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Magnificat
 
 
 
In de weken van advent wordt uit de ‘ouverture’ van Lucas gelezen. Op de derde zondag van Advent klinkt de
lofzang van Maria: het lied van de moeder die het program van haar nog ongeboren zoon uitzingt: zo zal hij zijn,
dit zal hij doen.
 
Lucas vlecht een krans van liederen rond de geboorte van Jezus: Zacharias zingt, Maria zingt – en Simeon.
Liederen die een voorname plaats in de liturgie van de kerk hebben gekregen: het lied van Maria wordt, daar waar
nog de getijden gehouden worden - in de kloosters - iedere dag gezongen.
Het In de vespers, het namiddaggebed. En Zacharia’s lied klinkt iedere morgen, in alle vroegte, in de lauden – bij
wijze van benedictus. Je zingt je iedere morgen de betekenis van zijn naam te binnen: de Heer gedenkt - wel
mooi om je daar de slaap mee uit de ogen te wrijven.
 
De zang van Simeon heeft zijn plek in de completen, het avondgebed: ‘Nu laat Gij Heer uw dienstknecht gaan, in
vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat Gij bereid hebt voor Israël en voor alle
volken ……..’
 
Binnen het beslag van een dag van Gods gedenken naar het aanschouwde heil – het kloosterleven kán mooi zijn
en veelzeggend. Of beter: veelzingend.
 
Zelfs de gereformeerde vaderen, die een even heilige als hevige voorkeur voor de psalmen aan de dag legden,
ruimden voor deze liederen plaats in. In de gereformeerde traditie werden ze opgenomen bij de 29 gezangen die
als ‘enige gezangen’ achter in het psalmboek werden gezet.
 
Op de één af andere manier maken deze lofliederen zoveel indruk, dat ze tot het ordinarium zijn gaan behoren,
tot wat de gewoonte is – ze worden dagelijks gezongen, en dat gebeurt met geen enkel ander bijbels lied.
 
In de traditie van de kloosters staan die lofliederen dus met elkaar in verband: ze markeren het begin, het midden
en het eind van de dag – en de dag is in bijbelse zin de rekeneenheid, de tijdseenheid waarmee het leven-zelf
wordt aangeduid. Die liederen reiken een manier van leven aan, tussen lofprijzing, hoop en dankbaarheid, ze
geven het leven kleur en zin, zin- en zijnsverband.
 
Ze hebben het dus van geen vreemde: Lucas doet met zijn liederenkrans ongeveer hetzelfde, aan het begin van
zijn Evangelie. Hij laat Maria haar lied zingen, en daarna Zacharias en tenslotte Simeon.
En in al die liederen laat hij eerdere liederen mee-resoneren, zoals hij er steeds op bedacht is duidelijk te maken
dat Johannes (die de Doper is gaan heten) en Jezus niet uit de lucht zijn komen vallen, maar nadrukkelijk in het
geheel der Schriften moeten worden verstaan.
Ook hij brengt met zijn liederen verbanden aan, hij legt de relatie het geloof van voorvaders en –moeders.
 
Dat wordt al duidelijk aan Maria – zoals wij haar met haar Grieks-Romeinse naam noemen. Eigenlijk heette ze
Mirjam. Ongetwijfeld vernoemd naar de zus van Mozes, Mirjam, die haar broer redde van een wisse dood.
Mirjam die mee voorop ging in de bevrijding – en die een meeslepend lied zong na de doortocht door de zee:
‘Zing voor de Heer, want Hij is hoogverheven; het paard en zijn berijder stortte Hij in zee’ (Ex 15, 21) – ‘machtigen
stoot hij van de troon’, zingt Maria – en de echo is onmiskenbaar.
 
En als het zover is, ‘laat ons dan niet ontbreken – want de traagheid grijpt ons aan’ (lied 769, Naastepad). Dat
wensen wij elkaar van harte toe. Goede dagen, veel verwachting!
 
 
Ds. Gerben H. Westra
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Festival of Lessons and Carols olv ds. Agnès Gilles -
zondag 12 december om 19:30 uur in de
Noorderkerk.
Festival of Lessons and Carols is een dienst die
traditioneel rond Kerst plaatsvindt, met name
in Engeland. In een dergelijke viering wordt het verhaal
van de zondeval, de belofte van de Messias en de
geboorte van Jezus verteld aan de hand van negen
korte lezingen, de lessons, afgewisseld met het zingen
van carols, hymnen en koormuziek. Deze dienst is met
medewerking van het Wagenings Torenkamerkoor olv
Elly Meijer.
De muziek van het koor is zeer afwisselend. Enerzijds
zijn er mooie bewerkingen van klassieke Engelse
kerstliederen. Anderzijds zijn er ook sfeervolle stukken
van bijvoorbeeld de componist Jenkins, Forrest of Pärt.
Van harte welkom! Namens het Bespreek het Samen
team.
 
Zondag 26 december - 2e Kerstdag gezamenlijke
dienst Protestantse Gemeente Ede om 10:00 uur in
de Noorderkerk
Vier PGE predikanten nemen ons mee in het
kerstverhaal aan de hand van bijzondere kerstliederen.
Die we uiteraard samen zingen. De Beatrixcantorij olv
Margret Spelt zal de zang ondersteunen. Anton Kanis is
de organist. 
 
Meezingproject Bachcantate
Begin 2022 zal een Bachcantate meezingproject
worden georganiseerd, uitmondend in de cantatedienst
op 6 februari in de Lutherse kerk, Beukenlaan 12, Ede.
Aanvang 10.30 uur. In studie wordt genomen de
cantate ‘Alles nur nach Gottes Willen’ (BWV 72).
Het monumentale openingskoor met zijn levendige en
concertante karakter is voor koor een dankbaar
studieobject. Alle stemgroepen laten zich horen in
zowel uitbundige als verstilde gedeelten.
Enthousiaste zangers worden opgeroepen één koor te
vormen om de verschillende koordelen van deze
cantate in te studeren.
De koorrepetities vinden plaats in de Lutherse kerk op
de zaterdagen 15, 22 en 29 januari van 09.00 tot 10.30
uur. De generale repetitie met orkest wordt gehouden
op zaterdag 5 februari van 11.45 tot 12.30 uur. Het
geheel staat onder leiding van dirigent Dick Troost.
Zangers kunnen zich vóór 20 december 2021 per mail
aanmelden bij Annelies Smit: smit.stein.
callenfels@upcmail.nl graag met vermelding van de
stemsoort.

