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PASEN
 
Bij een van onze bezoeken aan Taizé, het
oecumenische klooster in Frankrijk, kocht ik een
afbeelding van een icoon van de opstanding van
Christus.
En vanaf die tijd heeft deze icoon mijn geloof in de
opstanding verrijkt.
 
In de Oosters-orthodoxe kerken (o.a. in Rusland,
Griekenland) spelen iconen een belangrijke rol.
 
Ik zat eens stil in een hoekje van een orthodoxe kerk
om me heen te kijken, terwijl de gelovigen binnen
kwamen.  
 
Ze naderden vol eerbied de iconen en kusten deze.
Voor hen is een icoon veel meer dan een religieuze
afbeelding, ontdekte ik.
 
Voor ons, christenen in het westen, zijn iconen soms
wonderlijke afbeeldingen of bijzondere kunstwerkjes.
Maar voor de oosterse christenen zijn iconen veel meer
dan een schilderijtje boven de bank.

Iconen worden vensters op de hemel genoemd; ze zijn gemaakt om iets van de eeuwigheid te laten zien. Voor de
orthodoxe gelovigen is Pasen het belangrijkste feest.
 
De opstanding van Christus is de overwinning op de dood en voedt de hoop en het geloof dat mensen ooit
samen met Christus zullen opstaan. Wat opvalt aan deze icoon van de opstanding van Christus is dat deze heel
anders wordt afgebeeld dan wij, westerse christenen, gewend zijn.
 
Op iconen wordt de opstanding vaak afgebeeld als: de nederdaling ter helle. We kennen deze uitdrukking
natuurlijk uit de apostolische geloofsbelijdenis, maar in ons westerse christendom staat de nederdaling ter helle
minder op de voorgrond. Een iconenschilder mag alleen afbeelden wat gezien of beschreven is. 
 
U zult zich misschien afvragen: “Waar staat de nederdaling ter helle eigenlijk in de Bijbel?” U hebt gelijk. We vinden
deze uitdrukking in het apocriefe evangelie van Nicodemus, dat niet in onze Bijbel staat.
In dit evangelie wordt verteld dat Christus na zijn dood de poort van het dodenrijk verbrijzelde, de dood en de
duivel versloeg en Adam als beeld van de mensheid, bevrijdde.
 
We zien op deze icoon dan ook hoe Christus de toegang tot het dodenrijk, die in kruisvorm over de afgrond ligt,
vertrapt heeft. Spijkers en sloten liggen verspreid in het zwarte gat. 
Met een krachtige hand grijpt hij Adam en Eva vast en trekt hen omhoog, uit de duisternis, uit de dood. Mèt en ìn
Adam en Eva worden wij, mensen, meegetrokken en aan het licht gebracht. Erom heen zien we allerlei Bijbelse
figuren, zoals Mozes, David.
 
Een icoon is niet enkel een mooi kunstwerkje, maar allereerst bedoelt om erbij te bidden. Als je voor of bij een
icoon gaat bidden word je er ingetrokken…. Je krijgt contact met het eeuwige, met de Opgestane.
Voor mij persoonlijk betekent dit dat ik meegetrokken word, de icoon in, als Adam, als Eva, en door de hand van
Christus uit het donker in het licht gezet wordt.  Duisternis en dood hebben niet het laatste woord.
De Paasicoon zegt mij: Jezus leeft en Hij laat mij leven!  
 
 
 Gezegend Paasfeest, ds. Tineke Volgenant - Beima
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Resultaat A tie Kerk alans 
De A tie Kerk ala s  heeft dit jaar plaats ge o de  a   tot e  et  
ja uari. Hartelijk da k aa  de ge ee telede  die hu  ijdrage aa  de kerk i  
fi a iële zi  ia deze a tie he e  oldaa . Ook atuurlijk hartelijk da k aa  
iederee  die eege erkt heeft aa  de A tie Kerk ala s. Dat geldt ooral 

oor de rij illigers die - et i a ht e i g a  de oro a aatregele  - de 
toezeggi gsfor uliere  ij de ge ee telede  he e  afgege e  e  eer opgehaald. Maar 
ook oor de ijk oördi atore  e  alle a dere  die zi h op e igerlei ijze he e  i gezet 
oor het elslage  a  de A tie Kerk ala s.

Het resultaat a  de A tie Kerk ala s  ku t u – o der erdeeld per ijk – zie  i  
o derstaa de ta el.

De toezeggi ge  a  de ge ee telede  a  alle ijke  sa e  ko e  uit op ee  edrag a  
€ 8. ,-. Dat is ergeleke  et de toezeggi ge  a  orig jaar rij el gelijk - , % .  
Ver elde s aardig is ook, dat de extra oro a a tie, die i  okto er orig jaar is gehoude  
a ege eg alle de i ko ste  e  ge oo  door gaa de aste uitga e , het ooie edrag 
a  € . , heeft opgele erd.

I   zulle  e te ake  lij e  he e  et extra tekorte  a ege oro a e  de 
ko e de jare  zulle  i  het teke  staa  a  grote era deri ge  i e  o ze kerk.
Daar ij zulle  e lij e d ee  eroep oete  doe  op u  rijge igheid.

College a  Kerkre t eesters a  de Protesta tse Ge ee te Ede.

 

 

 
 

ANBI nummers
De PGE is een ANBI instelling, giften zijn
aftrekbaar voor de belasting. De ANBI nummers
zijn
Kerk: 857175415.  Diaconie: 824384234

Inleveren kopij
Het volgende nummer van he kerkblad verschijnt
eind april. Kopij moet uiterlijk15 april ingeleverd
worden bij de wijkredacteuren.
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Gebeurt er nog wat?
 
