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Nummer 14 
Onlangs waren we bij de musical over de beste 
voetballer die Nederland ooit gekend heeft. In 
het theater in Leusden klonk het levensverhaal 
van De Verlosser, of El Salvador zoals hij later 
bij Barcelona werd genoemd. 
Johan werd geboren in Betondorp en groeide 
ook op in deze wijk in Amsterdam-Oost. Zijn 
vader overleed al vroeg en het gezin kon maar 
nauwelijks rondkomen. Zijn moeder kon in haar 
eentje de groentezaak niet meer aanhouden en 
ging daarom poetsen bij de mensen in de buurt. 
Zoiets. Ze hadden het in ieder geval niet breed.  
Johan had ongekende kwaliteiten als voetballer. 
Hij praatte in het veld, gaf gewilde en ongewilde 
aanwijzingen, strooide met de mooiste 
steekpassjes en scoorde er ondertussen zelf 
ook lustig op los. De stadions zaten vol 
vanwege Cruijffie.  

Half Nederland praatte over hem op 
verjaardagen, op het werk, op school en in de 
kroeg en iedereen had een mening over zijn 
doen en laten. Dat is nooit veranderd – tot op 
de dag van vandaag. Maar eigenlijk gaat het 
altijd om zijn voetbalprestaties en of hij niet de 
beste voetballer van de wereld was.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En in de tweede plaats wordt nog steeds de 
vraag gesteld: waarom ging hij niet naar het WK 
van 1978. 
Maar in de musical ging het ook over een 
andere kant van hem, die steeds 
ondersneeuwt: zijn sociale initiatieven. Hij 
richtte de Cruijff-foundation op en via de 
stichting zijn er sportprojecten (Cruijff-courts)  
voor (gehandicapte) kinderen en jongeren over 
de hele wereld gekomen (heel toevallig waren 
we een aantal jaar geleden met een groep 
jongeren uit Zeist op een reis via Kerk-in-Actie 
in Zuid-Afrika en liepen we ineens tegen een 
Cruijff-court aan waar we natuurlijk een 
interland-wedstrijdje tegen de Johannesburg-
jeugd moesten spelen).  
In de musical ging het vooral over voetbal, maar 
tussen twee zinnen door werd de mijns inziens 
terechte vraag gesteld: zouden we hem niet 
veel meer moeten waarderen vanwege zijn 
sociale prestaties dan vanwege zijn 
voetbalsuccessen?  
Ik ben bang dat voetbalsuccessen of andere 
vormen van ‘succes’ meer tot de verbeelding 
spreken dan de glimlach van een kind. Maar 
wanneer mag je met recht een godenzoon 
(bijnaam voor Ajax-voetballers) genoemd 
worden?  
 
“Ik geloof niet omdat ik dus niet gelovig ben 
maar ik denk wel dat er iets anders is, maar 
daardoor geloof ik datgene wat ik dus denk dat 
er is.” ― Johan Cruijff 
Jan-Peter Prenger  
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Redacteur EMMAÜSnieuws gezocht! 

Na ontzettend veel jaren heeft Betty Boot 
aangegeven te willen stoppen als redactielid 
van het EMMAÜSnieuws. Betty, super bedankt 
voor het vele werk wat je gedaan hebt! 
Er is dus een vacature in de werkgroep 
communicatie. Een aantal malen per jaar 
komen we bij elkaar om de verschillende 
kanalen van communicatie, zoals de website, 
het weeknieuws, EMMAÜSnieuws etc. door te 
spreken. Als redactielid van het Emmaüsnieuws 
werk je niet alleen! De kopij komt binnen via 
een speciaal mailadres, dit lees je door met Arie 
de Niet en jij bepaalt of het geplaatst wordt of 
niet. Je maakt de agenda compleet en het 
rooster van de vieringen. Als alle kopij compleet 
is stuur je het door naar Cor van Boven. Hij 
zorgt dan voor de juiste opmaak. Het wordt 
vervolgens naar de drukker gestuurd waarna 
het op zondag in Emmaus ligt. Op zaterdag 
wordt het digitaal verspreid en op de site 
geplaatst door Jozien of Annelies. 
Ons team zoekt dus versterking, het mooist zou 
zijn wanneer we 1 of 2 mensen zouden vinden 
voor deze leuke job! Lijkt het je wat, of wil je 
meer info, neem dan even contact met één van 
ons op! 
Hartelijke groeten, werkgroep communicatie 
(communicatie@emmaus-ede.nl) 
Peter, Harrie, Annie, Jozien, Betty en Annelies 
 

