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75e jaargang no. 9               augustus/september 2020   
 

Naar aanleiding van de gelijkenis van de zaaier, die wij in de dienst op zondag 

12 juli hebben gelezen, ontving ik van iemand uit onze gemeente onderstaand 

gedicht van Ida Gerhardt. Om vaak te lezen deze zomer.  

 

Lieke van Zanden 

 

 

OVER DE EERBIED  

 

Gij moet het eenzaam laten 

het zaad dat ligt te slapen 

en dat al kiem gaat maken. 

 

Dit eerstelingsbewegen 

van leven binnen leven 

vermijd het te genaken. 

 

Laat het stil in zijn waarde, 

zaad in de donkere aarde; 

zaad in de donkere aarde. 

 

En het zal groen ontwaken. 
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Schriftlezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster De Eerste Dag 

 

2 augustus 2020, 8e na Trinitatis 

Nehemia 9,15-20  

Psalm 78,13-22  

Romeinen 8,31-39 

Matteüs 14,13-21  

 

9 augustus 2020, 9e na Trinitatis 

Jona 2,2-11.34  

Psalm 29 

Romeinen 9,1-5 

Matteüs 14,22-33  

 

16 augustus 2020, 10e na Trinitatis 

Jesaja 56,1-7  

 Psalm 67  

Romeinen 11,13-24 

Matteüs 15,21-28  

 

23 augustus 2020, 11e na Trinitatis 

Jesaja 51,1-6  

Psalm 138  

Romeinen 11,25-36 

Matteüs 16,21-27  

 

30 augustus 2020, 12e na Trinitatis 

Jeremia 7,23-28  

Psalm 105,1-7  

Romeinen 12,1-8 

Matteüs 17,14-20 

 

6 september 2020, 13e na Trinitatis, 

Ezechiël 33,7-11  

Psalm 119,33-40  

Romeinen 12,9-21 

Matteüs 18,(1)15-20 
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13 september, 14e na Trinitatis 

Exodus 32,7-14  

 Psalm 103,8-12  

Romeinen 14,5b-12 

Matteüs 18,21-35 

 

20 september 2020, 15e na Trinitatis 

Jona 3,10-4,11  

Psalm 145,1-12  

Filippenzen 1,21-27 

Matteüs 20,1-16  

Alternatief: Daniël 1,1-21 27  

 

27 september 2020, 16e na Trinitatis 

Ezechiël 18,1-4.25-32  

Psalm 25,1-10  

Filippenzen 2,1-13 

Matteüs 21,23-32  

Alternatief: Daniël 2,1-2a.26-49
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Bij alle komende diensten mogen maximaal 100 gemeenteleden 

aanwezig zijn, maar dat aantal past met de huidige regels m.b.t. 

afstand houden beslist niet in ons kerkgebouw. Dit aantal is inclusief 

predikant, ambtsdragers, lector, technicus en koster. Over de wijze 

waarop de aanmelding en/of planning voor deze diensten zal verlopen, 

krijgt u in de komende Nieuwsbrieven informatie.  

Zondag 2 augustus 2020 

10.30 uur 

8e zondag na Trinitatis 

Ds. A. Metske 

1e collecte: Tent of Nations 

2e collecte: Kerk en eredienst 

Zondag 9 augustus 2020 

 

9e zondag na Trinitatis 

Geen (zomer-)dienst 

   Zondag 16 augustus 2020 

 

10e zondag na Trinitatis 

Geen (zomer-)dienst 

Zondag 23 augustus 2020 

10.30 uur 

11e zondag na Trinitatis 

Mw. Ds. A.J. van Zanden 

1e collecte: Kledingbank Ede 

2e collecte: Kerk en eredienst 

Zondag 30 augustus 2020 

10.30 uur 

12e zondag na Trinitatis 

Mw. Ds. A.J. van Zanden 

1e collecte: Stichting Present 

2e collecte: Kerk en eredienst 

Zondag 6 september 2020 

10.30 uur 

13e zondag na Trinitatis 

Ds. J. Oortgiesen, Ede 

1e collecte: DPE Noodfonds 

2e collecte: Kerk en eredienst 

Zondag 13 september 2020 

10.30 uur 

14e zondag na Trinitatis 

Mw. Ds. A.J. van Zanden 

1e collecte: Project Diaconie 

2e collecte: Kerk en eredienst 
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Alle diensten worden via livestream uitgezonden. De link kunt u vinden 

op onze website (zie elders in deze Mededelingen) 

 

Kosterdiensten 

De kosterdiensten in de maanden augustus/september worden waargenomen 

door Kees Bleijenberg, Cees Kwint en Hans Tick. 