Velen zullen zich afvragen of er nog wat gebeurt met
de besluiten die de AK nam op basis van het rapport
Toekomstbestendig. Het proces is ernstig vertraagd
door de coronaregels. De AK vergadert nauwelijks,
gesprekken gaan niet door, de gebouwen leveren niets
op. Wat valt er dan te melden? De gesprekken met de
wijkgemeente Harskamp over gebouw en voorganger
zijn doorgegaan. In april ontvangt het moderamen een
rapportage van twee deskundigen over het gebruik van
de Beatrixkerk en de Taborkerk. Het coachingstraject
voor de predikanten loopt goed. De
Emmaüsgemeenschap kreeg voor drie jaar een
pastoraal werker, voor 1 dag in de week. Dit vanwege
een legaat dat alleen daarvoor gebruikt mag worden.
Daarom heeft dit geen invloed op de formatie die
Emmaüs op basis van de regels is toegewezen. Een
richtlijn is dat elke wijk streeft naar evenwicht tussen
inkomsten en kosten. Dat is in coronatijd onhaalbaar.
We mogen echter blij zijn met wat de gemeenteleden
voor 2020 en 2021 bereid waren te geven. 
Peter Blokhuis (voorzitter algemene kerkenraad)
 
 

Diaconie
 
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar
elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij.
 4 april 1e Paasdag  - 1e collecte Kerk - Wijkwerk           2e collecte – Wijkdiaconie                     
11 april  - 1e collecte Kerk – wijkwerk                              2e collecte – ZWO; armoedebestrijding
18 april  - 1e collecte Diaconie PGE(quotum)                  2e collecte – ZWO; vluchtelingen
25 april  - 1e collecte Diaconie PGE (quotum)                2e collecte – KIA;  AZC's, Nederland
11-04 kerk staat op tegen armoede in het dorp in Egypte
Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel:
minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg,
onderwijs, werkgelegenheid en huizen kunnen door de wijken eventueel in-  of aangevuld worden. Via de
diaconale organisatie BLESS leert de Koptische Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en
met elkaar te werken aan een betere toekomst.
18-04 Griekenland; Opvang voor gestrande vluchtelingen
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel
kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland
samen met 3 partnerorganisaties. Er zijn bijna 4.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Griekenland. Ze
leven onder slechte of zelfs gevaarlijke omstandigheden, in "beschermende" detentie, ziekenhuizen, hotspot-
kampen, of dakloos op straat. De hulp bestaat uit een voedselkeuken en voedselwaardebonnen. De mensen
ontvangen ook zeep en spullen voor eigen verzorging.
25-04 Vrolijkheid in asielzoekerscentra in Nederland
Stichting de Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Zij
hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn
het instrument om hun verhalen vorm te geven. De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van
Vrolijkheid - is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders,
die samen wekelijks meer dan 100 projecten op bijna 30 azc’s realiseren.  
 

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want
de eerste hemel en de eerste aarde waren
voorbijgegaan, en de zee was er niet meer’
(Openbaring 21 : 1)
Verdrietig omdat wij hem moeten missen, maar ook
dankbaar voor alles wat hij gedaan en betekend
heeft, delen wij u mee, dat in vast vertrouwen op zijn
Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze lieve vader, schoonvader en opa

Arend Peelen
in de leeftijd van 75 jaar.
50 jaar
Marja Peelen - Rap
Jaap en Mischa Peelen - Koster
   Tobias
   Valentijn
   Olivier
   Isabel
Marja en Miquel Geelen - Peelen
   Matthijs
   Joost
   Daan
Gertjan en Johanna Peelen - van Vliet
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag
live via www.beatrixkerk.nl te volgen.
 
Predikant
Ds. T.P. de Jong, Proosdijweg 33, 6714 AK Ede
0318 309 191 / tpdejong@beatrixkerk.nl
 
Pastoraal werker Ouderenpastoraat
80 plus m.u.v. verpleeghuizen
Drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede
0318 300 833 / nhakkenberg@beatrixkerk.nl
 
Scriba
Janny Pastink 0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

Vanuit de Pastorie
van Zaligsprekingen
 
Dr. Arjan Plaisier, de vorige scriba van de PKN, wees er
onlangs op dat we de afgelopen tientallen jaren leefden
en theologiseerden vanuit een gevoel van ‘de
tijd mee hebben’. In ons gezamenlijk kerkelijk leven
ontstond een taalgebruik van optimisme. Veel
beleidsplannen moesten iets uitademen van ‘waar
willen we staan over tien jaar’. Eigenlijk gingen we uit
van het maakbare.
Ondertussen zorgde de secularisatie voor veel ‘erosie’
in het geestelijk leven, maar ook in de politiek,
economie en in onze hele cultuur.
Plaisier dacht na over hoe kerkzijn, geestelijk leven en
prediking er uitzien, ‘wanneer de tijd tegen zit’. Als je
steeds weer een soort ‘nee’ voelt bij alles wat je
bedacht had of zou willen. Een voortdurende sabotage
in het denken en het handelen. Eerder verval dan groei.
Vraagt dit ook van ons in de kerk niet om een nieuwe
taal, een soort nieuw ‘geestelijk leven’ met andere
preken? Ik zou soms ook wel meer willen horen welke
thema’s mensen eigenlijk bezighouden. Vind je daar
dan richting in, op zondag, door de diensten en de
preken?
Collega Wessel ten Boom stelde de vraag of het
misschien niet opnieuw tijd is voor oude thema’s als
‘gehoorzaamheid, gebed en trouw’. Collega van Ekris
gebruikt in dat verband de metafoor van het