Raad van Kerken Ede 
Nadat we afgelopen jaar verschillende plannen hebben
moeten cancelen, of aanpassen via een online viering,
willen we dit seizoen toch weer aan de slag met een
aantal vieringen en andere activiteiten op locatie met
bezoekers. We willen daarbij het oecumenisch geluid in
Ede weer laten klinken en met mensen uit verschillende
kerken of geloofsgemeenschappen en daarbuiten bij
elkaar komen. In  de ontmoeting met elkaar kunnen we
het woord van Christus: “ Opdat zij allen een zijn”, 
proberen in de praktijk te brengen.
We hopen u bij de vieringen te ontmoeten, met in
achtneming van de dan geldende Coronamaatregelen.
Zie: www.raadvankerkenede.nl
 
Adventsvesper: woensdag 15 december 2021
Op woensdagavond 15 december a.s. houden we onze
traditionele adventsvesper, ditmaal in de Ericakerk,
Ericalaan 1 in Ede. We beginnen om 19.30 uur (inloop
met koffie vanaf 19.00 uur) en de vesper zal ongeveer
¾ uur duren. Voorbereiding en uitvoering (zang, gebed,
lezingen en meditatie) zullen plaatsvinden door leden
van de Basisgemeente Exodus, lid van de Raad van
Kerken in Ede. Wij kijken erg uit naar deze viering waar
we u van harte voor willen uitnodigen.
 

Beatrixvespers  
Op 1, 8, 15 en 22 december organiseren de
wijkgemeenten van de Nieuwe Kerk, de Taborkerk en
de Beatrixkerk een kort adventsvesper. Tijd: 19.30-
19.50 uur. Plaats: Taborkerk. Gemeenteleden verzorgen
de liturgie

Het Kerkelijk Bureau is gesloten van 2 t/m 10
december.
 
Inleveren kopij
Eind december verschijnt het januari nummer
van het kerkblad. Kopij voor dit nummer moet
uiterlijk 16 december bij de wijkredacteuren zijn.

Begroting 2022
 
De Algemene kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Ede heeft de begroting 2022 goedgekeurd.
De begroting 2022 kent nog steeds onzekerheden. Wij
gaan ervan uit dat er meer fysieke kerkdiensten dan in
2020 en 2021 plaatsvinden. Daarom schatten wij de
opbrengsten van de collectes duidelijk hoger in.
Het beleid van het College van Diakenen van de
Protestantse Gemeente Ede is om net als in 2020 en
2021 het eigen vermogen met 10% te beperken. Wij
vinden het eigen vermogen nu te hoog en willen
daarom het genoemde percentage aan onze
kernactiviteiten uitgeven. Dit doen wij onder andere net
als in 2020 en 2021 door opbrengsten van enkele
collectes te verdubbelen. Dit blijkt een goed middel te
zijn om de collecte opbrengst te verhogen, extra aan
het collectedoel bij te dragen en om het eigen
vermogen op een verantwoorde manier te beperken.
College van Diakenen van de PGE
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professional nodig die gemeenteleden gaat trainen in
pastoraat, diaconaat en missionair-zijn. Deze leden
kunnen vervolgens groepen in de kerk leiden.
Tenslotte moeten sociale media een veel belangrijker
rol krijgen, niet alleen voor het delen van informatie,
maar ook als middel voor gemeenteopbouw en
geloofsbeleving. Meer aandacht voor blogs, vlogs, apps
en andere online-voorzieningen is nodig, aldus de
enthousiaste jongvolwassenen. De Algemene
Kerkenraad is blij dat zoveel gemeenteleden
meedenken over de toekomst van de PGE. In de
vergadering van 18 november stemde ze ermee in om
de ideeën verder uit werken in scenario’s en deze begin
2022 te bespreken met de gemeenteleden.
Peter van Veen (voorzitter AK)

Naar één duurzaam
kerkgebouw
 
De Protestantse Gemeenschap Ede (PGE) moet een
gemeenschap zijn van mensen die vertrouwen op God.
De kerk heeft één gebouw dat zeven dagen per week
activiteiten, rust en bezinning biedt. Zo zou de kerk
eruit moeten zien volgens een groep jongvolwassenen
uit verschillende wijken van de PGE die onlangs met
elkaar nadachten over de toekomst van de PGE.
Afgelopen maanden is met verschillende groepen
gemeenteleden, waaronder de kinderen, in hackathons
en tijdens gemeentebijeenkomsten in de wijken
nagedacht over de toekomst van de PGE. Verschillende
ideeën zijn geïnventariseerd en de Algemene
Kerkenraad wil begin 2022 hieruit een aantal scenario’s
ontwikkelen en deze voorleggen aan de
gemeenteleden. Doel hiervan is de kerk
toekomstbestendig te maken. Een groep
jongvolwassen gemeenteleden nam tijdens een
hackathon op 13 november alvast een voorsprong
hierop. Na het uitwisselen van tal van ideeën stelden ze
een kerkmodel dat, volgens hen, ingrijpend is, maar
veel meer perspectief biedt dan op de huidige voet
doorgaan.
De PGE moet, vinden de deelnemers van de hackathon,
een gastvrije kerk zijn waarin iedereen welkom is. De
doelgroep die komende jaren echter extra aandacht
vraagt, volgens hen, zijn mensen tot ongeveer 40 jaar.
Dit vraagt andere activiteiten en vormen van geloven.
De kerkdiensten moeten interactiever, gevarieerder en
er moet meer gedaan worden met de talenten van
gemeenteleden. De huidige kerkgebouwen zijn volgens
de groep niet geschikt voor de kerk van de toekomst.
Ze pleiten dan ook voor één energieneutraal
kerkgebouw voor alle wijken, met ruimte voor
diversiteit. Een kerk, zoals de PGE, die jaarlijks een ruim
jaarsalaris aan gas verstookt in de huidige gebouwen is
niet duurzaam, vinden ze. Het nieuwe gebouw moet 7
dagen per week open zijn en heeft verschillende
ruimten voor diverse activiteiten, stilte, kinderopvang,
een lunchroom, cultuur en wellicht commerciële
activiteiten. Hiervoor wordt samenwerking gezocht
met organisaties als
Malkander, Christelijke Hogeschool Ede,
studentenverenigingen, Dien je stad, ’s Heerenloo,
Leger des Heils en ondernemers. Naast een bijdrage
van haar leden genereert de PGE inkomsten uit
bovengenoemde activiteiten en sponsoring.
De predikant blijft een belangrijke rol vervullen in de
toekomstige kerk. Daarnaast zijn er ook betaalde
functies nodig voor de horeca, kinderopvang,
commercie en marketing. Ook is een betaalde

