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Christus Koning
 
 
 
 
Het is november en we naderen het einde van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw is er in onze kerken dan de
mogelijkheid de overledenen te gedenken. De laatste jaren zijn deze diensten steeds populairder geworden.
 
Het noemen van de naam, het aansteken van de kaars, een bloem in een vaas zetten: het zijn kleine gebaren die
kunnen troosten. Sterven is immers verdrietig en de dood een vijand waaraan je nooit went. De kerk kan dan een
kader aanreiken van woorden, gebaren en muziek die getuigen van geborgenheid, hoop en troost.  
 
Op 19 september hebben miljarden mensen gekeken naar de uitvaart van koningin Elizabeth van het Verenigd
Koninkrijk. In de media werd dit afscheid een grootse en meeslepende gebeurtenis genoemd. Het geloof van de
overleden vorstin was de rode draad tijdens de uitvaart die de hele dag duurde. En daarmee zagen miljarden
mensen op een verdrietige dag een boodschap van hoop.
 
Terwijl de kist de kerk werd binnen gedragen klonken Bijbelteksten waarmee het koor inzette: ‘Ik ben de
opstanding en het leven’, ‘Ik weet: mijn verlosser leeft’, ‘Zalig zijn de doden die in de Here sterven’. Dat zette de
toon.
 
Sommige commentaren vonden het maar vreemd dat het in een uitvaart meer gaat over God dan over degene
die is overleden. In een geseculariseerde omgeving verschijnt opeens het geloof weer op het publieke forum
wanneer het gaat over leven en dood, vergankelijkheid en eeuwig leven. Op een natuurlijke, haast
vanzelfsprekende manier kon iedereen getuige zijn van de ultieme hoop dat de dood niet het laatste woord heeft.
 
In veel kerken worden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de eeuwigheidszondag, de overledenen van het
afgelopen jaar herdacht. In de volksmond wordt wel eens over “de zondag van de dodenherdenking” gesproken.
We kijken achterom en gedenken onze dierbare overledenen. Maar in de kerk kijken we ook vooruit, naar het
Koninkrijk dat we verwachten.
 
Een treffender benaming van de eeuwigheidszondag is dan ook zondag “Christus Koning”, zoals in de katholieke
traditie deze zondag genoemd wordt. 
 
Als Jezus met zijn publieke optreden begint zegt Hij: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij.” Maar
Jezus zoekt niet de koninkrijken van deze wereld en hun pracht, maar Hij gaat zijn weg als een dienaar van de
Eeuwige. Zó is Christus Koning. Zo opent Hij voor ons de weg naar Gods vrede.
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we, maar we hebben ook het uitzicht: Christus Koning.
 
“Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.”    
 
 
 
Ds. Tineke Volgenant - Beima
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heden, de demografische ontwikkelingen en
sociologische elementen, de onderlinge verhoudingen
maar ook “hardere” zaken als de gebouwensituatie en
de financiën verschillen. Uiteraard gebeurt alles wat ik
doe in nauwe samenwerking met de algemene
kerkenraad die rechtsreeks als opdrachtgever fungeert.
 
De komende periode wil ik met zo veel mogelijk
mensen en groepen uit de gemeente spreken van hart
tot hart. Wat vindt u ervan? Ik nodig u uit daartoe ook
zelf het initiatief te nemen. Ik ben bereikbaar onder
telefoonnummer 0655746410 en via email
chendriks@freeler.nl
Onder de zegen van God hoop ik op een goede tijd bij
de PGE.   
 
Ds. Cees Hendriks       

Ds. Cees Hendriks
stelt zich voor
Wie ben je? Ja wat zeg je dan? Meestal beginnen
mensen met hun werk. Maar dat BEN je natuurlijk niet.
Ik ben vriendelijk, verbindend, toegankelijk en heb
belangstelling voor mensen. Ik ben 64 jaar. Ruim
veertig jaar ben ik getrouwd met mijn jeugdliefde
Willemien. Wij ontvingen vijf kinderen waarvan er
vandaag nog drie in leven zijn. Inmiddels zijn er ook
twee kleinzonen waar wij heel erg van genieten en God
dagelijks voor danken. Ik ben dus ook echtgenoot,
vader en opa. Het geloof en de liefde voor de kerk heb
ik van mijn beide ouders meegekregen.
 
Na een studie economie heb ik op zaterdag theologie
gestudeerd naast een fulltime baan in de financiële
wereld. Mijn laatste functie was regiodirecteur
Instellingen. In 2017 heeft het moderamen van de
synode van de Protestantse Kerk mij als interim
predikant beroepen en inmiddels heb ik zo’n vijftien
uiteenlopende opdrachten mogen uitvoeren. Ik ben lid
van In Between, het keurmerk van interim predikanten
in Nederland. Middels studiedagen en intervisie wordt
kennis en ervaring op peil gehouden.   
Naast een maatschappelijke baan ben ik altijd actief
geweest in de kerk. Al jong als kosterszoon, later als
ouderling en in verschillende bestuurlijke en
toezichthoudende functies (o.a. Leger des Heils,
Stichting Kerkelijk Geldbeheer en Timon Jeugdzorg)
waarbij ik vaak naast het levensbeschouwelijke vaak
het financiële onderdeel voor mijn rekening neem of
voorzitter ben.  
 
Het interim predikantschap binnen de Protestantse Kerk
bestaat pas vijftien jaar en dat is kort voor een
eeuwenlang bestaand bedrijf. In zeer uiteenlopende
situaties wordt een interim predikant ingeschakeld.
Rode draad is dat er op een of andere manier ‘gedoe’ is
(geweest), een crisis of een conflict. Dat kan de sluiting
van een kerkgebouw zijn, ruzie door moeilijk
verenigbare karakters, twijfel over de toekomst van een
gemeente, hoe verder na een scheuring of de
losmaking van een predikant. Of nog heel ander
‘gedoe’. Een interim predikant komt als buitenstaander
en echte ‘voorbijganger’ binnen zonder enig belang,
onafhankelijk en in de vrijheid van het ambt, kan alle
ongemakkelijke vragen stellen en formuleert uit de
antwoorden adviezen. Een heel belangrijk kenmerk is
ook dat hij weer weg gaat na korte tijd.
 