‘afschminken’. Veel theologie bleek make-up te zijn. In
periodes waarin de tijd tegen je is werkt dat niet langer.
Vooral de leden van het pastoraal team weten dat je in
tijden van crisis terugvalt op de kern; dan gaat het om
inkeer, dingen-onder-ogen-zien, gebed, nuchterheid
en in-het-nu-durven-leven. Vluchtgedrag is de
doodsteek voor het gezond verwerken van een crisis.
Ook voor ons, in het zoeken naar nieuwe wegen voor
de Protestantse Gemeente Ede, lijkt het me van belang
om samen grondig over deze dingen na te denken.
Volgens Joseph Ratzinger (emeritus paus) hangt de
toekomst van de kerk niet af van ‘receptenschrijvers’;
mensen die op afstand staan en voorschrijven hoe het
moet. Nee, in de gemeente van Christus gaat het om
de eenvoud en om de kracht van eenvoudige
gelovigen. Die weten dat het gebed, de liturgie, de
gemeenschap, het ‘uithouden’ en liefde elementen zijn
die we nooit moeten verwaarlozen, of het tij nu meezit
of tegenzit.
Een hartelijke groet van verbondenheid in deze 40-
dagen en een vreugdevol Pasen straks toegewenst!
ds. Theo Pieter de Jong
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In memoriam
 
Marianne Romeijn-van Veelen
Beverwijk, 6 maart 1947 - Ede, 11 februari 2021
Na een betrekkelijk kort ziekbed is op 73-jarige leeftijd
overleden Marianne Romeijn-van Veelen, wonend aan
de Washingtondreef 8. Toen in het voorjaar van 2020
bekend werd dat ze ziek werd was er aanvankelijk nog
goede hoop, maar helaas kwam er steeds meer bij,
waardoor haar laatste jaar niet makkelijk was. Tot op
het laatst van haar leven zorgde haar geliefde Wim voor
haar, met wie ze op 20 oktober 1967 trouwde. Op
donderdag 18 februari was de uitvaart. We wensen
Gerdine & Edwin, Marjolein & Peter, Nils en Matthijs, en
Daan, en allen die Marianne zullen missen van harte
kracht en troost toe. Moge God, de Schepper van alle
leven, de gedachtenis aan Marianne tot zegen laten
zijn.
Theo Pieter de Jong
 
Geertruida Stolker-van der Loo
Op 5 maart overleed op 89-jarige leeftijd Geertruida
Stolker-van der Loo. Dit nog geen jaar na het overlijden
van haar man Ernst. Truus miste het dagelijks even bij
haar man zijn enorm. En alle coronamaatregelen
maakten het afgelopen jaar nog zwaarder voor haar.
Daarom verbleef ze tijdelijk in Enschede, waar ze
liefdevol werd opgevangen en waar er dag en nacht
aandacht voor haar was. Maar haar gezondheid ging
ineens snel achteruit; ze is daar vredig gestorven. Op 12
maart namen we in kleine kring afscheid van haar. We
luisterden naar de lievelingsliederen van haar en haar
aanwezige zussen, en haalden herinneringen op die bij
deze liederen hoorden en over hoe zij haar weg door
het leven is gegaan. Er was veel dankbaarheid dat zij
nu, zoals we in 1 Petrus 5 lazen, in Zijn heerlijkheid mag
zijn. Truus Stolker is in Ede bij haar man begraven.
Netta Hakkenberg

Geboren
 
Boaz Benjamin
“Een boog in de wolken als teken van trouw, staat
boven jouw leven, zegt: Ik ben bij jou!” Met deze tekst
en de afbeelding van een vrolijke regenboog kondigden
Jeroen en Jeannette de Zeeuw de geboorte op 12
februari van hun zoontje Boaz Benjamin aan. Boaz is
het broertje van Vera en Jasmijn. We wensen jullie
samen heel veel geluk en zegen, daar aan de Zuidelijke
Spoorstraat 21.
 
Anneminke
Op 9 maar werden Michiel en Wijke Geurtsen de trotse
papa en mama van Anneminke. Zij is genoemd naar
oma’s Anja en Minke. Die namen betekenen ‘lieflijk’ en
‘kracht’. In Anneminke’s naam ligt dus al het gebed dat
zij krachtig zal zijn om lief te hebben. In ieder geval ís
zij zelf nu al een geliefd mens! We wensen ook jullie
van harte geluk en zegen, daar aan de Valkenstein 511.

Bij de diensten
 
Op 4 april vieren we Pasen. Muzikaal zetten we deze
zondag extra luister bij met allerlei instrumenten,
waaronder een harp…!   We lezen het
opstandingsevangelie dit jaar uit Markus 16.
 
Op 11 april gaat onze classispredikant ds. W. van Iperen
voor.  Beloken (= afgesloten) Pasen is de
eerste zondag na Pasen. De Latijnse naam is ‘Dominica
in albis’ (zondag in witte kleren), een verwijzing naar de
witte doopkleren van de doopleerlingen die in de
paasnacht gedoopt zijn.
 
Op 18 april is er weer een Jaarthemadienst. We denken
na over de kern van de christelijke
toekomstverwachting; en met Pasen in de rug lezen we
lezen uit 1 Korinthe 15: ‘Hij is begraven en ten derden
dage opgewekt naar de Schriften’.  Deze zondag heeft
de prachtige naam: ‘Misericordia Domini’ , naar Psalm
33:5 ‘De aarde is vol van de goedertierenheid des
Heren’.
 
