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Het spreken der kerk?
 
Preek niet over stikstof, zegt een beleidsmedewerker van Christen Contact Agrarisch, die meent dat het vraagstuk
daar veel te ingewikkeld voor is. Op de website van de PKN is deze oproep te vinden. Op een enkele predikant na,
die er enigszins opgewonden van raakte,  bleef het akelig stil. Een woordvoerder van de PKN legde uit dat deze
oproep niet het officiële standpunt van de kerk weergeeft. En dat was het. Ja een paar lezersbrieven in TROUW.
 
Toch is hier natuurlijk heel veel aan de hand, zeker als je wat verder leest in de oproep van Christen Contact. Daar
staat een oproep om samen met ‘de boer’ te bidden: ‘Binnen Christen Contact Agrarisch ervaren wij het gebed als
een goede manier om het samen van je af te praten en het bij God neer te leggen.’ Zonder te twijfelen aan de
goede bedoelingen van deze gebedsroep, moet toch gezegd worden dat het gebed niet de bedoeling kan hebben
dingen ‘van je af te praten’ en ‘bij God neer te leggen’. Wat een gebed ook allemaal kan en mag zijn, géén
afschuifsysteem om ‘er vanaf te zijn.’ Het is toch eerder iets als dankbaarheid, verlegenheid, verdriet, geloof en wat
niet al ‘delen met de Eeuwige’. Niet om er vanaf te zijn, maar om er des te verantwoordelijker mee om te gaan –
aan God leg je niet de minste zaken voor. Dat is één.
 
Iets anders: de vermeende ingewikkeldheid van het probleem – van een maatschappelijk probleem. Daar zit ‘em
natuurlijk de crux: over maatschappelijk omstreden zaken moet je in de kerk niet praten. En de kerk moet er niet
óver praten. Ingewikkeld?
Het is nauwelijks voorstelbaar dat iemand over stikstof preekt, zo goed als het niet voor de hand ligt dat de clerus
stemadviezen geeft. Maar met ingewikkeldheid heeft dat nauwelijks te maken; als dat de norm zou zijn, moeten
we ook zwijgen over heil, verlossing, hemel, God überhaupt, verzoening, zonde, vrede. Allemaal tamelijk tot
hoogst ingewikkeld. Zwijgen dan maar? Natuurlijk niet.
Zwijgen over al het andere dan maar? Over politiek en ethiek, over milieu, over oorlog en vrede? Voorzichtigheid
lijkt het hoogste gebod.
 
Concilair Proces
Het lijkt een eeuwigheid geleden, dat Proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. In 1983 riep
de Vergadering van de Wereldraad van Kerken er toe op. De term ‘concilair’ verwees naar een oude kerkelijke
traditie: over grote geloofs- en maatschappelijke vragen gezamenlijk in beraad gaan. In het ‘CP’ werden
verschillende invalshoeken bij elkaar gebracht: de ecclesiologisch-dogmatische (voor de kenners: ‘Faith and
order’) en de dicaonaal-sociaal-ethische (‘Life and Work ‘Church and Society’).  Daar bij kwamen vragen rond
armoede, vrede en heelheid (milieu!) van de schepping nadrukkelijk aan de orde. In Nederland was het de Raad
van Kerken die aanjager was van het proces – een proces dat door veel mensen enthousiast werd omhelsd, en
tegelijkertijd door anderen smalend als ‘linkse hobby’ werd neergezet. In 1992 werd er een punt achtergezet.
Bedenk, dat er dus 35 jaar geleden in de kerken buitengemeen serieus werd nagedacht over milieuproblemen, dat
daar ook daadwerkelijk actie op werd gevoerd. En realiseer je, welke kansen we sindsdien hebben laten lopen.
Hoe we er nu bijstaan, met zijn allen.
 
Hans de Knijff
Van 1981 tot 1996 kerkelijk hoogleraar christelijke ethiek en bijbelse theologie in Utrecht, schreef over kerk en
milieu in 1995 het boek Tussen woning en woestijn; milieuzorg als aspect van christelijke cultuur (helaas alleen
nog antiquarisch te vinden).  Hij werd daar door ‘Kontekstueel’ (nummer 2019, 3) over geïnterviewd. Een uitvoerig
citaat: ‘Stel je nu eens voor dat er in de kerk een beweging was ontstaan, vergelijkbaar met de gemeenteopbouw
van na de oorlog. Dan hadden we kunnen werken aan een beter, humaner, menselijker Nederland dan we nu
hebben. Daarmee zouden we nog niet meteen het Koninkrijk Gods oprichten, maar toch…
De zorg voor de schepping, de toekomst van de aarde – of hoe je het ook maar noemen wilt – staat met stip
bovenaan de lijst prioriteiten. […….] Als ik nu predikant zou zijn, in de kracht van mijn leven, dan wist ik het wel. Ik
zou werken aan een gemeenteleven dat op het gebied van milieu heel andere keuzes maakt dan het nu doet, ten
aanzien van autogebruik, vliegen, vakantiebestemmingen, etc. Mijn inzet zou erop gericht zijn om samen te
komen tot een werkelijk ascetisch leven, in de goede zin des woords, met het oog op het gemeenschappelijke
welzijn van alle mensen op aarde. Dat bewustzijn zou ik de gemeente indragen. Dat zal niet zonder debat gaan,
maar dat zij dan maar zo.’ Waarvan acte!
 
Gerben H. Westra
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Volgende stap op weg naar één Protestantse
Gemeente Ede (PGE)
Al lange tijd heeft u ervaren dat wij als PGE voor moeilijke beslissingen staan. U bent daarover geïnformeerd en
gehoord aan de hand van drie scenario’s. Daarop heeft u uw mening kenbaar kunnen maken tijdens gemeente-
bijeenkomsten. Op basis hiervan heeft de Algemene Kerkenraad (AK) lang en intensief nagedacht. Na alle opties
zorgvuldig te hebben gewogen, is de Algemene Kerkenraad van de PGE op 30 juni tot een voorgenomen besluit
gekomen.
Dit besluit houdt in dat vanaf september 2023 verschillende wekelijkse kerkdiensten, parallel aan elkaar en
bijvoorbeeld ’s middags en/of ’s avonds bijzondere diensten, in de Open Hof gevierd worden. De Beatrixkerk,
Taborkerk, Noorderkerk en de kerk in Harskamp worden vanaf september 2023 niet meer gebruikt voor de
zondagse kerkdiensten.

