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Een actuele studiedag ..
‘Als je ooit lastig bent gevallen of aangerand, reageer dan op deze tweet met ‘metoo’.’
Ruim vier jaar geleden werd deze oproep door Alyssa Milano getwitterd. En ze was daarin niet de eerste: 'me
too' werd tien jaar eerder al bedacht door de Tarana Burke. Ook zij wilde slachtoffers van misbruik ondersteunen.
En de verhalen kwamen ..
Je zou hopen dat we daar wat van geleerd zouden hebben. Maar niets bleek de afgelopen tijd minder waar te zijn.
Nieuwe verhalen, nieuwe namen – overal denken mensen hun gang te mogen gaan en hun macht te kunnen
misbruiken. Ze hebben daarbij wel of niet in de gaten dat ze daarmee grenzen overschrijden en mensen
traumatiseren.
Onlangs had ik een studiedag over seksualiteit. Maar het ging deze dag niet over de trauma’s, oorzaken of
verklaringen. We namen een andere insteek en we gingen bij onszelf te rade: welke beelden heb jij bij seksualiteit?
Hoe werd er vroeger bij jou thuis over gesproken? Positief of negatief? Door wie werd er over gesproken? Of was
het helemaal geen gespreksonderwerp en lag het juist helemaal in de taboesfeer? De een vertelde dat er nooit
over gesproken was, de ander kon zich herinneren dat er één keer over gesproken was, weer een ander vertelde
dat het altijd op een zogenaamd ‘grappige’ manier ging maar dat het eigenlijk helemaal niet grappig was. Wat
krijg je mee als kind en wat geef je mee als ouder/volwassene?
Binnen het contextueel gedachtengoed noem je iets dat niet goed, niet passend is meegegeven, een delegaat.
Een delegaat is dus een verwachting die ouders hun kinderen opleggen, vaak te goeder trouw, maar er wordt
geen rekening gehouden met de belangen van het kind. Een legaat is juist positief: dat wat je zelf hebt ontvangen
en als waardevol hebt ervaren wordt doorgegeven aan het nageslacht waarbij de belangen van het volgende
geslacht behartigd worden.
Als het gaat over seksualiteit of breder – machtsverhoudingen – kun je daarin delegaten hebben meegekregen:
omdat er bijvoorbeeld seksueel misbruik of verbaal of ander fysiek geweld in de familiegeschiedenis aanwezig
was kan dat natuurlijk invloed hebben op de volgende geslachten. Maar ook als je bijvoorbeeld hebt meegekregen
dat het niet wenselijk is om over seksualiteit te praten: waarom zou je dat dan in je huwelijk of richting je eigen
kinderen wel makkelijk doen?
Delegaten kunnen gelukkig wel legaten worden. Maar daar moet je wel wat voor doen en je moet er wel voor uit
je comfortzone. In dit geval zou je jezelf kunnen afvragen wat jij hebt meegekregen als het gaat om
machtsverhoudingen en seksualiteit. En wil je het op die manier ook het doorgeven aan anderen?
Ik heb niet de illusie dat al het seksueel overschrijdend gedrag daarmee ineens verdwenen is, maar ik vind het
onze opdracht om te zoeken naar dat wat wij zelf in positieve zin kunnen betekenen voor onszelf en voor de
mensen om ons heen. Zo lees ik deze zin uit Leviticus ook: “De HEER is geduldig en trouw, schuld en misdaad
vergeeft Hij, al laat Hij niet alles ongestraft en roept Hij de kinderen voor de zonde van hun ouders ter
verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht.” Ik geloof niet dat de Heer ons zal straffen, maar wel dat wij
een verantwoordelijkheid hebben om onrecht door de geslachten heen een halt toe te roepen. Om te proberen delegaten om te buigen naar legaten.
Ds. Jan-Peter Prenger
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Besluiten nodig over toekomst PGE
Op zondag 15 mei na afloop van de kerkdienst in de Beatrixkerk heeft dominee Theo-Pieter de Jong aan de
gemeente verteld dat hij waarschijnlijk een beroep krijgt van de Dorpskerk in Schaarsbergen. Op het moment dat
ik dit schrijf is nog niet bekend of het beroep al officieel is uitgebracht en of Theo-Pieter het aanneemt. De
Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede houdt er echter rekening mee dat hij vertrekt en
betreurt dit. Het is een groot verlies voor de PGE en de gemeenteleden van de Beatrixkerk in het bijzonder. Zeker
als je meeweegt dat er veel vragen leven bij gemeenteleden over de toekomst van de PGE.
In de AK-vergadering van 19 mei hebben alle wijkvoorzitters verslag gedaan van de bijeenkomsten in hun wijk
over de toekomst van de PGE. Conclusie is dat er op een aantal punten samengewerkt kan worden in PGEverband, maar ook dat er nog veel verschillen zijn waarover knopen doorgehakt moeten worden. Deze verschillen
gaan vooral over de identiteit van de wijken, gebouwen en het aantal predikanten.
Als Theo-Pieter vertrekt en de PGE wil een nieuwe predikant beroepen dan zal onze kerk een sluitende
meerjarenbegroting moeten hebben. Momenteel is dat niet het geval en zonder ingrijpende beslissingen lukt het
ook niet om de begroting sluitend te krijgen. Wanneer we op de huidige weg doorgaan zal de landelijke PKN geen
toestemming geven een predikant te beroepen. Dit betekent dat de AK om de kosten te drukken op korte termijn
een besluit neemt over het gebruik van de kerkgebouwen van de PGE. Inmiddels heeft de AK de Stichting Kerkelijk
Waardebeheer de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de vraag of en hoe onze kerkgebouwen ingezet
kunnen worden.
De AK realiseert zich dat de keuzes die gemaakt moeten worden pijn doen, maar ze gelooft ook, gezien het
enthousiasme bij veel gemeenteleden die al bovenwijks plannen bedenken en samenwerken, dat we met elkaar
een kerk met toekomst kunnen bouwen.
Peter van Veen (voorzitter AK)
Collecterooster juni 2022
Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve
wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn.
Ook de collecten horen hierbij. De regels zijn weer
aangepast. Op de website van iedere wijk staat
vermeld hoe het één en ander geregeld is.
5 juni
Pinksteren
1e collecte PGE - DPE
2e collecte Kerk in Actie
kerkinactie.nl/bijbelsboeren
12 juni
1e collecte Kerk - Wijkwerk
2e collecte (Wijk)Diaconie
19 juni
1e collecte Kerk - Wijkwerk
2e collecte (Wijk)Diaconie
26 juni
1e collecte Diaconie PGE-Meet-Inn
2e collecte - Kerk in Actie;
kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden
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 bankrekeningnr. 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
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Resultaat Actie Kerkbalans 2022
De Actie Kerkbalans 2022 heeft dit jaar plaatsgevonden van 15 tot en met 29 januari.
Hartelijk dank aan de gemeenteleden die hun bijdrage aan de kerk in financiële zin via deze actie hebben voldaan.
Ook natuurlijk hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan de Actie Kerkbalans. Dat geldt vooral voor de
vrijwilligers die de toezeggingsformulieren bij de gemeenteleden hebben afgegeven en weer opgehaald. Maar ook
voor de wijkcoördinatoren en alle anderen die zich op enigerlei wijze hebben ingezet voor het welslagen van de
Actie Kerkbalans.
Het resultaat van de Actie Kerkbalans 2022 kunt u – onderverdeeld per wijk – zien in onderstaande tabel.
De toezeggingen van de gemeenteleden van alle wijken samen komen uit op een bedrag van € 511.400
Dat is 3,2% minder dan de toezeggingen van vorig jaar.
Ook in het afgelopen jaar is het ledental teruggelopen
vanwege overlijden, verhuizing naar elders en
onttrekking uit de kerk.
De komende jaren zullen in het teken staan van grote
veranderingen binnen onze kerk.
Daarbij zullen we blijvend een beroep moeten doen op
uw vrijgevigheid.
College van Kerkrentmeesters