Iedere gemeente is uniek. Kerk zijn, gemeente van
Christus zijn is altijd situationeel en contextueel. Geen
gemeente is hetzelfde. Het is altijd weer maatwerk. De
lokale geschiedenis, de huidige feitelijke omstandig-

Collecterooster
november 2022  
02 november - 1e en 2e collecte in te vullen
                          door de wijk
06 november - 1e collecte Kerk - wijk
                          2e collecte Diaconie - wijk
13 november - 1e collecte Kerk - wijk
                          2e collecte Kerk in Actie
                          Golfstaten
20 november - 1e collecte Diaconie - Meet Inn
                          2e collecte Kerk in Actie;
                          Samen gedenken
27 november - 1e collecte Kerk - Wijk
                          2e collecte Kerk in Actie
                          Colombia
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.
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente
Ede onder vermelding van  welke wijk en welke datum
1e en/of 2e collecte.
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Aanleveren kopij
Eind november verschijnt de december-editie
van het kerkblad. Kopij voor dit nummer graag
uiterlijk 17 novemberbij de wijkredacteuren
aanleveren.

Kerkbalans 2023
regelen op PC, laptop, tablet of smartphone
Doet u ook mee?  Het levert gemak op voor uzelf en
besparing van kosten voor de kerkelijke administratie.
In 2023 zal de Actie Kerkbalans plaats vinden van 14
januari tot en met 28 januari. Het thema van de actie
zal zijn ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Vele gemeenteleden hebben de afgelopen jaren het
gemak ervaren van het regelen van Kerkbalans op hun
PC of laptop (via SKG Collect) of op hun tablet of
smartphone (via de Appostel app) . Via een zeer
gebruiksvriendelijk systeem hebben zij eenvoudig
digitaal hun toezegging en betaling(en) kunnen doen.
Heeft u begin dit jaar nog een schriftelijk
toezeggingsformulier ingeleverd en wilt u in januari
2023 nu ook Kerkbalans op uw PC, laptop, tablet of
smartphone regelen? Registreer u dan in het Digitale
Portaal van de Protestantse Gemeente Ede.
Dat kan als volgt:
-   Voor PC of laptop: Ga naar www.skgcollect.nl/136.
Lees de tekst van het menu-onderdeel ‘Introductie’ en
maak een account aan bij SKG Collect op de
aangegeven wijze.
-   Voor tablet en/of smartphone: Download de
Appostel app via de App Store (Apple) of Google Play
(Android). Vul bij ‘Gemeente Koppelen’ in: ‘Digitaal
Portaal Protestantse Gemeente Ede’ en registreer
vervolgens een eigen account.
Gemeenteleden die zich registreren ontvangen in
januari 2023 geen Kerkbalansenvelop meer, maar een
e-mail met alle informatie over de Actie Kerkbalans
2023 en over de wijze waarop een toezegging kan
worden gedaan.
E-mail adres nog juist?
Heeft u al een account bij SKG Collect en heeft u in de
loop van dit jaar een nieuw e-mailadres gekregen?
Wijzig dan uw e-mailadres in het Digitale Portaal van
de Protestantse Gemeente Ede. Ga daarvoor naar www.
skgcollect.nl/136 - Mijn account – Uw gegevens –
Wijzigingsformulier. En/of wijzig uw e-mailadres in de
Appostel app. Geef het nieuwe e-mailadres ook door
aan kb@protestantsegemeente-ede.nl

Mantelzorgzondag
Op 10 november is het Mantelzorgdag. Vanuit de Open
Hof willen we ook dit jaar mantelzorgers in de
bloemetjes zetten en wel op zondag 13
november. Een mantelzorger zorgt voor een naaste die
langdurig ziek is, een beperking heeft of
hulpbehoevend is. Ook als de zorg als vanzelfsprekend
voelt, ben je mantelzorger. Mantelzorg kan intensief
zijn en impact hebben op je leven. Mantelzorg is wat
anders dan vrijwilligerswerk, waar je zelf voor kiest.
Kent u een mantelzorger? Of bent u dat wellicht zelf?
Dan kunt u de naam en het adres doorgeven aan Dilly
Harkema (dillyharkema51@gmail.com | 06 50 96 80 76)
of Corrinne van Pommeren
(corrinnevanpommeren@gmail.com | 06 55 85 27 66).
Vanaf 23 oktober kunt u de naam en het adres van de
mantelzorger ook doorgeven op een briefje in de
daartoe bestemde doos in de hal van de Open Hof. Tot
en met zondag 6 november kunnen namen van
mantelzorgers worden doorgegeven. Na de dienst op
de mantelzorgzondag worden de bossen zo mogelijk
door de aangevers bezorgd of door andere vrijwilligers
uit de kerk.

Kom spelen of zingen
in muziekgroep Lev
Onder de pakweg 3.500 PGE-leden bevinden zich
relatief veel muzikale mensen… Talent dat we heel
goed kunnen inzetten bij het muzikaal ondersteunen
van onze kerkdiensten.
Gelukkig hebben we ook genoeg coaching- en
organisatietalent in huis om met die muzikanten een
harmonische muziekgroep samen te stellen. Een pool
van mensen die regelmatig, of zo nu en dan,
meewerken aan de samenzang in een dienst. Soms als
variatie bij het orgel, soms in plaats ervan.
De PGE-diensten zullen steeds meer variëren, ook qua
muzikale begeleiding. Sinds september vormt er zich
een groeiende groep zangers en instrumentalisten, die
onder leiding van een muzikaal leider zich regelmatig
de samenzang van verschillende diensten (gaan)
begeleiden.
Durf jij je muzikale geluid ook in de kerk te laten horen?
Kom dan bij muziekgroep Lev (hart). Loop gerust
binnen als we aan het repeteren zijn.
In november doen we dat in De Open Hof, op
donderdag 3 en op zaterdag 12 november vanaf
19.30 uur.
Je kunt ook contact opnemen met Steven Berendsen
(berendsenrougoor@gmail.com).We hopen dat je nu
het lef hebt om te doen wat je al lang had willen doen,
spelen met Lev (hart).

