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“De God nu van de hoop vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop,
door de kracht van de heilige Geest” Rom. 15:13

ER IS MEER DAN ALLEEN VALSE HOOP
Al maanden hangt er op de deur van mijn studeerkamer een pagina uit een krant. Boven het krantenartikel staan
deze intrigerende woorden. ‘Er is meer dan valse hoop’.
Het artikel gaat over de behandeling van mensen met een psychiatrisch ziektebeeld. Blijkbaar is kort geleden de
positieve en belangrijke rol van de emotie ‘hoop’ in de behandeling ontdekt. Ik vind dat fascinerend. In het artikel
wordt onder andere verwezen naar de rol die ‘hoop’ speelt in de OudGriekse mythe van de doos van Pandora.
Nadat haar nieuwsgierigheid Pandora ertoe had verleid de doos te openen, werden alle mensen geteisterd door de
ziekten en rampen die er uit ontsnapten. Pandora kreeg dat te laat door en sloot de doos, zodat alleen de hoop er
nog in bleef steken.
In sommige versies van de mythe komt ‘hoop’ er later alsnog uit. De uitleg van de rol van hoop kan twee kanten
op vallen. De ene interpretatie stelt dat hoop in de ‘plagen-doos’ zat en daarom dus ook één van de plagen is die
de mens kan overkomen. De andere uitleg stelt dat hoop juist een zegen is, omdat het leven na al die plagen die
uit de doos zijn gekomen dankzij de hoop toch draaglijk is. Hoop doet dan niet lijden, maar juist léven, zogezegd.
In deze septembermaand start het winterwerk weer. Zo goed en zo kwaad als dat gaat in deze vreemde tijden.
Maar net zoals we als land met prinsjesdag stilstaan bij de plannen voor het komende jaar, bekijken we ook als
kerk de nieuwe ‘jaarplanning en begroting’.
In de Beatrixkerk hebben we er voor gekozen niet echt met een stevig jaarthema te werken, maar dingen open te
laten, om zo meer ‘ruimte te hebben’ voor de zoektocht hoe we met meerdere generaties samen kerk kunnen
zijn. ‘God van alle generaties’ is daarom het thema van de startdienst.
En terwijl ik al wat nadenk over dat thema kijk ik nog weer eens naar dat krantenartikel. Hoop. Ben ik, ondanks het
soms ook ingewikkelde vorige seizoen, hoopvoller geworden? Of anders in de afgelopen zomer-maanden? Wat
heeft het mij, u en jou gebracht? Genoeg stof om met goede moed het komende nieuwe jaar in te gaan?
‘Er is meer dan ‘valse hoop’’, zo wordt ons meegedeeld, door behandelende artsen uit de psychiatrie. Gelukkig
maar.
‘Er is een God van hoop’, zo roept een vastberaden apostel ons toe. Wat doet die God dan, die als één van Zijn
vele kenmerken ‘hoop’ heeft? Hij vervulle u en jou met vreugde en vrede, zodat de hoop overvloedig zal zijn door
de kracht van de Heilige Geest…
Hoop op zegen, hoop op leven, hoop op vreugde, op
tóch dat Koninkrijk van God wat straks volledig
doorbreekt en waarvan de barsten en scheuren in deze
werkelijkheid nu al zichtbaar zijn…
Ik denk zomaar, dat daarom, omdat diezelfde apostel
gezien had dat de God van Jezus Christus een God van
trouw en hoop is, hij heel stellig kon schrijven: ‘wees
standvastig en onwankelbaar en zet je altijd volledig in
voor het werk van de Heer, in het besef dat door de
Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn’.
Er is namelijk meer dan alleen valse hoop…
ds. Theo Pieter de Jong
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Wijkredacteuren

GroenGelovig

Het blijkt niet elke lezer van dit blad bekend te zijn wie
als wijkredacteuren optreden. Daarom dit artikeltje van
de eindedacteur over de mensen die het kerkblad
maken. Elke wijk van de PGE heeft een wijkredacteur.
Die verzamelt de kopij die leden van de wijkgemeente
inleveren en plaatst die op de pagina's van de
wijkgemeente. Elke wijk heeft een vast aantal pagina's
-1 of 2- en de wijkredacteur beheert die. Wie wat wil
plaatsen kan dus terecht bij de wijkredacteur en niet bij
de wijkscriba en ook niet bij de eindredacteur. Het
kerkblad heeft 6 algemene pagina's: de voorpagina,
pagina 2 met een artikel van een predikant, pagina 3
met het overzicht van de kerkdiensten, 2 pagina's met
mededelingen van de algemene kerkenraad en de
diaconie en de advertentiepagina. Deze 6 pagina's
worden beheerd door de eindredacteur. Wie een tekst
wil plaatsen die niet past bij een bepaalde wijk kan die
sturen naar de eindredacteur via het adres
kerkbladpge@gmail.com.

Op 28 en 29 mei was er een digitale ontmoeting met
als thema GroenGelovig. Het werkwoord ‘aarden’ was
de praktische uitvoering van GroenGelovig en werd
verbonden met de bijbelse scheppingsverhalen.

De volgende personen zijn wijkredacteur:
wijk Noord
Johan v/d Veen
wijk Beatrixkerk
Ko Kuperus
wijk Tabor
ds Gerben Westra
De Open Hof
Roelof Vogelzang
wijk Harskamp
Sjaak van Schaik
Emmaus
ds Jan Peter Prenger