 

Inleveren kopij 

Kopij voor het oktobernummer van Mededelingen kunt u mailen 

tot uiterlijk dinsdag 15 september 2020 vóór 17.00 uur naar 

Annelies Smit, smit.stein.callenfels@upcmail.nl . 

 

In memoriam 
 
 

Op 25 juni is Ans (Jannetje) Zondag – Klarenbeek gestorven, in de 

leeftijd van 90 jaar. Zij werd geboren in Bennekom als de op één na oudste 

in een gezin van vijf kinderen. Vader stierf in de oorlog toen Ans nog maar 

14 jaar was. Ans hielp volop mee in het gezin en zorgde als een moeder 

voor haar elf jaar jongere zusje, zoals zij veel later ook voor haar 

kleindochter zou zorgen. Met haar man, Jan Zondag, kreeg zij twee 

jongens. Zij genoot van het gezinsleven en werd door haar man op handen 

gedragen. Na de dood van haar man, eind 2017, heeft zij moeilijke jaren 

gekend. Afgelopen februari, vlak voor de coronacrisis uitbrak, verhuisde zij 

naar verpleeghuis de Pleinen. Daar mocht zij geen bezoek ontvangen en zij 

moest de overgang alleen verwerken. Hierdoor ging zij hard achteruit. Op 

30 juni hebben wij afscheid genomen van Ans Zondag in het crematorium 

aan de Slingerboslaan in Ede.   

Zondag 20 september 2020 

10.30 uur 

15e zondag na Trinitatis 

Mw. Ds. A.J. van Zanden 

1e collecte: Karm Marg India 

2e collecte: Kerk en eredienst 

Zondag 27 september 2020 

10.30 uur 

16e zondag na Trinitatis 

Ds. J.H. Uytenbogaardt, Utrecht 

1e collecte: Ashleighs Place 

2e collecte: Kerk en eredienst 

mailto:smit.stein.callenfels@upcmail.nl


 
 

 
6 

Moge de zorg en de liefde van Ans voor haar zus, haar kinderen en 

kleinkinderen, hen dragen en troosten.  

 

Lieke van Zanden    

 

Kerkdiensten bijwonen  
Wilt u naar de kerk? U kunt uzelf aanmelden voor een dienst.  

 

De rollen omgedraaid - Begin juni ben ik begonnen met het bellen van 

gemeenteleden om te vragen of ze naar de kerk zouden willen en kunnen 

komen. Sinds juli mogen er gelukkig weer meer mensen in de kerk. Afhankelijk 

van het aantal personen per huishouden, lukt het om tussen de 30 en 50 

personen een plekje te geven. Het lukt niet om zoveel mensen allemaal te 

bellen. Daarom wil ik u te vragen mij te helpen met de planning. U kunt 

zichzelf opgeven als u naar de kerk wilt komen. Degenen die dat lastig vinden 

of geen mogelijkheid hebben, blijf ik bellen. En als u graag even wilt praten, 

mag u mij ook bellen. 

 

Eens per twee of drie weken een dienst bijwonen - Gezien de ervaring van 

afgelopen weken, is het mogelijk om eens per twee tot drie weken een dienst bij 

te wonen. Wees niet te bescheiden en meld u aan als u graag wilt komen, als er 

te veel aanmeldingen zijn, zal ik degenen die het langst niet zijn geweest, 

voorrang geven. U krijgt van mij altijd een bevestiging van uw aanmelding als 

ik u kan inplannen, zodat u niet onverrichter zake naar huis terug hoeft te keren 

omdat de kerk vol is.  

 

Heeft u ook een telefoontje van mij gehad? - Als het goed is heb ik inmiddels 

bijna iedereen gebeld om uit te nodigen voor een dienst. Mocht u geen telefoon 

van mij hebben gehad, dan is het fijn als u dat ook even aan mij wilt melden, 

dan bent u ook in beeld. Bij voorbaat mijn excuses.  

