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Eert uw vader en moeder. 
Het einde van mijn opleiding is bijna in zicht: nog 
een aantal woensdagen supervisie, intervisie, 
leertherapie en nog een dag over 
levensbeschouwing. En helemaal aan het einde 
een dag waarop de verschillende artikelen die 
iedereen geschreven heeft worden 
gepresenteerd. Mijn artikel is zo goed als af en 
gaat over loyaliteiten in een samengesteld gezin. 
Ik leef in een samengesteld gezin (= twee 
mensen die niet voor de eerste 
samenwonen/getrouwd zijn en één of meerdere 
kinderen uit een vorige relatie hebben) en het 
leek me boeiend om vanuit de contextuele 
benadering te kijken naar de praktijk en wie nu 
loyaal is aan wie. Volgens de Hongaarse 
psychiater die aan de basis stond van de 
contextuele benadering, Iván Böszörményi-
Nagy, zijn er twee verschillende soorten 
loyaliteiten: zijnsloyaliteit en verworven loyaliteit. 
Zijnsloyaliteit is de loyaliteit die een kind heeft 
voor zijn vader en moeder: het is een loyaliteit 
die er nu eenmaal gewoon is. Daar hoef je als 
ouder niets voor te doen. Nou ja, de ouder heeft 
er wel iets voor gedaan: hij/zij heeft het leven 
gegeven aan zijn/haar kind. Het gevolg daarvan 
is dat de ouder in eerste instantie 
verantwoordelijk is voor het kind omdat het kind 
nog niet voor zichzelf kan zorgen. In de loop van 
de jaren komt er een soort van balans in geven 
en ontvangen tussen ouder en kind: de ouder 
geeft aan het kind en het kind geeft aan de 
ouder. Aan elkaar wordt gegeven en van elkaar 
wordt ontvangen. Natuurlijk gaat dit niet altijd 
goed: soms gebeuren er in gezinnen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verschrikkelijke dingen die niets met geven en 
ontvangen te maken hebben. En toch, zegt  
Nagy, onder de pijn en dat wat jou is aangedaan, 
ligt zijnsloyaliteit. Als het je dan bijna onmogelijk 
gemaakt wordt om loyaal te zijn, is dat des te 
pijnlijker. 
Verworven loyaliteit is dat wat je ‘verdient’. Door 
te zorgen voor de ander, door passend te geven, 
door er voor de ander te zijn verwerf je loyaliteit. 
Dat is niet ‘in plaats van’ zijnsloyaliteit: ouders 
kunnen ook loyaliteit verwerven door goed voor 
hun nageslacht te zorgen. Dus dat is eigenlijk 
dubbel zoveel loyaliteit: zijnsloyaliteit plus 
verworven loyaliteit. Tussen stiefouders en 
stiefkinderen bestaat geen zijnsloyaliteit, maar 
stiefouders én stiefkinderen kunnen wel loyaliteit 
verwerven. Ook vrienden en vriendinnen kunnen 
loyaliteit verwerven door voor elkaar te zorgen.  
Volgens Nagy gaat zijnsloyaliteit vóór verworven 
loyaliteit. Dus als je vader en je vriend 
tegelijkertijd om jouw aandacht vragen, ben je 
eerder geneigd om je vader die aandacht te 
geven dan je vriend. Natuurlijk heb je daar ook 
een keuze in. Maar automatisch, volgens de 
theorie, gaat je vader of moeder, of je eigen kind, 
voor. Dat maakt het in samengestelde gezinnen 
soms best ingewikkeld omdat een stiefzoon – 
opnieuw: volgens de theorie – niet je ‘eigen’ zoon 
is.  
In dit kader moest ik denken aan “Eer je vader 
en je moeder”.  Volgens de contextuele theorie 
is dat niet zozeer een opdracht – maar is dat iets 
wat je vanzelfsprekend doet, of waar je in je 
hoofd of in je hart graag zou willen. Met dien 
verstande dat het omgekeerde ook 
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vanzelfsprekend zou moeten zijn: van de vader 
en moeder wordt verantwoordelijkheid richting 
het kind/de kinderen verwacht. Het kind heeft 
recht op die zorg. 
Jan-Peter Prenger 