Vele praktische voorbeelden van individuele en
collectieve aard werden ons aangereikt in een zestal
tafelgesprekken:
*Actievoerders: Extream Rebellion.
*Groene Kerken. Gebouw energie neutraal te maken.
*Abt Bernardus Peeters van Trappistenklooster:
recyclen eigen bronwater.
*Minimaliseren. Hoeveel aardappelschilmesjes heb je
nodig?
*Nieuwe vorm van collectief voedsel produceren
(Herenboeren).
*Pionierskerk Den Haag: Op lege plekken tuinieren met
buurtbewoners.
*Econoom: focus op eenvoud in aankoopgedrag.
Wat heb je echt nodig?
Het geheel werd onder andere ondersteund door Erik
Borgman. Hij sprak over ‘Laudato Si of klimaatstress’ op
woensdagavond 2 juni in een digitale sessie.
Een kernopmerking was dat je alleen over duurzaam
klimaat kunt spreken door de ogen van de allerarmsten.
Dit is de extreme uitdaging voor iedereen.
Paus Franciscus schrijft hierover in zijn encycliek in
navolging van de Heer. Dit kerkelijk theologisch
document is een handreiking voor ons en alle mensen
wereldwijd. Het verwijst ook naar de 17 duurzaamheid
doelstellingen van de Verenigde Naties van 2015-2030.
De eerste doelstelling is het terugdringen van de
armoede wereldwijd, meer dan halveren. Velen onder
ons zijn hier bewust of onbewust mee begaan.
Armoede bestrijden is een gemeenschappelijke
opdracht waarbij iedereen kan worden betrokken.
Armoede is de zenuw van alle ander 16 duurzaamheid
doelstellingen.

Oproep
De Brinkstraatkerk in Bennekom is op zoek naar
een nieuwe assistent koster/beheerder.
Geïnteresseerd?
Kijk dan op www.brinkstraatkerk.nl

We zouden elkaar als gemeente moeten uitdagen en
aan de slag gaan. Mijn voorstel is om periodieke
tafelgesprekken te organiseren met uitdagende
onderwerpen die ons allemaal bezig houden. Samen
aan tafel; er is voor iedereen plaats.
Verbind de ervaringen van de oudere generaties met de
ervaringen van de jongeren.
Ds. Peter ‘t Hoen
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College van Diakenen Algemene Kerkenraad
Collecterooster september
5 september 1e collecte Kerk - wijkwerk
2e collecte – Diaconie wijk
12 september 1e collecte Diaconie PGE
2e collecte – ZWO Missionair Werk
19 september 1e collecte Diaconie Meet Inn
2e collecte – ZWO Syrië
26 september 1e collecte Kerk – wijkwerk
2e collecte – Kerk in Actie, Vredeswerk
.
Zondag 12 september - ZWO-collecte
Missionair Werk 'Jong en oud ontdekken de
kliederkerk'. De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op
ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een
creatieve manier bijbel verhalen ontdekken, samen
vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en
kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en
met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen
dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en
de kerk. De PKN ondersteunt de kliederkerken zodat zij
kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.
Info: https://kerkinactie/kliederkerk
Zondag 19 september - ZWO-collecte
Syrië - De kerk als plek van hoop en
herstel. Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe
je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven.
En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo
kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en
medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder
huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt
de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte
tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven. Info:
https://kerkinactie/kerk in Syrië
Zondag 26 september - KIA Vredeswerk
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen. Joodse
en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar
op. Door het decennialange conflict in hun land is er
veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als
‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze
negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en
Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen.
Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs
over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een
klein begin naar meer vrede. Info: https://kerkinactie/
israelpalestina
Kijkt u of luistert u via internet en wilt u ook bijdragen
aan één of meer doelen? Dan kunt u het collectebedrag
overmaken op bankrekening met nr. NL11 INGB 0000
867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder
vermelding van wijk,datum en 1e of 2e collecte.

Protestantse Gemeente Ede

Op 8 juli heeft de Algemene Kerkenraad vergaderd in
de Open Hof. Alle leden waren aanwezig alsmede het
pastoresteam.
Drs. Netta Hakkenberg wordt gefeliciteerd met haar
nieuwe baan. Ds. Caroline Oosterveen heeft afscheid
genomen van wijk Noord.

De Jaarrekening van de Protestantse Gemeente Ede is
door de accountant en het CCBB (Classicaal College
Beheerszaken) goedgekeurd.. Zie de website.
Peter van Veen doet verslag van de Hackathon, die op
26 juni is gehouden. Er wordt veel waardering uitgesproken voor de wijze waarop de bijeenkomst is georganiseerd. Alle deelnemers waren enthousiast. Er zijn
uitnodigingen voor de deelnemers om in vergaderingen van de wijkkerkenraden hun ervaringen te delen.
Enkele jongere deelnemers hebben aangegeven direct
aan de slag te willen, zonder inmenging van predikant
of wijkkerkenraad.
N.a.v. het rapport “Toekomstbestendig” van de Commissie Toekomst is afgesproken, dat er uniforme
borden bij de kerken van de PGE met logo worden
geplaatst. Taak CvK.
Mariëlle Jellema-Tempelman is bevestigd als ouderling
met een bijzondere functie (scriba AK) op zondag 20
juni jl. Peter van Veen wordt bevestigd op 18 juli als
ouderling met een bijzondere functie (voorzitter AK).
Preventiebeleid. Er zijn 2 vertrouwenspersonen aangesteld: mevr. D. Hamming-Reitsma en de heer S. Reijers.
Zij hebben in januari 2020 de cursus van PKN gevolgd.
Zij worden zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een
AK vergadering.
Ds. Jan Peter Prenger doet verslag van het coaching
traject voor de predikanten. Het zijn zinvolle sessies
geweest. Omdat 2 leden van het pastoresteam vertrekken, wordt gekeken hoe er verder samengewerkt kan
worden.
De aanwezigen maken enkele opmerkingen.
Laten we bij alle veranderingen niet vergeten dat wij er
in de eerste plaats zijn voor de gelovigen van Ede.Veel
waardering voor het geschetste toekomstperspectief.
De weg naar het doel samen gaan is belangrijker dan
het doel te bereiken.Niet al het oude weggooien, maar
het goede bewaren. We moeten samen
toegroeien naar een nieuw geheel.Ds. Gerben Westra,
als vice-voorzitter, spreekt voorzitter Peter Blokhuis en
scriba Greet Vink toe, aangezien dit hun laatste AKvergadering is.
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK
Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede
www.beatrixkerk.nl

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag
live via www.beatrixkerk.nl te volgen.

afscheid genomen van Netta Hakkenberg en dan zelf
ook gelijk afwezig.