PGE feliciteert De
Open Hof
Tijdens de dienst van het 50 jaar Jubileum werd het
beeldje Mensenwerk aangeboden: “met de juiste
mensen om ons heen, waar je op kunt bouwen is elk
doel te behalen”.

Pinksterviering
PGE buiten
De PGE in volle vaart…vooruit!
dan hebben we elkaar nodig en
het vuur van de Heilige Geest.
De Geest van God verbindt ons
met kracht tot eenheid in verscheidenheid.
Pak je (tuin)stoel en kom allemaal naar de
Skeelerbaan op de Langekampweg 6 - aanvang 10.00
uur.
(meer info: zie het preekrooster in dit kerkblad)
Inleveren kopij
Eind juni verschijnt de juli-editie van het
kerkblad. Kopij voor dit nummer graag uiterlijk
16 juni bij de wijkredacteuren aanleveren.

Vanuit de Klinkenberg - In april zijn wij met de mensen van de Sysselt verhuisd naar de vergaderruimte van
gebouw de Ginkel. Het is nu als proef om te zien hoe dit bevalt. De eerste berichten zijn positief. Met de groep van
de Roekel blijven we in de huiskamer Populier. De beide ochtenden in april zijn goed bezocht en de mensen
deden enthousiast mee. Er werd goed meegezongen met de bekende liederen. We hebben de vijfde en zesde
scheppingsdag besproken. Met elkaar ontdekten wij dat de natuur wel heel mooi is. Maar helaas brengen wij,
mensen, schade toe aan de natuur; we kappen bossen en jagen o.a. in Afrika op wilde dieren. Hierdoor
verdwijnen leefgebieden en worden soorten met uitsterven bedreigd.
De volgende bijbelkring is op woensdag 18 mei voor gebouw de Sysselt in de vergaderruimte van de Ginkel. Voor
de Roekel is dit op donderdag 19 mei in huiskamer Populier. Dan zullen wij bij de zevende dag, de rustdag,
stilstaan. Daarmee sluiten wij dit jaar af en gaan we genieten van de zomer. In september beginnen wij dan met
een nieuwe serie.
Een hartelijke groet en Gods nabijheid toegewenst door Marie-José Eberson
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK
Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede
www.beatrixkerk.nl