Zondag 25 april heeft de prachtige naam ‘Jubilate’. Een
dienst waarin de vreugde om Pasen nog na-tintelt. We
bevinden ons immers nog steeds in Paas-tijd..
Afhankelijk van wat de beperkingen toelaten én wat de
wensen van de (inmiddels) 7 dopelingen zijn is er
(mogelijk) een doopdienst.
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Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede

www.emmaüs-ede.nl 

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS

vanzelfsprekende vraag: Wat versta jij onder het volgen
van Jezus? Doe je dat? En zo ja, kun je er iets over
vertellen? Govert speelt piano.
Zondag 25 april verwelkomen we Marieke de Vries.
Vorig jaar was ze ook op deze zondag in ons midden.
Met Erik achter de piano.
Jan Peter Prenger
 
In memoriam: Herman Posthuma
Na een periode van afnemende gezondheid is Herman
Posthuma op 7 februari op 87e jarige leeftijd overleden.
Herman was een echtgenoot en vader die er was. Toen
Herman werkeloos werd en Henny wel een baan kon
vinden hebben ze van de een op de andere dag de
rollen omgedraaid. Herman zorgde voor thuis en
Henny werkte buitenshuis. Herman leerde alles wat er
komt kijken bij het huisman zijn, zorgde voor het huis
en de kinderen en, dat werd tijdens de
gedachtenisdienst steeds weer benadrukt: hij was er. Je
kon er van op aan dat hij er was. Veilig, betrouwbaar.
Zo klonk het ook in de overdenking van Hans Lukassen,
met daarbij mooie en passende woorden uit Exodus:  Ik
ben – Ik zal zeker zijn. Moge het zo zijn.
Jan-Peter Prenger
 
 
 

Bij de vieringen
 
Op 1 april, witte donderdag, begint de viering om 19.30
uur. We vieren de maaltijd van de Heer en lezen eens
een keer niet de voetwassing, maar in plaats daarvan
Matteus 26, vers 26-30, waar Jezus brood en wijn voor
het laatst deelt met zijn leerlingen. De viering eindigt
met de ontluistering: de kerkelijke attributen worden
weggehaald, over blijft een lege, verstilde, kale kerk.
Haast zoals die de laatste weken al is, maar nu nóg
leger. Elly speelt piano.
Goede vrijdag, 2 april, begint de viering ook om 19.30
uur. We staan stil bij de 14 staties (de schilderijen)  van
de kruisweg. Met muziek door Tanja en enkele leden
van het koor.
3 april stille zaterdag (de viering staat online vanaf 19.30
uur)  beginnen we sober– met bidden en waken. We
gaan door de woestijn, langzaam richting het beloofde
land. En voorzichtig ontwaakt Nieuw licht, steken we
een kring van kaarsen aan en vernieuwen we onze
doop/geboorte. Ook tijdens deze viering zullen het
koor en Tanja voor de muziek zorgen.
Paaszondag, 4 april, vieren we met nog steeds heel
weinig kerkgangers (daar ga ik op dit moment helaas
nog steeds van uit) tóch de opstanding! Beter gezegd:
als er al een moment is waarop we  Pasen moeten
vieren, dan is het juist nu. Want we kunnen zo goed
een beetje hoop gebruiken. En dan kan het echt helpen
om op te horen van de verhalen die daarover vertellen.
En laten we wel zijn - de geschiedenis heeft bewezen
dat er een doorkomen aan is! Ook al duurt het nog zo
lang en is het een hard gelach: geen zee is te hoog,
geen ravijn te diep, geen woestijn te heet en het virus
heeft niet het laatste woord!
We lezen Johannes 20: 1-18, het meest bekende
opstandingsverhaal met prachtige symboliek en volop
menselijkheid. Met hopelijk Susan weer als pianiste.
Voor zondag 11 april zijn we heel blij met de komst van
Hans Lucassen! Bijna een jaar nadat hij ‘officieel’ met
pensioen ging zal hij de viering weer leiden. Tanja zorgt
voor de muziek.
Zondag 18 april lezen we Johannes 21, 15-24. over
Jezus die aan Simon vraagt of hij hem lief heeft, en
over het volgen van Jezus. Met als haast

PASSIEDIENST 2021 IN EDE
De afgelopen jaren heeft de Raad van Kerken Ede,
samen met een aantal andere 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.              Door de coronapandemie is de
Passie in 2020 niet doorgegaan, maar dit jaar wordt
samen met de Ontmoetingskerk in Ede een online
viering georganiseerd. De viering begint VRIJDAG 2
APRIL  2021 OM 21.00 uur. Voorganger is ds. Henk van
Hemmen, predikant van de Gereformeerd Vrijgemaakte
kerk in Ede. Ook anderen zullen aan de viering
meewerken. De viering is alleen online te volgen: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/573-
GereformeerdeKerk-Vrijgemaakt-Ede
Albert Schol (voorzitter RvK)                                               
                                                    

8 editie 29-4



Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

In de kerk deed zij op haar eigen bescheiden wijze mee, zoals in de bloemendienst. Vaak nam ze een van de
kleinkinderen mee naar de dienst. Zij vertelden hoe moeilijk het was om afscheid te nemen van deze bijzondere
oma, die altijd voor hen klaar stond en voor wie niets te gek was.
 
