
 

Bespreek het Samen en het jeugdwerk. Voor 
het jeugdwerk lijkt het ons noodzakelijk om een 
fulltime jeugdwerker aan te stellen voor 
minimaal 5 jaar. Deze jeugdwerker krijgt de 
opdracht om de kerk zo in te richten dat de 
groep 0-40 ervaart dat het hun kerk is zodat zij 
Gods kerk mee nemen naar volgende 
generaties.  
 
Wat gaan we in het ene kerkgebouw doen? 
In het ene kerkgebouw vinden – voor zover dat 
mogelijk is – alle vergaderingen, kringen, 
jeugdwerk, etc. plaats. De kerk is 7 dagen per 
week open, om even de stilte te zoeken, een 
kaarsje te branden of een kop koffie te drinken. 
Ook is er altijd iemand voor een gesprek, 
idealiter een predikant. Het mag best voelen als 
een buurthuis waar ruimte is voor heel diverse 
activiteiten en waar ieder zich thuis voelt en 
waar je mensen met aandacht voor elkaar kunt 
ontmoeten.  
 

Het nieuwe PGE kerkgebouw 
Hoe ziet de nieuwe kerk eruit? Uiteraard 
moeten er twee kerkzalen in. Daarnaast veel 
variabel in te delen ruimten, geschikt voor 
diverse activiteiten, die het gevoel van een 
buurthuis versterken.  
Een eigen ruimte voor jongeren. Ruimte voor 
het kerkelijk bureau. Stilteruimte. 
Vergaderruimtes. Ruimte voor alle 3 de 
predikanten om te kunnen werken. Een basis 
plaats voor predikanten, zodat zij samen 
kunnen werken aan de kerk en elkaar als 
vanzelf ontmoeten. Wellicht ook ruimte voor 
diaconale/ maatschappelijke functies? Denk 
aan voedselbank, samenwerking met een 
uitvaartorganisatie, inloopcentrum, etc. Wellicht 
ook woonruimte? Denk aan begeleid wonen, 
crisisopvang, kloosteridee, etc. Een ding is 
belangrijk: doe vooral geen dingen die andere 
organisaties al doen. Geen concurrentie met 
wat er al is. Wel zorgen dat mensen verder 
geholpen worden. Bij voorkeur door te 
verwijzen door de weg te wijzen en waar 
noodzakelijk te helpen.

Scenario THUIS 
Kerngedachte van dit scenario is: hoe kunnen 
we gemeenteleden die nu kerken op een plek 
waar zij zich thuis voelen zo meenemen in het 
proces naar een toekomstbestendige PGE dat 
zij het vertrouwen krijgen dat zij kunnen 
overstappen naar een andere/nieuwe vierplek, 
wat voor hen een nieuw thuis kan worden. Dit 
scenario wordt daarom bottom-up opgezet.  
 
We gaan uit van de zes huidige vierplekken. 
Daar voelen gemeenteleden zich thuis, dat is 
een vertrouwde omgeving, waar men zich 
gezien en gehoord voelt. Vanuit deze plekken 
gaan we gezamenlijk op weg naar een nieuw 
thuis. Dat doen we door PGE-breed 
gezamenlijke activiteiten op te zetten en 
organiseren we gemeenschappelijke vieringen 
op gezette tijden. We gaan met elkaar op 
expeditie en groeien op deze wijze geleidelijk 
naar elkaar toe.  
 
Terwijl wij op pad zijn naar dit nieuwe thuis 
wordt na verloop van tijd het aantal vierplekken 
verminderd door gebouwen af te stoten en het 
huurcontract op te zeggen. Voordat het zover 
is, gaan we in gesprek met de gemeenteleden 
van die vierplek, zodat er sprake kan zijn van 
een zo breed mogelijk gedragen besluit.  
Dat nieuwe thuis bestaat aanvankelijk uit twee 
gebouwen, de Open Hof en een nieuw 
kerkgebouw op de plek van de huidige 
Taborkerk. Indien noodzakelijk doen we als 
laatste afstand van de Open Hof, dit gebouw is 
immers naar alle waarschijnlijkheid de komende 
jaren nog heel goed rendabel te exploiteren.  
Dit gehele proces doorlopen wij op zorgvuldige 
wijze door gemeenteleden nauw bij deze 
expeditie te betrekken en er de tijd voor te 
nemen, zodat de leden uiteindelijk het gevoel 
krijgen dat het verlaten van een vertrouwde 
vierplek geen lege plek maar een nieuw thuis 
oplevert.  
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Al die tijd blijven wij die activiteiten organiseren 
waar we als PGE sterk in zijn: Pastoraat, 
Diaconaat, Bespreek het Samen, 
Muziekavonden, Special Sundays om maar wat 
te noemen.  
 
We bezinnen ons op nieuwe doelgroepen zoals 
studenten, mensen die leven aan de rand van 
de samenleving, vluchtelingen. We gaan niet 
opnieuw het wiel uitvinden, maar sluiten ons 
aan bij maatschappelijke organisaties die zich 
reeds voor deze groepen inzetten. 
Ook denken wij na over de wijze waarop de 
PGE in Ede kerk wil zijn, zowel op zondag als 
doordeweeks.  
 
