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“De herders gingen terug, terwijl ze God
loofden en prezen om alles wat ze gehoord
en gezien hadden, precies zoals het hun was
gezegd”
Lukas 2:20
Hoe vervolg jij je weg, weer bij de kribbe vandaan?
De dagen na kerst hebben voor veel mensen soms iets onbestemds. Er is lang naar toegeleefd, de verwachtingen
waren soms hoog gespannen of ronduit opgeklopt. En de realiteit? Voor de één was het inderdaad een weldaad
en een feest, maar voor velen was het stil. Voor veel mensen is kerst vaak een tegenvaller. Een ruzie aan de
kersttafel, een relatie waarvan nu echt wel helder is dat het voorbij is. Kerst vieren, en vooral na Kerst weer
vérdergaan, dat valt soms niet mee.
Hoe doen we dat eigenlijk in de kerk?
We gaan door. We gaan van feest naar feest, op 6 januari vieren we het feest van de Epifanie; de verschijning van
Christus. Drie Bijbelgedeelten horen bij dat feest, vandaar dat deze feestdag vaak verspreid over drie zondagen
gevierd wordt. We horen over de aanbidding van Christus door de wijzen, Zijn doop in de Jordaan, en het water
wat wijn wordt op de bruiloft in Kana. Prachtige, veelzeggende Bijbelgedeelten.
Maar nu is het nog maar de week na kerst. We verwisselen het éne kalenderjaar voor het andere in tijden die niet
heel hoopvol zijn. In deze tijd lopen we een verhoogd risico op cynisme en moedeloosheid.
Het deed me denken aan Elia, die na zijn ‘top-ervaring’ op de berg Karmel, waar hij Gods heerlijkheid gezien had
en de anti-goden schitterend te kijk waren gezet, van de weeromstuit in een soort depressie beland. ‘Het is
genoeg geweest Heer, Neem mijn leven ...’. (1 Kon. 19:4). Elia is moe. Zo op. Wat heeft alles nog voor zin…
Misschien is het wat gewaagd om een ‘kerst-kater’ te vergelijken met wat Elia daar heeft meemaakt. Maar zoals
Elia door een Engel opgepord wordt om weer op te staan en wat te eten, werkt misschien ook onze kerkelijke
kalender. We worden opgepord om het volgende feest te vieren. Juist nu. Hoognodig. Er moet Epifanie gevierd
wordt. Dat is van groot belang… Dit feest (nog ouder dan het kerstfeest…!) dient zich onverstoorbaar aan. Epifanie.
Christus is verschenen.
Jochen Klepper dicht daarover zo mooi:
‘Zo is ons God verschenen, in onze lange nacht.
Hij die de engelen dienen, die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen, en draagt ze met geduld’
Juist nú moeten we Epifanie gaan vieren. Nu je moe
bent. Nu Kerst misschien tegenviel. Nu je bang bent
voor wat het nieuwe jaar brengen gaat. Nu je je afvraagt hoe het verder moet. Kom, verwonder je over
dit kind, met de wijzen uit het Oosten mee. En hoor
die Stem uit de hemel, als Hij gedoopt wordt in de
Jordaan, en zie en proef hoe Hij straks Zijn eerste
teken gaat doen …
Kom, laten we aanbidden,
Goede, gezegende en bemoedigende weken
van Epifanie!
Ds. Theo Pieter de Jong
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Mijn naam is Sjaak van Schaik (58 jaar), ik woon in
Harskamp en ben per januari 2022 eindredacteur
van het PGE Kerkblad. Het afgelopen jaar redigeerde
ik wijk Harskamp en op verzoek van Peter Blokhuis
heb ik zijn functie erbij genomen. Peter, bedankt voor
je inzet en medewerking aan het kerkblad.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben met betrekking tot het kerkblad, mailt u mij via
kerkbladpge@gmail.com
Voor wijkzaken/-kopij kunt u terecht bij uw
wijkredacteur:
wijk Noord
Johan v/d Veen
wijk Beatrixkerk
Ko Kuperus
,,
,,
Wim Fournier
wijk Tabor
Ds. Gerben Westra
wijk De Open Hof
Roelof Vogelzang
wijk Harskamp
Sjaak van Schaik
wijk Emmaüs
Ds. Jan Peter Prenger
Vervolgstappen toekomst PGE
Afgelopen tijd is er in hackathons,
gemeentebijeenkomsten, wijkkerkenraden en Algemene Kerkenraad (AK)
nagedacht over de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede (PGE). Ook reageren steeds meer gemeenteleden via de mail of bijvoorbeeld na kerkdiensten in
positieve zin op de plannen om als wijken meer samen
te gaan werken. De Algemene Kerkenraad waardeert
het zeer dat op deze wijze wordt meegedacht.
In januari en februari zullen verschillende scenario’s
worden opgesteld voor een PGE die toekomstbestendig is.
Alle ideeën en zorgen die afgelopen tijd naar voren zijn
gebracht vormen hierbij het uitgangspunt. Deze zijn als
het ware een kader voor de scenario’s. Bedoeling is om
de deelnemers van de hackathons en de
wijkkerkenraden te betrekken bij het opstellen van het
scenario’s. Daarna worden ze besproken in
gemeentebijeenkomsten. Op die manier probeert de
AK vorm te geven aan een zoektocht naar een
toekomstige kerk waaraan zoveel mogelijk mensen
deelnemen. Op enig moment zal de AK wellicht externe
begeleiding bij dit intensieve proces nodig hebben.
Inmiddels heeft de AK een projectgroep in het leven
geroepen die ondersteunt bij het uitwerken van alle
ideeën die naar voren zijn gebracht en helpt bij het
uitvoeren van plannen die ontwikkeld worden. Ook zal

4

op korte termijn een werkgroep communicatie met
leden uit alle wijken worden opgericht. Daarnaast is
onlangs aan de wijkkerkenraden een voorstel
voorgelegd hoe de wijken en predikanten in het
pastoraat meer gezamenlijk kunnen optrekken. Op 1
januari 2023 ontstaan er in meerdere wijken, onder
andere door het emeritaat van predikanten, vacatures.
Belangrijk is dat het pastoraat vanaf die tijd voor alle
wijken goed is ingevuld.
Bovengenoemd kader voor de scenario’s zal binnenkort
op de website van de PGE worden geplaatst. (www.
protestantsegemeente-ede.nl)
Namens de AK wens ik u goede en gezegende
Kerstdagen.
Peter van Veen (voorzitter AK)