De Open Hof heeft verschillende kerkzalen. We gaan het komende jaar gebruiken om samen te bepalen hoe we
deze zalen op zondag het beste kunnen gebruiken. Met de bedoeling om samen te beleven dat we één PGE zijn
en tegelijkertijd het eigene van elke wijkgemeente tot zijn recht laten komen.  
We weten nog niet wat we met de Beatrixkerk, de Taborkerk en de kerk in Harskamp gaan doen. Over nieuwe
bestemmingen gaan we na de zomer van 2022 verder nadenken. Aan de Stichting Kerkelijk Waardebeheer is
advies gevraagd hoe die gebouwen na die datum zouden kunnen worden ingezet. De Emmaüs heeft een aparte
status. Het is een samenwerkingsverband van verschillende Edese kerken waarvan de PGE onderdeel is. Dit blijkt
ook uit het gegeven dat een aanzienlijk deel van de leden van de Emmaüs geen lid is van de PGE. Emmaüs
onderzoekt momenteel welke vervolgstappen genomen kunnen worden.
 
Een voorgenomen besluit
De Algemene Kerkenraad vond het niet makkelijk om tot dit voorgenomen besluit te komen omdat iedereen
gehecht is aan zijn/haar eigen vierplek en wijkgemeente. Maar de al jaren teruglopende financiën en ledenaan-
tallen laten ons echt geen andere keuze dan deze. Op de website van de PGE staat de jaarrekening 2021 van de
PGE. Hierin kunt u lezen dat we in 2021 een negatief resultaat hebben van € 165.000,- op een totaal van kosten en
uitgaven van € 1.015.000,-. Dit vraagt dat we iets moeten doen! Het voorgenomen besluit maakt een sluitende
begroting mogelijk.
 
In de loop van dit jaar ontstaan, door het vertrek van predikanten, verschillende vacatures. Alleen met een sluiten-
de begroting kan een nieuwe predikant beroepen worden. Voornemen is om na de zomer zo snel mogelijk een
interim-predikant aan te stellen zodat het werk van de vertrekkende predikanten zo goed mogelijk kan doorgaan.
 

•   Met het bovenstaand voorgenomen besluit lijkt het logisch dat de wijkkerkenraden vanaf september 2023
opgaan in één algemene kerkenraad.

•   De werkgroepen/taakgroepen en andere functies in de wijken blijven, zolang als gewenst, bestaan. De AK
realiseert zich dat de vele gemeenteleden, die zich inzetten voor de kerk, keihard nodig zijn. We willen daarom
iedereen aanmoedigen om zich te blijven inzetten zodat we ook daarin samen zorg hebben en houden voor
Gods kerk.

•   De pastorale zorg zal volgens de huidige wijkindeling en hun wijkmedewerkers onveranderd worden ingevuld.
Daarbij zijn er in het afgelopen jaar al verschillende stappen gezet om het pastoraat ‘bovenwijks’ te organiseren.

•   Het jeugdwerk zullen we vanaf september 2022 met alle wijken samen doen. Aan dit gezamenlijke plan is vanaf
dit voorjaar door jongeren en de leiding van de verschillende clubs enthousiast gewerkt. Eind augustus zijn de
afrondende gesprekken.

 
Wat is de volgende stap?
Het voorgenomen besluit is ingrijpend voor ons allemaal. Dit vraagt dan ook om een zorgvuldig besluitvormings-
proces. Daarom worden alle gemeenteleden gekend in-  en gehoord over het voorgenomen besluit. De wijkker-
kenraden organiseren hiervoor in september gemeentebijeenkomsten, waarin de AK het voorgenomen besluit
en de argumenten daarvoor goed uitlegt. Gemeenteleden kunnen hun vragen stellen en hun mening over het
voorgenomen besluit geven. Daarna zal de AK definitief besluiten. Wij hopen, bidden en geloven dat deze
besluitvorming ons gaat helpen om een PGE kerk in te richten die toekomst heeft.
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Jaarrekening 2021
Protestantse
Gemeente Ede
 
Op 30 juni jl heeft de Algemene Kerkenraad de Jaar-
rekening 2021 van de Protestantse Gemeente Ede vast-
gesteld. Op de website van de PGE kunt u de jaarreke-
ning met een toelichting inzien (ga daarvoor naar:
https://www.protestantsegemeente-ede.nl/financien)
 
De jaarrekening is opgesteld conform de voorschriften
van het Generaal College Behandeling Beheerszaken
van de Protestantse Kerk Nederland en is van een
goedkeurende verklaring voorzien door onze
controleur.
Het College van Kerkrentmeesters vindt dat de uitkom-
sten van de jaarrekening onverminderd zorgelijk zijn.
De jaarrekening sluit met een negatief operationeel
resultaat van € 165.066,-.
Na correcties voor reserves en incidentele baten en las-
ten resteert een negatief resultaat van € 63.628,- dat
verrekend wordt met de algemene reserve.
 
                                       College van Kerkrentmeesters

Aanleveren kopij
Eind augustus verschijnt de september-editie
van het kerkblad. Kopij voor dit nummer graag
uiterlijk 18 augustus bij de wijkredacteuren
aanleveren.