VERVOLG ALGEMENE
 KOPIJ OP PAGINA 10
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WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede

www.beatrixkerk.nl

Predikant G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, 0318 655 661 / gwestra@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

Een gastvrije kerk, dat wil toch iedereen
 
Maar wat is gastvrijheid eigenlijk? Gastvrij handelen doe je vanuit vrijheid en goede wil. Iemand voelt zich
gastvrij ontvangen als behoeften, wensen en verwachtingen worden herkend en gewaardeerd én er door de
ander invulling aan wordt gegeven. Vandaaruit ontstaat samenwerking en gelijkwaardigheid.

Als je bovenstaande titel leest dan merk je dat die
gastvrijheid in de Beatrixkerk de afgelopen maanden
onder druk staat.
Dat is niet vanzelf gekomen.
Want als onverwacht de Beatrixkerk moet sluiten en
later toch weer open mag blijven, de predikant vertrekt
en een aantal gemeenteleden de voorkeur heeft om
mee te doen met kerkdiensten in de Open Hof dan
verandert er zoveel in korte tijd dat veel mensen zich
onveilig voelen.
Bij een onveilig gevoel zijn we geneigd vast te houden
aan dat wat bekend en veilig is.
In deze onrustige periode is het goed om te kijken naar
de dingen waarmee we de kerk weer opbouwen.
Het eerste waar wij naar mogen kijken is dat de
kerkdiensten in de Beatrixkerk blijven. Dat er bekende
predikanten voorgaan met een vertrouwde liturgie en
ook de cantorij en muziekgroep zijn ingepland. De
kindernevendienst en oppas worden elke zondag
ingevuld.
Voor het pastoraat zijn Ds. Westra en een ambulant
predikant beschikbaar om het pastorale team te
ondersteunen.
Het jeugdwerk is vanaf dit seizoen PGE breed
georganiseerd. De helft van de activiteiten is in de
Beatrixkerk en de andere zijn in de Open Hof. Jongeren
zijn blij met deze verandering omdat de groepen nu
groter en meer levensvatbaar zijn.
De GIGA vieringen in de Open Hof worden door alle
leeftijden bezocht. De eerste reacties zijn positief en er
waren ruim 25 kinderen in de leeftijd van de
basisschool.
Er zijn ook mensen in de Open Hof die op de 2e en
4e zondag in de maand de voorkeur geven aan de
dienst in de Beatrixkerk.   

Gastvrijheid in de praktijk
Als de eigen vrijheid onder druk staat verwachten we
dat anderen er voor zorgen dat de eigen behoeftes
worden gerealiseerd en denken we gemakkelijk dat
iedereen dezelfde behoeftes heeft.
Echte gastvrijheid wordt ervaren als anderen
nieuwsgierig zijn naar jouw behoeftes, wensen en
verwachtingen en zich er graag voor inzetten om die te
helpen realiseren.
Ik hoop dat we als leden van de Beatrixkerk elkaar meer
gastvrij gaan bevragen en van dienst zijn. Het kan ons
helpen, als andere PGE-kerken gaan sluiten, dat wij
geoefend zijn om ook hen gastvrij te ontvangen.
Gastvrijheid brengt samenwerking en
gelijkwaardigheid. 
Met een groet van verbondenheid,
Klaas Kopinga.  

In memoriam 
 
Barend Cornelis van de Pol
* Reusel 30-9-1942
† Ede 12-9-2022
Zie het IM op de website van de Beatrixkerk
www.beatrixkerk.nl
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Bij de diensten
 
Aan het eind van deze maand is het alweer de
1e Adventzondag en de herfst moet voor mijn gevoel
nog echt beginnen. Op kerkelijk gebied raken we er
langzaam aan gewend, dat we iedere zondag weer een
andere voorganger hebben. Niet alleen iedere week
een ander gezicht, maar ook een andere boodschap,
gebaseerd op dezelfde inhoud: “Wij zijn en jij bent
geliefd door God”.
Zo leerde ds. Baalbergen ons over het belang van onze
Geestelijke Gaven en het ontdekken en ontwikkelen
ervan. In het kader van de Vredesweek gaf ds. ‘t
Hoen ons mee dat de wereld in Gods handen is, dus
wees gerust. Ds. Hoebe benadrukte de verbintenis
tussen God, de mens en aan elkaar. Ds Scheltens
maakte ons de “gedeelde verantwoordelijkheid” voor
de Schepping duidelijk en ds. Bassa moedigde ons aan
om te blijven roepen “wees vasthoudend”. Alles omlijst
met prachtige liederen en muzikale begeleiding door
organist en/of muziekgroep.
Ook in deze maanden hopen en bidden we weer voor
mooie, stimulerende en bemoedigende diensten
waardoor we mogen groeien in geloof.
Op woensdag 2 november is het Dankdag voor
Gewas en Arbeid. Een aantal jaren vierden we deze
dank- en biddagen samen met de CNS school het
Startpunt, maar om organisatorische redenen valt dit
steeds moeilijker in te plannen door de school. Wij zijn
dan ook heel blij dat het kinder- en tienerkoor Jedaja
uit Ede dit jaar haar medewerking wil verlenen. Als
teken van dankbaarheid zal de diaconie het startsein
geven voor de actie voor de Voedselbank. De
voorganger in de dankdienst is ds. Wim Scheltens uit
Lunteren. Aanvang 13:30 uur en iedereen is van harte
welkom.
Op zondag 6 november gaat ds. Wim Dekker uit
Oosterwolde voor in de dienst. Hij is sinds 2015 met
emeritaat na 40 jaar als predikant actief te zijn geweest.
Hij staat bekend als een toonaangevend theoloog en
heeft vele publicaties en een aantal boeken op zijn
naam staan. Ook verzorgde hij vele cursussen. Sinds
1998 was hij als predikant in algemene dienst
werkzaam bij de IZB, de vereniging voor zending in
Nederland. Deze landelijke vereniging zet zich in om
Christus bekend te maken aan alle (buitenkerkelijke)
mensen in Nederland. 
Zondag 13 november heten we ds. Evert van der
Veen uit Oldemarkt weer welkom in de
dienst. Oldemarkt ligt net boven Giethoorn. Evert is
geboren in Burgum (Fr) en opgegroeid in Bolsward.
Sinds 1983 is hij predikant en heeft in diverse
gemeenten gestaan. Hij is een specialist in pastorale
zorg voor mensen, die met een verlies moeten leven.
Evert zelf kreeg op jonge leeftijd te maken met verlies