Actie Kerkbalans 2022
Op 15 januari start de Actie
Kerkbalans. Vanaf maandag
17 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 17 januari een e-mail met alle informatie om
digitaal een toezegging te kunnen doen voor de Actie
Kerkbalans 2022.
Als u omstreeks 17 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.
Uw financiële bijdrage is voor de Protestantse
Gemeente Ede en is o.a. bestemd voor het pastoraat,
het onderhoud van de kerkgebouwen, het salaris van
de predikanten, kosters en organisten.
In de afgelopen drie jaren hebben wij steeds een
beroep gedaan op alle gemeenteleden om – indien
mogelijk en naar vermogen – uw financiële bijdrage
met minimaal 2% te verhogen.Dat willen we ook dit
jaar weer van u vragen. Maar vanwege de veel hogere
inflatie en grotere prijsstijgingen, waar wij als gemeente
ook mee te maken hebben, geven wij u graag een
grotere verhoging van uw financiële bijdrage dan 2% in
overweging.
Ga voor een toelichting op de financiële situatie van
onze gemeente naar www.protestantsegemeente-ede.
nl/kerkbalans
Voorzitter College van Kerkrentmeester PGE
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_______________________________________
Collecterooster
Uitnodiging
januari 2022
Bijeenkomst diakenen
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. De regels zijn weer
aangepast. Op de website van iedere wijk staat
vermeld hoe het één en ander geregeld is.
2 jan - 1e collecte Kerk - wijkwerk
2e collecte - Diaconie wijkwerk
9 jan - 1e collecte Kerk - wijkwerk
2e collecte - Diaconie wijkwerk
16 jan - 1e collecte Diaconie PGE-DPE*
2e collecte – Kerk in Actie; zie info
23 jan - 1e collecte Diaconie PGE-kledingbank
2e collecte – Kerk in Actie; zie info
30 jan - 1e collecte Kerk - wijkwerk
2e collecte – Diaconie – wijkwerk
De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar
de doelen niet, behalve de 2e collectes.
Zondag 16 januari: DPE = Diaconaal Platform Ede.
info www.diaconaalplatformede.nl
Zondag 16 januari: Kerk in Actie; Toerusting voor
werkers in de kerk
info www.kerkinactie.nl/collecterooster
Zondag 23 januari: Kledingbank
Info https://www.kledingbank-ede.nl
Zondag 23 januari: Kerk in Actie; Kerk in, van en voor
het dorp
info www.kerkinactie.nl/collecterooster
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. NL11 INGB 0000
867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder
vermelding van welke wijk en welke datum 1e en/of 2e
collecte.
College van Diakenen van de PGE

Protestantse Gemeente Ede

Het College van Diakenen van de PGE nodigt u van
harte uit voor de bijeenkomst, die gehouden wordt op
dinsdag 25 januari 2022 om 20.00 uur, inloop vanaf
19.30 uur, in Ons Houten Huis, Prinsesselaan
(Taborkerk) te Ede.
Deze uitnodiging is bestemd voor alle diakenen van de
Protestantse Gemeente Ede en diaconaal betrokkenen
die hierin geïnteresseerd zijn.
Onderwerpen:
- Afgevaardigde van Meet-Inn komt het e.e.a. vertellen
over de activiteiten van Meet-Inn.
- Relatie tussen he CvD en de wijkdiaconieën en het
beleidsplan van het CvD
- Ervaringen delen o.a. over het digitaal collecteren.
- Het collecterooster PGE 2022 in een ‘notendop’.
- Wat verder ter tafel komt.
Graag willen wij u ontmoeten op deze bijzondere
avond. De datum is onder voorbehoud gezien de
situatie rondom Corona. Mocht het niet fysiek kunnen,
dan zal gezocht worden naar een nieuwe datum. Wij
willen liever niet digitaal bijeenkomen. Het is wenselijk
dat u aangeeft met hoeveel personen u komt.
Namens het College van Diakenen van de PGE
Johan Odie, voorzitter | j.odie@openhof-ede.nl

Door gebrek aan ruimte, is er ook algemene kopij
geplaatst op pag 10 (van Wijk Harskamp)
Inleveren kopij
End januari verschijnt het februari nummer van
het kerkblad. Kopij voor dit nummer graag
uiterlijk 20 januari bij de wijkredacteuren
aanleveren.
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK
Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede
www.beatrixkerk.nl

Vanuit de Pastorie
van Zaligsprekingen

Predikant
Ds. T.P. de Jong, Proosdijweg 33, 6714 AK Ede
0318 309 191 / dominee@beatrixkerk.nl

Het kerstfeest is voorbij. Een vriend van mij is sinds
Pastorale ondersteuning
een kleine twee jaar predikant op één van de meest
Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede
noordelijk gelegen plaatsen op aarde. Een oud mijn0318 655 661 /
werkersstadje helemaal boven in Noorwegen. Jaren
geleden, toen hij nog in Oslo woonde en werkte, heb
Scriba
ik eens kerst bij hem en zijn vrouw gevierd. Ik was
Janny Pastink 0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl
daar al behoorlijk onder de indruk van de korte dagen. Het was slechts een paar uur per dag licht.
Waar hij en zijn vrouw nu wonen is dat natuurlijk nóg minder. Kerstfeest is voor hen daarom ook echt het feest
waarop opgelucht adem gehaald wordt; vanaf nu zal het licht weer winnen.
Meestal haal ik daarom m’n schouders wat op bij mensen die wijsneuzerig stellen dat het kerstfeest van ouds
heidens is, en helemaal geen Bijbelse grond heeft, zoals het paas- en pinksterfeest. Dat mag allemaal zo zijn, ik
vind het toch een prachtige toepassing van ons geloof in Christus, het Licht der wereld, die de duisternis overwon.
Daarom hebben we dankbaar gevierd, op dat moment van de zonnewende, dat God in Christus Zijn lichtend
gelaat ons heeft toegewend.
Zijn Naam zij geprezen. Juist nu.
Het was een zalig kerstfeest! Gods zegen over het nieuwe jaar!
Veel hartelijks en dank uit de pastorie, ook van de andere bewoners…
ds. Theo Pieter de Jong
PS: Heel hartelijk bedankt voor alle goede wensen rondom kerst en nieuwjaar, die we ontvingen!'

