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Ten geleide
In het voorjaar verschijnt gewoontegetrouw het
Jaarverslag. We blikken terug op het
gemeenteleven en richten onze blik op de
toekomst. Met veel toewijding is het verslag
samengesteld door Wim Eikelboom, bijgestaan
door Caroline Bockweg. Heel hartelijk dank!
Het jaar dat achter ons ligt, is vol van
herinneringen. Zowel voor ieder persoonlijk als
voor de gemeente.
Wekelijks zijn de erediensten gehouden, waren
er bijzondere vieringen en bijeenkomsten; we
moesten afscheid nemen van geliefden. Er
waren gemeente-avonden, een leeskring,
bezoeken aan elkaar, Leren van Luther,
schoonmakers en tuinders, kinderen en
jongeren, koffiezetters, musici en zangers, de
verkooptafel en nog veel meer. De kerkenraad is
heel dankbaar voor de enorme betrokkenheid
die de gemeente kenmerkt en zich ook uit in
deelname aan tal van activiteiten. Veel dingen
‘lopen vanzelf’. Dat wordt zeer gewaardeerd. Hartelijk dank daarvoor!
U kunt via dit Jaarverslag uw herinneringen weer opfrissen; veel leesplezier.
Gerda Budding
voorzitter
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Van de kerkenraad
In het afgelopen jaar kreeg de kerkenraad opnieuw versterking in de
personen van Nico van Beek (diaken) en Hendrie van Maanen (ouderling)
en namen we afscheid van Lisan Verboom (diaken). We zijn blij met de
trouwe inzet van gemeenteleden!
De kerkenraad heeft zich dit jaar, naast de lopende zaken, bezig gehouden
met meer inhoudelijke thema’s; de belangrijkste zijn (opnieuw): liturgie,
de toekomst van de gemeente en het zoeken naar versterking van de
financiële positie. Daarover hebben we tijdens de verschillende gemeenteavonden met u gesproken. U leest daarover elders in dit Jaarverslag.
Ook dit jaar hebben we een zogenaamde “Heidag” gehouden, die met name is besteed aan
deze onderwerpen.
Dit jaar ontvingen we , buiten de reguliere kerkenraadsvergaderingen, diverse malen
bezoek, van: Andreas Wöhle (voorzitter Lutherse Synode), Wilbert van Iperen
(classispredikant), adviseurs van het RCBB en kerkenraadsleden van ELG Arnhem.
Tal van reguliere zaken passeren uiteraard ook de revue; u leest erover in dit verslag. Als
kerkenraad worden we betrokken bij en geïnformeerd over de vele dingen die (moeten)
gebeuren. De lijntjes zijn kort; we vinden elkaar gemakkelijk.
We zijn een actieve en levendige gemeente. Wat genieten we daarvan.
Laten we aandachtig met elkaar en de toekomst van onze gemeente blijven omgaan.
Gerda Budding
voorzitter

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
Tot wij in U volkomen zijn.
(Huub Oosterhuis)
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Van de predikant
Naast bestuurlijke zaken heb ik mijn tijd met name aan onderstaande
zaken besteed.
In 2019 ga ik in onze gemeente 29 maal voor in de eredienst. Naast de
lezingen uit het oecumenisch leesrooster volgen wij enkele zondagen
een doorgaande lezing uit het boek Ester en uit Micha. In oktober ga ik
voor de eerste maal voor in een middagdienst met Heilig Avondmaal
met name voor mensen uit onze gemeente, die om wat voor reden dan
ook de diensten ’s morgens niet meer mee kunnen maken. Een bijzondere dienst die we in
2020 vier maal per jaar willen houden. Als steeds is de goede en plezierige samenwerking
met organist en cantor bij alle diensten essentieel.
In 2019 zijn vijf van onze gemeenteleden gestorven. Bij vier van hen ga ik voor in de
dankdienst voor hun leven. Eén kind heeft in de eredienst de Heilige Doop ontvangen. Ook
nemen wij in de eredienst afscheid van aftredende ambtsdragers en zijn nieuwe
ambtsdragers bevestigd.
Pastoraat neemt ook dit jaar als altijd een belangrijk deel van mijn tijd. En ook nu is de
bijstand van de ouderling pastoraat en de bezoekdames en – heren daarbij een grote
ondersteuning.
Regelmatig is er overleg met de leiding van de kinderkerk, met name over de bloemendienst
en de oogst/dankdienst.
Door het hele jaar heen heb ik zowel in kerkenraadsvergaderingen, als op gemeenteavonden, het onderwerp ‘liturgie’ aan de orde gesteld. Het is goed en nuttig daarover met
elkaar in gesprek te blijven.
De leesgroep is ook dit jaar weer trouw bij elkaar gekomen. Het aantal deelnemers ligt rond
de tien. Nuttige en dierbare uurtjes die mij helpen mij op de prediking voor te bereiden. Het
lezen van teksten van Luther hebben we in het najaar weer los moeten laten – het werd te
veel in één uur.
Naast het gemeentewerk bezoek ik regelmatig vergaderingen en ontmoetingen met
collega’s in Ede en omgeving in grote en kleine kring. Collega’s uit het hele land ontmoet ik
tijdens de bijeenkomsten van het Luthers Convent en de werkgroep ‘Vieren’ (een werkgroep
voor predikanten over liturgische onderwerpen).
Voor Bespreek het Samen heb ik een filmavond in Cultura geleid. De opleiding Contextueel
Pastoraat heb ik in maart afgerond. Het staat nog altijd op stapel om op een gemeenteavond
daar het één en ander over te vertellen.
In 2020 wil ik het jeugdwerk verder oppakken en de jongeren in onze gemeente actief bij de
diensten proberen te betrekken. Ook staat er een serie bijeenkomsten voor ouders van
(jonge) kinderen op stapel, waarin we telkens een ander onderwerp belichten en
uitwisselen.
Aan het Leerhuis en de avonden voor Bespreek het Samen blijf ik graag deelnemen.
Misschien is het mogelijk het lezen van teksten van Luther in dit verband samen met
collega’s op te zetten.
Lieke van Zanden,
Predikant
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Van het College van Kerkrentmeesters (CvKr)
Begin 2019 is Wim Eikelboom bevestigd als ouderlingkerkrentmeester. Hiermee is het CvKr volledig. De taakverdeling is als
volgt:
Arau Vermeer
voorzitter
Wim Eikelboom
secretaris
Nico van Marle
financiële administratie
Met deze bezetting is het mogelijk om op alle processen het vier ogen
principe toe passen waarmee wij veiligheid in de bedrijfsvoering kunnen waarborgen.
Tevens is het mogelijk onderling taken te verdelen onder de leden van het college.
Inkomsten en uitgaven
De kerkenraad en de kerkrentmeesters hebben een aantal jaren geprobeerd om de
inkomsten te verhogen. Dit is geslaagd, mede doordat vele gemeenteleden een hogere
bijdrage geven aan onze kerk. Ook de bijzondere acties hebben gezorgd voor meer
inkomsten voor de gemeente.
Wij moeten echter toch constateren dat de exploitatie niet sluitend is, waarmee we jaarlijks
op onze reserves interen. Het eigen vermogen is op dit moment te laag geworden om het
nog lang vol te houden. Met het gegeven dat de gemeenteleden bovengemiddeld bijdragen
is nu de enige manier te bezuinigen op de uitgaven, teneinde de negatieve spiraal om te
kunnen buigen.
Het jaarverslag geeft aanleiding om terug te kijken op de financiële resultaten en prognoses.
Zoals ieder jaar verschaft een overzicht van de jaarrekening van het voorgaande jaar, de
resultaten van het verslagjaar en de begroting voor het volgende jaar het nodige inzicht in
de financiële positie van de gemeente.
Resumé van de financiële gegevens

Begroting 2020

Opbrengsten en Baten
Lasten
Resultaat**
Exploitatie te kort

€ 116.477
€ 147.152
- € 30.675
-€ 7.675

Begroting
2019*
€ 114.150
€ 142.706
- € 45.556
- € 28.556

Bijdrage levend geld (o.a. bijdrage
leden)
Vrijwillige bijdrage (Kerkbalans
inkomsten)

€ 87.206

€ 77.400

€ 82.531

€ 68.959

€ 60.000

€ 65.387
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Jaarrekening
2018*
€ 102.025
€ 152.993
- € 47.347
-€ 19.875