Collecterooster
augustus 2022
 
Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve
wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn.
Ook de collecten horen hierbij. 
7 augustus   - 1e collecte Kerk wijkwerk
                         2e collecte Diaconie wijkdiaconie
14 augustus  - 1e collecte Diaconie- Quotum
                         2e collecte Kerk in Actie; Egypte
21 augustus  - 1e collecte Kerk wijkwerk
                         2e collecte Diaconie wijkdiaconie
28 augustus  - 1e collecte Diaconie Meet-Inn
                         2e collecte Kerk in Actie; Myanmar
De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar
de doelen niet, behalve de 2e collectes. Kijkt u of
luistert u via internet en wilt u ook bijdragen aan één of
meer doelen? Dan kunt u het collectebedrag
overmaken op bankrekening met nr. NL11 INGB 0000
867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder
vermelding van  welke wijk en welke datum 1e en/of 2e
collecte.
                                 College van Diakenen van de PGE

Uitnodiging
Middagdienst met
Avondmaal
 
Voor wie de diensten op zondagmorgen te vroeg zijn
omdat opstaan nu eenmaal wat meer tijd kost dan
vroeger, is er eens in de drie maanden een korte
middagdienst met Avondmaal in de Lutherse kerk. De
eerstvolgende dienst is op vrijdag 16 september. Er
klinkt muziek, we zingen en bidden, lezen een
Schriftlezing en delen brood en wijn met elkaar. Na
afloop is er een kop koffie of thee in de kerk. Dienst en
koffie samen duren ongeveer een uur.
Plaats: Lutherse kerk, Beukenlaan 12 te Ede
Datum: Vrijdag 16 september
Tijd: 15.30 uur
U hoeft niet Luthers te zijn om deze diensten mee te
maken, iedereen in Ede en omgeving is van harte
welkom.
                                                Ds. Lieke van Zanden

Oecumenische
Heideweekviering op
21 augustus
 
Ook dit jaar staat in Ede de laatste week van augustus
geheel in het teken van de Heideweek. En zoals
gebruikelijk zijn de kerken daarbij ook aanwezig.
 
Op zondag 21 augustus wordt om 11.00 uur in het
Openluchttheater Ede (deur open om 10.30) weer de
Oecumenische Heideweekviering gehouden met het
thema:
“Er schuilt een held in iedereen”.
In deze prachtige omgeving, als mensen van binnen en
buiten de kerk verbonden met elkaar, kunt u luisteren
naar een inspirerend verhaal van een bijzondere
gastspreker! Dit jaar is dat Jacobine Geel, Nederlandse
theologe, televisiepresentatrice en columniste! Het
geheel staat onder leiding van ds. Agnès Gilles. Het
koor In Between o.l.v. Myra van der Jagt verleent haar
medewerking en Erik Onnink bespeeld de piano. De
collecte is bestemd voor Fietsmaatjes Gelderse Vallei.
 
Van harte welkom namens de oecumenische
werkgroep heideweekviering, Mariëlle Tempelman
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

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

Bij de diensten
 
Augustus is bij uitstek voor vele leden van onze wijkgemeente de vakantiemaand. Ook ds. Theo Pieter de Jong is
dan met zijn gezin met vakantie, wat inhoudt dat we op iedere zondag wel een gastpredikant mogen
verwelkomen. Na de afscheidsdienst van Theo Pieter op 11 september zullen we vooral met gastpredikanten te
maken krijgen. We zijn dan ook heel blij om jullie te kunnen meedelen, dat het gelukt is om alle 11 vrijgekomen
diensten van Theo Pieter voor dit jaar opnieuw in te vullen. We voelen ons daarin rijkelijk gezegend als wijkkerk.
In de afgelopen maand juli heeft ds. Theo Pieter de Jong nog een aantal bijzondere diensten mogen leiden.
Allereerst een themadienst met het optreden van de Cantorij en de Zegening van de leden van de Taakgroep
Pastoraat. Een zegen die we allen mochten ontvangen omdat bij elk omzien naar elkaar we pastoraal bezig zijn.
De volgende zondag was een prachtige doopdienst, waarbij drie kinderen het teken van de doop mochten
ontvangen. En op 24 juli een dienst waarin we met elkaar het Heilig Avondmaal hebben mogen vieren en waarbij
ook de leden van de Taakgroep Liturgie en Eredienst een Zegen mochten ontvangen.
Wat mij bijzonder ontroerde tijdens één van deze diensten was het welkom heten van Arend Jan als gastlid. Theo
Pieter vertelde daarbij, dat door het online volgen van de diensten in de Beatrixkerk Arend Jan “de vreugde in God
weer gevonden had”. Mooi om dit zo te horen en te weten dat we met elkaar als Beatrixkerk goed bezig zijn.

Op zondag 7 augustus zal ds. Yolanda
Voorhaar voorgaan in de dienst. Zij is sinds 2017 met
emeritaat en is een trouw lid van onze wijkgemeente
en zingt mee in de Cantorij. Zij is geboren in Zaandam
en heeft haar predikantenopleiding gevolgd aan de
Protestantse Theologische Universiteit  in Brussel. Zij
heeft o.a. de Protestantse gemeente in Arnhem en
Harderwijk gediend. 
 
Op zondag 14 augustus heten we ds. O. Doorn uit
Nijkerk weer welkom in de dienst. Hij is in 2012 met
emeritaat gegaan na bijna 30 jaar de gemeenten in
Diever, Hallum en Zwartebroek te hebben gediend. Na
zijn emeritaat is hij een aantal jaren voorzitter geweest
van het Generaal College van de ambtsontheffing.
Daarnaast is hij een trotse opa, zo vertelde hij in een
eerdere dienst.
 
Zondag 21 augustus is er in de Beatrixkerk geen dienst.
Dan vindt er in het kader van de Heideweek een
gezamenlijke oecumenische dienst plaats in het
Openlucht theater in Ede. Deze dienst is voorbereid
door de Raad van Kerken in Ede. In de Taborkerk zal
een gezamenlijke PGE dienst plaatsvinden voor hen die

de dienst in het Openlucht theater niet willen of
kunnen bijwonen.Hopelijk lukt het nu wel om deze
dienst uit de Taborkerk via “Kerkdienst-gemist” te
volgen.
 