Collecterooster
 
5 december -     1e collecte Diaconie PGE          
                           2e collecte – ZWO; zie info
12 december -   1e collecte Kerk – wijkwerk             
                           2e collecte – Diaconie - wijkwerk
19 december -   1e collecte Diaconie PGE Meetinn  
                           2e collecte – ZWO; zie info
24 december -   1e collecte Diaconie
                           PGE Meetinn Kerstnachtdienst
25 december -   1e collecte KIA; zie info
                            2e collecte – Diaconie – wijkwerk
31 december oudejaarsavond 1e en 2e collecte vrij te
besteden door de wijken
 
Zondag 5 december - ZWO-collecte Rwanda -
Opvang en scholing van kwetsbare kinderen
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel
kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een
organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe
familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en
haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun
ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet
zijn. 
Zondag 19 december - ZWO-collecte Jongeren
doorleven het verhaal van Kerst
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld
over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de
KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. in de
Kerst- Challenge kruipen de jongeren in de huid van
bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. 

Eerste Kerstdag 25 december - KIA  Kom op voor
kinderen in de knel
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders.
Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig
thuis en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie
komt voor hen op. 
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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.
 
Predikant
Ds. T.P. de Jong, Proosdijweg 33, 6714 AK Ede
0318 309 191 / dominee@beatrixkerk.nl
 
Pastorale ondersteuning
Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede
0318 655 661 / gwestra@beatrixkerk.nl
 
Scriba
Janny Pastink 0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.
nl

Terugblik
Op woensdagavond 27 oktober was er vanuit de
Taakgroep Gemeenteopbouw & Toerusting een avond
over 'Geloof en Geld'.
Bert den Hartog (St. Encour) en Asjon van den Andel
(Gabriël Financiële Bescherming) namen ons een avond
lang mee in het nadenken over al die plaatsen in de
Bijbel waarin gesproken wordt over hoe we met ons
geld omgaan.
Dat maar één honderdste van onze gemeente deze
avond aanwezig was (11 van de 1100 leden) benadrukte
wel dat dit nieteen onderwerp is waar velen mee bezig
zijn. Gek eigenlijk, terwijl Jezus er in de Bijbel juist
opvallend vaak over spreekt. Meer dan bijvoorbeeld
‘bidden’! 

Vanuit de Pastorie van Zaligsprekingen
Apetrots liep ik daar voor het eerst als pleegpapa achter de buggy in de kinderstoet van gezang en licht. Het
lampionnetje bungelend vrolijk aan de wagen. Allerlei gesprekken ontstaan tussen ouders, ‘mensen in vestjes’ en
verbaasde fietsers. Op allerlei plekken gaan deuren open en zie ik blijde gezichten. 

Klink ik nu te lyrisch? Het wás echt zo. Als kind had ik
zelf niet heel verheven gedachten bij Sint Maarten,
maar nu als dominee zag ik pas wat voor een prachtig
feest dit eigenlijk is. Op zaterdag 6 november (een
beetje vroeg inderdaad) vierden we het feest van Sint
Maarten. Hervormde, Protestantse, katholieke kinderen
en kinderen, die niet bij een kerk horen maar op school
over de lampionnentocht hoorden en graag
meededen! Wat een feest was de korte viering
voorafgaand aan de lampionnenoptocht in de kerk, met
het verhaal van Sint Maarten, muziek, gebed en een
zegen over al deze kinderen en hun ouders. En toen
gingen we samen de wijk in, op weg naar het
Maanderzand.
Er zijn genoeg zorgen in de kerk. Er is veel verdriet bij
mensen. Maar dít was goed en stemde me dankbaar.
De missionaire contacten, het als gemeenten samen
optrekken en dat spoor van licht, hoop en bemoediging
door de wereld (wijk) trekken. En de kinderen gaan ons
voor. 
Vrede en alle goeds,
Christus is nabij,
ds. Theo Pieter de Jong

Voorbereiding Sint Maarten lampionoptocht
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Evensong 2022
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn gepland op:
 
30 januari 2022
Koor: Vocaal Theologen Ensemble olv Hanna Rijken
Organist: Sebastiaan ’t Hart
Voorganger: Ds. T.P. de Jong
 
27 februari 2022
Koor: nog niet bekend
Organist: Margret Spelt
Voorganger: Ds. p. Verbaan
 
Voor actuele informatie zie www.beatrixkerk.nl

In memoriam 
In de afgelopen periode overleed een aantal
gemeenteleden. Het zijn:
 
Willem Franciscus (Wim) Romeijn 
Geboren op 3 februari 1943, overleden op 4 oktober
2021. 
 
Jantina (Jannie) Groenevelt - de Pee
Geboren 9 januari 1945, overleden op 7 oktober 2021.
 
Luwina Schut
Geboren op 29 november 1931, overleden op 12
oktober 2021. 
 
Johannes (Johan) Hanegraaf 
Geboren op 12 oktober 1936, overleden op 19 oktober
2021.
 
Wilma Dijkstra
Geboren op 6 augustus 1960, overleden op 21 oktober
2021. 
 
