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Ik zie uit naar de Heer - (Psalm 130)
 
De Rooms-katholieke priester Antoine Bodar schreef een aantal jaar geleden het boekje ‘Droef gemoed’. Hierin
deelt hij zijn worsteling met angst, onzekerheid en depressie. Bodar vraagt het zich openhartig af:  ‘Waarom moet
ik de sterke persoon uithangen terwijl ik dat helemaal niet ben? Op bepaalde momenten ben ik wel sterk maar ik
ben ook zwak.’
Op dit gebied is de Bijbel ook heel eerlijk. We lezen daarin over gelovigen die lang niet altijd vol goede moed zijn,
juist zij weten ook van diepte en duisternis in hun leven. Bekende voorbeelden van mensen met een droef
gemoed zijn de profeet Elia en Johannes de Doper. Beiden komen in de put van diepe aanvechting terecht. Elia
verzucht in de woestijn dat het van hem niet verder hoeft (1 Koningen 19) en Johannes krijgt in de gevangenis te
maken met existentiële geloofstwijfel  (Lukas 7).
Ook de anonieme pelgrim van Psalm 130 zit op de bodem van een donkere put. Vanuit de diepte roept hij: ‘Heer,
hoor naar mijn stem’ (v.2). Deze noodkreet wordt niet de lege ruimte in geslingerd maar is gericht aan het adres
van de Allerhoogste! Want juist naar de Allerhoogste was deze pelgrim onderweg. Waar hij vandaan kwam weten
we niet, maar we weten wel dat hij op weg is naar tempel op de berg Sion. Om daar te komen moest hij, samen
met vele andere vrouwen en mannen, omhoog klimmen. Ze kwamen letterlijk uit de diepte! Deze diepte was niet
alleen een letterlijk gebeuren. Deze diepte mag (moet) je ook figuurlijk duiden, want opgaan naar Jeruzalem was
onlosmakelijk verbonden met boetedoening.
 
Als je opgaat naar de Heilige van Israël, dan dringt de vraag zich aan je op die ook in Psalm 24 wordt gesteld: ‘Wie
mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op Zijn heilige plaats?’
Wie vandaag Gods heiligheid serieus neemt zal iets van deze vraag herkennen, en dan zal de vraag uit Psalm 130
ook herkenning oproepen: ‘Als U, HEER, op de ongerechtigheden (zonden) let, wie zal bestaan?’ Van deze vraag
zegt de theoloog Willem Barnard: ‘Zonder deze vraag te stellen is het geloof oppervlakkig en mist het diepgang!’
Dit is geen ‘zware praat’ over zonde en schuld maar dit gaat over eerlijk worden voor Hem die lijf en ziel
geschapen heeft.
 
De pelgrim van Psalm 130 gaat, ondanks schuldbesef, niet huiswaarts maar reist verder richting de tempel in
Jeruzalem. Hij reist niet tegen beter weten in. Hij relativeert en bagatelliseert zijn zonde ook niet.
 
Maar er is een gelovige wetenschap die hem aan-
spoort om zijn droef gemoed niet het laatste woord
te geven: ‘Maar bij U is vergeving’ (v.4).
Hierdoor valt er een brede staal van bevrijdend licht
in zijn ziel en op zijn pad. Dezelfde ervaring deed
Maarten Luther op toen hij deze Psalm las en be-
studeerde. Ziende op Jezus Christus noemde hij dit
lied zelfs de poort naar het paradijs.
 
In Psalm 130 gaat de duisternis wijken! God belooft
een nieuwe tijd (v. 8). Eeuwen later horen we Johan-
nes de Doper Gods nieuwe tijd aankondigen: ‘Kom
tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij’
(Matt. 3:2).
En met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden
wij dat de Messias voor Israël en de volken is geko-
men in Jezus Christus. Deze Jezus zal terugkomen
in heerlijkheid (Handelingen 1:11). Daarom zingen
we in geloof en hoop: ‘Wij verwachten vol verlang-
en de Heer. Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam
vertrouwen wij’ (Sela).
 
Cock Kroon
Kerkelijk Werker Hervormde Maranathakerk Lunteren
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In de week voor Aswoensdag (22 februari) valt de 40-
dagenkalender van de PGE weer op de mat.
Diverse PGE-leden hebben weer een prachtig
exemplaar samengesteld. Vele vrijwilligers zorgen dat
hij wordt rondgebracht. Dank aan alle helpers! Fijn om
dit samen te doen.

Meedenkgroep vieren
PGE
 
                                     Na de kick-off van Vieren in de
                                     PGE in november is in januari
                                     meedenkgroep van start gegaan.
                                     Vertegenwoordigers uit alle wij-
                                     ken kwamen samen om een
                                     raamwerk op te stellen waarin
                                     het karakter van de verschillende
vieringen beschreven wordt. Na het uitwisselen van
uitgangspunten en ideeën konden we elkaar goed
vinden over de karakteristieken van de vieringen na ons
samengaan onder de PGE-vlag begin september.
 
Verder hebben we stil gestaan bij de invulling van
bijzondere vieringen op zondagmorgen. Denk aan
GiGA-viering, Special Sunday, Kerst, Pasen en
Pinksteren.
 
En hoe kunnen we eventueel extra vieringen gaan
invullen.
 
Denk aan: Kerstavond, Oudjaar en Nieuwjaar, Stille
week, Hemelvaart, Dank- en Biddag, Top2000-viering,
Lessons and Carols (BHS), Even songs, Taizé (RvK),
Vespers (BHS, RvK, PGE), Jeugddienst, Uitslaapdienst,
Avond(liederen)dienst, Opwekking, etc…

Vrijdag 3 maart 2023:
VIERING WERELDGEBEDSDAG  IN EDE
 
Al jarenlang bestaat in vele landen de traditie , dat op
de eerste vrijdag van maart  door Christenen over de
gehele wereld wordt gebeden voor vrede en
gerechtigheid.
Elk jaar wordt door de organisatie van een land een
thema opgezet, en de landelijke organisaties werken
dat uit in een liturgie, waarin zingen, bidden en
overdenken centraal staan.  De oorsprong ligt in de
wereldwijde inzet van vrouwenbewegingen om te
strijden voor een rechtvaardige samenleving.
Vorig jaar hebben we gebeden voor vrede in Ukraine
en dit jaar komt het thema uit Taiwan.
Het thema van het programma is gebaseerd op Efeziërs
1:15-19, de brief die naar een geloofsgemeenschap is
gestuurd om dankbaarheid te uiten. Paulus dankte God
voor de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en
bad dat ze deze drie waarheden mochten zien: de
hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de
rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen,
en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.
De viering van de Wereldgebedsdag 2023 zal plaats
vinden op vrijdagavond 3 maart 2023, 19.30 uur in
de Ontmoetingskerk, Zuilestein 1, 6714 CA  Ede
Uitvoering van de viering zal plaats vinden door een
team van medewerkers en musici uit de lidkerken van
de Raad van Kerken te Ede. Vanaf 19.15 uur is iedereen
van harte welkom in de kerk.
 