 

Wilt u naar de kerk? Meld uzelf aan voor een dienst - U kunt mij mailen (nieuw 

e-mailadres!), bellen en appen: erediensten@elg-ede.nl,  of 06 28843237, en u 

ontvangt altijd een bericht terug.   

 

Hartelijke groet,  

Lisan Verboom 

mailto:erediensten@elg-ede.nl
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Beknopte notulen Kerkenraadsvergadering ELG Ede 2 juli 2020  

 

▪ Liturgieën met liedteksten zijn niet rechtenvrij. Besloten wordt om 

liturgieën alleen in de Nieuwsbrief rond te sturen en niet meer op de site te 

plaatsen. 

▪ Er zijn alternatieven voor het vieren van het HA (vb ELG Woerden viert 

HA in kleine kring op een doordeweekse dag). Er wordt hier over 

nagedacht binnen de KR en verder over gesproken in september.  

▪ Er wordt een nieuwe versie van het protocol gemaakt omdat er meer 

mensen mogen komen. Dit wordt besproken door het Coronateam. 

▪ Gebruiksplan nevendiensten. Met dank aan Erik van Veen! Het plan wordt 

geaccordeerd door de KR. Gezien de huidige versoepelingen kunnen we in 

september waarschijnlijk met fase 1 beginnen. Dan zouden de kinderen in 

de kerk kunnen starten en via het kapelletje naar het gemeentecentrum 

gaan (tenzij de regels weer strenger worden). Alle kinderen zijn welkom! 

▪ Vanwege de versoepelingen besluit de KR dat er vanaf 2 juli weer 

verhuurd kan worden, mits er vooraf een gebruiks- en reinigingsplan is 

ingediend (volgens de geldende richtlijnen).  

▪ De beroepskrachten hebben een voorstel geschreven over livestreaming. 

Dit wordt positief ontvangen door de KR. Ook wordt ingestemd met het 

voorstel om hierover met de gemeente in gesprek te gaan.  

▪ Nadat de gemeente gehoord is over livestreaming met beeld, nemen we 

hier een definitief besluit over. Hierover zal een gemeenteavond belegd 

worden in september in de kerk (NB: donderdag 17 september).  

▪ Na 12 juli worden er vooralsnog alleen diensten livestream uitgezonden 

met geluid. Hiervoor zijn de nodige investeringen mogelijk gedaan, 

mogelijk gemaakt dankzij een extra gift. 

▪ Met ingang van zaterdag 4 juli is de open kerk gestopt. Met dank aan de 

vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt! 

▪ Er zal een nieuw beleidsplan worden geschreven. Enkele gemeenteleden 

zullen benaderd worden om hieraan mee te schrijven. 

▪ Marja van Helden stopt met het maken van het preekrooster (veel dank 

voor het vele werk!). Caroline Bockweg biedt zich aan om dit vanaf 

oktober van haar over te nemen.  

▪ Er is meer geld binnengekomen dan begroot. Veel dank hiervoor! 
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▪ De formele goedkeuring van het jaarverslag zal in de KR vergadering van 

september plaatsvinden. Vanwege vragen uit de gemeente, benoemen we 

hier nog eens dat we onder verscherpt toezicht staan van het CCBB en dat 

daarom geen extra uitgaven kunnen doen. 

▪ Voor de volgende verkiezingen van de Evangelisch- Lutherse synode 

kunnen tot 1 oktober kandidaten worden voorgedragen door de gemeente.  

▪ De ANBI stukken van de diaconie staan inmiddels op de website 

▪ De laatste wekelijkse nieuwsbrief voor de vakantie zal op vrijdag 10 juli 

verschijnen. Eind augustus wordt de Nieuwsbrief weer opgepakt. 

▪ Sluiting met het Luthers avondgebed. 

 

Hendrie van Maanen 

 

 

Op zondag 5 juli hebben we een afsluiting gehouden met de kinder- en 

jongerenkerk in het bos. 

Ondanks de miezerregen hadden we er toch een heerlijke morgen. 

We zijn begonnen met even bijkletsen. Daarna vierden we met elkaar o.l.v. 

Lieke een korte eredienst.  

Vervolgens was er drinken met iets lekkers daarbij en daarna hebben we een 

geweldig leuk spelcircuit gespeeld, met diverse spellen op allerlei gebied. 

 

Na een gezamenlijke lunch nog een groepsfoto gemaakt en daarna ging ieder 

weer naar huis. Een mooi afsluiting en superfijn om elkaar weer allemaal te 

zien, na zo’n lange tijd. 