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

De Beatrixkerk is mensenwerk
Betty van der Meulen-Hoogkamp kan er tevreden op terugzien. Met Ds. Theo Pieter de Jong nodigde ze namens
de Taakgroep Gemeenteopbouw & Toerusting de laatste 'nieuw ingekomenen' in onze gemeente uit voor een
ontmoetingsavond.
Gelegenheid om als nieuw ingekomenen kennis te maken met elkaar, met leden van de kerkenraad en
contactpersonen en vertegenwoordigers van de taakgroepen die onze gemeente kent.
Bij de voorstellingsronde passeert een hele mengelmoes aan verhalen en achtergronden. Hoe verscheiden zijn we
toch als gemeenteleden en wat een aanwinst is het weer om deze mensen erbij te krijgen. Hartelijk welkom.
De bedoeling is informatie te delen over het kerkelijk leven in onze gemeente. Om de nieuwe leden wegwijs te
maken binnen de wijkgemeente zodat elk naar eigen wens en inzet zich aan kan sluiten bij wat er allemaal
gebeurt en te beleven valt.
Een inkijkje dus in wat er allemaal gedaan wordt om de rijkdom van het gemeenteleven inhoud te geven.
Als eerste de scriba van de kerkenraad, Janny Pastink. 'Vroeger' heeft ze een aantal jaren deze functie vervuld, nu
weer. Begrijpelijk dat je 'dit baantje' graag weer op je neemt want als scriba zit je in het kloppende hart van het
kerkelijk leven en gemeentelijke organisatie.
Dan, de 'Gaven makelaar'. Anneke Verbeek. Op de website van de Beatrixkerk vind je haar bij Kerkdiensten &
activiteiten - vacaturebank. Mensen die -soms heel lang- een functie in de gemeente vervullen komen en gaan. Er
is doorstroming, dus is ook steeds aanvulling nodig. Anneke brengt in kaart wat voor inzet er nodig is en kijkt
welke gemeenteleden de 'gaven' hebben die dienstig kunnen zijn, om die dan bij elkaar te brengen.
Een van de zes organisten -Piet Poot- gaf inzicht in wat de Taakgroep Liturgie & Eredienst onder zijn hoede
heeft. Elke dienst is in wezen karakteristiek naar gelang van het verloop van het kerkelijk jaar en het onderwerp
van de dienst volgens het bijbelrooster. Dit werk is tamelijk omvangrijk. Om maar iets te noemen; de taakgroep
heeft een lijst van wel veertig muzikanten die gevraagd kunnen worden om hun bijdrage in een dienst te geven.
Het 'beamteam' wordt aangestuurd door Aart de Zeeuw. Zij verzorgen de 'lichtbeelden' tijdens de dienst maar ook
wordt de complete dienst opgenomen om digitaal voor de 'thuisblijvers' beschikbaar te maken.
Dick Peters van het audioteam is bij de 'uitzending' van de dienst betrokken. Er zijn dan vier microfoons
ingeschakeld. De geluidsregistratie kan ook heel omvangrijk, als de kantorij optreedt bijvoorbeeld.
Ko Kuperus vertelt wat de Taakgroep Communicatie doet. De 'Wijkbrief' en het 'Wijkkompas' wat Pieter
Westmaas al jaren samenstelt en de twee pagina's van onze wijkgemeente in het PGE Kerkblad. En het
'printbureau' voor ons huishoudelijk drukwerk. Aart de Zeeuw verzorgt de website van de Beatrixkerk en doet het
digitale systeem beheer.
Taakgroep Pastoraat. Bij afwezigheid van Henk van de Brink vertelt Paul Haver over het pastoraat. De taakgroep
bestaat uit de wijkpredikant, predikant pastorale ondersteuning, pastorale ouderlingen, pastoraal medewerkers,
het meldpunt pastorale zorg, buurtkring coördinator en contactpersonen, 'open kerk' en bloemendienst. Alle
ontwikkelingen binnen onze kerk vragen het een en ander van de bij het pastoraat betrokkenen. Fijn dat dit
binnen onze kerk door velen wordt opgepakt. Er kan steeds een beroep worden gedaan op het pastoraat. Daar
zijn we heel dankbaar voor.
Bij het uitgaan van de kerkdienst is er 'koffiedrinken'. De gelegenheid voor ontmoeting, kennismaking, gesprek,
gedachtenwisseling, vriendschappelijkheid, pastorale zorg. Er is ook gelegenheid voor gebed. Stil gebed of samen
met een ouderling.
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De 'buurtkring coördinator', Krijn Meijvogel, houdt het buurtkringwerk 'aan de gang'. In contact met veel
gemeenteleden, verzorgt hij een 'programma' om 'het gesprek' in de kringen op gang te houden. Hij moedigde
ons aan ons te melden wanneer we 'dichtbij' meegenomen willen worden in het kerkelijk leven.
Het Kerkmaatje. Om het wegwijs worden in onze gemeente zijn er 'kerkmaatjes'. Kerkleden die goed geworteld
zijn in het kerkelijk leven zijn beschikbaar om nieuw ingekomenen 'mee te nemen' in activiteiten waar zij
belangstelling voor hebben. Gert Kamphuis is de coördinator van deze activiteit.
'Boven de zeventig'. Dick Peters, De Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk komt enkele keren per jaar bijeen. Zo
kwam er iemand vertellen over luchtlandingen hier op de heide en recent een gastspreker over 'het buurtschap
Ede en Veldhuizen'. En op 1 juli was er een dagtocht naar Sneek en dan varen richting Hindelopen, Heeg.
Taakgroep Diaconaat. Paul Haver mag met nog zeven diakenen inhoud geven aan de taakgroep diaconaat. Een
leuk en enthousiast team, dat deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente Ede, met nu nog zes wijken. Elk heeft
zijn eigen wijkdiaconie en overkoepelend is er het college van Diakenen waarin alle wijken zijn
vertegenwoordigd. Het college is verantwoordelijk voor de begroting en jaarrekening en beleid. Een aantal
werkzaamheden is formeel geregeld in de kerkorde, zoals: het inzamelen van de gaven, alles rondom het
avondmaal, diaconale toerusting en ondersteuning van hen die dat behoeven. Daarnaast jaarlijks vele actie’s voor,
de voedselbank, inzameling voor de kledingbank, kerstpakketten actie, vakantietasjes actie voor kinderen,
schoenendoos actie. Verder vragen we aandacht voor vele maatschappelijke instanties.
Bij vragen kunt u altijd de dienstdoende diakenen aanspraken of stuur een mail naar diaconie@beatrixkerk.nl
Zo komt er heel wat over het voetlicht waar we onze gemeentebeleving mee kunnen stofferen. Om ons goede
gevoel daarbij met elkaar te delen bidden we samen het 'Onze vader'. En dan, welthuis en tot ziens.
Wim Fournier, Taakgroep communicatie