Hendrika Verschuur werd geboren op 17 juli 1947 op een boerderij in Wekerom. Door haar huwelijk met Harry
Morren kwam ze in Harskamp terecht. Ze kregen een dochter en een zoon en inmiddels zijn er zeven
kleinkinderen en een achterkleinkind. Toen de kinderen groter werden, heeft ze nog zeventien jaar kuikens geënt.
Ze kon daarover smakelijk vertellen en vooral de contacten met de collega’s waren een bron van veel plezier. Ook
van de vele vakanties, en verre reizen met haar man heeft ze volop mogen genieten.
 
De verslagenheid was groot toen ze hoorde dat er voor haar ziekte geen medicijn was. Is er nu nog hoop? Toen
we daarover spraken wees ze naar boven: daar komt mijn hulp vandaan. Ik vroeg haar naar een lied dat woorden
kon geven aan haar gevoel. Ze zei: “Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in Zijn hand ligt heel mijn
levenslot.” En dit lied bleef haar tot het laatst toe vergezellen.
In de afscheidsdienst in onze kerk, op 19 februari 2021, heeft dit lied ook geklonken en zo hebben we haar naar
haar graf gebracht, in Otterlo. We geloven dat dit niet haar laatste rustplaats is, maar dat ze is Thuisgehaald door
haar Heer en Heiland, zoals op de rouwkaart vermeld staat.
 
We wensen haar man en al haar dierbaren toe dat ze kracht zullen krijgen om zonder haar verder te gaan. Mogen
alle fijne herinneringen haar man, kinderen en (achter)kleinkinderen tot zegen zijn.
 
                                                                                                                Ds. Tineke Volgenant - Beima

Wijk
Donderdag 4 maart is na een lange periode van zorg, spanning en verdriet Arend Peelen overleden. Arend mocht
75 jaar worden. Veel heeft hij, samen met Marja, voor onze wijk betekend, wij zien hier met veel dankbaarheid op
terug. Laten we Marja en haar gezin gedenken in onze gebeden en onze Heer en Heiland vragen of Hij hen zeer
nabij wil zijn.

Enkele weken geleden is mevrouw Methorst opgenomen in Metje. Ontzettend moeilijk voor haar en natuurlijk ook
voor haar man Jan, ze waren zo graag bij elkaar gebleven in de vertrouwde omgeving. Helaas is ze recent ten val
gekomen waardoor ze de nodige ongemakken heeft. Laten we ook Hilde en Jan gedenken in onze gebeden.

                  Hendrika Morren – Verschuur
 
Wat is het verdrietig dat Hennie Morren, zo kort nadat
er een ernstige ziekte was geconstateerd, op 73-jarige
leeftijd is overleden. Zij was als innig geliefde vrouw
van Harry Morren, als moeder en groot- en
overgrootmoeder altijd zo zorgzaam aanwezig.

Predikant
Ds. T. Volgenant-Beima
Hulkestein 51, 7339 AW  Ugchelen
tel. 055-5331731
predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
 
Scriba
Dhr. Jan van de Hoef
Apeldoornseweg 73, 6731 SB  Otterlo
tel. 0318-591252
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl
_____________________________________________
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Hallo jongens en meisjes

(vervolg wijk)
In de achterliggende weken mochten er in onze wijk
meerdere huwelijksjubilea gevierd worden.
14 maart waren Ellen en Henk Kraak 25 jaar getrouwd,
17 maart vierden Gerda en Henk Ploeg hun 55-jarig
huwelijk, op 20 maart was het 40 jaar geleden dat Willy
en Jan Hardeman elkaar hun ja-woord gaven en dit
gold ook voor Jannie en Jan Rap op 26 maart. Wat een
zegen als je zoveel jaren samen lief en leed hebt
mogen delen.
 
Wij wensen jullie allemaal nog van harte geluk en nog
veel goede jaren samen.
Ook in de komende weken zijn er verjaardagen, 26 april
dhr. E. Ploeg, 29 april dhr. P. Rap en 30 april mw. J.C.
van de Kamp. U allen een fijne dag gewenst en Gods
zegen voor het nieuwe levensjaar.
 
Tot slot wil ik graag vermelden dat we heel erg blij zijn
dat dominee Tineke nog tot eind volgend jaar onze
wijkpredikant mag blijven, heel fijn, een zegen voor
onze wijk, zeker in de huidige moeilijke corona-periode
die we doormaken.
 
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

Als we weer diensten mogen houden dan is
het rooster oppas en kindernevendienst:
04-04 Alice en Nathalie
11-04 Hennie
18-04 Ria
25-04 Nicoline en Anouska
02-05 Philien en Marike
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WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede

www.ede.protestantsekerk.net

Dank.

Wat een verrassing, zondag 2 maart! Ik was er helemaal
niet op bedacht dat er een mooi getal in mijn
dienstjarenverband in Ede bestond. Maar wat een leuke
vondst van de gemeente om op een ludieke en speelse
manier er toch aandacht aan te besteden. Ik hoef nooit
zo nodig op een voetstuk….maar met ontroering en
dankbaarheid reed ik heel blij en vrolijk weer naar huis.
Wim gaf in symbolen exact en raak weer wat een
pastor kan betekenen. Ik dacht: waar maak je dat nou
mee, dat een gemeente zó open is, dat je je er kùnt
ontplooien om daarvoor je best te doen en er in te
mogen groeien.
En dan het filmpje, met foto’s en opnames! Wat een
werk zit daarin. Ik werd echt even mee terug genomen
in de afgelopen jaren. Een hele kleine Anna Sophie; Stef
Bos; mensen van wie we afscheid hebben moeten
nemen; de heidewandelaars etc. Waar maak je dat nou
mee, dat je in een prachtig kerkgebouw/ concertzaal
zoveel gasten mag begroeten die iets vertellen over
hun passie, en die daarin ons veel te (over-) denken
meegeven. Als je de gevarieerde en prachtig
samengestelde beelden ziet is er weer de diepe
ontroering en dankbaarheid dat je zó gemeente met
elkaar hebt leren zijn. Een cadeau, om heel veel tijd van
te genieten.