Bij de diensten

Op zondag 2 januari hoopt ds. Van der Veen, uit Oldemarkt weer bij ons voor te gaan. Voor het eerst in dit nieuwe
kalenderjaar komen we elkaar tegen in de kerk en wensen we elkaar alle goeds, ‘met vrede gezegend en met
vreugde begroet’!
Zondag 9 januari mag ik zelf weer voorgaan en beginnen we samen met het feest te vieren van de Epifanie, de
verschijning van onze Heer. We delen brood en wijn. In deze dienst is er ook speciale aandacht voor het werk van
onze (kerk)rentmeesters – en allen met wie zij samen werken. We danken voor hen en bidden voor hen. Doe je
mee?
Op zondag 16 januari, de tweede zondag van Epifanie – begint de internationale week van Gebed weer en gaat
mijn oud studiegenoot, ds. Annelene Metz voor. Het zal voor Annelene bijzonder zijn weer in de Beatrixkerk te
zijn, want -als Edese- stel ik me zo voor dat ze vroeger ook best wel eens bij een uitslaapdienst in de Beatrixkerk
geweest is…! We wensen elkaar een goede, gezegende dienst.
Op de derde zondag van Epifanie, 23 januari, eindigt de week van gebed en mag ik zelf weer voorgaan.
Deze dienst zal de tweede zijn die door een groepje 0-40-ers mede is voorbereid. Ook in deze dienst weer van
harte welkom!
Op zondag 30 januari, de eerste na Epifanie, gaat ds. Eikelenboom voor in de dienst. In de middag zal er weer een
Evensong zijn, zelf hoop ik deze te leiden. Twee maal gaan op deze zondag de deuren van de kerk dus gastvrij
open. Van harte aanbevolen!

6

Januari 2022

Op 5 december hebben we in de dienst verheugd Jan
Beukhof welkom geheten als gastlid. Jan woont aan de
Magnolialaan 62 en is lid van de Vrij Evangelische
Gemeente in Wormerveer. We zijn blij dat Jan nu bij
ons ook in zijn eigen woonplaats iets van een geestelijk
thuis heeft gevonden en wensen hem alle goeds!
Op 12 december hebben we in de dienst welkom
geheten Wim en Femmy Fournier, Nieuwe
Maanderbuurtweg 56. Zij komen uit Maarssen en
hebben zich bij ons aangesloten als nieuwe leden. Van
harte welkom! Fijn dat jullie je gelijk ook hebben
ingezet, we hopen dat jullie ondanks alle beperkingen
toch ook snel andere gemeenteleden zullen leren
kennen. Het is in ieder geval goed te horen dat de
koffie klaar staat, en mensen welkom zijn.
De Beatrixkerk overdraagbaar maken naar een
volgende generatie
Dat klinkt als iets afstandelijks wat je goed moet
organiseren. Als je beter kijkt dan schud het je wakker.
Om de kerk overdraagbaar te maken naar een volgende
generatie moeten er jonge mensen in de Beatrixkerk
zijn die zeggen deze kerk is voor ons en van ons. Pas
dan kunnen wij de kerk aan hen overdragen.
Als je dan kijkt naar de realiteit van vandaag dan
hebben we de vereiste aansluiting nog onvoldoende
gevonden. In de Beatrixkerk zie je op zondag veel 50plussers en ook de vrijwilligers zijn vaak boven de 50.
Deze week realiseerden we ons dat volgend jaar in de
kerkenraad vooral de jonge mensen afscheid nemen na
hun afgesproken periode.
Gelukkig is er ook een andere ontwikkeling te zien.
Jonge mensen die er voor kiezen om lid te worden van
de Beatrixkerk. Ouders die hun kinderen laten dopen.
Een aantal mensen die graag een eigen
ontmoetingsgroep in de kerk willen beginnen voor de
leeftijd van 35-49 jaar (Tot 35 jaar zijn er al
verschillende groepen).
Ook is er de groep 0-40. Dit is een groep van ongeveer
35 mensen in de leeftijd van 20 tot begin 40 jaar. Zij
zetten zich er voor in dat er meer activiteiten in de kerk
zijn waar mensen van 0-40 jaar zich thuis voelen.
Zo heeft de groep 0-40 invulling gegeven aan de
kerkdienst op 28 november. Wat opvalt is dat ze geen
speciale dingen willen. Wel een compacte dienst die
toegankelijk is en makkelijk te volgen. Liederen die
goed te zingen zijn en het moet je helpen om je
christelijke leven op orde te houden. Wel graag in een
uur klaar. Voor 0-40 was het een aantrekkelijke dienst
omdat het voorspelbaar was en ze wisten wat ze
mochten verwachten. Zij hebben elkaar uitgenodigd.

