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Afscheid nemen …
 
 
 

In de zogenaamde ‘blijdschaps-brief’, de Fillipenzenbrief, die Paulus vanuit een gevangenis schreef, heeft hij het
over zijn eigen einde. En hij spoort zijn lezers aan om niet te veel achterom te kijken…
Met beelden uit de sport moedigt Paulus hen in plaats daarvan aan om zich uit te strekken naar het felbegeerde
plekje op een erepodium. ‘Ga voor goud!’ zouden wij zeggen… ‘Grijp het!’ zegt Paulus… (3:10-14).
 
 
Ik vind dat prachtig en kan er veel van leren…
 
Ik wil het grijpen, zegt Paulus, want ik bén zelf gegrepen… Paulus was gegrepen… Er zit in dat ‘grijpen’ zelfs iets
van ‘overmeesteren’… Jezus Christus heeft in Paulus’ leven íngegrepen… Paulus, die tot die tijd zo druk was met
zijn eigen streven naar het goede –  hij werd omhoog-gegrepen door Jezus Christus…
 
En dat bracht een gezondere drive, een andere fócus in zijn leven.
Eén ding doe ik… Hoe ik bezig was, dat moet ik maar vergeten zegt Paulus.
Eén ding heb ik van de Heer gevraagd, zo zong David al,... (psalm 27)
Eén ding is maar écht nodig, had Jezus tegen die drukke Martha gezegd… 
 
 
Paulus was door die Heer gegrepen. En nu heeft hij een duidelijke koers. Het verleden herdenkt hij heus wel, als
een vrome Jood  had Paulus leren gedenken – zo lang het om Gods grote daden gaat …
Maar als het over zijn eigen daden in het verleden gaat, dan wil hij dat het liefst zo snel mogelijk vergeten. Wie
steeds maar achterom kijkt, kan toch ook niet recht ploegen, had Jezus toch gezegd?
 
Laten we ons daarom richten op Gods roepstem, zegt Paulus. En mijn diepste verlangen is dat ik de kracht
waarmee God Christus deed opstaan uit de dood ook in mijn eigen leven mag ervaren. Dáárin ligt groei naar
geestelijke volwassenheid, ‘volmaaktheid’ – rijpheid.
 
Dát is waar ik in mijn leven naar wil streven – dát is mijn toekomst. Zélfs als ik hier in de gevangenis afscheid moet
nemen omdat het vermoedelijk niet zo lang meer zal duren, is dát mijn toekomst.  Ik vind dat indrukwekkend…
Dát is nog eens afscheid nemen.
 
Zijn levenshouding en nuchtere en vrolijke toon kenmerken de manier waarop Paulus afscheid kon nemen.
 
Als predikant en gemeente hebben wij ook afscheid genomen. Dat was goed. En we hopen elkaar gewoon weer
van tijd tot tijd te ontmoeten. Maar nu dan ook vooral weer vooruit kijken, de toekomst is er veelbelovend genoeg
voor…!
 
 
 
 
 
 
Ds. Theo Pieter de Jong
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Samen stappen zetten naar een toekomst-
gerichte gemeente
 
 
In de afgelopen periode is nagedacht over de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede.
De Algemene Kerkenraad heeft deze maand een voorgenomen besluit besproken met de wijkkerkenraden.
Dit is een aanpassing van het voorgenomen besluit dat in juli is gepresenteerd. In dit nieuwe voorgenomen
besluit staan de stappen die de in totaal 3.500 gemeenteleden, vrijwilligers en beroepskrachten in de
gemeente Ede met elkaar kunnen gaan zetten om samen te bouwen aan een toekomstgerichte
geloofsgemeenschap.
 
De samenvoeging van de vijf wijkgemeenten (Beatrixkerk, De Open Hof, Harskamp, Noord en Tabor) in één
nieuwe gemeente biedt kansen. In de afgelopen jaren zijn goede ervaringen met samenwerking tussen de wijken
opgedaan op het gebied van diaconaat, gezamenlijk jeugdwerk en pastorale taken.
 
Vanaf 1 januari 2023 volgt meer samenwerking onder andere in het vormgeven van de Erediensten, denk aan oa
kosters, opnameteams, liturgie, roosters. Daarnaast is ‘Bespreek het Samen’ al jarenlang een geslaagd voorbeeld
van samenwerking.
 
Tegelijkertijd zijn ingrijpende wijzigingen nodig om als kerkelijke gemeente toekomstbestendig te zijn. Een
teruglopend aantal kerkleden en oplopende kosten voor energie en onderhoud van de kerkgebouwen maken
maatregelen noodzakelijk.
 