Toelichting:
*Voor 2018 zijn hier de definitieve jaarcijfers weergegeven. Voor 2019 is gekozen de
begrotingsgegevens te presenteren en geen voorlopige jaarcijfers.
** In dit resultaat is het zuivere tekort weergegeven, waarin dekking is vanuit de
bestemmingsreserve o.a. het restauratiefonds.
Door de overloop in de jaren is een sterk verschil in het resultaat van de exploitatie te zien.
Toekomstperspectief
Om een beeld te krijgen naar de toekomst is een meerjarenbegroting gemaakt voor de jaren
tot en met 2025. De kerkenraad heeft uit een aantal varianten de keuze gemaakt voor een
bezuiniging waarmee de exploitatie sluitend kan worden. In de loop van 2019 is al een
bezuiniging doorgevoerd door de taak van de cantor en organist de splitsen en aan te
passen. De predikantsplaats zal in het najaar van 2021 verminderd worden van 0,7 naar 0,5
fte. Deze laatste bezuiniging is na overleg met classis tot stand gekomen. Dit zijn moeilijke
besluiten die erop zijn gericht zijn gemeente te blijven. Hiermee kunnen wij de Lutherse
traditie op Veluwe levend houden.
Arau Vermeer
namens de kerkrentmeesters
Van de jeugdouderling
We kijken terug op een jaar waarin veel gebeurde voor en met de kinderen: van de crèche
tot de kinderkerk en jongerenkerk. Een groeiend aantal jonge gezinnen bezoekt de zondagse
erediensten.
De veertigdagentijd wordt in de kinderkerk en jongerenkerk vormgegeven rond het project
‘een nieuw begin’, waarin het verhaal van Stef en Julia en hun tuin de verbinding vormt met
het Paasverhaal. In de bloemendienst van 19 mei staat psalm 118 centraal en voor de
oogstdankdienst het verhaal uit 2 Samuël: over het bericht aan David van de dood van Saul
en Jonathan. Een aangrijpende tekst, die door lied en vertelling toch ook door de kinderen
goed ontvangen wordt. Aan het einde van dit kalenderjaar dragen een aantal kinderen en
jongeren nog op een prachtige manier bij aan de Adventsmaaltijd met het zingen en
instrumentaal begeleiden van ‘Het lied van licht en vrede’.
Judith Pleysier
Jeugdouderling
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Van de ouderling pastoraat
Contactpersonen
De groep contactpersonen pastoraat, bestaande uit elf personen, komt
in 2019 tweemaal bij elkaar, in februari en oktober. We bespreken en
delen elkaars zorgen om gezondheid, verlies en rouw van
gemeenteleden.
Via de mail wordt de contactpersonen gevraagd mee te helpen met het
uitdelen van plantjes (bloemendienst mei), fruitbakjes (oogstdienst oktober) en
kerstattenties (december) na de eredienst.
In oktober bepalen we wat de kerstattentie zal zijn, die we op een zaterdagochtend in
december gezellig in een uurtje gezamenlijk inpakken. Deze attenties worden wederom
goed ontvangen, een flesje vruchtensap en koeken vallen bij iedereen in de smaak.
Dankzij de contactpersonen blijven de predikant en ouderling pastoraat goed op de hoogte
van wat er leeft in de gemeente, wat heel waardevol is. Goed om steeds weer te ervaren dat
er aandacht is voor anderen, in wat voor vorm dan ook. Andersom probeert de ouderling
pastoraat ook de contactpersonen in te seinen als er iets aan de hand is met gemeenteleden
waar zij bij betrokken zijn.
Landelijke Pastorale Dag
Opnieuw neem ik deel aan deze dag, dit keer begin april in Woerden, met als thema ‘Ken je
mij? Een goed verhaal over eenzaamheid en verbinding’. Het is alweer de vijfde keer dat ik
zo’n inspirerende dag bezoek, dit keer samen met een gemeentelid (geen contactpersoon),
wat ik als heel plezierig heb ervaren.
Als opening wonen we een lezing bij van prof. dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar
‘Empowerment van kwetsbare ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
Sociale verbondenheid in de vorm van langdurige betekenisvolle relaties is van groot belang.
Er is behoefte aan zorg en liefde, hechting, veiligheid en nabijheid. Maar ook naar integratie,
erbij horen. Ieder mens wil graag gewaardeerd worden en zich zelf kunnen waarderen. Men
is meer op zich zelf aangewezen. De samenleving is wezenlijk veranderd. Er is eenzaamheid
na het overlijden van een partner, door gezondheidsproblemen (op een afstand blijven van
omgeving of gehouden worden door zieke) of doordat er geen verbondenheid wordt
ervaren. Er is schaamte rond eenzaamheid. Men spreekt er niet over. Het is een complex
gegeven. Belangrijk is dat mensen gezien en gekend worden, dat vraagt nabijheid.
Na de openingslezing volgde een paneldiscussie onder leiding van Bart van Noord,
coördinator Ondersteuning Gemeenten in de dienstenorganisatie. In het panel zaten Anja
Machielse (zie hierboven), Erica Hoebe- de Waard, predikant te Wageningen en redacteur
Ouderlingenblad, en Gerine Lodder, onderzoekster naar psychische en sociale eenzaamheid
bij jongeren.
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Eenzaamheid onder ouderen heeft meer de aandacht, maar ook onder jongeren komt
eenzaamheid voor, al zijn zij moeilijker te vinden. Vanzelfsprekende verbanden, zoals
lidmaatschap van een kerk, zijn weggevallen.
Opvallend is dat ook mensen tussen de 30 en 40 zich af en toe eenzaam voelen, ze missen
verbinding, soms ook met zichzelf. Jongeren
ervaren meer stress dan 10 of 20 jaar geleden, door de enorme druk die op presteren ligt.
De aandacht voor zingeving en levensvragen neemt de laatste jaren sterk toe.
Mijn eerste workshop is getiteld ‘Verbinding in een pastoraal gesprek’. Evi de Vries –
Bartelink, werkzaam als predikant in Coevorden, verzorgt daarnaast uitvaarttrainingen en is
gemeentebegeleider. Twee aan twee bespreken we de vraag op welk moment we op een
positieve manier hebben ervaren dat er naar je geluisterd werd in een pastoraal gesprek.
Het trefwoord is vertrouwen.
Aan de hand van een casus bekijken we in een grotere groep op welk moment je anders zou
moeten reageren, dan nu wordt gedaan. Door tijdgebrek kwamen we niet aan een tweede
casus toe, maar we kregen wel veel zinvolle tips. Pastoraat is de dienst van het luisteren.
Vaak helpt het al als mensen zich eens een op een kunnen uitspreken en merken dat er echt
naar hen geluisterd wordt.
Na de lunch volg ik de workshop ‘Eenzaamheid bespreekbaar maken’ van Erica Hoebe – De
Waard. Een helder en inspirerend verhaal. Erica schreef samen met Roelof de Wit een
handboek voor de ouderling en bezoekmedewerker, dat in juni uitkomt. Er staan veel
praktische tips in, een aanrader. We bespreken in kleine groepjes wat ieder onder
eenzaamheid verstaat. Eenzaamheid kent vele gezichten, het gaat vaak om verlies; verlies
aan eigenwaarde, aan houvast, van partner, baan, gezondheid, vertrouwde omgeving,
netwerk. Eenzaamheid kan iedereen treffen, ongeacht leeftijd. Het is een taboe van twee
kanten om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Er is schaamte om er over te beginnen bij
beide partijen, vrijwilliger en degene die je bezoekt.
We noteren een goede en juist een hele verkeerde openingszin om eenzaamheid te
bespreken. Niet beginnen met adviezen, maar naar aanleiding van een verhaal juist zeggen
dat dat bij jou een heel eenzaam gevoel oproept. Je kunt eenzaamheid niet oplossen voor de
ander, je kunt luisteren en – als men dat wil- meedenken. Luister aandachtig, wees
onbevooroordeeld en heb tijd. Laat OMA thuis: oplossingen, meningen en adviezen. Vraag of
iemand actie wil ondernemen (er komt niet vanzelf iemand aan de deur), geef suggesties
indien gewenst. Laat alles bezinken en kom er in een later gesprek op terug. Denk mee over
verandering en wees een motiverende gesprekspartner. Er bestaat een leuke placemat met
gesprekstips (Kom erbij & schuif aan) waarmee je elkaar beter kunt leren kennen. Het
sleutelwoord is verbinding! We krijgen nog tips om in de eigen gemeente eenzaamheid
bespreekbaar te maken. Een zinvolle workshop!
Dan op weg naar de sluiting van deze boeiende dag, we zingen lied 894 “Wanneer ik zoek
naar woorden en niets dan stilte vindt, dan weet ik Heer, Gij hoorde één stem – uw eigen
kind.” Een mooi en passend lied. Na de zegen zingen we tot slot lied 791 “Liefde, eenmaal
uitgesproken”. Ja, daar draait het om, om de liefde voor de naaste, deze hele dag en ons
leven lang. Zo geïnspireerd gaan we vol goede moed huiswaarts.