Kuindert Philippus Adriaan (Kuin) Koekkoek
Geboren op 30 oktober 1928, overleden op 6 november
2021.
 
In verband met de beperkte beschikbare ruimte in het
Kerkblad kunt u van elke overledene een uitgebreid in
memoriam lezen op de website www.beatrixkerk.nl.

Bij de diensten
Op 28 november is het de eerste adventszondag, ‘Ad te
levavi’. Deze dienst is door een groepje 0-40-jarigen
voorbereid. Ook in de advent volgen we de lezingen
van Bijbelbasics, met de kinderen mee. Welkom!
Voorganger: ds. Theo Pieter de Jong
Om 17.00 uur is er weer een Evensong. Voorganger: ds.
P. Endedijk. De Beatrixcantorij zal meewerken aan deze
Choral Evensong. 
 
Zondag 5 december, tweede advent, ‘Populus Sion’.
We lezen Lucas 1:32-56, over Maria en haar loflied. En
natuurlijk zingen we vandaag ook het lied van Nicolaas,
lied 745. Welkom! Voorganger: ds. Theo Pieter de Jong
 
Op zondag 12 december, derde advent, ‘Gaudete!’,
vieren we volgens goed gebruik het Heilig Avondmaal.
Midden in de paarse tijd van verwachting blinkt het wit
van het feest al door – en proeven we al iets van de
goedheid van de komende Heer. We lezen Matt. 18:1-5
over het ontvangen van het koninkrijk van God als een
kind. Welkom! Voorganger: ds. Theo Pieter de Jong

Na de morgendienst is er opnieuw een Kerk Op
Schoot-viering voor de 0-4-jarigen. 
 
Zondag 19 december, vierde advent, ‘Rorate Coeli’
hopen we Anaïs Poelsma te dopen. We lezen Jesaja 53.
Van harte welkom! Voorganger: ds. Theo Pieter de
Jong. In de middag zal er weer een Kerstpassion zijn.
Ook daarbij: welkom! Voor meer info: zie de website. 

De avond was voor mij erg waardevol. En sinds die
27e oktober blijft dat woord uit Psalm 62 maar bij me,
'als je vermogen toeneemt, zet je hart er dan niet op'.
Doe ik dat? 
Andere gedachten die ik die avond opschreef waren:
‘ons probleem is niet onze armoede, maar onze
rijkdom.' En: 'staan mijn financiën ook in het licht van
Christus? Als dat niet zo is, kan geld zo snel een macht
in je leven worden'. 'Je kunt niet God dienen en de
Mammon'. 'Financiële zorgen verstikten het goede zaad
- in de gelijkenis uit Marcus 4'. 'Waar je schat is zal ook
je hart zijn'. Genoeg reden al met al, om het niet bij die
avond met 11 gemeenteleden te houden, maar nog
eens dieper na te denken als gemeente over die
drievoudige bekering; van ons hart, van ons denken en
van onze portemonnee. 
 
Op verzoek stond dominee Dekker daarom in de dienst
van 14 november met ons stil bij de gelijkenis van de
rijke dwaas (Luk. 12:13-21). Hoe gaan wij om met ons
bezit? Dit hele thema raakt de klimaatcrisis (hoe sterk
was Mammon in Glasgow??!) en ook de vraag waarom
het toch zo verdraaide lastig is voor ons om te
consuminderen? 
 
Wie verder wil met dit thema wordt van harte
aangeraden om de Money Life-cursus te doen. Dat is
ook erg goed als (buurt?)kring te doen! Vijf avonden
samen bezinnen op een vergeten maar enorm
belangrijk onderwerp. Voor meer
informatie: dominee@beatrixkerk.nl. 
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Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede

www.emmaüs-ede.nl 

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS

Kerstviering 
Senioren  2021
 
Maandag 20 december in het Kerkelijk Centrum
Emmaüs  15.00 – 17.00 uur.
Hartelijk welkom!
 
Zoals elk jaar wordt er door de Samenwerkende Kerken
in de Rietkampen een kerstbijeenkomst voor senioren 
georganiseerd. Dit jaar nodigen we u uit voor koffie
met kerstgebak en een aangeklede borrel. We hopen op
een gezellig samenzijn.
 
Uiteraard onder voorbehoud wat betreft de nodige
maatregelen ivm Covid-19.
 
U kunt zich aanmelden voor deze viering t/m zondag 5
dec. bij:
Janke Koopman tel.668496 of per mail
jankekoopman@upcmail.nl of bij Sia Raatgever tel.
637180 of per mail c.raatgever@chello.nl. 
 
Mocht u vervoer nodig hebben dan regelen wij dat
voor u. Graag vermelden bij aanmelding.

het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten
opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze
kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat
geeft hoop!
 
Onvoldoende toegang tot zorg
Maar nog altijd halen er jaarlijks ongeveer 5,2 miljoen
kinderen hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld
malaria of diarree en overlijdt er iedere twee minuten
een moeder in het kraambed. Wereldwijd hebben
miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot
goede zorg.
 
Hoe helpt Adventsactie?
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten
op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind
rondom de zwangerschap en de periode erna. Zo
steunen we in Somalië een gezondheidscentrum dat
aanstaande moeders professionele geboortezorg biedt.
In El Salvador steunen we een ziekenhuis dat jonge
ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen kunnen
zorgen. In Gaza steunen we een medisch team dat
zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische
post te ver weg is en in Zimbabwe steunen we een
opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere
vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de bevalling
kunnen afwachten.
Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.
v. Adventsactie, Den Haag, of maak tijdens of na de
viering gebruik van uw GivT code ! Van harte
aanbevolen !                                                                       
                                                                                             
               Namens DienstAanDeWereld:
                     Gonda Schol - Roorda

In de komende adventsweken collecteren we in
Emmaüs voor de Adventsactie 2021 -  Gezonde start
voor moeder en kind
Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit
jaar de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de
campagne in het teken van zorg voor moeder en kind
rondom de zwangerschap.
 
Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders
en jonge kinderen: in 2019 was de kindersterfte
gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde

U kunt uw wasmiddelen, koffie,
thee, aardappelen, lang houdbare
producten in blik of glas, (natuurlijk alleen
met geldige houdbaarheidsdatum) nog inleveren tot 26
december vóór de zondagse vieringen.
 