 

Hopelijk zien we elkaar na de zomervakantie weer snel!!! 

 

Hieronder een impressie van de dag. 

 

Annelies Smit-van Stein Callenfels 
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Agenda ELG-Ede 
 
 

Activiteiten, diensten & preekrooster ELG Ede: alle opgaven onder voorbehoud! 

Datum Activiteit Tijdstip Predikant HA Bijzonderheid 

Dinsdag 1 

september 2020 
DB-vergadering 

20.00 

uur 
    

i.v.m. 

Zomervakantie 

Donderdag 3 

september 2020 
KR vergadering 

20.00 

uur 
    

Zondag 6 

september 2020 
13e na Trinitatis 

10.30 

uur 

ds. H.J. 

Oortgiesen, 

Ede 

    

Zondag 13 

september 2020 
14e na Trinitatis 

10.30 

uur 

ds. A.J. van 

Zanden 
    

Dinsdag 15 

september 2020 
  

17.00 

uur 
    

Inleveren kopij 

voor 

Mededelingen 

Donderdag 17 

september 

2020 

Gemeenteavond 
20.00 

uur 
    kerk 

Zondag 20 

september 2020 
15e na Trinitatis 

10.30 

uur 

ds. A.J. van 

Zanden 
    

Dinsdag 22 

september 2020 
DB-vergadering 

20.00 

uur 
      

Zondag 27 

september 2020 
16e na Trinitatis   

ds. J.H. 

Uytenbogaardt, 

Utrecht 

    

Donderdag 1 

oktober 2020 
KR vergadering 

20.00 

uur 
      

Zondag 4 

oktober 2020 
17e na Trinitatis 

10.30 

uur 

ds. A.J. van 

Zanden 
  Cantorij ? 

Zondag 11 

oktober 2020 
Oogstdankdienst 

10.30 

uur 

ds. A.J. van 

Zanden 
    

Dinsdag 13 

oktober 2020 
  

17.00 

uur 
    

Inleveren kopij 

voor 

Mededelingen 

Woensdag 14 

oktober 2020 
Middagdienst 

15.30 

uur 

ds. A.J. van 

Zanden 

HA 

? 
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Zaterdag 17 

oktober 2020 
Herfstvakantie       

™. 25 oktober 

2021 

Zondag 18 

oktober 2020 
19e na Trinitatis 

10.30 

uur 

ds. A.J. 

Metske, 

Arnhem 

  

Start 

herfstvakantie 

17 oktober 

2020 

Zondag 25 

oktober 2020 
20e na Trinitatis 

10.30 

uur 

ds. A. 

Groeneveld, 

Almere 

  

Eind 

herfstvakantie 

25 oktober 

2020 

Dinsdag 27 

oktober 2020 
DB-vergadering 

20.00 

uur 
      

Zondag 1 

november 2020 

Viering 

Allerheiligen 

10.30 

uur 

ds. A.J. van 

Zanden 

HA 

? 
Cantorij ? 

Donderdag 5 

november 2020 
KR vergadering 

20.00 

uur 
      

Zondag 8 

november 2020 

1e zondag van de 

Voleinding 

10.30 

uur 

ds. A.J. van 

Zanden 
    

Zondag 15 

november 2020 

2e zondag van de 

Voleinding 

10.30 

uur 

ds. J.H. 

Uytenbogaardt, 

Utrecht 

    

Dinsdag 17 

november 2020 
  

17.00 

uur 
    

Inleveren kopij 

voor 

Mededelingen 

Donderdag 19 

november 2020 
Gemeenteavond 

20.00 

uur 
      

Zondag 22 

november 2020 

3e zondag van de 

Voleinding 

10.30 

uur 

ds. A.J. van 

Zanden 
    

Dinsdag 24 

november 2020 
DB-vergadering 

20.00 

uur 
      

Zondag 29 

november 2020 
1e advent 

10.30 

uur 

ds. A.J. van 

Zanden 

HA 

? 
Cantorij ? 
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Tijdens de diensten in de kerk is in de maand juni € 266,05 ontvangen voor de 

verschillende doelen. Heel hartelijk dank daarvoor! 