De sluiting van een aantal kerkgebouwen is helaas onvermijdelijk. Liever de energie steken in de opbouw van de
gemeente dan in stenen. Door kerkgebouwen af te stoten ontstaat een sluitende meerjarenbegroting die door de
PKN goedgekeurd kan worden. Hiermee is er ruimte om een nieuwe predikant te beroepen voor de Protestantse
Gemeente Ede.
 
Zijn we er dan? Nee, het voorgenomen besluit is eerder een vertrekpunt dan een eindpunt. In alle eerdere
bijeenkomsten met kerkenraadsleden en gemeenteleden zijn uitgangspunten geformuleerd.
 
Deze geven richting aan de toekomstige keuzes die we met elkaar gaan maken en laten zien dat we elkaar vinden
op fundamentele zaken. Denk in dit kader aan de bijbel als bron, ontmoetingen tussen mensen stimuleren en
ruimte voor pluriformiteit.
 
We streven ernaar samen daadwerkelijk één gemeente te vormen met ruimte voor meerdere vormen van
geloofsbeleving. Om hieraan vorm en invulling te geven gaan vanaf 1 september 2023 alle wijken op in één
gemeente met twee kerkgebouwen: vooralsnog De Beatrixkerk en De Open Hof.
 
Om u hierover nader te informeren volgen wijkbijeenkomsten over het voorgenomen besluit waarin u uw
aandachtspunten en ideeën, maar ook uw zorgen en verlangens kunt delen. Alle reacties worden verzameld en
meegenomen bij de verdere besluitvorming.
 
Voor meer informatie over het voorgenomen besluit van de Protestantse Gemeente Ede en het rapport over de
kerkgebouwen van de Stichting Kerkelijk waardenbeheer verwijzen we u naar de website https://www.
protestantsegemeente-ede.nl
 
Dit rapport is opgesteld op verzoek van de Algemene Kerkenraad tot een globale verkenning van de toekomstige
bruikbaarheid van onze gebouwen. Deze globale verkenning resulteert in wat nu voorligt en kunnen we
vervolgens na formele besluitvorming gebruiken bij diepgravender onderzoek naar bijvoorbeeld verduurzaming
van de Beatrixkerk.
 
 
Protestantse Gemeente Ede, september 2022.
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Mededelingen:
 
-Bespreek het Samen wil iedereen van harte bedanken
voor de massale aanmeldingen. Fijn dat u er samen
met ons zin heeft in het nieuwe seizoen. Enkele
activiteiten kunnen helaas toch niet doorgaan. Iedereen
die hiervoor was aangemeld ontvangt hierover een
mail. U kunt zich nog steeds aanmelden voor de andere
activiteiten, zoals bv op 9 november dr. R van den Beld
over Narcissus, het zelfportret en de selfie en op 19
november ‘The man in Black’ – Johnny Cash of Rome
Culinair!
 
-Samen vieren in de PGE verschuift de bijeenkomst
van 28 september naar woensdag 9 november.
Iedereen is van harte welkom om mee te denken.
Tevens een eerste kennismaking met de (verwachte)
interim-predikant.

Collecterooster
oktober 2022
 
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. Op de website van
iedere wijk kunt u nadere informatie vinden.
02 oktober - 1e collecte Diaconie PGE-Quotum
                      2e collecte Kerk in Actie; Kerk & Israël
09 oktober - 1e collecte Diaconie- Meet-Inn         
                      2e collecte Kerk in Actie;
                      Pioniersplekken
16 oktober - 1e collecte PGE algemeen
                      2e collecte Kerk in Actie; Indonesië
23 oktober - 1e collecte Kerk - Wijk
                      2e collecte Diaconie-wijk
30 oktober - 1e collecte Diaconie-Meet Inn
                      2e collecte Kerk in Actie; Zambia
De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar
de doelen niet, behalve de 2e collectes.
Kijkt u of luistert u via internet en wilt u ook bijdragen
aan één of meer doelen? Dan kunt u het collectebedrag
overmaken op bankrekening met nr.
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente
Ede onder vermelding van  welke wijk en welke datum
1e en/of 2e collecte.

