
KERKBLAD

PROTESTANTSE GEMEENTE EDE

Jaargang 31

januari 2023



De wereldwijde gemeente van Christus
 
In het jaar 2000 telde de wereld twee miljard christenen, vijf jaar later zijn dat er 140 miljoen meer, becijfert
Christian Research. Eén op de drie wereldbewoners is christen. Overal ter wereld groeit de Christelijke Kerk, maar
niet in het westen, niet bij ons. In de Rooms-Katholieke Kerk - zo melden de bisschoppen vanwege het ‘Ad limina
bezoek aan Rome’ - gaan er ongeveer 100.000 mensen regelmatig (1 x per maand) op zondag naar de kerk. Dat
zijn schrikbarende cijfers. Cijfers over het kerkbezoek binnen de PKN kan ik niet vinden, maar we hoeven maar om
ons heen te kijken om te zien dat het daar ook niet rooskleurig is.
 
Hoe leuk is het om bij een krimpend bedrijf te werken? Er heerst de angst om het voortbestaan. Er is constante
dreiging van ontslag. Onzekerheid troef. Alleen die spanning al trekt alle energie bij de werknemers weg,
waardoor je niet echt gemotiveerd blijft om er de schouders onder te zetten: straks is het allemaal voor niks. Eerst
maar eens afwachten wat er gaat gebeuren…….. of wegwezen! Nee, dan liever werken bij een bedrijf dat groeit.
Dat geeft energie! Lekker de schouders eronder met elkaar. Ideeën in overvloed. Alles kan, niets is te gek.
Werknemers versterken elkaar en zitten samen in een flow ‘omhoog!’. Heerlijk! De postkamer ontvangt dagelijks
open sollicitaties van mensen die graag bij dit bedrijf zouden komen werken.
 
Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik ons, de Protestantse Gemeente Ede een vraag en een wens voorleggen.
Op papier zijn wij een krimpende kerk. Maar zouden wij met elkaar de flow van een groeiende kerk kunnen
creëren? De flow van ‘met elkaar de schouders eronder, ideeën in overvloed!’? Ik wens het ons toe! Een mailbox
vol aanbiedingen van mensen die een taak op zich willen nemen in die ene PGE omdat het daar goed toeven is!
 
Ik hoor u denken: dat zou een droom zijn!
En u hebt gelijk dat het daar bij blijft als wij allemaal niet zelf bereid zijn onze harten en handen aan de PGE te
geven. Want wil die flow kunnen ontstaan, dan zijn wij toch allemaal nodig?
Iedereen wordt uitgenodigd mee te helpen aan de opbouw van de gemeente van Christus. Niet door mij. Niet
door de Algemene Kerkenraad. Niet door de Protestantste Kerk in Nederland. Nee, wij worden uitgenodigd door
God zelf de gemeente van Christus gaande te houden.
Niet voor onszelf. Maar voor de mensen om ons heen
en voor de wereld. Omdat in de gemeente van Christus
het brood gedeeld wordt en de wijn. Omdat we in de
gemeente van Christus van betekenis willen zijn voor
elkaar en voor de samenleving. Omdat we in de ge-
meente van Christus met hart en handen toeleven naar
dat koninkrijk van God waarin geen honger meer is,
geen oorlog en geen dood en waar alle tranen worden
afgewist.De gemeente van Christus groeit wereldwijd.
Miljarden mensen die zich verbinden met God in na-
volging van Christus! Daar horen wij bij! Met alle kerk-
mensen in Ede, in Gelderland, in Nederland, in Europa,
horen wij bij een groeiende kerk!
Ik wil er graag met u de schouders onder zetten, want
ik geloof in de gemeente van Christus wereldwijd. Ik zie
zoveel kansen en mogelijkheden hoe wij als PGE van
betekenis kunnen zijn hier in Ede. Laten we elkaar ver-
sterken in die flow ‘omhoog!’. Wanneer wij onze energie,
hart en handen erin te steken, zal God laten zien wat er
gebeurt!
 
Ds. Agnès Gilles
 
PS: nog één ding wat in de kerk geen favoriet onderwerp is, maar waar we toch ook niet zonder kunnen: geld
uitgeven. Dus vergeet de aktie kerkbalans niet! Uw bijdrage is dit jaar belangrijker dan ooit. Want wat zouden we
graag komend jaar een beroepingsprocedure gaan starten voor een nieuwe predikant. Dat mag alleen als we een
sluitende begroting hebben. En met alle stijgende kosten is dat geen sinecure ...
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Algemene Kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Ede besluit definitief over samen-
voeging wijkgemeenten 
 
 
 
De Algemene Kerkenraad, die bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden, heeft donderdag 15
december 2022 unaniem ingestemd met de samenvoeging van de vijf wijkgemeenten. 
 
Dat betekent dat vanaf 1 september 2023 de Beatrixkerk, De Open Hof, Harskamp, Noord en Tabor zijn
verenigd in één nieuwe kerkelijke gemeente. Tezamen zullen zij als Protestantse Gemeente Ede de eredienst,
pastoraat en diaconaat gaan vormgeven, waarbij nadrukkelijk ruimte is voor de eigen kleur. Emmaüs gaat
vanaf 1 september 2023 financieel zelfstandig verder.
 
Eenheid in verscheidenheid
Vanaf 1 september 2023 zullen alle kerkelijke activiteiten plaatsvinden in De Open Hof en in de Beatrixkerk. Door
de toekomstige sluiting van de andere kerkgebouwen worden kosten bespaard voor het beheer en onderhoud
aan gebouwen. Dankzij het besluit ontstaat een sluitende meerjarenbegroting die het mogelijk maakt om een
nieuwe predikant te beroepen voor de Protestantse Gemeente Ede.
 