Predikant:
Ds. Caroline Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ
Barneveld, tel. 0342-476572
 
Sriba:
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel
0318-618205,
e-mail tijmenapeldoorn@yahoo.com 
 

Dank. Ik bewaar het, in mijn ogen, in mijn hart.

                Bewaar van ieder jaar
                een kleine schittering
                en iedereen
                zal in je ogen zien
                hoe mooi het leven is.

Caroline Oosterveen

In memoriams

Arend Peelen bewaarde contacten in heel Ede en het
“buitengebied” in zijn binnenste. Wat is hij (op-)
bouwend  aktief geweest in Harskamp en de kerk van
Ede. Meer dan 40 jaar lang. Hij verkeerde graag te
midden van mensen. En wat was hij dankbaar voor zijn
vrouw en steunpilaar Marja, op wie hij altijd kon
rekenen,  en voor hun gezin.  Bij alles vertrouwde hij
voluit op het licht van God, dat er bij het begin en het
eind van je leven is. Omringd door zijn geliefde mensen
is hij in het ziekenhuis gestorven. Voor Marja, nu 
alleen, maar wel in het appartement uitgezocht om
vooruit te kunnen kijken, iets dat Arend zorgzaam deed,
veel licht gewenst. En aan wie jullie lief zijn.

Ook veel sterkte voor familie Dragt. Toch nog
onverwacht is Ab Dragt overleden. Van de boekhandel,
toch? Zo vaak kwam die vraag voorbij. Dat klopt. En van
zoveel meer; de prachtigste zelfgemaakte foto’s, de
Franse chansons, liefde voor kinderen en honden,
Terschelling; en niet in het minst voor zijn vrouw Irene!
Onverwacht kwam het afscheid. Op Heidepol is hij bij
de harte-klop van ontroerende muziek, trom,
accordeon en zang in de stoet die naar het graf liep,
aan de aarde, aan God teruggegeven. Hij gaf mee: laat
liefde niet roesten, kies voor vrede. Voor hem: bij de
Heer, zijn herder.
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Van de fotoclub, deze keer met thema:
geluksmomentjes.Tijdens een mooie wandeling deze
stenen vinden! Dit zijn “zwerfstenen” Iemand schildert
deze, legt ze ergens neer, jij vindt ze en neemt deze
eventueel mee en legt ze op een andere plek neer,
zodat iemand anders ze dan ook weer kan meenemen.
Het kan dus zijn dat de stenen een hele wereldreis”
maken. Achter op één van de stenen stond geschreven:
Een vredige wereld! Hoe mooi is dit geluksmomentje?

Met Pasen vieren we dat mensen door God opnieuw
aan elkaar worden toevertrouwd, juist waar verdriet is,
leegte, of eenzaamheid. Er klinkt een stem, die zelfs
door de dood heen, blijft spreken van een andere
wereld….de stem van de Opgestane!

                kijk in de diepte
                ontdek het licht

                durf, droom, bemin, sta op
                en laat je inspireren
                door de warmte
                van Gods altijd nieuwe begin
           
                kijk om je heen
                zie: de Heer van licht
                mensen van licht
 
                ook jij
Dat wensen we een ieder van harte toe: het licht van
Pasen. Fijne dagen.

Bij een paasgroet ontvangen alle  gemeenteleden 4
symbooltjes in de brievenbus, die in volgende diensten
een plekje zullen krijgen:

Goede vrijdag, 2 april We volgen een kruisweg,
geschilderd door Philip Hans Franses. Het thema is:
Verftranen.
Pasen. 4 april. Spoor van licht en lef is het thema op
deze dag van Opstanding.
Op 2 mei : Special Sunday rondom 4/5 mei. Het thema
van bevrijding staat centraal. We horen verhalen van
mensen uit het verzet.
Pinksteren, 23 mei, Het thema is: Doe je schoenen
aan…! Een lied dat uitnodigt in beweging te komen.

En uit onze veertigdagenkalender
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De Open Hof, Hoflaan 2, Ede

www.openhof-ede.nl

WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Predikant:
Ds. Agnès Gilles, Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM
Email: ds.gilles@openhof-ede.nl, tel. 06-41866969 (b.g.g.
kunt u contact opnemen met de scriba)
 
Scriba
Betty Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM EDE
Email: scriba@openhof-ede.nl, tel. 591029 of
06-15686248
 
Wijkkas De Open Hof
Giften kunnen worden overgemaakt naar PGE; t.n.v.
wijkkas De Open Hof
NL 62 RABO 0162300212
 
Vanuit de wijkkerkenraad
Op moment van schrijven (15-3) is het nog niet
duidelijk of er vanaf Paaszondag weer diensten
mogelijk zijn met gemeenteleden. Houdt u voor
actuele zaken de website in de gaten? En natuurlijk
onze nieuwsbrief Kijk op de Wijk. Wilt u deze
ontvangen; stuur dan een mailtje naar
kijkopdewijk@gmail.com. Zo blijft u op de hoogte van al
het nieuws binnen De Open Hof.
Betty Pluimers, scriba