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

Ook het ministerie van predikanten is behoorlijk
uitgedund na het vertrek van Caroline Oosterveen.
Gelukkig heeft Janny als scriba een lijst met namen van
voorgangers en predikanten waarop in geval van nood
een beroep gedaan kan worden tijdens mijn
afwezigheid. Ik hoop niet dat ze de lijst nodig gaat
hebben.

Scriba
Janny Pastink 0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

Vanuit de pastorie
van zaligsprekingen
Allereerst een hartelijke felicitatie aan onze
zustergemeente, de Hervormde Gemeente hier in Ede,
waar op 11 juli in wijkgemeente de Ark een nieuwe
predikant, Ds. D. Hoolwerf, intrede deed. Mijn oudoom
was ooit predikant in de Ark en uit onze gemeente
loopt Hidde Luiten daar stage. Er lopen zo allerlei lijnen
tussen de diverse wijkgemeenten hier in Ede. En dat is
mooi en gezond. Net als bij elke gemeente waar een
nieuwe predikant arriveert hebben we ook nu vanuit
onze wijk een felicitatie gebracht. Het is goed om op
elkaar betrokken te zijn – en we wensen gemeente en
predikant samen een goede, gezegende tijd toe.
Bij het schrijven van deze bijdrage staan mijn
vakantieweken voor de deur. Dit jaar extra welkom,
zoals dat voor velen vanuit de gemeente het geval zal
zijn... Wat is er veel inzet geweest in het
gemeentewerk! Pastorale zorg bij rouw en verdriet,
commissies en taakgroepen die hun weg zochten en
deden wat ze konden in het afgelopen vreemde
seizoen. De diensten die iedere week doorgingen en
waarin woorden en liederen van hoop en zegen
klonken. Nieuwe leden sloten zich bij de gemeente aan,
verbinding tussen mensen thuis die op andere
manieren gezocht en gevonden werd, en hoopgevende
nieuwe wegen werden ingeslagen. Brood en wijn werd
gedeeld, er is gedoopt. Kortom, ook aan het einde van
dit intensieve seizoen is er veel om dankbaar en
verwonderd over te zijn. Toch voelt het dit jaar wat
onwennig om mijn zomervakantie te beginnen. Net
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Hoe dan ook, het is fijn dat de voortekenen wat betreft
versterking in het ouderenpastoraat gunstig zijn. Ik heb
goede hoop dat de vacature van Netta spoedig weer
vervuld is. En dat conform ons voornemen als
Protestantse Gemeente te Ede om bij nieuwe vacatures
eerst te kijken of we het intern kunnen oplossen, met
hulp vanuit andere wijken.
Hoe dan ook, met een gerust hart ga ik nu op vakantie.
Graag weer tot daarna!
Vrede en alle goeds,
ds. Theo Pieter de Jong

Overleden
Gijsbert van den Beld (24 augustus 1946 - 2 juli 2021)
Op 74-jarige leeftijd overleed op 2 juli Gijsbert van den
Beld, wonend aan de Beatrixlaan 25. In stilte is hij
begraven op natuurbegraafplaats Heidepol. We wensen
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte en kracht
toe bij dit verlies.
‘Onder u zijn eeuwige armen’ (Deut. 33:27).
Onlangs overleed Mw. A.M. Pronk-Kamman,
woonachtig in het Maanderzand. Een In Memoriam
volgt in de volgende editie van het Kerkblad.
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Van de kerkenraad

Nieuwe kringen

Startzondag 12 september
Door corona beginnen we dit seizoen op een
bijzondere manier. Er is wél een startzondag maar er
zijn geen bijzondere activiteiten gepland. Dit komt
omdat voor de zomer niet duidelijk was wat er wel en
wat niet mogelijk is. We willen wel in het najaar met
verschillende groepen als gemeente een aantal
activiteiten organiseren.

In het najaar start weer een kring over rouw en verdriet.
Ds. Nico van den Houten (Kleopas-gemeente) zal deze
kring leiden. In overleg is afgesproken dat ook leden
van onze gemeente welkom zijn. Van harte
aanbevolen. Voor vragen: dominee@beatrixkerk.nl of
0318-309 191.

Uitnodiging gemeenteavond Beatrixkerk maandag
20 september 19.45 uur
Wat je op de gemeenteavond mag verwachten:
-Is de Beatrixkerk er voor alle generaties? Wat zijn
wensen van 0-40?
-De PGE wil overdraagbaar zijn naar volgende
generatie met een sluitende begroting
-Op welke manier helpt een Hackathon ons bij de
toekomst van de kerk?
-Hoe en wanneer verder met vernieuwen Beeld &
Geluid
-Pastoraat na het vertrek van Netta Hakkenberg
Theo Pieters Podcast over de kerk in meer dan 10
delen
Ieder deel duurt ongeveer 10 minuten en heeft een
eigen invalshoek: De kerk als Werkplaats, Ziekenhuis,
Theater, Schip of Schaapskooi. Steeds weer verrassend,
met mooie teksten en inspirerende voorbeelden!
Je vindt de podcast op Spotify of via de website www.
beatrixkerk.nl.
Een groet in verbondenheid,
Klaas Kopinga

Sinds kort is onze gemeente een extra kring rijker. Een
LHBT-kring met voorlopig de wat bijzondere naam
‘Rainbow Rangers’. Elf mensen (vooral
jongvolwassenen) nemen deel aan deze kring. We zien
uit naar inspirerende ontmoetingen. Het delen van
levensverhalen zal goed doen. Wil je mee doen aan
deze kring? Bel/mail ds. Theo Pieter de Jong,
dominee@beatrixkerk.nl of 0318-309 191.