Aanleveren kopij
Eind oktober verschijnt de november-editie
van het kerkblad. Kopij voor dit nummer graag
uiterlijk 20 oktober bij de wijkredacteuren
aanleveren.
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

Predikant Ds. T.P. de Jong, Proosdijweg 33, 6714 AK Ede, 0318 309 191 / dominee@beatrixkerk.nl
Pastorale ondersteuning Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, 0318 655 661 / gwestra@beatrixkerk.nl
Scriba Janny Pastink, 0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

Vanaf de pastorie van
Zaligsprekingen
 
Vreemd, om voor de laatste keer een stukje voor dit
kerkblad te schrijven. Bij het uitzwaaien van onze
gasten gisteren na de afscheidsdienst hebben we nog
even staan kijken naar de naam op de pastorie. Wat
zullen we daar mee doen, ook inpakken en
meenemen? Of blijft die voor de kerk? Wat gaat er
eigenlijk met deze pastorie gebeuren? Hoe gaat het
verder, met de gemeente, en met onszelf daar in
Schaarsbergen?

Het afgelopen weekend was intens, hartverwarmend
en bemoedigend. Er is zoveel om dankbaar voor en
hoopvol over te zijn...
 
Zelf vond ik het heel mooi om ook gasten uit andere
wijken en gemeenten te begroeten en de
verbondenheid met hen te ervaren. Hoe alles ook zal
verder gaan, van die gezamenlijke weg verwacht ik het
meest...! 
 
Wat onszelf betreft; onze verhuizing naar
Schaarsbergen is helaas nog een paar weken uitgesteld,
vanwege hobbels die genomen moeten worden in de
Schaarsberger pastorie - maar gelukkig mogen we nog
wat langer hier aan de Proosdij blijven van de
kerkrentmeesters. Daarvoor, en voor zoveel meer, ook
op deze plaats een heel hartelijk en hartgrondig, 'dank!'
 
Het ga jullie allen goed! Er staan een aantal data in de
agenda, waarop ik als gastvoorganger in diverse wijken
en kerken mag voorgaan, wellicht daar dan tot ziens! 
 
Vriendelijke groeten, ook van Maarten,
 
ds. Theo Pieter de Jong

Dit is de staatsiefoto van onze Theo Pieter de Jong.
In zwart-wit, zoals de foto’s van alle eerdere
predikanten in de Zuiderkerk / de Beatrixkerk!
Vanaf 1940 zijn dat J. Kremer, H.J. Lambers Heerspink,
J. Blauw, J. Drost, G. Meijster, L.L. Pleijsant, D.J.
Lagerweij, E. Braam, K. Santing en A. Lunshof.
Wát een geschiedenis!
Theo Pieter, je wordt als voorganger toegevoegd aan
jouw voorgangers, aan een illustere reeks dienaren van
God.
Dag dominee, dank, het ga je goed!
 
Ko Kuperus
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Bij de diensten
 
De zomer ligt weer achter ons en hopelijk keert de rust
binnen ons kerkelijk leven weer een beetje terug. Na
een mooie rustgevende vakantie in Zweden en het
huwelijk van onze oudste zoon heb ik zelf binnen de
kerk mijn ritme ook alweer aardig gevonden. In de
komende maanden zullen zowel bekende als minder
bekende predikanten voorgaan in onze diensten. Fijn
vind ik het ook als gemeenteleden zelf met voorstellen
komen voor het uitnodigen van predikanten. Daar
kunnen we bij de preekvoorziening dankbaar gebruik
van maken. En wie weet wat dit ons voor goeds zal
brengen in de komende maanden.
 
Op zondag 2 oktober zal mw. ds. Erica Hoebe – de
Waard uit Wageningen voorgaan in de dienst. Zij is
opgegroeid in Soest, waar ze ook haar man Niels heeft
leren kennen en zij hebben 3 kinderen. Na haar
opleiding Theologie aan de VU in Amsterdam
(afgestudeerd op gemeente-opbouw en Paulus) heeft
zij in Amsterdam en Leidschendam de gemeente
gediend. Sinds 2012 is zij verbonden aan de
Protestantse Gemeente van Wageningen
 
Op zondag 9 oktober heten we ds. Wim Scheltens uit
Lunteren weer welkom in de dienst. Hij heeft  samen
met zijn vrouw Ria 25 jaar de kerk aan de Oranjestraat
van Lunteren gediend. In 2020 is Wim Scheltens met
emeritaat gegaan en inmiddels een goede bekende
binnen de Beatrixkerk. In de komende maanden zal hij
vaker voorgaan in onze diensten.
 