Bij de diensten
In de diensten in de maand mei zijn er maar liefst vier gastpredikanten voorgegaan in de Beatrixkerk. Hoewel het
stuk voor stuk mooie diensten zijn geweest hoop ik niet dat dit in de toekomst gemeen goed zal zijn. En dat kan
zomaar indien onze wijkpredikant ds. Theo Pieter de Jong onverhoopt een eventueel beroep van de Dorpskerk uit
Schaarsbergen zou aannemen. Ja, dat is de regel binnen de PKN, dat een predikant na vier jaar in een gemeente
gestaan te hebben 'beroepbaar' is.
Op het moment dat ik dit schrijf is het allemaal nog onzeker wat Theo Pieter en Maarten zullen besluiten. Als zij
zich door God geroepen weten om te gaan dan zullen zij hun hart moeten volgen. Er is veel onzeker in ons leven
nu en in de toekomst.
Niet alleen binnen ons kerkelijk leven, maar ook in de wereld door oorlog in Oekraïne en droge perioden en het
rijzen van de zeespiegel door klimaatverandering. Maar in het 'negatieve' blijven hangen helpt ons niet. Kijk vooral
ook naar het “positieve” om je heen. Theo Pieter heeft in mei zijn werk weer mogen opstarten, er zijn twee
nieuwe ambtsdragers en een pastorale medewerker bevestigd en we kunnen weer gewoon naar de kerk en uit
volle borst God de lof toezingen.
Kijk ook naar alle vrijwilligers die zich op allerlei fronten dagelijks inzetten binnen de Beatrixwijk. Zij mogen zich
de handen van God weten. Toch mooi om dit te beseffen en om heel dankbaar voor te zijn.
De toekomst mogen we vol vertrouwen bij Hem neerleggen en zachtmoedig verder gaan.
Op Zondag 5 juni vindt de gezamenlijke Pinksterdienst
van de PGE plaats op het terrein van de Edeseijsvereniging. Een feestelijke openluchtdienst waarover
jullie al meer hebben kunnen lezen in dit Kerkblad en
de Wijkbrief. De voorgangers zijn ds. Agnès Gilles, ds.
Theo Pieter de Jong en ds. Jan- Peter Prenger en met
medewerking van het 'Bespreek het Samen'kamerkoor onder leiding van Myra van der Jagt.
Op Zondag 12 juni gaat ds. Theo Pieter de Jong voor
met medewerking van onze Muziekgroep.
Zondag 19 juni staat in het teken van de Jeugd en
Jongeren. Het is dan tevens 'Overstapdienst' waarin we
aandacht schenken aan de jongeren, die overgaan naar
een andere groep binnen kerk en/of school.
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Ook in deze dienst gaat ds. Theo Pieter de Jong voor
en verleent de Muziekgroep haar medewerking.
Op Zondag 26 juni heten we ds. Dirk-Jan Lagerweij
weer welkom. Hij heeft aan het einde van de vorige
eeuw onze wijkgemeente vier jaar lang mogen dienen.
Na het vertrek uit de Beatrixkerk in 2000 was hij jaren
werkzaam aan de Theologische Universiteit in Kampen.
Daarna diende hij onder andere de gemeente in
Blokzijl. Sinds 2019 is Dirk-Jan werkzaam op onder
andere het gebied van coaching van personen en
teams en woont in Zwolle.
Allen Gezegende diensten en een goede maand juni
toegewenst.
Marien Bakker, Ouderling Liturgie en Eredienst.
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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

Titus Brandsma

Afgelopen zondag werd Titus Brandsma heilig verklaard
door paus Franciscus.
Titus zei: "Niet bang zijn, maar doen wat we kunnen,
op de plek waar we geplaatst zijn en te beginnen met
die ene naaste die voor ons staat."
Voor meer info en een overzicht van activiteiten
rondom de heiligverklaring, kijk op de website van de
parochie: https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl

Uit de nieuwsbrief katholiek Ede

Parochiebedevaart, wegens een te gering aantal deelnemers voor onze reis naar Lourdes van mei 2022 is de
organisatie ‘Christoffel Reizen’ helaas genoodzaakt om deze reis te annuleren en te verplaatsen naar 19 tot en met
25 september 2022. Heeft u nog vragen, neem contact op met Elly Croon op telefoon: 0655 542 876. Het
Lourdescomité Z. Titus Brandsmaparochie.
Zieken- en senioren 3Mariabedevaart naar Renkum, dinsdag 31 mei 2022. Informatie en opgave deelname via:
www.titusb.nl/mariabedevaarten of via de coördinator Leny Lotgerink, l.lotgerink@outlook.com, tel. 0653160195

Emmaüs mag zich Groene Kerk noemen!

In de CoRa vergadering van 28 maart is de mogelijkheid besproken om ons als Emmaüs,
als Samenwerkende kerken in de Rietkampen, aan te melden als Groene Kerk. Dit heeft
de CoRa goed gevonden en zo is er een aanvraag gedaan bij Groene Kerken:
www.groenekerken.nl.
Onze aanvraag is goedgekeurd. We besteden aandacht aan duurzaamheid, in de
keuken, Fair trade koffie en thee, we zijn energie zuinig en we besteden in de vieringen aandacht aan duurzaamheid. Zo is er in november 2021 een klimaat viering geweest, samen met
Hans Lucassen.
En we doen mee met de schoonmaakactie op de landelijke opschoondagen. Een goede activiteit om samen met
Kleopas en andere kerken in Ede te doen. Met een klein groepje proberen we de komende tijd de activiteiten uit te
breiden en jullie mee te nemen in de mogelijkheden om milieubewust en duurzaam te leven. Want als we
allemaal een klein beetje doen, doen we samen een heleboel. We gaan met de tuingroep in gesprek om ook daar
zo duurzaam mogelijk te tuinieren. Er zijn al stappen genomen.
Zelf ben ik door de opschoondag weer helemaal aangestoken om afval van straat te rapen, en ik weet dat meer
Emmaüsgangers de straten afschuimen. Ik voel me inmiddels al een halve expert in sigarettenpeuken. Het is
ongelooflijk hoeveel er op de straat liggen. En dat maakt ook moedeloos. En dus kan samenwerken wellicht tot
uitgebreidere acties leiden. Bijvoorbeeld bij de tabaksindustrie aan de deur kloppen zodat sigarettenfilters geen
microplastic wordt aan het eind van de keten. Of koppels vormen van afvalrapers, want blikjes kunnen apart
verzameld worden voor de Stichting Hulphonden. Alleen heb ik beide handen nodig voor stok en afvalzak, dus als
tweetal kun je weer meer afval scheiden. Er valt veel te doen en samen zijn we sterker. Op weg naar een Groene
toekomst!
Atzejan, Hans en Annie
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WIJKGEMEENTE HARSKAMP
Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