Informatie bij de
Diensten
We kijken terug op bijzondere diensten, de
doopdiensten, overstapdienst, het delen van brood en
wijn, de bevestiging van Peter van Veen als ouderlingvoorzitter Algemene Kerkenraad, het afscheid van
stagiaires en leervicaris, de eerste Kerk-OpSchootviering na lange, lange tijd. Er is veel om
dankbaar voor te zijn.
5 september

14e zondag na Trinitatis

12 september 15e zondag na Trinitatis: Startdienst,
viering HA ‘God van alle generaties’
18 september Huwelijksbevestiging Casper van
Oeveren en Lieke Nieuwkoop
19 september 16e zondag na Trinitatis
26 september 17e zondag na Trinitatis: bevestiging
ambtsdragers en aanstellen nieuwe leden Pastoraal
Team
In alle bovenstaande diensten gaat ds. T.P. de Jong
voor.

Protestantse Gemeente Ede
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OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS
Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede
www.emmaüs-ede.nl

Taizé: de vlag
De vlag speelde gewild én ongewild een hoofdrol
tijdens onze reis naar Taizé en zorgde ervoor dat veel
mensen in Taizé zich de groep uit Ede zullen
herinneren! Eén van ons vond van te voren dat wij
onze naam als LHBTI-gemeenschap eer aan moesten
doen en had daarom de regenboogvlag meegenomen.
Vanaf de eerste dag wapperde hij op ons kampement.
Totdat donderdag een briefje aan de vlag was
vastgemaakt met de dringende vraag of de eigenaar
van deze vlag contact zou willen opnemen met
broeder Henri. Dat beloofde niet veel goeds…
We spraken af dat we het er eerst met broeder Sebastiaan over zouden hebben. Hij vertelde hij dat de broeders
eigenlijk geen enkele vlag in Taizé wilden hebben. Want het was in het verleden gebeurd dat Nederlanders hun
vlag meenamen en Duitsers en Spanjaarden ook hun eigen vlag – en daar was eerst nog niet zo heel veel mis
mee, maar toen kwam ook de Baskische vlag. En dat zorgde begrijpelijkerwijze voor nogal wat opschudding. En
zo kun je je voorstellen dat ze niet wilden dat er vlaggen van landen die op politiek gespannen voet met elkaar
stonden in Taizé zouden komen te hangen. En vanaf dat moment hadden ze bedacht dat het beter was als er
helemaal geen vlaggen meer zouden hangen.
Maar op dat moment kwam broeder Henri toevallig langsgelopen en Sebastiaan sprak hem aan en vertelde dat wij
de groep van de vlag waren. Broeder Henri had een beetje hetzelfde verhaal: ze waren bang dat vlaggen
onderscheid maken tussen mensen, vlaggen stellen grenzen en bakenen af: wij tegenover zij. Bovendien zei hij,
ging het gerucht dat wij de vlag mee hadden genomen naar het ontbijt en dat de Hongaren daar aanstoot aan
hadden genomen.
Wij vertelden dat de vlag alleen maar bij onze tenten heeft gehangen, en dat van de Hongaren geloofden we ook
niet. ‘En’, zei één van ons, ‘het is wel zo dat vlaggen van landen mensen verdelen, maar de regenboogvlag is geen
landenvlag en al helemaal geen vlag die mensen buitensluit. Het is een vlag van liefde en inclusie. Wij willen laten
zien dat wij de LHBTI-gemeenschap een warm hart toedragen en dat wij geen onderscheid maken en dat wij
iedereen accepteren en hem/haar/hen de liefde gunnen. En dat is de boodschap die wij willen uitdragen. Om
anderen een hart onder de riem te steken’. Broeder Henri reageerde erg begripvol. Hij vertelde dat het ook niet
zijn bedoeling was dat wij de vlag weg zouden halen, maar dat hij het er wel graag met ons over wilde hebben.
Wat hem betreft mocht de vlag gewoon blijven wapperen. Hij was geraakt door de woorden van Mattijn en
voelde met hem en ons mee – dat was aan alles te merken. De volgende avond lag er een briefje van een meisje
op één van onze stoelen: ‘Ik zag jullie regenboogvlag. Dat deed me goed! Daardoor voel ik me hier een stuk
minder eenzaam. Zou je langs willen komen om met mij te praten over geloof en LHTBI?’ Kan het nog mooier??
Zondagmorgen, vlak voordat we weer naar huis gingen, kwam broeder Henri langs met een cadeau (een
afbeelding van de icoon Jezus met een vriend): ‘Voor mijn regenboogvlagvriend’. Hoe geweldig om je uit te
spreken en zulke prachtige gesprekken te hebben, zo serieus genomen te worden en écht iets te hebben
betekend voor in ieder geval één meisje! Alleen al deze ervaring maakte deze reis tot iets om nooit meer te
vergeten.
Ds. Jan.Peter Prenger
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WIJKGEMEENTE HARSKAMP
Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant
Ds. T. Volgenant-Beima
Hulkestein 51, 7339 AW Uchelen
tel.nr. 055-5331731
predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl
Scriba
Dhr. Jan van de Hoef
Apeldoornseweg 73, 6731 SB Otterlo
tel.nr. 0318-591252
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Henk Ploeg

Op dinsdag 20 juli is Hendrik Ploeg gestorven, in de
leeftijd van 78 jaar. Ruim 55 jaar was hij getrouwd met
Gerda, met wie hij 5 kinderen kreeg, een menigte aan schoonkinderen, kleinkinderen én een achterkleinkind.
Liefhebbend was hij, betrokken, belangstellend en trots, sociaal, meelevend, met zijn kenmerkende wijze raad
‘meer dan je best kun je niet doen’. ‘De moed erin houden’ - dat was hij ten voeten uit, net zoals een ander
zinnetje wie hem gekend heeft bij zal blijven: ‘Anders kom je er effe in, dan krijg je koffie’.
Het gezin kwam met verhalen in overvloed: over de laatste jaren, een tijd waarin de krachten minder werden. Vier
jaar geleden lag hij lang in het ziekenhuis. Het zag er zorgwekkend uit, maar hij kwam er bovenop. Een maand
geleden was er opnieuw een opname, eerst in het ziekenhuis, toen in O & O – gaandeweg werd de uitputting
groter dan de levenslust. Want levenslust, die had hij: een harde werker was hij, ook nog nadat hij al jong was
afgekeurd. Eigen groente, fruit en aardappelen verbouwen, varkens verzorgen. Beresterk was hij, een goede en
betrokken vader, een zorgzame echtgenoot.
In de inmiddels gebruikelijke ‘besloten kring’ namen we op 26 juli in ‘zijn’ kerk afscheid, in een dienst waarin de
liederen ‘luisterliederen’ moesten zijn. Psalm 23 kleurde de dienst, de ‘pastorale’, de psalm over de Heer die onze
herder is (en dus niet al die andere bedriegers die ons dat wijsmaken!). Daarna is hij in Otterlo naar zijn laatste plek
op aarde gebracht: we legden hem in de barmhartigheid van de Eeuwige. Moge zijn gedachtenis al wie hem
moest loslaten tot zegen, troost én vreugde zijn!