Inge Voorbij en Dik Groenendijk
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Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

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

Gezinsviering
 
Voor zaterdag 18 december hadden wij een feestelijke
kerstviering voor gezinnen met jonge kinderen
gepland.
De voorbereidingen waren al gestart, maar corona
gooide roet in het eten. Nu de besmettingen weer zijn
opgelopen, voelen we ons genoodzaakt deze viering af
te gelasten.
Op eerste kerstdag hopen we een extra bijdrage voor
de kinderen te verzorgen. Ondanks alle beperkingen die
er zijn zien we uit naar het kerstfeest, waarin we vieren
dat Jezus Christus is gekomen als het Licht der wereld.
Wie in Hem gelooft hoeft ondanks alle tegenslag niet in
het donker te leven.
                                 
Dominee Tineke Volgenant-Beima

Wijk
 
Opnieuw hebben we sinds kort te maken met streng-
ere coronaregels in het leven van alle dag, gelukkig
kunnen, tot op heden, de zondagse diensten door-
gaan zoals we de laatste tijd gewend zijn.
 
In de dienst op 31 oktober heeft Adriaan Ploeg afscheid genomen als diaken in onze wijk, gelukkig is hij bereid om
collectant te worden zoals we dat ook kennen in andere wijken. Adriaan, dominee Tineke heeft je al hartelijk
bedankt voor dat wat je in de afgelopen periode voor onze wijkgemeente hebt gedaan, vanaf deze plaats wil ik dit
dankjewel namens ons allen nog graag herhalen.
 
Zondag 7 november hebben we aansluitend aan de dienst samen nagedacht over de toekomst van de PGE en
daarmee ook over de toekomst van onze wijk Harskamp. We wensen hen die aan de slag gaan met de uitkomsten
van de bijeenkomsten in alle wijken, veel wijsheid toe. De voortgang van dit proces kunt u volgen op de website
van de PGE en in kerkblad.
 
Woensdag 10 november is Cas Arjan geboren, zoontje van Antoinette Strang en Arjo Foeken en broertje van
Joliene en Frank. Op het kaartje staat :Geboren om voor altijd lief te hebben. Onze hartelijke gelukwensen voor
jullie allemaal.
 
Mevrouw G. van den Brink-van de Krol mag 26 december haar verjaardag vieren. Wij wensen u een goede dag toe
en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.
 
Deze editie is de laatste waarin het artikel in de huidige vorm 'Hallo jongens en meisjes' van Mirjam Rap verschijnt.
Mirjam, hartelijk dank voor alle tijd en energie die je hier in stak. 
 
Dit is al weer het laatste kerkblad in 2021,
graag wil ik u goede kerstdagen wensen
en Gods zegen voor het nieuwe jaar 2022.
 
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

  Rooster oppas en kindernevendienst:
  05-12 Marike en Philien     |    12-12 Gea en Jannieke
  19-12 Hennie                      |    25-12 Nicoline en Ria
  26-12 Nathalie en Petrie (gezamenlijke dienst met alle 
  wijken van de PGE)            |     02-01-2022 Elly
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Beste senioren
 
Helaas kon ook dit jaar het sinterklaasfeest op 25
november niet doorgaan vanwege de coronasituatie,
het was niet verantwoord.
 
Vooralsnog is het de bedoeling om de kerstviering op
20 december a.s. wel door te laten gaan inclusief de
warme maaltijd. Voor deze viering kunt u zich voor 16
december opgeven bij Janny (846871) of Elly (531608).
 
We hopen van harte dat we elkaar dan weer kunnen
ontmoeten.
 
Hartelijke groet, Janny en Elly

Hartelijk dank voor het aanleveren van producten voor de

voedselbank tijdens de actie van dankdag!

Volkskerstzangavond in Harskamp
 
Na enkele jaren van afwezigheid door de corona zal er
op dinsdagavond 14 december a.s. weer een
Volkskerstzangavond worden gehouden. Deze avond
zal worden georganiseerd door de Zanggroep Otterlo
in samenwerking met Partycentrum de Molen. De
avond zal in het teken staan van de geboorte van het
kindje Jezus.
       
Aan deze avond zal medewerking worden verleend
door het muziekkorps en het zangkoor van het Leger
des Heils Valleistreek uit Ede. Ook zal er door Kapitein J.
van Dijk van het Leger des Heils medewerking worden
verleend, deze zal een korte gedachtewisseling houden
over de geboorte van het Kindje Jezus. Naast zang van
het koor en muziek van het korps is er ook voor U als
luisteraar voldoende gelegenheid om weer vele mooie
kerstliederen te zingen samen met het muziekkorps.
Tijdens deze avond zal er een collecte worden
gehouden voor een goed doel.
 
De avond zal worden gehouden in Partycentrum De
Molen aan de Molenweg 12 te Harskamp.
Aanvang 19.30 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. In
verband met de geldende corona maatregelen zal er bij
de ingang van de zaal een corona check worden
gehouden.
Wij hopen dat wij u allen mogen begroeten op deze
volkskerstzangavond.

10 December 2021



WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede

www.ede.protestantsekerk.net

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

Verbintenisdienst op zondag 24 oktober

(Woorden van de voorzitter, Wim den Ouden.)
Tijdens deze dienst klonk tweemaal het ja-woord.
Ds. Egbert van Dalen zei: Ja, dat beloof ik en de
gemeente reageerde met Ja, dat beloven wij.
Het woord Ja geeft aan dat je vertrouwen hebt in
elkaar, het is de bevestiging van het feit dat je het
samen wilt gaan doen, het is de instemming met een
verbintenis. Ja zeggen houdt dus in vrede, geluk,
welzijn. Maar in de kerk is het nog meer dan dat:

Zo kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet
gaan.
 
(Woorden van de predikant, ds. Egbert van Dalen.)
Lieve mensen van de Noorderkerk, ja het is toch beetje
een nieuw begin. Ik ben dan wel uw ambulant
predikant, zoals het al werd gezegd, daar zit iets in van
ambulance, maar volgens mij hebben jullie die
helemaal niet nodig. Jullie vormen een enthousiaste en
een betrokken gemeente, met een fijne sfeer.