Rondom de vieringen
Zondag 4 april vieren wij Paasmorgen. Het thema is
‘een frisse start!’. We kunnen wel stellen dat we daar
allemaal enorm naar verlangen. Deze periode van
corona willen we graag achter ons laten om een
nieuwe start te kunnen maken.
Eigenlijk hoort een nieuwe start in de  kerk elke zondag
centraal te staan. Met alleen al het aansteken van de
Paaskaars zegt de kerk: er is een nieuw begin van leven,
altijd, ook vandaag, voor jou en mij. Paasmorgen willen
wij dat nieuwe begin vieren. Want het leven kan niet
gestopt worden, zelfs niet door de dood!
Beloken Pasen 11 april: Hier hoort het verhaal over
Tomas die niet kan geloven dat Jezus is opgestaan
tenzij hij de wonden van Jezus kan zien (Johannes 20).
Als pasgeboren kinderen mogen wij in witte kleren op
de nieuw begonnen weg beginnen. Met vaste
overtuiging of heerst de twijfel? Op deze zondag is ds.
Jan Oortgiesen onze voorganger.

Goede Herder 18 april: Jezus vraagt Petrus tot 3 keer
toe of hij van hem houdt. Joh. 21: 15-24. Petrus had
Jezus tot 3 keer toe verraden. Toen kraaide er een
haan. Zal er nu dan eindelijk een nieuwe morgen
aanbreken? Zal Petrus opstaan en zich uitspreken voor
zijn Heer? En wat zeggen wij over Jezus? Ik ken Hem
niet? Of, ik houd van Hem? Opstaan en zeggen dat je
van Hem houdt heeft consequenties: je moet zijn
schapen hoeden!

40 dagentijd acties ZWO
Op Paasmorgen, 4 april, na de viering naar het kerkhof
gaan
Wat zou het mooi zijn om op die ochtend een narcis te
gaan leggen op een graf van een dierbare of een ander.
Op deze manier willen we vorm geven aan “de doden
begraven”. En als het mag willen we deze activiteit, op
die ochtend, kracht bij zetten met een "bazuin". Je
moet je opgeven voor zaterdag 3 april, dit is echt nodig
ivm de aankoop bloemen. Verdere informatie volgt na
opgave. Opgeven bij Janneke Odie  – email
adres:  odie.janneke@gmail.com
Terugblik
De totale opbrengst van de spaardoosjes is nu nog
onbekend maar toch vast dank aan alle spaarders. De
kledingbank kan er vast veel kinderondergoed en
kindersokken van kopen. Overweldigend was de
kledingactie van 6 maart, 3 aanhangwagens en 2 auto's
vol met dozen, zakken en tassen met kleding. Allen die
hier haar of zijn steentje aan bijgedragen heeft, veel   
dank. De kledingbank - Ede dankt een ieder voor de
inzet.. Ook dank aan een ieder die een kaart voor een
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De zeven werken van
barmhartigheid
De doden begraven

gevangene heeft ingeleverd. Op het moment van
schrijven (dinsdag 15 maart) staat de teller op 70 stuks.
De kaarten gaan in de week voor Pasen naar de
Bleuband gevangenis in Arnhem. Verder hebben
gemeente leden aan een Emmaüs-wandelingen mee
gedaan.
De ZWO cie. van De Open Hof

In Memoriam Elisabeth de Wit-Hasselaar
Woensdag 3 maart is Elisabeth de Wit-Hasselaar
overleden in de leeftijd van 82 jaar. Betsie heeft veel
pijn gekend in haar leven. Als vierde kind met drie
oudere broers werd zij gebruikt als hulp in de
huishouding, terwijl haar broers mochten studeren.
Betsie moest na de lagere school niet alleen
binnenshuis, maar ook buitenshuis aan het werk en wat
ze daar verdiende moest thuis ingeleverd. Het werk wat
ze ging doen werd gelukkig haar hobby. Wie Betsie
kende, zag haar altijd breiend, hakend of bordurend. Ze
kon alles maken van ondergoed tot trouwjurken en het
zag er allemaal uit alsof het zo uit de winkel kwam.
Betsie was een krachtige vrouw, die zich niet klein liet
krijgen. Ze trouwde Bertus de Wit en ze kregen drie
dochters. Eén ding wist Betsie zeker: de opvoeding van
deze drie zou heel anders gaan dan de opvoeding die
zij kreeg! Ze liet haar kinderen helemaal vrij en ze
zorgde voor een goede opleiding.
20 jaar geleden kreeg Betsie reuma. Een pijnlijke
tegenslag. En ze besefte: als ik wil blijven handwerken,
dan zal ik mijn handen moeten blijven trainen. En dat
lukte.
Boven de rouwkaart stond een Bijbeltekst: ‘Kom naar
mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt
gaan, dan zal ik jullie rust geven’. Deze tekst werd door
Bertus en de kinderen gekozen omdat ze dat voor
Betsie wensen en geloven: dat ze eindelijk rust zal
vinden bij God, in wie zij haar hele leven haar houvast
heeft mogen vinden.
Dinsdag 9 maart heeft de crematieplechtigheid
plaatsgevonden. Wij wensen Bertus en de kinderen en
kleinkinderen troost en zegen toe.
In Memoriam Ronald Jan Zwijnenburg
Maandag 8 maart is Ronald Jan Zwijnenburg overleden
in de leeftijd van 69 jaar. Ronald kwam al jaren niet
meer in de kerk, maar elke avond bad hij. Hij voelde
een kracht in zich, groter dan hemzelf, die hem steeds
weer het vertrouwen gaf dat alles goed komt. Dat is
wat hij dan ook altijd tegen zijn vrouw Marijke en
kinderen zei: ‘alles komt goed!’.
Ronald was een man die het geluk van zijn vrouw en
kinderen zocht, maar ook het geluk van de mensen om
hem heen. Ronald geloofde: compassie doen, dat
maakt een mens gelukkig. Zo koos hij het vele
vrijwilligerswerk dat hij deed ook zorgvuldig uit. Hij
wilde iets voor anderen betekenen.
Toen Ronald afgelopen zomer ineens ernstig ziek bleek,