Komend jaar start aanvullend een diepgaand onderzoek naar de mogelijkheden om de Beatrixkerk te
verduurzamen en het gebouw geschikt te maken voor verschillende bijeenkomsten en activiteiten. Afhankelijk
van de financiële haalbaarheid en uitkomsten van dit onderzoek wordt later in het jaar besloten of de Beatrixkerk
kan voldoen aan het programma van eisen en open blijft als primair kerkgebouw.
 
“Iedereen realiseert zich dat het besluit tot sluiting van een aantal kerkgebouwen weliswaar onvermijdelijk is, maar
ook ingrijpend voor de betrokken gemeenteleden”, zegt voorzitter van de Algemene Kerkenraad, Peter van Veen.
“Met elkaar zullen we gaan bouwen aan een toekomstgerichte geloofsgemeenschap waarin een ieder zich thuis
voelt.”
 
De interim predikant, ds. Cees Hendriks, zal vanaf het nieuwe jaar de samenvoeging van de activiteiten
begeleiden. Hij is al enige maanden bij het proces tot samenvoeging betrokken en zal dit in het nieuwe jaar met
hart en ziel voortzetten.
 
 
Meer informatie en de uitkomsten van de wijkavonden die eerder in het jaar zijn georganiseerd staat op de
website https://www.protestantsegemeente-ede.nl/
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Special Sunday
'Hersenschimmen' 
 
Dementie en de kerk
 
Op zondag 29 januari wordt er een PGE-brede Special
Sunday gehouden in de Noorderkerk met ds. Agnès
Gilles.
 
Een groepje experts en ervaringsdeskundigen uit
verschillende wijken zullen deze dienst voorbereiden.
We denken aan vragen als hoe kunnen dementerende
een plek vinden in onze kerk en welke aandacht is
hiervoor in de pastorale zorg en hoe kan iedereen
hieraan bijdragen?
 
Iedereen is van harte uitgenodigd!
 
Graag tot dan,
 
de werkgroep Anja v/d Veen, Jellie Wilgenburg,
Corrinne van Pommeren, Cora Leijdens, Didy
Boelhouwer, Mariëlle Tempelman en ds. Agnès Gilles!

Dank!
 
Het was een machtig mooie
dienst, op 27 november. De
dienst voorafgaand aan mijn
afscheid van het werk in de
gemeente rond de Taborkerk.
Een barstensvolle kerk, dat al-
leen al was indrukwekkend:
hoe heerlijk dat zingt, hoe lek-
ker dat voor de organisten is,
als ze eens ruimhartig aan de
registers kunnen trekken.
 
Van dichtbij en van heel ver waren er (oud!)
gemeenteleden, vrienden, familie, collega’s gekomen,
die er op vele manieren een bijzondere dienst van
maakten. Zingend en spelend.
 
Hartelijk dank dat u er was (en bent, gelukkig!). Mijn
bijzondere dank gaat uiteraard uit naar de mensen die
musiceerden (er klonken twee magnifieke fuga’s van J.
S. Bach, de kleine en de grote G-moll, en muziek van
Daniël Purcell), naar de mensen die zongen (er was
zoals de laatste jaren gelukkig heel regelmatig een
kleine Schola, dit keer aangevuld met collega Van
Iperen), naar de lector  en niet te vergeten: naar de
mensen die namens de Wijkkerkenraad  alles hebben
voorbereid en in goede banen geleid (Megchelien v.d.
Broek en Ant van Donselaar, die namen noem ik toch
maar even….). Dank, heel veel dank: al met al een
aangrijpend slotakkoord, dat mij tot mijn eigen niet
geringe verbazing zeer ontroerde. Het besef dat de
oude maar o zo levendige gemeenschap die ‘Tabor’ is,
een uiterst ongewisse en lang niet door iedereen
gewenste toekomst tegemoet gaat, zal daar ook wel
aan hebben bijgedragen.
 
Elders in dit blad wordt gewag gemaakt van de
goedgevigheid van velen, die tot een bijzonder
afscheidscadeau leidde. Dank, ook daarvoor. Het
bedrag is volledig bestemd voor ons dierbare diaconale
project ‘Imani’ in Nairobi. Het ga u goed!
 
Hartelijk gegroet, 
Gerben H. Westra

Aanleveren kopij
Eind januari verschijnt de februari-editie
van het PGE-kerkblad. Kopij voor dit nummer
graag uiterlijk 19 januari bij de wijkredacteuren
aanleveren.
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Is er meer?
Waar gaat het om in het leven?
 
Dat vragen veel mensen in en buiten de kerk zich af.
Relaties zijn spannend, ze zijn het belangrijkste in het
leven. Te denken aan onze relaties met al onze naasten.
Maar ook relaties tussen kerken onderling, tussen
overheid en burger en landen onderling - denk aan
oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Onze wereld staat
in brand en dat is zorgwekkend en onrust gevend!
 
Waar en bij wie vind jij houvast; wie en wat kun je
nog geloven?
Het christelijk geloof gaat meer over relaties dan over
regels, meer over een Persoon dan over een filosofie.
Het draait om de belangrijkste relatie die er bestaat; de
relatie met de God, die ons heeft gemaakt.
Jezus zei dat dat het eerste en grote gebod is: God
liefhebben. Het tweede is het liefhebben van de
mensen om ons heen. Relatie, daar gaat het om! Is Hij
niet onze reddingsboei?
 
Waarom hebben we HEM nodig?
Jij en ik zijn gemaakt om in relatie met God te leven.
Totdat we die relatie vinden, zullen we altijd iets missen
in ons leven. Vaak zijn we ons bewust van een leegte
diep vanbinnen. Een vrouw beschreef het in een brief
als een ‘diepe leegte’, en een jong meisje noemde het
een gat in haar ziel.
 