Op zondag 28 augustus gaat proponent Arie Pieter
Cammeraat uit Gouda weer voor in de dienst. Arie
Pieter is een veelzijdig persoon. Hij heeft naast zijn
studie Theologie aan de Universiteit in Utrecht en in
Pretoria ook nog een eigen onderneming opgericht.
Tevens is hij docent aan het Emmaüs College
in  Australië op het gebied van Informatica - en
Communicatie technologie en Godsdienst en
Levensbeschouwing. Deze lessen geeft hij vooral
online, gebaseerd op zijn ervaringen bij de Open
Universiteit. Helaas moest hij vorig jaar zijn dienst als
gastpredikant op het laatste moment wegens ziekte
afzeggen dus fijn dat hij er nu weer kan zijn.
 
Voor alle achterblijvers in deze vakantieperiode, online
en achteraf kijkers, Gezegende diensten en een goede
maand augustus toegewenst.
 
Marien Bakker, Ouderling Liturgie en Eredienst
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Vanuit de Pastorie van Zaligsprekingen
 
Het zijn de laatste weekjes voor onze vakantie. Volle, hete dagen. Verhuisdozen die zich langzaam vullen,
papieren die uitgezocht worden, een hele rij bezoeken en ‘laatste keer-dingen’. Daarnaast zijn er natuurlijk en
gelukkig iedere zondag de diensten, hier of elders als gastpredikant. Wat is het mooi dat we in juli zelfs nog een
doop- en avondmaalsdienst hadden! Al met al ervaar ik deze tijd als een waardevolle tijd. 
Natuurlijk is er de schaduw van de onzekerheid over ‘hoe straks verder’. Veel gesprekken gaan daar over. Ik weet
het niet, en bid mee om wijsheid en trouw. Gelukkig hebben we het ook over dankbaarheid, voor zoveel
zegeningen die we als gemeente en predikant in de afgelopen zes jaren ontvingen. 
Ja, het afscheid nemen is al begonnen. Tegelijk zijn er al heel wat ritjes naar Schaarsbergen, omdat in de pastorie
daar ook veel geklust moet worden. Het is daarom ook goed om midden in deze intense tijden straks even een
paar weken weg te zijn. Terugblikken, vooruitblikken en uitrusten. Ik zie uit naar het gemeente-kampeerweekend,
wat we drie jaar geleden al gepland hadden… Nu is het dan eindelijk zo ver! Op de valreep... :-)
Maar voor nu eerst een hartelijke zomer-groet. Ik denk aan de SIRE-reclame waarin Nederlanders opgeroepen
worden vooral ook de ‘thuisblijvers’ niet te vergeten. Triest dat het nodig is om de vakantie-gangers daar aan te
herinneren…? Laten we ons goede gebruik om kaartjes te sturen en af en toe eens naar de thuisblijvers te bellen
inderdaad in ere houden...! Een vriendelijke groet vanuit de pastorie, ook van Maarten,
 
ds. Theo Pieter de Jong

Samen naar de Open Hof, wat betekent dat? 
 
Elders in dit kerkblad kun je lezen dat de Algemene Kerkenraad tot het voorgenomen besluit is gekomen dat vanaf
september 2023 alle wekelijkse kerkdiensten in de Open Hof zullen zijn. Dit betekent dat de Beatrixkerk, Taborkerk,
Noorderkerk en de kerk in Harskamp vanaf september 2023 niet meer gebruikt worden voor zondagse
kerkdiensten. Dit is voor alle betrokkenen een pijnlijke uitkomst na jarenlang praten en wikken en wegen.
Het is een weg om als PGE weer financieel gezond te worden en dat is wat we nodig hebben. Door teruglopend
aantal leden en minder financiën lopen de tekorten op en is er geen sluitende begroting. Dit heeft verstrekkende
gevolgen, want zonder sluitende begroting kunnen we ook geen nieuwe predikant beroepen. Mede daarom is het
onvermijdelijk dat er op korte termijn forse stappen worden gezet die de PGE weer financieel gezond maken.
Zo'n besluit roept ook veel vragen op. Passen we samen wel in de Open Hof? De Open Hof is ver weg. Hoe moet
ik daar komen? Ik ken niemand in die kerk. Die kerk is zo anders. Dat kan toch niet. Ik ben zo gehecht aan mijn
vaste plek en de vertrouwde mensen om me heen. Wat gebeurt er met de Beatrixkerk? En…
Deze vragen leven bij veel mensen in alle wijken. Daarom worden er in september in alle wijken
gemeentebijeenkomsten georganiseerd. Samen met de kerkenraad zullen leden van de AK de plannen uitleggen
en zo goed mogelijk antwoord geven op alle vragen die er leven. Het is de bedoeling om naar elkaar te luisteren,
vragen te beantwoorden en waar mogelijk het plan mooier en beter te maken.
Tot september 2023 is er veel voor te bereiden en af te stemmen. Op welke manier kunnen we het samen doen.
Het zijn niet alleen kerkdiensten, maar ook taakgroepen, werkgroepen, zorg voor elkaar en zorg voor de
samenleving. Dit vraagt onze aandacht en inzet om als PGE samen een waardevolle start te maken.
Financieel gezond geeft vooral ook inhoudelijk mogelijkheden. Nu is er vaak onvoldoende geld beschikbaar om
op een goede manier zorg te hebben voor onze groeiende groep ouderen. Daarnaast willen we ook financieel
investeren in jongeren en gezinnen zodat we een kerk inrichten die ook voor hen aantrekkelijk is en bij hun
behoefte past. Er ligt voor de kerk een groeiende taak als het gaat om armoede, kwetsbaarheid en duurzaamheid.
Hoe zorgen we daar zelf voor en hoe kunnen we bijdragen aan de samenleving dat we samen duurzaam omgaan
met Gods schepping. Het zou een voorrecht zijn dat we naast menskracht ook met geld in deze belangrijke
onderwerpen kunnen investeren. De gemeenteavond is maandag 26 september, Beatrixkerk.
 
In het weekend van 11 september nemen we afscheid van onze wijkpredikant ds. Theo-Pieter de Jong. Vrijda's als
wijkgemeente en zondagmiddag als wijk en genodigden. Zondag 11 september dus geen dienst in de Beatrixkerk.
 
