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Stil
We moeten stoppen met Zwarte Piet. Wij en heel Nederland. 
Nooit meer één zwarte piet in Nederland.
Zo. Dat is er uit.
Eigenlijk is dit het enige wat ik wilde zeggen in dit stukje. 
Nou, dat is eigenlijk ook weer niet waar. Ik wil ook nog graag 
zeggen dat ik het geweldig zou vinden als de PGE deze bood-
schap verkondigde. De PGE en ook de landelijke PKN. Of dat ze 
in ieder geval iets over racisme gingen zeggen. En, maar dat zal 
wel teveel gevraagd zijn, iets van sorry en schaamte over hoe wij 
zending hebben bedreven in het verleden. 
Afgelopen vrijdag was er een synode-vergadering. Prachtige 
kans om iets van je te laten horen, zou je zeggen. In deze peri-
ode is ieder woord tegen racisme meer dan welkom. Ik heb niet 
de hele synodevergadering geluisterd en gekeken of het tussen-
door nog ter sprake kwam, maar racisme stond in ieder geval 
niet op de agenda. Er waren veel belangrijkere onderwerpen: 
‘Over de grote thema’s als de nieuwe visienota en het rapport 
van de commissie werkzaam vermogen’, stond te lezen op de 
PKN-website. Racisme niet. En er kwam geen synode uitspraak 
over. 
Je vraagt je af wat nou een echt groot thema is.
Het staat trouwens ook niet op de agenda van de PGE. Het lijkt 
wel alsof we zo druk zijn met onze toekomstvisie dat we niet 
meer in de gaten hebben dat we nú kerk zijn. En dat er vandaag 
van ons antwoorden gevraagd worden op vragen en kwesties 
die er nú toe doen. Ik ben ervan overtuigd dat als we nu in alle 
talen zwijgen zo’n rapport net zo goed meteen de prullenbak in 
kan.
Het zou haast grappig zijn, als het niet zo’n serieus onderwerp 
was: afgelopen zondag heb ik in de overdenking ook gezegd dat 
Zwarte Piet Nederland uit moest.
Ik kreeg één reactie. 
Eén iemand vond het inderdaad belangrijk dat we iets moeten 
gaan doen.
En die andere 200 mensen die hebben geluisterd of gekeken?
Wat die er van vonden? Geen idee, want zij bleven stil.

Dit is wat ik zei:
‘Ik stel voor dat wij als kerk eindelijk zeggen: wij doen niet aan 
zwarte piet.
Wij doen niet aan zwarte piet en wij willen dat heel Nederland nu 
eindelijk eens stopt.
Want als mensen zich door Zwarte Piet gediscrimineerd, geklei-
neerd voelen: is dat dan niet genoeg reden om daar mee te stop-
pen?
Hoe doof kunnen we zijn.. en hoe weinig inlevingsvermogen..
Maar ja, je begeeft je wel in een mijnenveld, want om de een of 
andere reden schijnt het ook weer heilig te zijn en mag je er niet 
over beginnen.
Ja, het klopt – misschien word ik wel geminacht, uitgemaakt voor 
cultuurverrader of word ik bespot of geminacht omdat ik vind dat 
Zwarte Piet nooit meer terug moet komen.
Het zij zo.
Voor mij heeft het evangelie alles te maken met recht, eerlijkheid 
gelijkheid en liefde te maken.
En als we ergens niet helemaal zeker van zijn.. dan zou ik ervoor 
willen pleiten om zoveel mogelijk met elkaar in gesprek te blijven 
of in gesprek te gaan.
Over wat goed is voor de ander, wat goed is voor jezelf, waar je 
behoefte aan hebt, waar de ander behoefte aan heeft, waar je 

bang voor bent of tegenop ziet.
Want uiteindelijk geloof ik dat begrip, de ander kennen en 
gekend worden van de wolf een mens maakt.
En dat daar het rijk van God begint.’

ds. J.P. Prenger

ALGEMEEN PLAATSELIJK

Informatie vanuit de Algemene kerkenraad 
De Algemene kerkenraad heeft op 11 juni jl. extra vergaderd.
In deze vergadering is uitgebreid gesproken over de solidariteit 
en het solitaire van de wijken onderling. Hoe gaan we met elkaar 
om in de Protestantse Gemeente Ede.
In de volgende AK vergadering in juli wordt dit onderwerp verder 
behandeld.
Inmiddels zijn er al 2 commissies verkennend aan de slag 
gegaan.

Greet Vink-Schouwstra
Scriba Protestantse Gemeente Ede

Alternatief collecteren
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. 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. Laten 
we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd 
mogelijk te maken. 
Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten geman-
keerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen 
met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is 
wezenlijk voor ons samen kerk-zijn. 
5 juli: 1e collecte eigen wijkwerk 
  2e collecte KIA binnenlands diaconaat; zie info elders 
12 juli:  1e collecte Diaconie 
  2e collecte wijkdiaconie
19 juli:  1e collecte Meet-Inn  
  2e collecte wijkdiaconie
De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar de doelen 
niet, behalve de 2e collectes, die kunnen door de wijken eventu-
eel in- , aangevuld worden.
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. Protestant-
se Gemeente Ede onder vermelding van welke wijk en welke 
datum 1e en/of 2e collecte.

College van Diakenen van de PGE

Klinkenberg
Langzaam komt het sociale leven weer op gang, kinderen gaan 
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Bijbelrooster
Juli
zo 5 Zacharia 9:9-17 Doel: vrede
ma 6 Zacharia 10:1-5 De goede herder komt
di 7 Zacharia 10:6-12 Het komt goed
wo 8 Zacharia 11:1-14 Vriendelijkheid en Eenheid  
   gebroken
do 9 Zacharia 11:15-17 Herderlijk vermaan
vr 10 Romeinen 10:1-13 Belijdenis
za 11 Romeinen 10:14-21 Door te luisteren kom je tot  
   geloof

zo 12 Romeinen 11:1-12 Gods volk
ma 13 Romeinen 11:13-24 Dankbaar, 
   niet hoogmoedig

di 14 Romeinen 11:25-36 Gods wegen zijn 
   ondoorgrondelijk
wo 15 Matteüs 12:1-21 Sabbatsdebat
do 16 Matteüs 12:22-37 Onvergeeflijk
vr 17 Matteüs 12:38-50 Betekenisvol
za 18 Matteüs 13:1-23 Open je ogen en je oren

zo 19 Matteüs 13:24-35 Groei
ma 20 Matteüs 13:36-46  De oogst komt
di 21 Matteüs 13:47-58 Boven het maaiveld
wo 22 Zacharia 12:1-8 Kracht van God
do 23 Zacharia 12:9-13:1 Wasgelegenheid
vr 24 Zacharia 13:2-6 Einde van de valse profetie
za 25 Zacharia 13:7-9 Loutering

weer naar school, sporten kan weer, restaurants en musea 
gaan open en kerkdiensten mogen weer met een beperkt aantal 
bezoekers. Wanneer ik dit schrijf, hebben we net weer gehoord 
dat er meer mogelijk wordt U mag ook weer bezoek ontvangen 
van uw vaste contactpersoon.
Laten wij ons verder met elkaar aan de regels houden om een 
volgende lockdown te vermijden.
Maar intussen is er Een bij wie géén lockdown geldt, die ook 
geen 1½ meter afstand kent.
Daar mag u altijd naar toe en zonder afspraak te maken, de 
Heer is er altijd voor u.

Onderstaand gedicht vond ik eind mei op internet. Dit wil ik ter 
bemoediging aan u meegeven.

Lockdown 
Dichter: Els Hengstman-van Olst, 

 
Het werd van hogerhand geregeld
ontmoet elkaar niet meer aan huis,
houd afstand, wees alert
blijf het liefst gewoon maar thuis.

Bedrijven, winkels zijn gesloten
ouderen zitten eenzaam en alleen,
Lockdown legt zijn stempel
het virus is dodelijk en gemeen!

Kerken mogen niet meer open
alleen te volgen digitaal,
iedereen heeft ermee te maken
en het treft ons allemaal.

Maar één Deur staat wijd open
je mag komen als je wilt,
er is een rijk gedekte tafel
die ieders honger stilt.

Bij God is er geen Lockdown
kom binnen zet je neer,
bij Hem is er geen afstand
Hij is jouw Heiland en jouw Heer!

Want de Hemel kent geen zieken
er is geen virus of IC,
louter vreugde, louter blijdschap
volkomen rust en vree!

Alles is volmaakt en veilig
want Jezus als de Weg,
bevrijdt ons van elk onheil
dát heeft Hij ons gezegd!

De vakantieperiode breekt aan en dan zal er ook in juli en 
augustus geen bijbelkring zijn.
Net als bij vele anderen is ook mijn geplande reis geannuleerd. 
Mijn vakantie zal dan ook dicht bij huis zijn. Genieten van de 
natuur in eigen omgeving. 
Intussen heb ik wel een pastoraal bezoek gebracht aan een 
bewoner op verzoek en met toestemming van de leiding. Het 
blijkt dat er behoefte aan pastoraat is bij bewoners. 
Wellicht zal dit nog meer vervolg krijgen?
Ik hoop dat we elkaar in september weer kunnen ontmoeten.
Tot dan wens ik jullie allen kracht, moed en troost van de Heer 
toe.

Een hartelijke groet,
Marie-José Eberson

Inzamelactie oude mobieltjes voor Kerk in Actie
Steeds meer kerken, scholen en bedrijven doen mee met de 
inzamelingsactie van Kerk in Actie voor oude mobieltjes. Inspan-
ning loont en vele handen maken licht werk. Ook wij als diaconie 
van de Beatrixkerk gaan meedoen aan deze actie in de maan-
den juli en augustus.
Vanaf 1 juli staat er achter in de Beatrixkerk een groene inzamel-
box waar u uw oude mobieltje in kunt deponeren.
Niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, geen pro-
bleem, wij halen uw oude mobieltje op. Stuur een mailtje naar 
diaconie@beatrixkerk.nl of bel 06-53665368 en wij maken een 
afspraak met u om het mobieltje op te halen.
Met de opbrengst van voor ons waardeloos materiaal kan Kerk 
in Actie mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven!

Vrijwilligers voor ‘Zin op Zondag’ gewenst
Begin 2018 startte in de zaal van/naast de Lutherse kerk aan de 
Maanderweg ‘Zin op Zondag’. Een activiteit op initiatief van Kerk 
met Stip de Open Hof in Ede. Doelgroep: mensen met een klein 
sociaal netwerk, of mensen, levend op straat, of ex-gedetineer-
den. Een brede doelgroep die we op zondagmiddag, tussen 
14 en 16 uur, een gratis maaltijd aanbieden. Om zo als kerk te 
laten zien dat het ons menens is om hongerigen te voeden en 
een luisterend oor te bieden aan ‘ongehoorden’. Wekelijks schui-
ven tussen de 15 en 30 (m)Edenaren aan voor gezelligheid, voor 
een heerlijke maaltijd, voor een babbeltje, ook (aangepast) in 
coronatijd. ‘Zin op zondag’ willen wij breed gedragen zien door 
‘de kerk van Ede’. Geef u op: H.pol61@gmail.com.
Een activiteit van Kerk met Stip

Inleveren kopij Kerkblad

Nr.  Inleverdatum Voor de zondagen
10  17 juli 26 juli, 2 en 9 augustus
11  7 augustes 16, 23 en 30 augustus

OPA (Oud Papier Actie)
Elke 1e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt 
u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof 
van 09.00 - 12.00 uur. De vrijwilligers staan weer klaar om uw 
oud papier in ontvangst te nemen.
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Voedselbank Ede

Zoals u of jij wellicht weet, zamelen we samen met de Kleopas 
gemeente boodschappen in voor de voedselbank. Dit jaar is er 
een extra actie door de grote behoefte aan levensmiddelen. De 
actie wordt gehouden in de maand juli. 
Ook nu weer staan er kratten klaar. Dit keer buiten voor de kerk 
en op dinsdagavond van 19:00-20:00 uur bent u welkom om uw 
levensmiddelen te komen brengen. We starten op dinsdag 7 juli, 
14 juli, 21 juli en 28 juli. 
Wat wel: Wasmiddelen, koffie, thee, aardappelen, lang houdbare 
producten in blik of glas (alleen met geldige houdbaarheidsda-
tum).
Wat niet: dranken of producten met alcohol en producten die 
over de houdbaarheidsdatum zijn. 
Doet u weer mee? Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en 
namens de deelnemers van de Voedselbank zeggen wij u en jou 
hartelijk dank!

Namens de werkgroep Dienst aan de Wereld van 
Kerkelijk Centrum Emmaüs:

Inge Voorbij en Dik Groenendijk

Bericht van de diaconie
Tijdens de Coronacrisis blijven de dak- en thuislozen in Ede in 
beeld bij streetpastor Max. Hij staat in deze tijd met een fietskar 
drie keer per week in het centrum om broodjes en koffie uit te 
delen. Zo kan er op een prettige manier contact zijn. Hoe tof is 

dat! De kar staat op het Marktplein op maandag, woensdag en 
vrijdag van 12 tot 13/13.30 uur.
Daarnaast worden er elke dinsdag en donderdag in de Meet-
Inn maaltijden gemaakt, per stuk verpakt en kunnen de dak- en 
thuislozen ze daar ophalen. 
Omdat dit allemaal heel goed loopt, zijn er meer mensen nodig 
om hiermee door te kunnen gaan:
• Wie vindt het leuk en mooi om samen met een vaste 
 vrijwilliger broodjes uit te delen? Het is een heel 
 laagdrempelige manier om in aanraking te komen met 
 deze mensen. 
• Wie houdt er van koken? Wil je je daarvoor inzetten?

Je kunt meer informatie vragen aan Paul Haver (0653665368) of 
Lenneke van Maren (0624517571). 
Je kunt ook de website bezoeken: http://www.pastormax.nl/ en/of 
http://www.streetpastor.nl/.

Max heeft op zijn website de volgende tekst staan, Jesaja 58:10:

‘Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt
En de verdrukte gul onthaalt,
Dan zal je licht in het donker schijnen
Je duisternis wordt licht als het middaguur’ 

Paul Haver

Natuurlijk? (Een verhaal van hoop). 
Vandaag was ik met de auto in de buurt van Schaarsbergen. 
Mooie gelegenheid om bij “mijn plek” langs te gaan. Het terrein 
is te bereiken via een zandweg. Het is 28 graden Celsius; de 
grasvlakte ziet er verdord uit. Hier en daar liggen boomschijven. 
Er lopen een paar mensen; ik moet naar het achterste gedeelte 
lopen. Stilte om me heen, soms het geluid van een vogel. 