Protestantse Gemeente Ede

Er waren veel jonge gezinnen in de kerk en ruim 20
kinderen voor de nevendienst. De komende periode zal
er maandelijks een kerkdienst zijn waar 0-40 vorm
geeft aan de dienst.
Bij 0-40 is ook een ander verlangen. Zij willen graag
oudere gemeenteleden ontmoeten. Om van hen te
horen hoe zij als gelovige hun leven inrichten. Zij
denken aan een korte kerkdienst en na de dienst onder
het genot van koffie een goed gesprek in kleine
groepjes tussen verschillende generaties. (we wachten
even tot er minder corona beperkingen zijn)
Als Beatrixkerk hebben we het verlangen dat we onze
vacatures in de kerkenraad en taakgroepen in weten te
vullen met mensen die jonger zijn dan 50 jaar.
Daarmee wordt het meer vanzelfsprekend dat je als
Beatrixkerk dingen doet en invult die passend zijn voor
de groep van 0-40 jaar.
Als je jonger bent dan 50 en denkt “dit is misschien wel
wat voor mij” dan hoor ik het graag! Een mooie
aanleiding voor een goed gesprek. Ook mensen die
buiten bestaande structuren mooie mogelijkheden zien
voor de kerk nodig ik graag uit voor een gesprek.
Deze activiteiten brengen jongeren en ouderen dichter
bij elkaar en we verwachten dat het jonge mensen
helpt om te zeggen de Beatrixkerk voelt steeds meer als
mijn kerk!
Klaas Kopinga / klaas@kopinga.nl
Kerkenraad Beatrixkerk
Meet-Inn zoekt bestuursleden
Als PGE ondersteunen wij al lange tijd het goede werk
van Meet-Inn en zijn er ook diverse gemeenteleden als
vrijwilliger actief binnen Meet-Inn. Wij ondersteunen
dan ook van harte deze oproep voor nieuwe
bestuursleden. Ben jij een goede organisator, of een
ondernemende financieel deskundige, met hart voor je
medemens? Lees dan verder!
In het centrum van Ede biedt inloopcentrum Meet-Inn
een gastvrije plek voor iedereen die daar behoefte aan
heeft. Compleet met kopje koffie, een krant, een
spelletje, verschillende activiteiten en meerdere keren
per week ook een lekkere en gezonde maaltijd. MeetInn is een initiatief dat gedragen wordt door een groot
aantal kerken in Ede. De vele vrijwilligers en drie
professionele coördinatoren zorgen ervoor dat MeetInn open kan zijn.
Het bestuur draagt op afstand de verantwoordelijkheid
voor Meet-Inn.
Voor dit bestuur zoeken we een nieuwe secretaris en
een nieuwe penningmeester.
Dit werk kost je ongeveer vier uur per week aan tijd. Zie
voor meer informatie de vacaturetekst op www.meetinn.nl
Diaconie Beatrixkerk
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OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS
Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede
www.emmaüs-ede.nl

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

Klimaat enzo
Komend jaar heeft voor mij te maken met het zoeken
van en werken aan perspectief. Afgelopen jaar zijn we
daar natuurlijk ook mee bezig geweest, maar lag de
focus toch meer op Corona en ging het vooral over het
vaccin en de hoop en verwachting die daaraan
gekoppeld waren. Nu we er haast aan gewend zijn dat
er steeds weer andere en strengere maatregelen zijn en
dat het virus vast nog wel een poos onder ons zal zijn,
komen er andere vragen naar boven die even naar de
achtergrond waren verschoven.

Het klimaat en de toekomst van onze aarde is misschien wel dé vraag van het moment
die even verborgen was. Maar gelukkig was er in november een klimaattop in Glasgow
en werden daar omheen allerlei andere activiteiten zoals een klimaatmars georganiseerd. En binnen Emmaüs is er op een indrukwekkende manier over geschilderd.
Terwijl ik onlangs nog een keer de schilderijen in Emmaüs bestudeerde, besefte ik me
ook dat ik ’s middags naar Max Verstappen zou gaan kijken. Twee grootheden die absoluut niet bij elkaar passen: kritische, waarschuwende schilderijen met hoopvolle doorkijkjes tegenover rubber en benzine verslindende auto’s..
En ik weet dat ik eigenlijk tegen de Formule 1 moet zijn, maar ik vind het ook geweldig
interessant en kijk er juist naar uit als er weer een wedstrijd is.
Wie weet herkennen jullie het, maar ik zit zo vaak in dubio over al die verschillende
keuzes die ik kan maken: ‘Ik wil eigenlijk niet met de auto, maar het regent en er
moeten best veel boodschappen komen en dan zou ik twee keer moeten fietsen..’
‘Zondag naar de kerk: ik ga maar niet met de fiets want stel je voor dat ik een lekke band krijg.’
‘Houtkachel aan? Ja, laten we maar doen, het is zo koud. Bovendien de gasprijs is zo hoog.’
Ik geef het eerlijk toe: ik ben er lang niet altijd even goed in om aan het milieu te
denken. Soms gewoon heel slecht. En dat is tegelijkertijd niet wat ik wil: Want ik wil de
klimaatcrisis wél serieus nemen, en ik vind het ook
belangrijk en zelfs een bijbelse opdracht om daar zelf wat aan te doen.
Hoe zou het zijn om elkaar te inspireren met goede ideeën? Wat doe je? Hoe doe je
het? En wat kost het je? Dat de broeders in Taizé hebben afgesproken om niet te
vliegen als de reisafstand minder dan 1500 kilometer is vind ik een idee om na te
volgen! Dat een Emmaüsganger van het gasnet af is en allemaal elektrische
radiatoren heeft opgehangen die hij met een app kan bedienen, spreekt me erg aan.
Wie weet – wat is er allemaal mogelijk? En wat mag het je kosten…
Het lijkt me zo belangrijk om dit onderwerp steeds weer op de agenda te zetten!
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WIJKGEMEENTE HARSKAMP
Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Hij komt!
Op de drempel van oud naar nieuw staan we meestal
even stil bij wat achter ons ligt en blikken we vooruit
naar het nieuwe jaar. Het afgelopen jaar werd opnieuw
gedomineerd door corona, wat voor veel kerken passen en meten betekende: wat kan wel, wat kan niet!