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

Gemeenteavond
Op 10 mei spraken we als gemeente Harskamp over de
toekomst van de Protestantse Gemeente Ede, waarvan
wij een onderdeel vormen. Er kan geen besluit over de
toekomst genomen worden als de stem van de
gemeente niet gehoord wordt.
De aanwezige gemeenteleden waren zich bewust van
de noodzaak om mee te denken en de discussie verliep
in een goede sfeer. De voorzitter van de kerkenraad,
Kees Jochemsen legde de scenario’s helder uit aan de
hand van de PowerPointpresentatie, zoals die in grote
lijnen ook in de andere wijkgemeenten getoond is.
Dat er in onze eigen gemeente grote veranderingen
zullen komen staat vast. Moeten we ons eigen gebouw
opgeven en allemaal naar de Open Hof? Wie zal er
uiteindelijk in Ede gaan kerken? Uit de reacties bleek
dat onze gemeente naar alle kanten kan uitwaaieren.
Maar, niets staat nog vast. Er is nog geen besluit
genomen!
“We hebben toch nog een levende gemeente, ook al
zijn we klein en kwetsbaar?” zo hoorde ik zeggen. We
moeten echter wel uitgaan van de realiteit. Maar dat
betekent niet dat we de hoop moeten verliezen. Wij
hoeven niet krampachtig de kerk in stand te houden.
De kerk is van de Heer, ontstaan uit de beweging van
de Geest, met Pinksteren.
Daarom klinkt aan het begin van de kerkdienst: Laat het
werk van uw handen niet los. (Ps. 138: 8). Mag dat ons
gebed zijn in deze tijd van verandering.
Ds. Tineke Volgenant - Beima
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Wijk
Zondag 22 mei j.l. is Jet Lauren gedoopt, dochter van
Jannieke en Vincent Vonk en zusje van Juul, namens
ons allemaal nog van harte gefeliciteerd.
Eerste Pinksterdag zal er in onze kerk geen dienst
worden gehouden, er is dan een gezamenlijke dienst
voor alle leden van de PGE, er zal een openluchtdienst
worden gehouden op de skeelerbaan in Ede en er zal
een dienst zijn in de Taborkerk, u kunt dus kiezen,
binnen of buiten. Beide diensten beginnen om 10.00
uur. In de nieuwsbief die u 12 mei j.l. heeft ontvangen
kunt u meer informatie lezen over de beide diensten.
Zondag 12 juni mogen we weer samen het Heilig
Avondmaal vieren, we blijven dit doen in de vorm zoals
we dat na de coronabeperkingen gewend zijn,
voorganger in deze dienst is dominee J.P. Koning.
Op woensdag- en donderdagochtend wordt in onze
kerk sinds enkele weken taalles gegeven aan
Oekraïense vluchtelingen die in Harskamp verblijven.
De lessen worden door vrijwilligers gegeven en enkele
van ons zorgen dat alles klaar staat, de koffie wordt
gezet en na afloop alles weer wordt opgeruimd zodat
we op zondag weer voor de dienst bij elkaar kunnen
komen.
We krijgen erg leuke en spontane reacties van onze
Oekraïense gasten, zij waarderen alles wat voor hen
gedaan wordt zeer.
In overleg hebben we enkele weken geleden besloten
om een maaltijd in de kerk voor 30 gasten te
organiseren, hiervoor kon worden ingeschreven en
binnen no-time waren “de kaarten uitverkocht”.
Zaterdag 21 mei komen we om 17.00 uur bij elkaar in
de kerk en gaan we samen genieten van een buffet van
“De Molen”, zal ongetwijfeld heerlijk zijn.
Op deze manier proberen we hen wat afleiding te
geven zodat ze misschien even niet hoeven te denken
aan alle zorg en verdriet om alles wat in hun
geboorteland gebeurt. Nog even en de vakantietijd
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breekt aan, als u op reis gaat naar een bestemming
dichtbij of ver weg, dan wens ik een heel goede tijd toe,
geniet er van. Laten we ook aandacht blijven houden
voor onze gemeenteleden die het moeilijk hebben
door ziekte, verdriet en beperkingen die het leven van
alle dag soms erg zwaar maken, wilt u hen in uw
gebeden blijven gedenken.
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

OPROEP

voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar!!
Zoals jullie misschien weten zijn er binnen de PGE
plannen om kerken te gaan samenvoegen. Eén van die
plannen betreft ook jullie, wat we bedacht hebben is
om in september 2022 te starten met het gezamenlijke
jeugdwerk.
Op deze manier willen we met elkaar het jeugdwerk
samen oppakken. Vanuit elke kerk zijn er mensen
gevonden die een paar brainstormsessies hebben
gehad, hieruit zijn een paar thema's naar voren
gekomen namelijk:
VIEREN - SAMEN ETEN - ACTIVITEIT MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN.