7

Middagdienst met viering Heilig Avondmaal
Op initiatief van een van de contactpersonen besluit de kerkenraad viermaal per jaar
middagdiensten met viering van het Avondmaal te organiseren. De eerste vindt plaats in
oktober. Het is een korte sfeervolle dienst met ongeveer 20 deelnemers, met name oudere
gemeenteleden, die om wat voor reden dan ook niet (meer) aan de zondagse erediensten
deel kunnen nemen. Men geniet ervan weer in het kerkgebouw te zijn, de vertrouwde
woorden te horen, samen te zingen en te bidden. Na afloop is er onder het genot van een
kopje thee of koffie gelegenheid wat na te praten. Zo ervaren deze gemeenteleden weer dat
zij onderdeel zijn van onze gemeente. Een waardevol initiatief.
Activiteiten Ouderling Pastoraat
Maandelijks schrijf ik een stukje in Mededelingen, de ene keer een gedicht, de andere keer
iets over wat ik beleefde of waar iemand mij op attent maakte. Driemaal per jaar stel ik in
nauw overleg met de predikant de lijst samen van degenen die een attentie ontvangen. In
elk geval komen de 80-plussers uit onze gemeente daarvoor in aanmerking, maar ook
anderen die om wat voor reden dan ook extra aandacht verdienen: verdriet, verlies, ziekte,
eenzaamheid, zorgen. Dankzij de contactpersonen weten wij doorgaans wat er speelt en wie
wat extra aandacht in de vorm van bloemen, fruit of lekkers nodig heeft.
Er is goed en frequent contact tussen predikant en ouderling pastoraat. Bij een dankdienst
voor het leven ben ik regelmatig ouderling van dienst, ook bij andere vormen van afscheid
vertegenwoordig ik vaak onze gemeente. Bijna wekelijks bezoek ik gemeenteleden, al dan
niet in mijn postcodegebied, soms op eigen initiatief, soms op verzoek. Het werk van
ouderling pastoraat in al zijn facetten blijft boeiend en inspirerend. Onze gemeente is een
levende gemeente wat zich uit in grote betrokkenheid bij en belangstelling voor elkaar.
‘Omzien naar elkaar’ krijgt hier gestalte.
Caroline Bockweg
ouderling pastoraat
Van de diaconie
De diaconie is in onze regiogemeente ondersteuner in individuele leefsituaties en
samenwerkingspartner met andere organisaties.
De diaconie komt periodiek bij elkaar en overlegt daarnaast regelmatig in de wandelgangen.
De diaconie heeft dit jaar een wisseling ondergaan. Lisan Verboom is afgetreden en Nico van
Beek is weer toegetreden tot de diaconie en blijft de financiële administratie voeren, nu als
penningmeester. Gerda Budding is in het college van diakenen de voorzitter en Els van
Rixoort beheert het secretariaat. Met deze samenstelling bestaat de diaconie ook dit jaar
weer uit 3 personen.
Collectes
Er is wederom een collecterooster opgesteld met een goede verhouding tussen regionale,
landelijke en wereldwijde doelen.
Ook kinderen -wereldwijd- hebben een terugkerende plaats in de collectes.
Aan het einde van 2018 is een verkiezing gehouden voor het collectedoel in 2019. Er is
gekozen voor Zin op Zondag.
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Zin op Zondag heeft onderdak in het Luthers gemeentecentrum en voorziet steeds meer in
een behoefte. Voor dit doel hebben we in 2019 zes maal gecollecteerd. De diaconie is
verheugd dat het totaal aan collecteopbrengsten in 2019 iets meer dan € 9.800,= was. Dit is
een kleine 9% meer dan in 2018. Wij danken u zeer voor uw gulle gaven en constateren met
vreugde dat de doelen op ons collecterooster ook bij u leven. Wij hopen dan ook volgend
jaar weer een (kleine) stijging te kunnen melden.
Pastoraat als diaconale partner
Op beperkte schaal wordt stille hulp verleend. Buiten de gemeente neemt de diaconie deel
aan het Diaconaal Platform Ede, een samenwerking van 20 tot 30 Edese diaconieën. Door
middel van het platform draagt de diaconie bij aan de verschillende projecten van het DPE:
schuldhulpmaatje, burenhulp, inloopspreekuur, noodfonds, vluchtelingen e.d. Ook in een
ander verband samenwerken met organisaties en kerken, is in 2019 aan de orde.
Els van Rixoort en Nico van Beek
diakenen

Kerkdiensten
Preekvoorziening
In het afgelopen jaar 2019 zijn 56 diensten in ons kerkgebouw gevierd. Daarnaast viermaal
een gezamenlijke zomerdienst waarbij we te gast zijn in de Noorderkerk en de Taborkerk.
Verreweg de meeste vieringen zijn uiteraard op zondag, maar daarnaast zijn er ook de
vespers in de Stille Week gevolgd door de bijzondere diensten op Witte Donderdag tot en
met Stille Zaterdag.
Ongeveer een jaar van te voren beginnen de voorbereidingen. Eerst is er contact met onze
predikant om haar diensten en vakanties in te plannen. We proberen die diensten
gelijkmatig over het jaar te verdelen. Het streven is om maximaal twee zondagen achtereen
een gastpredikant in te zetten. Op bijzondere zondagen en feestdagen gaat in principe altijd
onze eigen predikant voor. Verder komt er een flink aantal gastpredikanten, vooral vanuit de
PKN.
Het voorstel voor het preekrooster wordt voorgelegd aan de kerkenraad en – na vaststelling
– direct ter beschikking gesteld aan o.a. onze cantororganist. Hij levert een belangrijke
bijdrage aan het vervolg.
Marja van Helden
preekvoorziening
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Lutherse Cantorij en orgel

I
In 2019 zingt de cantorij zeventien maal in erediensten.
De bezetting ziet er als volgt uit: acht sopranen, zes alten, zes tenoren, vijf bassen, zodat
totaal vijfentwintig zangers de repetities bezoeken waarin met veel animo de erediensten
worden voorbereid.
Gemiddeld eens in de drie weken gaat de cantorij de gemeente voor in de lofzang. Wekelijks
wordt er gerepeteerd op maandagavond van acht tot tien in de kerk.
De cantorij werkt aan een zeer gevarieerd repertoire uit heden en verleden: antifonen,
antwoord-psalmen (onberijmd), liedzettingen, motetten, passiemuziek Les sept paroles du
Christ, tafelgebeden, anthems, chants, carols. Een aantal van deze werken worden, naar hun
liturgische aard, in dialoog met de voorganger en/of de gemeente uitgevoerd.
Enkele specifieke vieringen waaraan de cantorij dit jaar bijdraagt willen we met name
noemen:
• in de oecumenisch opgezette Stille Week (15 tot en met 21 april) wordt door de
Lutherse Cantorij op vijf dagen gezongen. Ook vocaal ensemble ‘Fresco’ o.l.v. Erik
van der Heijden werkt mee op woensdagavond. Op Goede Vrijdag wordt het
expressieve Les sept paroles du Christ sur la croix van Charles Gounod uitgevoerd
met orgelbegeleiding van Erik van der Heijden.
• cantatedienst op 17 november (voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar).
Uitgevoerd wordt samen met het projectkoor en -orkest de Bachcantate Wachet!
betet! betet! wachet!,
BWV 70.
• op 1 november werkt de cantorij mee aan de viering van Allerheiligen in
samenwerking met altvioliste Truus van Otterloo.
• het Festival of Lessons and Carols vindt plaats op kerstavond 24 december in een tot
de laatste plaats bezette kerk.
Medewerkenden: Annemieke IJzerman (harp), Erik van der Heijden (kistorgel), Dick
Troost (hoofdorgel), lectoren, cantorij en gemeente. Het programma met veel
samenzang, vermeldt kerstliederen en instrumentale muziek van Engelse, Franse,
Duitse en Nederlandse bodem.
Het behoeft geen betoog dat bij dit ‘feest van lezingen en kerstliederen’ voor de
muziek een voorname rol is weggelegd.
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Overdracht van het cantorschap
Tijdens de bijeenkomst ter afsluiting van het cantorijseizoen op 30 juni wordt afscheid
genomen van Dick Troost als cantor en is er een hartelijk welkom aan Annemarie van der
Meij als cantrix. Dankbaar en met plezier kijkt Dick terug op de 45 jaar waarin hij werkzaam
was als cantor-organist, van oudsher een ambt waarin beide disciplines een onlosmakelijke
eenheid vormen en elkaar inspireren. Dick draagt het dirigeerstokje over aan Annemarie die
vanaf 2 september met veel elan aan de slag gaat. Vervolgens zingt de cantorij in zes
vieringen onder haar leiding.
Cantate
De eredienst op 15 december (de derde zondag van Advent) staat in het teken van de
Telemanncantate Vor des lichten Tages Schein. Uitvoerenden: Mariska Wessel (alt), Martin
Knotters (traverso) en Alet Maasland (continuo). De cantorij heeft hierin overigens geen
aandeel.
Orgel
Ieder jaar wordt door de orgelmaker en Dick Troost de jaarlijkse stem/onderhoudsbeurt
uitgevoerd. Dankzij de goede conditie waarin het orgel verkeert, is besloten deze beurt dit
jaar over te slaan.
Annemarie van der Meij, cantrix en Dick Troost, (cantor)-organist
Kinderen en jongeren
Kinderoppas 0-4 jaar
Afgezien van de zomervakantie was er in 2019 iedere week
oppas. Dit dankzij de groep van acht 'oppasvrijwilligers'.
Iedere zondag is naast de 'hoofdoppas' een reserve
ingeroosterd. De vrijwilligers zijn afwisselend 'hoofd-oppas' of
'reserve-oppas'. Indien er maar weinig kinderen zijn kan, na
overleg tussen de oppassers, de reserve gewoon naar de kerk.
Vanaf de zomer is de groep ‘oppasvrijwilligers’ versterkt met
een tiener uit de kerk. Vanaf 2020 zijn dat zelfs meerdere
tieners. In 2019 bezochten 6 kinderen uit de gemeente in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar regelmatig de oppas. Hiervan zijn drie
kinderen in de periode september - december 2019 doorgestroomd naar de kinderkerk.
Maar zo nu en dan komen oudere broertjes/zusjes nog een keer meespelen bij de oppas.
Met ingang van januari 2020 neemt Lisanne van den Brink de coördinatie van de oppas over
van Karin.
Karin Riksen
contactpersoon in 2019
11