Namens de kerkenraad een groet van verbondenheid,                                                           
Klaas Kopinga
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Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede

www.emmaüs-ede.nl 

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP
EMMAÜS

Voorganger/pastor:
Ds. Jan-Peter Prenger
Korenlaan 60, 6721 CV  Bennekom
telefoon: 06 1384 8477 of 0318-306943
e-mail: jpcprenger@emmaus-ede.nl
 
Voor contact met Katholiek Ede:
Secretariaat PZTB locatie Ede (St. Antonius)
Bereikbaar op ma-vrij 09:30 – 11:30
Telefoonnummer: 0318 610692
e-mail: ede@pztb.nl

Zambia
 
Het Zambia project is al een poosje geleden gestopt,
maar het geld was er nog. De jongeren hadden, in
samenspraak met de CoRa, besloten om het over te
maken aan de projecten waar ze naar toe zouden zijn
gegaan: De opleiding voor theologiestudenten en
‘maatjes voor aidswezen’ ontvingen ieder € 2500,-. De
rest van het geld blijft beschikbaar voor toekomstige
jeugdactiviteiten.

In memoriam: Wim van Essen
 
Op 8 juli, op de dag dat hij samen met Nelie 58 jaar getrouwd was, is Wim van Essen op 85 jarige leeftijd over-
leden. Na een steeds moeizamere periode thuis was hij nog maar kort geleden verhuisd naar het Maanderzand.
Wim was aanwezig en met zijn vrolijke en opgewekte blik maakte hij met iedereen een praatje. Het hielp hem ook
in de kruidenierswinkel die hij samen met Nelie bestierde. Graag vertelde hij erover. Over hoe je met mensen
moest omgaan, hoe hij omging met mensen die ‘vergaten’ te betalen, maar ook over hoe druk het was en hoeveel
werk ze samen hebben verzet.
Hij was trots op zijn kinderen en ging graag met hen mee op reis. Of het nu een dichtbij-reisje in de Kraats was of
een weekje naar Wenen: hij genoot van zijn dochter en zoon en van de aandacht die hij kreeg.
Qua kerk ging hij net zo lief naar Emmaüs als naar de Tabor, met dien verstande dat hij niet aarzelde om je te
vertellen als het te lang had geduurd of als hij het niet had begrepen. In Tabor is hij trouwens jarenlang collectant
geweest en dat liet hij niet zomaar overgaan, ook al was Emmaüs veel dichter bij.
 
Donderdag 14 juli hebben we Wim, en zowel wat hij voor zijn geliefden, als wat zijn naasten voor hem hebben
betekend, herdacht in het crematorium in Zeist. We wensen Nelie, Fennie, Hans en hun schoon- en kleinkinderen
heel veel sterkte toe!

Een geslaagde start als Groene kerk
 
Zondag 3 juli werd om 10.15 uur naast de deur van Emmaüs het bordje “Groene kerk” feestelijk onthuld. Het was
mooi dat zowel gemeenteleden van Kleopas als Emmaüsgangers hierbij aanwezig waren. We zongen “Dit huis is
een huis waar de deur open staat”. En waar dus groene zoekers en zieners geïnspireerd worden om van een
groene toekomst te gaan dromen.
Daarna volgde een groene viering, waar we hierover met elkaar in gesprek gingen. Conclusie: het is niet de
bedoeling om elkaar langs een meetlat gaan leggen, wél elkaar aanmoedigen om bewuste keuzes te maken. Het
zal mooi zijn wanneer we samen als kerken gaan optrekken om Groene kerk te zijn. We kunnen elkaar dan
inspireren en wakker houden.
Zijn er meer “groene enthousiastelingen” binnen de PGE? Vast wel. Neem contact op met bij Annie Benjamin,
groenekerk@emmaus-ede.nl, 0318-621897. Na de vakantieperiode starten we een overleg met wie maar wil om
nieuwe concrete plannen en acties vast te stellen en uit te zetten.
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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

Van ophouden weten
 
Het is volop vakantietijd. Dit jaar was onze regio als
eerste aan de beurt. Het is de tijd dat we even vrij zijn
van onze werkzaamheden en onze agenda leeg mogen
maken.
Agenda betekent letterlijk: “de dingen die gedaan
moeten worden”. Daar mogen we even van loskomen.
 
In het scheppingslied van Genesis lezen we dat God in
zes dagen de hemel en de aarde geschapen heeft, maar
op de zevende dag, de sabbat, houdt Hij ermee op.

Waarom zou God gerust hebben op de zevende dag?
Was Hij moe van al dat scheppen? Of wilde Hij
genieten van wat Hij tot stand had gebracht?
Als je iets moois hebt gemaakt, moet je de tijd nemen
om er eens goed naar te kijken om je af te vragen: zal
dit werk tot zegen zijn? God weet van werken, zes
dagen lang, maar Hij weet ook van ophouden. Het is
goed zo! Na gedane arbeid is het goed rusten; op de
zevende dag komt God op adem (Exodus 31: 17). Hij
maakt van deze dag een bijzondere, gezegende dag.
 
In het boek Deuteronomium roept God het volk Israël
op de vrije dag te houden, om te gedenken dat ze eens
slaven waren. Het is wonderlijk dat deze leefregel die
duizenden jaren geleden aan het volk Israël gegeven
werd, eeuwenlang zo’n grote invloed heeft gehad op
het leven. Heeft God ons die vrije dag niet gegeven om
dankbaar het leven te vieren en niet eindeloos door te
ploeteren?
Als God van ophouden weet om adem te scheppen,
hoeveel temeer hebben wij het dan nodig om op te
ademen.
Ik wens iedereen een gezegende adempauze.
 