Voor de senioren
Eerst een correctie wat betreft Kamp Amersfoort, die
stond op de planning voor 10 juni. Dat kan helaas niet
doorgaan omdat de gids, Ds Doorn, die ons rond zou
leiden met vakantie is.
10 Juni hopen we naar een bostuin te gaan in
Hoevelaken. Het meeste is toegankelijk maar niet alles.
Voor verdere info zie website: WWW.
bostuinhoevelaken.nl Na afloop als we van al het
moois hebben kunnen genieten, gaan we de middag
afsluiten bij een pannenkoekenrestaurant daar in de
buurt.
We vertrekken om 13.15 uur vanaf de kerk.
Wilt u zich opgeven als u mee wilt? Dat kan tussen 1
en 6 juni juni bij Elly, 0318591608. Voor die tijd zijn wij
met vakantie.
Kamp Amersfoort staat nu op de planning voor 13
oktober. Hopelijk hebben we dan beter weer dan de
vorige keer.
En 3 november komt ds Haaima nog 1 keer een film
laten zien van een fietsvakantie naar La Compostella.
Blijf gezond en graag tot ziens,
Janny en Elly

Maar wat nu de bedoeling is dat jullie als jeugd met
elkaar deze thema's uitwerken, het wordt dan ook
DOOR en VOOR jullie gedaan. Je kan denken aan een
jeugddienst/sing-inn, sportkerk, een activiteit met
ouderen/vluchtelingen/daklozen.
Lijkt dit je wat en vind je het leuk om met andere
jongeren dit te organiseren meld je dan aan bij Hennie
van Luttikhuizen (hennie.1969@hotmail.com), dan zorg
ik ervoor dat je in contact kom met de anderen.
Rooster oppas en kindernevendienst:
P.S.: om het jeugdwerk af te sluiten zoals het nu is en
een nieuwe start met elkaar te maken in september
wordt er op zondag 3 juli een BBQ georganiseerd, wil je
hieraan mee doen, geef je dan op bij mij.
Hennie van Luttikhuizen
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29-05 Hennie
05-06 Elly en Philien, gezamenlijke dienst in Ede
12-06 Petrie
19-09 Nicoline
26-06 Marike en Elly
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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: 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
In de periode van 22 mei tot en met 7 juni is Tijmen
Apeldoorn als contactpersoon voor meldingen
beschikbaar. Tel: 0318 – 618205.
tijmenapeldoorn@yahoo.com
Van 8 juni tot en met 26 juni is dat Sander van Voorst.
Tel: 06 – 30492958. sandergunny@kpnmail.nl
Terug op vertrouwde grond.
Kerkdienst Noorderkerk, zondag 1 mei 2022,
voorganger ds. Caroline Oosterveen, 43ste zondag na
haar afscheid van Noord.
Klokslag half tien kom ik bij het kerkgebouw aan. Ik zie
de bekende auto al op het parkeerterrein staan. Het
geeft me een vertrouwd gevoel, nooit slaagde ik erin
eerder in de kerk aanwezig te zijn dan Caroline. In de
kerkzaal zie ik haar spreken met de kosters terwijl ze
haar papieren ordent op de lessenaar, alsof de tijd heeft
stil gestaan. We begroeten elkaar met de hand op het
hart en een vriendelijk knikje. Na enige tijd komen de
kerkbezoekers binnen en dan is er
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een feest van herkenning. Eén grote verzameling van
blijde gezichten.
Hoe begroet je je voormalige wijkpredikant aan het
begin van de dienst? Is zij dan nu één van de
gastpredikanten geworden? Nee dat kan niet. Natuurlijk
ook een hartelijk welkom voor de predikant die ons na
aan het hart ligt, ds. Caroline Oosterveen. Heel
bijzonder dat je hier weer bent, op vertrouwde grond.
Vandaag weliswaar geen Special Sunday, maar dan
toch op z’n minst een Sunday Special.
Na het aansteken van de kaarsen klinken dan die
overbekende woorden die ons in Noord zo vertrouwd
zijn geworden:
Aan het begin van deze viering, als een moment van
rust en bezinning in een bewogen wereld en veeleisend
bestaan, spreken wij uit wat ons bindt, boeit, in
beweging brengt; wat ons drijft. Dat is ons geloof en
vertrouwen, de hoop of misschien alleen maar het
verlangen, dat Onze hulp is in de Naam van de
Eeuwige, die hemel en aarde met elkaar verbindt, die
ons in liefde vasthoudt en die op weg door de tijd niet
zonder ons mensen wil gaan.
Het is de zondag van de Goede Herder, en ook de
zondag voor 4 mei. Daarnaast vraagt de diaconie
middels een PGE-brede collecte aandacht voor de
vluchtelingen uit Oekraïne. Hoe betekenisvol komt dat
allemaal samen in de volgende strofe uit het gedicht
Hoe kan er in de wereld vrede zijn van Ria Borkent:
Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verderzij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.
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Een filmpje van Caroline op de Ginkelse heide in
gesprek met een goede herder. Dat deed me denken
aan onze jaarlijkse heidewandeling aan het begin van
het seizoen, waarbij stilte, bezinning en verbinding
steeds een rol speelden. Ook de herder liet zich
inspireren door deze prachtige omgeving: Zeven keer
vierentwintig uur moet je er zijn voor de dieren die aan
jou zijn toevertrouwd. Dat betekent elk moment van je
leven is er voor jou een taak behoedzaam om te gaan
met het leven.

hoe hij traditionele iconen schildert en waarom iconen
voor hem belangrijk zijn. Ook laat hij ons kennismaken
met zijn nieuwste project, over iconen van het
christelijk verzet. Hierin – en dat is uniek - zijn ook
enkele protestantse ‘heiligen’ opgenomen. Eén van
deze iconen zal hij eruit lichten, Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945). Harmjan zal ons vertellen waarom deze
Duitse oecumenische theoloog en verzetsheld een
protestantse icoon is.
Werkgroep Noord in Beweging

Even later zien we Caroline staan bij het
Belgenmonument op de Edese heide. Ten tijde van de
Eerste Wereldoorlog vluchtten meer dan een miljoen
Belgen de grens over- waar doet dat ons aan denken?naar het neutrale Nederland. Op het monument staat
de tekst: Deze zwerfsteen in Ede doet ons denken aan
het verleden. Opdat wij niet vergeten.