Kinderkerk
De kinderkerk start haar dienst in de kerk samen met de andere
gemeenteleden. De ouderling van dienst steekt de kaarsen op de
altaartafel aan en een kind het kaarsje in de lantaarn van de
kinderkerk die op de altaartafel staat. Na het zondagsgebed richt de
predikant regelmatig even het woord tot de kinderen. Vervolgens
wordt de lantaarn opgehaald en lopen we allemaal achter “het licht
van de Paaskaars” de kerk uit. In onze eigen ruimte achter het podium
in het gemeentecentrum vervolgen wij onze dienst in twee groepen
met o.a. een verhaal, het zingen van liederen, een gesprek en/of
knutselactiviteit.
We hebben een jongste groep kinderen 4 – 7 jaar. Het is elke zondag weer genieten van de
openheid en spontaniteit die de jonge kinderen hebben . De kinderen voelen zich bij ons op
hun plek. Tevens hebben we een oudste groep kinderen 8 – 12 jaar. Dit is een hechte groep
met een goede sfeer. Het is fijn om met deze groep kinderen meer de diepte in de gaan bij
de verhalen uit de Bijbel. De groep 8 kinderen gaan de 1e zondag van de maand mee naar de
jongerenkerk .
We hebben dit jaar weer een 40- dagentijdproject ( het maken van onze eigen tuin in een
grote bak, die iedereen wekenlang konden bewonderen in het gemeentecentrum) en een
Adventsproject (Micha) gedaan met de kinderen.
Tijdens de eredienst op eerste Paasdag dekken we met de kinderen de tafel voor het Heilig
Avondmaal. Tevens hebben de kinderen tijdens verschillende erediensten het Kyrië
gezongen of alleen een couplet van een lied.
Verder heeft de leiding samen met Lieke de bloemendienst en de oogstdienst voorbereid.
Ons dagje uit is dit jaar gekoppeld aan de gemeentedag op 13 september. Met jong en oud
bezoeken we het Kijk - en Luistermuseum in Bennekom.
Ons collectedoel was Villa Tica. Tijdens een kinderkerkdienst hebben we veel geleerd en
gezien wat Villa Tica precies is. Het was helemaal geweldig dat we een cheque van 1000 euro
konden overhandigen.
In het jaar 2019 is er geen afscheid van kinderen. Wel van twee leidinggevenden, namelijk
Niek en Annegré. Een paar crèche kinderen hebben de overstap gemaakt naar onze jongste
groep.
De leiding is in handen van Roos Zoetekouw, Selma Tick-Sündermann, Heike Flos (alleen
jongste kinderen). Annelies Smit, Ted van de Woerd, Karin Riksen en Erik van Veen (alleen
oudste kinderen).
Selma Tick-Sündermann
leiding kinderkerk
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Kinderen van de gemeente zingen en spelen ‘Het lied van licht en vrede ‘tijdens de
gezamenlijke Adventsmaaltijd.
Jongerenkerk.
In 2019 gaat ook de jongerenkerk weer opnieuw van start. Er is een nieuwe ruimte
beschikbaar gemaakt en deze wordt ingrijpend opgeknapt, zodat jongeren een mooie eigen
plek hebben om de dienst vanuit de kerk daar voort te zetten. De jongerenkerk bestaat
begin 2019 uit 3 jongeren en wordt in september 2019 uitgebreid met een aantal groep-8
kinderen uit de kinderkerk. Het is een diverse groep qua leeftijd en interesses, waar iedereen
welkom is. De jongerenkerk komt elke eerste zondag van de maand bijeen en volgt daarbij
het rooster van de kinderkerk, zodat er samenhang blijft in verhaal en lied.
Judith Pleysier
jeugdouderling
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Uit de gemeente
Overledenen 2019
Willem Eduard Hammers, 77 jaar
overleden op 23 februari 2019
Petronella Zimmerman- Nielsen, 96 jaar
overleden op 7 april 2019
Pieter Cornelis van Stuijvenberg, 83 jaar
overleden op 19 mei 2019
Willimina Maria Steinhart, 74 jaar
overleden op 28 mei 2019
Antoinette Mein – van Manen, 62 jaar
overleden op 21 augustus 2019

Classis Veluwe

Sinds mei 2018 behoort onze gemeente bij de Classicale
Vergadering Veluwe (afgekort cvVeluwe), het regionale ambtelijke
overlegorgaan van de PKN. Wij zijn in onze classis de enige
Evangelisch- Lutherse gemeente en daarom zijn wij direct in deze
vergadering vertegenwoordigd.
2019 was het eerste jaar waarin de nieuwe classicale vergadering
een vol jaar in haar nieuwe opzet (Kerk2025) heeft
gefunctioneerd. In 2018 heeft de classis een aantal nieuwe
colleges en commissies benoemd, waarvoor ik verwijs naar de
website van de classis Veluwe. In 2019 zijn deze commissies voor
het eerst een geheel jaar actief geweest en iedereen heeft kunnen
wennen aan de nieuwe situatie. Met de komst van de nieuwe classisstructuur zijn er veel
vergaderingen opgeheven: zo ging landelijk het aantal classes van 76 naar 11 en verdween
het plaatselijke of regionale karakter van de classis. Hiervoor in de plaats kwam een
provinciale structuur met veel minder vertegenwoordigers.
Inmiddels zijn de nieuwe “ringen” van start zijn gegaan. Dit zijn geen ambtelijke
vergaderingen, maar zij zijn bedoeld als platformen voor PKN-kerkenraden en gemeenteleden voor onderlinge informatie, overleg en het zoeken van samenwerkingen
tussen PKN-kerken c.q. - gemeenten.
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Met onze Ring Ede wil het nog niet zo erg vlotten. Het komt moeilijk op gang, maar ik
verneem uit de classis dat dit elders ook voor komt, ook al zijn er wel degelijk ringen, die
intussen wel hun draai hebben gevonden.
De cvVeluwe heeft in 2019 vier keer vergaderd en de onderwerpen, die zijn behandeld zijn
zijn zeer divers, b.v.:
•
•
•
•

informatie uitwisselen over het reilen en zeilen van de kerken;
consideraties afhandelen m.b.t. wijzigingen kerkorde en generale regelingen;
informatie over jeugdwerk en diaconale projecten in de kerken;
aspecten rond inzetbaarheid en rechtspositie van predikanten onder de huidige kerkorde.