Ds. Tineke Volgenant - Beima
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Wijk
 
Het is vakantietijd en dan staan de meeste wijkactiviteiten op een laag pitje, zo ook in Harskamp.
De taallessen voor onze Oekraïense dorpsgenoten gaan ook in deze periode wel gewoon door en de
belangstelling hiervoor is nog steeds goed, voor hen is er helaas geen vakantie mogelijk door alle trieste
gebeurtenissen in hun vaderland waaraan maar geen einde lijkt te komen.
Ook de fietsen inzameling was een succes, de oproep via de nieuwsbrief heeft 10 fietsen opgeleverd, een mooi
resultaat en evenzoveel blije mensen die zich nu weer wat makkelijker door de omgeving kunnen verplaatsen,
namens hen daarom hartelijk dank hiervoor.
 
Zondag 18 september a.s. is de startzondag waarop we samen weer een nieuwe start mogen maken van een
nieuw “winterseizoen”, toch een zeer speciale gebeurtenis want zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen zal
dit, naar alle waarschijnlijkheid, de laatste keer zijn dat we dit in de ons zo vertrouwde samenstelling en plek
zullen vieren. In het volgende kerkblad kunt u meer informatie lezen over de invulling van de startzondag / het
startweekend.
 
Onze dominee Tineke heeft vakantie van 22 juli tot en met 12 augustus, een heel goede tijd gewenst.
 
In de komende weken mogen de volgende “ouderen” uit onze wijk hun verjaardag vieren :

•   10 augustus mevrouw J.W. van de Beek-Buurman,
•   30 augustus de heer J. van Bostelen,
•   2 september mevrouw M.G.K. van Bostelen-Ensing.

Wij wensen u een fijne verjaardag toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. Laten we ook in deze
vakantietijd aandacht blijven houden voor elkaar en hulp en een luisterend oor bieden waar nodig. 
 
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

Voor de senioren
 
Donderdag 13 oktober gaan we naar kamp Amersfoort.
Hopelijk hebben we dan beter weer dan de vorige keer.
Donderdag 3 november komt ds Haaima nog 1 keer
een film laten zien van een fietsvakantie naar La
Compostella. 
 
Graag tot ziens,
 
Janny en Elly 

        Rooster oppas en kindernevendienst:
 
        31-07 Ria                             07-08 Philien
        14-08 Nathalie                    21-08 Nicolien
        28-08 Petrie en Marike       04-09 Alice en Elly

 Kamp Amersfoort Nu

  Kamp Amersfoort - toen   Kamp Amersfoort - toen
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WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede

www.ede.protestantsekerk.net

Predikant
Ds. Egbert van Dalen
e-mail: e.vandalen@protestantsekerk.nl

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

Iconen

De Special Sunday van 26 juni had als thema iconen. In
de vooraankondiging las ik dat het onder andere zou
gaan over een protestantse icoon. Dat vond ik wel heel
speciaal, iconen associeer je immers met de oosters-
orthodoxe kerken. Dat deed me denken aan de reis die
we, in het kader van Bespreek het Samen, in het jaar
2013 maakten naar Sint Petersburg.
Toen bezochten we ook kerken en kloosters en steeds
werd ons gewezen op de indrukwekkende iconostase,
is iconenwand. Tijdens ons verblijf in

Rusland deden we ook een keer een galerie aan waar
we uitleg kregen over de wijze waarop iconen gemaakt
worden en zagen we iconen beschilderd door
cursisten. Dat waren echter geen protestantse iconen,
ik liet mij daarom op deze zondag verrassen.
 
We hadden deze ochtend in de Noorderkerk een
gastspreker, dr. Harmjan Dam, een in Duitsland
woonachtige theoloog en kerkhistoricus die zelf iconen
schildert en iconencursussen geeft. Hij legde uit dat
een icoon een afbeelding is op hout waardoor iets van
God, van Christus zichtbaar wordt. Een icoon is een
soort van venster, een raam naar de hemel, je kijkt
erdoor naar een andere werkelijkheid. Harmjan Dam
vertelde dat hij wel veertig tot zestig uur werkte aan
één icoon. Hij gaf aan dat hij daarin tot rust, tot God
kwam en dat dit voor hem een spirituele weg is.
In het jaar 2017 stonden we stil bij 500 jaar Reformatie.
In Duitsland werd dat een soort Luther jubileum, hij
werd in dat land als een soort heilige gezien. Zo kwam
Harmjan Dam op het idee een icoon te schilderen van
Luther als heilige en zo ontstond een protestantse
icoon.
Dat was de eerste in een rij en in deze dienst stond het
centraal het icoon van Dietrich Bonhoeffer.                

Harmjan Dam legde uit: Ik heb Bonhoeffer een aura
gegeven, dat is het teken van zijn bijzondere uitstraling,
van zijn bijzondere betekenis, en wel om drie redenen.
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*         Boenhoeffer wist hoe gevaarlijk het was zijn rol
als dubbelspion te leiden, maar hij bleef het verzet
trouw. En zo werd hij martelaar en icoon van het
verzet.

*       Hij is het symbool van een wereldwijde christelijke
kerk, een kerk zonder racisme, zonder nationalisme,
zonder verheerlijking van het militairisme. Hij pleegde
verzet tegen onfatsoenlijke mensen of ze nu Hitler,
Mussolini, Franco, Trump, Poetin of Erdogan heten.

*         Bonhoeffer wist dat het wezen van de kerk is er
voor anderen te zijn. Kerk kun je alleen zijn met je ogen
gericht op de wereld, daarom is het raam dat naar
buiten kijkt het goud van deze icoon. Want daar in de
wereld, daar is God te vinden.
 
Een heel speciale dienst, met een inspirerende en
gedreven voorganger, die heeft laten zien dat iconen
ook in onze tijd vensters naar een andere wereld zijn.
Een iconisch gebeuren waarin duidelijk werd dat een
icoon meer is dan een groot
icoontje.                                           
                                                         Wim den Ouden

Sinds 2015 organiseren wij als Noorderwijk traditioneel
een heidewandeling met een meditatief deel. Dit
meditatieve deel heeft een relatie met het thema
‘Hemelse Spijzen’ op startzondag 18 september. Tijdens
de wandeling genieten we niet alleen van de natuur, de
stilte en de geluiden, maar worden er ook een paar
vragen gesteld.
Dit jaar komen we na 5 jaar opnieuw terug bij het

Heidewandeling 2022

Natuurcentrum. Iedereen van de PGE gemeenschap
(en daar buiten) is van harte welkom. 