Voor meer informatie:
Albert Schol (voorzitter) M 06-20531289
Rita Aelbers (secretaris) M 06-30722297

Collecterooster
februari 2023 
 
05 februari - 1e collecte Kerk wijkwerk
                   - 2e collecte Kerk in Actie - Pakistan
12 februari - 1e collecte Kerk wijkwerk
                   - 2e collecte Kerk in Actie - Ethiopië
19 februari - 1e collecte Diaconie Meet-Inn
                   - 2e collecte Diaconie wijkwerk
                     'Goed toegerust aan de slag'
26 februari Start 40-dagen
                   - 1e collecte Quotum PKN
                   - 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.
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Bespreek het Samen
 
De vele aanmeldingen dit seizoen (en de goed
bezochte avonden en activiteiten) laten zien dat
Bespreek het Samen zowel binnen als buiten Ede
gekend is en waardevolle bijdrage mag leveren aan
zinvolle ontmoetingen tussen mensen rondom de
thema's geloof, spiritualiteit, kunsten, muziek, Bijbel en
maatschappij.

Uiteraard kunt u zich nog steeds kunt opgeven voor dit
seizoen! U bent van harte welkom.
 
Hier 3 activiteiten die binnenkort zijn:
 
Op 1 februari 2023 om 20:00 uur in de zijzaal Taborkerk
door dr. J. Dubbink:  Tussen Ezra en Jesaja: een
religieuze gemeenschap tussen angst en openheid
 
De tijd na de Babylonische ballingschap is een
interessante periode, die onverwachte overeenkomsten
heeft met onze tijd.
 
Op 8 februari 2023 om 20:00 uur in de zijzaal
Taborkerk  door prof. dr. Bart T. Wallet - Christendom
en antisemitisme. Krantenpagina's vullen zich met
meldingen van antisemitische uitingen en incidenten.
En op 'social media' blijken eeuwenoude anti-Joodse
stereotypen in nieuwe contexten bijzonder taai te zijn.
 
Op 6 maart 2023 om 20:00 uur in de Maranathakerk,
Hertenlaan 37 in Lunteren door dirigent GertJan van de
Pol & COV Sursum Corda Lunteren -  Mattheüs Passion
van Bach, een lezing met live luistervoorbeelden over
de wereldberoemde compositie, waarin Bach ons
persoonlijk aanspreekt. We horen persoonlijke
verhalen.
 
Ondertussen zijn wij als team al weer druk bezig met
de voorbereidingen voor het komende seizoen 2023 -
2024. Uit ervaring weten we dat u daar graag in
meedenkt, en dat waarderen we zeer! Samen kunnen
we zo werken aan een boeiend en actueel programma.

Heeft u een idee, of wilt u graag een activiteit
aandragen of onder de aandacht brengen? Dat kan!
 
                                            U kunt uw idee voor het
                                            nieuwe seizoen (het liefst
                                            voor 21 februari 2023)
                                            
                                            via e-mail opsturen naar: 
 
info@bespreekhetsamen-ede.nl
of naar Wouter Helmich; wmcfhelmich@hotmail.com

PCOB Ede
 
De ledenbijeenkomsten zijn normaal van 14.30-16.30
uur in Rehoboth, Driehoek 11 in Ede
 
a. Ledenmiddag 8 februari met Ds. Jan Overbeeke
Namen hebben we allemaal. Doopnamen, roepnamen,
vrije namen en een familienaam. Ooit is het geven van
namen begonnen en door de geschiedenis is er veel in
veranderd. Familienamen hebben een oorsprong, soms
al van eeuwen geleden. U wordt meegenomen op een
en reis door de geschiedenis van de naamgeving.
 
b. Ledenavond  15 februari met Prof.dr. Arnold Huijgen
Professor Arnold Huijgen is schrijver van het boek
‘Maria, icoon van genade’, het theologische boek van
het jaar 2021. Het is bijzonder dat een protestants
theoloog over Maria schrijft. Maria staat in een rij van
sterke Bijbelse vrouwen die laten zien dat de kerk niet
zonder de vrouwelijke stem kan, aldus Huijgen.
Iedereen is welkom!
De zaal is open vanaf 19.15 uur en we starten om 19.30
uur, gebouw Rehoboth, Driehoek 11, Ede.
 
Datum                                                 

•   Woensdagmiddag 15 maart
         Van Pesach naar Pasen door Ds. D. Hoolwerf

•   Woensdagmiddag 12 april
         Wandeling met schilderijen door Otto de Bruijne

•   Woensdagmiddag 10 mei
         Muziek met de Bachvereniging door Lucia Swarts

Prijs Hem in Uw
Psalmen
 
Dat is het thema van het concert welke het Christelijk
Regiokoor Fiducia op vrijdag 10 februari a.s. zal
uitvoeren in de Oude Kerk te Ede.
Er kunnen allerlei omstandigheden en gebeurtenissen
in een mensenleven voorkomen. In de Psalmen is dit
herkenbaar. Vanuit dit perspectief hebben wij als koor
een mooi en afwisselend programma samengesteld.
Met bekende Psalmen maar ook met mooie
hedendaagse bewerkingen. Met muzikale medewerking
van André van Vliet (orgel), Johan Bredewout (vleugel)
en Arjan en Edith Post (trompet). Het geheel staat
onder leiding van dirigent Peter Burger.
 