Zondag 16 oktober zal mw. ds. Marrit Bassa uit
Heerde voorgaan in de dienst. Zij zal op 9 oktober in
deze gemeente haar intrede doen, waar zij met haar
gezin inmiddels ook woont. Zij was sinds 2012
werkzaam in de gemeente Voorst. Ze heeft haar
predikantsopleiding gevolgd aan de Protestantse
Theologische Universiteit in Utrecht. Een passie van
Marrit is om in haar dorp de omgeving zoveel als
mogelijk maatschappelijk bij de kerk te betrekken.
 
Op zondag 23 oktober gaat ds. Klaas Holwerda uit
Amsterdam voor in de dienst. Hij heeft zijn
Theologieopleiding gevolgd aan de Universiteit van
Groningen en verschillende gemeenten in de
Gelderland gediend. In 2021 heeft hij na 18 jaar
afscheid genomen van de Nassaukerk in Amsterdam.
Naast vele functies heeft hij ook deel uitgemaakt van de
redactie van het Nieuwe Liedboek. Momenteel is hij
docent Liturgiek.
 
Op zondag 30 oktober, Allerzielen, de Zondag van
Herdenken gaat ds. Theo Pieter de Jong uit

Schaarsbergen voor als onze gastpredikant. Deze
zondag herdenken wij de gemeenteleden die in het
afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn, en bovendien
allen die ons lief zijn en die we meedragen in onze
herinneringen. 
 
Voor allen gezegende diensten en een goede maand
oktober toegewenst.
 
Marien Bakker, Ouderling Liturgie en Eredienst

In mijn hart
 
Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
In moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten
Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort mij reeds:
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.
 
Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast
 
 
(naar uitspraken van Theresia van Ávila)
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Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede

www.emmaüs-ede.nl 

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS

Voorganger/pastor:
Ds. Jan-Peter Prenger
Korenlaan 60, 6721 CV  Bennekom
telefoon: 06 1384 8477 of 0318-306943
e-mail: jpcprenger@emmaus-ede.nl
Voor contact met Katholiek Ede:
Secretariaat PZTB locatie Ede (St. Antonius)
Bereikbaar op ma-vrij 09:30 – 11:30
Telefoonnummer: 0318 610692
e-mail: ede@pztb.nl

Startzondag
 
We kijken terug op een prachtige startzondag! Het
thema was: “Samen aan Tafel”, en dat zouden we ook
doen, ware het niet dat de broodjeszaak ons was
vergeten… Dus de lunch bestond uit een tweede stukje
taart. De morgen was er niet minder geslaagd om!
Mooie workshops, veel mensen, en erg gezellig! De
volgende ‘poging’ om samen aan tafel te gaan is op 16
oktober: eerste een Taizé viering van drie kwartier,
vervolgens een korte bijbeluitleg en daarna in groepjes
doorpraten over enkele vragen bij het bijbelgedeelte en
dan sluiten we af met de maaltijd. Iedereen van harte
uitgenodigd!

Thomasviering
 
Op zaterdag 22 oktober 2022 is er weer een Thomas-
viering, in de katholieke kerk.
 
Historie: in maart 2018 zijn we met de
Thomasvieringengestart in het kader van het
vastenproject ‘Lopend Vuur’ van het jaarthema. Het
werd een succes. Voor de Coronaperiode hebben we 4
Thomasvieringen gehouden.
 
Wat is een Thomasviering? De naamgever van de
Thomasviering, de apostel Thomas, is in de Bijbel een
twijfelaar met kritische vragen. Die Thomas uit de Bijbel
liet zich met zijn vragen ‘in de kring trekken’. Een
Thomasviering is toegankelijk voor iedereen, en het is
onbelangrijk of je nu wel of niet bij een kerk hoort.
Mensen mogen er zijn met al hun twijfels, hoop en
verlangens. Bij een Thomasviering hoort ook ’ervaren
dat je niet alleen bent’. Belangrijk bij deze viering is een
sfeer van warmte, openheid en respect. De viering is
voor volwassenen van alle leeftijden en heeft een
pastoraal karakter.
 
Drie elementen staan centraal: Bijbellezing, gebed en
delen van brood en wijn, tijdens de gezamenlijke
maaltijd aan het eind van de viering. Het gesproken
woord is kort en eenvoudig. Er is ruimte voor
verbeelding, muziek, beweging en stilte. Een belangrijk
element is de ‘heilige chaos’, waar mensen zich kunnen
uiten over wat hen bezighoudt rond het thema.
 