Ik heb al velen van jullie kunnen ontmoeten en ik ben
heel blij dat ik hier de komende periode mag staan als
jullie predikant. En voor mijzelf voelt het ook een beetje
dat het zo moest zijn, want ik wilde eigenlijk al na vele
jaren van geestelijk verzorger ook weer het
predikantswerk in. Dan kom je namens een
gemeenschap bij mensen en niet alleen maar
individueel zoals dat altijd gebeurt in algemene
instellingen. En een thuis dat vind ik hier en dan ook
nog heel dicht bij huis.
We zullen met elkaar een weg gaan, niet zomaar een
weg, maar de weg waarop Jezus ons is voorgegaan.
 
Woorden tot slot.
Het was zondag een warme dienst waaruit bleek dat
we van beide kanten heel blij zijn met deze verbintenis
en rekenen op een goede tijd samen.
Wim den Ouden

Advent

Veel mensen zullen bij het horen van de nieuwe
coronamaatregelen een déjà vu hebben gehad. Niet
wéér. In de Noorderkerk kon het avondmaal – dat
eindelijk, na twee jaar, weer mocht worden
gehouden – toch niet doorgaan. Het gevoel dat het
oproept is dat je je hoofd onder je kussen wilt
verbergen. Tegen die achtergrond vieren we dit jaar
Advent. Dat is een periode van voorbereiding, waarin
we juist alert worden. We zijn als wachters in de
morgen die waakzaam blijven in het donker en die
uitzien naar het ochtendlicht. Het wordt niet wéér Kerst
(weer de boom en de kerstversiering van zolder), maar
opnieuw. We zien uit naar de nieuwe mens, in onszelf
en in de wereld om ons heen.
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We houden elkaar wakker, we willen in deze tijd van
grote veranderingen niet indommelen. Zie je
al tekenen van hoop? Het goede nieuws dat heel veel
mensen naar elkaar omzien haalt de media meestal
niet. Daardoor zijn we geneigd tot pessimisme en
ontstaat er een somber gevoel over onze samenleving,
terwijl daar objectief niet altijd een grond voor is. Zelfs
als het veiliger is geworden op straat, blijken de
gevoelens van onveiligheid toe te nemen. Zie wat er
goed gaat, dat mensen zich voor elkaar inzetten, dat ze
creatief naar oplossingen zoeken, dat ze niet bij de
pakken willen neerzitten. Was vroeger echt altijd beter?
Toen bleven gevoelens vaak onbesproken en werd er
veel doodgezwegen. Veel verjaard leed komt nu pas
naar boven. We zijn sensitiever geworden,
kwetsbaarder misschien. Onrecht en discriminatie
worden eerder benoemd. Kunnen we niet daarin al een
beetje van het licht ontdekken?
Een glimp van de nieuwe mens?

Ds. Egbert van Dalen

Adventsproject

Het adventsproject dat de Kinderkring dit jaar gebruikt
heeft als thema ‘Tel je mee?’. De Bijbel vertelt dat
iedereen waardevol is voor God. Het verhaal over de
geboorte van Jezus maakt dat op een bijzondere
manier duidelijk.
De kinderen krijgen een kalender en een boekje met
opdrachten (per gezin één set). Die worden gebruikt als
er kinderen in de kerk zijn, maar er kan ook thuis mee
gewerkt worden.
De volgende thema’s worden gebruikt:
1e advent:       De volkstelling.
2e advent:       Het lied van Maria, God maakt gewone
                        mensen belangrijk.
3e advent:       Wie is de belangrijkste?
4e advent:       Gods dienaar die door niemand werd
                        gezien.
Kerst:               De geboorte van Jezus en het bezoek
                        van de herders.  

In de dienst op 1e kerstdag sluiten we met de lezing
aan bij het kinderproject dat met Advent begint. We
lezen het prachtige kerstverhaal uit het Lucas-
evangelie, het geboorteverhaal over de stal, de herders
en de engelen. We gaan dan natuurlijk ook de bekende
kerstliederen zingen! Om de dienst extra feestelijk te
maken is er een blazerskwintet uitgenodigd. En
iedereen weet hoe mooi muziek klinkt in de
Noorderkerk

Het kerstverhaal dat Lucas vertelt kun je zien als een
drieluik, een schilderij met een middenpaneel en twee
zijpanelen. Elk deel begint met “En het geschiedde”. Het
kerstverhaal dat wij we zullen lezen vormt het grote
middenstuk. Maar dat krijgt pas betekenis als we ook de
twee zijpanelen zien. Op het linker zijpaneel wordt de
wereldpolitiek in beeld gebracht. Iedereen moet zich
laten registreren in zijn of haar geboortestad. Ook Jozef
en de zwangere Maria gaan op weg, naar Bethlehem.
Dit deel lezen we op de eerste Adventszondag (28
november).
 
In het middenstuk, het kerstverhaal, worden Jozef en
Maria, eenvoudige mensen, ‘verheven’ als de ouders
van Christus. Denk ook aan het Magnificat, het lied van
Maria, dat eraan vooraf gaat (Lucas 1): Hij heeft oog
gehad voor mij, zijn minste dienares. Het andere
zijpaneel vertelt over de herders die Christus in een
voederbak hebben zien liggen en, terugkerend, “God
loofden en prezen om wat ze gezien en gehoord
hadden”.
 