Mensen proberen deze leegte op verschillende
manieren te vullen. De één met geld, maar dat
bevredigt niet. Anderen proberen het met drugs,
alcohol, of gaan seksueel los. Een meisje zei: ‘Deze
dingen geven een directe bevrediging, maar achteraf
voel je je leeg.’ Anderen proberen het door hard te
werken of muziek, sport of door het najagen van
succes. Op zich is het niet verkeerd, maar ze stillen niet
de honger die in ieder mens leeft. Niets gaat dat gat
vullen behalve de relatie met God waarvoor je gemaakt
bent. In de Bijbel staat dat die leegte wordt veroorzaakt
doordat mensen God de rug hebben toegekeerd.

Jezus zegt: ‘Ik ben het brood dat leven geeft’.
(Johannes 6: 35) Hij is de enige die onze diepste
honger kan stillen, omdat Hij het mogelijk maakt om
onze relatie met God te herstellen.
Hij stilt onze honger naar de zin en het doel van het
leven. Op een bepaald moment stelt iedereen de vaag:
‘wat doe ik hier?’ of ‘wat is de zin van het leven’. Een
Franse filosoof Albert Camus zei: ‘mensen kunnen niet
leven zonder zin’. Pas als we in relatie leven met God,
kunnen we het doel en de zin van het leven vinden.
Andere dingen geven ons mogelijk tijdelijk bevrediging,
maar niet blijvend. Alleen in relatie met onze Schepper
vinden we de zin en het doel van ons leven.
 
De Alpha-cursus leert ons wie Jezus is, waarom Hij
moest sterven, hoe je kunt geloven, leert ons de Bijbel
lezen, hoe God ons leidt, wie de Heilige Geest is en wat
Hij doet én hoe we vervuld kunnen worden met de
Heilige Geest!
Grijp de kans om Hem (beter) te leren kennen en dat je
voor altijd een adres hebt waar je met je vragen,
moeite, verdriet en angst naar toe kunt. Je zult er blij
van worden en dat is nog zacht uitgedrukt…….
 
Uitnodiging
Op maandagavond 23 januari 2023 begint er een
nieuwe Alpha-cursus. De cursus bestaat uit 13 avonden,
inclusief warme maaltijd, en één weekend
(vrijdagavond en zaterdag)
Deze cursus is voor alle leeftijden.
Jij bent van harte welkom! Geef je op!!
Je kunt je opgeven door te mailen naar:
alpha@beatrixkerk.nl
Voor meer informatie kun je ook bellen met: 613867 0f
06- 33 72 76 91

Ledenmiddagen
PCOB Ede 2023
 

•   Woensdag 11 januari vanaf 14.30u - Dr. Edith van
Leer. De presentatie zal gaan over gezonde voeding
specifiek voor ouderen. Aansluitend aan de lezing
zal die middag vanaf 16.00-17.30 uur een receptie
plaats vinden ter gelegenheid van het 40 jarige
bestaan van de PCOB Ede.

•   Woensdag 15 februari 2023 vanaf 19.30-21.15u -
Prof. dr. Arnold Huijgen. Het beste theologische
boek van 2021: Maria Icoon van Genade.

•   Woensdag 8 februari 2023 van 14.30-16.00u - Ds
Jan Overbeeke. De geschiedenis van onze
achternamen.

 
Alle bijeenkomsten vinden plaats in Rehoboth,
Driehoek 11 te Ede
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Kringloopwinkel
Wageningen:
 
100% vrijwillige inzet voor Sri Lanka
 
In de gezellige kringloopwinkel van Woord en Daad aan
de Grintweg 255 te Wageningen. zetten alle vrijwilligers
zich 100% in voor hun naasten ver weg én dichtbij. Met
de verkoop van tweedehands spullen halen ze jaarlijks
een mooi bedrag op voor vissers in Sri Lanka. Iedereen
kan op zijn of haar eigen manier een bijdrage leveren.
 
Woord en Daad werkt wereldwijd aan duurzame
verandering voor mensen in armoede. Vrijwilligers in
Nederland leveren hieraan een belangrijke bijdrage,
onder andere door hun inzet binnen een van de
tientallen kringloopwinkels. De winkels steunen diverse
projecten op het gebied van (vak)onderwijs,
voedselzekerheid en toegang tot schoon drinkwater,
dragen bij aan hergebruik van spullen en fungeren als
ontmoetingsplek in de buurt.
 
Vissers
De opbrengst van de Woord en Daad winkel in
Wageningen is bestemd voor vissers in Sri Lanka. Het is
voor hen steeds lastiger om voldoende vis te vangen
om in hun levensonderhoud te voorzien. Woord en
Daad steunt de vissers bij het opbouwen van een
duurzame keten en biedt innovatieve oplossingen om
hun inkomen te vergroten.
 
Vrijwilligers
Binnen de kringloopwinkel zetten de vrijwilligers zich
op verschillende onderdelen in, denk aan het afrekenen
bij de kassa, het sorteren en prijzen van
binnengebrachte spullen of het bijhouden van een
specifieke afdeling, zoals boeken, kleding of servies.
Kortom, samenwerken in een gezellige sfeer!
 
Vacatures
Iets voor u? De Woord en Daad winkel in Wageningen
verwelkomt u graag als vrijwilliger! Er zijn diverse
vacatures. Aanwezigheid op zaterdag heeft de
voorkeur, maar ook alle andere dag(del)en zijn
bespreekbaar en het aantal uren gaat altijd in overleg.
Elke bijdrage is waardevol! Ook is er een vacature voor
een bestuurslid PR en Communicatie.
 
Contact
Wilt u een deel van uw vrije tijd inzetten voor onze
naasten ver weg, in een fijne sfeer? Of heeft u nog
vragen? Bekijk meer informatie en actuele vacatures op
de website: woordendaadwinkels.nl/wageningen of
mail naar Mas Wegenaar (maswegenaar@gmail.com).