toen zijn vader overleed. De pastorale zorg die zij als
gezin toen kregen deed bij hem het verlangen ontstaan
om 'er ook op wezenlijke momenten in levens van
mensen te zijn'.
Op zondag 20 november vieren we met elkaar het 50
jarig Jubileum van de Cantorij en het uitgestelde 80
jarig bestaan van de Beatrixkerk. Voorganger in deze
feestelijk dienst is wederom ds. Wim Scheltens uit
Lunteren met vanzelfsprekend de medewerking van de
Cantorij o.l.v. Margret Spelt. Op zaterdagmiddag 26
november 16.00 uur zal de viering een vervolg krijgen
in een Vesper met onder anderen ds Theo Pieter de
Jong en de Cantorij; vele oudgedienden en
betrokkenen bij  Cantorij en Beatrixkerk zullen
aanwezig zijn.
In de dienst op zondag 27 november gaat mw. ds.
Elsje Braam uit Culemborg weer voor. Sinds 1 januari
2022 is zij als ouderenpastor werkzaam in de PG
Culemborg. Na haar opleiding tot predikant aan de
Theologische universiteit van Kampen PThU met een
master op gebied van Kerkgeschiedenis en
geloofsopvoeding heeft zij verschillende gemeenten
gediend, waaronder onze eigen wijkgemeente in de
periode van 1996 - 2000.
 
Voor allen gezegende diensten en een goede maand
november toegewenst.
Marien Bakker, Ouderling Liturgie en Eredienst

Voedselbank actie
 
Door de duurdere boodschappen, inflatie en nog steeds
stijgende energieprijzen melden zich beduidend meer
cliënten bij de Voedselbank en is er nu ook extra
behoefte aan bepaalde voedingsmiddelen. Van
sommige voedingsmiddelen is er een overschot, van
andere juist een tekort. Producten die de Voedselbank
op dit moment het beste kan gebruiken zijn deze: 
 -  Conserven in pot of blik -  Rijst met nasi kruiden -
 Pastasaus -  Plantaardige olie (zonnebloem en olijf) -
 Koffie en koffiepads -  Wereldgerechten -  Houdbare
melk -  Schoonmaakmiddelen -
Een financiële donatie is natuurlijk altijd welkom (t.b.v.
kosten onderhoud vrachtwagen, koeling, aanschaf
materialen, etc.). op rekeningnummer
NL 54 ABNA 0432 366 806 t.n.v. Voedselbank Ede.
 
Woensdag 2 november start de actie gelijk met de
dankdienst en loopt door tot eind november. 
INLEVEREN… • tijdens de Open Kerk op donderdag van
10.00-11.30 uur •  op woensdag 2 november en zondag
6, 13 en 20 en 27 november - voor aanvang dienst.
Bent u niet in de gelegenheid zelf de goederen te
brengen mail dan even naar diaconie@beatrixkerk.nl
Diaconie Beatrixkerk
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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

Ontmoetingsochtend
 
Een nieuwe activiteit in Emmaüs, ontstaan vanuit
enthousiasme van inwoners van de Rietkampen. 
Het is de bedoeling dat we 2x per maand op de
dinsdagochtend met iedereen die daar zin in heeft
samen komen in Emmaüs. Vanaf 10.00 uur staan koffie
en thee klaar om aansluitend tot 12.00 uur met elkaar
de ochtend door te brengen met datgene waar u op
dat moment belangstelling voor heeft. 
 
Het idee van ons, als initiatiefnemers, is dat we met
elkaar een mooi programma maken waarbij we
uitgenodigd worden tot dat wat op dat moment onze
aandacht heeft. Dat kan variëren van een mooi gesprek,
in beweging komen met ons lijf, ons hart en ons hoofd,
spelen van gezelschapsspellen, geïnspireerd worden
door een actueel of minder actueel onderwerp en van
gedachten wisselen over dat wat ons bezig houdt. 
 
Kortom met elkaar met regelmaat een mooie ochtend
beleven; nieuwe contacten maken of bestaande
contacten verdiepen. Het worden dus ochtenden met
elkaar en zeker in de afgelopen jaren hebben we ieder
op onze eigen manier ervaren hoe “belangrijk samen
en je niet alleen voelen” is. 
Wij vinden het fijn als u komt en om u te ontmoeten!
Even voor de duidelijkheid: iedereen maar dan ook
echt iedereen mag zich welkom weten.
 
Medewerkers Malkander 
Anita Aben, Buurtzorg
Wimmie Denekamp

Voorbereidingsavond
advent en kerst
 
VRIJDAG 11 november van 18.00 uur tot 21.00 uur. Je
kunt opgehaald en thuisgebracht worden.
 
In de afgelopen jaren bereidden we als werkgroep
Vieringen de adventsvieringen en de kerstvieringen
voor. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we
het heel fijn zouden vinden als er veel meer mensen
zouden willen meedenken en meedoen!
 
Nieuwe ideeën, fris, origineel, uitdagend, creatief,
verdiepend….
 
Daarom hebben we iets nieuws bedacht: een kick-off
advent/kerst. Iedereen is uitgenodigd om mee te
denken over en – wat ook kan: mee te doen met - de 6
vieringen.
Schilderen of bloemschikken, maar ook zingen, maar
liever nog allerlei andere dingen waar wij als werkgroep
vieringen niet aan hebben gedacht! Het enige wat
bekend is, zijn de bijbelverhalen die we in Advent lezen:
verhalen over de voor-moeders van Jezus: Tamar,
Rachab, Ruth, Bathseba. 
 
De opzet van de avond op 11 november: we beginnen,
geheel in lijn met het jaarthema ‘Samen aan Tafel’, met
pannenkoeken en soep, daarna wisselen we uit en gaan
we daar vervolgens mee
aan de slag. Een gezel-
lige avond met inhoud!
 