Kerkdiensten
ZONDAG 5 JULI

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  Noorderkwartiertje

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  online dienst

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur  proefdraaien  

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  ds. J.P. Prenger

Harskamp:
10.00 uur  online dienst

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. W. Tinga

Hartenberg:
10.00 uur 
14.30 uur   

De Gelderhorst:
10.30 uur.  niet bekend

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  geen dienst

Het Maanderzand:
weeksluiting
19.30 uur  niet bekend 

ZONDAG 12 JULI

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  videodienst ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. Lagerweij

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  online dienst

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur ds. A. Gilles
   Overvliegdienst

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  mevr. J. Brom

Harskamp:
10.00 uur  online dienst

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur  ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:
10.00 uur 
14.30 uur  

De Gelderhorst:
10.30 uur  ds. N.W. van den Houten,
  met tolk 

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  geen dienst

Het Maanderzand:
weeksluiting 
19.30 uur niet bekend

ZONDAG 19 JULI 

Prot. Wijkgemeente Noord: 
10.00 uur  Noorderkwartiertje

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10.00 uur  ds. van Buuren 

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10.00 uur  online dienst

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10.00 uur  ds. J. Dam-Oskam

Kerkelijk Centrum Emmaüs: 
10.30 uur  mevr. J. Bron

Harskamp:
10.00 uur  online dienst

Ev. Lutherse Kerk:
10.30 uur 

Hartenberg:
10.00 uur 
14.30 uur  

De Gelderhorst:
10.30 uur  dhr. W. Smit

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10.00 uur  geen dienst 

Het Maanderzand:
weeksluiting 
19.30 uur niet bekend
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Daar sta ik: in de hitte, op het verdroogde gras en de verdroog-
de hei: mijn plek! Mooi! Er schieten allerlei gedachten door m’n 
hoofd…. 
Via een ander zandpad loop ik terug naar m’n auto; bij de uit-
gang van het terrein groet ik nog even een medewerker met 
“tot ziens”. In deze situatie c.q. op deze plek een rare, bijzonde-
re groet. Ik rijd weg over het zandpad: als ik in m’n achteruit-
kijkspiegel kijk, zie ik alleen maar één grote stofwolk! Dat past 
eigenlijk heel goed bij dit terrein: een natuurbegraafplaats. Daar 
heb ik al een plek gereserveerd c.q. gekocht. Dat is/wordt dus 
“mijn plek”! 
“Tot stof zult gij wederkeren”…die gedachte zit begrijpelijk nu 
even in m’n hoofd…maar ik wil nog graag een tijdje blijven leven! 
De stofwolk is verdwenen en ik rijd weer het “gewone” leven in. 
Wat was dit toch een mooie dag! En: wat een mooie plek!! En: 
wat kan het leven toch ook mooi zijn!!! 
Kortom (de sfeer van mijn verhaal): “Omarm het leven en accep-
teer daarbij de dood; die twee zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden”. Soms in balans, soms een wankel evenwicht, soms 
helemaal uit balans. 
 

Fenno Bolks 

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR
 

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:
Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba: 
J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:
Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:
Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede, 
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor 
NL22 RABO 0312 4647 89

Bij de diensten
De Wijkkerkenraad heeft besloten voorlopig (nog) geen fysieke 
diensten te houden: pas eind augustus zou er weer ín de kerk ge-
vierd kunnen worden.
We zullen zien hoe de dingen zich ontwikkelen – de routekaart die 
de overheid er op na houdt, is aan wijziging onderhevig: wat ooit 
voor 1 september was gedacht, blijkt al op 1 juli te worden mogelijk 
geacht.
Nu heeft de kerk (i.c. de gemeente) haar eigen verantwoordelijkhe-
den en maakt ze eigen afwegingen, maar dat toch niet los van de 
kaders die van regeringswege worden voorgegeven. 
Dus: de WKR zal in zijn juli-vergadering opnieuw wat de mogelijk-
heden zijn (én de risico’s en de eventuele praktische bezwaren) 
van ‘fysieke’ samenkomsten.
Vooralsnog gaan we verder met het opnemen van ‘liturgische mo-
menten’, die via de website (zie het colofon) te beluisteren zijn. Voor 
wie die mogelijkheid niet heeft: de opnames zijn ook op CD be-
schikbaar – bel ondergetekende!

Die opnames vinden zowel gretig aftrek als brede waardering, en 
dat is op zichzelf wel een verrassing: dat zulk een digitaal surrogaat 
tóch mensen raakt en beroerd, dat er toch verbondenheid bij be-
leefd wordt. 
Ik hoor van collega’s her en der in den lande, dat men overweegt 
in het vervolg nadrukkelijker via het internet dienstbaar te zijn……
Intussen stuiten we in Tabor wel op technische onvolkomenheden, 
wij zijn niet berekend op het maken van zelfs maar bij benadering 
‘professionele’ opnames. Punt van aandacht…………

Overleden
Ook op deze plek zij met droefenis gemeld dat Marius Verschuur 
is overleden. Hij was ten onzent vooral bekend als lid van de Seni-
orenkring – waar hij indruk maakte met zijn kwetsbare maar o zo 
stevige openheid: een lief mens, in de mooiste betekenissen van 
dat woord. Op 14 juni is hij gestorven, 90 jaar. God beware zijn 
vrouw Riet en de (klein- en achterklein)kinderen! 

Vakantie(s)
Veel mensen moesten hun plannen laten varen. Voor sommigen 
komen er toch weer mogelijkheden, nu de regels versoepeld wor-
den. De meeste mensen lijken af te zien van verre reizen: onnodig 
risico lopen is voor velen niet aan de orde. Wie op reis gaat: blijf 
gezond en pas op uzelf (maar eerst op uw geliefden!). Wie thuis 
blijft: geniet van het vertrouwde.
Wie weet dient zich in de komende maanden nog wat aardigs aan 
– ik ben thuis gebleven (waar ik op het moment van schrijven onge-
veer zou zijn thuis gekómen…) en wacht andere tijden af.

Met vrede gegroet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD
 

Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
http://ede.protestantsekerk.net

Predikant:
Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld, 
tel. 0342-476572

Scriba:
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 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

Autodienst:
Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk
Verschillende mensen hebben afscheid moeten nemen van 
iemand uit hun familie. Ineens zien de tijd en de wereld er dan 
zo anders uit. Ineens sta je stil bij dingen waar je zo zelden bij 
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stilstaat. Ook als het afscheid goed mocht zijn ontdek je soms in 
jezelf dat je ziel zoveel meer herbergt dan je kunt achterhalen.
Ons gemeentelid mevrouw Boon- Evers is op 18 juni overleden.
We bidden haar familie veel liefde toe. 
En een ieder die dat kent, die verdriet draagt, onophoudelijk, 
ook…

 afscheid nemen: we zullen je bij je naam blijven noemen
    Want dood is niet het laatste.
    Liefde is sterker.
    Maar weet je,
    ze geeft soms ook zoveel verdriet.

     

    foto Jan Klok

 vreugde vieren is
    als een bloem met een vol hart
    uitkijken boven de tuin van alledag
    en blij verrast de kleurenrijkdom zien
    in elkaar; als onverwacht geschenk; zomaar geboden; van  
    Godswege.

Die bloem bidden we iedereen toe die het moeilijk heeft, zorg 
draagt, geslaagd is; ja, gewoon iederéén…

 
  

…wachtend op tijden van ontmoeting, herkenning, koffie drinken, 
elkaar bemoedigen… weemoedig maakt het wel…

Aan de andere kant: wat zijn veel mensen in tegenslag, ziekte, 
weemoed en moeiten toch sterk en vol vertrouwen. Hopelijk voor 
iedereen tòch in de plooi van elke dag het eeuwige geheim van 
liefde en geluk.
Geloof erin.

Volop nadenkend over de invulling van vieringen in de komende 
tijden, zijn er nu gelukkig steeds de videovieringen en de Noor-
derkwartiertjes. 
Wilt u deze graag bekijken en beluisteren: vraag de wijkbrief aan 
bij: wijknoord@gmail.com. Daar ontvangt u de link om alles te 
kunnen zien en beluisteren.

Op 5 juli een verrassend Noorderkwartiertje met jeugdige deel-
nemers.
De zondag daarop, 12 juli, is er een videoviering met ds. Theo 
Pieter de Jong vanuit de Noorderkerk.
En Maarten Diepenbroek op het orgel. Daar zijn we blij mee!
19 juli weer het Noorderkwartiertje met een gemeentelid dat iets 
vertelt over wat hem drijft, in beweging brengt, raakt. De woor-
den uit de groet aan het begin van onze vieringen worden tel-
kens zo veelzijdig en verrassend ingekleurd. We leren elkaar 
eens op andere wijze kennen. Het blijkt en blijft speciaal. Dank 
aan alle gasten ook vanaf deze plek.

Mijn vakantie is ook in zicht. Ik ben vrij van 17 juli tot 10 augus-
tus. In die tijd verzorgt Ineke Kerkstra de wijkbrief, die dan 1 
keer per 2 weken verschijnt, en zullen de inmiddels verzamelde 
vakantieverhalen van gemeenteleden te lezen zijn. Zo blijven we 
ook in de komende periode op allerlei manieren met elkaar ver-
bonden.
In onze woelige wereld waarin mensen terecht opkomen voor elk 
(zwart) leven dat van belang is, waar geschiedenis nieuwe ijk-
punten zoekt, beelden omvergehaald worden, kinderen wachten 
op toekomst, gezocht wordt naar medicijnen op zoveel gebieden 

hoop ik voor mij en u dat we ruimte vinden om open te staan 
voor Gods Geest; voor dat wat vaak niet benoemd kan worden, 
maar wat toch voor mensen reëel is; voor de goddelijke aanwe-
zigheid in de Schriften die leidt, geneest, troost en hoop geeft 
voor vandaag en morgen. Opdat we onze weg door die woelige 
wereld aan kunnen gaan.

 Zie ons jouw mensen,
 bewaar ons in jouw handen,
 breng ons naar jouw vrede. - Michaël Steehouder- 

https://kerkliedwiki.nl/Zie_ons_jouw_mensen 
(gezongen ook mooi!)

Vrede en alle goeds, 
Caroline Oosterveen

HARSKAMP GEREFORMEERD

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:
Ds. T. Volgenant -Beima 
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:
Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73 
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

In Memoriam Mevrouw Jacobsen - Goor
Op 5 juni 2020 is Everdina Hendrika Jacobsen – Goor overleden 
op de leeftijd van 89 jaar. Kort na haar verjaardag kreeg ze een 
beroerte en werd opgenomen in het ziekenhuis. Toen herstel uit-
bleef ging ze terug naar haar geliefde appartement in Eureka, Ot-
terlo. Hier kon ze de verzorging krijgen die nodig was en omringd 
door haar dierbaren heeft ze afscheid genomen. We lazen aan 
haar sterfbed over de Goede Herder en vol vertrouwen op Hem 
is zij gestorven. 
Ze groeide op in Otterlo, als Eefje Goor, dochter van de koster 
van de kerk, in een gezin met nog twee meisjes en een jonger 
broertje. Haar jeugd speelde zich voor een deel in de oorlog af. 
Aanvankelijk ging alles z’n gewone gangetje. Maar in het laatste 
oorlogsjaar veranderde dat. Bange momenten beleefde ze toen 
in april ’45 de bevrijding van Otterlo op hevige Duitse tegenstand 
stootte. Ze zaten in de schuilkelder terwijl de kogels tegen het 
golfplaten dak ketsten. 
Kort daarop kwam de tijding: “Jullie huis staat in brand.” Alles ging 
verloren, ook de fiets die ze zo zorgvuldig voor de Duitsers ver-
borgen hadden gehouden. De bevrijding kreeg zo voor de familie 
Goor wel een bitter randje.
In 1951 trouwde ze met Jacob Jacobsen uit Harskamp en na 
verloop van tijd vestigden ze zich in Harskamp. Ze kregen drie 
dochters en een zoon en mevrouw Jacobsen ging door het vuur 
voor haar gezin. Zij was het die het huishouden bestierde, de initi-
atieven nam, haar man zorgde voor het inkomen. De laatste jaren 
woonden ze met veel plezier in Eureka. Na een huwelijk van 66 
jaar overleed haar man in 2017 en niet lang daarna moest ze haar 
dochter Mary missen, die aan een ernstige ziekte overleed. 
In die tijd bleek dat ze sterk was, veerkrachtig. “Hier moeten we 
het maar mee doen”, zei ze. “Ziekte, de dood, het hoort bij het 
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leven. Geef het maar over, leg het in Gods hand.” Dat typeerde 
haar. Geborgen in Gods hand is boven de rouwkaart gezet. In dat 
vertrouwen hebben we afscheid van haar genomen op 10 juni, 
door de omstandigheden in een besloten dienst. 
Een van haar kinderen vertolkte op ontroerende wijze wat deze 
geborgenheid betekent: in angst, onzekerheid, verdriet en rouw 
mag je je toevertrouwen aan de hand van God. Zijn hand laat je 
niet meer los. Mag de hand van God de kinderen, klein- en ach-
terkleinkinderen zegenend nabij zijn.

Ds. Tineke Volgenant - Beima. 

Wijk
De kerkenraad heeft besloten de online diensten voorlopig, tot 
en met juli, voort te zetten op de bekende manier. Hoewel er van-
af juli weer 100 kerkgangers toegestaan zijn, is dit met zoveel 
voorwaarden omgeven dat wij eerst goed moeten kijken of dat in 
ons gebouw te realiseren is. Vandaar dat we in juni en juli op de 
dezelfde wijze doorgaan. 
We hebben het plan opgevat om op 2 augustus een openlucht-
dienst te houden, op het plein naast de kerk. Als hierover meer 
bekend is, hoort u van ons. 
Dinsdag 30 juni komt de kerkenraad weer bij elkaar. In deze ver-
gadering zullen wij een besluit nemen met betrekking tot de ove-
rige zondagen in de maand augustus. Ook hierover zullen wij u 
tijdig informeren.
Op 15 juni moest dhr. Strang worden opgenomen in het zieken-
huis. Wij wensen hem van harte beterschap en natuurlijk wensen 
we Arthur, Wil en de kinderen veel sterkte toe.
Op 17 juli mag mevr. Morren haar verjaardag vieren. Op 23 juli 
mag mevr. Strijbos haar 98e verjaardag vieren. Volgens mij mag je 
op deze leeftijd, zelfs bij dames, de leeftijd wel noemen.
Namens ons allen van harte gefeliciteerd en een gezellige dag 
gewenst. 