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

Zo werden rouwdiensten vaak alleen in besloten kring
gehouden en bij de herdenkingsdienst op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar konden maar een handjevol eigen gemeenteleden aanwezig zijn. Ook werd er
niet gezongen! Helaas kon in de gemeente niet alles doorgaan zoals we graag hadden gewild. De onzekerheid
over de toekomst maakt ook het organiseren van nieuwe activiteiten moeilijk.
Maar ondanks de dreiging van een nieuwe virusvariant, ondanks klimaatcrisis, en allerlei duistere machten en
krachten die zich sterk maken op het wereldtoneel, hebben wij kerstfeest gevierd. Het verhaal moet steeds weer
verteld worden: “Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” (Joh.
1:5) In deze wereld is God aan het werk, ook al is dat voor ons niet altijd zichtbaar. Jezus is gekomen en Hij komt!
Er zal een einde komen aan de kwade machten van de duisternis. Ook corona en al haar varianten hebben niet
het laatste woord.
Alweer een tijdje geleden bezochten we met de senioren van Harskamp het voormalige concentratiekamp
Amersfoort. Hier hoorde ik hoe op een zondagmorgen in de bezettingstijd de gevangenen op de appèlplaats
stonden. Een bewaker hoonde: “Waar is nu die Jezus van jullie? Hij is toch de Redder? Waar blijft hij?” Spottend
wees hij naar boven. Het werd doodstil, tot één van de gevangenen zei: “En toch komt Hij.” De bewaker ging
woedend weg, maar het getuigenis van die ene man was als een licht dat straalde over die inktzwarte tijd.
Ds. Noordmans zei eens: “De bijbel draagt geen titel, maar als hij er een droeg zou het deze kunnen zijn: Hij
komt!”
Zo kon de theoloog Dietrich Bonhoeffer, tijdensde 2e
wereldoorlog gevangengezet en vermoord, dichten:
Door goede machten trouw en stil omgeven
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten leven
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag. (Lied 511)
Mogen wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.
Ik wens iedereen veel heil en zegen in het nieuwe jaar.
Ds. Tineke Volgenant - Beima
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Wijk
Graag wil ik beginnen met u alle goeds te wensen voor
het nieuwe jaar 2022 wat voor ons ligt. Ondanks alle
beperkingen hebben we toch enkele mooie vieringen
mogen hebben in de weken die achter ons liggen.
De kerkenraad heeft besloten dat het in de huidige
situatie niet mogelijk is om op 2 januari de
nieuwjaarsreceptie te houden na afloop van de dienst,
erg jammer dat we dit opnieuw moeten afgelasten.
Recent mochten wij enkele zeer royale giften
ontvangen voor de wijkdiaconie, het kinderproject en
de wijkkas waarbij nadrukkelijk door de schenkers werd
aangegeven dat zij anoniem willen blijven.
Graag willen wij u hartelijk bedanken voor dit mooie
gebaar waar weer veel mooie dingen mee gedaan
kunnen worden.
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

Rooster oppas en kindernevendienst:
02-01-2022 Elly | 09-01 Marike en Alice
16-01 Philien
| 23-01 Hennie
30-01 Jannieke en Gea

Aktie kerkbalans 2022
Op maandag 17 januari start Aktie Kerkbalans, vanaf
maandag 17 januari kunt u een vrijwilliger van de kerk
aan de deur verwachten met de bekende kerkbalans
envelop. Enkele dagen later wordt de retourenvelop
weer bij u opgehaald.
Gemeenteleden die zich geregistreerd hebben voor
kerkbalans via Internet krijgen maandag 17 januari een
e-mail met alle informatie om digitaal een toezegging
te doen voor de Aktie Kerkbalans 2022.
Met vriendelijke groet,
Steven Heiwegen

_______________________________________
Vervolg Algemene Kopij PGE
Thema-avond: ‘Geraakt door verlies’.
Op D.V. 25 januari 2022 zal ds. Margriet van der Kooi
een bijeenkomst verzorgen over het thema: ‘Geraakt
door verlies’. Margriet van der Kooi was geestelijk
verzorger in het St. Antonius Ziekenhuis in Woerden en
is verbonden aan het Daan Theeuwes Centrum, een
centrum voor jonge mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel. Daarnaast is zij predikante in een PKN
gemeente in Woerden.
Zij schreef het boek: ‘Verdriet is een werkwoord’. Dit
boek gaat over verlies in de brede zin van het woord.
Verlies van een geliefd persoon, je baan, je gezondheid,
enz.
Als kerkenraad en team Pastoraal Plus Werk van de
Nieuwe Kerk, willen we graag aan mensen die te
maken hebben met een vorm van verlies,
mogelijkheden bieden om met anderen daarover in
gesprek te gaan. Op de bijeenkomst willen we peilen
welke behoeften er leven voor een eventueel vervolg
op deze bijeenkomst. De bijeenkomst wordt
gehouden van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Nieuwe
kerk, Verlengde Maanderweg 33 te Ede. We hopen dat
deze avond t.z.t. door kan gaan. Na afloop is er
gelegenheid om na te praten met een hapje en een
drankje.
Als u wilt deelnemen vinden we het fijn als u zich
opgeeft, maar ook als u dat niet doet is dat geen
belemmering om binnen te lopen.
Opgeven kan bij: Janny van der Kolk-Wolfert,
0318-635976, mailadres: jannywolfert@hotmail.com
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Bespreek het Samen Helaas zijn er weer activiteiten
geannuleerd. Zo ook de Lessons and Carols. Hieruit
willen we graag iedereen de tekst van Jesaja 60:1-3
meegeven:
Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
En tot slot een vrolijke noot, uit het steevaste slotlied
van de Lessons and Carols:
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
Wanneer het weer kan, hopen we elkaar weer te
ontmoeten.
Hartelijke groeten, het Bespreek het Samen team.
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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: tijmenapedoorn@yhoo.com
Meldpunt:
Voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis,
geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede,
tel. 61 71 64

Veel heil en zegen

In mijn jeugd ging ik mijn grootouders op 1 januari
natuurlijk een gelukkig nieuwjaar wensen, dat hoorde
er zo bij. Maar ik verwonderde mij altijd over het
antwoord van mijn opa: Veel heil en zegen, jongen! Ik
was al wel op de hoogte van andere gelukwensen,
zoals de beste wensen voor het nieuwe jaar, alle goeds
en gezondheid, maar veel heil en zegen, ik begreep niet
goed wat ik daarmee aan moest.
Het schijnt dat een landarbeider vroeger op een
uiteraard koude nieuwjaarsdag bij de boer langs ging
en hem dan Veul haail en zegen in 't nije joar wenste in
de hoop ook het komende jaar weer door hem in
dienst genomen te worden. Maar ik weet vrijwel zeker
dat dit bij mijn grootvader geen rol speelde. Hij was een
diepgelovige man en bij hem had de wens veel heil en
zegen ongetwijfeld te maken met zijn vertrouwen op
God.
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Zijn geloof zei hem dat heil heelheid uitdrukt. Dat het
zoiets betekent als je leven zal heel zijn, niet alleen wat
betreft gezondheid, maar wat betreft alles in je leven.
En de combinatie met zegen geeft aan dat je die
heelheid van je leven niet helemaal zelf kunt bewerken,
maar dat je aangewezen bent op de zegen van alzo
hoge. En dat je die zegen niet alleen ontvangt, maar
ook kan uitdelen, tot een zegen zijn. Zoiets moet mijn
opa in gedachten hebben gehad.
In het nieuwe jaar staan we in de Protestantse
Gemeente Ede (PGE) voor enorme uitdagingen. Er zijn
al grote woorden gesproken: de wijken moeten meer
samenwerken, er moet gewerkt worden vanuit de
talenten van gemeenteleden, de PGE moet zich meer
richten op mensen buiten de kerk, het gesprek moet
niet zozeer gaan over gebouwen maar over God en de
naaste. In 2022 gaat het er echter om die woorden in
praktijk te brengen en daar kunnen we veel heil en
zegen goed bij gebruiken.
Wim den Ouden