 
De afgelopen jaren heeft de Raad van Kerken 
Ede, samen met een aantal bij de RvK 
aangesloten kerken, een Passie in Ede 
georganiseerd. Centraal staat daarbij het 
lijdensverhaal van Jezus Christus, met een blik 
op het lijden in de huidige tijd, om ons heen en 
in de wereld. 
Dit jaar wordt samen met de Kleopas gemeente 
in Ede - Rietkampen de Passie georganiseerd, 
waarbij met mooie muziek, lezingen en korte 

overwegingen er ook deze keer iets heel 
bijzonders van gemaakt wordt. 
De stille tocht start op Vrijdag 7 april 2023 om 
20.15 uur bij De Gelderhorst aan de Willy 
Brandtlaan 40, 6716 RK Ede. 
De viering begint aansluitend aan de stille tocht 
om 21.00 uur in Kerkelijk Centrum Emmaus, 
Laan der Verenigde Naties 94 te Ede. 
Voorganger is ds. Nico van den Houten, 
predikant van de Hervormde Kleopas gemeente 
in de Rietkampen. Leden van de 
Kleopasgemeente verzorgen de muziek en 
zang. Vanaf 20.10 uur is de Emmaüs open voor 
mensen, die de stille tocht via een livestream 
uitzending in de kerk mee willen maken, omdat 
zij zelf niet aan de tocht deel kunnen nemen. 
De Raad van Kerken Ede bestaat uit een groot 
aantal aangesloten kerken van confessioneel 
tot vrijzinnig en oecumenisch. Iedereen wordt 
dan ook uitgenodigd om deze Passie Ede 2023 
mee te beleven, van welke gezindte u ook bent. 
Maar ook als u niet, of bijna niet, gewoon bent 
om naar een kerk te gaan, maar toch iets meer 
wilt weten over het Lijdensverhaal van Christus, 
dan bent u van harte welkom om de Stille Tocht 
en de Viering met ons mee te beleven. 
U kunt de viering ook online volgen via: 
www.kerkdienstgemist.nl/stations/2089-
Kleopasgemeente-Ede 
De Raad van Kerken in Ede 
Voor meer informatie:    
Erna Hulstein: wimenerna@hulstein.eu 
Tel. 0620905959 

Habemus Papam –  

Mocht je om een 
interessante film 
willen zien:  
zondag 2 April 
om 14.00 uur in 
Cultura. Met een 
nagesprek over  
‘Roeping’ of, zo 
je wilt 
‘Verantwoordelijkheid’ vanuit boeddhistisch en 
christelijk perspectief. 

mailto:communicatie@emmaus-ede.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2089-Kleopasgemeente-Ede
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/2089-Kleopasgemeente-Ede
mailto:wimenerna@hulstein.eu
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Bij de vieringen  
Let vooral op de aanvangstijden van de 
vieringen! 
Zondag 19 maart verwelkomen we Janneke 
Bron weer in ons midden. Iemand zei onlangs: 
‘Bij Janneke zijn het echte Emmaüs-vieringen!’ 
Wat dat precies zijn, weet ik niet, maar ik zou 
zeggen: kom, luister en ontdek! 
Zondag 26 maart heten we Loes van Laar weer 
van harte welkom! Waarschijnlijk ook een echte 
Emmaüs-viering, maar dan op de Loes-manier! 
Zondag 2 april is het Palmzondag en meteen 
het begin van de stille week. Traditiegetrouw 
lezen we ook deze zondag over de intocht in 
Jeruzalem. Maar als wat doet Jezus eigenlijk 
intocht? Als koning? Als dienstknecht? Als nar? 
Of als..  
Witte Donderdag 6 april beginnen we pas om 
21.00 uur omdat Kleopas om 19.30 uur een 
dienst heeft. We vieren de Maaltijd van de Heer 
en lezen over het wassen van de voeten. 
Symbolisch maar zo veelzeggend. 
Goede Vrijdag 7 april, 19.00 uur, luisteren we 
naar het lijdensverhaal en leggen we dat wat 
ons bezwaart, vermoeit, of waar we last van 
hebben bij het kruis. 
Paaswake, zaterdag 8 april, 22.00 uur zingt het 
Emmaüskoor mee en zijn we stil en horen we 
verhalen van het vermoeden van Licht aan de 
horizon.  
Zondag 9 april, 10.30 uur Paasmorgen. 
Opgewekt en hoopvol vieren we het Leven! We 
delen brood en wijn/druivensap en toasten met 
elkaar op de Liefde.  
Van harte welkom om één, meerdere of alle 
vieringen mee te vieren! 