 
Gemeenteavond 25 april 
De gemeenteavond van maandag 25 april heeft 
iets losgemaakt. Dank aan de ongeveer 75 
mensen die aanwezig waren en actieve 
betrokkenheid lieten zien op deze avond. Er 
werd gevraagd om te reageren op de drie 
scenario’s, die PGE heeft ontwikkeld in 
samenspraak met deelnemers uit de zes 
kerken, waaronder Emmaüs.  Emmaüsgangers 
reageerden 25 april in de veelkleurigheid die 
Emmaüs eigen is. Sommigen maakten een 
afgewogen keuze uit de 3 scenario’s met 
daarbij soms de kanttekening: “als het dan moet 
dan maar zo”. Maar er kwam ook een energie 
vrij die vooral terugging naar de oorspronkelijke 
eigenheid van “de samenwerkende kerken in de 
Rietkampen”.  En naast de drie scenario’s 
kwam er een vierde scenario.  
Over alle scenario’s is in de week na 25 april 
met twee verschillende groepen gesproken. Ik 
ben bij beide geweest. Fantastisch en 
hoopgevend hoe deze mede-Emmaüsgangers 
elkaar -uiteraard met een gevoel van urgentie 
en belang- kritisch weten te bevragen en 
enthousiast komen met aanpak en ideeën. 
Die energie is volop nodig. Een half scenario is 
voor de toekomst onvoldoende. Als we als 
Emmaüs voor langere termijn het goede 
“eigene” wil blijven behouden moeten we 
woorden in daden omzetten. Het vuurtje van de 
gesprekken loopt ook nog op dit moment. Op 
19 mei ga ik in de Algemene kerkenraad PGE 
toelichten waar we als Emmaüs staan (bij het 
schrijven van dit stuk, moet dat nog 
plaatsvinden) en op 23 mei zullen we als 
gemeenschap op een tweede gemeenteavond 
de koppen bij elkaar steken, en dat is bepalend 
voor onze weg in komende tijd.   

Voor mij zijn de volgende sleutelwoorden 
belangrijk: 
- Gemeenschap (de Emmaüsgemeenschap 

is mijn drijfveer; ik vind het belangrijk om 
de harmonie en  verbinding te behouden 
en niet over mensen heen te (laten) lopen. 
Maar er moeten wel knopen doorgehakt 
worden en niet iedereen kan 100% 
tevreden gemaakt worden.); 

- Commitment (we hebben jouw actieve 
inzet nodig, voor langere tijd! En we 
hebben allemaal gezien dat in afgelopen 
jaren – en niet alleen Covid-tijd-  de 
motivatie om zich te verbinden aan een 
activiteit geringer is geworden. Mensen 
stoppen met hun vrijwillige activiteit -en dat 
mag ook- maar minder mensen zeggen ja  
tegen de vraag om een taak op te pakken; 
gebrek aan vrijwilligers op alle fronten. Dat 
brengt geen toekomst!); 

- Drive (het voorgaande is belangrijk, maar 
daarbij vooral ook de enthousiaste houding 
om iets op te pakken, zoals bij Koningsdag 
voor een eenmalig iets, maar ook om 
iemand te horen zeggen “leuk, ik ga een 
nieuwe website bouwen voor Emmaüs” of 
“mag ik komende tijd meedenken over 
communicatie naar de wijk?);  

- Respect (er zijn veel Emmaüsgangers, 
waaronder ook Jan-Peter als voorganger, 
die zich inzetten voor onze gemeenschap. 
Er zijn ook verschillende opvattingen en 
belangen en die verdienen allemaal 
respect, vanuit christelijke en menselijke 
waarden die we samen hoog willen 
houden. Ook al zijn die verschillen er, niets 
rechtvaardigt zinloze (!) kritiek of het 
“tegenover elkaar staan” van mensen, en 
we weten uit algemene ervaring dat binnen 
de kerk in perioden als deze mensen boos 
en gefrustreerd weg kunnen lopen en 
daarna nooit meer in beeld willen komen. 
Dat is zonde (ook in Bijbelse zin); 

- Solidariteit- synergie (het proces waarin de 
drie scenario’s tot stand zijn gekomen 
verdient ook respect. Het komt niet uit de 
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lucht vallen en heeft uiteraard ook met geld 
te maken, maar het is ook gemaakt vanuit 
een behoefte aan solidariteit (“we laten de 
kleintjes of pechhebbers niet vallen”). 
Waar dat wederzijds versterkend is 
moeten we dat willen volgens mij; waar het 
afbreuk doet moeten we het vermijden. 
Verder: wat Emmaüs betreft geldt 
solidariteit niet alleen voor PGE maar ook 
voor de Titus Brandsma Parochie, voor de 
(oud-)Vrijzinnigen Ede en voor de niet 
kerkelijken.  