Het nieuwe kerkgebouw moet de beschikking 
krijgen over twee vierplekken, zodat iedere 
zondag daar twee diensten gehouden kunnen 
worden. 
Dit gebouw moet zeven dagen per week 
geopend zijn, zodat de PGE-kerk zich iedere 
dag kan manifesteren. Dit gebouw moet 
multifunctioneel worden en we onderzoeken 
welke maatschappelijke organisaties er ook een 
onderkomen in kunnen krijgen.  
 
Er moet zo snel mogelijk een financieel plaatje 
bij deze plannen gemaakt worden. Het moet 
spoedig duidelijk worden of de voorgestelde 
opzet ook in de toekomst rendabel is. 
              
 
Uiterlijk 1 januari 2024 komen we samen in één 
kerkgebouw. 
 
Scenario tentenkamp 
Het scenario Tentenkamp heeft als 
uitgangspunt dat de kerk midden in de wereld 
wil staan en een boodschap heeft aan de 
wereld. Of, als het om de Protestantse 
Gemeente Ede gaat, een kerk wil zijn voor de 
Edese samenleving. Dat de betekent dat de 
PGE wil omzien naar mensen die aan de rand 
van de samenleving leven, eenzaam zijn of 
anderszins een naaste missen. Daarnaast is de 

PGE ook een plek waar je God kunt ontmoeten, 
waar je rust vindt en je kunt bezinnen, waar je 
met jouw verhaal terecht kunt, waar nagedacht 
wordt over een zinvol leven, waar schurende 
vragen worden gesteld, een plek waar je 
uitgedaagd wordt met elkaar te ontdekken, te 
bespreken, leren en creatief te zijn. 
 
Het tentenkamp wil midden in de samenleving 
staan en richt zich daarom ook op doelgroepen 
buiten de kerk. Dit scenario zoekt 
samenwerking met andere organisaties. Ze 
realiseert zich daarbij dat haar leden onmisbaar 
zijn om van betekenis te kunnen zijn in de 
Edese samenleving. 
 
Het scenario Tentenkamp kent verschillende 
tenten, onder andere de huidige gebouwen van 
de PGE. Deze locaties worden gebruikt voor 
het vervullen van maatschappelijke functies die 
passen binnen de missie zoals hierboven 
verwoord. Daarnaast is er een centrale tent, 
ofwel het kampvuur, voor gezamenlijke 
activiteiten. 
 
De Open Hof is voorlopig de centrale tent of 
kampvuur. Vanaf 1 januari 2023 gaan we deze 
locatie hiervoor zoveel mogelijk gebruiken. Het 
is een plek waar verschillende vieringen 
plaatsvinden en andere activiteiten worden 
georganiseerd. Gelijktijdig wordt nagedacht 
over de bestemming van de andere gebouwen 
en hoe de centrale tent er in de toekomst uit 
gaat zien. Of de Open Hof hiervoor een 
geschikte locatie is wordt uitgezocht.   
 
Een van de locaties krijgt de bestemming 
kloostergemeenschap voor studenten en 
jongeren. Dit wordt met de Christelijke 
Hogeschool Ede (CHE) en International 
Fellowship of Evangelical Students (IFES) 
opgezet. Het is niet alleen een plek waar 
studenten wonen en zich terugtrekken, maar 
ook een plaats waar gemeenteleden komen en 
eten, vieren en andere activiteiten met de 
jongeren uitvoeren. 
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Harskamp krijgt een eigen vierplek en 
onderzocht wordt welke maatschappelijke 
bestemming het gebouw kan krijgen. 
 
Omdat de vaste vrijwillige bijdrage van 
gemeenteleden terugloopt wordt gezocht naar 
andere inkomsten. Voor de gebouwen wordt 
een businessplan ontwikkeld. Er zijn 
verschillende voorbeelden van kerkgebouwen 
die naast een maatschappelijke functie 
voldoende inkomsten generen om de kosten te 
dekken.  
 
Vanaf 1 januari 2023 werken de predikanten 
vanuit één team, het pastoraat wordt 
gezamenlijk ingevuld, het jeugdwerk wordt 
centraal georganiseerd, communicatie centraal 
opgepakt, etc.  
Streven is zoveel mogelijk samen te gaan doen 
vanaf die datum. 
 
Er wordt een jeugd-/projectmedewerker 
aangesteld. 
 
Maart 2022, Protestantse Gemeente Ede, 
Projectgroep Toekomst PGE. 
 
 

 
 

 

Taizéreis 
Afgelopen jaar zijn we, zoals jullie wellicht nog 
weten, met een groep(je) jongeren een week 
naar Taizé geweest en dat was een geweldige 
ervaring! Daarom gaan we dit jaar weer, maar 
dan voor alle jongeren (vanaf 15 jaar) van de 
Protestantse Gemeente Ede. Mocht je mee 
willen:  we vertrekken zondag 14 augustus  ( ’s 
morgens rond 06.30 uur) tot en met zaterdag 20 
augustus (thuiskomst rond 21.00 uur). De 
kosten voor deze reis zijn te overzien: de reis- 
en verblijfkosten waren ongeveer 200 euro p.p., 
waarvan een deel betaald wordt uit een 
jongerenpotje. Mochten de financiën toch een 
probleem voor je zijn, aarzel dan vooral toch 
niet om mee te gaan: dan zoeken we een 
oplossing zodat je toch meekunt!  
Voorbereidingsbijeenkomst en kennismaking: 
zondagavond 19 juni, 20.00 uur, Emmaüskerk, 
Laan der Verenigde Naties 94. Graag 
aanmelden via 06-13848477 of 

jpcprenger@gmail.com. 