En in een tijd van hoge inflatie is het ons gelukt om u
dit concert gratis aan te bieden! Het concert begint om
20:00 uur en de kerk is open vanaf 19:15 uur. Heeft in
interesse?  Wij zien u graag op vrijdag 10 februari a.s.
Wilt u meer weten over Fiducia? Bekijk dan onze site
www.fiducia-ede.nl
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Kerkenraad wijk Harskamp ultimo 2022 - vlnr: Kees Jochemsen,

Janny Verweij, Dick Hols, Tineke Volgenant - Beima, Ab Ortse, Henk

van Omme en Eefje Veldman

Heel veel dank!
 
In de feestelijke en volle dienst op kerstmorgen vierden
we dat het Woord mens is geworden. Voor de laatste
keer mocht ik als predikant van Harskamp voorgaan en
hoorden we dat God in Jezus naar ons toe gekomen is.
Hartelijke woorden van afscheid werden aansluitend op
de dienst gesproken, maar de kerkenraad vond dit toch
niet genoeg. Een ongedwongen afscheidsbijeenkomst
voor de hele gemeente moest volgen. 
 
Op zaterdag 14 januari kwamen we bijeen in de
gezellig ingerichte kerkzaal en memoreerden de bijna
zeven jaren van samen optrekken als gemeente van de
Heer.
 
Het was heel fijn zoveel gemeenteleden te zien en te
spreken, jong en oud. Ze waren er: de kinderen die
gedoopt zijn, de deelnemers aan de gespreksgroep en
de alpha cursus, zij die belijdenis deden, de
kerkenraadsleden, de kindernevendienst, de
liturgiewerkgroep. En…vele anderen die samen onze
gemeente vormden. Want eigenlijk had iedereen wel
één of andere taak.
 
Heel bijzonder was het optreden van een “collega” in
toga (organist Bert Rebergen) die flink uit de school van
de dominees klapte en menig anekdote vertelde. Zijn
schildering van de tijd die ik in Harskamp mocht
voorgaan ontroerde me en maakte me ook verlegen.
Zoveel positieve woorden!
 
En wat was het allemaal weer goed georganiseerd, met
de vele hapjes en drankjes. Daar zijn ze in Harskamp zo
goed in! Heel veel dank daarvoor!

Met alle goede gaven die ik (tegen mijn bedoeling in)
mocht ontvangen gingen wij huiswaarts met een
dankbaar gevoel.
 
Wat is het goed geweest om een tijd met deze
gemeente op te trekken, lief en leed te delen, te zingen,
te bidden, en Gods liefde in woord en daad proberen
uit te dragen.
 
Maar de toekomst van deze gemeente is onzeker. De
kans is groot dat velen naar alle kanten uitwaaieren en
het onderlinge contact verslapt.
 
Maar mijn gebed voor jullie allen is: Blijf bij de Heer, in
welke kerk dat ook zal zijn. Jezus is niet waar de kerk is,
maar de kerk is waar Jezus is en waar de Geest aan het
werk is. Mogen jullie daar dan ook weer een plek
innemen.
 
Wij weten niet wat de toekomst brengen zal, maar we
weten wel Wie de toekomst brengen zal.
 
In Christus is noch west noch oost,
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.                              
 
Met dank voor al het vertrouwen, groet ik jullie allen,
ook namens mijn man.
 
Ds. Tineke Volgenant - Beima
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Eén team-uitvaart
voor de hele PGE
 
Nu het besluit tot eenwording genomen is en vijf
wijken van de Protestantse Gemeente Ede (Harskamp,
Noord, Tabor, Beatrix en Open Hof) per 1 september
2023 samen verder gaan, moet er op korte termijn veel
geregeld worden. Eén van de belangrijkste zaken is
misschien wel hoe het nu moet met uitvaarten. Dat liep
eigenlijk altijd vanzelf via de predikant. Maar nu er nog
maar 1 predikant fulltime voor de PGE beschikbaar is,
die voorlopig bijgestaan wordt door ds. van Dalen en
ds. Prenger, moet het anders geregeld worden en wel
zo dat de werkwijze duidelijk is en dus voor alle leden
van de PGE hetzelfde.
 
Melden overlijden - Vanaf maandag 13 februari vragen
we elk lid van de PGE een overlijden te melden op dit
telefoonnummer: 06-20417082
Dit telefoonnummer wordt afwisselend beheerd door
mw. Van de Velde en dhr. Beekhuis. Zij zullen u een
aantal vragen stellen over welke uitvaart uw wenst:
datum en tijd, wel of geen kerkdienst, in een kerk, in
een aula of crematorium, etc. Na dit gesprek zal het
team-uitvaart kijken welke van de drie predikanten (ds.
van Dalen, ds. Gilles, ds. Prenger) de uitvaart zal kunnen
doen. Daarover wordt u dan zo spoedig mogelijk
teruggebeld. Voor alle duidelijkheid: in het geval dat er
al pastorale contacten zijn met één van deze
predikanten zal deze predikant natuurlijk de uitvaart
doen, mits hij of zij beschikbaar is. Mocht de telefoon
niet onmiddellijk opgenomen worden wanneer u een
overlijden wilt melden, spreek dan duidelijk uw naam
en telefoonnummer in op de voicemail dan wordt u zo
spoedig mogelijk teruggebeld.
 
Verder verloop - Zodra bekend is welke van de drie
predikanten de uitvaart zal begeleiden, zal de
desbetreffende predikant contact met u opnemen en
een afspraak maken om de dienst samen met u voor te
bereiden. Het team-uitvaart zal ook de contactpersoon
van uw eigen wijk op de hoogte brengen van het
overlijden, zodat – zolang de vijf wijken nog eigen
vieringen hebben – het gedenken in de eigen wijk
plaatsvindt.
 
Nieuw - De grootste verandering is dat elk overlijden
van een lid van de PGE gemeld wordt op dit
telefoonnummer: 06-20417082. Wij zullen dit
telefoonnummer uiteraard overal vermelden, in
wijkbrieven, websites, etc. Wij hopen dat deze
werkwijze snel zal inburgeren.
 
Namens de AK,  ds. Agnès Gilles

Diaconie
 
Geloven in delen
Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat
ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd
mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten
komen.
 