o PGE is onze partner die zorgt voor 
beleidsinput, voor kerkgebouw en 
voorganger/pastor; 

o RK/ TBP is onze partner die, zorgt voor 
beleidsinput, 10 voorgangersbeurten e.a.;  

o Vrijzinnigen Ede (fonds) is onze partner die 
zorgt voor bijdrage voorgangersbeurten en 
vrijzinnige activiteiten; 

o Niet-gebonden Emmaüsgangers zijn ook 
partners die zorgen voor vrijwillige (ook 
financiële) inbreng. 

Omdat PGE de grootste “financier” is, is 
Emmaüs nu afhankelijk van PGE, maar als 
uitgangspunt is Emmaüs een 
meerkerkenorganisatie. Altijd geweest, ook 
vanuit PGE. Zie het convenant van begin jaren 
90. 
We moeten als Emmaüs onze eigen 
afwegingen maken, met respect voor onze 
partners, zoveel mogelijk in harmonie en 
solidariteit, en met solide hernieuwde drive en 
commitment in een passend scenario. Dat wens 
ik ons toe. 
Albert Wielink 
Voorzitter Coördinatieraad    
 

 
 

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 

15-05 - 10:30  ds. Jan-Peter Prenger 

22-05 - 10:30 ds. Jan-Peter Prenger 
29-05 - 10:30  Gave Viering 
05-06 - 10:00  Pinksteren, 
    gezamenlijke viering (terrein 

Edese Ijsvereniging) 
12-06 – 10:30  ds.  Erik de Waard 
19-06 – 10:30  ds.  Jan-Peter Prenger 
26-06 – 10:30  ds.  Jan-Peter Prenger 
    

Voorbede + Bloemengroet 

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

viering@emmaus-ede.nl 

graag zaterdag voor 12.00 uur. 

Collectes april 2022 
03-04 Kerk in Actie Moldavië €   119,30 

 Hulp in de wijk  €     58,70 
  Bloemengroet    €     46,60 
10-04  Kerk in Actie JOB   €   136,80   
  Hulp in de wijk    €     83,00 
  Bloemengroet    €     62,10 
17-04   Kerk in Actie    €     92,50 
  2e en 3e collecte   €   369,30 
Voor voedselhulp in vluchtelingen- 

Kampen in Oekraïne door alle wijken 

PGE. Totaal bedrag   € 3700,00. 

Dit bedrag is bij de grens van Oekraïne 

In ontvangst genomen door 2 dominees. 
Ze waren hier enorm blij mee en bedanken 
iedereen voor deze bijdrage. 
24-04 Vakantieburo     €    94,75 
 Hulp in de wijk    €    59,25 
 Bloemengroet     €    34,00 
Gr Kitty van Voorst. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events
mailto:dussen.maarten@net.hcc.nl
mailto:viering@emmaus-ede.nl
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Bij de komende vieringen 
Zondag 15 mei lezen we Lucas 24: 35-48; een 
gedeelte wat verhaalt over dat wat er net na het 
breken van het brood en het herkennen van 
Jezus in Emmaüs gebeurde. Dus een post-
Emmaüs verhaal. En als ik het zo zeg, zou je 
zomaar kunnen denken dat het dan misschien 
ook wel over de toekomst van ons als Emmaüs 
gaat, en in zekere zin klopt dat ook…  Nellie 
speelt op de piano. 
Zondag 22 mei zorgt Erik Onnink voor de 

muziek. We lezen twee bijbelgedeeltes: volgens 

mij sinds hele lange tijd iets uit een brief Jakobus 

1: 19-27 en als tweede Johannes 16: 23b-30. Bij 

Jakobus gaat het over geen woorden maar 

daden. Maar voor mij de vraag: wat maakt dat je 

over gaat tot daden? Wat is je motief, je 

drijfveer?  