Bloemengroet  
13 mrt Familie Oosterveld en Jop en Dacia 
20 mrt Hanny van der Kooij en familie Bos 
27 mrt Marijke Veen 
03 apr Hans en Tineke Bergmans en  
           Tine Houkes  

 
Heel blij ben ik met dit mooie voorjaarsboeket; 
een juweeltje! Hartelijk bedankt en hopelijk 
gauw “tot ziens”! 
10 apr Adrie Dekker 

mailto:jpcprenger@gmail.com
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Beste mensen, 
We zijn op zoek naar 2 zaalkosters voor de 
zondag. 
Je bent dan 1x in de maand aan de beurt. 
Je zet dan, samen met  andere kosters, alles 
klaar ter voorbereiding van de dienst. 
Loop een keertje mee, wie durft? 
Interesse, bel of mail mij dan. 
Lenie Wielink 0618310356 
Beheerder-emmaus@kpnmail.nl 

Uitnodiging 
Vanwege corona is de kerstviering voor 
ouderen al 2 jaar niet doorgegaan. 
We willen niet tot kerst 2022 wachten om iets te 
organiseren. 
Daarom nodigen wij u uit voor een gezellig 
samenzijn op 9 mei 2022  
van 15.00 – 17.00 uur in Emmaüs. 
We beginnen met koffie/thee en daarna zal er 
een hapje en drankje zijn. 
Gewoon elkaar eens zien en elkaar spreken. 
Wilt u wel even doorgeven vóór 2 mei of u komt 
en of u vervoer nodig hebt? 
U kunt zich aanmelden bij Sia Raatgever:   
c.raatgever@chello.nl of tel. 637180 
Of bij Janke Koopman:  
jankekoopman@upcmail.nl  of tel. 668496 (ná 
26 april i.v.m. vakantie) 
We hopen u te zien op 9 mei 
 

Inloopochtend  
donderdag 21 april a.s. 
De Driesprong, het landbouwgebied tussen Ede 
en Wekerom, is bij velen bekend. Weinig 
mensen weten, dat er een vliegveld is geweest 
en dat er opgravingen zijn gedaan. Henk van 
Roekel vertelt over de veelzijdige geschiedenis 
van dit gebied. 10.00 uur inloop met 
koffie, 10.30 uur begin presentatie, 12.00 uur 
einde bijeenkomst. 
Volgende inloop donderdag 19 mei. 
Neleke Guldemond

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 

 

16-04 - 22:00 ds. Jan-Peter Prenger 

 Stille Zaterdag 

17-04 - 10:30 ds. Jan-Peter Prenger 

  1e Paasdag 
24-04 - 10:30  pastor Hans Lucassen 
01-05 - 10:30  mw.  Janneke Bron 
08-05 – 10:30  mw  Netta Hakkenberg 
15-05 – 10:30  ds.  Jan-Peter Prenger 
22-05 – 10:30  ds.  Jan-Peter Prenger 
29-05 – 10:30     Gave Viering 

Voorbede + Bloemengroet 

Voorbede vragen en suggesties voor de 
bloemengroet kun je mailen naar: 

viering@emmaus-ede.nl 

graag zaterdag voor 12.00 uur. 

Collectes maart 2022 
06-03 Kerk in Actie  €   101,60 

 Hulp in de wijk  €     66,45 
  Bloemengroet    €     31,65 
13-03  Hulp in de wijk    €     20,00 
13-03  Actie 555 
20-03   Actie 555 
27-03   Actie 555 
Totaal  Actie 555      € 1006,80 
Word aangevuld met     €   416,20 
Word dus samen       € 1423,00 
Een mooi resultaat dank daar voor 
Gr Kitty van Voorst. 

 

mailto:Beheerder-emmaus@kpnmail.nl
mailto:c.raatgever@chello.nl
mailto:jankekoopman@upcmail.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events
mailto:dussen.maarten@net.hcc.nl
mailto:viering@emmaus-ede.nl
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Bij de vieringen 
De Paaswake begint om 22.00 uur. Zoals ook 
de viering op Witte Donderdag en Goede 
vrijdag is dit een viering voor alle PGE-kerken. 
We lezen uit Exodus, over doortocht en uitzicht 
op het beloofde land, gedenken onze doop en 
delen het Licht van de nieuwe Paaskaars. En 
het is bijzonder fijn dat ons eigen koor weer 
mee doet! Tanja speelt op de piano. 
Zondag 17 april vieren we opgewekt en vrolijk 
het Paasfeest, in het geloof en de hoop dat er 
nieuw leven door de duisternis heen is. Met 
mooie paasliederen en een ‘bloeiend’ kruis! 
(Daarvoor hebben we wel bloemen nodig.. dus 
zou je narcissen, tulpen of wat dan ook maar 
mee willen nemen? De bloemen kunnen voor 
de viering in het kruis worden gestoken). Tanja 
speelt op de piano en we delen brood en wijn. 
Op de drie zondagen na Pasen heten we oude 
bekenden welkom: op zondag 24 april Hans 
Lucassen, zondag 1 mei Janneke Bron (met 
Maaltijd van de Heer) en zondag 8 mei Netta 
Hakkenberg. Hans is twee jaar geleden met 
pensioen gegaan en was vanuit de parochie 
één van de medeoprichters van  Emmaüs, 
Janneke heeft een aantal jaar het pastoraat bij 
ons verzorgd en alles wat daar nog meer 
bijkwam, Netta was vorig jaar werkzaam in het 
pastoraat en is nu geestelijk verzorger in het 
verzorgingstehuis in Ameide. Goede vieringen 
toegewenst! 