Daarnaast ben ik ook lid van het breed moderamen (BM) van onze classis en deze
vergadering kwam dit jaar zeven keer bijeen. Daar worden o.a. behandeld:
•
•
•
•
•
•
•

beroepingswerk: goedkeuringen en bepalen van de omvang van de formatieplaats;
verlenen van approbaties en benoemingen;
verlenen van preekconsenten en sacramentsbevoegdheden;
stimuleren van het werken van de ringen;
begeleiding als om hulp wordt gevraagd door een gemeente;
behandeling van beheerszaken;
visitaties bij probleemsituaties en het behandelen van bezwaren en geschillen.

Onze classispredikant, ds. Wilbert van Iperen, is inmiddels zeer actief in zijn nieuwe functie.
De samenwerking tussen de classis en hem is goed en hij levert een belangrijke bijdrage aan
het goed functioneren van de classis en haar gemeenten. Inmiddels heeft onze kerkenraad
dit jaar al tweemaal met hem in een aparte vergadering gesproken.
Ook dit jaar heb ik ervaren dat het een voordeel is dat wij direct in de classis
vertegenwoordigd zijn. Als relatief kleine gemeente met een eigen identiteit is het goed te
weten wat er speelt in de grote groep van onze classis en het is een voordeel als wij daarin
de mensen ook persoonlijk kennen.
Daan van Doorne
scriba