Studie 
Vanwege studie (vooral voorbereiding voor de 
Stille Week) ben ik van maandag 27 maart tot 

en met 31 maart wel 
bereikbaar (via mobiel en 
email) maar niet aanwezig. 
Jan-Peter Prenger 

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 
19 - 03 10:30 mw. Janneke Bron 
26 - 03 10:30 mw Loes van Laar 
02 - 04 10:30 ds. Jan-Peter Prenger 
    Palmzondag 
06 - 04 21:00 ds. Jan-Peter Prenger 
    Witte Donderdag MvdH 
07 – 04 19:00 ds. Jan-Peter Prenger 
    Goede Vrijdag 
08 - 04 22:00 ds. Jan-Peter Prenger  
  Stille Zaterdag 
09 – 04 10:30 ds. Jan-Peter Prenger 
    1e Paasdag MvdH 
16 – 04 10:30 ds. Marieke de Vries 
22 – 04 17:00 Thomasviering 
23 – 04   Geen dienst 
30 – 04 10:30 pastor Hans Boerkamp 

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

Collectes:  februari 2023 

05-02 Stichting Hartekind  € 156,97 
 Pastoraal en Emmaüskerk  € 115,57 
 Bloemengroet  €   42,65 
12-02 Street pastoraat  € 190,47 
 Pastoraal en Emmaüskerk €   97,40 

Bloemengroet  €   40,10 
19-02 Kerk in Actie aardbeving € 812,25 
26-02 KIA kinderen in de knel € 240,40 
 Pastoraal en Emmaüskerk  € 240,95 
 Bloemengroet  €   56,75 
Vriendelijke groeten, Kitty van Voorst. 

Ruim 60 % van de collecte opbrengsten 

werden deze maand ontvangen via de Gift App. 
Ga hem ook gebruiken. 
Cor van Boven 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events
mailto:dussen.maarten@net.hcc.nl
mailto:viering@emmaus-ede.nl
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Opbrengst collecte aardbeving 

Op zondag 19 februari hadden we een speciale 
collecte voor de slachtoffers van de aardbeving 
in Syrië. Deze collecte werd in alle kerken van 
de PGE gehouden en wij hebben ons daarbij 
aangesloten.  
De opbrengst van deze grote gezamenlijke 
collecte was € 3125,25. 
Het college van diakenen zal ervoor zorgen dat 
deze opbrengst verdubbeld wordt en via Kerk In 
Actie op de goede plek terecht komt voor de 
broodnodige hulp. 
We zijn blij met deze mooie opbrengst! 
Ineke Bogaart 

Uitnodiging  voor de Thomasviering in 

Kerkelijk Centrum Emmaüs op zaterdag 22 april 
2023. 
Wat is een Thomasviering?  
Deze oecumenische vorm van vieren is 
ontstaan in Helsinki (Finland).  
In het spoor van de discipel Thomas, die 
misschien ten onrechte, de ongelovige 
genoemd wordt, gaan we in zo’n gezamenlijk 
viering onderzoeken hoe hij heden ten dage 
ook ons kan inspireren. De naamgever van de 
Thomasviering, de apostel Thomas, is in de 
Bijbel een twijfelaar met kritische vragen.  
Die Thomas uit de Bijbel is met al zijn vragen, 
net een mens in onze huidige tijd. 
Een Thomasviering is heel toegankelijk.  
Onbelangrijk is of je wel of niet bij een kerk 
behoort. Mensen mogen er zijn met al hun 
twijfels, hoop en verlangen: en ervaren ‘dat je 
niet alleen bent’.   
De viering heeft een pastoraal karakter, dit keer 
geleid door door ds. Jan-Peter Prenger, met 
assistentie van verschillende mensen uit de 
geloofsgemeenschappen van Katholiek Ede en 
de Emmaūs.  De viering is voor volwassenen 
van alle leeftijden. 
Belangrijk bij deze viering is een sfeer van 
warmte, openheid en respect.  
Drie elementen staan centraal:  Bijbellezing, 
gebed en het delen van brood en wijn. Het 
gesproken woord is kort en eenvoudig.