Wat betekent diaconie? Wat is diaconaat?
Diaconie betekent ook wel ‘dienen aan tafel’. Het drukt
uit dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om
elkaar en de wereld te dienen. Diaconaat is de dienst
van barmhartigheid en gerechtigheid. In het diaconaat
is de kerk solidair met wie lijden in de wereld en geeft
zij vorm aan de verwachting van het Rijk van God voor
deze wereld.
De diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de
diaconale roeping van de gemeente. Die diaconale
roeping kun je als volgt samenvatten: delen van wat de
gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen
helper is en getuigen van de gerechtigheid van God
waar onrecht geschiedt.
 
Welke focus breng je aan als diaconie?
De invulling van de diaconale roeping is voor iedere
gemeente anders. Dat hangt af van de diaconale vragen
die leven in de omgeving van de gemeente en de
diaconale talenten die in de gemeente aanwezig zijn.
Zitten er veel mensen met verstand van duurzaamheid
en klimaat in de gemeente, dan is het wellicht goed om
daarop te focussen. Staat de kerk in een wijk of dorp
waar veel armoede is of vluchtelingen zijn, dan zijn dat
onderwerpen waar de diaconie haar aandacht op kan
richten. Door goed te kijken wat de interne en externe
omstandigheden van onze gemeente zijn kunnen we
hier als diaconie bewuste keuzes in maken.
 
Vanuit het College van Diakenen zal er een werkgroep
gevormd worden uit de huidige vijf wijkdiaconieën.
Deze werkgroep zal de komende maanden na gaan
denken over wat de aandachtsgebieden van de
diaconie (binnen en buiten de PGE) zullen worden en
wat de diaconie wil betekenen in de nieuwe structuur
per 1 september 2023 binnen het geheel van de PGE.
Dat zal vaak beginnen met een inventarisatie en
mogelijke samenvoeging van bestaande activiteiten.
Maar dit is ook het moment voor nieuwe activiteiten
waar we de toekomst mee in willen en waar mensen
spirit/energie/lol van krijgen. EN het moment om te
stoppen met activiteiten die vandaag minder aanslaan
en negatieve energie geven. Hier hoort een concrete
invulling bij wie wat gaat doen en niet meer doen.
 
Namens het College van Diakenen,
Johan Odie - voorzitter

7Protestantse Gemeente Ede



                    AANLEVEREN KOPIJ
 
   Eind februari verschijnt de maart-editie van
   het PGE-kerkblad. Kopij voor dit nummer
   graag uiterlijk 16 februari bij de (wijk)redactie
   aanleveren.

                                             EDE FM ether FM 107,3 MHz
                                             kabel Ziggo 93,1 MHz.
                                             Digitale radio: via Ziggo,
                                             KPN, Telfort en XS4ALL.
                                             Live en uitzending gemist
                                             via www.edefm.nl
Programma’s elke maandagavond:
18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop
Rodenburg en Cees Kwint.
Herhaling: zondag 9.30 uur.
19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en
christelijk leven in Ede c.a.
Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter
Blokhuis, Ds. Wim Scheltens, en Ds. Yolanda Voorhaar.
 Presentatie: Sijnie Fredrikze, Margreet Mostert en Ike
Nijhof. Herhaling: zondag 11.00 en 22.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Ronald de
Lange, Carin Modderkolk, Margreet Mostert, Harro
Timmerman en Bea Koops. Herhaling: zondag 10.00 en
21.00 uur.
 
 
PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ februari 2023
 
6 februari 2023
Gesprek met Janny van Essen-van der Zandschulp over
“Haar Israëlwinkeltje” in Lunteren.
Lied van de Week: “You raise me up” - Aled Jones.
Column: Wim Dekker. Muzikale fragmenten.
 
13 februari 2023
Gesprek met Geeske Telgen over “40 jaar PCOB Ede”.
Lied van de Week: “Lord of all hopefulnes”. Column:
Kika IJsselmuiden. Vocale en instrumentale muziek.
 
20 februari 2023
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een
gast over actuele onderwerpen uit kerk of samenleving.
 Lied van de Week: “I am with you always” – John
Rutter.Column: Jan Pieter van der Schans.
Intermezzo’s: muziek en zang.
 
27 februari 2023
Onderwerp nog onbekend.Lied van de Week: “Zoals
een hert smacht naar water” 
Boekbespreking. Vocale en instrumentale muziek.

The New Creation
 
Op 10 juni 2023 organiseert The New Creation (TNC),
in samenwerking met OBK Bennekom en musicalster
Rene van Kooten, een groots concert in de v/d
Knaaphal in Ede. Word projectlid en zing met ons mee
tijdens dit concert. Om de verhoudingen binnen het
koor in stand te houden, zijn we met name op zoek
naar alten, bassen en tenoren.
 
De repetities vinden plaats op dinsdagavond van
20.00u-22.00u in de Open Hof (Hoflaan 2) te Ede. De
kosten bedragen € 25,- (muziek, repetities en
concertdeelname) voor dit project tot juni. Onze
repetities starten dinsdag 10 januari maar instroom is
mogelijk t/m dinsdag 31 januari.
 
The New Creation staat bekend om haar zeer brede
repertoire (Geestelijk, Klassiek, Musical, Pop, Film en
Hedendaags). Sinds september 2021 is Rob Biersteker
onze dirigent.
 
Enthousiast geworden?
Aanmelden kan via secretaris@thenewcreation.nl of
0682230627 (secretaris, Joke van Laar). 
www.thenewcreation.nl
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

Ambulant dominee 
- ds. E. van Dalen / e.vandalen@protestantsekerk.nl
Scriba - Janny Pastink 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

De PGE gaat haar
wijkgemeenten
sluiten
 
Zo begon op 12 januari de Gemeenteavond van de
Beatrixkerk. Want op zondag 27 augustus zullen alle 5
wijken van de PGE stoppen te bestaan. Ook de
Beatrixwijk!
 
Gelukkig starten we een week later, op zondag 3
september, een nieuwe kerk. De PGE Ede! Met 1
kerkenraad en 2 vierplekken (De Open Hof en de
Beatrixkerk).
 