Wijk

Gerben H. Westra

Bedankt

Via deze weg willen we iedereen bedanken die, in
welke vorm dan ook, zijn medeleven heeft betuigd
tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en (over)grootvader
Henk Ploeg
In het bijzonder gaat onze dank uit naar dominee
G.H. Westra voor het voorgaan in de afscheidsdienst.
Gerda Ploeg, kinderen en (achter)kleinkinderen
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Wat kan er veel gebeuren in enkele weken tijd, in het
vorige kerkblad schreef ik nog over de zorg bij de
familie Ploeg niet wetende dat het levenseinde van
Henk zo snel zou komen.
Dominee Westra heeft het in het “In Memoriam” zo
herkenbaar verwoord. Ook vanaf deze plek willen we
Gerda, de kinderen en de (achter)kleinkinderen Gods
hulp en nabijheid toewensen nu zij zonder hun geliefde
man, vader en opa verder moeten.
Dinsdag 31 augustus a.s. komen we als kerkenraad
weer bij elkaar na een kort zomerreces, natuurlijk
zullen we dan ook weer kijken of het verantwoord is
om de coronaregels weer wat verder te versoepelen.
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(vervolg Wijk) Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het erg fijn dat we het slotlied weer mogen zingen en
eerlijk gezegd snak ik ernaar om ook de andere psalmen en liederen weer mee te zingen, ook al is dat op een
ingetogen wijze. U hoort van ons wat we hebben besloten.
Mevrouw J.G. de Hoop-Monster mag 12 september haar verjaardag vieren, op 13 september viert mevrouw H.
Methorst-Kuipers haar verjaardag en Sjaak van Schaik is jarig op 21 september. Wij wensen jullie een gezellige dag
toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

Startzondag – 5 september 2021
De vakantieperiode is bijna voorbij. De scholen gaan weer beginnen; er worden al volop voorbereidingen
getroffen voor het nieuwe seizoen. Ook op de weg wordt het drukker met het woon- werkverkeer.
Ik hoop dat velen van u hebben mogen genieten van de vakantie. Het woord dat komt van het Latijnse vacare: vrij
zijn! Even je beslommeringen loslaten en je richten op iets, of Iemand anders?
Op de muur van het klooster te Egmond - Binnen waar ik vaak logeerde, staat: DEO VACARE, dat wil zeggen: vrij
zijn voor God. Het is een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar je op adem mag komen. Vrij zijn
voor God strekt zich ook uit naar de medemens: een open houding naar ieder die bij ons aanklopt en een woord
van bemoediging en vrede zoekt.
Dit jaar ontdekten we ook zo’n plek van rust en vrede in Nijkleaster in het Friese dorpje Jorwert. Rondom de oude
dorpskerk vind je een oord van stilte, bezinning en verbinding. Zo kun je midden op het Friese platteland, in alle
rust op adem komen. Tegelijkertijd is het een plek waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en
wandeling, plezier en recreatie.
Inmiddels is de liturgiecommissie volop bezig met de voorbereiding van de startzondag. Rondom onze eigen kerk
( op het kerkplein) mogen wij het begin van het nieuwe seizoen vieren met een dienst die in het teken staat van
de toekomst! VAN U IS DE TOEKOMST is het thema. We luisteren naar wat de bijbel ons hierover vertelt, we
zingen ervan, we praten erover, de kinderen doen mee. Zo proberen wij ook een plek te zijn waar we God en
elkaar ontmoeten, bidden, zingen, plezier maken. Mocht het vanwege het weer niet mogelijk zijn deze viering
buiten te houden dan hoort u dat in de week hieraan voorafgaand via de nieuwsbrief.
In de dienst zal het ensemble Waaijenberg voor de muziek zorgen.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur kerkdienst op het kerkplein
11.00 uur koffiedrinken
11.30 uur puzzeltocht (er is een alternatief voor degenen die niet mee wandelen)
12.30 uur soep met broodjes en gezamenlijke afsluiting
U/jullie zijn allen van harte welkom om het seizoen samen vierend te beginnen.
Voor de kerkdienst hoeft u zich niet op te geven, maar
de liturgiecommissie wil wel graag weten of u mee-eet
in verband met de inkoop van soep en broodjes. U kunt
Hallo jongens en meisjes
zich opgeven bij Ria Ortse op nr. 06-10570730 of
ria.ortse@gmail.com. uiterlijk de vrijdag ervoor.
De verhaaltjes bij de onderwerpen van de
Ds. Tineke Volgenant - Beima,
ook namens de liturgiecommissie.
Rooster oppas en kindernevendienst (alleen als er
kinderen worden aangemeld voor de dienst)
05-09 Nathalie en Elly / 12-09 Alice en Marike
19-09 Hennie / 26-09 Ria
03-10 Nicoline en Anouska
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kindernevendienst voor de komende weken kunnen
jullie lezen op de facebookpagina van onze kerk. Dit
zijn de onderwerpen in de kindernevendienst voor de
komende zondagen:
5 september
12 september
19 september
26 september

: Hagar en Ismaël weggestuurd
: Abrahams geloof op de proef gesteld
: Isaak krijgt Rebekka als vrouw
: Jakob en Esau
Groetjes, Mirjam Rap
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WIJKGEMEENTE NOORD
Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede
www.ede.protestantsekerk.net