De laatste Thomasvieringen zijn met enkele
enthousiaste vrijwilligers vanuit de Emmaüs en
Katholiek Ede voorbereid. De allerlaatste Thomasviering
was op 1 februari 2020; net voor de uitbraak van Covid
19-Corona, toen we nog van ‘niets’ wisten. Dat was een
geweldige viering. Er waren 84 deelnemers. De
Thomasviering op zaterdag 22 oktober in de
Antoniuskerk wordt geleid door pastor Hans Lucassen
met assistentie van verschillende mensen.
 
Het thema is “omzien naar elkaar”. Volg de informatie
o.a. op de website: https://www.katholiekede.nl/
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Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

Impressie
startzondag
De kerkgangers brachten allemaal een bloem mee naar
de kerk en daarmee vormden we een groot, veelkleurig
boeket. Op deze wijze beeldden we het thema uit: 'In
Christus één'.

We zijn allemaal zo verschillend als de bloemen in het
boeket en toch mogen we bij dat ene lichaam van
Christus horen (1Kor.12).
 
De tekst werd onder andere voor het voetlicht gebracht
door een lied met bewegingen, waarbij iedereen in de
benen kwam! De namen werden op diverse
onderdelen van het lichaam geplakt.
"We zetten de schouders eronder, we helpen een
handje", zo verklaarden gemeenteleden.

In de samenspraak met jong en oud bleek dat ook de
kleine pink niet gemist kan worden in het lichaam.
 
We konden ook weer volop zingen met ons geliefde
Waaijenbergensemble.
 
Na de dienst smulden we van de heerlijke baksels van
gemeenteleden en werden er spelletjes gedaan.
Tussendoor was er volop gelegenheid om bij te praten.
Het geanimeerde samenzijn besloten we met soep,
broodjes en een verrassend toetje!

Nicolien, Elly, Ria en Hennie zorgden voor de
voortreffelijke organisatie. Het was een inspirerend
begin van het winterseizoen.

Met hartelijke groet voor allen.
De. Tineke Volgenant - Beima

   foto's: met dank aan Adriaan Ploeg

Predikant - Ds. T. Volgenant-Beima, Hulkestein 51, 7339 AW Uchelen
tel.nr. 055-5331731, predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
Scriba - Dhr. Jan van de Hoef, Apeldoornseweg 73, 6731 SB Otterlo
tel.nr. 0318-591252, scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl
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    Rooster oppas en kindernevendienst:   
 
    02-10 Nicolien en Nathalie    09-10 Elly en Marike
    16-10 Petrie en Alice               23-10 Jannieke en Gea
    30-10 Hennie                           06-11 Philien

Op de Floriade is ook een Tiny Church gebouwd door
een samenwerking van gemeentes uit Almere en
sponsoren uit heel het land.
In het kerkje is wekelijks een liturgische bloemschikking
te vinden. Die van deze week heb samen met mijn
moeder verzorgd. 
 
Rondom de kerk is een labyrint gemaakt met diverse
kunstwerken gebaseerd op de vruchten van de Geest.
Op de foto is het kunstwerk over Geduld te zien. Het is
een hele inspirerende plek geworden die prikkelt om na
te denken over een Fruitfull City. Wat is er nodig om
een vruchtbare stad te zijn? 

De begeleide tekst van onze schikking:
 
De aarde eren
kijken naar de aarde, naar bloemen: taal en teken
verstaan. 
Stil staan bij schoonheid, vernietiging, bij de seizoenen,
de samenhang tussen hemel en aarde, tijd en toekomst. 
De aarde eren door bezinning op onze houding
tegenover alles wat geen stem heeft.
De aarde eren: Zorg dragen voor de schepping.
(geschreven door Tini Brugge)
 
2 september – Wereldwijde gebedsdag
De verschillende bloemen symboliseren de
continenten. De zonnebloem richt haar hart omhoog,
reikend naar haar Schepper. De dahlia’s staan voor de
kracht van de aarde. Anjer staat voor toewijding.
Deze aarde is opgemaakt van hooi en mos dat staat
voor de vergankelijkheid. De hortensia symboliseert de
broosheid van de aarde.
 
Marlou (en Elly) van Omme

Wijk
 
De startzondag ligt achter ons en ons wijkwerk is volop
van start gegaan. Wat hoog op de agenda staat is het
nadenken over de toekomst van de Protestantse
Gemeente Ede.
 