In verband met de hoe-
veelheid pannenkoeken,
wel graag even aanmel-
den bij Wilke, en zeg
meteen even of je opge-
haald en thuisgebracht
wil worden.
 
Email:
wilkevanbeek@ziggo.nl
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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

Wijk
 
Op 9 oktober zijn we, na afloop van de dienst,
bijgepraat door Peter van Veen en Mariëlle Tempelman
over de stand van zaken met betrekking tot het
gewijzigde voorgenomen besluit over de toekomst van
de PGE.
 
Ook nu werd weer duidelijk dat meerdere van ons zich
ernstig zorgen maken en kritisch zijn over alles wat er
aan zit te komen. Ook verdriet en teleurstelling als ons
kerkgebouw gesloten moet worden. Velen vragen zich
af hoe straks verder, binnen de PGE of toch elders? Hoe
kunnen we de waardevolle onderlinge contacten ook
in de nabije toekomst in stand houden? Kunnen de zo
goed lopende seniorenactiviteiten blijven doorgaan,
zodat ook die zo gewaardeerde contacten in stand
kunnen blijven? Veel vragen waar helaas nog geen
antwoorden op gegeven kunnen worden. Voor het
einde van dit jaar zal door de AK een definitief besluit
worden genomen.
 
Als alles volgens plan is verlopen is mevrouw Marie
Timmerman-Gerssen inmiddels weer thuisgekomen na
een revalidatieperiode in Elias in Bennekom. Marie, wij
wensen je van harte een voorspoedig verder herstel
toe.
 
Zondag 23 oktober ging dominee K. Dijk voor de laatste
keer bij ons voor. Enkele maanden geleden schreef hij
ons dat zijn leeftijd hem begint op te breken, de
toezeggingen die hij inmiddels al voor 2023 had
gedaan moest hij helaas terugtrekken. Vele malen heeft
hij vanaf 1980, op de hem zo bekende manier, diensten
bij ons geleid, we zullen hem missen.

Woensdag 2 november is het dankdag voor gewas en
arbeid, zoals altijd zal er dan bij ons om 19.30 uur een
dienst worden gehouden waarin dominee O. Doorn zal
voorgaan.
 
Zondag 13 november mogen we samen het Heilig
Avondmaal vieren, in deze dienst zal classispredikant
dominee Wilbert van Iperen voorgaan. U allen van
harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.
 
Zondag 20 november is het Eeuwigheidszondag, we
herdenken dan hen die recent of langer geleden zijn
overleden. Dit jaar zijn er geen leden van onze wijk
overleden, er zal wel gelegenheid zijn om een kaars
aan te steken voor geliefden die nog steeds zo worden
gemist. In deze dienst zal dominee Tineke Volgenant-
Beima voorgaan.
 
Een week later is het al weer de eerste Adventszondag,
dominee O. Doorn zal dan bij ons voorgaan.
Op 5 november mag mevrouw M.G. Rap – Melissen
haar verjaardag vieren. Wij wensen u toe dat u een
goede dag mag hebben, ondanks alle zorg en
beperkingen die het leven van alledag zo beïnvloeden.
Wij wensen u van harte Gods zegen en nabijheid toe.
 
Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

    Rooster oppas en kindernevendienst:   
 
    02-10 Nicolien en Nathalie    09-10 Elly en Marike
    16-10 Petrie en Alice               23-10 Jannieke en Gea
    30-10 Hennie                           06-11 Philien

Voor de senioren
 
Hierbij de datums voor de bijeenkomsten in het najaar.
3 november      : ds Haaima 
1 december      : sinterklaasviering 
19 december    : kerstviering 
De middagen beginnen over het algemeen om 14.00
uur, mocht  het anders zijn dan krijgt u dat nog te
horen. 
                                                                  Janny en Elly
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Voorstelling: Protestants Ede, de musical*
om 20:00 uur in De Open Hof
 
Op vrijdag 4 november spelen verteller Kees Post
humus en accordeonist Juul Beerda hun voorstelling
‘Protestants Ede, de musical’. De tekst en liedjes zijn
speciaal geschreven voor de Protestantse Gemeente
Ede. Zij werpen een vrolijk en inspirerend licht op wat
het is om protestants te zijn in een tot stad uitgegroeid
dorp. Er zullen vast veel punten van herkenning zijn.
 
De musical vertelt het meeslepende verhaal van Roos
en Pim. Roos is een actief lid van een van de prote-
stantse wijkgemeenten in Ede. Samen houden de leden
de gemeente draaiende, door weer en wind. Ook als
hetgetij soms tegenzit, de gemeenteleden ouder wor-
den en kerken hun deuren sluiten. Trouwe sjouwers,
doorzetters, die er in geloven en die er voor gaan.
Pim is net in Ede komen wonen en heeft helemaal niets met welke kerk dan ook. Wel zoekt hij naar zin,
gemeenschap en inspiratie. Zou er een club bestaan die aan deze behoefte voldoet? Vindt hij een plaats om
geïnspireerd te worden? Als de wegen van Pim en Roos elkaar kruisen, heeft dat onverwachte en spannende
gevolgen. Helaas lijkt hun liefde geen kans van slagen te hebben. De verschillen zijn in vele opzichten te groot.
Gelukkig komt het allemaal goed, want ‘het is een musical’.
 
‘Protestants Ede, de musical’ is zowel een musical als een parodie op een musical.Nieuwe teksten op bestaande
musicalliedjes, uit bijvoorbeeld The Sound of Music, West Side Story en Les Miserables, vertellen het universele
verhaal van een bijzondere geloofsgemeenschap en een schijnbaar onmogelijke liefde.
 
Van harte welkom! Het Bespreek het Samen team.
***Entree is gratis***  Er is een collecte bij de uitgang om de onkosten te dekken.

  Prof. Arnold Huijgen

In november hebben wij, PCOB afd. Ede weer het een
en ander georganiseerd:
2 november vanaf 10.00 uur koffie en sfeer plus in de
Nieuwe kerk. U kunt vrijblijvend binnenlopen om elkaar
te ontmoeten.
 