Zondag 29 mei is er een Gave-viering. 
Zondag 5 juni: Pinksteren! Zondag 5 juni is het 
Pinksteren, het feest van de ene Geest die velen 
bezielt. Bij uitstek een feest dat wij met elkaar 
willen vieren, nu de wijken van de PGE hebben 
uitgesproken meer en meer één te willen 
worden. 
Daarom nodigen wij iedereen van harte uit om 
met elkaar het Pinksterfeest te vieren en wel 
buiten, op het terrein van de Edese IJsvereniging 
aan de Langekampweg 6 (aanvang 10.00 uur). 
In volle vaart…! is het thema. Dus kinderen: 
neem je skeelers en/of step mee! Iedereen mag 
een eigen stoel meenemen of een kleed/kussen 
als u op het grasveld wilt en kunt zitten. Voor 
ouderen die niet zo mobiel zijn, wordt voor een 
stoel gezorgd. 
Samen vieren met ds. Agnès Gilles, ds. Theo 
Pieter de Jong en ds. Jan-Peter Prenger, samen 
zingen onder leiding van Albert Brink en samen 
luisteren naar het Bespreek het Samen 
kamerkoor onder leiding van Myra van der Jagt; 
en elkaar ontmoeten onder het genot van een 
kop thee of koffie met iets lekkers. Houd de eigen 
kerk-/wijkbrieven in de gaten voor verdere 
informatie. Want we kunnen uw hulp gebruiken, 
o.a. bij het bakken van lekkers. Het lekkers voor 

de kinderen is geregeld: er zijn bijzondere 
‘vlammen’ die je kunt eten. 
Aan de voorbereiding zal het niet liggen, maar 
het feest wordt natuurlijk pas groot als u en jullie 
komen! Hierbij van harte uitgenodigd! 

Mocht u toch liever Pinksteren vieren in de kerk? 
Er is ook een PGE-viering in de Taborkerk om 
10.00 uur (met livestream). Daar zijn ds. Gerben 
Westra en ds. Tineke Volgenant-Beima de 
voorgangers. 
  

Bloemengroet  
03 apr Hans en Tineke Bergmans en Tine 
Houkes 

 
10 apr Adrie Dekker 
17 april Familie Aartsen en Familie Hulstein 
26 april Maurits Hazeleger 

 
Ik was zeer verrast met de prachtige bos 
bloemen. Hartelijke dank hiervoor! 
Groetjes, Maurits Hazeleger 
1 mei Judith van de Kraats en Jan-Willem en 
Dorine Donkers 
8 mei Thea Groters en Karl en Wil de Zoeten  
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Bedankt voor de prachtige bloemen 

In memoriam 
Op stille zaterdag, 16 april, overleed op de 
leeftijd van 86 jaar Willem Aartsen, echtgenote 
van Annie Aartsen-Rooseboom. Zijn overlijden 
was eigenlijk heel plotseling, ook al ging zijn 
gezondheid de laatste tijd wel steeds meer 
achteruit. Wim was een rustige en aandachtige 
man. Hij ging stil zijn eigen gang, een beetje op 
de achtergrond. In gezelschappen luisterde hij 
vooral. Maar als het over techniek, software van 
computers en auto’s ging praatte hij volop mee. 
Hij heeft in zijn leven enorm veel kennis 
opgebouwd, door zijn opleiding, 
werkzaamheden en het lezen van alles wat los 
en vast zat.  Alles werd in detail doorgenomen 
en ook nog voor een groot deel onthouden. 
Wim heeft jaren gewerkt bij het 
scheepsbouwkundig proefstation in 
Wageningen, later het Marin. Aan het einde van 
zijn loopbaan heeft hij maanden gewerkt in 
Surabaya bij een nieuw Maritiem Instituut. Je 
zou dit zeker de kroon op zijn carrière kunnen 
noemen. Het had veel indruk op hem gemaakt: 
Niet voor niets sprak hij hier nog vaak over. 

Wim was een zorgzame man. Hij stond altijd 
klaar voor zijn dochters en voor zijn vrouw. Hij 
bracht hen weg, haalde weer op, zonder 
klagen, hij was er en stond voor je klaar. Als er 
iets gemaakt moest worden: Wim deed het. 
Alles op zijn eigen, rustige, gestructureerde 
manier. De laatste jaren had hij samen met 
Annie voor een manier gezorgd om zo veel 
mogelijk zelfredzaam te zijn.   

We wensen Annie en hun dochters, 
schoonzoons, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen veel sterkte toe! 

Jan-Peter Prenger 

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. 