Op zaterdagmiddag 10 september verzamelen we ons
op het parkeerterrein direct bij het Natuurcentrum aan
de Groot Ginkelseweg. De wandelafstand bedraagt 4
km. Vanaf het parkeerterrein starten we rond 13.30 uur
en na de wandeling, rond 15.30 uur, drinken we bij/in
het Natuurcentrum samen gezellig een kopje koffie of
thee met iets lekkers.
Wij vertrouwen erop weer veel wandelaars te mogen
begroeten in de prachtige Ginkelnatuur.

U kunt zich vanaf nu, liefst per e-mail, opgeven (tot
uiterlijk 4 september)  bij Jan van ’t Hof.
Email: jmvthof@xs4all.nl   Tel: 06 51226960  
 
 Jan van ’t Hof, Jan Klok en Sander van Voorst
                             

Special Sunday

Marius van Dokkum:
“Interesse in de mens is mijn inspiratiebron”
 
Marius van Dokkum legt graag uit wat er achter zijn
inmiddels in heel Nederland bekend geworden werk zit.
Zijn vrouw Ingeborg, organist, vult zo nu en dan zijn
verhaal aan. In onze volgende Special Sunday op
zondag 4 september met  voorganger ds. Rob Visser,
zijn Ingeborg en Marius van Dokkum te gast. Marius zal
van 3 van zijn prachtige schilderijen het verhaal
vertellen, die ook ons kunnen inspireren. Uiteraard
verbindt ds. Rob Visser deze verhalen en de Bijbelse
verhalen door 3 korte overdenkingen. 
Ingeborg zal tijdens de dienst de organist zijn en heeft
passende muziek uitgezocht.
 
Van harte welkom – Noord in Beweging.
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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 NL62 RABO 0162 3002 12

Zorgeloos op
vakantie met
diaconale thuishulp
 
Voor senioren met thuiszorg en mensen met een
zorgvraag is op vakantie gaan best ingewikkeld,
spannend ook. Want wie helpt hen ‘in den vreemde’
met de dagelijkse zorg? ‘Thuis weet ik wat ik heb, doe
geen moeite joh, ik blijf deze zomer lekker thuis’, horen
familieleden hen dan vaak zeggen.
 
Marion Groot en Paul Haver zijn contactpersonen van
Het Vakantiebureau en promoten in de kerken van Ede
het grote aanbod aan vakantieweken. Marion zorgt dat
de catalogus elk jaar bij ouderlingen en
contactpersonen van onder andere De Open Hof 
terecht komt. “Ik hoorde enthousiaste verhalen van
kennissen, die ervaring gun ik veel meer mensen.
 
Een weekje dingen doen die anders niet kunnen. Zoals
onbeperkt winkelen, wie heeft daar nu nog tijd voor! Of
geheel verzorgd naar een museum toe of op excursie.”
 
Paul vult aan dat gasten zich voor vanzelfsprekende,
maar toch ingewikkelde activiteiten kunnen opgeven.
“Ik heb een man op hoge leeftijd en een lichamelijk
beperking weer helpen zwemmen. Een fantastische
ervaring voor ons allebei!”

 
Persoonlijke zorg
 
Als je afhankelijk bent van zorg, en dat thuis goed
geregeld hebt, dan ga je niet makkelijk van huis. Paul
helpt met ‘warm contact’ mensen uit Ede met deze
diaconale vakantieweken mee te gaan. “Dit voorjaar
ging ik vlak voor vertrek nog even bij een gast op
bezoek.
 
Regelmatig zeggen gasten op het laatste moment af.
Ook deze man was dat van plan, maar het lukte hem
over zijn angst hen te helpen. Een maand na
terugkomst was hij nog dolenthousiast en van plan zich
weer op te geven.”
 
Marion haakt daar op in. “Dit persoonlijke contact vind
ik een kracht van Het Vakantiebureau. Het is een kleine
organisatie met korte lijntjes. Je krijgt geen keuzemenu
als je belt en er wordt alles aan gedaan om je
persoonlijke wensen in te vullen. Ze staan garant voor
gekwalificeerde zorgverleners die alle (nacht)zorg van
thuis kunnen overnemen.”
 
Kosten delen 
 
De groepsvakanties vinden in luxe hotels op drie
locaties plaats: Doorn, Ermelo en Wezep*. Van zaterdag
tot zaterdag trekken 20 tot 30 gasten met vrijwillige 
verzorgenden en begeleiders met elkaar op.
 
Een week kost ongeveer 900 euro, maar afhankelijk van
de financiële situatie is een volledige of gedeeltelijk
korting mogelijk. “De PGE vult elk jaar een potje om in
de kosten te delen, en daar zit nog best veel in”,
verklapt Paul.
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Start weekend:
‘Save the Date’ 
 
Schrijft u deze data vast in uw agenda: Zaterdag 10 en
zondag 11 september a.s. Verdere informatie volgt via
Kijk op de Wijk en de Open Hof Ede app.
 

Inloopmiddag in de
Open Hof
 
Elke dinsdagmiddag staat de deur van de Open Hof om
14.30 uur open om u of jou te ontvangen. Iedereen is
welkom, jong en oud.
 
Het gaat om de ontmoeting, gewoon een praatje
maken met elkaar, gezellig samen een kopje thee of
koffiedrinken Iedereen is van harte welkom! U / je hoeft
zich niet op te geven, loop gezellig even binnen.
 