Oekraïne 
Voor 44 miljoen Oekraïners dreigen de recente 
ontwikkelingen uit te lopen op een humanitaire 
ramp. Hulp is voor ieder van hen van levens-
belang. De afgelopen weken hebben meerdere 
wijken van de Protestantse Gemeente Ede dan 
ook gecollecteerd voor de opvang van vluchte-
lingen uit Oekraïne via Kerk in Actie (Noodhulp 
Oekraïne/Giro 555). Het College van Diakenen 
(waarin vanuit elke wijk een  diaken deel-
neemt) heeft  besloten deze opbrengst te 
verdubbelen met een extra bijdrage  
van € 2.500.  
Namens College van Diakenen van PGE 

Koningsdag 
Op 27 april vieren we Koningsdag, in en buiten 
op het plein, bij Emmaus. 

We zijn nog op zoek naar mensen die iets 
lekkers kunnen bakken (koek of taart). 

Het is de bedoeling dat dit wordt verkocht bij de 
koffie en alles voor het goede doel, Oekraïne. 

De cake /taart kunt u dan op dinsdagavond 26 
april tussen 19.00/21.00 uur brengen in 
Kerkelijk centrum Emmaüs. 

U kunt mij bellen of mailen als u iets lekkers 
komt brengen. 

Beheerder-emmaus@kpnmail.nl 

M 06-18310356 

 

En voor 27 april ( koningsdag) zetten wij ook 
tafels in de kerkzaal waar u zelf u leuke spullen 
kan verkopen voor het goede doel: Oekraïne. 

En zijn nog tafels vrij, u kunt u zelf opgeven bij 
Ellen Brouwer  M 06 10060474 

 mail e.brouwer-berghege@hetnet.nl 

Het is de bedoeling dat u dan op dinsdagavond 
26 april ( tussen 19.00/21.00 uur) u spulletjes 
komt brengen en op de tafel kan neer zetten. 

En dat wat niet verkocht wordt graag aan het 
einde van deze ochtend, we zijn er vanaf 7.00 
uur s`ochtends tot ongeveer 13.00 uur, deze 
weer zelf mee terug nemen. 

Vrijwilligersavond  

Er is op vrijdagavond 3 juni , eindelijk, weer een 
vrijwilligersavond. 

Schrijf u dit vast in u agenda. 

De informatie hierover krijg u binnenkort nog 
van ons door. 

Mvg, Lenie Wielink 
 

 

mailto:Beheerder-emmaus@kpnmail.nl
mailto:e.brouwer-berghege@hetnet.nl
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Samenvatting 
CoRavergadering 14 februari 2022 

 

Themavergadering: communicatie 

Als gast aanwezig: een vertegenwoordiging van 
de werkgroep communicatie. 

1.Welkom en vaststelling van de agenda  

Albert opent de vergadering en heet de 
werkgroep Communicatie van harte welkom. 

2.Opening 

Jan-Peter opent de vergadering met de tekst 
over seksualiteit die hij heeft geschreven voor 
Emmaüsnieuws, februarinummer.  

3a.Thema: communicatie 

Besproken punten: 

▪De geschiedenis en de doelen van de 
werkgroep. 

▪De werkgroep faciliteert, is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud. 

▪Inhoud loopt achter, zeker het infoboekje. 

▪EMMAÜSnieuws is de basis van onze 
communicatie naar onze geloofsgemeenschap.  

▪Weeknieuws is voor de actuele informatie, in 
urgente gevallen een extra nieuwsbrief. 

▪Werkgroepen kunnen hun informatie 
aanleveren bij de webmaster 
(website@emmaus-ede.nl).  

▪Het verslag van de CoRa is vaak erg laat. 
Reden: het moet eerst vastgesteld worden. 

▪De communicatie met de Titus Brandsma -
parochie is inmiddels opgepakt. 

Taalgebruik: geen oude “moederkerk” termen, 
bijvoorbeeld viering i.p.v. eredienst. 

▪De CoRa is verantwoordelijk om zelf informatie 
door te geven en andere werkgroepen te 
stimuleren informatie aan te leveren. 

▪▪Knelpunten:  

▪Er is geen coördinator voor het infoboekje. 

▪We missen een communicatieplan en  

▪We missen iemand die een website kan 
bouwen en onderhouden.

De vertegenwoordiging van de werkgroep 
communicatie verlaat de vergadering. 

 
3b.Verslag vorige vergadering, 3-1-2022 
Deze week worden opmerkingen nog 
uitgewisseld, daarna is hij vastgesteld en wordt 
een samenvatting gemaakt. 
Besluit: secretaris en notulist maken vanaf nu 
z.s.m. na de CoRa vergadering gezamenlijk 
een samenvatting. Deze wordt direct naar 
EMMAÜSnieuws gestuurd.  
Belangrijk aandachtspunt: in de samenvatting 
wordt niet over mensen gepraat. 
 