Week van gebed '23 
 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023
moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoe-
ken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die
veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid.
De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terug-
kerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen
samen bidden. Door samen te bidden, ervaren we dat
we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk
tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons
heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de
samenleving: dichtbij en ver weg. 
De gezamenlijke startviering is op zondag 15 januari
2023, om 10.00 uur in het gebouw van het Leger des
Heils (De Akker), Reehorsterweg 88, 6717 LG Ede. Een
team van medewerkers van het Leger des Heils en
andere kerken in Ede zal medewerking aan de viering
geven. In de daaropvolgende dagen zullen
gebedsmomenten worden gehouden in het gebouw
“De Wissel aan de Bettekamp. Wij zijn dan te gast van
de Jonah gemeente. Aanvang: 20.00 uur. De avonden
zullen geleid worden door voorgangers van diverse
kerken in Ede.  
 
We nodigen u van harte uit om aan deze week deel te
nemen. Voor meer informatie zie onze website: www.
raadvankerkenede.nl
                                     Albert Schol, Voorz. RvK Ede
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Actie Kerkbalans '23
In januari start de Protestantse Gemeente Ede weer
met haar Actie Kerkbalans. Per slot bent u degene die
ervoor zorgdraagt dat wij kerk kunnen zijn. Wij willen
van uit Gods liefde samen kerk zijn en naar elkaar
omzien. Daarmee willen wij van betekenis zijn voor
elkaar en voor mensen die verdieping, ontmoeting en
hulp zoeken. Uitnodigend zijn voor mensen van alle
leeftijden.
 
Naast het feit dat wij elkaar nodig hebben, is de vraag
wat wij daarvoor nodig hebben van u?
 
Wij hebben van u als pastorale eenheid (u die alleen of
met meerdere gemeenteleden op één adres woont/
wonen) de komende jaren minimaal € 480,- per jaar,
dwz € 40 per maand, nodig. Daarmee krijgen wij een
sluitende begroting. Op basis van deze sluitende
begroting kunnen wij vervolgens (in de vacatures door
het recente vertrek van ds. De Jong en ds. Westra) een
nieuwe PGE-predikant beroepen.
 
Om te komen tot die sluitende begroting sluiten wij al
het komend jaar enkele vierplaatsen / kerken en daalt
het aantal predikanten naar 2,3 fte vanaf 1 september
2023, waarvan 1 predikantsplaats vacant. Voor meer
informatie, zie het besluit van de Algemene Kerkenraad
van 15 december jl. (verderop in dit blad).
 
Een groot knelpunt is, dat op dit moment onze kosten
heel snel stijgen. Denk aan de kosten van energie en
het onderhoud, de salarissen en de langdurige
contracten. Met de huidige inkomsten kunnen wij -
ondanks de forse besparingen die wij doorvoeren - de
tekorten voor de komende jaren niet volledig afdekken.
 
Dáárom vragen wij u de komende jaren minimaal
€ 480,- (tenminste € 40,- per maand) bij te dragen. Wij
wijzen u er op dat als wij voor de komende jaren dit
gemiddelde bedrag van € 480,- niet halen, wij volgend
jaar geen nieuwe predikant mógen beroepen. De
invulling van die predikantsplek is in onze ogen
absoluut noodzakelijk.
 
Wij begrijpen dat het bedrag van € 480,- voor veel
gemeenteleden hoog is, echter aan de andere kant
weten wij dat er ook gemeenteleden zijn die meer
kunnen bijdragen. Gelukkig doen veel gemeenteleden
dit al. Met uw bijdrage willen wij zorgdragen voor een
toekomstbestendige gemeente. In pastoraat, in gerichte
wekelijkse vieringen voor jong en oud, in muziek en
kerkelijke activiteiten. Met alle inkomsten zijn wij blij,
omdat we met elkaar door willen gaan. We hebben
elkaar nodig!
 

Wij maken u nogmaals attent op het feit dat uw
bijdrage als gift jaarlijks in aanmerking komt voor
belastingaftrek (NB: er zit een ondergrens aan!). Dit
betekent dat u een deel van uw bijdrage van de
belastingdienst terug kunt ontvangen. Indien u uw
bijdrage voor 5 jaar vastlegt, geldt géén ondergrens,
waardoor u sowieso een hogere bijdrage van de
belastingdienst ontvangt. Als u hierover meer wilt
weten, stuurt u dan even een berichtje naar
kb@protestantsegemeente-ede.nl.
 
Vanaf maandag 16 januari kunt u een vrijwilliger van
uw kerk aan de deur verwachten met de bekende
Kerkbalansenvelop. Een aantal dagen later wordt de
retourenvelop met toezeggingsformulier dan weer
opgehaald. Gemeenteleden die zich geregistreerd
hebben voor Kerkbalans via internet krijgen geen
Kerkbalansenvelop, maar ontvangen omstreeks
maandag 16 januari een e-mail met alle informatie om
digitaal een toezegging te kunnen doen voor de Actie
Kerkbalans 2023.
 
Als u omstreeks 16 januari toch geen e-mail hebt
ontvangen van het Kerkelijk Bureau, kijk dan even in uw
spambox. Ook zonder e-mailbericht kunt u uw
toezegging doen via https://site.skgcollect.nl/136 of via
de Appostel app.

Collecterooster
januari 2023 
 
01 januari - 1e collecte Kerk wijkwerk
                 -  2e collecte Diaconie wijkwerk
08 januari - 1e collecte Diaconie PGE Meet Inn
                 -  2e collecte Diaconie wijkwerk
15 januari - 1e collecte Kerk wijkwerk
                 -  2e collecte Kerk in Actie;
                    'Goed toegerust aan de slag'
22 januari - 1e collecte Kerk Wijkwerk
                 -  2e collecte Kerk in Actie;
                    'een Kerk van betekenis'
29 januari - 1e collecte Kerk Wijkwerk
                 -  2e collecte Kerk in Actie;
                    'Nederland speelt Sirkelslag'
 
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.