Bij Caroline ga je nooit met lege handen naar huis. Je
krijgt altijd wat mee, woorden die blijven haken en
natuurlijk ook een symbool. Deze zondag was het een
zwaluw. (De zwaluw legt haar jongskens neer in 't
kunstig nest bij Uw altaren) Daar is belofte en dat heb je
nodig in tijden van oorlog en verwoesting, dat er een
belofte is van toekomst, zoals dat verwoord werd door
Jeremia: Maar toch! Ik zal er voor jou zijn!
Het was een kerkdienst als vanouds, weer heel
vertrouwd. En toen ik naar huis reed stond daar nog
steeds die auto op het kerkplein. Er waren kennelijk nog
gemeenteleden voor wie deze 43ste zondag niet lang
genoeg kon duren.
Wim den Ouden.
Special Sunday op 26 juni.
THEMA: ICONEN VAN HET CHRISTELIJK VERZET
Deze Special Sunday gaat over inspiratie door iconen.
Iconen worden vereerd in de oosters-orthodoxe
kerken, met name in Griekenland, op de Balkan en in
Rusland. Dr. Harmjan Dam, een in Duitsland
woonachtige protestantse theoloog en kerkhistoricus,
interpreteert deze traditie vanuit een uniek perspectief.
Zelf schildert hij iconen en geeft hij iconencursussen, in
religieuze centra in het buitengebied van Frankfurt en
in Berlijn (www.ikonenmalenlernen.de). In deze dienst
vertelt hij
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Als een windvlaag….
Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.
Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.
Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.
Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.
Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die wij samen kunnen gaan.
uit: ‘Jaarringen’ van
Greet Bookerhof-van der Waa
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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 NL62 RABO 0162 3002 12

Maaltijd van de Heer

Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor
het breken van het brood. Paulus hield een toespraak
voor de leerlingen die tot middernacht duurde. Daarna
werd het brood gebroken…….(Handelingen 20: 7)
De eerste Christenen deelden elke zondag met elkaar
het brood en de wijn. Het hoorde bij de christelijke
samenkomst. En dat kwam natuurlijk omdat Jezus hen
dit had opgedragen. De evangelisten vertellen hierover.
Als Jezus de laatste keer met zijn leerlingen de maaltijd
nuttigt, zegt hij - terwijl hij het brood breekt en deelt:
‘Neem, eet dit is mijn lichaam’. En als hij de beker rond
laat gaan zegt hij: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed,
het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten
wordt tot vergeving van zonden. Doe dit tot mijn
gedachtenis.’
Nu moeten we goed beseffen dat Jezus hier de
Pesachmaaltijd vierde, het joodse Paasfeest. Op deze
avond werd een vraag gesteld en wel door het kleinste
kind: ‘Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere
nachten?’. De vader, die de tafel leidde, vertelde daarop
het verhaal van Gods bevrijding en wel zo of hij het zelf
had meegemaakt. Het kon zelfs zo zijn dat de vader op
dat moment zijn eigen persoonlijke bevrijdingsverhaal
vertelde dat toe leidde naar de lezing van Exodus 12.
Wat Jezus hier deed, was dus helemaal in lijn van deze
traditie. Hij vertelde zijn eigen bevrijdingsverhaal: dit
brood is mijn lichaam dat ik met jullie gedeeld heb, deel
en zal delen met het oog op jullie bevrijding. En de wijn
is mijn bloed waarmee ik jullie wil bevrijden, zoals het
bloed van het lam - dat ten dage van de uittocht op de
dorpels van de huizen werd gesmeerd – jullie toen ook
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heeft bevrijd.
Brood en wijn hadden door de geschiedenis van het
volk Israël heen een belangrijke betekenis gekregen.
Brood herinnerde aan het ongedesemde brood dat snel
klaar gemaakt moest omdat het volk overhaast vertrok
Egypte, maar ook aan het manna dat God uit de hemel
liet regenen zodat het volk onderweg te eten had. Het
brood vertelde: God geeft je wat je nodig hebt, juist als
het leven zwaar is, vertrouw daar maar op, Hij is jou
reddend nabij.
De wijn herinnerde aan de wijngaard die vrucht draagt
duizendvoud. De wijngaard, het koninkrijk, het nieuwe
Jeruzalem, in het Oude Testament zijn het allemaal
synoniemen voor het Koninkrijk van God.
De kleur van de wijn deed denken aan bloed, de bron
van leven. Het bloed dat men op de ark van het
verbond sprenkelde stond symbool voor ‘je leven
toevertrouwen aan God omdat Hij het goede met je
voor heeft’ (in de ark lagen de 10 geboden!).
Kortom: bij de betekenis van brood en wijn ligt het
accent dus op ‘bevrijding’ en op ‘leven’ en op ‘overgave
aan God’.
Maar in de meeste ons bekende
avondmaalsformulieren ligt het accent heel ergens
anders, namelijk op het sterven en de dood van Jezus
Christus. Hoe is dat zo gekomen?
Welnu, in de 19de eeuw kwamen bij de Hervormde
Synode verschillende verzoeken binnen om Goede
Vrijdag tot een gedenkdag te maken. Daar was tot die
tijd geen sprake van omdat men de zondagen en de
feesten vierden en daarmee uit. In 1817 ging de synode
op de verzoeken in, en in 1853 stelde zij de viering van
het Avondmaal op deze dag verplicht!
De synode werd gewaarschuwd. Een theoloog wees de
synode op het gevaar ‘dat de viering van het
Avondmaal daarmee kan verworden tot een
herinnering aan de dood van de Heer, in plaats van dat
het een gemeenschapsoefening is met de levende
Heer’!
En inderdaad, zijn vrees werd bewaarheid: er kwam
een rouwsluier over de viering van het Avondmaal te
liggen. Alle mensen kwamen in het zwart, het orgel
zweeg…….Het werd een herinneringsmaaltijd aan de
dood van de Heer. Terwijl het een bevrijdingsmaal zou
moeten zijn.
Ds. Agnès Gilles
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Hulpactie