Schervenvaas
Op zondag 19 september 2021 hadden wij onze
startzondag in Noord. Het thema was toen Scherven.
Tijdens de dienst lag de liturgietafel vol met wat
Noorderlingen de voorafgaande week uit hun handen
hadden laten vallen. Onze voorganger toen ds. Atema
haakte daar met de volgende woorden op in:
God is bezig met wat op aarde is en dat zijn soms ook
scherven. Scherven van prachtige dingen die zo mooi
hadden kunnen zijn, maar die in duigen zijn gevallen.
Dromen die je had over het leven die allemaal niet zijn
uitgekomen. Scherven waar God nog steeds oog voor
heeft, die Hij oppakt en verbindend met liefde,
vergeving, mildheid, inzicht en wijsheid maakt tot een
prachtig kunstwerk.
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Een prachtig kunstwerk. Dat inspireerde een aantal
Noorderlingen om van die scherven uit de Noorderkerk
ook een kunstwerk te maken: een schervenvaas.
Gerda Tuinstra schreef daar de volgende woorden bij.
Scherven, ze staan voor teleurstellingen, verlies,
gebrokenheid. In de startdienst spraken we daarover.
Want ook in ons leven ervaren we, ieder op zijn tijd, dit
verdriet.
Het gevoel dat het nooit meer goed komt overheerst.
Maar deze overvaas wil ons laten zien, dat, hoewel de
scherven blijven en de gebrokenheid niet overgaat, er
toch weer iets nieuws kan ontstaan.
En daar wil deze vaas symbool voor staan, dat er soms,
met veel creativiteit, liefde en toewijding er weer iets
moois kan groeien.Anders, zeker, en de scherpe randjes
blijven, maar toch de moeite waard.Daarom staat deze
vaas symbool voor onze HOOP!

Wonderen ... het
thema voor de
Special Sunday van
zondag
23 januari 2022

Een wonder ervaren, iets wat té toevallig is.
Een wonder is een gebeurtenis die eigenlijk niet kan.
Een wetenschappelijk onverklaarbare of
bovennatuurlijke gebeurtenis. Sommigen geloven er
niet in, vinden het een 'broodje aap-verhaal'.
Een beleving, een droom of een andere ervaring waar
je een goed gevoel, een gevoel van hoop, aan beleefde.
Een onverklaarbare redding in nood, een
wonderbaarlijke genezing, de beschermengel die net
op tijd is, 'toevallige ontmoetingen'.

In de vaas staat een amaryllis. Nu nog in knop, maar
met de belofte dat er, volgens onze verwachting,
iets moois uit gaat komen, dat de knop een prachtige
bloem zal worden. In de knop zit al de verwachting van
iets groters, en daar kijken we naar uit.
Zo, samen, de symbolen van HOOP en VERWACHTING.
Gerda Tuinstra
De vaas is gemaakt door de schervenclub.
Deze club bestond uit:
Marjan Adams, Aljo Bos , Jolanda Huisman, Lies van
Keule, Elly Hofstra en Gerda Tuinstra. Gerhard Mollema
heeft voor de plankjes gezorgd.
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Als voorbereiding op de dienst hebben wij de boeken
'Wonderen bestaan' gelezen, waarin auteur Ella
Weisbrood vertelt over hele bijzondere ervaringen.
Onverklaarbaar en onvergetelijk. Wonderen dus, die
gaan over hoop en troost.
In de Special Sunday van 23 januari komen mensen aan
het woord die ooit een wonder hebben ervaren. Soms
is het niet gemakkelijk om hierover te vertellen, het is
een dierbare ervaring en dat wil je graag zo houden.
Wij zijn heel blij dat we mensen hebben gevonden die
hun ervaring willen delen.
Welkom op 23 januari 2022 in de Noorderkerk.
Mienke Dimmendaal en Egbert van Dalen

Januari 2022

WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF
De Open Hof, Hoflaan 2, Ede
www.openhof-ede.nl

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 NL 62 RABO 0162300212

De beste wensen
Een heel nieuw jaar ligt voor ons! Het jaar 2022!
Andere jaren riep deze zin verwachting op. Dat heerlijke gevoel dat de toekomst voor je openligt met allerlei
nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit jaar voelt het
toch anders. In persoonlijk en in kerkelijk opzicht.
De pandemie is nog steeds onder ons en houdt ons
nog steeds in de greep. En voor hoe lang nog?
Niemand durft te hopen. Zullen we dit jaar onbezorgd
op vakantie kunnen of moeten we voor het derde jaar
op rij onze plannen met de handrem erop maken?
In kerkelijk opzicht wordt dit ook – zeker voor een
aantal PGE wijken – een jaar waarin de toekomst niet
meteen die heerlijk, hoopvolle verwachting oproept. De
Taborwijk moet – vanwege het emeritaat - afscheid
nemen van de haar zo vertrouwde predikant. Wijk
Noord en Harskamp zullen aan het eind van dit jaar
ook afscheid moeten nemen van twee gewaardeerde
predikanten die nu pastoraal zorg voor hen dragen. Er
wordt natuurlijk gezocht naar een manier waarop de
drie predikanten die binnen de PGE overblijven de
pastorale zorg voor alle PGE-leden kunnen waarborgen, maar dat zal ook consequenties hebben voor het
werk in de eigen wijk. En dan hebben we het nog niet
over de problematiek rond financiën en gebouwen….
Kortom: er wordt komend jaar persoonlijk en kerkelijk
het nodige van ons gevraagd: geloof houden, hoop
houden en misschien nog wel het meest liefde houden.
Ik wens ons toe dat de onderlinge liefde en zorg voor
elkaar het uitgangspunt mag zijn in alle besluiten die
we moeten nemen over hoe wij samen verder gaan. En
dat die onderlinge liefde zo groot mag zijn dat we
ervan overhouden voor mensen ‘buiten’, mensen die
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onze zorg zo heel hard nodig hebben. En ik wens ons
geloof toe, het vertrouwen dat er een begaanbare weg
voor ons zal zijn omdat het tenslotte de weg is van God
en Zijn Kerk. En ik wens ons hoop toe, die ons dat
heerlijke gevoel kan geven dat er ook voor ons een
mooie toekomst in het verschiet ligt.
Maar bovenal wens ik iedereen heel veel bijzondere
momenten toe, waarin we het geloof, de hoop en de
liefde zo met elkaar kunnen delen dat het ons verbindt
en sterk maakt. En laten we niet op die bijzondere
momenten wachten, nee, laten we die momenten
SAMEN maken! Ik ben voor!
Ds. Agnès Gilles