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Catechisanten-uitje
Op zaterdagavond 13 juni hebben wij na drie maanden weer met 
elkaar kunnen afspreken! We hebben genoten en een fijne afslui-
tingsavond gehad met patat, bowlen en ijs. Wij wensen ieder een 
goede zomer toe, succes met de (vervolg) studie en we hopen 
elkaar in het nieuwe seizoen weer te ontmoeten!

   

Hartelijke groeten, Jellie en Rian.

Pinkster Quiz 2020
Ook deze keer zijn er weer verscheidene gemeenteleden aan de 
slag gegaan met de puzzel.
Het juiste antwoord was: Gods Geest brandt van verlangen om 
ons hart in vuur en vlam te zetten!
Leuk dat jullie weer meegedaan hebben en veel plezier van de 
hartvormige theelichtjes!
Ik wil bij deze Roel van Amerongen bedanken die ook heeft mee-
geholpen met het bedenken van de vragen!

Hartelijke groet namens de Liturgiecommissie, 
Carina Roelofsen.

Collecteren
Nu er geen kerkdiensten worden gehouden is de ons bekende 
manier van collecteren met de collectezak niet mogelijk. Maar het 
collecteren is nog steeds erg belangrijk om samen kerk te kunnen 
zijn.
Als Harskamp sluiten wij ons aan bij de vorm van collecteren zo-
als deze bij de meeste wijkgemeente wordt toegepast.
Wanneer u toch iets wilt geven dan kan dat door een bedrag over 
te maken op het volgende IBAN-nummer: 
NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede
Bij de omschrijving kunt u aangeven per collecte welk bedrag u 
voor de doelen wil geven en geef daarbij ook de wijk in aan.

- 5 juli Harskamp 1e Collecte Wijkwerk 2e Collecte KIA voor het  
 binnenlands diaconaat Kindercollecte
- 12 juli Harskamp 1e Collecte Diaconie 2e Collecte Wijkdiaconie
 Kindercollecte Wijkkas 
- 19 juli Harskamp 1e Collecte Diaconie 2e Collecte Wijkdiaconie
 Kindercollecte Wijkwerk

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Uw Diakenen Ab, Adriaan en Dick

Bedankt
Hierbij willen we iedereen bedanken die op welke manier dan ook 
met ons meegeleefd heeft tijdens mijn ziekte.
Bedankt voor: gebed, bezoek, kaartje, telefoontje, app-je, mailtje 
of bloemen die we hebben mogen ontvangen.
Het heeft ons goed gedaan om te merken dat veel mensen aan 
ons dachten en/of denken.
We zijn dankbaar en blij dat het goed met me gaat 

Hartelijke groeten,
Hennie, Henk & Mark van Luttikhuizen 

Een bericht over ons kinderproject, het Christelijk Kinderher-
stellingsoord Siloam
Hierbij de laatste berichten van Robert en Durkje op Curaçao. Het 
gaat erg goed op Siloam. Begin maart moest Durkje onverwachts 
naar Nederland, omdat haar moeder was overleden. Vanwege 
de Corona uitbraak kon zij niet meer terugvliegen naar Curaçao, 
maar na 3 maanden is zij gelukkig weer op Siloam.
Onlangs is Ideriona 11 jaar geworden, een groot wonder!! Ze is 
nu vier jaar bij Siloam en werd daar gebracht op de terminale 
afdeling. De prognose van de artsen was dat ze nog 2 weken 
zou leven. We hebben haar toen gezien en ze was heel slap en 
lusteloos. Nu springt ze lachend in je armen als we komen. Met de 
andere kinderen gaat het ook goed, ze worden liefdevol verzorgd 
door Robert en Durkje.

Begin dit jaar is er door een aannemer gratis een keuken aan-
gebouwd om daarin maaltijden te kunnen verzorgen voor arme 
mensen in de buurt. Door de lock down vanwege Corona is de 
armoede helaas flink toegenomen en zijn de maaltijden meer dan 
welkom. De keuken draait erg goed. Per week geven ze nu 700 
maaltijden uit. Hiervoor hebben ze maandelijkse sponsors nodig. 
Een maaltijd kost 2,50 euro per persoon. Samen met de diaconie 
hebben we 500,- euro overgemaakt voor maaltijden.
Alle steun in geld en gebed is uiteraard van harte welkom. Do-
naties kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL23 
RABO 0156 6295 18 t.n.v. Stichting Mebi m.v.v. Siloam algemeen 
of Siloam maaltijden. Bij voorbaat dank. Wij zullen zorgen dat het 
op de juiste plaats komt.
PS Op onze website zijn ook de laatste ontwikkelingen te volgen 
van ons project tegen meisjes besnijdenis in Kenia.

Ben en Mia Oppelaar
Stichting Mebi

www.stichtingmebi.com
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet
De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag
live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant
Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker 
Ouderenpastoraat (80 plus) m.u.v. verpleeghuizen
Drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede
Tel. 0318 300 833, e-mail: nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:
Johan Huizinga, Edendreef 61 tel 638832
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Pastoraat en Overlijden
Breus Versteeg 0318 634 338
Janny Westmaas 0318 625 268
e-mail: pastoraat@beatrixkerk.nl

Wijkpenningmeester:
Giften kunnen worden overgemaakt naar: 
rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33
 t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede 
Wijkpenningmeester A.J. Koskamp, 
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas
Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 
t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:
D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:
P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Vanuit Proosda Beatitudinum
Met een ventilator hier in de studeerkamer probeer ik wat koel-
te te creëren. Allerlei roosters en papieren aan de muur wappe-
ren vrolijk mee, en Wup ligt als altijd onder het bureau aan m’n 
voeten. Vanmorgen hebben Maarten en ik een lang eind op de 
racefiets gefietst, heerlijk over de Amerongse berg, en met wat 
pontjes over het water langs de Neder-Rijn gefietst. Buiten zou 
je bijna vergeten – zeker met alle versoepelingen – dat het virus 
wat nu al maanden wereldwijd zo ontregelend heeft huisgehou-
den nog lang niet weg is. Bezorgd vraag ik me wel eens af wat 
dit allemaal nog gaat betekenen, ook voor ons. En terwijl velen 
genieten van de zomer is er en heel aantal gemeenteleden, in 
‘de risicogroep’, die het ‘oude leven’ nog lang niet kunnen oppak-
ken. Voor weer anderen is dat in ieder geval niet mogelijk, omdat 
zij geliefden hebben verloren… Al met al voelt het als een harde 
les in wat eigenlijk wel wisten; namelijk dat wij kwetsbare men-
sen zijn. En afhankelijk. 
Plotseling klinken woorden die we zo vaak hoorden in de kerk 
opeens heel anders. Dat er God is die ‘trouwe houdt, van 
geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen, 

de werken Zijner handen’… Ik citeer het nu bewust even in ver-
woording die ik zelf eigenlijk zelden gebruik… Want juist deze 
vertrouwde oude woorden hebben opeens dan troostende 
kracht. Omdat generaties voor ons hier ook hoop en troost in 
vonden, bij tijden van misoogst, van ziekten, van overstroming, 
van tegenslag of zwaar weer… 
Het jaarthema wat de Taakgroep Gemeenteopbouw voorstelde 
aan de kerkenraad lijkt opeens nog actueler en betekenisvoller. 
Daarover hieronder meer.
In de Volkskrant stond een poosje geleden een veelzeggende 
kop. Ik kreeg het doorgestuurd met een knipoog er bij… ‘De kerk 
is leeg, maar het hoofd van de dominee zit vol’… De afge-
lopen maanden waren ook voor veel kerkenraden, vrijwilligers, 
kosters en dominees behoorlijk pittig. Zij deelden in zorgen van 
veel mensen – maar stonden ook voor de vragen wat wel en niet 
kon en hoe de diensten door konden gaan. Ik ben dankbaar voor 
de manier waarop het in de Beatrixkerk gegaan is in de afgelo-
pen tijd. En ik heb ronduit bewondering voor wat veel vrijwilligers 
voor elkaar kregen. Maar het was zoeken. En aftasten. En niets 
leek vanzelfsprekend. Dat dat soms ook winst betekent, is geluk-
kig ook waar. Erg dankbaar ben ik bijvoorbeeld voor het initiatief 
van collega Prenger om samen als voorgangers een viering voor 
te bereiden die in alle wijken een plek kon krijgen. Deze viering 
is ook via de website van de Beatrixkerk ‘mee te doen’, vanaf 1 
juli. 
Er zouden veel bespiegelingen gehouden kunnen worden over 
de afgelopen tijd. Wat het betekent voor het gemeenteleven, voor 
de diensten (hoe vier je eigenlijk ‘online’) voor het pastoraat, voor 
het jeugdwerk, voor de dominees, nou ja, voor zoveel… Maar 
dat doe ik nu maar even niet. Leuk is het dat één van onze stagi-
aires, Tim, een grondig onderzoek heeft gehouden naar ‘kerk in 
Corona-tijd’. Er staat veel boeiends in zijn rapport. 
In deze maand is het mooi dat veel Taakgroepen alsnog, na 
maanden elkaar niet gezien te hebben, nu nog één keer op veili-
ge afstand van elkaar in de kerk samen komen om elkaar te ont-
moeten, een goede zomer te wensen en afspraken voor straks 
in het nieuwe seizoen te maken. Onder het bekende voorbehoud 
natuurlijk… 
Ook de Algemene Kerkenraad komt in deze weken nog een aan-
tal keren samen. Het doet goed om ook in dat verband te mer-
ken dat we groeien in een gezamenlijk gedragen visie. 
De ventilator blaast ondertussen door. Tussen alle wapperende 
papieren zie ik ook een folder van een camping. Ik zie er naar uit 
om daar in augustus met ons busje naar toe te rijden. Nog een 
paar weken, dan gaan we uitrusten. 
Ik sluit af met een woord van Andries Govaart (pag. 1335, lied-
boek), 

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van het leven proeft
en gaat in vrede.

Allen een goede zomer gewenst en een hartelijke groet uit de 
pastorie,

ds. Theo Pieter de Jong 

Belijdenis catechese!
Na de startdienst in september zal er weer belijdeniscateche-
se starten. In een Zoom-overleg heb ik pas met 7 jonge men-
sen afspraken gemaakt over het traject wat ze gaan volgen. We 
hebben er zin in! We zullen ons verdiepen in allerlei geloofs-en 
levensthema’s, maar ook op onderzoek gaan in de gemeente – 
door Taakgroepen en commissies te bezoeken, door interviews 
te houden met ouderen, kinderen en jongeren over wat zij gelo-
ven. Elke twee weken ontmoeten we elkaar – en in de 40-dagen 
tijd zal dat uiteraard zelfs wekelijks zijn… Een kloosterweekend 
hoort er bij, en… nou ja… nieuwsgierig geworden? Wil je mee 
doen? Dat kan… Alle leeftijden zijn natuurlijk welkom. Laat het 
dan even weten; dominee@beatrixkerk.nl 

Over kosters en vreugde en verdriet…
Dubbel feest bij fam. Roseboom…! Naast het eigen huwelijks-
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jubileum was er nog een mijlpaal voor onze koster. Matty pas-
seerde de grens van het 35 jaar koster zijn in onze kerk… Op 
gepaste wijze werd daar in deze vreemde tijden aandacht aan 
geschonken. Maar ook op deze plek een hartelijke felicitatie en 
vele goede jaren verder toegewenst!
Velen herinneren zich met dankbaarheid hun jonge jaren in ‘de 
Open Haard’… Daar waar nu het eerstelijnscentrum naast de 
Beatrixkerk staat was eens een levendig kerkelijk centrum waar 
vele activiteiten gehouden werden en mensen ook de liefde van 
hun leven vonden. Op 15 juni is Tiny Bekkers overleden, zo kort 
na haar zoon Dick. Tiny is 94 jaar geworden en was jarenlang 
met haar man koster in de Beatrixkerk en beheerdersechtpaar 
van de Open Haard. We gedenken Tiny in dankbaarheid voor het 
vele wat ze voor zovelen, ook in onze gemeente betekende. 

Doopdiensten
Op 7 juni mocht er voor het eerst weer een kleine groep mensen 
in de kerk de dienst bijwonen. Als ‘proefgroep’ deed de kerken-
raad dienst. Juist op deze zondag ging onze classispredikant, ds. 
van Iperen voor. Het was goed en ontroerend om weer samen te 
komen in de kerk. In de middag werden de nichtjes Liv en Mila 
van der Eijk gedoopt. Een zondag om niet snel te vergeten.
De volgende doopdienst staat op 5 juli gepland. We hopen dan 
Theo Lamers en Esmee van Limbeek te dopen. 
Ondertussen zijn Chris Ittman en Joshua van Dokkum gebo-
ren. Hun doopdienst staat gepland op 11 oktober. De volgende 
twee dopelingen hopen we dan op 22 november te dopen. Nu 
we niet meer met zoveel mensen in de kerk mogen zijn moe-
ten de dopelingen wat per 2 en 3-tallen verspreid worden. Het is 
bemoedigend dat we ook in deze tijden mogen dopen. Als alles 
goed blijft gaan zou het zo kunnen zijn dat we aan het eind van 
dit jaar 14 kinderen hebben mogen dopen. In de 10 jaar dat ik nu 
predikant ben heb ik dat nog niet eerder meegemaakt. Iets waar 
we dankbaar voor zijn…! 

Geboren!
Op 17 juni is Thirza Adriana geboren, als derde dochter van 
Aron en Anneloes van Engelenhoven. Thirza is de kleine zus 
van Emmaly en Phileine en het gezin woont aan de Dahliastraat 
17. De naam Thirza betekent ‘welgevallen’, we hopen dat God en 
mensen aan haar leven welgevallen hebben… Op het kaartje 
staat in ieder geval al dat de wereld mooier is met Thirza…  
We feliciteren Aron en Anneloes van harte met de geboorte van 
Thirza en zien er naar uit haar ook in de gemeente te mogen 
verwelkomen!