4.Actielijst 
Contact met RK is inmiddels weer opgepakt. 
Positieve deelname van RK en Emmaüs. 
Toekomst van Emmaüs (gebouw). Dit is 
onderdeel van het grote PGE project. De CoRa 
vergadert hier extra over op 7 maart. De AK 
heeft hiervoor een aantal scenario’s ontworpen. 
Op 12 maart vergadert de CoRa hierover met 
de AK en alle PGE wijkkerken. 
 
5.Ingekomen stukken 
– Voorstel Pastoraat PGE 2023. Dit voorstel 
wordt op 7 maart besproken. 
 
6.Besproken agendapunten 
1. Verdeling aantal vieringen met RK. Wordt 
door Tanja samen met de RK opgepakt. 
2. Gezamenlijke vieringen, o.a. met RK. 
Voorstel is om de vieringen in de Stille Week 
gezamenlijk met de andere PGE 
gemeenschappen te vieren. Dat betekent: Witte 
Donderdag in de Beatrixkerk; Goede Vrijdag in 
de Open Hof, Stille Zaterdag in Emmaüs en 1e 
Paasdag in de eigen kerk. De CoRa gaat 
akkoord. Wel is het goed om de lezingen op 
elkaar af te stemmen. 
Komt er een veertig dagen kalender door de 
voorgangers. Jan-Peter bevestigt dit. Over de 
verdeling volgt nog bericht. 
3. Financiële bijdrage RK. Afhandeling via de 
penningmeester(s). 



10 
 

4. Voorstel extra CoRa vergadering op 7 maart 
over de toekomst van Emmaüs binnen de PGE. 
CoRa is akkoord. 
5. Maaltijd van de Heer: aanpassing naam naar 
Agapè? Nee, de naam Maaltijd van de Heer 
blijft gehandhaafd. Op verzoek van de 
voorganger kan het in die viering aangepast 
worden naar Agapè. 
6. Paaskaarsen. Coördinatie net als vorig jaar. 
Voor volgend jaar wordt opvolging gezocht. 
7. Duurzame kerk. Annie heeft contact met 
Kleopas en ook vanuit de Beatrixkerk is er 
belangstelling om richting een Groene Kerk te 
gaan. In maart zijn er gezamenlijke activiteiten 
op de nationale opruimdag. Annie levert 
informatie aan over het concept Groene Kerk 
en de plannen die er zijn. Mogelijk ook een 
impuls voor samenwerking binnen de PGE. 
8. Digitalisering “Emmaüscloud”. Tot 2021 werd 
alles op papier bijgehouden. In 2012 zijn we 
gestart met digitaal vastleggen van CoRa 
documenten. De huidige, digitale opslag is 
gerealiseerd op een persoonlijk Dropbox 
account. We moeten toe naar een eigen 
“Emmaüscloud”, niet alleen voor de CoRa, 
maar ook beschikbaar voor andere Emmaüs 
groepen. De BC en de CoRa secretaris gaan dit 
onderzoeken, ook qua kosten.  
Verder bestaat er nog een papieren archief van 
de jaren voor 2012. Dit papieren archief op de 
juiste manier archiveren en scannen is een 
lange termijn klus; we hebben nog geen 
beslissing genomen over wie dit wanneer gaat 
doen. 
7.Rondvraag/wvttk 
Koningsdag is een mooie gelegenheid om ons 
als kerk te presenteren in de wijk. We zoeken 
contact in- en extern. Wellicht kunnen externe 
contacten helpen met het 
aanvragen/subsidiëren van de 
evenementenvergunning.  
Er wordt een Bewust naar Pasen “light” 
georganiseerd rond het thema het Onze Vader. 
Een bijeenkomst van een uur met gesprek en 
een korte vesper op de dinsdagavond  
van 19-20 uur. 

De jaarafrekening is naar de PGE gestuurd. 
Collectegeld voor goede doelen is nog niet 
overal doorgestuurd. We besluiten dat er nog 
een kascontrole gehouden gaat worden, zodat 
de vorige penningmeester decharge gegeven 
kan worden.  
Er wordt vanuit Emmaüs veel gedaan aan 
ondersteuning van situaties van armoede in de 
wijk. We collecteren hier ook verschillende 
keren voor. 
Binnen de werkgroep Dienst aan de Wereld zijn 
plannen om een apart banknummer te 
gebruiken voor het ontvangen van giften, ook 
voor de eerste collectes van goede doelen. De 
CoRa keurt dit plan af. 
Kan de eetgroep alweer bij elkaar komen? We 
wachten de persconferentie van dinsdag 15 
februari af. 
worden de juiste ANBI gegevens nog 
gecommuniceerd voor de belastingaangifte? Dit 
komt zowel in het februari- als het 
maartnummer van Emmaüsnieuws te staan. 
8.Sluiting Albert sluit om 22.10 de vergadering. 
 