Is dat wel waar?
Veel aanhangers van een van de drie godsdiensten van
het Boek hebben een waarheidsclaim: ze beweren dat
wat in hun heilige Boek staat berust op waarheid. Deze
godsdiensten zijn het Jodendom, het Christendom en
de Islam, met achtereenvolgens als Boek de Thora, de
Bijbel en de Koran. Wat in die boeken geschreven staat,
is waar. Ze zijn immers geschreven door God, of minstens door mensen die door God geïnspireerd waren.
Zo weten we dat de wereld en de kosmos door God in
6 dagen geschapen is, dat je op de 7e dag rust moet
nemen en dat God ooit wat hij geschapen heeft, zal
beëindigen en dan op de laatste dag de doden uit hun
graven zal laten herrijzen. Van veel meer zaken weten
we dat ze waar zijn: het staat immers in die boeken.
Het bovenstaande is natuurlijk wel heel kort gezegd.
Boekenkasten zijn vol geschreven over welke waarheden je allemaal uit die drie boeken kunt halen. Vele
duizenden woorden zijn daarover gezegd in preken. En
al naar gelang je aanhanger bent van één van die drie
godsdiensten, is natuurlijk alleen waar wat in ‘jouw’
heilig Boek staat... Juist door die laatste zin voel je
‘nattigheid’. Want een islamiet kan op grond van zijn
Koran heel andere dingen ‘waar’ vinden dan een christen. Zoals een christen op basis van zijn Bijbel van
mening kan verschillen met de jood die de zijn Thora
leest. Onder elkaar kan je eindeloze discussies krijgen
en in het ergste geval moord en doodslag.
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Volgens mij zit er een reuzengroot probleem in wat je
onder het begrip waar en waarheid verstaat.
Naar waarheid wordt bijv. gezocht in de rechtbank bij
strafzaken. Klopt het dat de persoon die aangeklaagd is,
de misdaad heeft gepleegd waarvan hij beschuldigd
wordt? Kan er bewezen worden dat de beschuldiging
‘waar’ is? Ook zoekt men naar waarheid als een nieuw
medicijn ontwikkeld wordt. Dat hebben we mooi
kunnen zien bij de ontwikkeling van de vaccins tegen
het coronavirus. Is het werkelijk ‘waar’ dat dit of dat
vaccin werkt en wat zijn daar de bewijzen van?
Maar dan een voorbeeld van waar en waarheid dat
helemaal niet beantwoordt aan het bovenstaande.
Twee mensen stappen bijvoorbeeld in de herfsttijd
samen naar buiten om te gaan wandelen. Beide
hebben ze een dikke jas aan. Onderweg zegt de een
tegen de ander: “Ik vind het koud”. De reactie van de
ander is: “Nee, ik niet, ik vind het zelfs warm.” Wie van
beide spreekt de waarheid? Wat voor de een waar is,
blijkt dat voor de ander niet zo te zijn.
Bij die rechtszaak wordt waarheid gezocht in een reeks
van feiten die op een logische, ‘narekenbare’ manier
met elkaar in verband staan. Je kunt dat objectieve
waarheid noemen. Die wandelaars hebben beide hun
‘eigen’ waarheid, iets wat een subjectieve waarheid
genoemd wordt. Je kunt ook zeggen: ‘de door die persoon gevoelde waarheid’. Dat is iets heel anders dan die
natuurkundige, objectieve waarheid. Absolute waarheid
wordt die ook wel genoemd en dan wordt bedoeld
waarheid die nergens van afhankelijk is. Dat is wel het
geval bij de wandelaars, die elk een eigen gevoel van
waarheid hebben, die afhankelijk is van ‘de voeler’.
Als je geen verschil maakt tussen die twee vormen van
waarheid kom je nogal in problemen. De waarheid die
bij een geloof hoort kan niet anders dan subjectief zijn,
hoort bij het gevoel van de gelovige. Volgens mij gaat
voelen en geloven veel dieper, zit veel meer vast in een
mens en is voor elke persoon meer eigen, echt en
belangrijk. Zo ontstaat er bij degene die zich inleeft in
het bijbelse verhaal van de schepping, daarin gelooft,
een verbazing en verwondering over de grootsheid van
de aarde en het heelal en wat daarop en daarin allemaal te vinden is. Daarentegen is voor de beoordeling
van een nieuw vaccin de objectieve waarheid onmisbaar. Die laat de stoffen die het middel bevat zien, de
werking ervan en welk voor- en nadelen het voor de
mens heeft. Om die waarheid op te schrijven heb je
trouwens heel wat meer papier nodig dan de ongeveer
tee bladzijdes van het bijbelse lied op de schepping.
Het grote gevaar: voor de gelovige is iets subjectief
waar. Die waarheid is alleen voor haar/hem geldig. Op
basis daarvan kan je niet anderen verplichten hetzelfde
te geloven. Of anderen onder druk zetten dezelfde
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levenswijze aan te nemen waarvan de gelovige vindt
dat die waar is. Wat wel zou kunnen is dat andere
gelovigen die zich in hetzelfde heilige Boek verdiept
hebben, van ongeveer dezelfde zaken geloven dat ze
waar zijn en een zelfde soort levenswijze aannemen.
John Biermans