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 

Inloopochtend 19 mei 2022 

Bezoek aan museum ‘De Smederij’  
 ‘De Smederij’ toont de geschiedenis van het 
garnizoen in Ede en het dagelijks leven in de 

mailto:jpcprenger@gmail.com
mailto:Beheerder-emmaus@kpnmail.nl
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kazernes. Ook is er  ruime aandacht voor Ede 
tijdens WO2 en de Bevrijding. 
  
10.30 uur Ontvangst met koffie 
11.00 uur Praatje over het garnizoen Ede en 
een rondleiding door de Smederij. 
12.00 uur Gezamenlijke lunch in de Smederij 
12.45 uur Einde bijeenkomst. 
Geef je op, uiterlijk 16 mei, bij Neleke 
Guldemond, 06-
42347890  of   n.guldemond@gmail.com 
Kosten € 15 per persoon, contant te voldoen, 
graag gepast, of op rekening NL03TRIO 0786 
9251 91 t.n.v. N. van der Kamp-Guldemond 
o.v.v. Inloop. 
  
‘De Smederij’, Verbindelaarsweg 100, Ede. 
Routebeschrijving beschikbaar. 
Heb je vervoer nodig, neem dan zo spoedig 
mogelijk contact op met Neleke Guldemond, 
  
Volgende inloopochtend: 15 september. 
 

Emmaüs: Groene Kerk ! 

In de CoRa vergadering van 28 maart is de 
mogelijkheid besproken om ons als Emmaüs, 
als Samenwerkende kerken in de Rietkampen, 
aan te melden als Groene Kerk. 
Dit heeft de CoRa goed gevonden en zo is er 
een aanvraag gedaan bij Groene Kerken 
Homepage - Groene Kerken 
Onze aanvraag is goedgekeurd. We besteden 
aandacht aan duurzaamheid, in de keuken, Fair 
trade koffie en thee, we zijn energie zuinig en 
we besteden in de vieringen aandacht aan 
duurzaamheid. Zo is er in november 2021 een 
klimaat viering geweest, samen met Hans 
Lucassen. 
En doen we mee met de schoonmaakactie op 
de landelijke opschoondagen. Een goede 
activiteit om samen met Kleopas en andere 
kerken in Ede te doen. 
Met een klein groepje proberen we de komende 
tijd de activiteiten uit te breiden. En jullie mee te 
nemen in de mogelijkheden om milieubewust 
en duurzaam te leven. Want als we allemaal 

een klein beetje doen, doen we samen een 
heleboel. 
We gaan met de tuingroep in gesprek om ook 
daar zo duurzaam mogelijk te tuinieren. Er zijn 
al stappen genomen. 
Zelf ben ik door de opschoondag weer 
helemaal aangestoken om afval van straat te 
rapen, en ik weet dat meer Emmaüsgangers de 
straten afschuimen. Ik voel me inmiddels al een 
halve expert in sigarettenpeuken. Het is 
ongelooflijk hoeveel er op de straat liggen. En 
dat maakt ook moedeloos. En dus kan 
samenwerken wellicht tot uitgebreidere acties 
leiden. Bijvoorbeeld bij de tabaksindustrie aan 
de deur kloppen zodat sigarettenfilters geen 
microplastic wordt aan het eind van de keten. 
Of koppels vormen van afvalrapers, want blikjes 
kunnen apart verzameld worden voor de 
Stichting Hulphonden. Alleen heb ik beide 
handen nodig voor stok en afvalzak, dus als 
tweetal kun je weer meer afval scheiden. 
Er valt veel te doen en samen zijn we sterker. 
 
Op weg naar een Groene toekomst! 
Atzejan, Hans en Annie  
 

Brieven Amnesty Ede 
Bericht over het maandelijkse 
brievenabonnement Amnesty Ede, dat helaas 
moest stoppen. 
Deze activiteit heb ik enkele jaren binnen 
Emmaüs mogen verzorgen.  
Ik had dat overgenomen toen Yeng Nacion uit 
Ede is vertrokken. 
De verspreiding van brieven moest begin van 
2022 stoppen, omdat de centrale persoon van 
Amnesty-Ede haar werk moest beëindigen, zie 
het onderstaande bericht. 
 