Bij de diensten:
Op zondag 5 juli, de 4e zondag na Trinitatis sluiten we ons jaar-
thema ‘leer ons bidden’ af. Na over veel kanten van het gebed 
nagedacht te hebben in de jaarthemadiensten denken we nu 
na over gebed als zegen. We lezen daarbij uit Efeze 6. In deze 
dienst mogen Theo Lamers en Esmee van Limbeek het teken en 
zegel van de Heilige Doop ontvangen. 
Op de 5e zondag na Trinitatis, 12 juli, hoopt onze oud-predikant, 
ds. Lagerweij uit Zwolle voor te gaan. We zien er naar uit hem 
weer in ons midden welkom te heten!
Ds. van Buuren, uit Rheden hoopt op de 6e zondag na Trinitatis, 
19 juli, voor te gaan. Ook deze zondag, een goede dienst toege-
wenst!

“Met het oog op morgen”
Dit is de titel van het nieuwe jaarthema in de Beatrixkerk-wijk. 
Samen willen we een jaar lang bezig gaan met dit onderdeel 
van ons geloof. Veel Bijbelteksten gaan over de christelijke hoop, 
de toekomstverwachting van Israël en de gemeente van Jezus 
Christus. Dit blijkt niet zomaar een los onderdeeltje van het evan-
gelie, maar heel centraal. Wat verwachten we, wat hopen we…? 
Vragen – ook voor ons, misschien juist wel nu – die ons stil zet-
ten. Verwachten we een ongekende recessie in het najaar en in 
het komende jaar? Wat hopen we dan? Voor dit leven? Welke 
plaats heeft ‘de hemel’ in jouw geloof? Wat hoop je als het over 
deze schepping gaat? En hoe zat het ook alweer met ‘ik ver-
wacht de opstanding der doden?’ De terugkeer van onze Heer? 
Wat verwacht je van je eigen leven – over een jaar? Over 5 jaar? 
En wat is onze hoop voor de kerk – nu we over de toekomst van 
de Protestantse Gemeente Ede nadenken? 

Spannende vragen – van verschillende orden wellicht – maar al 
met al ook wel genoeg stof om over na te denken. 

Hieronder het schema met sub-thema’s per zondag, en de bijbe-
horende lezing:

13 september – startdienst; (Avondmaal en Aanstelling Heidi 
Koster als leervicaris) 
Wat verwachten we? Lezing: Psalm 39. 

11 oktober (doopdienst) 
En deze aarde dan? Lezingen: Genesis 1:26-31 Openbaring 
21:1-8

22 november – Wat is eigenlijk het evangelie? (doopdienst)
Wat zegt het evangelie over de toekomst? Lezing: Handelingen 
17:22-34

13 december (HA) – GAUDETE! , 3e advent - (voorganger: leer-
vicaris Heidi Koster) 
Een vroege kerst dit jaar; wat heeft die kribbe met kwaad en ter-
rorisme te maken…? Lezing: openbaring 12:1-17

17 januari 2e zondag na Epifanie 
Een nieuw jaar… (hoe zit dat eigenlijk met de gave van profe-
tie?) Lezing: Joh. 15:18-16:15

7 februari 5e zondag na Epifanie – zondag Sexagesima 
Over (wereld)politiek in het licht van de Bijbel Lezing: Daniel 7

14 maart (HA) – LAETARE!, 4e zondag 40-dagentijd 
Lezing: Gen. 25:19-21 “en God liet zich verbidden” 

18 april 3e zondag van Pasen – Misericordia Domini – 
Lezing 1 Kor. 15 De opstanding van Jezus is nog maar het 
begin… 

23 mei PINKSTEREN! 
Over de toekomst van de kerk Lezingen: Handelingen 2:1-4, 
Matt. 16:13-21, Openb. 2:1-7 

27 juni afronding Jaarthema 
Uw Koninkrijk kome…! Lezing: Matt. 6:5-18

Van de kerkenraad
Op de laatste maandag van juni is de wijkkerkenraad van de 
Beatrixkerk sinds lange tijd weer een keer fysiek bij elkaar 
geweest. Het was bijzonder om weer bijeen te zijn. Hetzelf-
de geldt voor de taakgroepen die weer bij elkaar kwamen en 
natuurkijk is het mooi dat de zondagse erediensten die, door de 
verruiming van de coronamaatregelen, door steeds meer men-
sen bezocht kunnen worden. Het is goed om weer samen te zijn, 
om in elkaars bijzijn het Avondmaal te vieren en om samen naar 
muziek te luisteren en te bidden. Hulde voor de werkgroep die 
dit allemaal in goede banen leidt, maar ook voor de gemeente-
leden die de techniek bedienen en ervoor zorgen dat we thuis 
mee kunnen vieren. We gaan als kerk de zomer in waarbij alles 
weer een beetje op gang komt en tegelijkertijd veel activiteiten 
op een lager pitje komen te staan zodat we kunnen genieten van 
vakantie of even niets doen. Namens de kerkenraad wens ik u 
Gods zegen, hoop ik dat u kunt genieten van al het goede en 
sterkte bij alle moeites die er ook bij velen zijn.

Peter van Veen

Opstart Beatrixkerk 
Volgende week gaan we een nieuwe fase in bij het opstarten 
van de diensten in de Beatrixkerk. Dan mogen tot maximaal 100 
gemeenteleden de diensten live meemaken. Omdat we ons aan 
de 1,5 m regel houden zullen dit er maximaal 80 zijn. Hebt u/
jij in de afgelopen weken al een dienst mogen bijwonen? Wij 
als organisatoren ervaren dat het steeds soepeler verloopt. De 
coördinatoren en andere hulpverleners doen prachtig werk en 
de gemeente past zich prima aan. We leren snel en hebben ook 
het volste vertrouwen om op zondag 5 juli de volgende fase in 
te gaan. Dit zal wederom een doopdienst zijn, waarbij dan ook 
de oppasdienst weer wekelijks beschikbaar zal zijn. Schroom 
niet om u/jullie aan te melden voor de komende diensten. Indien 
u moeite heeft met de trap bij de hoofdingang meldt dit dan ter 
plaatse, want ook daarin kunnen we een oplossing bieden om u 
via een andere ingang binnen te laten. Ook gemeenteleden die 
een zitplaats in de buurt van de ringleiding voor slechthorenden 
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willen hebben kunnen dit bij de coördinatoren melden. Verder is 
in overleg met de Kindernevendienst afgesproken om deze voor-
lopig éénmaal per maand te laten plaatsvinden. Er staan kinder-
nevendiensten gepland op zondag 26 juli en 23 augustus. Dus 
ouders met kinderen in deze leeftijdsgroepen een goede gele-
genheid om jullie juist dan aan te melden. Het zou leuk zijn als 
de kinderen elkaar dan ook weer in de kerk kunnen spreken. 
Aanmelden voor het bijwonen van de diensten kan via de web-
site https://www.beatrixkerk.nl/ vanaf maandag tot donderdag 
19:00 uur of telefonisch 06-1343.8955 bereikbaar op maandag, 
dinsdag en woensdag van 17:00 tot 19:30 uur. Uiterlijk vrijdag-
avond 20:00 uur ontvangt u/jij een bevestiging al of niet. Gedu-
rende de vakantieperiode houden wij u via de website en even-
tueel een emailbericht op de hoogte van eventuele wijzigingen.
Allen een gezegende en gezonde vakantieperiode gewenst.

De Werkgroep Opstart Beatrixkerk

De Alpha-cursus 2020
Zoals u weet organiseren we als Beatrixkerk al een aantal jaren 
een Alpha-cursus samen met de Nieuwe Kerk, de Bethelkerk 
en de Kleopasgemeente. Er hadden zich deze keer 16 cursis-
ten opgegeven. Deze zijn in drie groepen verdeeld en in januari 
jl. zijn we gestart. In het weekend van 6 en 7 maart hebben we 
in de ‘Bergman Clinique’ het onderwerp over de Heilige Geest 
behandeld. Het werd een prachtig weekend met zeer inspireren-
de sprekers. Daar kijken we in dankbaarheid op terug. Een week 
daarna werden we geconfronteerd met de corona-pandemie 
die het hele land stillegde en wij daardoor ook jammer genoeg 
moesten stoppen met de cursus. In deze lock-downperiode heb-
ben we frequent contact onderhouden met alle cursisten via 
mail, whatsapp en of een kaartje.
Vorige week dinsdagavond hebben we de cursus met ons groep-
je in één keer afgesloten, waarin we alle nog resterende onder-
werpen met elkaar hebben besproken. Dat was voor ons allen 
een heel zinvolle en waardevolle avond.
Hoe het verder zal gaan in het volgende seizoen weten we nog 
niet, dat hangt af van wat de pandemie gaat doen en de regels 
die daarmee samenhangen.
Alpha-Nederland heeft een online cursus ontworpen. De uitwer-
king hiervan zal nog door Alpha Ede-breed worden besproken. 
Wanneer we meer weten en wanneer en hoe een en ander er uit 
zien gaan zien, zullen we u via de bekende kanalen laten weten,

Namens het Alpha-team,
Aly Batterink

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF 

 

 

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Predikant: 
Ds. Agnès Gilles 
Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM 
Tel. 06-41866969 E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl 
Bij geen gehoor, kunt u contact opnemen met de scriba, zie ge-
gevens hieronder.

Scriba:
B. Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029 of 06-15686248

Wijkkas De Open Hof 
Giften kunnen worden overgemaakt naar: 
Protestantse Gemeente Ede 
t.n.v. Wijkkas De Open Hof 
NL62 RABO 0162 3002 12 
Wijkpenningmeester J. Hiddink e-mail: jenghiddink@hetnet.nl

Kerkdiensten vanaf 12 juli a.s.
Twee leden van de wijkkerkenraad hebben samen met de 
beheerder van De Open Hof het gebruiksplan geschreven om 
weer kerkdiensten te houden.
Op 5 juli houden we (in beperkte kring) een ‘proefdienst’. Alle 
reacties die we hebben gekregen naar aanleiding van een brief 
aan onze gemeenteleden alsook de bevindingen van zondag 5 
juli nemen we mee om een beslissing te nemen of we wel of niet 
gaan starten met de diensten in de vergadering van de wijkker-
kenraad van 6 juli a.s. Inmiddels zijn er nog meer vrijheden naar 
aanleiding van de persconferentie van woensdag 24 juni jl. Ook 
dit zal worden meegenomen in deze vergadering. Via kijk op de 
wijk en de website houden we u op de hoogte!

Giften
Naast veel giften voor de actie Diyo Nepal komen er ook nog 
steeds giften binnen voor de wijkkas en het bloemenfonds. Heel 
fijn dat u ook in deze tijd deze doelen blijft steunen.

Betty Pluimers

Afscheid Harm van der Meij
Na heel veel jaren, bijna niet op te noemen, neemt in deze stil-
le coronatijd Harm per 1 juli a.s. afscheid van ons als ouderling 
kerkrentmeester. Geen mogelijkheid tot handen schudden, of 
anderszins. Want ook hij behoort met zijn leeftijd tot de risicoca-
tegorie. 
Dus doen we het nu op afstand. En we laten u daar graag in 
delen.
Zag je Harm altijd op het achterste deel van De Open Hof glimla-
chen en socializen. 
Hetzelfde gezicht was bekend binnen de gehele Protestantse 
kerk in Ede, en daarbuiten.
Harm was onze financiële motor en onderbouwde in geschrift of 
woorden zo ongeveer alle cijfers die onze gemeente rijk is. Van 
begrotingen tot jaarrekeningen. Van een noodpotje hier of een 
noodpotje daar. Bij Harm kon je aankloppen. Niet dat je altijd iets 
kreeg. Het zou mooi zijn geweest. Harm was onze schatbewaar-
der.
Dat niet alleen. Samen hebben we gezocht naar mogelijkheden 
om de toenmalige fusie gestalte te geven. Een ingewikkeld pro-
ces met veel emoties. Zijn bijdrage daarin was bijzonder.
Al rond de 50 jaar is Harm actief. 
Of hij hier een boek over gaat schrijven is ons niet bekend. Wei-
nigen zijn zo ingewijd in de kerkelijke dreven als Harm. We zijn 
benieuwd.
Als wijkkerkenraad willen we Harm en degene die hem altijd de 
ruimte hiervoor heeft gegeven, Mary, bedanken voor alles wat 
zij voor ons en de protestantse gemeente hebben gedaan. We 
spreken de wens uit dat we nog lang van jullie mogen genieten. 

Met alle goeds voor jullie, namens de gemeente en de 
wijkkerkenraad van De Open Hof 

Dingeman de Jong

Collectes
Zondag 5 juli De eerste collecte is voor het eigen wijkwerk. In 
deze coronaperiode vragen sommige activiteiten minder geld, 
denk bijvoorbeeld aan koffiedrinken na de dienst. Daarvoor in de 
plaats komt dan bijvoorbeeld de uitgave van het mooie magazine 
De Hovenier. De komende weken is het de bedoeling om de vie-
ringen voorzichtig te gaan opstarten dat brengt extra kosten met 
zich mee. Daarom blijft het geven aan dit doel nog steeds heel 
hard nodig.
De tweede collecte is voor Kerk In Actie met als doel Vakantie-
pret voor kinderen in armoede in Nederland.
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. 
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, 
dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt 
Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, 
met advies en informatie.
Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van 
elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de 
Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke 
zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door 
kunnen komen. Doet u mee?
Zondag 12 juli De eerste collecte is voor het landelijk diaconaal 
werk van de PKN in Utrecht. De landelijke Protestantse Kerk in 
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Nederland organiseert diaconaal werk op landelijk niveau. Hier-
bij hoort het opzetten en begeleiden van de diverse projecten 
van Kerk-in-Actie in het land. Om dit werk te kunnen uitvoeren 
wordt voor dit werk jaarlijks door de synode voor elke kerkelijke 
gemeenten een geldbedrag (quotum) vastgesteld
De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie. Voor ons als 
diakenen van de Open Hof zijn er genoeg doelen om aan te 
geven zoals: de voedselbank, zeker in deze tijd heel belangrijk; 
Zin op Zondag; actie Diyo Nepal.
Zondag 19 juli De eerste collecte is voor een plaatselijke dia-
conaal doel de Meet-Inn. Meet-Inn heeft een diaconale opdracht 
om namens de kerken hulp te bieden aan mensen die moeilijk 
voor zichzelf kunnen opkomen.
De tweede collecte is voor de eigen wijkdiaconie met als focus 
deze keer “kerstfeest 2020” voor kerstgiften en kerstpakketten.