Dit jaar stellen we ons opnieuw de vraag wat Kerst
vandaag voor ons mensen betekent, in het politieke
spanningsveld van vandaag, waarin - net als toen -
gewone mensen in de verdrukking komen. Wordt er
ook nu in de harten van de mensen een lichtend kind
geboren? Is er ondanks alles toch een reden tot hoop?
Ds. Egbert van Dalen

12 December 2021



De Open Hof, Hoflaan 2, Ede

www.openhof-ede.nl

WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

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

Wijkkerkenraad
Maandag 1 november jl. heeft de wijkkerkenraad
vergaderd. Na opening en gebed door de voorzitter zijn
de volgende punten besproken.
In december a.s. ontvangt u de laatste Hovenier. Na
overleg met de redactie van De Hovenier is besloten
om voor De Open Hof te stoppen, mede ingegeven
door de hoge kosten. Tijdens coronatijd was en is het
een mooi verbindend blad dat gemaakt is door een
hele enthousiaste redactie. In de vergadering van de
Algemene Kerkenraad van de PGE op 14 november ligt
een voorstel om dit mooie blad (wellicht onder een
andere naam?) eventueel PGE-breed uit te brengen.
In de Open Hof app zijn al 192 leden toegevoegd.
Dinsdagavond 26 oktober jl. was er weer een avond
voor nieuw ingekomen leden.
Ook dit jaar wordt er weer een kerstmiddag
georganiseerd
De Maaltijd van de Heer wordt a.s. zondag symbolisch
gevierd. De wijkkerkenraad heeft unaniem besloten om
deze toch te annuleren, omdat we van mening zijn dat
de hygiënemaatregelen niet te hanteren zijn in de
dienst. Mede ook ingegeven door de oplopende
besmettingen en drukte in de ziekenhuizen.
Onze jeugdouderling en -diaken gaat een training
volgen voor jeugdambtsdragers.
Een notie over het vervolg over de invulling van de
werkgroep Zorgzame Kerk is uitvoerig besproken. Er is
door de werkgroep heel veel expertise opgebouwd.  Er
komt een vervolgnotitie over hoe nu verder.
Zondag 21 november a.s. is de gedachteniszondag. In
principe worden de kaarsen ter nagedachtenis van de
overledenen aangestoken door een familielid. Vanwege
de aangescherpte coronamaatregelen heeft de

wijkkerkenraad echter besloten dat er voor
gemeenteleden dit jaar helaas nog geen gelegenheid is
om ook een kaarsje aan te steken ter herinnering aan
een dierbare, dit mede in verband met de vele
bewegingen in de kerkzaal dan. Hier wordt op een
andere manier aandacht aan besteed. 
Naar aanleiding van de AL-DIENST over de toekomst
zijn er zowel positieve als negatieve reacties
binnengekomen. Deze worden meegenomen bij een
volgende dienst. Zowel de wijkkerkenraad als de
voorzitter en de scriba van de AK zijn blij met de grote
opkomst (ca 150 mensen) en het enthousiasme met de
mensen in de kerk over het meedenken via de briefjes
en natuurlijk via de app.
In principe wordt er dit jaar weer na de oudejaarsdienst
een gezellige avond georganiseerd met een hapje en
een drankje.
De nieuwebijbelvertaling ligt voor in de kerk.
Nadat onze predikant ons het verband heeft uitgelegd
tussen Halloween (31/10), Allerheiligen (1/11) en
Allerzielen (2/11) sluit zij de avond met het lezen van
lied 728; “De heiligen, ons voorgegaan”.
Op moment van schrijven (16 nov) is nog veel
onduidelijkheid over de te nemen eventuele
maatregelen t.a.v. corona. Houdt u voor actuele
mededelingen onze website in de gaten of de kijk op
de wijk?
Betty Pluimers

Vooruitkijken
Vooruitkijkend wacht ons veel moois! Hoewel het lastig
te zeggen wat wel en niet door zal kunnen gaan, liggen
deze plannen klaar:
 
Zondag 5 december …. Sinterklaas?Dit is natuurlijk
een heel bijzonder zondag. De dag waarop we
Sinterklaas vieren, is er ook een kerkdienst, en wel de
tweede Advent. Daar gaan we natuurlijk iets mee doen.
De dominee is al druk aan het rijmen geslagen. En de
kindernevendienst heeft samen met de jeugddiaken
een leuk idee bedacht: Wat als iedereen nu een
cadeautje meebrengt voor een kind dat met Sinterklaas
niet vanzelf cadeautjes krijgt en wij een beetje delen
van onze rijkdom? Wist u dat Sinterklaas ooit zo
begonnen is in een kerk in Utrecht? (Daarover zondag 5
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december meer en op rijm dus!) Wij denken aan
kinderen die voor kleding zijn aangewezen op de
kledingbank. Deze kinderen hebben naast kleding
natuurlijk ook ondergoed nodig, en dat wil niemand 
tweedehands. Daarom willen wij iedereen vragen
zondag 5 december een nieuw setje ondergoed mee te
nemen naar de kerk. Het volgende heeft de
kledingbank voor kinderen nodig:
Boxershorts of hipsters(geen slips)voor MEISJES maten
98 t/m 176.
En eventueel sokken voor de winter, alle maten voor
JONGENS en MEISJES. Vanaf maat 23 t/m 39.
(Wil er iemand speciaal jongensondergoed doneren is
dat natuurlijk ook goed, maar meisjes ondergoed heeft
de kledingbank op dit moment harder nodig.)
DOEN JULLIE MEE? En de kinderen zullen het die
zondag zien: wanneer je deelt, deel je in het geluk mee!
Er is een Piet met een zak vol ……….
 
Vrijdag 24 december: Het beste nieuws: familie
Kerstfeest! 
Op Kerstavond, 24 december kan iedereen in De Open
Hof een bijzonder wandeling maken. De tocht gaat
langs 4 voorstellingen die samen het kerstverhaal
vormen. We zien Keizer Augustus, Jozef en Maria, de
herbergier en zijn vrouw. Ze hebben allemaal nieuws te
vertellen. En dat nieuws…. nou ja, dat is gewoon het
BESTE nieuw ooit!
De opzet van deze kerstwandeling houdt rekening met
de corona-regels. Aanmelden vooraf is dan ook
noodzakelijk. U krijgt daarna een ticket met tijdslot.
Vanaf 19.00 uur vertrekt op Kerstavond elke 7 minuten
een nieuwe groep. De wandeling zal ongeveer 30
minuten duren.
Wilt u graag deelnemen in een groep die alleen uit
volwassenen met een QR-code bestaat, geef dat dan
duidelijk aan bij uw reservering. En vergeet 24
december dan niet uw QR-code mee te nemen
(vaccinatiebewijs op papier mag ook).
Reserveren kan via een mail naar reserveren@openhof-
ede.nl. Doe dit zo snel mogelijk. Vermeld dan duidelijk
naam en emailadres en het aantal personen
(volwassenen en kinderen incl. leeftijd!) waarmee u
komt. U ontvangt per email, ter bevestiging uw ticket
met tijdslot. Reserveren kan tot woensdag 22
december.
Wij hopen dat het op deze manier echt voor iedereen
een mooie Kerst zal worden.
 