 
Beste briefschrijvers,  
In de afgelopen vele jaren heeft Remieke 
Niermeyer het maandelijkse papieren 
brievenabonnement in Ede verzorgd. Helaas 
moest ze hier, vanwege persoonlijke 
omstandigheden, mee stoppen.  

mailto:n.guldemond@gmail.com
https://www.groenekerken.nl/?msclkid=78589a0ccf9811eca4a78cfddb7b25af
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Omdat er geen vervanger is gevonden die haar 
taken kan overnemen betekent dit helaas dat er 
een einde komt aan het brievenabonnement.  
Via www.amnesty.nl/kom-in-actie kunt u zich 
zelf abonneren op schrijf- en emailacties.  
Mocht u interesse hebben in het overnemen 
van de activiteiten van Remieke (een 
investering van circa 4-6 uur per maand) dan 
gaan wij graag met u in gesprek! U kunt dan 
contact opnemen met Theo Boessenkool.  
t.boessenkool@wxs.nl 0318-637679.  
We danken u hartelijk voor uw deelname aan 
de schrijfacties en vooral ook Remieke voor 
haar jarenlange inzet!  
Met vriendelijke groet, mede namens Mirjam 
Koopman, 
Theo Boessenkool 
 

Verhuisbericht. 

Mw. De Ruiter is verhuisd van Den Uylpark 2 
naar: De Hondskamp, Kamer 19, Dorpsstraat 
25, 6741 AA Lunteren. 
Kaartjes maken haar blij. 
 

Uit nieuwsbrief katholiek Ede 
Parochiebedevaart, wegens een te gering 
aantal deelnemers voor onze reis naar Lourdes 
van mei 2022 is de organisatie ‘Christoffel 
Reizen’ helaas genoodzaakt om deze reis te 
annuleren en te verplaatsen naar 19 tot en met 
25 september 2022. Heeft u nog vragen, neem 
contact op met Elly Croon op telefoon: 0655 
542 876. Het Lourdescomité z. Titus 
Brandsmaparochie. 
Zieken- en senioren 3Mariabedevaart naar 
Renkum, dinsdag 31 mei 2022. Informatie en 
opgave deelname via:  
www.titusb.nl/mariabedevaarten of via de 
coördinator Leny Lotgerink, 
l.lotgerink@outlook.com, tel. (06) 53 16 01 95

Stichting Diva Dichtbij 
 
Wat ontzettend fijn dat we onlangs een mooie 
donatie van Protestantse Gemeente Ede 
mochten ontvangen. Graag willen we u en uw 
leden hartelijk bedanken. Met behulp van uw 
donatie kunnen we kwetsbare mensen 
verrassen met een bijzonder optreden waarin 
professionele zang en oprecht contact centraal 
staat.     
Dagelijks zien we bij Diva Dichtbij wat voor 
bijzondere impact onze optredens hebben op 
de mensen die we bereiken. We willen graag 
dat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen 
genieten. De donatie van uw gemeente draagt 
daaraan bij. 
Via onze nieuwsbrief houden we u graag op de 
hoogte van onze optredens en activiteiten. 
Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan nu aan 
via www.divadichtbij.nl/nieuws/nieuwsbrief/.   
 
Nogmaals hartelijk bedankt voor uw steun! 
Met vriendelijke groet, 

Hadassa van Stapele 
Stichting Diva Dichtbij  
 

Bespreek het samen. 
Zondag 15 mei om 15:00 uur in de Noorderkerk 
Verwonder je mét Annemiek Schrijver! 
– ds. Caroline Oosterveen in gesprek met 
Annemiek Schrijver – 
Van harte welkom, het Bespreek het Samen 
team. 
(collecte bij de uitgang) 

 

 
 
  

http://www.titusb.nl/mariabedevaarten
http://www.divadichtbij.nl/nieuws/nieuwsbrief/
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Agenda/Activiteiten 
Datum. Tijd    Activiteit 
18-05 19:30   Koorrepetitie 
18-05 20:00   BC vergadering 
23-05 19:00   GEMEENTEAVOND 
25-05 19:30   Koorrepetitie 
01-06 19:30   Koorepetitie  
03-06 18:00   Gezellige avond    
08-06 19:30   Koorrepetitie 
12-06   19:30   Meditatie, Stiltewandeling 
13-06 20:00   Sluiting kopij EMMAÜSnieuws 
15-06 19:30   Koorrepetitie 
19-06 20:00   Taizéreis 
20-06 20:00   CoRa vergadering 
22-06 19:30   Koorrepetitie 
29-06 19:30   Koorrepetitie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kopij en verspreiding 
Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op: 
zondag 16 juni 2022  
Sluitingsdatum kopij: maandag 13 juni 
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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