Predikant:
Vacant
Scriba:
Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede tel.
0318-618205
e-mail: tijmenapedoorn@yhoo.com
Meldpunt:
Voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis,
geboorte, overlijden of andere bijzonderheden: Ineke
Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Bijzondere fysieke dienst in Noorderkerk.
Op 25 juli was er na drie weken eindelijk weer de
gelegenheid om een fysieke dienst in de Noorderkerk
bij te wonen. Dat was op zich al bijzonder. Dat we deze
ochtend inderdaad te maken hadden met een
bijzondere dienst bleek ook uit de woorden van
ambtsdrager 1: We hebben deze morgen een kleine
primeur. Een primeur? Zou er vandaag voor het eerst
quatre mains op het orgel gespeeld worden? Of was
deze morgen het slotlied ons intochtslied? Wellicht had
de voorganger de preek thuis op z’n bureau laten
liggen en zou hij nu voor het eerst in zijn leven
proberen de preek uit het hoofd te houden. Nee, niets
van dit alles, het nieuwtje was: Er mag weer gezongen
worden. Dat is inderdaad heel bijzonder. In wat voor
bizarre tijden leven wij dat gemeentezang in een kerk
een primeur wordt? Maar eerlijk gezegd, het ging ons
goed af! Bijzonder was ook het verhaal dat ds. Piet
Vellekoop vertelde over het joodse jongetje op weg
naar Westerbork en Bergen-Belsen.
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Zijn vader en moeder willen hem doen geloven dat ze
op weg zijn naar Palestina, een lange en ongemakkelijke
reis. Een indrukwekkend verhaal van kwetsbaarheid en
hoe daarmee om te gaan. Het kwetsbare kind gelooft de
woorden van zijn ouders, omdat ze met liefde en met
het oog op de toekomst van de jongen gesproken zijn.
Kinderen kunnen volkomen opgaan in een activiteit
omwille van die activiteit. Weer blijkt hoe kostbaar een
kwetsbaar kind is.
Aangrijpend moment tijdens de overdenking. Bijzonder
om na de dienst ook weer met elkaar koffie te kunnen
drinken. Voor gemeenteleden die minder goed ter been
zijn was er de mogelijkheid geschapen om elkaar op 1,5
meter afstand in de foyer te ontmoeten. De overige
kerkgangers genoten op het kerkplein van hun bakkie
troost. Inderdaad genieten, de vreugde om elkaar weer
van aangezicht tot aangezicht te spreken was duidelijk
waarneembaar. Zaken die voor corona heel gewoon
leken blijken nu toch heel speciaal te zijn. Al met al niet
voor het eerst en zeker niet voor het laatst een speciale
zondag in Noord.
Wim den Ouden

Gedicht
(Genoemd door ds. Piet Vellekoop tijdens de
overdenking op zondag 25 juli.)
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
Okke Jager
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Wandelen
Sinds 2015 organiseren wij als Noorderwijk een
heidewandeling. De kerkenraad is in december 2016
naar Jorwert (Friesland) geweest, een soort
kloosterachtige retraite (in Nijklaester) waaronder een
“stiltewandeling”. Daardoor geïnspireerd heeft onze
heidewandeling ook een meditatief deel gekregen.
Tijdens de wandeling genieten we niet alleen van de
natuur en de stilte, maar worden er ook een paar
vragen gesteld. En we horen iets over de geschiedenis
van de grafheuvels die op diverse plekken van de Edese
en Ginkelse heide voorkomen. Het is dit jaar voor het
eerst, dat we de wandeling op startzondag(middag)
houden. Iedereen van harte welkom!

Heidewandeling 2021
Op 12 oktober 2019 was onze laatste traditionele
heidewandeling. Vorig jaar kon het vanwege corona
helaas niet doorgaan. Zo het zich nu laat aanzien, zou
het in september weer mogelijk moeten zijn, en
daarom is er besloten de heidewandeling weer te
organiseren en wel op zondagmiddag 19 september
(Startzondag)
De wandeling (ongeveer anderhalf uur) start bij de tank
op de Langenberg (pannenkoeken restaurant) om 14.00
uur en na afloop drinken we samen bij De Langenberg
gezellig een kopje koffie of thee met iets lekkers.
Wij vertrouwen erop weer veel wandelaars te mogen
begroeten in de prachtige paarse heide natuur. U kunt
zich vanaf nu liefst per email opgeven (tot uiterlijk 12
september) bij Jan van ’t Hof. Email: jmvthof@xs4all.nl
Tel: 0651226960
Jan van ‘t Hof, Sander van Voorst en Jan Klok

Startzondag
De startzondag dit jaar vindt in de wijk Noord plaats op
19 september. Voor het eerst sinds jaren niet met onze
eigen wijkpredikant, maar met dominee D. Atema, nog
wel uit Barneveld om de overgang niet al te groot te
maken.

Diaconaal Project Noorderwijk: Kledingbank
Regelmatig collecteren wij in de dienst voor de
diaconie of voor de wijkdiaconie. De collecte voor de
diaconie gaat naar doelen, die door alle wijken van de
Protestantse gemeente Ede gezamenlijk zijn
vastgesteld. Een bekend voorbeeld is de ondersteuning
van Meet-Inn. De collecte voor de wijkdiaconie gaat
naar doelen die elke wijk zelf aanwijst. In onze wijk
Noord doen wij hieruit bijdragen aan bijvoorbeeld de
Kledingbank Ede.
De Stichting Kledingbank Ede maakt het mogelijk om
kwalitatief goede, schone kleding te geven aan
inwoners van Ede die (tijdelijk) de financiële middelen
niet hebben om deze zelf te kopen. Wist u dat de
Kledingbank met ruim 40 vrijwilligers op die manier
jaarlijks enkele honderden huishoudens helpt aan
goede kleding? En dat u hiervoor op een aantal plekken
uw kleding kunt inleveren? Alle reden voor
ondersteuning dus!
Meer leest u op https://www.kledingbank-ede.nl/
De wijkdiaconie-collecte van zondag 5 september
zullen wij besteden aan de Kledingbank.
Frits Dimmendaal