Iftar maaltijd  
“het breken van het vasten” wordt op vrijdag 22 
april interreligieus gevierd in Emmaus. Jan 
Peter werkt hieraan mee , de burgemeester 
René Verhulst  en de imam Ramzi Abdelsadek 
van de moskee Al Mouahidien. Vóór 18 april 
kun je je nog opgeven. 
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Emmaüsganger uitgelicht 
In deze rubriek maken we kennis met één van 
onze Emmaüsgangers.  
De uitgelichte persoon kiest de volgende 
kandidaat voor het interview. 
Deze keer:  Annie Budding 

Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen? 
In 1998 zijn mijn man en ik vanuit Barneveld 
naar De Gaullesingel in Ede verhuisd. We  
wonen hier met veel plezier. Er wonen ook 
verschillende Emmaüsgangers in dit 
appartementencomplex.  
Ik ben naar een viering gegaan in Emmaüs en 
daar maakte ik als eerste kennis met Ria 
Pasman. Inmiddels wonen Ria en Rob ook hier. 
De viering in Emmaüs beviel goed. In 
Barneveld was er wel een samenwerking van 
kerken maar niet met de katholieken erbij. De 
inbreng van de diverse kerken en voorgangers 
spreekt mij erg aan met name ook vanuit de 
katholieke kerk. Ben Piepers is fijn om naar te 
luisteren. De liederen en verhalen zijn vaak 
mooi op elkaar afgestemd. Jan-Peter Prenger 
kan dat ook heel goed.  
 

Wat wil je graag delen over jezelf? 
Ik kom uit een gezin van 5 kinderen. Onlangs is 
mijn oudere zus overleden. Als teken van 
meeleven kreeg ik de bloemen vanuit Emmaüs. 
Ik was heel verrast. Ik ben nu de enige uit ons 

gezin die er nog is. Ik kan niemand meer 
vragen hoe dingen vroeger waren.  
Zelf hebben we 2 zoons en 8 kleinkinderen. We 
hoeven niet meer op te passen. Het zijn 
allemaal pubers nu.  
Ik ben een echt mensen-mens. Na het werken 
in de zorg heb ik in een gezin met kinderen met 
een beperking gewerkt. Daarna heb ik op een 
groep op de Hartenberg gewerkt. Dit werk heb 
ik gedaan tot mijn pensioen. 
Toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen als 
buddy. Ik kreeg hiervoor eerst een training. Ik 
leerde veel nieuwe, interessante dingen zoals 
over psychische aandoeningen van mensen. 
Dat heeft me altijd al aangetrokken. Het was 
heel mooi om dit werk te doen. Je ziet heel veel 
en dat maakt dat je dingen meer  kunt 
relativeren. Na een aantal jaren werd het werk 
zwaarder en de impact groter. Toen ben ik 
ermee gestopt. Dit was ook omdat mijn zus 
meer zorg en aandacht nodig had. Nu zij er niet 
meer is, is er wel weer ruimte voor iets nieuws 
maar voorlopig wil ik dat nog niet invullen. Als 
het mooi weer is gaan mijn man en ik ook graag 
fietsen.  
Ik ga nog wel regelmatig met een cliënt, uit de 
groep van de Hartenberg waar ik vroeger 
werkte, naar de Manege zonder Drempels. Dat 
is ook fijn om te doen. 
Verder houd ik van breien en haken. Ik maak 
dekentjes voor Ghana. 
 

Wat bindt jou aan Emmaüs? 
De diversiteit aan mensen spreekt mij erg aan. 
Buiten de vieringen om heb ik ook wel contact 
met verschillende mensen uit Emmaüs.  
Onlangs kregen we ook bezoek van Jan-Peter. 
We behoren nu ook tot de tachtigers. Ik nog niet 
helemaal maar mijn man al wel. 
Ik ga graag naar de vieringen in Emmaüs. Het 
zou heel jammer zijn als dat weg zou vallen. 
 

Welke Emmaüsganger komt er in de volgende 
aflevering? 
Henny Dekker.  
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Nieuws wil je delen! 
Wat zijn de mogelijkheden in Emmaüs? 

▪Binnen Emmaüs hebben we verschillende 
mogelijkheden om nieuws te delen. Natuurlijk 
allereerst live tijdens de vieringen of via 
KerkTV. Fijn dat dat (weer) kan! 

▪We hebben een website: https://emmaus-
ede.nl/. Het website-team (Jozien Peters en 

Annelies Bunschoten) doet haar best om 
nieuws te delen op de site. Aanleveren van 
items kan via een email naar 
website@emmaus-ede.nl.  Trouwens, de 

website is aan vernieuwing toe. Daarom is het 
website-team op zoek naar iemand die verstand 
heeft van het ontwerpen en bouwen van een 
website op Worldpress. 
▪Maandelijks wordt nieuws via EMMAÜSnieuws 
gedeeld. Dat is het tweede officiële 
“nieuwskanaal”. Het aanleveren van items kan 
via een email naar redactie@emmaus-ede.nl 
Onze redacteuren Arie de Niet en Betty Boot 
bekijken wat er geplaatst kan worden, maar ze 
zijn dol op veel kopij!  Cor van Boven verzorgt 
de opmaak. 
▪Als derde officiële communicatiemiddel hebben 
we de berichten via e-mail. Vanuit het mailadres 

info@emmaus-ede.nl worden het 

EMMAÜSnieuws, het weeknieuws, een rouw- of 
trouwbericht verstuurd. Incidenteel wordt de 
mail gebruikt om urgente mededelingen of 
aankondigingen te versturen. Deze mailings 
worden verzorgd door een team bestaande uit 
Jozien Peters, Annie Benjamin, Toos van 
Essen en Annelies Bunschoten. 
▪Vóór Coronatijd schreven we achterop het A5-
je van de liturgie het weeknieuws. Dit is bedoeld 
als “informeel” mededelingenplatform: waar 
gingen de bloemen vorige week naar toe, welke 
activiteiten zijn er komende week. Sinds 2020 
wordt dit weeknieuws digitaal verspreid, dit 
(i.v.m. de Coronapandemie). Annie Benjamin 
heeft de opmaak en verzending overgenomen 
van Jan-Willem Donkers (die overigens 
voorheen de website regelde, de mailings, en 