Op woensdagavond 9 november komt professor dr
Arnold Huijgen naar Ede. Professor dr. Arnold Huijgen
is schrijver van het boek Maria, icoon van genade, het
theologische boek van het jaar 2021. Het is bijzonder
dat een protestant theoloog over Maria schrijft. Maria
staat in een rij, van sterke Bijbelse vrouwen die laten

zien dat de kerk niet zonder de vrouwelijke stem kan,
aldus Huijgen. Maria staat in een rij van sterke Bijbelse
vrouwen die laten zien dat de kerk niet zonder de
vrouwelijke stem kan,’ aldus Huijgen.
 
De bijeenkomst start vanaf 19.30 uur en zal rond 21.30
eindigen in Rehoboth Driehoek 11 te Ede
Iedereen is welkom !
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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

Gemeenteberaad
 
De Protestantse Kerk Nederland heeft een lijvig
boekwerk van meer dan 100 pagina’s getiteld Kerkorde
en Ordinanties. Daarin wordt van alles geregeld
betreffende de organisatie van de plaatselijke kerk. Zo
wordt daarin ook iets gezegd over een
gemeenteberaad. Er wordt in ordinantie 4-8-9
gesproken over kennen en horen (informeren van en
luisteren naar gemeenteleden). Een intensieve vorm
van kennen en horen is het beraad in de gemeente:
een diepgaand gesprek over belangrijke onderwerpen.
Het voorgenomen besluit augustus 2022 van de
Algemene Kerkenraad is zo’n belangrijk onderwerp.
Daarom dus gemeenteberaden in alle wijken van de
Protestantse Gemeente Ede.

Op zondag 2 oktober vond na de kerkdienst het
gemeenteberaad in de Noorderwijk plaats. Uiteraard
georganiseerd door de wijkkerkenraad Noord, hetgeen
tot uiting kwam dat ik als voorzitter van die kerkenraad
de leiding had van deze bijeenkomst. Normaliter ben ik
dan de enige die op het podium staat, maar dat was
deze keer anders. Ik werd geflankeerd door twee
andere ambtsdragers, Peter van Veen, voorzitter van de
Algemene Kerkenraad en Frits Dimmendaal
afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad namens
Noord. De aanwezigheid van Peter had een duidelijke
reden: in alle wijken moest hetzelfde verhaal over de
toekomst van de PGE verteld worden

en op alle plekken moest op een bepaalde vraag een
eenduidig antwoord gegeven worden. Ondertussen
was het feit dat ik daar niet alleen stond een bijzondere
ervaring voor mij. Het deed mij denken aan het verhaal
uit Exodus 17. Mozes, op leeftijd gekomen, moest
letterlijk ondersteund worden door Jozua en Hur: Toen
zijn armen moe werden, legden ze een steen bij Mozes
neer. Zo kon hij zitten. Aäron en Hur ondersteunden
ieder een arm van Mozes. Zo bleven zijn handen tot
zonsondergang omhoog  Dit gaf toch te denken!

Zorg, dat was wel een van de kernwoorden van deze
bijeenkomst. Zorg betreffende de voortgang van de
eigenheid van Noord, zorg voor de ouderen uit de wijk,
zorg voor het uit elkaar vallen van de gemeenschap,
zorg aangaande de slechte financiële situatie van de
PGE, zorg met het oog op de hoge energiekosten van
de kerk. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die zorgen
niet allemaal werden weggenomen. Een van de
antwoorden van Peter van Veen luidde: De PGE is al
vele jaren bezig met de voorbereiding van dit proces.
We hebben daarvoor al veel tijd genomen. Nu echter is
de druk zo hoog opgelopen (begrotingstekort met als
gevolg dat we geen predikant kunnen beroepen) dat
besluiten moeten worden genomen.

Nu zijn de wijkkerkenraden en de Algemene
Kerkenraad aan zet om zich te buigen over dit
voorlopige besluit. Dat is een hele verantwoordelijk-
heid, die soms zwaar op je kan drukken. Wat er ook
besloten, je zult nooit iedereen tevreden stellen.
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Ik heb daarom enorm veel respect voor al die
vrijwilligers in de verschillende kerkenraden die naar
eer en geweten, nog beter, uit liefde voor de kerk en uit
liefde voor de Heer van die kerk een goede beslissing
trachten te nemen. Meestal kan ik de neiging om
namen te noemen wel onderdrukken, als je de één
noemt doe je de ander tekort. Maar hier wil ik wel
uitspreken dat ik veel waardering heb voor Peter van
Veen. Hij gaat al die gemeenteberaden bij langs. Hij
beantwoordt alle vragen geduldig en gaat op iedere
opmerking in. Bij Noord komt hij niet om kwart over elf
aanrennen om na een snelle kop koffie zijn verhaal te
doen. Nee, hij is er al voor tienen en maakt dan de
gehele dienst in de Noorderkerk mee. Hoeveel
betrokkenheid wil je hebben?
 
En wat mijzelf betreft, veertien dagen later stond ik
gewoontegetrouw weer alleen op het podium met een
ingrijpende boodschap. Gelukkig zaten er toen Jozuas
en Hurs in de kerkzaal.
                                                                 Wim den Ouden

 

Eeuwigheidszondag
20 november 2022

Het kerkelijk jaar Anno Dominum 2022 loopt naar zijn
eind. Op 20 november is het de laatste zondag van dit
kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd.
Traditiegetrouw gedenken we dan de gemeenteleden
die dit jaar ons zijn voorgegaan.Onlangs hebben de
familieleden een uitnodiging ontvangen om de dienst
op die zondag bij te wonen en als ze dat willen de kaars
aan te steken om hun familielid te gedenken.

Degenen die zijn overleden zijn:
 
5 december 2021 
Everijntje Dina Lagerweij – Anbeek               91 jaar
14 januari 2022       
Femmegje de Vries – Slump                           91 jaar
12 februari 2022       
Barend Hendrik Cino                                       93 jaar
26 februari 2022       
Neeltje Johanna Uittenbroek – Olivier           74 jaar
24 maart 2022       
Willem Hendrikus Vroege                                84 jaar
1 mei 2022       
Neeltje Brouwer – van Veenendaal                 81 jaar
20 mei 2022 
Wietske van Schaik – Veen                               53 jaar

10 augustus 2022    
Cornelis Verduijn                                                  84 jaar
27 augustus 2022       
Jan Kroesbergen                                                   91 jaar
20 september 2022       
Anthonia Maria Johanna Wolfis - van der Ham        
                                                                               76 jaar
 
Daarna is er gelegenheid voor een ieder die dat wil, een
waxinelichtje aan te steken voor degenen die niet bij
name genoemd zijn, maar die leven in ons hart.
De dienst op 20 november wordt geleid door ds. Egbert
van Dalen en begint om 10.00 uur.