8 editie januari 2023



WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

Ambulant predikant - Ds E. van Dalen
Scriba - Janny Pastink 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

Een warme
geloofsgemeenschap
in een koude kerk 
 
Nu onze algemene kerkenraad unaniem heeft
ingestemd met het samenvoegen van de vijf wijken
zullen we vanaf 1 september 2023 één nieuwe
kerkelijke gemeente vormen: de Protestantse
Gemeente Ede (PGE) waar ruimte is voor
verscheidenheid en waardering voor eigenheid.
Daardoor zijn vanaf september alle kerkelijke
activiteiten van de PGE in de Beatrixkerk en de Open
Hof. De kerken van Tabor, Noord en Harskamp zullen
worden gesloten. Emmaüs gaat financieel zelfstandig
verder. Om te weten of de Beatrixkerk op termijn de
enige kerk van de PGE kan worden is nader onderzoek
nodig. Hierover bericht de AK elders in dit kerkblad.      
 
Dat de Beatrixkerk open mag blijven maakt ons blij en
dankbaar, maar geeft ook een grote
verantwoordelijkheid.
Veel mensen binnen de huidige PGE kerken zullen zich
namelijk opnieuw gaan oriënteren, en zich afvragen
welke vierplek het best bij hen past: de Beatrixkerk of
de Open Hof? Beide kerken zijn gelijkwaardig aan
elkaar, maar zowel inhoudelijk als in de vorm zullen er
verschillen zijn.
Ook voor de huidige leden van de Beatrixkerk en de
Open Hof kan het waardevol zijn elkaars diensten te
bezoeken, om op die manier elkaar beter te leren
kennen en te waarderen; in de verschillen, maar vooral
ook in de vele overeenkomsten.
Samen, als leden van de PGE, invulling geven aan Gods
kerk in Ede: dat is onze roeping en mooie opdracht.
 
Als kerkenraad hebben we deze week tegen elkaar
gezegd dat we in ieder geval gastvrij willen zijn naar de
leden van wie de kerk gesloten wordt. Mensen die
overwegen zich bij de Beatrixkerk aan te sluiten willen
we niet alleen welkom heten, maar ook laten merken

dat we samen met hen de Beatrixkerk opnieuw inhoud
willen geven.
We willen nieuwsgierig zijn naar wat zij achterlaten en
wat ze het meeste zullen missen. Hoe mooi zou het
zijn om vanuit een gezamenlijk verlangen samen
verder invulling te geven aan een “nieuwe eigenheid”
van de Beatrixkerk.
 
De mensen die in de eerste maanden van 2023 de
Beatrixkerk bezoeken, komen in een koude kerk. Wij
willen er graag voor zorgen dat zij, ondanks de kou,
toch met een warme herinnering aan de
geloofsgemeenschap van de Beatrixkerk naar huis
gaan.
Meedoen in de kerkdienst, samen met onze warme
aandacht voor bezoekers en warme koffie of thee, gaan
daar vast bij helpen. Laten we ons er samen voor
inzetten zodat we bezoekers niet in de kou laten staan.
 
Met een groet van verbondenheid,
Klaas Kopinga

Uitnodiging Gemeenteavond donderdag 12 januari
 
Op deze gemeenteavond gaan we verder met elkaar in
gesprek over wat het voor de Beatrixkerk betekent dat
we vanaf september één PGE zijn en wat we hierin de
komende periode mogen verwachten. Bijvoorbeeld wat
betreft de voortgang van het onderzoek naar de
gebouwen, het kunnen invullen van de
predikantsplaats, en welke dingen daarbij een rol
spelen.
Ds. Cees Hendriks zal ons informeren over de
voortgang van de PGE. Hij is als interim predikant
gevraagd om dit proces te begeleiden.
De gemeenteavond is in de Beatrixkerk en begint om
19.45 uur.   
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Bij de diensten
 
“Wat de toekomst brengen moge”. Zo is het een beetje
hoe ik tegen het nieuwe jaar aankijk. Vele uitdagingen
wachten ons, zowel persoonlijk als voor ons als leden
van de Beatrixwijkgemeente, die op zal gaan in de PGE.
Maar ook landelijk zijn er nog veel problemen die om
een oplossing vragen, om over het wereldtoneel maar
niet te spreken. Gelukkig gaat het lied verder met: “Mij
(ons) geleidt des Heren hand”. We mogen er dan ook
op vertrouwen dat we onze zorgen in Zijn handen
mogen leggen. Ja, dat het uiteindelijk allemaal weer
goed komt. Terugkijkend naar het afgelopen jaar kan ik
zeggen, dat ondanks de vele ontwikkelingen die op mij
en ons af zijn gekomen er gelukkig ook veel zaken
weer de goede kant zijn opgegaan. Daarvoor mogen
we God dankzeggen en prijzen voor Zijn handen, die
mij en ons hebben geleid.
Kijkend naar de diensten in januari starten we op 1
januari met een gezamenlijke PGE-dienst in de
Emmaüs, waarin ds. Jan Peter Prenger voor zal gaan.
 
Op zondag 8 januari zal voor het eerst voorgaan in de
Beatrixkerk proponent Mw. Marcelle van Schoonhoven
uit Barneveld. Zij heeft na haar rechtenstudie in Utrecht
aan de CHE de opleiding Godsdienst en Pastoraalwerk
gevolgd. Vervolgens is zij aan de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU) in Utrecht
afgestudeerd als gemeentepredikant. Momenteel is zij
kerkelijk werker in de Hervormde gemeente
Loosdrecht, een functie die zij tijdens haar studie ook in
Lienden en Barneveld parttime heeft vervuld. Naast
haar parttime functies is zij al vele jaren Office
Manager.
 
Op 15 januari gaat proponent ds. Johan Mulder uit
Hilversum weer voor. Hij is geboren in Heemstede en
heeft Godgeleerdheid gestudeerd aan de universiteiten
van Leiden en Utrecht. In 2014 heeft hij zijn opleiding
tot gemeentepredikant aan de PThU afgerond. Hij gaat
voor in kerkdiensten in binnen- en buitenland.
Daarnaast heeft hij als jurist zijn eigen praktijk op het
gebied van Erfrecht  en (Levens) Testamenten.
 