Met draagvlak en begrip heeft de AK op 15 december
unaniem kunnen besluiten dat we per september 2023
één PGE willen zijn. De vergadering had een goede
sfeer, er werd naar elkaar geluisterd met ruimte voor de
kerken die gaan sluiten. Voor mij werd het een
bemoedigende ervaring. Want als we dit verstrekkende
besluit op deze manier kunnen nemen dan heb ik er
ook vertrouwen in dat het realiseren van dit plan ook
gaat gebeuren.
 
Als Beatrixkerk hebben we een bevoorrechte positie.
We zijn samen met de Open Hof de twee enige PGE
kerken die vanaf september 2023 open kunnen blijven.
Dit geeft ons ook een belangrijke taak en opdracht. De
Beatrixkerk en De Open Hof zijn daarmee een motor in
het proces om van vijf wijkgemeenten te groeien naar
een gezamenlijke Protestantse Gemeente Ede (PGE)
met 2 kerkgebouwen.
 
De PGE staat voor: Eenheid in verscheidenheid met
waardering voor verschillen in geloofsbeleving. De PGE
wil een relevante plek innemen in de samenleving.

 
Toen de Aartsbisschop van Canterbury werd gevraagd
hoe je om moet gaan met verscheidenheid in de kerk
begon hij met het lezen van Romeinen 15:7. Daar staat:
“Jullie moeten elkaar vol liefde accepteren tot eer van
God. Want ook Christus heeft jullie/ons allemaal vol
liefde geaccepteerd.”
Om uit te leggen hoe je dat kunt doen gebruikte hij als
voorbeeld een oud Engels gezegde.
 
“Je vrienden kies je uit,
maar aan je familie zit je vast
En geloof het of niet,
Maar u en ik, wij als kerk, zijn familie
Wij zijn het gezin van God
En u zit aan mij vast en ik aan u
Niet alleen nu en in dit leven,
maar tot in eeuwigheid
Dus laten we maar vast aan elkaar wennen en er aan
werken”
 
De vraag die wij aan elkaar kunnen stellen is:
- Wat gaan wij als Beatrixkerk doen om er voor te
zorgen dat wij als PGE een leuke familie worden? Een
familie waar je graag bij wilt horen? -
 
Ik stel mij voor dat de komende maanden mensen uit
alle 5 wijken gaan nadenken over de vraag: Wat is voor
mij belangrijk in de kerk? In welke kerk komt dat het
beste tot zijn recht? Zal ik daarvoor vooral in de
Beatrixkerk moeten zijn of past de Open Hof beter bij
mij?
 
En als mensen uit andere wijken naar de Beatrixkerk
komen zien wij ze dan als onze gasten? Of zijn ze
welkom om met ons de Beatrixkerk opnieuw vorm te
geven. Kunnen we dan ook onze ‘heilige huisjes’
loslaten? Kunnen we opnieuw beginnen door samen te
zoeken naar wat in 2023 passend is voor de
hernieuwde Beatrixkerk?
 
Wat kunnen we doen en wat moeten we laten, zodat
we samen met nieuwe mensen een leuke familie
worden?
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Bij de diensten
 
Februari is een bijzondere maand. Voor mij niet alleen
omdat ik mijn 70ste verjaardag hoop te vieren, maar
ook vanwege een aantal bijzondere diensten, die in
deze maand op het rooster staan. Zo mogen we deze
maand de beide Sacramenten vieren, de Doop en het
Avondmaal, de zichtbare tekenen van Gods genade. De
40-dagenperiode zal in deze maand van start gaan met
een viering op  Aswoensdag.  Verder zullen we de
uitslag vernemen van de Actie Kerkbalans en horen we
of deze actie voldoende heeft opgeleverd, zodat we
binnenkort een nieuwe predikant kunnen gaan
beroepen. Ook zullen we deze maand intensief bezig
zijn met de activiteiten om met ingang van 1
september 2023 tot één PGE gemeente te komen. Zelf
heb ik al twee vergaderingen van de werkgroep
“Vieringen/Eredienst” mogen bijwonen en wellicht
kunnen we de eerste resultaten al deze maand met de
PGE gemeenteleden bespreken.
Als we kijken naar de diensten in februari gaan we op
zondag 5 februari van start met ds. Garbrich
Baalbergen uit Bennekom. In de dienst van september
vorig jaar ging hij in op de gaven van de Geest, die we
mogen ontvangen en in de praktijk mogen brengen.
Een onderwerp dat mij persoonlijk en veel andere
gemeenteleden bijzonder aansprak. Wat zal hij deze
keer voor thema behandelen?
Op zondag 12 februari zullen we voor het eerst
kennismaken met onze ambulante predikant ds. Egbert
van Dalen. Hij zal zich in de dienst zelf aan jullie
voorstellen. Tevens zullen we dan getuigen mogen zijn

van de doop van Janneke, het dochtertje van Erik en
Petra Ittmann en Leah, het dochtertje van Hermen en
Carola Loonstra. De laatste doopdienst in de Beatrixkerk
is alweer 7 maanden geleden. Gezegend zijn wij dat we
met elkaar deze doopdienst mogen beleven.
Op zondag 19 februari zal ds. Theo Pieter de Jong uit
Schaarsbergen voorgaan en vieren we met elkaar het
Heilig Avondmaal. Fijn om hem in onze gemeente weer
welkom te mogen heten en met elkaar het brood te
mogen breken en de wijn te mogen drinken tot Zijn
Gedachtenis. “Het breken van het brood” verwijst naar
Zijn lichaam dat voor ons verbroken is, maar het is ook
een teken van eenheid, die wij nu juist zo nodig
hebben. Wij delen immers met elkaar het ene brood.

“Het bloed dat vergoten is” is een teken van het Nieuwe
Verbond dat tussen God en mensen gesloten is ter
vergeving van onze zonden.
Op woensdag 22 februari zal ds. Egbert van Dalen
weer voorgaan in de viering van Aswoensdag. Dit is
tevens de start van de 40-dagen periode. De dienst zal
om 19:30 uur een aanvang hebben. Evenals in de
andere diensten zijn ook in deze bijzondere dienst alle
PGE-leden van harte welkom.
Op zondag 26 februari zal ds. Johan Mulder uit
Hilversum weer voorgaan. Vorige maand ging hij ook
voor in een dienst waarin hij ons de diepere betekenis
van het wonder dat Jezus verrichtte tijdens de bruiloft
te Kana. Het veranderen van water in wijn was het
teken van het Nieuwe Verbond tussen God en de
mensen. Als we in Hem geloven en doen wat Hij zegt
dan mogen we de uitnodiging voor Gods bruiloftsfeest
ontvangen.  Ds. Mulder heeft Godgeleerdheid
gestudeerd aan de universiteiten van Leiden en
Utrecht. In 2014 heeft hij zijn opleiding tot
gemeentepredikant aan de PThU afgerond. Daarnaast
heeft hij als jurist zijn eigen praktijk op het gebied van
Erfrecht en (Levens) testamenten.
 