Advent en KerstNatuurlijk zijn er op alle
Adventzondagen inspirerende diensten en ook op
Kerstmorgen en Oudjaarsavond en de zondag
daartussenin. U leest er meer over elders in dit kerkblad
of op onze website of t.z.t. in de wekelijkse kerkbrief.

Gewoon doen!
Sinds de startzondag kan er via de eigen Open Hof app
ook aan collecte doelen gegeven worden. Een
aanrader, want contant geld is bijna niet meer bij een
bank te storten en elke storting kost rond de 10 euro.
Verder scheelt het ons ook elke week telwerk. Ben je
bezorg om je privacy? Begrijpelijk maar die is
gewaarborgd.
Als deelnemer maak je het tegoed over naar SKG-
collect. SKG-collecte maakt periodiek de
binnengekomen tegoeden over naar de Wijkkas als
totaalbedrag zonder enige specificatie van de storters.
Als je iets aan een collecte doel geeft, vanuit je eigen
digitale portemonnee,  wordt het gegeven bedrag
vanuit de wijkkas gelabeld aan dat doel. Conclusie: bij
de Wijkkas is helemaal niets bekend over wie wat heeft
gegeven.
Voor informatie over de Open Hof app kan je mailen
naar Petra Harkema, emailadres: p.harkema@openhof-
ede.nl
Het diakenen team De Open Hof

Voedselbank actie
Ook dit jaar weer een mooi resultaat. Veel dank aan
een ieder die haar of zijn steentje heeft bijgedragen:15
volle kratten met etenswaren en een collecte opbrengst
die er wezen mag, bijna 300 euro. De eigen
wijkdiaconie doet er een gift van 100 euro bij. Totale
opbrengst € 400.
De ZWO cie

14 December 2021



Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede

www.taborkerk.nl

WIJKGEMEENTE TABOR

Predikant
Gerben H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS  Ede
tel.nr. 65 56 61 | email: predikant@taborkerk.nl
 
Scriba
K. Santing, Ariënsweg 25, 6711 PE  Ede
tel.nr. 06 46 43 79 03 | email: info@taborkerk.nl
 
Coördinatie ouderenbezoekwerk
mevr. Ria Buitenhuis, tel nr 610679
 
Autodienst
A. van Donselaar, tel nr 611074
E. Velthuijs, tel nr 06 21 57 38
 
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22RABO0312464789

Bij de diensten
Met inachtneming van de enigszins aangescherpte
regels gaan de diensten door. Vooralsnog zonder dat
aanmelden verplicht is. Ook een QR-code is (nog) niet
nodig. We houden ons aan de anderhalvemeterregel.
Mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsing – wij
beperken de bewegingen dus, waar mogelijk. Kom niet
naar de kerk als u gezondheidsklachten heeft: uzelf
beschermen betekent óók veel voor de veiligheid van
de ander! Er mag worden gezongen: het blijft
wonderlijk voelen zo’n regel op te schrijven! Maar het
moet ingetogen, dat zingen. En het voorzanggroepje
neemt daarbij een deel van de zang voor zijn rekening.
Koffiedrinken laten we een tijdje achterwege, daarbij
kruipt het gezelligheidsbloed vaak toch weer waar het
eigenlijk niet zou moeten gaan.
We hopen dat we op deze manier een tijdje voort
kunnen; intussen is er verontrustend veel dat op
minder gunstige tijden wijst.

Seniorenkring
Het begin was aarzelend, maar we gaan door: op 3
december komt de Seniorenkring weer bijeen. Laat u
niet in de war brengen door de naam van de kring – u
hoeft niet vreselijk oud te zijn, om mee te praten. Die
naam is intussen wél oud. En die handhaven we dus
maar. Wat belangrijker is: de kring (hoe klein of groot
ook) is dé plek om in een vriendelijk-vrolijke én veilige
omgeving te bespreken wat de deelnemers ter harte
gaat – zaken uit kerk, theologie, geloof, samenleving
etc. De actualiteit, persoonlijke ervaringen en
overtuigingen: het kan allemaal aan de orde komen.
Praat eens mee. Of leg uw oor te luister ………
 
Welkom, op 3 december. Vanaf 10.30 in de zijzaal van
de Taborkerk. Het spreekt vanzelf dat we de
ontwikkelingen in het oog houden: we komen bij
elkaar als dat ook ‘fysiek’ veilig kan.

Vespers
In de weken van Advent zijn er op de woensdagen 1, 8,
15 en 22 december (korte) vespers. Wij vieren de
nadering van de Heer en de verwachting van wat in
Hem voltooid zal wezen en doen dat
samen met de zusters en broeders van Nieuwe Kerk en
Beatrixkerk.
Plaats: Taborkerk
Tijd: van 19.30 - 19.50 uur.

Tenslotte
En weer wordt het een Adventstijd die vol is van onheil
en bolstaat van duistere voorspellingen. En
toch is dat misschien wel het meest passende decor
voor ons reikhalzend verlangen naar deze-wereld-
anders.
Wij lezen verhalen vol verwachting, en zien er naar uit,
dat lezen gaandeweg leven zal
worden!

Goede dagen gewenst, weest gegroet!
Gerben H. Westra

Advents/Kerstviering met ouderen
Ook dit jaar kan die viering geen doorgang vinden. De
grote zaal van Ons Huis kan maar een beperkt aantal
gasten herbergen. Tenminste als we ons aan de
voorschriften houden – en dat doen we! En dan nog:
de risico’s zijn domweg te groot.
De ‘doelgroep’ te kwetsbaar.
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