Mocht de afstand een probleem zijn en heeft u geen
vervoer, neem dan contact op met Marieke Ohm
0318-642880.
                                       Het team van de inloopmiddag

Oecumenische
Heideweekviering  
 
Op 21 augustus 2022 om 11:00 uur in het
Openluchttheater door drs. Jacobine Geel en ds. Agnès
Gilles In Ede staat de laatste week van augustus geheel
in het teken van de Heideweek.
En zoals gebruikelijk zijn de kerken daarbij ook
aanwezig (zie het preekrooster in dit blad)

Hilly Korteweg uit Veldhuizen is als notulist al vele jaren
betrokken bij het bestuur van Het Vakantiebureau.
Ze voorspelt dat – nu de mensen steeds langer thuis
wonen én steeds ouder worden – de vraag naar
vakanties met zorg en aandacht zal toenemen; het
aanbod van de diaconale vakanties sluit daar goed op
aan. Al 60 jaar maatschappelijk betrokkenheid vanuit de
kerk. 
*Op www.hetvakantiebureau.nl staan alle
vakantiehotels met hun specifieke groepsvakanties (ook
voor anderen dan senioren) vermeld.

RIET MARINUS-MOOR
 
Op 7 juli j.l.  kwam er op 86 jarige leeftijd  een einde
aan het aardse leven van de lieve vrouw  Maria
Johanna Marinus-Moor, onder ons bekend als Riet en
weduwe van Jaap Marinus.
 
Op 13 juli hebben we haar na een afscheidsdienst in de
aula van de Gemeentelijke Begraafplaats aan de
Asakkerweg hier in Ede ten grave gedragen en
begraven bij haar man Jaap (en zijn eerste vrouw
Annie), met wie ze 30 jaar het leven deelde.
 
Boven aan de rouwbrief stond: Veilig, in Jezus’ armen.
Dat verwees naar het bekende lied ‘Veilig in Jezus’
armen’,  dat we ook zongen in de afscheidsdienst en
dat Riet lief was. Ze zong o zo graag (ook in haar kamer,
samen met haar dochter Ellen).
 
Na een zwaar herseninfarct in november 2017 werd ze
in 2018 opgenomen en liefdevol verzorgd in huize St.
Barbara. Ze kwamen samen graag naar de Open Hof,
waar ze hun vaste plekje hadden rechts vooraan in de
kerk. We lazen in de afscheidsdienst  enkele verzen uit
Psalm 62 (vers 2,3 en 6 en 7) en Mattheüs 11:28-30.
 
In beide schriftgedeelten gaat het over rust en
vertrouwen, de angst voorbij. In dat vertrouwen gaven
we Riet uit handen en vertrouwden we haar toe aan de
liefdevolle handen van God de Vader en Jezus. Veilig in
Jezus’ armen!
                                             Ds. Jan Oortgiesen
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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. 611074  E. Velthuijs tel. 06 21 57 38
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor
NL22RABO0312464789

Overleden
Hij viel onder Emmaüs, maar kwam ook  graag in
Tabor – waar hij ook lange jaren collectant is geweest:
Wim van Essen, die op 8 juli 2022 is overleden, 65 jaar
oud. Op 14 juli is hij in Zeist gecremeerd. Wij gedenken
hem hier met respect en waardering en wensen zijn
geliefden dat zijn gedachtenis tot zegen en vreugde zal
zijn!
 
Goede zomer gewenst,
Met goede groet,
Gerben H. Westra

Joop groeide op in De Hoven, een klein dorpje aan de
rand van Zutphen. Het was geen gemakkelijke jeugd:
zijn vader overleed toen Joop 8 was, en ineens was hij
de man in het gezin. Het was een tijd van bittere
armoede, overgeleverd aan giften van de kerk. Hij
ontmoette Diny de Weerdt, en met haar als zijn prinses
trouwde hij. Ze verhuisden naar Amsterdam, daar
werkte hij bij de politie en van daar vertrokken ze naar

Ede,  waar ze het grootste deel van hun leven hebben gewoond. Ze kregen twee kinderen: Rolph en Kalinke. Op
zijn werk werd hij zeer gewaard: hij was niet alleen een steun voor zijn vrouw, maar ook voor zijn collega’s en
altijd even aardig en daardoor geliefd. In zijn vrije tijd spendeerde hij dagen in de natuur, speurend naar wild en
fotograferend wat hij tegenkwam. Binnen de Tabor was hij een gewaardeerd lid van het tuinteam.
Na het overlijden van zijn vrouw vorig najaar was de jeu er van af. Langzaam ging zijn gezondheid achteruit. Op
dinsdag 21 juni hebben we afscheid van hem genomen en is hij begraven bij Diny, in Zutphen.
We wensen zijn kinderen en kleinkinderen en iedereen die hem mist Gods nabijheid toe!
                                                                                                                                             Ds. Jan-Peter Prenger

PGE
De financiële problemen van de PGE zijn bepaald geen nieuw of onverwacht verschijnsel: de fusiekerken hadden
die ieder voor zich al ruim voor de fusie – ik kan mij uit mijn Taborjaren eigenlijk nauwelijks een begroting voor
de geest halen die niet met zorgelijke gezichten werd gepresenteerd. De (toen nog) kerkvoogden werden niet
moe bezuinigingen te bepleiten. Nu eens werd de botte bijl aangekondigd, dan weer de schrijnende kaasschaaf.
Intussen krompen de ledentallen gestaag (zoals ze dat overal in de kerken van het Westen doen), vergrijsde het
ledenbestand en verdween de jeugd. Het heeft niet aan pogingen ontbroken het tij te keren, de financiën te
saneren en jeugd terug te winnen: baten deed het nauwelijks. Een paar protestanten in Ede maken decennia
demografische ontwikkelingen niet zomaar ongedaan. Kerken krimpen overal, behalve groepen als Mozaiek
(kortgeleden beschreven in TROUW). Dat is in lijn met wat godsdienstsociologen al jaren zien gebeuren: in díe
kringen zit nog wat groei. Er zijn wetenschappers, die voorspellen dat van de kerken in Europa en Amerika alleen
de rechtlijnige zullen overleven: de ‘hardcore’ bapisten en de ultra-conservatieve gereformeerden. In dat licht
gezien, is te hopen dat wij in de PGE niet al te overspannen verwachtingen koesteren van de maatregelen die -
naar het schijnt-  nu worden voorbereid. En dat er maat gehouden wordt.
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