De Algemene Kerkenraad heeft op 25 augustus een
gewijzigd voorgenomen besluit besproken en het is
belangrijk dit met de gemeente te bespreken. Op 15
september wordt dit nieuwe voorgenomen besluit
gecommuniceerd met de gemeenteleden en komt het
rapport van de Stichting Kerkelijk Waardebeheer
beschikbaar. Dit gebeurt via wijkbrieven, printjes en het
komt op de website PGE en in het Kerkblad.
 
Daarna organiseren alle wijkkerkenradenbijeenkomsten
waarbij de gemeenteleden worden gekend en gehoord.
De Algemene Kerkenraad verzorgt dan een
inhoudelijke toelichting. Opmerkingen uit de
wijkkerkenraden en de gemeentebijeenkomsten
worden verzameld en bij de verdere besluitvorming
betrokken. Uiterlijk voor het eind van 2022 neemt de
Algemene Kerkenraad een definitief besluit.
 
Onze kerkenraad heeft besloten om deze
gemeentebijeenkomst te houden op zondag 9 oktober
2022 aansluitend op de kerkdienst.
We verwelkomen graag onze gemeenteleden om mee
te praten over de toekomst van onze kerk.
 
Een vervelende valpartij bracht mevrouw Marie
Timmerman – Gerssen in het ziekenhuis te Ede. Hier
werd een gebroken schouder, een heupblessure en een
gebroken duim geconstateerd. Vervolgens bleek ze ook
nog longontsteking te hebben. Alle reden tot grote
zorg. Gelukkig zette het herstel sneller dan verwacht in.
Ze verblijft nu voor revalidatie in Elias te Bennekom. We
wensen haar en haar man goede moed en Gods
nabijheid.
 
Ook in oktober mogen diverse gemeenteleden hun
verjaardag vieren. Maar heb je de grens van 80 jaar
overschreden dan is een vermelding in het kerkblad
zeker op zijn plaats:
22 oktober de heer Jan Methorst,
24 oktober de heer Roel van Amerongen.
We feliciteren hen van harte! Gods zegen gewenst voor
de komende tijd.

10 editie oktober 2022



WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede

www.ede.protestantsekerk.net

Predikant
Ds. Egbert van Dalen
e-mail: e.vandalen@protestantsekerk.nl

Scriba
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede
tel. 0318-618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com
 
Meldpunt
Voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis,
geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede,
tel. 61 71 64

Terugblik
Op zondag 4 september vond er weer een Special
Sunday plaats in de Noorderkerk.
Een viering met als bijzondere gasten Marius van
Dokkum, schilder, en Ingeborg zijn vrouw, organist.
Marius legde kort en krachtig uit met welke intenties hij
een kunstwerk had gemaakt en ds. Rob Visser,
voorganger deze morgen, verbond dat schilderij met
een Bijbelgedeelte.

Een van de kunstwerken was Beste reizigers / Dames
en heren of wel Hoe communiceren we met elkaar. 
Marius legde uit dat je hier een perron vol wachtende
mensen ziet. Bijna iedereen heeft een mobieltje in de
hand. Mensen communiceren tegenwoordig meer
door middel van een apparaat dan van mond tot mond.
Zo lijkt het. Daardoor ontstaat er vervreemding ten
opzichte van je medemens.

Ds. Rob Visser had gekozen voor het verhaal van de
Samaritaanse vrouw. Jezus houdt hier geen preek,
maar stelt vragen. En dan is het de kunst om goed te
luisteren naar het antwoord. En dan niet in de trant
van: Hoe gaat het met je? Dank je. Oh, fijn! Nee wees
werkelijk geïnteresseerd.

Een volgend schilderij was: Ik voel me rot –
vergankelijkheid.
In dit werk worden de vier jaargetijden uitgebeeld in de
vorm van bloesem, kleine peren, grote peren en zieke
peer. Het gaat hier over de vergankelijkheid van het
leven.

De voorganger opende de Bijbel bij het boek Prediker
waarin de vergankelijkheid een terugkerend thema is:
Lucht en leegte, alles is leegte. Pakistan, 33 miljoen
mensen in het water. Jemen een vergeten land. En in
Nederland: wachttijden, woningnood. Alles is
vergankelijk. Maar Prediker is ook de man van de tijd:
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Maar
ten diepste is het een tijd om te leven.