Onze bekende leervicaris Mw. Heidi Koster zal weer
voorgaan in de dienst van zondag 22 januari.  Na haar
stageperiode bij de Beatrixkerk vervolgt zij momenteel
de opleiding tot gemeentepredikant aan PThU in
Utrecht. Hiervoor heeft zij aan de CHE de opleiding tot
kerkelijk werker en aan de Universiteit van Tilburg de
Theologie opleiding  gevolgd. Zij ondersteunde de
afgelopen jaren diverse gemeenten, waaronder de
gemeente van Gouda, als plaatselijk kerkelijk
jongerenwerker namens de PKN.
 

En op zondag 29 januari verwelkomen we weer ds.
Leon Bal uit Veenendaal. Hij heeft aan de PThU zowel
Theologie als Pastorale Psychologie gestudeerd. Hij is
pionier Geestelijke Verzorging binnen de
Veiligheidsregio Utrecht om de meerwaarde van
Geestelijk Verzorging te verkennen voor de veerkracht
en weerbaarheid van medewerkers in deze
hulpverlenings- en crisisorganisatie.  Daarnaast is hij
hoofd Brandwacht binnen deze veiligheidsregio. Leon
is een bevlogen, enthousiaste en betrokken predikant.
Pastoraat en het Woord van God zijn onlosmakelijk met
hem verbonden.  
 
Voor allen gezegende diensten en een voorspoedig
2023 toegewenst.
 
Marien Bakker, Ouderling Liturgie en Eredienst

Evensong
 
Op 29 januari om 17.00 uur is er weer een Evensong!
De cantorij o.l.v. Margret Spelt verleent medewerking.
Liturg is Bernard Treep en het orgel wordt bespeeld
door Ijsbrand ter Haar.
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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

Groene Kerk actie
Via Groene Kerken is er een vraag bij ons terecht
gekomen. In Ede is een mooie actie gestart: Meer
Bomen Nu - een groen initiatief die overtollige
zaailingen (deze komen op in het bos, berm, hei of
sloopterrein) een tweede kans geeft door ze uit te
scheppen, trekken of stekken. Een vrijwilliger van ons
(Groene Kerk), Floor, is gestart met het verzamelen van
deze kansarme boompjes in het Edese bos, om deze
later weer uit te delen. Dat kan alleen in de winter,
omdat de bomen dan in rust zijn.  Hij zoekt nog meer
mede-vergroeners die hem willen helpen de boompjes
te 'oogsten', zoals wij dat noemen. Zouden jullie dit
initiatief willen delen met uw kerkleden? We kunnen
nog alle hulp gebruiken! Alle info en hulpvragen vindt u
op:
https://meerbomen.nu/meer-bomen-nu-van-start-
in-edense-bos/
Namens de werkgroep Groene Kerk Emmaüs,
Annie Benjamin

Gift voor Het Gasten-
huis in Bennekom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 22 november heeft het zorgechtpaar Caroline en
Edwin Rienstra van Het Gastenhuis een gift ontvangen
van bijna € 950,00
 
Door Joke Scherpenzeel en Dik Groenendijk van
Kerkelijk Centrum Emmaüs uit Ede werd dit
aangeboden. Dit kon worden aangeboden dankzij de
inzameling van Ede-Doet-Bonnen in Emmaüs
aangevuld met een bijdrage van de diaconie van de
Protestantse Gemeente Ede.
 
Het zorgechtpaar was uitermate verrast en zeer
dankbaar voor deze bijdrage voor de aanschaf van een
duo-fiets. Deze duo-fiets zal worden gebruikt om erop
uit te trekken met de bewoners van het Gastenhuis. De
bewoners zijn mensen met dementie. In het
Gastenhuis is plaats voor circa 21 bewoners.
 
Mede dankzij de vele vrijwilligers kunnen allerlei
activiteiten worden ontplooid, zoals: zingen,
handwerken, sport en spel, wandelen en binnenkort
dus ook fietsen met de duo-fiets.
 
Vrijwilligers worden zoveel mogelijk ingezet op die
activiteiten die zij zelf prettig vinden en er is nog steeds
een grote behoefte aan vrijwilligers die zich willen
inzetten voor de medemens met dementie.
 
Het Gastenhuis Bennekom is geopend in 2020 en is
gevestigd aan Pasteurlaan 14, Bennekom
Dik Groenendijk

Verrassende vieringen
Heb jij een idee voor een viering in 2023? Het is altijd
een hele klus, een jaarrooster maken voor alle
vieringen, maar Tanja heeft met een mooie groep
gastvoorgangers de klus bijna geklaard. Er staat een
aantal verrassende vieringen gepland, maar dat kan
met jullie hulp nog meer worden!! Heb je een idee voor
een viering? Een voorganger anders dan anders? Een
viering met muziek, film, theater, bedenk het maar…..
Je mag je idee mailen naar Wilke, wilkevanbeek@ziggo.
nl. Je idee bespreken met een van ons als we elkaar
zien, kan natuurlijk ook altijd. We horen het graag!!
 
Werkgroep vieringen, Jan-Peter, Tanja, Ineke en Wilke
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Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

Predikant - vacant
Scriba - Dhr. Jan van de Hoef
Apeldoornseweg 73, 6731 SB  Otterlo
tel.nr. 0318-591252
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

             Rooster oppas en kindernevendienst:   
 
    01-01 Ria | 08-01 Elly en Nicoline | 15-01 Marike
                    22-01 Hennie | 29-01 Petrie

Wijk
 
Het jaar 2022 hebben we inmiddels achter ons gelaten
en we staan aan het begin van een heel nieuw jaar. Ik
wens u allen veel heil en zegen toe voor 2023.
 
Het wordt een jaar waarin veel staat te gebeuren zoals
we allemaal weten.
 