In Memoriam

Cornelis Lourens Molhoek
Zaterdag 20 november is Cornelis Lourens Molhoek
overleden in de leeftijd van 72 jaar. Wij kennen Kees als
een trouw lid van De Open Hof. Zelf schrijft hij: ‘Kerkelijk klikte het wel in Ede. Bertha en ik hebben daar verschillende functies met plezier vervuld. Regelmatig naar
de kerk waar wij luisteren naar de prachtige Bijbelse
verhalen die als wijze levenslessen glans aan ons leven
hebben gegeven. Het gaat bij ons niet om verboden,
maar om te leven met God en elkaar. De liefde die
Jezus ons voorgeleefd heeft, dat is waar het om draait.
Wij zijn daar heel gelukkig.’ De afgelopen 14 jaar werd
het voor Kees lichamelijk steeds moeilijker naar de kerk
te gaan. De ziekte van Kahler en de behandelingen
daarvoor brachten hem veel beperkingen. Maar hij
bleef trouw gemeentelid: hij sloeg geen zondag over
om thuis de dienst mee te luisteren / kijken.
Vrijdag 26 november hebben wij hem na een dienst in
De Open Hof aan de aarde toevertrouwd, op de
natuurbegraafplaats hier in Ede.
Wij wensen Bertha en hun kinderen en kleinkinderen
het vertrouwen toe dat Kees had: ‘Ik ken de weg niet
die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids’.
Gijsbertus de Wit
Vrijdag 3 december is Gijsbertus de Wit overleden in de
leeftijd van 85 jaar. Negen maanden na hun moeder
hebben de kinderen ook afscheid moeten nemen van
hun vader. Ze missen in hem een stille vader, die altijd
in het hoekje op de bank zat, in de prachtige trui die
zijn vrouw Betsie jaren geleden voor hem gebreid had
en die hem het liefst was. De zondagse kerkgang was in
het leven van Bertus en Betsie van grote waarde geworden, net als het geloof: God is je nabij als een vanzelfsprekende aanwezigheid in je leven en Hij geeft je
kracht. Betsie kon de laatste jaren - vanwege de reuma
waar ze al 20 jaar last van had - niet zo veel meer.
Bertus zorgde voor haar. Hij deed alles. Schoonmaken,
boodschappen, koken… Het viel hem niet licht, maar hij
deed het met een doorzettingsvermogen waar we al leen maar bewondering voor kunnen hebben en waar
de kinderen hem dankbaar voor zijn.
Zaterdag 11 december heeft de crematieplechtigheid
plaatsgevonden. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen de zegenende nabijheid toe van God en mensen.
Ds. Agnès Gilles
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WIJKGEMEENTE TABOR
Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede
www.taborkerk.nl

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: info@taborkerk.nl
Coördinatie ouderenbezoekwerk
mevr. Ria Buitenhuis, tel nr 610679
Autodienst
A. van Donselaar, tel nr 611074
E. Velthuijs, tel nr 06 21 57 38
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22RABO0312464789

Leerhuis

Voor zover mij bekend zijn de activiteiten van
‘Bespreek ’t Samen’ tot half januari afgelast.
Dat zou betekenen dat de Leerhuis-avonden op 19 en
26 januari kunnen doorgaan. Het gaat dan over de
manier van bijbellezen en -vertalen die Karel Deurloo
als zijn opdracht zag: lezen met respect voor de tekst,
die ‘mag het zeggen’. Niet in de rede gevallen door de
kerkelijke traditie of ons theologisch dieventaaltje, onze
persoonlijke voorkeuren en beslommeringen. Ik heb die
manier van lezen altijd als een absolute bevrijding
gezien, ervaren en bedreven.

In memoriam

Bij de diensten

Op het moment van schrijven lijkt er een nieuwe virale
golf op ons af te rollen. Er klinken onheilspellende
geluiden, maar men lijkt nog echt te weten hoe
gevaarlijk deze dreiging is: het wachten is op de
meestal niet erg consistente adviezen van de mensen
die daarvoor ingehuurd zijn, gevolgd door vaak trieststemmende persconferenties van de beleidsmakers.
Wij wachten af – en gaan ervoor nu maar even van uit,
dat de diensten dóór kunnen gaan op de manier
waarop ze nu gevierd worden.
We zullen in elk geval de doorgaande (!) lezing uit het
Johannesevangelie weer oppakken, zo vaak als
mogelijk (gastpredikanten willen we hooguit aansporen
dat óók te doen).
De lezing liet ons al vaak tamelijk onbekende
bijbelgedeeltes horen (een uitdaging om over na te
denken), die af en toe ook wel tot een licht verbaasde
ergernis aanleiding gaven: OLH is in de beschrijving
van Johannes bepaald niet altijd prettig in de
omgang – hij geeft zijn (judese) opponenten er
geregeld pittig van langs.

Seniorenkring

Teveel deelnemers kampen met fysiek ongemak. De
kring wordt daardoor te klein. En wordt daarom
voorlopig gepauzeerd.

Op 18 november 2021 is Riemerdina (Rita) Ruissaard-van der Laan overleden, in de leeftijd van 97 jaar, geboren in
Tiel op 23 mei 1924. Verhuisd naar Schermerhorn, gelukkige jeugd met veel muziek en turnen. Ze was vijftien toen
de oorlog begon – na de oorlog naar den Haag verhuisd. Getrouwd met Albert († 2016), drie zoons gekregen,
waarvan er een heel jong overleed.
Ze was op allerlei terrein actief, ook in de kerk (in Veenendaal waar ze lang woonde).
De laatste jaren woonde ze in het Maanderzand – ‘een lieve moeder en trotse oma.’ Op vrijdag 26 november
hebben we haar in Veenendaal begraven, na een dienst in de aula waarin psalm 139 centraal stond: ‘gij die mij
kent zoals ik ben…’ Kinderen en kleinkinderen schetsen een bewogen beeld van hun moeder en oma, zó dat wel
duidelijk was, dat haar gedachtenis niet alleen tot zegen, maar ook tot vrede en vreugde zal strekken.
In het februarinummer zal een In Memoriam van Diny ten Hulzen worden opgenomen.
Met goede groet en de beste wensen voor een heilzaam 2022 AD,
Gerben H. Westra
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