belandde het gezin in een achtbaan. De strijd tegen de
ziekte bracht hen in de diepte, het uitkijken naar de
komst van een nieuw kleinkind vormde het
hoogtepunt. Dood en leven. Het lag ineens zo voelbaar
dicht bij elkaar. Ronald bleef in alles rust uitstralen: het
komt goed. Kleindochter Bo werd een paar dagen na
zijn overlijden geboren. En iedereen voelde: het is goed
zo.  
Maandag 15 maart heeft de crematieplechtigheid
plaatsgevonden. Wij wensen Marijke en haar kinderen
en kleinkinderen het geloof en vertrouwen toe dat alles
goed zal komen. En mensen die hen op die weg tot
steun zullen zijn.
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Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede

www.taborkerk.nl

WIJKGEMEENTE TABOR

gehouden worden, mensen verheffen die beroofd zijn
van hun waarde en betekenis, die in de marge terecht
zijn gekomen. Mensen, die zonder hulp geen schijn van
kans hebben, die soms al bij hun geboorte gedoemd
zijn onder te gaan. 
De kinderen bijvoorbeeld die door de stichting IMANI
(in de Keniaanse hoofdstad Nairobi) letterlijk gered
worden uit de goot - vondelingen vaak. Andere
kinderen die domweg geen kansen krijgen omdat ze op
de verkeerd plek geboren worden. 
Via de diplomatieke gemeenschap in Nairobi (mensen
werkzaam binnen de Nederlandse ambassade, bij de
VN en in de Ontwikkelingssamenwerking) werden wij
ooit attent gemaakt op dit project. De Tabor-diaconie
ondersteunt het al geruime tijd.
Op 11 januari ontvingen wij het jaarverslag over 2020.
In het afgelopen jaar waren 250 kinderen aan de
zorgen van Imani toevertrouwd, kinderen voor wie de
Stichting een laatste strohalm / reddingboei is. Ze
worden gehuisvest, ze krijgen onderwijs en ze worden
met zorg en liefde omringd (zie Stichtingimani.nl) 
Uiteraard heeft  men veel last van de pandemie en de
uiterst ingrijpende maatregelen daartegen: het
onderwijs was langdurig ‘op slot’, allerlei procedures
(bijvoorbeeld rond voogdij, gezinshereniging en
adoptie) lagen en liggen zo goed als stil, omdat ook
veel overheidsdiensten gesloten zijn/waren. Een arm
land als Kenia wordt nog heel wat harder getroffen
door de barre omstandigheden rond dat
ongemakkelijke virus dan wij. Wie net boven het
(bestaans) minimum leeft, heeft niet veel bij te zetten. 
De opstanding die ons ter navolging wordt aangezegd,
is wellicht een goede aanleiding de allerkwetsbaarsten
te hulp te schieten, op te richten, te doen opstaan. Zie
het bankrekeningnummer van de wijkkas - hierboven -
een opgewekte gift is een welkom gebaar. Zet er even
bij: voor IMANI. Vrolijk Pasen! 
 
Gerben H. Westra 
 
 
 

Via de website Taborkerk.nl zijn de zondagse diensten
te beluisteren,
daar is ook de orde van dienst / kerkbrief aan te klikken.
 
Predikant
Gerben H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede.
0318 - 655 661. 
predikant@taborkerk.nl.
Scriba
J.C. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711 RJ Ede. 
info@taborkerk.nl 
Coördinatie Ouderenbezoekwerk
mevrouw Ria Buitenhuis, 0318 - 610 679j
Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor
NL 22 RABO 0312 4647 89
 

Pasen
 
Opstanding. Het Grieks heeft een paar werkwoorden
waarmee het 'opstaan' in allerlei aspecten en gradaties
aanduidt. Variërend van opwekken, opgewekt wórden,
opstaan, doen opstaan, oprichten, verheffen. Voor de
geintereseerden: ik bedoel de
werkwoorden egeiroo en an-histèmi. Wie wat nader
naar die woorden kijkt - en er de Septuagint bijpakt om
te zien welke Hebreeuwse woorden er mee vertaald
worden, ontdekt al snel dat opstaan en oprichten
bepaald geen hoge theologische begrippen zijn. Maar
uiterst alledaags, heel praktisch: je staat op uit je
lethargie, je richt iemand op uit zijn verdrukking, je doet
iemand opstaan - zet hem op z'n benen én op de
goede weg. Je verheft hem, uit zijn vernedering: je
wijst hem uit dodelijke sleur het leven in. En een mens
staat op (of wórdt opgestaan) om vervolgens
aanstekelijk opgewekt te leven: 'in Christus doop
begraven, en net als hij opgewekt om in nieuwheid des
levens te wandelen'(zie Romeinen 6, 4). 
 
Paasdiaconaat
Zó opgestaan en opgewekt, kan het niet anders of de
gemeente verstaat haar roeping óók als roeping tot
dienst aan de naaste, aan- en in de wereld: ze zal niet
anders kunnen dan mensen oprichten die klein
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