Dominee Tineke is per 31 december gestopt als onze
wijkpredikant, in het vorige kerkblad heb je hier
aandacht aan besteed en ons allemaal bedankt voor de
mooie jaren die we samen mochten krijgen.
Je hebt in die jaren ontzettend veel werk in onze wijk
verzet, bewonderenswaardig dat je altijd zo veel tijd en
energie hebt kunnen en willen investeren in veel
verschillende activiteiten.
Tineke, wij zijn jou daar oprecht dankbaar voor, en niet
alleen voor het werk wat je hebt gedaan maar ook voor
alle fijne contacten.
Wij wensen je samen met Ton en Catherine nog veel
goede en gezegende jaren toe. Op 14 januari is er voor
iedereen gelegenheid om je ook persoonlijk te
bedanken.
Zoals we onze laatste kerkenraadsvergadering met jou
in koor afsloten, “Bedankt en a Dieu”.
 
Het is ook de laatste keer dat we samen in ons
vertrouwde kerkgebouw een nieuw jaar in gaan.
Ik merk dat velen van ons nog niet echt weten wat na
de sluiting van onze kerk hun nieuwe plek zal worden.
Ik wens u bij dit alles veel wijsheid en Gods zegen toe.
 
Oudejaarsavond zal er in onze kerk geen dienst worden
gehouden, u bent van harte welkom in de Beatrixkerk
of de Open Hof, beide diensten beginnen om 19.30 uur.
 
Zondag 1 januari lijkt ons niet het meest geschikte
moment voor de nieuwjaarsreceptie omdat velen van 

ons dan waarschijnlijk andere plannen hebben. Daarom
hebben we besloten om dit een week uit te stellen,
zondag 8 januari staat dan na de dienst de koffie klaar.
 
Zondag 15 januari mogen we weer samen het Heilig
Avondmaal vieren, in deze dienst zal dominee Doorn
voorgaan.
 
De enorm gestegen prijzen dwingen ons er toe om nog
meer verantwoord om te gaan met het gebruik van
energie, de temperatuur tijdens de kerkdiensten zal
daarom lager blijven dan we gewend waren.
We vragen hiervoor uw begrip, misschien kunt u zich
iets warmer kleden en de jas aanhouden tijdens de
dienst.
 
Op 15 januari mag Steven Heiwegen zijn 80e
verjaardag vieren, wij wensen je een heel fijne dag toe
samen met je gezin en Gods zegen voor het nieuwe
levensjaar.
 
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef
 

Afscheid Ds. Tineke
Volgenant – Beima
 
Als het goed is heeft u de uitnodiging voor de
afscheidsreceptie van dominee Tineke ontvangen.
Via deze weg wil de kerkenraad u nogmaals van harte
uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.
 
De receptie is op zaterdag
14 januari a.s. van 15.00 
tot 17.00 uur in ons eigen
kerkgebouw.
Graag tot dan.
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WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede

www.ede.protestantsekerk.net

PGE-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

Dank en waardering
Op zondag 18 december hebben we tijdens een
kerkdienst in de Noorderkerk stil gestaan bij het
eindigen van de specifieke relatie tussen de
Noorderwijk en ds. Egbert van Dalen. Sinds 1 oktober
2021 was Egbert onze ambulant-predikant. Inderdaad
onze, het voelde alsof wij weer een eigen wijkpredikant
hadden. En dat ondanks het feit dat er sprake was van
een beperkte opdracht: pastorale zorg, het leiden van
uitvaartdiensten en het voorgaan in zondagse diensten
in de Noorderkerk.

We hebben als wijkgemeente Noord op deze ochtend
Egbert onze dankbaarheid getoond voor  de toewijding,
de volharding en de trouw waarmee hij het pastorale
werk in onze gemeente heeft verricht. Hij deed dat op
zo’n wijze dat hij daardoor velen tot

steun en troost is geweest. Ook hebben wij onze
waardering uitgesproken voor de manier waarop hij in
de zondagse vieringen ons met de verhalen uit de
Bijbel iedere keer weer een spiegel heeft
voorgehouden.
 
Tenslotte hebben wij hem Gods zegen toegewenst bij
het vervullen van zijn nieuwe taak in PGE verband. We
zijn blij dat we konden spreken van een beetje afscheid,
want we gaan ds. Egbert van Dalen niet geheel uit het
oog verliezen.

Compassie
Het lezen van dit magazine voelde voor mij als een
verademing. Na het analyseren van het rapport
Kerkelijk Waardebeheer en het uitpluizen van de
begroting van de PGE was het lezen van dit blad voor
mij een verkwikking. De verhalen waren zeer
persoonlijk en de teneur ervan was positief, hetgeen
mij goed deed.
Zo merkte Gerard Verbeek op: De kerk, dat zijn wij met
elkaar. Elk verlangen telt. Iedereen is nodig en iedereen
kan bijdragen. Jan van ’t Hof zei: Laten we ons richten
op onze kerntaak: er zijn voor gemeenteleden en de
omgeving. Het is belangrijk om goed in te zetten op de
mensen in de kerk. En de alinea werd afgesloten met de
woorden: Jezus had het niet over gebouwen, maar hij
had het over mensen.
In het voorwoord gaf Peter van Veen al aan dat Jellie
en Ymke Wilgenburg uitspraken deden die het waard
zijn om op een kaart te laten drukken. Daar ben ik het
helemaal mee eens. Wat te denken van de volgende
uitlating: Durven loslaten en je verwachtingen beperkt
houden, daarmee kun je ingrijpende veranderingen
beter aan.
 