Voor allen gezegende diensten toegewenst.
 
Marien Bakker, Ouderling Liturgie en Eredienst

Om die leuke familie samen vorm te geven kan het
inspirerend zijn om de volgende vragen met andere
PGE leden te beantwoorden:
- Wat vraagt het van mij, en van de wijkgemeenten
Beatrixkerk en Open Hof, dat er vanaf september 2023
twee nieuwe vierplekken ontstaan? -
- Hoe geven we dat samen met de andere
wijkgemeenten vorm? - 
 
Met een groet van verbondenheid,
 
Klaas Kopinga

Evensong
 
Op 26 februari is er om 17.00 uur een Evensong.
Het Martens Ensemble o.l.v. Maarten Romkes zal
medewerking verlenen.
Het orgel wordt bespeeld door Margret Spelt en liturg is
Ko Kuperus.
Van harte welkom!
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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

iconen beleven gelovigen de werkelijke aanwezigheid
van Christus, van Maria, en van heiligen en engelen.
Centraal staat het paasmysterie waarin de opstanding
van Christus wordt gevierd, die het nieuwe leven
schenkt aan de hele wereld. Maar het gaat ook over de
werking van de Heilige Geest en de beleving van de
Drie-ene God, gericht op het heil van alle mensen. Zo
staan engelen en heiligen dienst van dit grote
gebeuren.
Het koor Bychantium uit IJsselstein, bestaande uit ong
12 koorleden o.l.v. Jan Lippus,  zal op zondag 26
februari, de eerste zondag van de veertigdagentijd,
Byzantijnse gezangen in het Nederlands ten gehore
brengen en ons meenemen in de mystiek van de
Byzantijnse ritus. Er zal geen pianospel zijn, omdat
onze stem het enige instrument is om ons te richten
tot de Eeuwige.
Deze “goddelijke liturgie”, zoals die genoemd wordt,
wordt toegeschreven aan Johannes Chrysostomos, een
beroemd prediker en aartsbisschop van Constantinopel,
van (!) 26 februari 398 tot eind 403. Hij is een van de
grote kerkvaders en werd in 1568 verheven tot
kerkleraar.
Wat valt op in een Byzantijnse Liturgie?
Heel de liturgie wordt gezongen. De ontroerende zang
is een voortdurend gebed, in dialoog met de
voorganger. In alle sereniteit wordt de aanwezigheid
van de Eeuwige gevierd. De iconen, spelen een
belangrijke rol spelen in deze “hemelse liturgie”. Zij
 ademt een grote eerbied voor het mysterie van God.
God is de geheel Andere: God komt naar de mensen
toe. Het is vooral een biddende liturgie: vol aanbidding
en lofzang. Het mysterie van Gods menswording in
Christus geeft mensen grote troost. God wordt mens,
opdat de mens naar God toekomt.  Vanuit de wereld
waarin wij nu leven wordt de toekomst die God
beloofd heeft nu al beleefd. Er ligt een grote nadruk op
de werking van de heilige Geest die allen en alles
vervult. De Goddelijke Liturgie heeft al sinds eeuwen
een vaste liturgische ordening. In deze viering op 26
februari is de liturgische zang ingekort en wordt
gezongen in het Nederlands.
Voorganger is pastor Hans Lucassen; om praktische
redenen begint deze dienst niet om 10.30 uur maar
om 10.45 uur

Gave viering 12
februari
 
Op 12 februari is er een gave viering. Het thema is:
‘Zachte krachten of harde actie?” We lezen uit Exodus
over de acties van de Hebreeuwse vroedvrouwen Sifra
en Pua en die van de moeder en zuster van Mozes.
Waren hier zachte krachten bezig (de vroedvrouwen)
en gaat de vertelling verder met een harde actie
(afstand doen van je kind zonder te weten wat dit
brengt)? Het is soms maar moeilijk in te schatten.
Harde acties in overvloed trouwens in het Oude
Testament.
 
Maar zeker ook in de wereld om ons heen! En hoe
staan we daar zelf in met onze opvattingen en keuzes?
Ben je meer van de zachte krachten of zijn er situaties
waarin je zou kiezen voor harde actie, en is er nog een
weg tussenin? Deze dilemma’s en vragen krijgen een
plek in de viering. Van harte uitgenodigd! En mocht je
mee willen doen met de voorbereiding van een
volgende gave viering. Ook dan ben je van harte
welkom. Laat het weten!
Hans Dekker

Viering mmv het Nederlands-Byzantijns koor
BYCHANTIUM uit IJsselstein, 26 februari
 
Iconen hebben een onmisbare plaats bij de viering van
de Byzantijnse liturgie. De geloofsgeheimen die in de
kerk gevierd worden, worden door  iconen met kleuren
en vormen zichtbaar tegenwoordig gesteld. Door

11Protestantse Gemeente Ede



Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

Predikant - gastpredikanten
Scriba - Dhr. Jan van de Hoef
Apeldoornseweg 73, 6731 SB  Otterlo
tel.nr. 06-10320509
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Afscheidsreceptie van
dominee Tineke
 
Afscheid nemen is niet onze meest favoriete bezigheid
maar desondanks was het zaterdag 14 januari j.l. een
goed samenzijn. Een grote opkomst en dat zegt wel
iets over hoe geliefd dominee Tineke bij ons was.
 
Bert Rebergen, die normaliter achter het orgel zit, liet
ons zien dat hij ook andere kwaliteiten heeft. In vol
ornaat heeft hij als “Aansprekend Spreker” de afgelopen
zeven jaar de revue laten passeren.
Veel herkenbare eigenschappen en kwaliteiten van
Tineke kwamen aan de orde. Bert, hartelijk dank voor
jouw inbreng en mochten we nog eens zonder
voorganger zitten dan weten we jou te vinden.
 