Het diakenen-team

OPA
Op zaterdag 4 juli kunt u weer het oude papier brengen op de 
parkeerplaats bij de Open Hof.

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS 
SAMENWERKENDE KERKEN

 

 

Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:
Ds. J.P. Prenger, tel. 306943

Secretariaat Cora: 
Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede, 
donkers@emmaus-ede.nl

Bij de vieringen
Zondag 5 juli: ik ga er op dit moment helemaal van uit dat met de 
nieuwe regels we met zo’n 70 á 80 mensen in de kerk kunnen 
zitten. Op zich mogen we met 100 mensen, maar dat gaat niet 
echt passen. Ben heel benieuwd hoeveel mensen er weer echt 
komen!
Om meteen maaltijd van de Heer te vieren zou natuurlijk hele-
maal prachtig zijn, maar op dit moment zit dat er nog niet in. 
Daarvoor moeten we meer eerst ervaring hebben met een gro-
tere groep mensen in de kerk. De lezing is Mattheus 11: 25-30. 
Muzikale leiding is in handen van Govert.
Zondag 12 én zondag 19 juli komt een voor bijna iedereen zeer 
bekende voorgangster: Janneke Bron. Fijn dat ze er twee keer 
achter elkaar is! Beide keren speelt Erik op de piano.

 

Afscheid Hans Lucassen
Zoals iedereen inmiddels weet is pastor Hans Lucassen per 
1 juni met emeritaat gegaan. Het formele moment van zijn 
afscheid heeft in de Antoniuskerk plaatsgevonden in kleine kring. 
Gemeenteleden uit de Zalige Titus Brandsma parochie hebben 
een warm afscheid moeten missen, evenals de Emmaüs-ge-
meenschap. Zowel voor hen als voor Hans zelf niet fijn, en we 
hopen nog een moment te creëren waar dat ook in en voor 
Emmaüs op gepast wijze kan. 
Met het emeritaat van Hans vertrekt de laatste werker van het 
eerste uur uit de oecumenische gemeenschap Emmaüs, met 
haar roots in de hervormde, gereformeerde, rooms-katholieke, 
lutherse en vrijzinnige kerken. Gelukkig zijn we als CoRa nog 
steeds in goed contact met de parochie en worden met regel-

maat diensten door rooms-katholieke voorgangers verzorgd. 
We gaan Hans absoluut missen en hopen dat de geest van zijn 
inbreng en gedachtengoed nog lang blijft rondwaren in onze 
gemeenschap. 

Albert Wielink
Voorzitter Coördinatieraad (CoRa)

Afscheid
31 mei jl. hebben we Pinksteren gevierd, en daarin mijn afscheid 
van bijna 40 jaar pastoraal werk, tijdens een eucharistieviering in 
de St. Antoniuskerk met mijn collega’s Henri en Guido. In “Coro-
na-tijd”, in een praktisch lege kerk en alle deuren gesloten, hoe 
bizar kan het zijn. Liturgie vieren, voorgaan, zingen en verkon-
digen, ik heb het altijd graag gedaan en geprobeerd dit te doen 
vanuit mijn eigen geraaktheid door de schriftlezingen. In de hoop 
dat anderen ook geraakt zouden worden en op het spoor zouden 
kunnen komen van Gods presentie in onze wereld; en om te ont-
dekken wat jou en mij heeft gemaakt tot wie je bent en wellicht 
nog worden kunt, in relatie tot de ander en in relatie tot God. 40 
Jaar heb ik als pastor en voorganger Pinksteren mogen vieren, 
samen met u, met jou en vele anderen. Ook deze keer. 
In het Pinksterverhaal lezen we, de vroege morgen, zeg ‘ het 
derde uur van de dag’ - dat is exact om 9.00 uur. Je zou kun-
nen zeggen: de ochtendspits: als de stad wakker is, mensen 
hun dagtaak zijn begonnen. Precies daar gebeurde het toen en 
gebeurt Pinksteren opnieuw. Onze hoop, ons verlangen: niet 
meer opgesloten, in quarantaine, - maar juist: deuren en ramen 
wijd open, mensen vanuit alle windstreken die elkaar ontmoeten. 
En dan kan het gebeuren: iedereen verstaat iedereen, zomaar, 
zonder moeite, en iedereen zegt, stomverbaasd - wat zou dit 
betekenen?
En daar is het gebeurd, op die 50ste dag. Alsof er een frisse 
wind opstak. En de leerlingen en al die anderen krijgen lucht, 
adem, ze komen in vuur en vlam te staan en worden verstaan! 
Zij worden nieuwe mensen, be-geesterde mensen. En wie nog 
meer allemaal? 
Mannen, vrouwen, meisjes, jongens, ouderen en jongeren. 
Petrus tekent het zelf uit. De Geest is van iedereen! Nooit 
zal men meer mogen zeggen, dat de Geest iets is van hoger-
ge¬plaats¬ten, van koningen of profeten. Nooit zal men meer 
mogen zeggen, dat de Geest alleen van Israël is of alleen van 
de Kerk. Nee, de Geest gaat de straat op. Bovendien kwam die 
Geest midden in het religieuze bolwerk juist over buitenstaan-
ders, Galileëers: mensen uit een buiten¬gewest, die leven aan 
de marge, tussen het uitschot. Uitgere¬kend zij gaan voorop en 
spreken die nieuwe taal, de taal van vernieu¬wing, de taal van 
beweging, waar we allemaal nu ook zo naar verlangen, voor 
onze wereld en zeker ook voor de kerk, voor de kerk van de toe-
komst!
31 mei, in een “lege kerk”, maar verbonden met vele huiskamers 
in een live-stream: “En heel het huis waar zij gezeten waren, was 
er vol van”. Opdat het ons allemaal mag overkomen: dat wij wor-
den ver¬vuld, met vuur, met tongen en talen. Om vol van Gods 
goede Geest het nieuwe vuur, de juiste taal te vinden, te ontvan-
gen. Dat ook wij, net als zij toen, het durven op te nemen tegen 
de tong van de machthebbers, tegen de tong van de mensen-
moordenaars en plunderaars der aarde, tegen de dubbele en 
gladde tongen, tegen de tong van onrecht, van terreur en oor-
logsdrift. 
Dat ook wij in deze bizarre tijd van inkeer en bezinning die zelfde 
vurige, goddelijke tongen krijgen en in actie komen. Wij die zo 
enthousiast (betekent letterlijk ‘vol van God’) worden, dat we het 
vervolgens doen, die Geest in praktijk brengen - dát is tenslotte 
de taal die iedereen verstaat!
Het afscheid had iedereen zich anders voorgesteld. Hopelijk 
dat we dat later(?) op een meer persoonlijke wijze alsnog met 
velen samen in een kerkelijke viering mogen en kunnen doen. 
Maar wat mij in de dagen voor Pinksteren hoopvol verrast heeft 
en goed gedaan dat zijn de echt honderden(!!!) persoonlijke brie-
ven, kaarten, mails, bloemen en bonnen die zeer velen mij en 
ons gezin hebben gestuurd; echt geweldig, zeker ook vanwege 
de toegevoegde foto’s en zeer persoonlijke en lieve herinnerin-
gen over de afgelopen bijna 40 jaar. Zo’n dertig jaar in Ede, waar 
mijn hart lag in de oecumene. Met veel dank en plezier denk ik 
terug aan de jaren dat we gingen pionieren in de Rietkampen. 
De opbouw van 5 samenwerkende kerken, de fijne samenwer-
king met collega’s in de oecumene en de vele enthousiaste vrij-
willigers. De totstandkoming van een eigen kerkelijk centrum 
midden in de wijk. Bedankt! 
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Dank voor zoveel liefde en vertrouwen, dank voor de samen-
werking en inspiratie, voor al uw reacties, voor de afscheidsca-
deaus en de mogelijkheid om mijn, onze wens van een e-bike 
te kunnen vervullen. Deze maand zal ik mijn eerste AOW- en 
pensioenuitkering ontvangen. Ik zal vooral de tijd nemen om de 
nieuwe fase in mijn, ons leven in te gaan vullen. Deze zomer-
maanden geven daar alle ruimte voor. Met mijn collega’s is de 
afspraak gemaakt dat ik zeker de eerste zes maanden geen acti-
viteit in de parochie zal ontplooien, daarna zal ik die in overleg 
gaan overwegen. Voor nu wens ik u en jou de Geest van Pink-
steren toe, alle goeds, gezondheid en Zegen.

Hans Lucassen

ALGEMEEN

SYNODE SCHAART ZICH ACHTER NIEUWE VISIENOTA ‘VAN 
U IS DE TOEKOMST’
Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de Protestantse Kerk 
een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de ko-
mende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de 
lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. Bijna de 
voltallige generale synode kan zich hierin vinden en schaart zich 
achter de nieuwe visie.
Om tegemoet te komen aan de gemaakte opmerkingen zegt scri-
ba ds. René De Reuver toe dat in samenspraak met de Generale 
Raad van Advies (GRA) de visienota wordt aangevuld. De nieuwe 
visienota geeft richting en biedt perspectief voor kerk-zijn in de 
huidige Nederlandse context, aldus scriba De Reuver. Voor alle 
plaatselijke gemeenten komt een gesprekshandleiding met sug-
gesties en vragen voor het gesprek binnen de eigen gemeente 
over de visienota beschikbaar. 

Genade als grondtoon
De visienota actualiseert en concretiseert Kerk2025, de bewe-
ging die de Protestantse Kerk enkele jaren geleden heeft ingezet. 
‘Van U is de toekomst’ wordt vertaald in concreet beleid voor de 
kerk als geheel en voor de dienstverlening aan lokale gemeen-
ten. De nadruk in de visie ligt op genade als bevrijdende grond-
toon. “Het komt in onze tijd aan op lege handen, ontvankelijkheid, 
waakzaamheid en concentratie op God”, aldus ds. De Reuver. “De 
kerk is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk leeft van 
de verbondenheid met Jezus Christus. Waar Jezus is, daar is de 
kerk.”
In de visienota wordt gerefereerd aan het beeld van een kerk rond 
twee altaren. De Reuver: “Het ene altaar staat in de kerk en het 
andere midden in de samenleving. Het ene altaar kan niet zonder 
het andere. We verbinden de liturgie in de kerk met de ‘liturgie van 
het dagelijks leven.”

Kerk in een veranderende context
We leven in een tijd waarin Nederlanders ‘klagend gelukkig’ zijn, 
maar grote maatschappelijke ontwikkelingen het gevoel van on-
zekerheid voeden. Driekwart van de Nederlanders vindt dat de 
tegenstellingen in de samenleving toenemen. De kerk en andere 
georganiseerde religieuze verbanden lijken te verkruimelen. Tege-
lijkertijd telt ons land talloze zinzoekers. Met name bij jongeren is 
er een verlangen ergens bij te horen. De Reuver: “Als kerk sluiten 
we onze ogen niet voor zorgelijke ontwikkelingen. Veel gemeen-
ten zijn bevangen door kramp vanwege de krimp. Hoe houden we 
het vol?” In deze context is de Protestantse Kerk actief als kerk, 
aan het begin van een nieuw decennium. “Daarin gebeurt ook 
veel goeds, in en buiten de kerk. Laten we daarom om te begin-
nen eens dik onderstrepen dat we dankbaar mogen zijn voor wat 
God ons geeft, in vrijheid en (relatieve) welvaart.” 

Meer dan inzoomen op moment
De synodevergadering vindt vandaag in een unieke setting plaats. 
Geheel volgens de coronarichtlijnen zijn op 4 locaties in het land 
(Leeuwarden, Doorn, Utrecht en Tilburg) maximaal 30 leden bij-
een. Onderling contact is er via beeldverbinding. De nota was al 
grotendeels klaar voor de kerk te maken kreeg met de corona-
crisis. De Reuver: “Dit visiedocument doet méér dan inzoomen 
op het moment.” Tegelijk erkent hij dat door het coronavirus alles 
anders is geworden. “Dat kan gevolgen hebben voor hoe de visie-
nota door plaatselijke gemeenten uitgewerkt zal worden.”

Focus op meer dan alleen kerk-zijn
De komende jaren investeert de Protestantse Kerk in Nederland 
in het versterken van de plaatselijke gemeente als Woord- en ta-
felgemeenschap. De Reuver: “We verlangen ernaar dat het Woord 
zo wordt gehoord en vertolkt dat het in deze tijd klinkt als een ont-
dekkend, bevrijdend en hoopvol woord van genade.” Ook wordt 
de focus gelegd op de kerk als gebedsgemeenschap en wordt 
gestreefd naar een vernieuwde cultuur van gebed in eredienst, 
aan kerkelijke vergadertafels, in kleine kring en in persoonlijk ge-
bed. Daarnaast wordt gewerkt aan een kwalitatief hoogstaande 
en brede muziek- en liedcultuur. Daarbij wordt geput uit de rijke 
traditie van de kerk van alle tijden en plaatsen, die de laatste de-
cennia een enorme verbreding heeft ondergaan. De Reuver: “Als 
kerk willen we ons oefenen rond de vraag waar Christus zich laat 
vinden en waar Hij ons roept Hem te  volgen. Hoe dien ik God in 
mijn leven van alledag?”

EERSTE MISSIONAIRE TRENDREDE: KERK ALS INSPIRE-
REND VOORBEELD IN TIJDEN VAN VERANDERING
Toekomstdenkers zijn het erover eens dat het tempo waarin 
onze samenleving verandert niet meer omlaag zal gaan. Alles zal 
steeds sneller veranderen, ook de kerk. Dat biedt kansen, ont-
dekte ds. Tim Vreugdenhil. “Wat zou het mooi zijn als de kerk als 
inspirerend voorbeeld dient van hoe je inspeelt op maatschappe-
lijke veranderingen!”
Het komende decennium zal de samenleving een enorme transi-
tie doormaken. Ook de kerk staat voor grote veranderingen. Wel-
ke trends zullen de komende tien jaren bepalen? Wat vragen die 
trends van de kerk en hoe kan zij meebewegen? De Amsterdam-
se stadspredikant Tim Vreugdenhil onderzocht in opdracht van 
de Protestantse Kerk en een aantal andere kerkgenootschappen 
trends en ontwikkelingen op missionair gebied. Zijn bevindingen 
beschreef ds. Vreugdenhil in de eerste missionaire trendrede. 