Ontmoetingen en gemeenteleven

In 2019 kunnen we een aantal nieuwe leden welkom heten. Dat maakt ons nieuwsgierig
naar hun motieven en naar de wijze waarop zij zijn ontvangen.
Wilrik en Eliah van ’t Noordende – Roelofse zijn bereid ons te laten weten hoe het een
nieuwkomer vergaat.
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Kennismaken met ELG Ede
Wij zijn Wilrik en Eliah van ’t Noordende – Roelofse. We
wonen in Veenendaal en zijn sinds 22 december 2014
getrouwd. Eliah is werkzaam in het onderwijs als intern
begeleider en is in zijn vrije tijd veel bezig met muziek. Hij
speelt klarinet, fluit en piccolo en is lid van een
harmonieorkest als eerste klarinettist. In onze vorige
gemeente was Eliah lid van het muzikale combo dat
regelmatig de kerkdiensten begeleidde.
Wilrik is afgestudeerd als bioloog, maar werkt tegenwoordig
als coach en trainer voor de hoortoestellentak van
Specsavers. Naast zijn werk is Wilrik jarenlang namens het
CDA actief geweest in de Veenendaalse gemeenteraad, o.a.
als fractievoorzitter. Ook is Wilrik voorzitter geweest van de
kerkenraad van onze vorige gemeente. Wilrik heeft het
bestuurlijke werk achter zich gelaten en zet zich momenteel,
naast zijn werk, in als vrijwilliger voor Natuurmonumenten.
In juni 2019 is het kerkgebouw van onze vorige gemeente onttrokken aan de eredienst en is
onze gemeente samengevoegd met een zustergemeente. Door allerlei omstandigheden
konden wij ons daar niet in vinden waardoor we op zoek zijn gegaan naar een nieuw
kerkelijk thuis. Wij kwamen af en toe al wel eens in de Evangelisch-Lutherse gemeente in
Ede en zijn vanaf juni vorig jaar de diensten in de ELG wat frequenter gaan bezoeken. Vanaf
het eerste moment voelen we ons erg thuis. De ELG is een warme en prettige gemeente
waar je direct welkom wordt geheten. De rust, de aandacht voor liturgie en de heldere
verkondiging van het evangelie spreken ons erg aan. Als liefhebbers van klassieke muziek is
ook de aandacht voor muziek in de erediensten voor ons erg waardevol. Het was voor ons
daarom geen moeilijke keuze om lid te worden van de ELG en in december 2019 hebben we
ons laten overschrijven naar deze gemeente. We zijn nog te kort lid om tips te kunnen geven
voor verbetering, maar we zijn altijd bereid om mee te denken over het heden en de
toekomst van de ELG!
Wilrik en Eliah van ’t Noordende – Roelofse
Verjaardagen
Ieder jaar ontvangen alle leden van onze gemeente een verjaardagskaart. Een foto met een
tekstje aan de achterzijde. De kinderen van de kinderkerk krijgen een kinderkaart.
In 2019 is de verjaardagstekst:
Moge de Heer u in het komende levensjaar nabij zijn.
De kaarten worden verzorgd door Emmy Koenen. Herman Sündermann coördineert de
bezorging door een team vrijwilligers.
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Geef uw boek een tweede leven!
In het Luthers gemeentecentrum staat een boekenkast, waarin ieder boek dat niet meer
door de eigenaar en/of gebruiker gelezen wordt een plaats kan krijgen.
Iedereen kan in die kast kijken of er een boek van zijn gading bij is. Wanneer je dat boek
meeneemt kost je dat € 2,00. Deze bijdrage kan gedeponeerd worden in het spaarpotje dat
ook in die kast is gezet.
De opbrengst komt ten goede aan onderwijsprojecten van Bartiméus voor blinde en
slechtziende kinderen.
In 2019 hebben wij zodoende een bedrag van € 69,00 kunnen overmaken naar de Vereniging
Bartiméus Sonneheerd t.b.v. Boekenactie Kinderonderwijsproject ELG Ede.
Wim Eikelboom
Diner roulant
Het is al weer bijna vijf jaar geleden dat er een diner roulant werd georganiseerd. Een succes
voor de gasten en een uitdaging voor de koks. Plus een leuke opbrengst voor het interieur
van het gemeentecentrum dat toen net was gerenoveerd. Op zaterdag 2 februari 2019 is er
weer een diner roulant, waarvan de opbrengst nu is bestemd voor de ruimte van de
jongerenkerk. Liesbeth de Lange schrijft in Mededelingen van maart 2019 dat ze Jan heeft
overgehaald ook mee te doen. Zij wil graag ook meer mensen van de kerk leren kennen.
Zo komen Liesbeth de Lange en Jan Neels de avond van 2 februari samen met ongeveer 15
gasten naar het gemeentecentrum. Van haar is het hier volgend verslag:
‘Caroline Bockweg en Jeannet Kloosterman, de organisatoren van het diner roulant
ontvangen de gasten allerhartelijkst in een sfeervol gemaakte ruimte met veel kaarslicht en
een feestelijk gedekte tafel. om alvast in de stemming te komen.
Intussen zijn de koks thuis druk bezig met de voorbereidingen van de 3-gangendiners.
Een duidelijk schema gidst ons op tijd naar de juiste plaatsen. En, zie daar... de verrassende
drie gangen, met liefde en veel toewijding klaargemaakt met als resultaat: een hartelijke
ontvangst, fraai gedekte tafels en heerlijke culinaire creaties.
En ondertussen gezellige gesprekjes, met mensen die wij voordien een beetje of helemaal
niet kenden. Ik denk dat ook Nicolaas Beets ooit aan een diner roulant heeft deelgenomen.
Hij schrijft:
Bezoekers brengen altijd vreugde aan,
Zo 't niet bij 't komen
dan wel bij het gaan.
Wat heeft dit alles opgeleverd? Leuke gesprekken en kennismakingen, verwende
smaakpapillen en een mooi bedrag voor de ruimte van de jongerenkerk.
In het gemeentecentrum, waar iedereen na afloop bij elkaar komt voor de afsluitende koffie
en een drankje, klinkt een luid applaus voor de opbrengst, de koks en de organisatoren.’
Liesbeth de Lange
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Schoonmaak
In Mededelingen doet Roos Zoetekouw - Dudink haar jaarlijkse oproep om op zaterdag 30
maart 2019 mee te helpen bij de grote schoonmaak van ons gemeentecentrum.
Zij vertelt ons dat u zich tijdens deze jaarlijkse traditie naar hartenlust kunt uitleven met
spons, zeem, dweil en ragebol. Het is elk jaar weer een erg gezellig gebeuren en ook goed
voor de teamgeest en de saamhorigheid.
Zij duidt dit gebeuren aan als een 'spektakel' dat om 09.00 uur begint en (als er flink wordt
doorgewerkt) tot circa 13.00 uur gaat duren.
Heb je voor het actief bijwonen van de kerkdiensten een liedboek nodig, (sommigen
brengen ook een eigen Bijbel mee), voor het actief deelnemen aan de grote schoonmaak
moet je meebrengen:
• emmer
• spons, zeem en trekker
• sopdoekje (wonderdoekje)
• huishoudtrapje (indien mogelijk)
Het resultaat is dat het koffiedrinken vanaf 12 mei 2018 in een aanmerkelijk schonere ruimte
kan plaats vinden dan voor die tijd.
Op zaterdag 4 november is er weer grote schoonmaak van de kerk. Met het zelfde elan als
voor de voorjaarsschoonmaak van het gemeentecentrum worden in Mededelingen van
November 2017 gemeenteleden opgeroepen zich van hun schoonste kant te laten zien en
hun poetsdoekje bij te dragen.
Van dauwtrappen naar dauwhappen
Op donderdag 30 mei 2019 is het Hemelvaartsdag. Dan is het weer zover! Het jaarlijkse
Lutherse dauwtrappen voor jong en oud. Het is 06.00 uur in de ochtend. Ede slaapt. Maar
niet de deelnemers, 19 volwassenen en 6 kinderen. Zij staan welgemoed op de stoep bij
Grytsje Veltman en Jaap Floor. Grytsje gaat vooraan bij de groep om samen met Wim
Eikelboom de leiding van het dauwtrappen op zich te nemen. Jaap staat verborgen in de
keuken, zo vroeg al druk bezig met het uitpersen van 25 sinaasappels en het ordenen van
broodjes, croissants, krentenbollen en nog veel meer.
Grytsje geeft het startsein. Met gezwinde pas gaat de groep met leeftijden van 6 tot 77 op
pad naar de Sysselt, het Paradijs tegemoet. Sommigen hebben wat uitleg nodig bij deze Hof
van Eden in Ede, waar ze Adam en Eva denken te ontmoeten.
Niet alleen Grytsje voert de gezellig pratende enthousiastelingen aan, ook Wim weet goed
de weg in de Sysselt. Hij brengt hen die de Sysselt menen te kennen op onbekende paden en
paadjes en verandert daarbij zo vaak van richting dat we zonder hem nooit bij Jaap aan het
ontbijt denken te komen.
Arau heeft geen hond meer om mee te lopen, maar heeft wel zijn kleinzoon Louel
meegebracht. Die neemt het werk van Arau's vroegere hond Douran met evenveel vaart
over en sjouwt met boomstammen, groot genoeg voor een avondje bij het haardvuur.
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Een aantal van ons voelt dat de benen goed zijn gebruikt als Wim halt houdt op de
Napoleonsheuvel. Nee, zegt Caroline, deze plek heet ook wel de Twaalf apostelen. De
geleerden zijn het niet met elkaar eens, terwijl het ook onbekend is of de roemruchte keizer
hier wel echt is geweest. Het deert ons niet, want de ontbijttafel lonkt.
Op de thuisbasis van Jaap en Grytsje aangekomen zijn we, zoals elk jaar op Hemelvaartsdag
weer aangenaam verrast over de culinaire vaardigheden van Jaap Floor en we laten de
heerlijkheden op tafel niet onaangeroerd. Het is weer een fantastisch initiatief van Grytsje
en Jaap. En het is nog steeds een van de hoogtepunten in het kerkelijk jaar! Ik noem het
voortaan dauwhappen met Grytsje en Jaap.
Karel Loman
Gemeentezondag
Op een zonnige zondagmiddag op 15 september 2019 zijn ruim 50 mensen van onze
gemeente naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom geweest. We worden ontvangen in
de Luisterzaal waar onze gids een wervelend verhaal houdt over speeldozen, speelkasten,
straatpiano's en draaiorgels.
We kunnen alles van dichtbij bekijken en bestuderen. De kinderen kunnen zich verkleden
met Ot en Sien kleren en schuiven vrijwillig in de houten schoolbanken van vroeger.
Tijdens de afsluitende koffie en thee in de gezellige koffiekamer worden de onderlinge
gesprekken voorgezet. Echt een zondag waarop ontmoeting en verbinding tot stand komt!
Caroline Hendriksen en Peter Nijenhuis
Boeken- en platenmarkt
Onze jaarlijkse boeken- en platenmarkt wordt georganiseerd op zaterdag 23 november
2019. De organisatoren Ingeborg Kriegsman, Ted van der Woerd en Marius Wessel laten
weten dat er boeken, lp's, cd's, dvd's, legpuzzels en curiosa mogen worden ingeleverd, maar
dat de ingeleverde spullen wel compleet en schoon moeten zijn. Bovendien moeten ze wel
verkoopbaar zijn voor een goede prijs. De opbrengst bedraagt € 900,00.
Gemeenteavonden
Op 14 maart 2020 wordt met de aanwezige gemeente leden gesproken over de "Toekomst
van de ELG Ede", met als ondertitel "Voorbereidingen beleidsplan". Kerkenraadsvoorzitter,
Gerda Budding, schetst hoe de kerkenraad in samenspraak met een aantal gemeenteleden
tot uitgangspunten voor de toekomst is gekomen voor onze identiteit en in welke situatie wij
ons nu bevinden.
Onze gemeente wil blijven voortbestaan met behoud van de huidige identiteit. Aan de
erediensten wordt veel waarde gehecht in de huidige vorm: een doordachte liturgie met
verkondiging, symboliek en muziek in interactie met de gemeente. Predikant en cantororganist spelen daarin een belangrijke rol. Wij zijn een actieve en ook groeiende gemeente
met jonge gezinnen. Er wordt door gemeenteleden veel werk verzet voor onze gemeente.
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De geldmiddelen zijn echter helaas onvoldoende om op den lange duur de huidige situatie te
kunnen voortzetten. Onze vitaliteit moeten wij ook vertalen in een duurzaam financieel
beheer. De kerkenraad ziet zeker mogelijkheden voor de toekomst, maar dat betekent wel
dat er in 2019 al substantiële ombuigingen ingezet moeten worden om de begroting 2020
sluitend te krijgen. Uit de reactie vanuit de gemeente kan blijken dat men zich niet afwendt
van de problemen, terwijl er ook zorg is dat maatregelen zouden kunnen leiden tot
verschraling van het pastoraat.
Op 17 juni 2019 licht kerkenraadsvoorzitter Gerda Budding toe waarom de kerkenraad
meent er goed aan te doen deze extra gemeenteavond te beleggen. De kerkenraad wil de
gemeente nogmaals de gelegenheid geven haar commentaar te geven en eventuele
voorstellen en suggesties te doen naar aanleiding van de tijdens eerdere gemeenteavonden
aan de orde gestelde problematiek.
Ter voorbereiding van deze gemeenteavond heeft de voorzitter een samenvatting gemaakt
van wat in de afgelopen maanden is meegedeeld aan de gemeente, wat de financiële
situatie is, wat het vervolg en welke maatregelen de kerkenraad van plan is te nemen.
Op de gemeentevergadering van 10 oktober 2019 memoreert kerkenraadsvoorzitter Gerda
Budding dat er de afgelopen maanden veel is gesproken over de financiële situatie van onze
kerk. Na vele gesprekken en enkele gemeenteavonden heeft de kerkenraad besloten om een
verzoek in te dienen bij het CCBB tot vermindering van de predikantsformatie en
vermindering op de formatieplaats van de cantororganist.
Pas na het gesprek met de CCBB en de classispredikant in augustus 2019 konden de formele
stappen worden gezet en is daadwerkelijk de procedure opgestart om een vermindering van
de predikantsformatie aan te vragen. Dit moet dan vervolgens nog beslist worden door het
breed moderamen van de classis.
Na de beslissing van de classis zal de ELG Ede nog twee jaar de predikant uit eigen middelen
dienen te betalen. Dit impliceert dat de voorgenomen bezuiniging op de predikantsplaats
eerst vanaf 2022 op de begroting en balans zichtbaar zal zijn.
Het algemeen gevoelen tijdens deze gemeenteavond is dubbel. Goed dat er aldus uitzicht
komt op een betere financiële positie, anderzijds zeer pijnlijk dat deze stappen
onontkoombaar genomen moesten worden. Want wij weten ons gezegend met een
excellente kerkmusicus en een uitstekende predikant.
Liturgie
Op de diverse gemeenteavonden is er, naast het gesprek over de financiële situatie, ook
aandacht geweest voor onderdelen van de liturgie. Zo is er gesproken over de viering van
het Heilig Avondmaal. Wat betekent het H.A.? Wat beleef jij eraan? Welke vormen van
viering zijn er mogelijk? En welke vorm heeft dan je voorkeur? En waarom? Welke
frequentie van vieren is gewenst? Ook de plaats van het credo in de liturgie kwam aan de
orde. Hoe zijn de diensten van Woord en Tafel met elkaar verbonden en hoe zijn ze te
(onder)scheiden? En er is gesproken over de betekenis en wijze van brengen van de
vredegroet.
Wim Eikelboom
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Adventsmaaltijd
Ons is verteld dat de Adventsmaaltijd het hoogtepunt van het jaar in onze gemeente zou
zijn. Daar zullen we dus niet mogen ontbreken. Deze keer wordt de adventsmaaltijd in de
kerk zelf gevierd, anders dan zoals tot nu gebruikelijk in het gemeentecentrum. Aldus wordt
een veel oudere traditie weer opgepakt: samen in de kerk, de vertrouwde ruimte voor de
viering van de liturgie. De maaltijd is dan ook liturgisch ingebed. Een ieder wordt bij de
ingang een warm welkom geheten. De kerk is mooi versierd, tafels feestelijk gedekt en de
mensen zijn in stijl gekleed. Het is, net als op zondag, een samengaan van ouderen en
jongeren, als één groot gezin. met een eigen plaats voor de kinderen.
Hoogtepunt is dan ook het Lied van Licht en Vrede, vertolkt door de kinderen. En onder
leiding van Annemarie van der Meij wordt vol overgave het volgende lied gezongen en
gespeeld:
In de donkere nacht
heeft een kind licht gebracht.
Steek de kaars steeds weer aan
laat je hart opengaan.
Dat het vrede mag zijn.
Annemarie geeft de kinderen, die zingen en hun instrumenten bespelen, mee hoe leuk en
bijzonder is om samen te musiceren. Dit zullen de kinderen hun leven lang niet meer
vergeten!
Het bekende, maar toch altijd weer bijzondere kerstverhaal uit de Sprookjes van Godfried
Bomans 'De Engel' wordt mooi vertolkt door Tineke Werner. Als slotlied zingen we het
indrukwekkende leid van Jochen Klepper 'De nacht is haast teneinde'.
Tussendoor wordt er heerlijk gegeten, met als voorgerecht soep en als hoofdgerecht een
Spaanse stoofschotel met kip, chorizo en tomaat of een Marokkaanse groentestoofpot met
kikkererwten (vegetarisch). Als nagerecht is er koffie en thee en een schaal vol lekkernijen.
We zijn met elkaar thuis in het huis van de Heer, we genieten van het goede der aarde en,
niet te vergeten, we genieten van elkaars gezelschap!
Deze keer zijn oud-kerkenraadsleden aan de beurt om de adventsmaaltijd te organiseren.
Een pluim op de hoeden van Jaap Floor, Bea de Boer, Jans Post, Eddy Hallewas, Lisan
Verboom, Renz van Nes, Tineke Werner en Ties Havinga. Het is voortreffelijk.
De financiële opbrengst bedraagt bijna € 650,00. Na aftrek van de gemaakt kosten gaat er ca
€ 250,00 naar de kerk. dat is dan weer mooi meegenomen - het is net als met de spijziging
van de 5000: er blijft over! En het restant van de maaltijd gaat naar deelnemers van Zin op
Zondag. Ook weer een mooie bestemming!.
Het is kortom een onvergetelijke herinnering, een hernieuwd thuiskomen, een verrijkende
ervaring en een verdieping van het gemeentezijn.
Leendert Terlouw
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Schilderijen
Op initiatief van Karel Loman wordt het gemeentecentrum enigszins aangekleed met
schilderijen van direct of indirect bij de gemeente betrokken schilders en schilderessen.
In 2019 hangt in het gemeentecentrum werk van Jan van Rossem jr., zoon van Jan en Rie
van Rossem en van Theun van Zanden, de vader van onze predikant.
EHBO
Naar aanleiding van enkele personen die onwel werden tijdens de eredienst, is er overleg
geweest tussen degenen die EHBO deskundigheid hebben en een vertegenwoordiger van de
kerkenraad, Caroline Bockweg. Dit alles heeft er toe geleid dat verschillende gemeenteleden
(7) een reanimatie cursus volgen. Ook anderen, die deze cursus verplicht vanuit hun werk
moeten volgen, melden zich zodat er in totaal 13 personen kunnen reanimeren, waarvan 4
ook EHBO-er zijn. Kerkenraadslid Caroline Bockweg wordt eindverantwoordelijk voor de
EHBO-zaken. Daarnaast is een EHBO- protocol opgesteld, waarin de taken van ouderling van
dienst en koster in geval van het onwel worden van een gemeentelid beschreven worden.
Het protocol is door kerkenraad met dank en complimenten aanvaard. Er is overleg geweest
tussen de gemeenteleden met een EHBO-diploma en hen die kunnen reanimeren, zodat
ieder elkaar van gezicht kent. In de consistorie hangt een lijst met allen die over deze
vaardigheden beschikken. Het lijkt zinvol een AED (Automatische Externe Defibrillator) aan
te schaffen, omdat de eerste zes minuten bij een hartstilstand cruciaal zijn.
Dankzij een gift van het Zusters Meulmeester Fonds zal de gemeente in januari 2020 een
AED kunnen aanschaffen. Voor 2020 zijn er plannen om een gezamenlijke herhalingscursus
reanimatie in het gemeentecentrum te organiseren.
Caroline Bockweg en Jeannet Kloosterman