Onze voorzitter Kees Jochemsen heeft Tineke namens
ons allen hartelijk bedankt voor alles wat ze voor onze
wijk heeft mogen doen en bood daarbij het cadeau aan
wat we met z’n allen hadden ingezameld.

Tot slot was er nog een speciale verrassing van Elly van
Omme, een mooi door haarzelf vervaardigd beeld van
speksteen, gezien de reactie van Tineke zal dit zeker
een mooi plekje krijgen in het nieuwe appartement wat
Tineke en Ton binnen niet al te lange tijd gaan
betrekken.
 
Tineke en Ton, namens ons allen nogmaals hartelijk
dank voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan en
betekend. Zaterdag konden we ook Catherine persoon-
lijk bedanken voor al haar inspanningen bij het maken
van zovele digitale diensten tijdens de afgelopen
coronaperiode.
 
De volgende wens voor jullie zoals verwoordt in lied
423, Vaya con Dios en à Dieu !

Wijk en Senioren
 
Op 20 februari mag de heer Hek zijn verjaardag vieren,
wij wensen u een heel fijne dag toe samen met allen
die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe
levensjaar.
 
Op de volgende data willen we weer samenkomen met
de senioren en belangstellenden die dat willen in de
kerk.  
 
Donderdag 23 februari komt dhr. Sierksma dia’s
laten zien van zijn reis naar Ethiopië.
30 maart is de Paasviering, daar kunt u zich tegen die
tijd voor opgeven i.v.m. de lunch. 
20 april willen we toch eindelijke eens proberen om
naar Kamp Amersfoort te gaan.
 
De middagen beginnen om 14.00 uur, als het anders is
wordt dat vermeld.
Ideeën voor de maanden mei en juni zijn welkom!
Vriendelijke groet, Janny en Elly

             Rooster oppas en kindernevendienst:   
 
    05-02 Philien | 12-02 Alice | 19-02 Jannieke en Gea
                    26-02 Nathalie | 05-03 Nicoline
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WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede

www.ede.protestantsekerk.net

Ambulant 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

Vrijwilligers
Afgelopen maand ontvingen de vrijwilligers van Noord
onderstaande uitnodiging.

Als dank voor al het vrijwilligerswerk voor de wijk Noord
willen we jullie een gezellige middag aanbieden. Wij
nodigen jullie daarom uit om op zaterdagmiddag 11
februari naar Careander te komen. Hartelijke groet van
Marjan Adams, Bea Hugo, Marian Meijer en Lies van
Keule.

De kerk kan niet zonder vrijwilligers, zij zijn de kurk
waarop de kerk drijft. Sommigen hebben een
bestuurlijke functie en zijn dan vaak voor iedereen
zichtbaar, anderen werken liever achter de coulissen.
Maar altijd geldt dat ze onmisbaar zijn. Het bijzondere
van een vrijwilligersbijeenkomst is dat er ook dan weer
vrijwilligers zijn die dat voor anderen willen orga-
niseren. Er is kerkelijk medewerkers wel eens gevraagd
naar hun motieven om al dat werk in de kerk te doen.
Een greep uit de veelheid van antwoorden.
Ik vind het fijn om mensen te ontmoeten en mijn
kunnen in te zetten voor de kerk.

Door vrijwilliger te zijn voel ik me meer onderdeel van
de gemeente.
Het geeft me voldoening omdat ik daardoor contact
heb met andere mensen, die blij zijn dat ik even
langskom. Dat geeft mij ook een goed gevoel.
Vrijwilliger zijn geeft mij zingeving. Een echte
ontmoeting stemt me tot nadenken en zet me in
beweging.
Vrijwilligerswerk geeft mij het gevoel onderdeel te zijn
van een gemeenschap.
Vrijwilligerswerk vergroot mijn betrokkenheid bij de
kerk en zorgt voor verbinding met andere leden.
Ik word er blij van, het is een rijke ervaring.
Laten we hopen dat dit laatste ook zal gelden voor de
vrijwilligers die aanwezig zijn op de bijeenkomst van 11
februari.

Opdracht
Er is de laatste tijd heel wat afgepraat in de Protestantse
Gemeente Ede. De toekomst van onze kerk heeft heel
wat tongen en pennen losgemaakt. Dan is het goed als
je op zondagmorgen tijdens de kerkdienst een spiegel
wordt voorgehouden en we weer eens worden
gewezen op wat kerkzijn ten diepste betekent. Op
zondag 15 januari ging in de Noorderkerk ds. Piet
Vellekoop voor en hij eindigde zijn overdenking als
volgt: Ik geloof dat het weerloze er ook mag zijn. We
moeten dat kwijnende vlammetje niet doven, maar juist
koesteren, uit de wind zetten en voeden met zuurstof.
Want alles van waarde is weerloos. Daar heeft u uw hele
leven meer dan genoeg aan. Ga heen en maak dat in
Godsnaam waar.                                   
                                                               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

De diaken
De diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de
diaconale roeping van de gemeente. Die diaconale
roeping kun je als volgt samenvatten: delen van wat de
gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen
helper is en getuigen van de gerechtigheid van God
waar onrecht geschiedt. Het woord diaken komt van
het Griekse woord diakonos, dat dienaar betekent.
Diakenen worden nogal eens ‘de doeners’ van de kerk
genoemd: mensen die de handen uit de mouwen
steken en zich inzetten voor mensen die hulp nodig
hebben. Diakenen geloven in delen. 
Het ‘doen’ van diakenen is geïnspireerd op het
evangelie. Ze zijn gericht op het voorkómen, opheffen,
verminderen en uithouden van lijden en nood van
(groepen) mensen. Diakenen zijn daarnaast gericht op
het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk
en samenleving. Zowel in Nederland als wereldwijd.
In de kerkorde staan de taken van de diaken als volgt
verwoord:
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar
dienst in de wereld is aan de diakenen o.a.
toevertrouwd
-de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
-de dienst aan de Tafel van de Heer;
-het mede voorbereiden van de voorbeden;
-het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
-het toerusten van de gemeente tot het vervullen van
haar diaconale roeping;
-het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming
aan hen die dat behoeven;
-het nemen of ondersteunen van initiatieven die
gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk
welzijn;