Karen Armstrong heeft ooit eens gezegd: Compassie is
een praktisch verworven vaardigheid, zoals dansen. Je
moet het doen en elke dag ijverig oefenen. Dat zou
voor de PGE betekenen dat er iedere dag een
Compassie van de drukpers zou moeten rollen. Dat lijkt
mij voor de redactie niet te doen, bovendien heb ik
zojuist geleerd dat ik mijn verwachtingen beperkt moet
houden. Dus met een paar keer per jaar ben ik ook al
heel tevreden.                                     Wim den Ouden
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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. 591029/06-15686248
Wijkkas De Open Hof:
Giften kunnen worden overgemaakt naar PGE; t.n.v.
wijkkas De Open Hof NL62 RABO 0162 3002 12

Taalondersteuning in
De Open Hof
Ruim zeven jaar geleden kwam bij Malkander een
verzoek binnen van Eritrese vluchtelingen voor
taalondersteuning als aanvulling op hun
inburgeringslessen. Er was vooral behoefte aan
spreekoefeningen.
Malkander en de raad ONE  (Omzien naar elkaar) van
de Open Hof hebben dit verzoek opgepakt. Bij de
kerken in Veldhuizen werden vrijwilligers gevraagd om
de taalondersteuning te gaan geven.
De Open Hof leverde de ruimte en Regien Knol
(Malkander) en Sytze de Vries  (De Open Hof) gingen dit
project coördineren.
In 2015 ging de taalondersteuning van start. Op
dinsdagmiddag  en –avond werd taalondersteuning
gegeven door vrijwilligers vanuit de verschillende
kerken.
Al heel snel bleek dat niet alleen Eritreeërs behoefte
hadden aan taalondersteuning. Ook vluchtelingen uit
andere landen en arbeidsmigranten meldden zich aan.

Als gemeentelid van De Open Hof is voor mij “omzien
naar elkaar” erg belangrijk en ben ik in 2016 mee gaan
doen aan dit project. Een keuze waar ik geen spijt van
heb gehad. Je helpt niet alleen een ander, maar je leert
ook van die ander. Je doet fijne contacten op. Nu 6 jaar
later heb ik nog steeds contact met mensen die ik in
2016 en 2017 heb geholpen. Sinds die tijd ben ik
tweemaal mee geweest naar Schiphol om in het kader
van gezinshereniging een Eritrees gezin op te halen
(een emotionele gebeurtenis). Een Eritrese bruiloft
meegemaakt en de nodige andere feestjes
meegemaakt. De vrijwillige taalondersteuning heeft mij
ook gemotiveerd om een NT2 opleiding (Nederlands
als tweede taal) te gaan volgen en ben ik in 2017 als
NT2 docent gaan werken bij verschillende organisatie
in de regio.  
Nog steeds voorziet de taalhulp in De Open Hof aan de
behoefte van migranten. Op dinsdagmiddag en –avond
komen migranten en vrijwilligers samen om verder te
werken aan de Nederlandse taalontwikkeling. Met
plezier help ik op dinsdagavond hieraan mee.
Lijkt dit vrijwilligerswerk jou ook leuk, kom dan op
dinsdag eens langs in De Open Hof.                                 
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Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede

www.taborkerk.nl

WIJKGEMEENTE TABOR

Predikant - vacant
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

Afscheid
Ds. Gerben H. Westra 
 
Bij het afscheid van onze wijkpredikant is er een
inzameling gehouden voor de Stichting Imani. Dat was
op verzoek van ds. Westra. Hij hoefde geen
afscheidscadeau: ‘Ik heb alles wat mijn hartje begeert’,
zei hij. We hebben hem € 865,62 kunnen overhandigen.
Dat schitterende bedrag is inmiddels overgemaakt naar
de Stichting Imani.
 
Het werk van Imani in Nairobi, Kenia, steunen wij in
Tabor al sinds mei 2011. De lijntjes zijn kort. Ieder
kwartaal krijgen we een verslag waarin beschreven
staat hoe het met de kinderen gaat.
 
Alle kinderen, het zijn er nu 241, krijgen het onderwijs
dat bij hen past. Dat begint al bij de voorschoolse
activiteiten, zodat de kinderen, zodra ze naar school
mogen, aan de vereiste leervoorwaarden voldoen. Na
de basisschool en het voortgezet onderwijs mogen de
kinderen een beroepsopleiding volgen of naar de
universiteit. Behalve dat scholing heel belangrijk is, is
ook een goede gezondheidszorg een speerpunt.
 
Als de kinderen binnenkomen hebben ze vaak allerlei
ziektes en ontstekingen onder de leden en zijn
ondervoed. Alles wordt behandeld, zodat de kinderen
gezond en gelukkig door het leven gaan. De
omstandigheden in Kenia zijn verre van gunstig. Al
jaren heerst er een vreselijke droogte. De oorlog in
Oekraïne heeft er voor gezorgd dat er schaarste is aan
graan en dat de prijzen alleen maar stijgen. Imani krijgt
geen subsidie.

Ze zijn volledig afhankelijk van donoren. Omdat het
economisch zware tijden zijn, haken veel binnenlandse
donoren af. Bij de overheid en de politie in Nairobi
heeft Imani een hele goede naam.
 
Vondelingen en kinderen, waar ouders of familieleden
niet voor kunnen zorgen, worden naar Imani gebracht.
Gelukkig komt het ook voor dat na verloop van tijd
kinderen weer opgehaald kunnen worden door familie
of dat kinderen geadopteerd worden door een
Keniaanse familie.
 
Wij hopen dat het werk van de Stichting Imani tot in de
verre toekomst van de PGE ondersteund zal worden.
 
Diaconie van Tabor

Reddings- en rehabilitatie centrum St. Imani

Voorgenomen besluit PGE en wijk Tabor
 
Maandag 12 december heeft de wijkkerkenraad Tabor
vergaderd met leden van de AK, twee visitatoren en ds.
Cees Hendriks, de procesbegeleider. In het gesprek is
het vertrouwen ontstaan dat de manier van vieren en
kerkzijn, het zogenaamde Taborgevoel gewaarborgd
blijft in de PGE. Wij zijn bereid als Taborwijkgemeente
in de PGE samen te gaan werken met andere
wijkgemeenten.
Er volgen verdere gespreken met leden van de AK en
ds. Cees Hendriks over de uitgangspunten van de
Tabor.
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