Zij raken niet
vergeten
Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in Uw liefde
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn geborgen
in Uw barmhartigheid,
ook op de weg naar morgen
draagt hen Uw eeuwigheid.
 
Wil zo ook ons doen weten
hoe Gij ons voor wil gaan,
als wij in’t donker tasten
naar licht in ons bestaan.
Berg ons ook in Uw liefde,
Gij trooster die bevrijdt,
laat ons zo bij U schuilen
in tijd en eeuwigheid.
                                                             Arie van der Maas
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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

Toon Hermans huis
Een warm en bijzonder inloophuis.
Als ik aan kom fietsen bij het Toon Hermans Huis,
gehuisvest in de Open Hof, staat de deur wagenwijd
open en op het bord buiten staat hartelijk welkom. De
sfeer binnen voelt inderdaad als een warme, welkome
sfeer: vrijwilligers bieden direct een kopje thee aan, je
voelt dat er aandacht is voor iedereen die langskomt. In
een van de ruimtes wordt op dat moment aandachtig
geschilderd door een groep vaste bezoekers.
Het Toon Hermans Huis is een centrum, zoals
verwoord op hun eigen, fraaie magazine: Voor wie
geraakt wordt door kanker. Je kunt binnenlopen zonder
afspraak en zonder verwijsbrief.
Ik spreek een van de trouwe bezoekers, Saskia de Nijs.
Zij vertelt hoe zij in het Toon Hermans Huis terecht is
gekomen:
‘Ik kreeg in 2014 borstkanker. In het ziekenhuis hoorde
ik van het Toon Hermans Huis. Ik was benieuwd en ben
er gaan kijken. Die dag werd er geschilderd en dat vond
ik direct leuk. Sinds twee jaar doe ik ook mee met het
koor Zingen voor je Leven. Het is gewoon heel gezellig,
je bent er even uit. Vooral in het begin, toen ik net die
diagnose had gekregen, was het heel erg fijn dat je
onder mensen bent die weten wat je meemaakt! Een
paar keer kon ik echt niet komen omdat ik erge pijn in
mijn rug had van de chemo’s. Dan krijg je direct een
kaartje toegestuurd met sterkte erop en dat is gewoon
heel leuk! Ik had er meer aan dan aan de psycholoog.
Dat voelde meer als ‘gedwongen praten’ en hier is het:
als je het kwijt moet kun je het kwijt, maar het hóeft
niet. Soms ben je gewoon lekker bezig: verstand op nul,
schilderen! Nu zijn de rollen eerder omgedraaid: nu is
het iemand anders die het meemaakt en luister je en

ben jij degene die weet hoe het allemaal reilt en zeilt.
Dan geef je weer een stukje terug en dat is ook weer
fijn.’
Hoe is het nu met je gezondheid?
‘Het is nu alweer acht jaar geleden dat ik borstkanker
kreeg en officieel ben ik schoon als we tien jaar verder
zijn. Elk jaar krijg ik nog een mammografie en die is tot
nog toe altijd goed. Ik heb het eigenlijk al achter me
gelaten, het voelt al goed. Je kunt altijd weer ziek
worden, dus wat dat betreft moet je er niet al te veel bij
stil staan!’
Ben je daar nuchterder in geworden?
‘Ik ben daar sowieso heel nuchter in. Ik trok al snel de
conclusie: ik krijg chemo’s, ik krijg preventieve therapie
en verder heb je er weinig invloed op. Ik ben ook goed
weggekomen, want ik had een kwaadaardige tumor die
nog niet zo groot was en er waren weinig tot geen
uitzaaiingen, alleen micro-uitzaaiingen. Om die reden
heb ik wel preventief chemo’s gekregen omdat het in je
bloed kan zitten.’ En met een big smile voegt ze eraan
toe: ‘En ook immuuntherapie erbij, dus ik heb de hele
rambam gehad!’
Kun je een voorbeeld geven van een mooi moment
waarop je iets deelde met elkaar?
‘We hebben onlangs meegemaakt dat bij iemand van
het Zingen voor je Leven-koor die borstkanker had
gehad, net terug was gekomen. Toen ze in de laatste
fase van haar ziekte was, stuurden we steeds een
filmpje op van wat we gezongen hadden. Af en toe
brachten we ook een bosje bloemen om te laten
weten: we denken aan je. En dat is mooi! Je krijgt dan
ook te horen dat het haar heel goed doet. Het is heel
verdrietig, maar het is tegelijkertijd heel mooi.’
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GIGA-viering
 
Vanaf zondag 25 september is er op elke tweede en
vierde zondag in de maand een GIGA-viering in De
Open Hof. GIGA staat voor: Groeien In Geloof Allemaal.
Jong en ouder en nog ouder vieren samen dat God er
voor ons wil zijn en wat dat betekent voor ons leven.
De kinderen gaan in deze dienst dus niet naar een
aparte ruimte, maar blijven net als iedereen in de kerk.
 
Dat maakt een GIGA-viering anders dan een gewone
dienst zoals we die kennen. Maar het maakt een GIGA-
viering GEEN kinderdienst. Een GIGA-viering is voor
iedereen die samen met anderen het Christelijke geloof
wil belijden. Er staat een thema centraal en dat thema
wordt uitgewerkt op 3 niveau’s. Een deel wordt verteld
op het niveau van kinderen. Een ander deel op het
niveau van jongeren. En een derde deel op het niveau
van ouderen. De drie delen samen vormen de
boodschap die in een gewone dienst in de preek zit.
 