Een belangrijk element in deze viering is de 
‘heilige chaos’, waar mensen zich kunnen uiten 
over wat hen bezighoudt rond het gekozen 
thema ‘ Genesis: nog steeds in wording!? 
Die ‘chaos’ verloopt overigens in een rustige 
meditatieve sfeer. 
Er is ruimte voor verbeelding, muziek, beweging 
en stilte. 
De viering eindigt met een maaltijd waarbij we 
de oerelementen van brood en wijn met elkaar 
delen. Verder bestaat de maaltijd uit salades en 
/of quiches, van te voren klaar gemaakt door 
verschillende bezoekers.  
Goed om te weten: Er is een collecte tijdens de 
viering, en als tegemoetkoming in de kosten 
gaat op het einde van die maaltijd een mandje 
rond. Welkom! 
Team Thomasviering 
Voor die maaltijd is het goed om te weten 
hoeveel mensen er komen. 
Dus, aanmelden is verplicht! 
Vraag: Als u ook een salade o.i.d. voor die 
maaltijd wilt maken, kunt u dat bij de 
aanmelding doorgeven 
Aanmelden bij : 
kittyvanvoorst@gmail.com   06 51887217 
ettema.konijn@hetnet.nl      0318 645831 

Wat te doen bij overlijden 

In het PGE-blad stond dat je bij een overlijden 
een centraal nummer moest bellen. Dat geldt 
inderdaad voor alle PGE-wijken. Maar Emmaüs 
is geen PGE-wijk. Dus mocht er iemand zijn 
overleden, dan kun je het beste gewoon zoals 
we het altijd gewend waren, contact opnemen 
met onze eigen predikant, Jan-Peter Prenger. 

Samenvatting verslag  

CoRa vergadering 19 december 2022  

In de vergadering waren 12 deelnemers 

aanwezig, waaronder 1 lid van de werkgroep 

vieringen en de 1 lid van de werkgroep 

kerkbalans. 

De opening wordt verzorgd door de 

voorzitter.De overdracht van de oude naar de

mailto:kittyvanvoorst@gmail.com
mailto:ettema.konijn@hetnet.nl
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nieuwe voorzitter zal, in onderling overleg, 

worden geregeld. 

In het voorgangerrooster voor 2023 zijn nog 

een aantal zondagen niet vervuld, een aantal 

voorstellen worden gedaan. De Taizé vieringen 

worden in de zomer geëvalueerd. 

Binnen de pastoraatgroep van Emmaüs zijn er 

zorgen hoe de samenwerking met de PGE 

vorm krijgt. Gemeenteleden vragen zich af wat 

ze kunnen verwachten bij ernstige ziekte en 

sterven. 

Duidelijke communicatie over wie en wanneer 

te bereiken bij pastorale zaken is van belang. 

Op dit moment verandert er nog niets. 

Gemeenteleden kunnen nog steeds gewoon 

Jan-Peter Prenger bellen 

Een nieuw convenant met de PGE moet 

worden gemaakt. Gesprekken met de 

betrokken partijen zullen spoedig starten. Voor 

de classis moet, op korte termijn, een plan van 

aanpak worden gemaakt betreffende de taken 

en verantwoordelijkheden van Jan-Peter 

Prenger. 

Het zoeken naar de bemensing van de nieuwe 

CoRa en de Beheercommissie is in volle gang.   

Over de actie kerkbalans en de 

ledenadministratie van Emmaüs zal duidelijk 

gecommuniceerd moeten worden, zoals: 

mensen die hun vaste bijdrage hebben 

vastgelegd in een notariële akte met een 

looptijd van 5 jaar; bijdragen die tot september 

binnenkomen van PGE leden komt ook echt 

naar Emmaüs. Daarnaast moeten ook de “losse 

leden” zo snel mogelijk benaderd worden.  

Het schilderij “Madonna” van Meri Hakopian 

wordt opgehangen in het stiltecentrum. 

De vergadering wordt afgesloten onder 

nadrukkelijke dankzegging aan Albert Wielink 

voor zijn inzet in de afgelopen jaren als 

voorzitter van de CoRa.

Bloemengroet februari en maart 

19 febr. Albert Wielink en  
Frank en Gerarda Homburg 
26 febr. Dhr J. H. van Haeringen 
05 mrt. Johan van Dijk 
12 mrt. Evert ten Hove, mevrouw Oosterveld en 
Paul van Rijn 

 
Paul van Rijn is blij met de bloemen en groet 
jullie allemaal! Hij ligt waarschijnlijk nog wel 
even in het ziekenhuis. Mocht je hem een 
kaartje willen sturen (leuk!): UMC, afdeling C3 
west, kamernummer 20, Heidelberglaan 23, 
3584 CX, Utrecht 

Inloopochtend  

donderdag 20 april 2023:  
Gemeentelijke politiek in de praktijk. 
Stephan Neijenhuis is één van de jongste 
raadsleden in Ede, maar zit al negen jaar in de 
gemeenteraad. Op 20 april zal hij vertellen hoe 
de gemeentelijke politiek in zijn werk gaat, maar 
vooral ook vragen beantwoorden die er leven 
over lokale onderwerpen. 
10.00 uur inloop met koffie, 10.30 uur begin 
presentatie, 12.00 uur einde bijeenkomst. 
Contact: Neleke Guldemond 06-42347890 of 
0318-642534  n.guldemond@gmail.com 