Haïti - algemene
aankondiging
Een grote ramp in Haïti, binnenkort komt er
waarschijnlijk een speciale collecte voor hulp aan
de slachtoffers.
U kunt nu al een bijdrage overmaken op:
NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Aardbeving Haïti’.
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WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF
De Open Hof, Hoflaan 2, Ede
www.openhof-ede.nl

Predikant:
Ds. Agnès Gilles, Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM
Email: ds.gilles@openhof-ede.nl, tel. 06-41866969 (b.g.g.
kunt u contact opnemen met de scriba).
Scriba:
Betty Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM EDE
Email: scriba@openhof-ede.nl, tel. 591029 of
06-15686248
Wijkkas De Open Hof
Giften kunnen worden overgemaakt naar PGE; t.n.v.
wijkkas De Open Hof NL 62 RABO 0162300212.

Wijkkerkenraad
De eerste vergadering van de wijkkerkenraad is op
maandag 6 september a.s. We maken een start met een
nieuw seizoen, met hopelijk steeds minder coronabeperkingen. Deze vergadering staat o.a. in het teken
van de toekomst van de PGE. We worden dan
bijgepraat over de hacketon en de vervolgstappen.
Kerkdiensten in september
Zondag 5 september: ds. Agnès Gilles
Zondag 12 september: ds. Tineke Werner. Tineke is
bereid gevonden om een opengevallen dienst in te
vullen. De predikant die zou komen is verhuisd naar
Zeeland, dus dat werd lastig om dan naar De Open Hof
te komen. Tineke van harte welkom en veel dank.
Agnès gaat deze zondag voor op De Hartenberg.
Zondag 19 september: ook voor ons weer een
vertrouwd gezicht; ds. Jaap Meijer.
Zondag 26 september: startzondag; ds. Agnès Gilles.
Meer informatie zie hierna.

10 jaar. In een volgend kerkblad komt de naam te staan
van een nieuwe coördinator, met telefoongegevens e.d.
Betty Pluimers

Diaconie
Collectedoel van de 2e collecte op 5 september:
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor
stichting Kindervakantie week Ede.
Deze stichting heeft als doel 1 keer per jaar een groep
van veelal 30 kinderen een week op vakantie laten gaan
naar Terschelling.

Het zijn kinderen in de leeftijd van negen tot en met
twaalf jaar die woonachtig zijn in de gemeente Ede en
door gezinsomstandigheden structureel niet de
mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan.
Met je gift maak je het mede mogelijk om deze
kinderen een fijne week te bezorgen, dit jaar in de
herfstvakantie als corona het tenminste “toelaat”.
Het diakenen team.
De vakantie tas
Namens de voedselbank moeten we alle deelnemers
hartelijk danken.
Bij deze: heel veel dank voor je mooie vakantie tas.
De foto laat een klein deel van de tassen zien in de
Open Hof.
De ZWO cie.

Vervoersdienst De Open Hof
De vervoersdienst van De Open Hof is weer opgestart.
Wilt u wel naar de kerk maar u heeft geen vervoer, laat
het weten aan de scriba. 0318-591029 of 06-15686248
Er worden nog chauffeurs gezocht. Heeft u belangstelling om af en toe een gemeentelid/leden op te
halen, laat dit dan weten aan ondergetekende:
scriba@openhof-ede.nl.
Namens De Open Hof wil ik Rudi Assink bedanken voor
de coördinatie van deze vervoersdienst in de afgelopen
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Startzondag
26 september
Zondag 26 september hopen wij met elkaar een ‘frisse
start’ van een nieuw seizoen te vieren. Na een jaar
voornamelijk digitale kerkdiensten kijken we er naar uit
elkaar weer gewoon in de kerk te kunnen begroeten
om er samen heerlijk uit volle borst te zingen.

Op zondag 26 september gaan we dat doen in een
dienst voor alle leeftijden. Maar dan wel een AL-dienst
in een fris jasje! Bij binnenkomst zullen de veranderingen meteen opvallen. Al was het maar omdat u met
een kopje koffie of thee de kerkzaal in mag! Als iets in
De Open Hof belangrijk is gebleken het afgelopen jaar,
dan is dat wel de ontmoeting. Daarom gaan we de
viering vanuit de ontmoeting beginnen. De jongeren
mogen achterin de kerkzaal bij elkaar aan tafel
schuiven. Laat u verrassen!
Met het thema van deze dienst sluiten we aan bij het
landelijke thema van de PKN: Van U is de toekomst.
Daar klinkt ontspannenheid in door: we hoeven het
niet allemaal zelf te regelen. Maar we kunnen natuurlijk
niet achterover gaan leunen. Vergelijk het met een
bouwtekening: de grote lijnen van het huis liggen klaar,
maar de precieze invulling hangt af van de bewoners.
Na de dienst is er weer een ‘Groet & ontmoet’. Vorig
jaar zijn we daarmee begonnen: degene die niet naar
de kerk kunnen en na de kerkdienst wel bezoek willen,
geven hun naam door. De kerkbezoekers trekken na de
dienst een envelop met een naam er in…… en gaan op
bezoek. Dat levert bijzondere ontmoetingen op, waar
van alle kanten van genoten wordt. In de Kijk op de
Wijk in september staat dan precies vermeldt hoe alles
in z’n werk gaat.
Dan het middagprogramma. Wat was het vorig jaar
gezellig rondom de vuurkuil op de hei. Dit jaar heten
we iedereen vanaf 14.00 uur van harte welkom op het
scoutingterrein Pieter Maritz, Doolhoflaan1, 6718 ZP
EDE. (Nizolaan, aan het eind het bos in).
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Het voordeel daarvan is dat u dichtbij kunt parkeren als
u wat slecht ter been bent. En ook daar is een vuurkuil,
dus zorg dat je weer een stok met een goede punt
eraan mee hebt zodat je weer brood en marshmallows
(daar zorgen wij weer voor) kunt roosteren. Dit keer
kunnen wij ook voor koffie en thee zorgen, omdat we
gebruik mogen maken van De Doolhut, het clubhuis
van de scoutinggroep. Als u nu iets lekkers meeneemt
wat we met elkaar kunnen delen, dan wordt het
helemaal een feestje. Vorig jaar waren er gemeenteleden die het uit zichzelf deden: stukje cake/zoutje/
kaasje/worstje ronddelen. Dat was ontzettend gezellig.
Dus …. neem lekker wat mee (in deelstukjes!).
Wilt u graag komen, maar zit u met vervoer? In de Kijk
op de Wijk in september staat waar u zich kunt
aanmelden zodat u gehaald en gebracht wordt.
Met al deze plannen moet onze startzondag weer een
fijne dag worden. Maar het blijven plannen. De
uitvoering hangt af van alle dan geldende maatregelen.
Dus houdt de Kijk op de Wijk in de gaten voor het
actuele nieuws.
Met een hartelijke groet,
Ds. Agnès Gilles