Vragen aan diaken Ad
 
Wat waren je gevoelens / voornemens toen je diaken
werd?
Gevoelens had ik niet echt toen, wel de intentie om
anderen te helpen, dienstbaar zijn op die plekken waar
dat nodig is of wat op je weg komt.Zoals dat afgelopen
september met John en Jetty bijv. [John kreeg een
soort darminfarct en lag 2 weken in coma; red.]
Wat wilde je vooral bereiken?
Bij dienstbaar zijn of willen zijn, hoort in mijn beleving
geen einddoel, er zijn voor een / de ander als die ander
hulp nodig heeft. Einddoel zou kunnen zijn een betere
wereld, maar die is jammer genoeg nog heel ver weg
met de oorlog in Oekraïne en op veel andere plaatsen in
de wereld. Maar misschien wel een beetje in je eigen
leefwereld.
Wat is hiervan al gerealiseerd? Wat (nog) niet – en hoe
komt dat dan?
De tijd die ik heb wordt op dit moment aardig gevuld
met dienstbaar zijn. Inloopspreekuur bij het DPE /
ouderen interviewen (Malkander) en alle activiteiten als
diaken / ZWO activiteiten.
Hoe kijk je op dit moment (terug) naar je diaconale
activiteiten?
Wel oké maar het kan altijd beter / meer want er is nog
heel veel te doen - nogal calvinistisch maar zo zit ik wel
in elkaar.
Welke ambities heb je voor de komende periode?
Doorgaan op huidige voet waarbij het heel belangrijk is
om goed om je heen te kijken.
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Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede

www.taborkerk.nl

WIJKGEMEENTE TABOR

Predikant - vacant, Ds Yolanda Voorhaar; consulent
Scriba - a.i. Megchelien van den Broek,
email: scriba@taborkerk.nl
Coördinatie ouderenbezoekwerk
mevr. Ria Buitenhuis, tel nr 610679
Autodienst - E. Velthuijs tel. 06 21 57 38
Wijkredacteur - Rob Broersma
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22RABO0312464789

Middagmuziek 25 februari
Voorheen ‘Avondmuziek’, nu aan het eind van de
middag: concert op 25 februari 16.30 uur In de
Taborkerk. Pianorecital door de jonge Roemeense
musicus Alexandru Manolache, vierdejaars student
piano aan het Leopold Mozart Zentrum in Augsburg
(D). Hij won al op jonge leeftijd prijzen, in 2019 was hij
de jongste finalist in de ‘International Mozart
Competition’ in het Roemeense Cluj – dat hij won. Hij
volgde  ‘masterclasses’ in o.a. Salzburg, Halle en Wenen.
Uit het programma:
Johann Sebastian BACH Partita nr. 2, in C minor
Ludwig van BEETHOVEN Sonata no. 17, in D minor, op.
31 no. 2, "The Storm"
Franz LISZT Après une lecture du Dante: Fantasia quasi
Sonata

Bericht over ‘voor-
genomen besluit…' 
In het januari-nummer van dit blad stond een bericht
over de toekomst van de Taborwijkgemeente dat tot
onrust heeft geleid, in de zowel de Taborwijk als de
ELG: het ‘zogenaamde’ (sic!) Taborgeluid zou gewaar-
borgd blijven in de PGE. De WKR sprak op 12 december
zijn bereidheid uit ’samen te gaan werken met andere
wijkgemeenten.’
 
Dat klopt, maar het staat er te stellig: tijdens het
Gemeenteberaad (‘Koffie +’) op zondag 11 december en
tijdens de vergadering op 12 december zijn immers
nadrukkelijk ook andere mogelijkheden genoemd,
waaronder die van samenwerking met de Lutherse
Gemeente. Die mogelijkheden zijn niet buiten beeld en
worden óók nader besproken. 

Wijzigingen in de
kerkenraad
De afgelopen periode hebben een aantal
kerkenraadsleden aangegeven te stoppen als
kerkenraadslid. Afgetreden zijn, na lange of kortere tijd:
Kevin Heimgartner, Klaas Santing, Corry Broersma-De
Jagher en Erik Velthuijs. De kerkenraad bedankt hun
voor het vele werk dat zij voor Tabor verricht hebben.
 
We zijn heel blij u te kunnen meedelen dat vier
gemeenteleden zicht bereid verklaard hebben
ambtsdrager te willen worden. Elly Hoogteijling en
Marcel Bourgeois zouden bevestigd willen worden tot
ouderling met bijzondere opdracht, Hidde van den
Broek en Simon van de Pol tot ouderling-
kerkrentmeester. Elly Hoogteijling zal het scribaat op
zich nemen, Marcel Bourgeois zal vooral het contact en
de samenwerking met de Evangelisch Lutherse
Gemeente (ELG) onderhouden. Eventuele bezwaren
tegen deze kandidaten kunnen worden ingediend bij
de Kerkenraad tot 12 februari. Bij geen bezwaar zal
In de dienst van 19 februari de bevestiging plaatsvinden
door onze consulent, ds. Yolanda Voorhaar.

Koken voor Kruispunt Arnhem
Al sinds juni 2008 zijn wij als diaconie van Tabor
betrokken bij het werk van Kruispunt in Arnhem. Een
aantal keren per jaar koken wij voor ongeveer 35 - 40
mensen. Een voedzame maaltijd bereiden voor mensen
die dak- of thuisloos zijn, problemen hebben, kortom,
hulp nodig hebben. Iedere dag zijn deze mensen
welkom in de huiskamer van 10:00 - 13:00 voor een
gesprek, kopje koffie, een warm dak boven hun hoofd
of gewoon even niks. Van 16:30 - 19:00 wordt er een
warme maaltijd geserveerd. De kookgroep bepaalt het
menu, doet de boodschappen, betaalt deze, en bereidt
de maaltijd. Er is een goed uitgeruste keuken waar de
maaltijd klaargemaakt kan worden. Het is dankbaar
werk. Mocht u zich ook willen opgeven voor de
kookgroep, kijk dan op de website van Kruispunt, daar
is nog veel meer informatie te vinden. 
https://stichtingkruispunt.nl/activiteiten/
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