Volgende 
bijeenkomst: Donderdag 
25 mei 2023. 
Rondleiding in het 
Dagactiviteitencentrum  
in de Rietkampen van ’s 
Heeren Loo,  

Dr. den Uijlpark 46. 
Neleke Guldemond  

mailto:n.guldemond@gmail.com
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Beste Lieve mensen van Emmaüs. 
Met de start van de nieuwe CoRa, willen we graag de verbinding met de verschillende werkgroepen 
hernieuwen door werkgroep-coördinatoren CoRaA aan te wijzen en contact te laten leggen met alle 
werkgroepen. Deze coördinatoren worden tevens de aanspreekpunten van de werkgroepen voor 
het contact met de CoRa. Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om je vraag of mededeling in te brengen 
bij de voorzitter van de CoRa: Atze-Jan van der Goot (voorzitter@emmaus-ede.nl). 
We hebben de werkgroepen voor het gemak ingedeeld in categorieën (zie bijlage). Aan elke 
categorie is een coördinator gekoppeld:  
Communicatie (Annie), 
Omzien naar elkaar (Sandra), 
Pastoraat (Freek), 
Vieringen (Aline), 
Zicht op de wereld (Annie). 
Een Emmaüs- emailadres volgt. 
Een aantal groepen hebben we geplaatst in de categorie beheer en de coördinatie bij de 
beheerscommissie belegd en een aantal rechtstreeks in de CoRa belegd. 
Wat willen we bereiken? 
De coördinatoren willen met elk groepje contact leggen, middels mail of een gesprek. Zodat bekend 
wordt wat er gebeurd, hoe jullie ervoor staan en wat de groep misschien nodig heeft van de CoRa. 
Daarnaast is het fijn om te weten wie jouw (werk)groep vertegenwoordigd in de CoRa. Zijn er 
vragen, veranderingen of wetenswaardigheden wat je kwijt wilt aan de CoRa kun je die persoon 
benaderen. De werkgroep coördinatoren: Aline, Annie en Sandra. 

 

mailto:voorzitter@emmaus-ede.nl
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Agenda/Activiteiten 
Datum Tijd   Activiteit 
20-03 17:50 Alphacursus HGE en PGE 
21-03 10:00 Ontmoetingsochtend 
   (Malkander/Buurtzorg) 
21-03 19:30  Projectkoor Bespreek ’t samen 
22-03 17:30 Bewust onderweg naar Pasen 
22-03 19:30 Koorrepetitie 
27-03 20:00 Filosofiekringel 
28:03 19:30 Projectkoor Bespreek ’t samen 
29-03 17:30 Bewust onderweg naar Pasen 
04-04 10:00 Ontmoetingsochtend 
   (Malkander/Buurtzorg) 
05-04 10:00 Gespreksgroep 
05-04 19:30 Koorrepetitie 
10-04 20:00 EMMAÜSnieuws kopij  
11-04 17:00 Eetgroep 
11-04 20:00 Corinha’s 
11-04 20:00 Ziel tot Ziel groep 
12-04 19:30 Koorrepetitie 
17-04 20:00 CoRa 
20-04 10:00 Inloopochtend 
25-04 15:00 Contactpersonen 
26-04 19:30 Koorrepetitie 
26-04 19:30 Spullen brengen voor 

   Koningsdag 
27-04 10:00 Koningsdag 

 

Kopij en verspreiding 
Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op: 
16 april 2023  
Sluitingsdatum kopij: maandag 10 april. 
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 
Wilt u het EMMAÜSnieuws en Weeknieuws in 
uw mailbox ontvangen, stuur een mail naar 
info@emmaus-ede.nl 
Contactadressen: 
Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger  
telefoon: 0613 848 477 
E-mail: jpcprenger@gmail.com 
CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ede.nl 
voorzitter@emmaus-ede.nl 
secretaris-cora@emmaus-ede.nl 
penningmeester-cora@emmaus-ede.nl 
info@emmaus-Ede.nl  
weeknieuws@emmaus-ede.nl 
EMMAÜSnieuws: redactie@emmaus-ede.nl 
website@emmaus-ede.nl 
facebook@emmaus-ede.nl 
viering@emmaus-ede.nl 
communicatie@emmaus-ede.nl 
Bezoek onze website of facebook 
Facebook: facebook.com/groups/emmaus.ede 
Website: https://emmaus-ede.nl 
 

Contact Katholiek Ede: 
Ma-vrij  09:30 -11:30 telefoon: 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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