Kerkblad, noodeditie
De waarnemend eindredacteur van het kerkblad heeft de aangeleverde kopij van Tabor
niet geplaatst in het Oktobernummer.
Hieronder de kopij, zoals die in het KB had moeten staan:
Predikant
Gerben H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, 655661
predikant@taborkerk.nl
Scriba
K. Santing, Ariënsweg 25, 6711 PE Ede
06 46437903
info@taborkerk.nl

Coördinatie ouderenbezoekwerk
mevrouw Ria Buitenhuis, 610679

Autodienst
Ant van Donselaar, 611074 en Erik Velthuijs, 06 21 57 38 28
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22 RABO 0312 4647 89

Diensten
Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de adviezen zullen luiden die de landelijke kerk,
na overleg met de overheid, zal geven m.b.t. het vieren van 'fyisieke' diensten. Het lijkt er op dat
kerken de keuze zullen hebben: ofwel ze maken gebruik van de 'corona-app', ofwel ze houden de
geldende regel van het anderhalve-meter-afstand-houden aan. In Tabor gaan we voorlopig van de
laatste mogelijkheid uit. Gezien de grootte van onze kerkzaal is aanmelding voor deelname aan de
diensten niet noodzakelijk: u bent (zonder digitale complicaties) meer dan van harte welkom! We
houden ons wél aan de genoemde anderhalve meter. Er kan na afloop van de dienst koffie gedronken
worden - in Ons Huis is voldoende ruimte. Bij redelijk weer is er ook de tuin nog. In de afgelopen
weken bleek hoe goed het is, elkaar te ontmoeten in de viering en daarna!

Avondmaal
We hopen binnen afzienbare tijd de diensten weer volledig te kunnen vieren zoals we dat gewend
waren. We zien dus ook uit naar de viering van de Maaltijd des Heren. Zonder daar al te deftig over te
willen doen: het Woord behoeft wel degelijk het Sacrament, de Gemeenschap der Heiligen is er een
rondom het Woord, maar zeker óók rond Brood en Beker. De Wijkkerkenraad bezint zich op
mogelijkheden en uitvoerbaarheid.

Bevestiging ambtsdragers
In de dienst op 26 september zijn twee gemeenteleden bevestigd: Megchelien v.d. Broek in het ambt
van diaken, Klaas Santing als ouderling (met als bijzondere taak het scribaat). We heten ze op deze
plek nogmaals hartelijk welkom: hun vier handen maken het werk voor de andere leden van de WKR
een beetje beter te doen. Er zijn overigens nog steeds mensen nodig die meedenken en meedoen in
de Kerkenraad, zeker nu de Protestantse Gemeente Ede voor grote uitdagingen staat, die hun
weerslag op de afzonderlijke wijkgemeentes niet zullen missen.
Gedachtenis 7 november
In de afgelopen anderhalf jaar moesten we op een aantal punten afwijken van wat we gewoon en
gewend waren, ook wat de gedachtenis van de overledenen betreft. Dit jaar willen we weer op de

eerste zondag na Allerheiligen onze gestorvenen gedenken - op zondag 7 november. Wie het aangaat
krijgen bericht. Wilt u een dierbare uit eigen kring in de aandacht aanbevelen, meld dat dan bij de
predikant.

*)!!!

Gemeentevergadering / ‘koffie plus’ 17 oktober
Er wordt driftig, gepassioneerd én vruchtbaar 'Ede-breed' gebrainstormd over de toekomst van de
Protestantse Gemeente Ede: over missie, wijken, personeel, gebouwen, inzet, roeping, bronnen en
inspiratie. In de wijken komt daarover het gesprek óók op gang. Van het eerste begin af aan wordt
ieder lid betrokken én gehoord in dat -mogelijke- proces. Op 17 oktober praten we elkaar bij, tijdens de
eerste 'Koffie-plus' van het nieuwe seizoen. Na de dienst. We hopen op uw aaanwezigheid. Lukt het
niet de dienst mee te vieren, kom dan in elk geval naar de 'Koffie-plus!'

Met goede groet,
Gerben H. Westra

*)Attentie: omdat deze mededeling de gemeente niet bereikt heeft, is de
‘koffie plus’ uitgesteld naar 21 november!!