Er zit een klein verschil tussen de viering op de tweede
en die op de vierde zondag. Het is de bedoeling dat de
samenzang op elke tweede zondag begeleid wordt
door een band. Deze band wordt gevormd door
gemeenteleden die graag met anderen musiceren en
wordt geleid door Johan Jacobsen. De band heeft
inmiddels ook een eigen naam: Lev! Mocht ook jij een
instrument bespelen of een goede zangstem hebben
en het lev (lef en hart) hebben om mee te doen? Weet
je welkom en meld je aan!  Voor deze GIGA-viering is
er een thema-commissie actief, die aan de hand van
het leesrooster de thema’s kiest en in overleg met de
band de daarbij passende liederen. Voor de GIGA-
viering op de vierde zondag kiest de voorganger zelf
het thema en de liederen en zal een pianist/organist de
gemeentezang begeleiden.
 
Alle GIGA-vieringen worden door de voorganger met
een groepje gemeenteleden inhoudelijk voorbereid. Wij
richten ons hierbij vooral op de betrokkenheid van de
jongvolwassenen en jonge ouders. In een uur tijd
duiken wij met elkaar in de tekst voor die zondag en
proberen wij een boodschap voor ons leven te
ontdekken.
 
Deze GIGA-viering is een initiatief van de Beatrixwijk en
De Open Hof voor de hele PGE.
De eerste twee keer was het voor alle aanwezigen een
feest, misschien wel nog het meest om de
aanwezigheid van een kleine 30 kinderen! Een
stimulans om de toekomst van de PGE samen aan te
durven en door te gaan op de ingeslagen weg!
 
Ds. Agnès Gilles

In memoriam
Marieke Zuidema 
 
Donderdag 29 september is Marieke Zuidema
overleden in de leeftijd van 84 jaar. Haar dochters
typeerden Marieke als eigenzinnig en niet bang.
Mariekes eigenzinnigheid zag je in veel dingen terug en
was soms grappig, maar vaak ook onbegrijpelijk. Het
maakte dat ze een bewogen leven kende. En haar
dochters met haar.
Maar gelukkig was Marieke niet bang! Ze trok zich nooit
terug, ging overal op af. Ook in de kerk. Ze ontmoette
graag mensen, nodigde hen uit voor een kop koffie en
dan was er altijd lekkers bij. Ze ging als contactpersoon
bij mensen op bezoek en niet één keer maar veel keer!
‘Je hoeft niet bang te zijn, want Ik ben bij je’, zegt God
in Psalm 23. Dit eenvoudige en oprechte geloof was
Marieke’s kracht.
Woensdag 5 oktober vond het afscheid van Marieke
plaats in de haar geliefde Open Hof en is zij op de
Algemene Begraafplaats in Ede begraven.
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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: scriba@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

Gedachtenis
In de dienst op 30 oktober, vlak voor Allerheiligen (31
oktober) en Allerzielen (1 november) vierde de
gemeente samen met betrokken nabestaanden de
gedachtenis van haar dierbare gestorvenen.
Gedachtenis (‘sachar’) is een kernbegrip in Tenach –
het is het present stellen van het verleden in het heden,
met het oog op de toekomst. Het is dus meer dan
‘herdenken’ – het is tastbaarder bedoeld. Zoals het in de
diensten van de Ecclesia gaat om ‘anamnese’: het
gedenken van Jezus Messias, en zó zijn aanwezigheid
vieren in Woord en Sacrament.
 
Wij noemden, met liefde en respect:  
* Riemerdina Ruissaard – van der Laan,
   23 mei 1934 – 18 november 2021
* Diny ten Hulzen – de Weerdt,
   5 november 1932 – 20 november 2021
* Thomas Moesker,
   29 september 1938 – 6 december 2021
* Mariën Hoveline (Riet) Meedema – de Water,
   21 december 1929 – 10 januari 2022
* Lia Jacobs,
   21 augustus 1939 – 13 februari 2022
* Wil Schut – Elbertsen,
   29 augustus 1932 – 7 april 2022
* Johan (Joop) ten Hulzen,
   18 augustus 1932 – 14 juni 2022

Zondagmiddag 27
november
Vindt de dienst plaats waarin onze dominee Gerben
Westra, voor het laatst voorgaat als ‘dienstdoend’
predikant – daarna is hi formeel ‘emeritus’.  De dienst
begint om 14.30 uur in de Taborkerk te Ede. De
ochtenddienst komt dan te vervallen.
 
De dienst is natuurlijk in de eerste plaats een eredienst,
die het begin van de Advent markeert. Eerder een
‘welkomstdienst’ dus, dan een afscheidsdienst! Naast
aandacht voor het Woord is er ruimte voor fraaie
muziek: Margret Spelt en Bert Wisgerhof verzorgen de
muzikale omlijsting van deze bijzondere viering. We
vieren de Maaltijd des Heren.
Ná de dienst is er een receptie ter gelegenheid van het
officiële afscheid. Wie betrokken was/is bij de Tabor en
haar predikant is hartelijk welkom.
Noteert u deze datum alvast in de agenda. Giften voor
het afscheid zijn welkom op het nummer van de
Wijkkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor NL22 RABO
0312464789 o.v.v afscheidscadeau.
Op verzoek van dominee Westra is de bestemming van
dit afscheidscadeau de welbekende Stichting Imani. We
hopen dat u deze bestemming van harte ondersteunt.
 
Voor vragen en opmerkingen kunt terecht bij
Megchelien van den Broek, namens het organiserend
comité

Afscheid
Binnenkort verandert mijn ‘status’ als predikant van
‘dienstdoend’ in ‘emeritus’. Dat klinkt ingrijpender dan
het is. Emeriti verrichten in meerderheid nog tal van
diensten: zelfs als menen enige lauweren verzameld te
hebben, rusten zij nauwelijks op. Mijn laatste maanden
in actieve dienst vinden intussen in op z’n zachtst
gezegd roerige omstandigheden plaats; ik had mij mijn
afscheid bezonkener, vreedzamer en aangenamer
voorgesteld. In het volgende nummer van dit blad wil ik
afscheid nemen en een enkele bespiegeling wijden aan
kerk en theologie in de afgelopen kwart eeuw.
 
Met goede groet,
Gerben H. Westra
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