Als laatsite stonden we stil bij  Dansje in de kerk.
Geloof kan een gevangenis zijn, maar ook heel
bevrijdend. Marius legde uit dat het kleine dansende
meisje symbool staat voor een levend en bevrijdend
geloof. Dat ze danst boven de graven betekent dat de
dood het laatste woord niet heeft. In feite is het een
paasschilderij. De dominee haalde een tekst van Paulus
aan: Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. De
Geest die zijn eigen gang gaat en als het ware tegen die
mensen in de kerkbank zegt: Wees blij en vrij!
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Tijdens deze viering werd duidelijk dat je met een
scherp oog naar de schilderijen van Marius van
Dokkum moet kijken. Oog voor het detail is immers
oog voor het unieke. Ieder kunstwerk houdt je een
spiegel voor en als je lang en intensief genoeg kijkt zie
je jezelf op het doek. Zoals je ook Marius terugvindt in
het schilderij Beste Reizigers achter een van de
raampjes van de trein op de achtergrond. Alle werken
hebben iets van een lach in een traan en is dat niet de
ware humor? De beste manier om van de werken van
Marius van Dokkum te genieten is rustig voor een doek
plaats te nemen, schilderij op je laten inwerken,
koptelefoon op met orgelmuziek van zijn vrouw
Ingeborg. Het Menuett van Haydn bij het Dansje in de
kerk en bij weggaan word je getrakteerd op de Toccata
van Widor.

Het was weer een inspirerende bijeenkomst met dank
aan Mariëlle Tempelman, Mienke Dimmendaal en
Martin Meijer die deze dienst hadden voorbereid.

Wim den Ouden

Heidewandeling
 
21 wandelende bomen

Zaterdagmiddag 10 september verzamelden we ons op
de parkeerplaats bij het Natuurcentrum. Als groep
lopen we over plassen langs een landbouwenclave
naar stoppunt 1. Ds. Egbert van Dalen vertelt wat rond
het thema ‘Hemelse spijzen’ van startzondag 18
september en geeft ons 2 vragen mee over ons
eetgedrag nu en onze gedachten daarover in de
toekomst. Door het bos in 2/3 tallen denken we eerst in
stilte na en gaan daarna in onderling overleg over beide
vragen. Bij stoppunt ‘heideveld’ praten we uitgebreid na
over deze levensvragen.

Sander noemt alle 32 vogels die we in bos/heide tegen
zouden kunnen komen. Wederom in 2/3 tallen kunnen
we het o.a. hebben over vogels op weg naar de
heidebloemplas. Daar vertelt Jan van ’t Hof over het
ontstaan van de plas en 2 plassen in de omgeving. Ook
benoemt hij immaterieel erfgoed en bedachte tradities
met honing als typisch oudEdes eten. Jan Klok zet ons
op de foto, waarna we als groep het Natuurcentrum
opzoeken. Daar genieten we van koffie/thee/heidekoek
en praten gezellig na. Deze 7e heidewandeling is  heel
geslaagd. Mooi is de verbinding met de thema’s
‘Mensen wandelend als bomen’ van Hans Bouma op
zondag 11 september en ‘Hemelse spijzen’ van Egbert
van Dalen op zondag 18 september. Op naar de 8e
wandeling in 2023!

Jan van ’t Hof, Jan Klok en Sander van Voorst.

 

Gedicht
(uitgesproken tijdens de dienst op zondag 11 september
in de Noorderkerk)
 
EEN WELDAAD, EEN LENTE
Psalm 133 opnieuw

Elkaar in liefde gevonden.
Mensen bij name genoemd,
mensen naar het licht getild.
Broeders, zusters.
Mensen van dezelfde God.
Saamhorig, stamverwant.
Bomen van hetzelfde bos.
Een weldaad, een lente.
Alles leeft op.
Gezegenden
die tot zegen zijn.
 
Hans Bouma

12 editie oktober 2022



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. 591029/06-15686248
Wijkkas De Open Hof:
Giften kunnen worden overgemaakt naar PGE; t.n.v.
wijkkas De Open Hof NL62 RABO 0162 3002 12

In memoriam
Arina Johanna Kraaij - Noordam
 
Donderdag 25 augustus 2022 is Ineke Kraaij overleden
in de leeftijd van 71 jaar. Ineke leefde al lang met het
besef dat haar leven zomaar zou kunnen eindigen.

Sinds de eerste keer dat ze door kanker overvallen
werd, moest ze leren leven met die onzekerheid. En dat
deed ze door een keuze te maken: de keuze voor het
leven. Ze genoot dubbel van haar Dick en hun kinderen
en kleinkinderen, van haar vriendschappen en van de
vele clubjes (thee-, lees-, vrouwen-, etc.) die zij altijd
om zich heen organiseerde.
 