Wandelen kan weer!
Samen wandelen, ieder is welkom. We lopen ongeveer
een uur in rustig tempo. Aanmelden is niet nodig. Voor
in de agenda vast 3 data, start steeds om 9.30 uur.
Verdere informatie in KijkopdeWijk of op de website
van de Open Hof.
Donderdag 16-9 Lunterse Buurtbos
Donderdag 21-10 Hoekelum
Donderdag 18-11 Edese Bos
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WIJKGEMEENTE TABOR
Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede
www.taborkerk.nl

Predikant
Gerben H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, 655661
predikant@taborkerk.nl
Scriba
K. Santing, Ariënsweg 25, 6711 PE Ede
06 46437903
info@taborkerk.nl
Coördinatie ouderenbezoekwerk
mevrouw Ria Buitenhuis, 610679
Autodienst
Ant van Donselaar, 611074 en Erik Velthuijs, 06 21 57 38
28
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22 RABO 0312 4647 89
Attentie
In het augustusnummer stond een onjuist
rekeningnummer van de wijkkas vermeld: hierboven
staat het correcte nummer.
Vakantie
Links en rechts worden inmiddels de eerste
voorzichtige (uit)stapjes ondernomen - er wordt weer
gereisd. Op het moment van schrijven is het de
bedoeling dat ik óók even weg zal zijn, voor het eerst
sinds maart 2020. Vanaf 24 augustus laat ik het werk
tijdelijk rusten, er staan ook weer eens een paar vrije
zondagen ingeroosterd. Alleen de gedachte aan
vakantie heeft al een een opmerkelijk ontspannende
uitwerking.
In memoriam
Geboren werd hij op 3 maart 1921 in Amsterdam. Ruim
100 jaar later stierf hij, op 12 augustus in Ede - Arie
Steennis. Dat afscheid doet pijn in het hart, schrijven de
kinderen op de rouwkaart, maar de dankbaarheid is
groter, de herinneringen verzachten gemis en verdriet.
En wie zich Arie in herinnering roept, ziet hem voor
zich: een dankbaar mens, zorgzaam en positief – dat
was-ie, ten voeten uit. Wie hem gekend heeft, zal graag
beamen dat dat een genoegen was. Hij was in zekere
zin formeel, hij was ‘u’ en hij zei ‘u’ – dat heeft
zeldzaamheidswaarde tegenwoordig. Tegelijk was hij
voorkomend, vriendelijk, geinteresseerd. Begonnen als
pianostemmer, werkte hij later bij de pianofabriek
Rippen. Na het verdwijnen van die firma stemde en
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repareerde hij weer piano's, tot op z'n 98ste! In de
oorlog maakte hij moeilijke tijden mee toen hij voor de
beruchte Arbeitseinsatz in de buurt van Frankfurt te
werk was gesteld. Na de oorlog hielp hij krachtig mee
bij de wederopbouw.
In de besloten kring van zijn gezin (3 kinderen, Nettie,
Bram en Fred - met aanhang en (klein)kinderen) namen
we in een dienst op 16 augustus afscheid. Een tekst uit
2 Petrus 3, 13 stond samen met verzen uit Openbaring
21 centraal: verwachtingsvolle woorden over een
nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Kinderen en
kleinkinderen riepen hem bevlogen en bewogen in
herinnering. Daarna is hij bij zijn vrouw (overleden in
2015) begraven, op de Gmeentelijke Begraafplaats.
Moge zijn gedachtenis tot zegen wezen. En tot troost
en vreugde.
Gerben H. Westra
Bij de collectes
Ook in de komende tijd wordt er gecollecteerd voor
Stichting Kruispunt in Arnhem, die op allerlei manieren
actief is in de steun aan dak- en thuislozen. Tabor is
betrokken bij het koken en verstrekken van maaltijden,
maar er gebeurt veel meer.
De laatste tijd melden zich steeds meer nieuwe
bezoekers. In regio’s om Arnhem, ook in Ede,
verdwijnen er steeds meer plekken of zijn de
toelatingseisen aangescherpt voor deze doelgroep.
Zo af en toe zijn er bezoekers die doorstromen en een
dak boven het hoofd weten te vinden. Vanuit Kruispunt
vinden ze het belangrijk deze persoon te steunen waar
mogelijk. Deze nazorg is heel belangrijk om te
voorkomen dat zo iemand uit het niets zich alleen
moet gaan zien te redden. Begin juni kwam de GGD
kwam langs om vaccinaties uit te delen. Alle bezoekers
die dat wensten hebben een prik (Janssen) kunnen
krijgen.Ook de vele arbeidsmigranten uit Oost-Europa
weten zich van warme aandacht verzekerd: er wordt
samengewerkt met een van oorspong Poolse stiching.
Er is hulp bij o.a. het vinden van werk, woonruimte, bij
terugkeer naar het land van oorsprong.
Kortom, Stichting Kruispunt doet heel goed werk.
Dankzij de vele vrijwilligers, de kokers, maar ook de
gastheren en gastvrouwen, wordt het geld besteed
waar het voor bedoeld is: de dak- en thuislozen.
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