nog veel meer). Annie wordt geholpen door 
Toos van Essen.  
▪Tenslotte hebben we nog de besloten 
facebookgroep. 
https://www.facebook.com/groups/Emmaus.Ede 
. Via een facebookaccount en een wachtwoord 
kan je er bij. Dit is een platform waar iedere 
“facebookende” Emmaüsganger items kan en 
mag plaatsen. Het is geen officieel 
informatiekanaal want niet iedereen heeft 
immers een facebookaccount. Mensen die geen 
facebookaccount hebben maar toch wat willen 
delen op facebook, kunnen dit mailen naar 
facebook@emmaus-ede.nl . Het facebookteam 
(Andries Scherpenzeel en Annelies 
Bunschoten) bekijkt of het geplaatst wordt.  
▪Wat moet je waar plaatsen …. Steeds vaker 
krijgen we de vraag om items te verspreiden via 
alle kanalen. Daar hebben we (opnieuw) over 
nagedacht en afgesproken om in principe de 
informatie te verspreiden via de viering zelf, of 
via EMMAÜSnieuws, of via de website, of met 
berichten via e-mail. Dat betekent dus dat 
nieuwsitems niet automatisch worden geplaatst 
op alle platformen. Dit wordt door bovenstaande 
contactpersonen (soms i.o.m. de Cora) 
bepaald.  
▪Ook wil ik nog even het gebruik van de 
Emmaüs -mailadressen  aanstippen (zie 
colofon van EMMAÜSnieuws en de website). Er 
zijn veel algemene Emmaüs-mailadressen, 
bijvoorbeeld van de CoRa, de website, 
Facebook, de redactie EMMAÜSnieuws, 
werkgroep Vieringen, werkgroep 
Communicatie. Wij zouden graag zien dat deze 
e-mailadressen worden gebruikt om kopij aan te 
leveren.  Het grote voordeel is dat wanneer u 
een mail stuurt naar een Emmaüs-adres, de 
mail meestal bij het verantwoordelijke team 
wordt bezorgd (uitzondering voor voorganger, 
penningmeester en secretaris) en dus niet bij 
één persoon. Zo proberen we ervoor te zorgen 
dat uw e-mail snel wordt gelezen en dat er 
eventueel ook snel actie wordt ondernomen.  
▪Tenslotte: 
De werkgroep communicatie is een paar jaar 

https://emmaus-ede.nl/
https://emmaus-ede.nl/
mailto:website@emmaus-ede.nl
mailto:redactie@emmaus-ede.nl
mailto:info@emmaus-ede.nl
https://www.facebook.com/groups/Emmaus.Ede
mailto:facebook@emmaus-ede.nl
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geleden ontstaan omdat we vonden dat we 
informatie misten. We staan dan ook open voor 
suggesties om de communicatie te verbeteren. 
Hartelijke groeten, 
Annelies Bunschoten,  
Namens de werkgroep Communicatie 

Iona Community Nederland  
Inspiratie- en introductieweekend  
donderdag 26 mei – zondag 29 mei 2022  
Dopersduin te Schoorl  
 
De Iona Community Nederland organiseert 

jaarlijks een weekend voor iedereen die zich 

verbonden weet met de Iona Community en 

voor wie er mee wil kennis maken of meer van 

wil weten en ervaren. Iedereen van harte 

welkom! De accommodatie is geschikt voor 

jong en oud of je nu alleen komt of samen of 

met je hele gezin. Ook kinderen en jongeren 

zijn van harte uitgenodigd.  

Het thema van dit weekend is: Leven met de 

elementen water, aarde, wind en vuur.  

Wat hebben deze elementen jou te vertellen?  

Rondom dit thema zijn er vieringen, worden 

Iona liederen gezongen, wordt gepelgrimeerd, 

en zijn er allerhande activiteiten en workshops. 

Uiteraard is er ook ruimte om even alleen en in 

stilte te genieten van de mooie omgeving 

rondom Dopersduin.  

Het weekend begint op Hemelvaartsdag, 

donderdag 26 mei, aankomst vanaf 16.00 uur 

en zal eindigen op zondag 29 mei rond 15.00 

uur. 

Je kunt je opgeven bij Dopersduin. 
www.dopersduin.nl Klik op het formulier bij 
‘Agenda’ ‘Ionaweekend’. Daar vind je ook de 
kosten voor het weekend en nadere informatie 
over de locatie.  
We zouden het fijn vinden als je de secretaris 

van de Iona Community Nederland ook even 

een mailtje stuurt. Dan weten we ongeveer 

hoeveel belangstelling er is: Hanneke 

Ruitenbeek, secretaris@ionagroep.nl Voor 

meer informatie over de Iona Community:  

www.ionacommunity.nl  

 

Al jarenlang ben ik betrokken bij de Iona 

Community Nederland en in Schotland. Het 

weekend in Schoorl is een goede kennismaking 

met het gedachtegoed en de sfeer van de Iona 

Community. De Community zet zich in voor 

vrede en gerechtigheid. Communitybuilding is 

voor mij een sleutelwoord en dat kan zijn ver 

weg of heel dichtbij in je eigen gemeenschap. 