Huis met vele woningen
De trendrede richt zich op actuele maatschappelijke ontwikkelin-
gen en biedt inspirerende ideeën om missionair op in te spelen. 
“In het komende decennium zal sprake zijn van nieuwe vormen 
van collectiviteit. Een kerk die op deze trend in wil spelen heeft 
een lichte organisatie nodig en daarnaast een flexibele identiteit. 
Binnen veel kerkgenootschappen zie je de diversiteit toenemen, 
maar juist daardoor vinden meer mensen de weg naar de kerk,” 
aldus ds. Vreugdenhil. De Protestantse Kerk spreekt inmiddels 
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www.drukkerij-amv.nl

Indrukwekkend werk
Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van 
Drukkerij AMV dat als geen ander. Steeds meer ondernemers en organisaties 
kiezen voor AMV. Indrukwekkend van concept tot eindproduct.

over een ‘mozaïek van kerkplekken’ met 
allerlei verschillende vormen, van klieder-
kerken en pioniersplekken tot klassieke 
gemeenten. Vreugdenhil: “Het lijkt me dé 
kernvraag of kerken beschikken over een 
identiteit die stevig genoeg is om mensen 
te verbinden en of die identiteit flexibel ge-
noeg is om ruimte te geven aan diversiteit. 
De beste slagzin voor iedere kerk is im-
mers door Jezus zelf bedacht: ‘In het huis 
van mijn Vader zijn vele woningen’.”

Op de golven meebewegen
Grote veranderingen vragen veel van een 
samenleving en van individuele mensen. 
“Wie mee durft te veranderen zal erop voor-
uitgaan,” aldus ds. Vreugdenhil. “Vergelijk 
het met een vloedgolf. Wie er eentje aan 
ziet komen heeft de keuze uit drie opties: je 
laat je meesleuren, je rent weg of je klemt 
je ergens aan vast. De kerk heeft met elk 
van deze opties meer dan genoeg ervaring. 

Maar je kunt ook met de blik van een surfer 
naar een aanzwellende golf kijken. Dan kan 
de golf niet hoog genoeg zijn! Om zo naar 
golven te kunnen kijken, is wel een kwestie 
van flink oefenen. Leren surfen gaat maar 

op één manier: opstaan, vallen en weer 
doorgaan.” 

Kerk als rustplek
In de trendrede passeren meer kansen 
voor kerken de revue. “Veel mensen er-
varen tegenwoordig een hoge mate van 
stress. Kerken die het goed doen, denken 
dus in termen van een ‘relaxte sfeer’.” Toen 
ds. Vreugdenhil aan mensen vroeg over 
welk thema de kerk het volgens hen moet 
hebben, antwoordde het merendeel van de 
respondenten met ‘stress’. “Kerken zouden 
veel meer kunnen communiceren dat je 
voor veel levensvragen niet meteen naar 
de dokter of de psychiater hoeft. In kerken 
kan gesproken worden over thema’s als 
depressie, eenzaamheid en het vinden van 
je draai of roeping wordt gesproken, zodat 
mensen de kans krijgen voor zichzelf en 
met anderen een weg te vinden om met le-
vensvragen om te gaan.”
Het komende decennium staat kerk en sa-
menleving dus wat te wachten. Vragen over 
het goede leven keren terug, niet alleen 
in het bedrijfsleven maar ook in de zorg 
en op de universiteiten. Voor kerken biedt 
deze tijd een kans om zich als inspirerende 

plekken te manifesteren. Vreugdenhil: “Stel 
je eens voor dat andere organisaties over 
een tijdje naar de kerk zouden verwijzen 
als een inspirerend voorbeeld van hoe je 
kunt inspelen op veranderingen in onze 
samenleving! De missionaire trendrede is 
tot stand gekomen in een samenwerking 
tussen de Protestantse Kerk in Nederland, 
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, 
de Nederlands Gereformeerde Kerken en 
de Christelijk Gereformeerde Kerken. De 
trendrede zou 13 maart jl. uitgesproken 
worden tijdens de landelijke missionaire 
dag Blik naar Buiten, die niet door kon gaan 
vanwege de coronacrisis.

Tim Vreugdenhil is stadspredikant van 
de Protestantse Kerk in Amsterdam en 
daarnaast het gezicht van Citykerk, een 
gewaagd initiatief dat begon als pioniers-
plek. Tim doet aan ‘stand-up theologie’ en 
duikt daarvoor in actuele fenomenen zoals 
stress, bubbels, drugs en de dating-app 
Tinder. In 2018 verscheen daarover een 
boek van zijn hand. Tim heeft veertien jaar 
gewerkt als gemeentepredikant en is ge-
fascineerd door trends en tijdgeest.



  



www.bespreekhetsamen-ede.nl

Seizoen 2020 – 2021
Voor u ligt het nieuwe programma
van Bespreek het Samen. Het programma wordt u 
aangeboden door samenwerkende kerken in Ede. Het 
is voor iedereen toegankelijk, ongeacht kerkelijke 
afkomst of gezindte. 
Een prachtig, veelzijdig en ruim aanbod van bijna 90 
diverse evenementen. U kunt zich met anderen 
verdiepen in vragen rond bijbel en geloof, kunst, cultuur 
en samenleving. Het volledige overzicht staat op de 
volgende pagina’s. Bekijk ook zeker de website nog, hier 
is uitgebreidere informatie beschikbaar. 
Wij bieden dit programma uiteraard met inachtneming 
van uw en onze veiligheid. Per activiteit zal op basis van 
de dan geldende COVID-19 maatregelen en in overleg 
met de locatie gekeken worden in welk vorm het 
evenement kan plaatsvinden. U ontvangt daarover altijd 
bericht. We willen u deze keer vragen om u vóór 7 
september digitaal aan te melden.
Dat helpt ons om een goed beeld te hebben van de 
belangstelling. We kunnen dan alles zo goed mogelijk 
proberen te regelen.
De basis is er, gastsprekers hebben enthousiast 
toegezegd, wij hebben er zin in en we hopen u ook.
Laten we ook hopen dat er, hoe dan ook, inspirerende 
ontmoetingen mogelijk zullen zijn!

Tot ziens! Het Bespreek het Samen team. 

Op maandag 14 september 2020 om 17:30 uur in  
Cultura Ede door meerdere maatschappelijke 
organisaties in Ede Eten met zin
In Cultura kunnen verschillende generaties tijdens een 
eenvoudige maaltijd verdiepend met elkaar in gesprek 
over zingevingsvragen.

Op donderdag 17 september 2020 om 20:00 uur in De 
Open Hof door ds. Caroline Oosterveen
Geknipt voor jou
Regelmatig staan er artikelen 
in kranten en tijdschriften die te 
denken geven. Hoe kun je daar 
vanuit geloof en kerk tegenaan 
kijken? Moet je het geloof 
erbuiten laten of valt er meer te zeggen?

Op vrijdag 18 en zondag 20 september 2020 om 14:30
resp. 13:30 uur in het Gemeentecentrum Lutherse Kerk
door Han Pol Deel mee in Zin op Zondag
Kijk mee met de voorbereiding en uitvoering van de 
diaconale activiteit Zin op Zondag: bezoek de 
Voedselbank, leg de laatste hand aan de maaltijd, en 
wees gastheer/vrouw voor een kwetsbare doelgroep in 
onze samenleving.

Op donderdag 24 september 2020 om 14:30 uur bij de 
ingang van de Pannenkoekenboerderij Kernhem door 
Babette Engelgeer Themawandeling Loslaten
Herfst is het seizoen van het loslaten. 
Bomen laten letterlijk hun blad los om de herfststormen 
en winterse sneeuw aan te kunnen en niet omver te 
waaien. Wandel mee het bos in tijdens het prachtige 
seizoen van de (beginnende) herfst.

Op donderdag 24 september 2020 om 20:00 uur in 
Cultura Ede door ds. Caroline Oosterveen
Fascinerende film....
Les Saveurs du Palais
Tijdens het Foodfestival Ede 
bekijken we de film: Le saveurs 
du palais en gaan erover in 
gesprek. Als een meer-
gangendiner: hoe ontdek je  
lagen in verhoudingen tussen 
mensen? Wat geeft smaak aan 
samenleven.

Op maandag 5 oktober 2020 om 19:30 uur in het 
Gemeentecentrum van de Lutherse Kerk door ds. Pieter 
Oussoren en dr. Theo van Willigenburg
Geloof laat een muur vallen

We hadden met alles 
rekening gehouden, 
behalve met kaarsen en 
kerkdiensten, aldus een 
hoge Stasi-officier na de 
val van de Berlijnse Muur 
in 1989. Over de 
intrigerende zachte kracht 

van een kerkelijke gemeente in de Wende.

Op woensdag 7 oktober 2020 om 20:00 uur in het 
Kerkelijk Centrum Emmaüs (ovb) door Aline van Willigen
Vrijeschool onderwijs als Voeding?
Het mysterie, de schoonheid en het belang van het 
onderwijs van de Vrije School begint volgens 
grondlegger Rudolf Steiner bij het begin: de 
harmonische  opvoeding van het kind.  Een eerste 
verkenning.

Op woensdag 7 en 14 oktober 2020 om 20:00 uur in de 
zijzaal van de Taborkerk door ds. Gerben Westra
Ezra en Nehemia: wie zijn wij?
In de vroege herfst van dit jaar staan er lezingen uit Ezra-
Nehemia op het alternatieve leesrooster. Normaal 
gesproken komen deze boeken (of dit boek, want het lijkt 
eigenlijk één boek te zijn) nooit aan de beurt.

Op donderdag 15 oktober 2020 om 20:00 uur in de 
Lutherse kerk door COV Exelsior
Achtergronden bij de Messiah van George 
Friedrich Händel 
Tijdens deze presentatie zingt het koor 
geleid door dirigent Gerben Budding en 
met medewerking van Dick Meijer op de 
piano enkele delen uit The Messiah van 
G.F. Händel. Gerben Budding zal een 
toelichting geven.

Op woensdag 21 oktober 2020 om 20:00 uur in de 
Beatrixkerk door ds. Theo Pieter de Jong
Jonge ouders en geloofsopvoeding
Geloofsopvoeding - een weg samen met je kind - is niet 
alleen een ingewikkeld traject, het is ook erg mooi. Zinvol 
om met andere ouders te sparren over hoe je dat samen 
doet. Met natuurlijk ook tips, do’s  en don’ts.



Op woensdag 21 oktober 2020 om 20:00 uur in de zijzaal 
van de Taborkerk door ds. Wouter Klouwen
De preken van K.H. Miskotte We lezen de preek van 
Miskotte uit de tijd van de watersnoodramp.

Op donderdag 22 oktober 2020 om 20:00 uur in het 
Kerkelijk Centrum Emmaüs door Joantine Berghuijs
Meervoudig religieus: spirituele openheid 
onder Nederlanders
Hoe komen mensen ertoe om uit 
meerdere religies te putten en welke 
betekenis hebben die religies in hun 
leven? Hoe zit het met religieuze 
trouw? 

Op zondag 25 oktober 2020 om 14:00 uur bij de P van 
het Natuurcentrum door Truus van Otterloo en Jetty van 
den Berg Stiltewandeling
Samen lopen zonder te spreken, om zo alle aandacht te 
richten op wat zich aandient in de natuur om ons heen of 
in ons zelf.

Op maandag 26 oktober 2020 om 19:30 uur in de 
Beatrixkerk door Piet Poot Engelse hymnen zingen
Een avond samen zingen o.l.v. Piet Poot. Dit keer 
liederen uit de Engelse  traditie, Engelse hymnen.

Op vrijdag 30 oktober 2020 om 
20:00 uur in De Open Hof door 
Kees Posthumus Voorstelling:
Dwars door de Bijbel
Alle liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon heen en terug, 
profeten met hun ongemakkelijke boodschap, Jona in 
een liedje; in ruim een uur voorstelling bent u weer 
helemaal up-to-date met de Bijbel.

Op maandag 2 en 9 november 2020 om 20:00 uur in de 
Beatrixkerk door Anke Penning en Jacqueline Dam
Mystiek, een voedende onderstroom in deze tijd

Mystiek kun je omschrijven als het 
ervaren van een verlangen, een zoeken 
naar verbondenheid met God. In dit 
proces kunnen we ons meer bewust 
worden van de diepe onderstroom van 
waaruit we leven. We proberen hier met 
elkaar taal aan te geven.

Op dinsdag 3 en 17 november en 1 december 2020 om 
19:45 uur in de Antoniuskerk door Ben Piepers
Verhalen van het begin en Marc Chagall
Genesis bevat symboolverhalen die laten verwonderen 
bij kosmos, licht en donker, oerzeeën en vruchtbaar 
land, vruchtbomen, planten- en dierenwereld en ook nog 
de mens. Kijkend en mediterend bij de kunstwerken van 
Chagall wordt bijbelse verbeelding ervan tot leven 
gewekt.

Op woensdag 4 en 11 november 2020 om 20:00 uur in 
de zijzaal van de Taborkerk door prof. dr. Rinse Reeling 
Brouwer Geloofsbelijdenis van Athanasius
Centraal op de eerste avond: de leesregels en leerregels 
over het verstaan van het nieuwtestamentisch 
getuigenis van Vader, Zoon en Geest. Op de tweede 
bijeenkomst: het spreken over Jezus Christus als 
‘waarlijk God en waarlijk mens’.

Op donderdag 5 november 2020 en dinsdag 9 maart 
2021 om 19:30 uur door Ina ter Avest
In dialoog - moslims en christenen
Een kleine groep moslims en christenen bij elkaar om 
mét en ván elkaar te leren. Over dagelijks leven en 
geloof. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid elkaar laten 
raken door het verhaal van de ander.

Op dinsdag 10 november 2020 om 20:00 uur in Cultura 
Ede door ds. Edward Kooiman
Het geloof van Leonard Cohen
De teksten van de zanger en dichter Leonard Cohen 
gaan over grote thema's van het leven: liefde, dood, 
religie. Analyseer verschillende van zijn songteksten en 
luister en kijk naar de meester zelf.