We hebben Ineke mogen kennen als een vrouw met
warme aandacht voor en oprechte interesse in de
mensen om haar heen. Een vrouw die trouw was naar
mensen toe en heel zorgzaam en attent. We zullen
haar missen.
 
Dinsdag 30 augustus heeft de begrafenis
plaatsgevonden. Wij wensen Dick en het gezin de
kracht toe dit grote verlies te dragen.
 
Ds. Agnès Gilles
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Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede

www.taborkerk.nl

WIJKGEMEENTE TABOR

Predikant
Gerben H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS  Ede
tel.nr. 65 56 61 | email: predikant@taborkerk.nl
 
Scriba
K. Santing, Ariënsweg 25, 6711 PE  Ede
tel.nr. 06 46 43 79 03 | email: scriba@taborkerk.nl
 
Coördinatie ouderenbezoekwerk
mevr. Ria Buitenhuis, tel nr 610679
Autodienst
A. van Donselaar tel. 611074  E. Velthuijs tel. 06 21 57 38
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22RABO0312464789

1) aangesproken worden door de kritische en bevrijdende boodschap van de Schriften;
De gemeente komt samen rond het Woord, de Schriften van Tenach en Evangelie: het bevrijdende Woord,
richtsnoer voor - en principe van wat wij leven en vertrouwen – kritisch op oud en nieuw (half)godendom waar
wij zo bevattelijk voor zijn. De kern van wat wij als Gods boodschap verstaan is, dat wij bevrijd zijn van dood,
slavernij en zonde, voor onszelf en voor elkaar bestemd tot een nieuw en ander leven. Dat betekent een appél op
wíe wij zijn en een confrontatie t.o.v. wát wij zijn.
 
2) deze boodschap vieren in een liturgie die zorgvuldig ruimte schept voor verbeelding en muziek;
De eredienst, met Woord en Sacrament, is de plek waar de vrijheid gevierd wordt, de lof van God gezongen, Gods
toewending naar ons mensen en naar de aarde gedacht: wij herinneren Hem en onszelf aan zijn belofte. Daarmee
valt een kernwoord: ‘gedachtenis’, dat het karakter van niet alleen de joodse-, maar ook van de christelijke
eredienst markeert. De gemeente hóórt de woorden, ze zíngt de woorden. In woord, toon en beeld antwoordt
ze – daarbij zorgvuldig kiezend uit dat wat de breedte van traditie en heden haar aanreikt, zoekend naar een
verantwoorde veelkleurig- en meerstemmigheid, zoekend ook naar nieuwe muzikale vormen, verantwoorde
eigentijdse taal.
 
3) vanuit het getuigenis der Schriften toegerust worden om – waakzaam en betrokken – midden in de wereld te
staan;
Waakzaam en betrokken: bevrijd in de wereld. Niets is in de geschiedenis van de kerk moeilijker gebleken dan
deze begrippen werkelijk te leven, omdat tegelijkertijd niets zo aantrekkelijk is als een relatief isolement
(‘soevereiniteit in eigen kring’) en aanpassing aan de ‘harde werkelijkheid’. Bij de toerusting speelt de zondagse
dienst een belangrijke rol: wie de bevrijding viert en haar ‘aangeleerd’ krijgt, kijkt – in het ideale geval - met
andere ogen en handelt daarnaar, in politiek en samenleving – in de directe eigen omgeving, in het grotere
verband van stad en land.
 
4) persoonlijk en samen, binnen en buiten de gemeente, geloofwaardig zijn in woord en daad.
De wijk Tabor kenmerkt zich door een veelkleurigheid in geloofsvisie en –beleving: de leden hebben zeer
uiteenlopende (kerkelijke) achtergronden. Het Woord hóren zal ook ‘het dóen’ te betekenen moeten hebben:
waar woord en daad op elkaar betrokken zijn, begint geloofwaardigheid, óók in het (onderling) pastoraat en
diaconaat.

Wie zijn jullie
... eigenlijk en waar sta je voor? Regelmatig
terugkerende vraag. Op veler verzoek het -ingekorte-
mission statement van de Taborwijk:
 
De Taborwijk van de Protestantse Gemeente Ede wil
een open, gastvrije en veelkleurige
geloofsgemeenschap te zijn van mensen die:

Zondagmiddag 27/11 - is de afscheidsdienst van onze
dominee, Gerben Westra, om 14.30 uur in de
Taborkerk te Ede. De ochtenddienst komt dan te
vervallen.
Meer hierover in de november editie van het
kerkblad.
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