De wereld staat ‘in brand’ en elke hulpactie is als een
waardevolle druppel op een gloeiende plaat. De
afgelopen maanden stonden er in Kijk op de Wijk en
Kerkapp verschillende oproepen om geld en goederen
te doneren. Johan Ode is daar als OH-diaken en
voorzitter van het PGE-College van Diakenen vaak
nauw bij betrokken. Hij vertelt over de vaak spontane
acties.
“In mijn mailbox komen regelmatig berichtjes van
mensen die iets willen doen voor de vluchtelingen in
Harskamp of uit Oekraïne. Toen dat begon heb ik mij
wel eens achter de oren gekrabd: hoe kunnen we daar
als diaconie het beste op inspringen. Je wilt het niet
over te veel schijven laten gaan, want het moet vaak
snel beginnen. Gelukkig hebben we accuraat netwerk
van diakenen in Ede. Met de diaconieën van de PGE,
maar ook met het Diaconaal Platform Ede (DPE) en
Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE)
onderhouden we regelmatig contact. Als diakenen van
De Open Hof steken we ook regelmatig de koppen bij
elkaar om te kijken of er een actie bij kan, want er
speelt ontzettend veel waar we als kerk aan bij kunnen
dragen.”

stichting Present die we hebben omarmd. Samen met
andere kerken in Ede steunen we de actie ‘Ede geeft
warmte’, opgezet door het DPE, als reactie op de hoge
energieprijzen. Volgens Johan is er ondanks de
aanhoudende hulpvragen veel animo voor al deze
acties. “Ik ben steeds weer verbaasd en best ook trots
over de goeie respons op al deze acties. Behalve dat we
daarmee handen en voeten geven aan ons geloof in
een heilzame wereld, verbindt het ons als christelijke
gemeenschap. Zo volgt er vanuit de nood een deugd.”
Steven Berendsen

50 jaar Open Hof - workshop djembé

Johan noemt zo en aantal actuele acties: “We hadden
in maart en april succesvolle Meet&Eat momenten met
vluchtelingen in de noodopvang Harskamp, hopelijk
worden de geplande avonden in juni ook weer een
succes. De inzameling voor kleding voor de
noodopvang in Harskamp, gecoördineerd door CVVE,
werd gehouden en de inzameling voor de Kledingbank
Ede leverde een mooie collectie op. Begin maart zijn de
inzamelpunten voor goederen naar Oekraïne bijna
overstelpt. Er waren extra vrachtwagens nodig om alle
spullen te vervoeren. Rond Pasen volgde de inzameling
van producten en een extra collecte voor de
vluchtelingopvangkampen in Oekraïne. Hiermee steunt
de diaconie een groep mensen uit Ede/Bennekom die
(familie)contacten heeft met twee predikanten in
Oekraïne. Daarnaast hadden we inzamelingen voor de
Voedselbank en is er nu de actie zomerpakketten van

Workshop bloemschikken / Onder: de veilingmeester

50 jaar Open Hof - de veilingmeester
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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. 611074 E. Velthuijs tel. 06 21 57 38
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22RABO0312464789

Afwezigheid
predikant

Vanaf 8 juni ben ik wegens verlof even niet beschikbaar
voor het dienstwerk. Is er behoefte aan de betrokkenheid van een predikant, neem dan contact op met de
scriba, Klaas Santing.

Informatievoorziening

Bij de diensten

- In de dienst op 29 mei wordt de Maaltijd van de Heer
gevierd. De kleine bekertjes, die we in de diensten
tijdens de Dagen van Pasen introduceerden, blijven
voorlopig gehandhaafd. En dat ‘voorlopig’ kan jammer
genoeg wel eens lang gaan duren. De omstandigheden
maken deze aanpassing noodzakelijk; de grote bekers
lijken momenteel geen verantwoord alternatief.
- Vanwege die ‘omstandigheden’ hebben mensen (nog)
enige aarzeling bij het schudden van handen. Dat is de
reden dat de WKR heeft besloten vooralsnog van de
handdruk (tussen ouderling en predikant) bij het begin
van de dienst af te zien. In plaats daarvan is er een
ander ritueel gebaar.
- De dienst op de Pinkstermorgen (5 juni a.s.) vieren we
samen met de zusters en broeders uit Harskamp: op
deze plaats alvast een hartelijk welkom!
- In de dienst op 26 juni verwelkomen we een
‘debutant’ – althans in onze gemeente: voorganger is
dan ds. Joop Spoor, bij velen wel bekend vanwege zijn
wereldwijde gevangenenbezoeken, namens de
Stichting Epafras.

Door middel van de kerkbrief, de website (www.taborkerk.nl), de ‘Koffie + ‘ bijeenkomsten en het Kerkblad,
probeert de WKR zoveel mogelijk mensen te bereiken en te informeren over ontwikkelingen op het Edese kerkelijk
erf. Er zijn gemeenten die nog andere mogelijkheden hebben, zoals app-groepen en emailadressenbestanden. In
Tabor is dat (nog) niet van de grond gekomen. Hebt u suggesties of wilt u via de mail of anderszins informatie
ontvangen, meldt u dan s.v.p. bij de WKR.
En kent u mensen die graag op de hoogte willen raken, maak ze attent op de mogelijkheden.
Op 3 april en 15 mei is er na de dienst met een ruim aantal gemeenteleden van alles uitgewisseld over de actuele
stand van zaken én de mogelijkheden die er zijn voor de toekomst van de PGE en de wijkgemeente Tabor in het
bijzonder. Even duidelijk als onvermijdelijk: de begrotingstekorten maken voortzetting van het huidig beleid
onmogelijk: er zal moeten worden samengewerkt tussen de wijken, het aantal gebouwen wordt gereduceerd, er
zullen minder dominees zijn. Hoe dat allemaal precies zal gaan, is nog steeds niet duidelijk. Iedereen ziet
weliswaar de noodzaak van nieuw beleid, maar de eeuwige ‘wetten en bezwaren’ spelen ons parten.
Wij hopen op wijsheid én snelheid!
Wie op vakantie gaat: goede reis en veilig weerom!
Wie thuis blijft: heb het goed,
Ds. Gerben H. Westra

Protestantse Gemeente Ede

15