Op donderdag 12 november 2020 om 20:00 uur in De 
Open Hof door ds. Agnès Gilles
Mag het ietsje meer zijn? 
In het Kerkelijke traditie is het 
avondmaal versmald tot het 
gedenken van het sterven en 
de opstanding van Jezus 
Christus. Maar in een 
diaconaal ‘meer’ komt de hele 
wereld in zicht. Over rijkdom van een sacrament.

Op woensdag 18 en 25 november 2020 om 20:00 uur in 
de zijzaal van de Taborkerk door ds. Gerben Westra
Is Barth van gisteren?
Nieuwe perspectieven op de inmiddels tamelijk bejaarde 
theologie van Barth, die in haar dagen een revolutie 
behelsde. Barth revisited.

Op donderdag 19 november en dinsdag 16 maart 2021
om 19:30 uur door Ina ter Avest
Wat het verhaal ons vertelt
Uit verhalen die verschillende deelnemers inbrengen, 
kiezen we een verhaal - uit de Bijbel of een andere 
verhaal-traditie - dat we tot ons laten spreken. Dat doen 
we volgens een aantal vaste stappen, in wat genoemd 
wordt een performatieve dialoog.

Op zondag 22 november 2020 om 13:30 uur in Cultura 
Ede door ds. Theo Pieter de Jong
Fascinerende films....vertolken vaak iets van onze 
omgang met levensvragen. Hoe boeiend om daarover 
met elkaar in gesprek te gaan!
Dit keer: Lazzaro Felice

Op maandag 23 november 2020 om 20:00 uur in de 
Antoniuskerk door Marinus van den Berg
Rouwen in, tijdens en ná Coronatijd
Beïnvloedt de tijd waarin we leven onze wijze van 
rouwen en verwerken? Is er wellicht sprake van meer 
verbondenheid of misschien  een andere eenzaamheid?

Op dinsdag 24 november 2020 om 20:00 uur in de 
Beatrixkerk door Teunis Bunt
Gedichten van en voor jong en oud.

Een tijdverdrijf voor enkele fijne luiden -
E. du Perron. Die gedachte bestaat bij 
veel mensen, maar iedereen kan poëzie 
lezen. We lezen poëzie, en horen 

terloops ook iets over techniek erbij.



Op donderdag 26 november 2020 om 15:00 uur in de 
Antoniuskerk door ds. Trees van Montfoort
Groene theologie - christelijk geloof in een tijd 
van klimaatverandering.
De klimaatcrisis, het 
verdwijnen van dieren en 
toenemende vervuiling van de 
aarde stellen nieuwe vragen 
aan geloof en theologie. Maar 
ook  het denken over God en 
de wereld moet veranderen. “Groene theologie” werd 
gekozen tot beste theologische boek van 2019.

Op donderdag 26 november 2020 om 20:00 uur in het 
Gemeentecentrum Lutherse Kerk door Maarten Verkerk
De maakbare dood. Voltooid leven in 
perspectief
Is mijn leven voltooid? We bekijken deze vraag door 
verschillende brillen: de geschiedenis, mensen die 
aangeven dat hun leven voltooid is, ethische 
overwegingen, de pastorale omgang. Daarbij stralen ook 
enkele bijbelse lichtstralen op de vraag.

Op zaterdag 28 november 2020 om 20:00 uur in de 
Lutherse Kerk door Erik van der Heijden en Dick Troost
Orgelconcert
Orgelconcert in de Lutherse Kerk, georganiseerd in het 
kader van het 50-jarige Pels & Van Leeuwen hoofdorgel. 

Op donderdag 3 december 2020 om 20:00 uur in De 
Open Hof door ds. Caroline Oosterveen

De Bijbel van John Barton
De schrijver, John Barton, hoogleraar 
theologie in Oxford, analyseert 
minutieus hoe de Bijbel vanaf de 
eerste grote profeten is ontstaan en in 
de loop der eeuwen vaak verschillend 
is gebruikt en geïnterpreteerd, door 
zowel joden als christenen.

Op dinsdag 8 december 2020 om 14:00 uur in de 
Antoniuskerk door pastor Guido Dieteren
De bronnen van ons kerstverhaal
Geen verhaal is zo vaak verteld als het Kerstverhaal. 
Want het verhaal over een kindje, geboren in de kou, 
verzorgd in een kribbe, spreekt iedereen aan. Maar hoe 
Bijbels is het verhaal dat wij elkaar met Kerstmis 
vertellen eigenlijk?

Op donderdag 10 december 2020 om 20:00 uur in de 
Open Hof door ds. Jan Overbeeke
Hoe werd en wordt de Bijbel gelezen en 
verstaan?
In vogelvlucht 20 eeuwen bijbel 
lezen. De bijbel lezen betekent 
ook de teksten interpreteren. Het 
is bekend dat vanaf de  begintijd 
van het Christendom de teksten 
niet altijd op dezelfde manier zijn 
begrepen.  Over de werkwijze van de Amsterdamse 
School.

Op vrijdag 11 en zondag 13 december 2020 om 14:30 
resp. 13:30 uur in het Gemeentecentrum Lutherse Kerk
door Han Pol Deel mee in Zin op Zondag
Kijk mee met de voorbereiding en uitvoering van de 
diaconale activiteit Zin op Zondag: bezoek de 
Voedselbank, leg de laatste hand aan de maaltijd, en 
wees gastheer/vrouw voor een kwetsbare doelgroep in 
onze samenleving.

Op zondag 13 december 2020 om 19:30 uur in de 
Noorderkerk door ds. Caroline Oosterveen
Festival of Lessons and Carols
Festival of Lessons and Carols is een dienst die 
traditioneel rond Kerst plaatsvindt. Het Torenkamerkoor 
uit Wageningen olv Elly Meijer verzorgt de carols en er 
is ook samenzang. Warme chocolademelk en een warm 
vuur ‘verlichten’ de donkere avond.

Op maandag 14 december 2020 om 20:00 uur in De 
Open Hof door Reinier van den Berg
Goede rentmeesters gevraagd
Het is inmiddels serieus 
de vraag of we de 
opwarming van de aarde 
nog wel voldoende 
kunnen stoppen. Tenzij 
we alles op alles zetten 
en een extra troefkaart 
inzetten. Op basis van 5 pijlers horen we  hoe we op een 
realistische manier de klimaatklok toch teruggedraaid 
kan worden.

Op dinsdag 15 december 2020 om 19:30 uur en 
zaterdag 9 januari 2021 in de Beatrixkerk door Myra vd 
Jagt en Arjen Threels
Koorrepetitie: cantate 5 uit de
Weihnachtsoratorium: Ehre sei
dir, Gott, gesungen
Dit jaar studeren we de 5e cantate 
"Ehre sie dir, Gott, gesungen" uit het 
Weihnachtsoratorium BWV 248 van 
Bach in. Deze cantate wordt in 2 
vesperdiensten ten gehore gebracht. Zingt u mee!

Op woensdag 6 januari 2021 om 14:00 uur in de 
Antoniuskerk Ede door Ouders Vrijeschool de Vuurvogel 
Ede Middeleeuws Driekoningen Toneelspel
In dit korte toneelspel, gebaseerd op een Middeleeuws 
karrenspel, worden alle teksten gezongen. Ze gaan over 
de ster die de drie koningen naar het pasgeboren kindje 
in Bethlehem heeft gebracht. Waarheen zal zij de 
koningen en de heilige familie hierna leiden?

Op woensdag 6 en 13 januari 2021 om 20:00 uur in de
zijzaal van de Taborkerk door dr. Peter Blokhuis
Geloof als mogelijkheid volgens Charles Taylor
In onze samenleving is geloof mogelijkheid geworden in 
plaats van vanzelfsprekendheid. In inleidingen en 
gesprek gaat het over de vraag hoe dat komt. Hebben 
mensen een onuitroeibare neiging om op zoek te gaan 
naar iets wat het leven te boven gaat?



Op dinsdag 12 januari 2021 om 20:00 uur in De Open 
Hof door Jaap van der Vinne
Benedictijnse spiritualiteit
Voor het dagelijks leven in zijn klooster schreef 
Benedictus een Regel. Bij  oude kloosterregels lag de 
nadruk op discipline en ascese. Benedictus inspireert 
ook niet-christenen: Regelmaat, authenticiteit, 
zuiverheid en aandacht voor wat je doet zijn waarden 
van alle tijden.

Op zaterdag 16 januari 2021 om 16:30 uur in de Oude 
Kerk door BHS Projectkoor & orkest olv Myra vd Jagt
Vesper: Ehre sei dir, Gott, gesungen
Dit jaar wordt de 5e cantate "Ehre sei dir, Gott, 
gesungen" uit het Weihnachtsoratorium BWV 248 van 
Bach uitgevoerd. Laat u inspireren door de mooie 
muziek.

Op zondag 17 januari 2021 om 19:00 uur in De Open 
Hof door BHS Projectkoor & orkest olv Myra vd Jagt
Vesper: Ehre sei dir, Gott, gesungen
Dit jaar wordt de 5e cantate "Ehre sei dir, Gott, 
gesungen" uit het Weihnachtsoratorium BWV 248 van 
Bach uitgevoerd. Laat u inspireren door de mooie 
muziek.

Op woensdag 20 januari 2021 om 20:00 uur in De Open 
Hof door Leo Fijen Daarom blijf ik bij de kerk

Leo Feijen: Omdat hij daar 
mag delen in iets dat groter 
is dan hemzelf: de 
geloofsgemeenschap. Op 
zoek mag naar de diepste 
stem, die van God. Omdat 

hij daar ontdekt dat een mens niet kan leven zonder die 
andere mens en zonder God.

Op woensdag 20 en 27 januari 2021 om 20:00 uur in de 
zijzaal van de Taborkerk door ds. Gerben Westra
Jezus: een Joods-Christelijk gesprek
Het begrippenpaar joods-christelijk 
wordt vaak misbruikt, maar hier dekt 
het de lading: rabbijn Walter 
Homoelka (Potsdam) en prof. 
Magnus Striet (Freiburg i.Br.) 
voeren een erudiet en betrokken 
gesprek over Jezus. Joodse én 
Christelijke vragen en (voorlopige?) 
antwoorden.

Op donderdag 21 januari 2021 om 20:00 uur in het
Gemeentecentrum Lutherse Kerk door Prof. dr. Dorottya 
Nagy Een mens te zijn op aarde: de relatie 
tussen vluchtelingen en burgers in Nederland
en/of Europa
De manier waarop wij als samenleving praten over 
migranten, zegt iets over ons. Keer op keer moeten wij –
mensen, geïdentificeerd/gezien als migranten en niet-
migranten, kerken, de samenleving – ons afvragen of 
onze veronderstellingen en onze manier van praten over 
migratie adequaat is.

Op maandag 25 januari 2021 om 20:00 uur in het 
Kerkelijk Centrum Emmaüs (ovb) door Marijke van den 
Bos-Greidanus
Boekbespreking De Keuze 
van Edith Eva Eger
Het uitgangspunt in het werk 
van Eger; ongeacht wat je 
overkomt in je leven of wat je 
wordt aangedaan door 
anderen, je  kunt kiezen hoe je 
daarop reageert met 
gedachten, woorden en daden. 
Je kunt kiezen voor een leven 
in geestelijke vrijheid.

Op dinsdagen vanaf 26 januari 2021 om 19:30 uur in de 
Beatrixkerk olv Myra vd Jagt en Arjen Threels
Start repetitie's Paasconcert: Gloria Vivaldi
Dit jaar is er in plaats van een passieproject een 
paasproject, waarin o.a. het gloria van Vivaldi op het 
programma staat.

Op donderdag 28 januari 2021 om 20:00 uur in De Open 
Hof door ds. Agnès Gilles God bewijzen
Moet je gek zijn om in God te geloven? Of ben je op zijn 
minst naïef, onkritisch, zweverig? In het boek: God 
bewijzen, zetten Stefan Paas en Rick Peels de 
argumenten voor en tegen Godsgeloof op een rij.

Op woensdag 3, 10 en 17 februari 2021 om 20:00 uur in 
het Kerkelijk Centrum Emmaüs (ovb) door Jan Peter 
Prenger Bibliodrama
Bibliodrama is geen toneelspel. Het verhaal wordt niet 
nagespeeld maar wordt beleefd. We zoeken naar een rol 
waar we iets in herkennen of we leven ons in in een 
personage omdat deze irriteert of onduidelijk is. Ieder 
bibliodrama creëert betekenis.

Op woensdag 3 februari 2021 om 20:00 uur in de zijzaal 
van de Taborkerk door dr. Aad van Tilburg
Vitale vragen van Dietrich Bonhoeffer
In zijn brief van 3 augustus 1944 stelt hij indringende 
vragen over christelijk geloof en kerk in een tijd van de 
mondiger wordende mens en toenemende secularisatie. 
Hebben zijn gedachten over de toekomst van geloof en 
kerk ook nu betekenis?

Op zondag 7 februari 2021 om 
13:30 uur in de Cultura Ede door 
ds. Agnès Gilles
Fascinerende films…
……..vertolken vaak iets van 
onze omgang met levensvragen. 
Hoe boeiend om daarover met 
elkaar in gesprek te gaan na het 
samen zien van de film: Lion

Op zondag 7 februari 2021 om 19:30 uur in het Kerkelijk
Centrum Emmaüs door Andries Scherpenzeel en Erik 
Onnink Meditatie op pianomuziek
Tijdens dit meditatiemoment laten we ons leiden door de 
pianomuziek. We oefenen in het vinden van innerlijke 
rust om zo de muziek op ons in te laten werken.



Op woensdag 10 februari 2021 om 20:00 uur in de zijzaal 
van de Taborkerk door dr. A.A. van den Berg
Amalek  moord in opdracht van God?
Het ‘Woord van God’ 
brengt toch vrede en 
gerechtigheid? De 
Rwandese theoloog 
Viateur Ndikumana 
onderzocht of de 
teksten in de Bijbel 
over Amalek 
inderdaad aanzetten 
tot volkerenmoord.

Op donderdag 11 februari 2021 om 20:00 uur in de 
Beatrixkerk door ds. Theo Pieter de Jong
Hij gelooft, zij niet…!
Hoe doe je dat, als één wel betrokken is bij het kerkelijk 
leven en de ander er niet zoveel mee heeft? Hoe werkt 
het als het gaat over geloofsopvoeding? Maak je 
afspraken over het bezoeken van kerkdiensten? Hoe 
doen anderen dat?