Werkgroepen

Werkgroep Hongarije
Zoals al vele jaren gebruikelijk is, zijn Roos en Henny Zoetekouw
samen met Betty en Lou Cortissos in de Paastijd naar Szekszárd
gereisd. Zij hebben ook dit keer weer kinderkerk- materialen kunnen
meenemen die met heel veel enthousiasme worden ontvangen. Een
heel bijzondere gebeurtenis is elk jaar de plaatsing en het aansteken
van de Paaskaars, die onze gemeente aan de gemeente in Szekszárd
overhandigt.
Dezelfde kaars, die het Licht van Christus symboliseert, brandt vanaf
Pasen ook bij ons.
Tijdens dit bezoek is er met dominee Zoltán Sefcsik gesproken over een tegenbezoek van
onze gemeenteleden aan Szekszárd. De werkgroep heeft deze vraag voorgelegd aan de
kerkenraad, die er welwillend op heeft gereageerd.
Er zijn plannen gemaakt om tijdens de herfstvakantie van 2020 deze reis naar onze
zustergemeente te maken.
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Via ons gemeenteblad Mededelingen zijn er vanaf het julinummer berichten verschenen met
oproepen om mee te reizen. Daar komen meerdere reacties op.
In 2020 zal de reis extra aandacht krijgen en zal er in maart een informatieavond gehouden
worden voor degenen die de reis mee willen maken.
In december sturen we een Adventskaart met groeten en handtekeningen van
gemeenteleden. Een in het Hongaars geschreven wens, verzorgd door Anke van Manen,
begeleidt de kaart.
Henk Renaud
Bespreek 't Samen 2018
Het programma Bespreek ‘t Samen wordt u aangeboden door samenwerkende kerken in
Ede. Het is voor iedereen toegankelijk, ongeacht kerkelijke afkomst of gezindte.
Voor het seizoen 2019-2020 zijn er weer veel interessante onderwerpen bij elkaar gebracht.
U kunt zich, samen met anderen, verdiepen in vragen rond Bijbel en geloof, kunst, cultuur en
samenleving.
Vanuit de Lutherse omgeving betreft het onder andere een 5-tal avonden muziek onder de
noemer ‘Jong Talent in Ede’ die op initiatief van Alet Maasland en Wim Eikelboom worden
georganiseerd.
De contactpersonen, die zorgen voor een inbreng vanuit onze kerk in het programma van
'Bespreek 't Samen' zijn tot medio 2019 Jan & José Veenendaal.
Vanaf september is Lisan Verboom de contactpersoon.
Raad van Kerken Ede
Onze gemeente is lid van de Raad van Kerken Ede. In het afgelopen jaar zijn er verschillende
activiteiten geweest. De jaarlijkse terugkerende activiteiten, bijvoorbeeld de Oecumenische
Heideweekviering, de Vesperviering in Adventstijd, de Week van het gebed,
Wereldgebedsdag, Bewust naar Pasen 2019 en nog een aantal andere vinden op de
gebruikelijke manier plaats. Enkele van deze activiteiten worden ook in ons kerkgebouw
gehouden. Namens onze gemeente bezoek ik de vergaderingen van de RvK of neem deel
aan activiteiten. De Raad van Kerken Ede heeft een aantal werkgroepen en hun activiteiten
verdienen soms bijzonder aandacht. Over het afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten
vermeldenswaard.
-Werkgroep GVO (godsdienstig vormend onderwijs)
Afgelopen cursusjaar is er aan 186 leerlingen van openbare basisscholen GVO-les gegeven.
Dit is een stijging van 40 % , een duidelijke toename dus. Begin 2018 hebben onze docenten
proeflessen gegeven op openbare scholen waar geen GVO -les werd gegeven. Wellicht is de
stijging daardoor te verklaren. Er zijn momenteel 3 docenten die lessen geven op 7 openbare
basisscholen.
-Werkgroep Edesche Evensongs
Op de vierde zondag van de maand is er om 17.00 uur een Evensong in de Beatrixkerk. Het
programma 2019 betrof 8 zondagse Evensongs in de Beatrixkerk met wisselende
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voorgangers en verschillende koren. De werkgroep is verantwoordelijk voor de orde van
dienst, kwaliteit van de muziek en het theologische, inhoudelijke geluid van de Edesche
Evensongs. Het aantal bezoekers is in het afgelopen seizoen toegenomen.
-50 jarig jubileum
Op 28 september 2019 viert de Raad van Kerken haar 50-jarig bestaan met een symposium
en vesper in het Kerkelijk Centrum Emmaüs. Tijdens het symposium spreekt de bekende
theoloog dhr. Erik Borgman over een zoektocht naar een antwoord op de vraag waar de
relevantie ligt van de kerk in de huidige samenleving. Verder werd er gesproken door de
burgemeester van Ede dhr. René Verhulst en mw. Christien Crouwel, secretaris Raad van
Kerken in Nederland. De jubileumbijeenkomst wordt afgesloten met een viering met
voorgangers uit de lidkerken van de Raad van Kerken te Ede.
-Werkgroep Pluriforme Samenleving
Het doel van de werkgroep is om de bestaande contacten met andere godsdiensten te
intensiveren en zo mogelijk nieuwe contacten te leggen. In maart 2019 is er een bijeenkomst
in de Turkse Moskee met een bezichtiging van de gebedsruimte. Ook in maart komen we op
initiatief van onze werkgroep samen met vertegenwoordigers van de Marokkaanse Moskee,
Samenstede en de kerken van Veldhuizen. Dit gesprek is bedoeld om te kijken wat wij als
moslims en christenen voor elkaar kunnen betekenen. In oktober 2019 is er een zgn.
gezamenlijke eredienst gehouden in de Turkse Moskee. Binnen de Raad van Kerken zijn de
meningen verdeeld over het nut en noodzaak van dergelijke bijeenkomsten. Dit onderwerp
zal ook in 2020 nog de nodige aandacht krijgen.
-Beleidsplan
Aan het einde van dit kalenderjaar heeft het bestuur aan de leden een beleidsplan voor
gelegd ter goedkeuring. Hiermee worden, na een onderzoek m.b.t. de huidige functie van
de RvK Ede, de kaders voor de komende jaren aangegeven. Dit plan is voorgelegd aan de
(kerken)raden van de aangesloten leden. Het beleidsplan zal naar verwacht in de algemene
ledenvergadering in 2020 worden vastgesteld.
-Bestuur
Het bestuur van de Raad van Kerken Ede bestaat uit Albert Schol (voorzitter), Rita Aelbers
(secretaris) en Roelof Vogelzang (penningmeester). Het bestuur heeft zich er voor ingezet
om gesprekken te voeren met kerkgenootschappen die nog geen lid zijn, hetgeen
geresulteerd heeft in diverse gastlidmaatschappen bij de RvK Ede. De Raad heeft dit jaar
voor de vergaderingen gastvrijheid genoten van de Antoniuskerk.
Neem eens een kijkje op de website www.raadvankerkenede.nl
Daan van Doorne
scriba en vertegenwoordiger van de ELG Ede in de Raad van Kerken Ede
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Kerkgebouw en gemeentecentrum
Kerkgebouw