Daarnaast staat liturgievernieuwing hoog in het 

vaandel. Vanuit de Iona Community Nederland 

zijn zo al heel wat “Iona liederen” in het 

liedboek terecht gekomen en worden deze ook 

veelvuldig gezongen in de Nederlandse kerken 

en in koren. 

Van harte aanbevolen en als u meer wilt weten 

kunt u me er naar vragen. 

Annie Benjamin 

Evensong- 

schoonheid, spiritualiteit, reflectie, verstilling. 
Al enkele seizoenen kennen we in de 
Beatrixkerk de Evensongs. 
Een Evensong is een grotendeels gezongen 
avondgebed, dat zijn oorsprong vindt in de 
Anglicaanse Kerk. Omdat een groot deel van de 
dienst door een koor wordt gezongen heet het 
ook wel Choral Evensong.  
Veel mensen worden steeds opnieuw geraakt 
door de ingetogen diensten met prachtige 
muzikale vormen en stijlen; het is zó mooi om 
de aanwezigheid van God te ervaren door stilte, 
gewijde sfeer en schoonheid. 
De diensten volgen een vaste lijn van psalmen, 
Bijbellezingen, traditionele Engelse hymnes 
(koormuziek gaat terug tot de 16e eeuw) en 
gebeden. 
Na elke Bijbellezing volgt een gezongen lofzang 
van Maria (Magnificat) en de lofzang van 
Simeon (Nunc dimittis).  
Een deel van de liederen kunnen overigens 
door de aanwezigen worden meegezongen! 

https://www.dopersduin.nl/formulieren/activiteiten/
http://www.dopersduin.nl)/
mailto:secretaris@ionagroep.nl
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Om een indruk te krijgen kun je de diensten van 
31 oktober en 28 november terugkijken via 
kerkdienstgemist / Beatrixkerk. 
Ook via YouTube is een keur aan Evensongs te 
vinden en te beleven. 
De Evensongs vinden doorgaans plaats elke 
laatste zondag van de maand om 17.00 uur in 
de Beatrixkerk, tenzij anders vermeld. We 
pauzeren in de zomerperiode. 
We hopen steeds meer mensen te kunnen 
begeesteren! 
Je bent van harte welkom op: 
24 april om 17.00 uur in de Beatrixkerk  
Voorganger pastor Lucassen organist  
Sebastiaan ‘t Hart koor gelegenheidskoor,  
Maarten Diepenbroek, Theo Pieter de Jong, 
Tineke Kamphuis, Martin Heuvelman 
Reserveer vast de volgende dagen in de 
agenda: 29 mei, 30 oktober,  
27 november en 18 december 
Meer uitgebreide en actuele informatie via 
www.beatrixkerk.nl  
Werkgroep Edesche Evensongs 
 

Agenda/Activiteiten 
Datum. Tijd    Activiteit 
19-04 09:30   contextueel bijeenkomst 
    pastoraat 
19-04 15:30   Contact personen bijeenkomst 
20-04 19:30   Koor repetitive 
21-04 10:00  Inloopochtend 
22-04 20:00   interreligieuze viering  
     IFTAR maaltijd 
25-04 18:00   Gemeenteavond 
26-04 19:00   klaar zetten Koningsdag 
27-04 07:00   koningsdag, kerk open 
01-05 19:30   meditatie 
04-05 10:15   chronisch zieken/ouderen 
09-05 15:00   Ouderenmiddag 
09-05 20:00   Sluiting kopij EMMAÜSnieuws 
10-05 17:00   Eetgroep 
11-05 19:30   Koor repetitie

Kopij en verspreiding 
Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op: 
zondag 15 mei 2022  
Sluitingsdatum kopij: maandag 09 mei 
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,Telefoon: 0318 641 165  
Email: riapasman@gmail.com 
Of bij: Gonda Schol, Telefoon: 0318 786945 
E-mail: gonda.schol@gmail.com 
Het EMMAÜSnieuws als PDF in kleur te lezen? 
redactie@emmaus-ede.nl 
en vermeld “EMMAÜSnieuws digitaal”. 
 

Facebook: facebook.com/groups/emmaus.ede 
Website: https://emmaus-ede.nl 
 
CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ede.nl 
CoRa: voorzitter@emmaus-ede.nl 
CoRa: secretaris-cora@emmaus-ede.nl 
CoRa: penningmeester-cora@emmaus-ede.nl 
Werkgroepen: 
Weeknieuws: weeknieuws@emmaus-ede.nl 
EMMAÜSnieuws: redactie@emmaus-ede.nl 
Website: website@emmaus-ede.nl 
Facebook: facebook@emmaus-ede.nl 
Vieringen: viering@emmaus-ede.nl 
Communicatie: communicatie@emmaus-ede.nl 
 

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger  
Telefoon: 0613 848 477 
E-mail: jpcprenger@emmaus-ede.nl 
 
Contact Katholiek Ede: 
Ma-vrij  09:30 -11:30  0318 610692 
E-mail: ede@pztb.nl 
 

Kerkelijk Centrum Emmaüs 
Samenwerkende Kerken 
Laan der Verenigde Naties 94 
6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl 
Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045 
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