Op donderdag 11 februari 2021 om 20:00 uur in De 
Open Hof door drs. John Biermans
Heeft de mens een vrije wil?
Discussiepunt in het christendom is: de vrije wil. Is het 
God die met de schepping en met elk mens een plan 
heeft en daarmee bepaalt wat ieder mens doet, en dus 
ook wil? Enerzijds de theoloog Luther en anderzijds de 
wetenschapper Erasmus.

Op maandag 15 februari 2021 om 20:00 uur in het 
Gemeentecentrum van de Lutherse Kerk door Hendro 
Munsterman De Bijbel als spiegel en leessleutel 
van de eigen geloofservaring

In tijden van ontkerkelijking blijft 
de vraag naar levenszin 
overeind en draagt christelijke 
traditie antwoorden in zich. Een 
weg die boven uitersten uitgaat 
laat ons binnentreden in het 
mysterie van de persoonlijke 

weg die God in Christus met ons wil gaan.

Op woensdag 17 februari 2021 om 20:00 uur in de zijzaal 
van de Taborkerk door dr. René van den Beld
Een andere kijk op Paulus
Hoe valt de christelijke gemeente te denken zonder wat 
ons is nagelaten van de apostel Paulus? Een 
leerhuisavond over Paulus is een ontdekkingstocht om 
het begrip vrijheid in Christus voor deze tijd te leren 
verstaan.

Op donderdag 18 februari 2021 om 20:00 uur in het 
Gemeentecentrum Lutherse Kerk door dr. Arie 
Eikelboom
De twee bekenden van Johann Sebastian Bach
De meest bekende Passionen zijn de Johannes- en 
Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. In de 
lezing wordt aan de hand van voorbeelden nagegaan 
waar de traditie van gezongen Passionen vandaan komt 
en wat de verschillen tussen beide Passionen zijn.

Op maandag 22 februari en 1, 8, 15 en 22 maart 2021
om 20:00 uur in de Beatrixkerk door ds. Theo Pieter de 
Jong Bidden hoe doe je dat?
Deze avonden zijn niet bedoeld om samen te 
discussiëren óver gebed of om meer informatie op te 
doen over het boeiende wereldwijde verschijnsel gebed, 
maar om met enkele handreikingen te oefenen in gebed 
tot de God van de Bijbel.

Op woensdag 24 februari en 3 en 10 maart 2021 om 
20:00 uur in de Antoniuskerk door mw. Oda Damen
Dansend op weg naar Pasen
De veertigdagentijd nodigt uit tot reflectie en bezinning, 
met name op de thema’s leven, dood en opstanding. 
Meditation des Tanzes- Sacred Dance kan daarvoor een 
vorm zijn, een mogelijkheid om in contact te komen met 
wat in ons innerlijk leeft.

Op donderdag 25 februari 2021 om 20:00 uur in de 
Beatrixkerk door Greetje Beekhuis
Informatie avond Mindfulness: “Iets voor mij?”
Spagaat of verbinding?
Uitleg van wat mindfulness wel is, maar ook wat het nièt 
is. Daarnaast is er ruimte om met een oefening te 
ervaren wat aandacht is en doet en welke rol ‘op adem 
komen’ speelt.  Om  van elk moment een mo-NU-ment
te maken.

Op zaterdag 27 februari 2021 om 09:00 uur naar
Deventer met Toos van Essen en Mariëlle Jellema
Bezoek aan Deventer
We starten met een bezoek 
aan het oecumenisch klooster 
in Diepenveen (gemeente 
Deventer). Na een lunch in de 
stad volgt een bezoek aan het 
Etty Hillesum Centrum.

Op woensdag 3 maart 2021 om 20:00 uur in de zijzaal 
van de Taborkerk door dr. Joep Dubbink
God in beweging, veranderende godsbeelden
In de bijbel wordt op verschillende manieren over God 
gesproken, spelen tijd en cultuur een rol, persoonlijke 
ervaring, confrontatie met andere volken en hun goden. 
Ook na het vastleggen van de canon van de Bijbel heeft 
het denken over God niet stilgestaan.

Op donderdag 4 maart 2021 om 19:00 uur in de 
Beatrixkerk door COV Excelsior, Koorschool Midden-
Gelderland en solisten Bachs Grote Passie

Een klein muziektheater rondom Bach, zijn familie en zijn 
geliefde Matthäus-Passion. Aanbevolen leeftijd 8 tot 14 
jaar. Volwassenen zijn welkom, mits onder begeleiding 
van een kind.



Op vrijdag 5 en zondag 7 maart 2021 om 14:30 reps. 
13:30 uur in het Gemeentecentrum Lutherse Kerk door 
Han Pol Deel mee in Zin op Zondag
Kijk mee met de voorbereiding en uitvoering van de 
diaconale activiteit Zin op Zondag: bezoek de 
Voedselbank, leg de laatste hand aan de maaltijd, en 
wees gastheer/vrouw voor een kwetsbare doelgroep in 
onze samenleving.

Op maandag 8 maart 2021 om 19:15 uur in de 
Antoniuskerk door Manjo Joosten
De Magie van Beeldend Vertellen
Manjo Joosten, verhalenverteller en 
voordrachtskunstenaar, vertelt u deze avond twee 
sprookjes van Bomans, geschreven voor volwassenen, 
over de kwetsbaarheid van het leven en de 
onvermijdelijkheid van het sterven.

Op woensdag 10 maart 2021 om 20:00 uur in de 
Beatrixkerk door drs. Bert Engelfriet
De identiteit van Mozes
Wereldberoemd is de sculptuur 
van Mozes in Rome. Het beeld 
van Michelangelo staat op de 
stenen trappen van de San Pietro 
in Vincoli te stralen. Over Sigmund 
Freud en Martin Buber en hun 
visie op  de God van Mozes.

Op woensdag 10 maart 2021 om 20:00 uur in de zijzaal 
van de Taborkerk door ds. Lieke van Zanden
Het Hogepriesterlijk gebed
In het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) luisteren we 
mee naar een intieme dialoog tussen de Vader en de 
Zoon. De dialoog doet denken aan wat Martin Buber 
schrijft over de ontmoeting van Ich und Du.

Op donderdag 11, 18 en 25 maart 2021 om 20:00 uur in 
de Beatrixkerk door Greetje Beekhuis
Verkorte Cursus Mindfulness

Verkorte Cursus 
Mindfulness, van 3 
bijeenkomsten. Zo 
kun je een begin 
maken met een 
leven waarin meer 
aandacht is voor het 
Hier en Nu, en 
mooie ontdekkingen 
doen over jezelf.

Op donderdag 11 maart 2021 om 20:00 uur in het 
Gemeentecentrum van de Lutherse Kerk door Hendrie 
van Maanen Love Meets Wisdom: een christelijke 
ervaring van het Boeddhisme
Op zoek naar de verbinding tussen de wijsheid en de 
christelijke traditie van de liefde – agape. Loopt er een 
religieuze breuklijn tussen het westen en het oosten, of 
zijn de tradities te overbruggen?

Op zondag 14 maart 2021 om 15:00 uur door Mar van 
der Velden Ik vroeg het aan de vogels. Liederen 
van Mar van der Velden
In de basisgemeenschap zijn er veel mooie liederen 
geschreven door Mar van der Velden. Die willen we 
zeker niet verborgen houden, maar delen met iedereen 
die met ons mee wil zingen.

Op woensdag 17 en 24 maart 2021 om 20:00 uur in de 
zijzaal van de Taborkerk door ds. Gerben Westra
De nood en de noten: passie op muziek
De Passie naar het Evangelie van Mattheus is niet alleen 
door J.S. Bach op muziek gezet. Ook Schütz, Telemann 
en Pepping (om er een paar te noemen) waagden zich 
er aan.

Op donderdag 18  maart 2021 om 20:00 uur in de 
Beatrixkerk door dhr. Meiboom
Wat je eet, ben je zelf…
Voeding vertelt misschien wel veel meer over onszelf,
dan je denkt. Wat je eet, wanneer je eet en met wie je 
eet, is onlosmakelijk verbonden met wie we zijn.

Op zondag 21 maart 2021 om 15:30 uur in de 
Noorderkerk door ds. Carel ter Linden en Pianiste Karin 
Kuijper Lezing met muziek: 
ds. Carel ter Linden en 
Karin Kuijper
Een programma met daarin 
zeven korte overdenkingen over 
de zeven woorden, die ons van 
Jezus zijn overgeleverd als door 
hem aan het kruis gesproken. De 
overdenkingen worden 
afgewisseld door muziek die 
Joseph Haydn in 1786 bij de 
‘kruiswoorden’ schreef.

Op donderdag 25 maart 2021 om 20:00 uur in het 
Gemeentecentrum Lutherse Kerk door ds. Marja 
Terlouw-Sterk Binnen gesloten muren
Informatieve bijeenkomst over het pastorale werk van 
een gevangenispredikant.

Op maandag 29 maart 2021 om 17:00 uur in de Meet-
Inn met Mienke Dimmendaal, Bea Hugo, Jenny 
Davelaar en Arie de Niet
Workshop Bijbels koken

Samen genieten van maal én verhaal. Met elkaar gaan 
we op culinair avontuur. Samen koken, samen proeven 
hoe goed de bijbel smaakt. We koken uit het kookboek 
van Han Wilmink. Hij is 's lands bekendste kookdominee.



Op maandag 29 maart 2021 om 19:15 uur in de 
Antoniuskerk Ede door Jesse Mulder
Rudolf Steiner over vrijheid en liefde, 
individualisme en gemeenschap
Filosoof Jesse Mulder neemt ons op deze avond mee in 
het gedachtengoed van Rudolf Steiner, waarin vrijheid 
en liefde, en individualisme en gemeenschapsvorming 
geen tegenstellingen zijn, maar elkaar juist versterken.

Op een nog vast te stellen zaterdag in april 2021 om 
14:30 uur in de Beatrixkerk door Liesbeth Veltkamp
La Vita di tutti i giorni!
Een lezing over het hedendaagse leven in Rome. 
Liesbeth woont en werkt in Rome en neemt ons mee ...

Op donderdag 8 april 2021 om 20:00 uur in het Kerkelijk
Centrum Emmaüs door Maarten Meester
Consuminderen
Iedereen kan weten dat hij door onnodig spullen te 
kopen, auto te rijden, te vliegen en vlees te eten het 
milieu verder de vernieling in helpt. Toch lukt het weinig 
mensen om hun ecologische voetafdruk tot een 
aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Op zondag 11 april 2021 om 19:00 uur bij de P van het 
Natuurcentrum door Truus van Otterloo en Jetty van den 
Berg Stiltewandeling
Samen lopen zonder te spreken, om zo alle aandacht te 
richten op wat zich aandient in de natuur om ons heen of 
in ons zelf.

Op donderdag 15 april 2021 naar Enschede met 
Caroline Oosterveen en Mariëlle Jellema
Van Synagoge tot vuurwerk!
Twee unieke rondleidingen: die van de synagoge in 

Enschede en van de wijk 
Roombeek. Een 
interessante en leerzame 
belevenis. Onder leiding 
van enthousiaste gidsen 
komt u meer te weten over 
krachtig leven in moeilijke 
tijden.

Op zondag 18 april 2021 om 17:00 en 
19:30 uur in de Beatrixkerk door het 
Projectkoor & orkest olv Myra vd Jagt.
Paasconcert: Gloria Vivaldi
Dit jaar is er in plaats van een 
passieproject een paasproject, 
waarin o.a. het gloria van Vivaldi op 
het programma staat.
Laat u meevoeren door de prachtige 
muziek!

Op vrijdag 23 april 2021 om 20:00 uur in de De 
Ontmoeting, Emmalaan 1, Bennekom door Kirsten 
Benschop Theatervoorstelling Bronnen
Een ontwapende theatervoorstelling over verbinding en 
(innerlijke) vrijheid en wat daarbij in de weg kan staan. 
Kirsten Benschop gaat hiervoor te rade bij klassieke en 
hedendaagse schrijvers, filosofen en religieuzen uit 
verschillende tradities. Kunnen zij een ander licht 
werpen?

Op zaterdag 15 mei 2021 om 12:30 uur in Uden met
Wouter Helmich en Arie de Niet
Bezoek aan museum voor religieuze kunst
(museum Krona) in Uden

Het voorheen Museum 
voor Religieuze Kunst is 
gevestigd in een 
eeuwenoude, bewoonde 
abdij. Het presenteert 
een van de mooiste 
collecties religieuze 

kunst van ons land. Het wil een plek zijn van 
verwondering, zingeving en spiritualiteit.

Op zondag 16 mei 2021 om 13:30 uur in de Noorderkerk
met ds. Caroline Oosterveen en Annemiek Schrijver

Verwonder je mét Annemiek Schrijver
Annemiek Schrijver gaat de uitdaging aan 
nu eens aan de andere kant van de tafel te 
zitten. Ds. Caroline Oosterveen gaat in 
gesprek met Annemiek Schrijver over haar 
werk, drijfveren en spiritualiteit.

Van maandag 24 t/m zaterdag 29 mei 2021 naar Rome
met Caroline Oosterveen en Mariëlle Jellema
Rome uit de kunst!
Een  oecumenische reis naar 
Rome. Deze keer uit de 
kunst! We willen ons in Rome 
in diverse kunstvormen 
verdiepen en met elkaar 
delen hoe artistiek deze 
wereldstad van cultureel en 
religieus formaat is.

Op donderdag 27 mei 2021 om 20:00 uur in de Lutherse 
Kerk door ds. Maarten Diepenbroek
Ontdek Lutherse invloeden in het Liedboek
We doorkruisen zingend het Liedboek, op zoek naar 
typische Lutherse liturgische vormen en prachtige 
Lutherse liederen.

Op vrijdag 4 en zondag 6 juni 2021 om 14:30 reps. 13:30
uur in het Gemeentecentrum Lutherse Kerk door Han 
Pol Deel mee in Zin op Zondag
Kijk mee met de voorbereiding en uitvoering van de 
diaconale activiteit Zin op Zondag: bezoek de 
Voedselbank, leg de laatste hand aan de maaltijd, en 
wees gastheer/vrouw voor een kwetsbare doelgroep in 
onze samenleving.