In september 2019 nemen we afscheid van onze trouwe
hoofdkoster Jan de Groot. Hij verhuist naar Zutphen. Het
kostersteam bestaat nu uit Kees Bleijenberg, Hans Tick
en Cees Kwint.
Zij verdelen onderling de taken en diensten en maken
daartoe een dienstrooster, zodat iedereen weet op wie
wij kunnen steunen tijdens onze kerkelijke activiteiten.
Hun steun en toewijding is onontbeerlijk.
Het afgelopen jaar 2019 is onze kerk voor verschillende doeleinden gebruikt.
Trouwdiensten
3
Jong Talent in Ede (Bespreek 't Samen)
5
Privé concert
1
Gebedsdienst RvK
1
Lezingen
2
Dankdienst voor het Leven
2
Inwijding Ikonen
1
Zangkoor
2
Opbouw bloemen- en oogstdienst
2
middagdienst met Heilig Avondmaal
1
Educatieve avond
1
Totale opbrengst
€ 2250,00
Daarnaast uiteraard nog de maandelijkse bijeenkomst van de ikonenschildergroep en de
wekelijkse orgellessen. De vergoedingen hiervoor worden overgemaakt aan de
kerkrentmeesters.
Kees Bleijenberg, Hans Tick en Cees Kwint
kosters
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Overzicht ledenbestand per 31 december 2018
Doopleden
Belijdende leden
Totaal aantal leden in 2018
Overige geregistreerden – niet leden :
Vrienden
Ongedoopten
Meegeregistreerden *)

166
174
___
340
2
12
14
___
28

Totaal
Totaal aantal geregistreerden in 2018
Mutaties 2019 :
Toename :
Aantal in(over)geschreven nieuwe leden
Afname :
Aantal uit(over)geschreven leden
Totaal Toename
Overzicht ledenbestand per 31 december 2019
Doopleden
Belijdende leden
Gastleden
Totaal aantal leden in 2019
Overige geregistreerden – niet leden
Vrienden
Ongedoopten
Meegeregistreerden *)

368
===
21
14
___
7
===
166
180
1
___
347
===
4
3
21
___
28

Totaal
Totaal aantal geregistreerden in 2019

375
===

Totaal aantal pastorale eenheden in 2019
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*) Reden van toename van meegeregistreerden is dat het Leden Registratiesysteem (LRP) van de PKN in 2019
de status van alle ongedoopten van 18 jaar en ouder heeft omgezet in meegeregistreerde.

L.H. (Henny) Zoetekouw
Ledenadministrateur
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Namen, functies en adressen van kerkenraadsleden en gemeenteleden met hun taken
Namen en functies kerkenraadsleden
Predikant
Voorzitter, diaken
Scriba, ouderling
Kerkrentmeester, ouderling
Kerkrentmeester, ouderling
Kerkrentmeester, ouderling
Diaconaat, diaken
Diaconaat, diaken
Jeugd, ouderling
Pastoraat, ouderling

Mw. Ds. A.J. (Lieke) van Zanden
Mw. G. (Gerda) Budding
Dhr. D. (Daan) van Doorne
Dhr. A. (Arau) Vermeer
Dhr. N. (Nico) van Marle
Dhr. W. (Wim) Eikelboom
Mw. E. (Els) van Rixoort
Dhr. N. (Nico) van Beek
Mw. J.J.D. (Judith) Pleysier
Mw. C.W. (Caroline) Bockweg

Namen en functies gemeenteleden met taken
Bespreek ’t Samen
Mw. Lisan Verboom
Bloemverzorging
Mw. Annelies Smit- van Stein Callenfels
Organist
Dhr. Dick Troost
Cantrix
Mw. Annemarie van der Meij
Classis Gelderland-Veluwe Dhr. Daan van Doorne
Dienstrooster zondag / Stille Week
Mw. Annelies Smit- van Stein Callenfels
Jaarverslag
Dhr. Wim Eikelboom
Kerkgebouw:
- verhuur
Dhr. Cees Kwint
- grote schoonmaak
Mw. Roos Zoetekouw - Dudink
- schoonmaak
Dhr. Dick Troost
Koffie schenken rooster
Mw. Annelies Smit- van Stein Callenfels
Kosters
Dhr. Cees Kwint
Lectoren
Mw. Caroline Bockweg
Ledenadministratie
Dhr. Henny Zoetekouw
Luthers gemeentecentrum:
- verhuur
Dhr. Kees Bleijenberg
- grote schoonmaak
Mw. Roos Zoetekouw - Dudink
- schoonmaak
Mw. Grytsje Veltman
- onderhoud
vacant / kerkenraad
Mededelingen:
- eindredactie
Mw. Caroline Bockweg
- opmaak
Mw. Annelies Smit- van Stein Callenfels
Oppasdienst
Mw. Karin Riksen
Preekvoorziening
Mw. Marja van Helden
Raad van Kerken Ede
Dhr. Daan van Doorne
Websitebeheerder
Dhr. Arend Pleysier
Werkgroep Hongarije
Dhr. Henk Renaud
Werkgroep Pastoraat
Mw. Caroline Bockweg
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