Via de bank komen ook giften binnen; deze worden verdeeld tussen de diaconie 

en kerk en eredienst. Vorige maand was het even onmogelijk U te informeren 

over de giften voor onze collectedoelen. Dit willen wij bij deze inhalen. 

In de maand mei heeft U met zijn allen het bedrag van 286 euro gegeven voor 

onze 5 collectedoelen. In de maand juni was dat 331 euro voor 4 collectedoelen. 

Namens deze doelen danken wij U voor Uw bijdragen. 

Wij willen U wel nadrukkelijk vragen om duidelijk aan te geven voor welk doel 

Uw bijdrage is. In sommige gevallen blijkt niet voldoende uit de omschrijving 

voor welk doel de gift is en dit maakt het dus niet eenvoudig om Uw gift op de 

juiste plaats te laten komen. Wij danken U alvast voor Uw medewerking. 

Mocht u iets willen overmaken, dan kan dat: Diaconie ELG NL41 ABNA 059 

838 1570. 

De zomerperiode is aangebroken. Wellicht krijgt die een andere invulling dan 

anders; misschien ook niet. We wensen ieder een goede tijd toe, waarin we -ook 

op afstand- met elkaar verbonden blijven. Laten we daar ‘handen en voeten’ aan 

geven! 

 

Collectedoelen in augustus en september 

 

2 augustus Tent of Nations 

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject 

van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de 

moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet 

de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het 

motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. 

Tent of Nations gelooft dat het land en haar inwoners elkaar nodig hebben. Zij 

doet dit door het land te beschermen, mensen van diverse culturen bij elkaar te 

brengen en Palestijnse jongeren te helpen om te hopen op en te werken voor een 

betere toekomst. Zij leren de betekenis van het land binnen hun cultuur en 

identiteit. Deze projecten bouwen bruggen van wederzijds begrip, verzoening 

en vrede vanuit een breed perspectief. Het basismotto voor al het werk is We 

Refuse to Be Enemies. 

https://www.tentofnations.nl/ 

https://www.tentofnations.nl/
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23 augustus Kledingbank Ede 

Kleding behoort, naast voedsel, tot een van de primaire levensbehoeften. Helaas 

is het realiteit dat steeds meer mensen om verschillende redenen (tijdelijk) niet 

in staat zijn kleding te kopen.  

Kledingbank Ede is een professionele organisatie waar met plezier gewerkt 

wordt. Tenslotte geeft Kledingbank Ede u de gelegenheid uw overtollige 

kleding te schenken en hiermee uw maatschappelijke betrokkenheid te uiten. 

Doelstelling voor de komende jaren is, om hen die het hard nodig hebben te 

kleden en verder gecontroleerd groeien en professionaliseren. 

https://www.kledingbank-ede.nl/ 

 

30 augustus Stichting Present 

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die 

daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij 

de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten 

voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een 

sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd. 

Present Ede maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. 

Samen opkomen voor mensen in Ede die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar 

wordt iedereen blij van! Om dit werk te blijven doen heeft Present steun hard 

nodig. Om een blijvende impact te houden zijn we afhankelijk van mensen die 

het ideaal van Present omarmen. Door dit te steunen met uw eenmalige of 

periodieke gift maak je het mogelijk dat Present het werk kan blijven doen. 

https://stichtingpresent.nl/ede/?gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbtwSDM

0bFSTanHQv9__h0vWZr0Ex6Xoo4Ty1UiFOF5NG_3Fck_5CS8BoCYhgQAv

D_BwE 

 

6 september Noodfonds – Diaconaal Platform Ede 

Het Diaconaal Platform Ede (DPE) is opgericht in 2006 en heeft inmiddels een 

bereik van ongeveer 25 kerken of geloofsgemeenschappen uit de gemeente Ede. 

De afgevaardigden van de verschillende kerken komen enkele keren per jaar 

bijeen voor informatie uitwisseling, bespreken van de ontwikkelingen (van de 

decentralisaties) in het sociaal domein waarbij gekeken wordt welke 

rol/houding zij daarin zou kunnen spelen.                                                                                     

Het DPE rekent het tot zijn taak enerzijds de eigen diaconale taak van de 

afzonderlijke kerken te versterken en anderzijds een spil te zijn in de 

gezamenlijke activiteiten t.b.v. de lokale samenleving. 

Het diaconaal platform heeft nog twee andere speerpunten. 

-In samenspraak met de diaconieën zijn er thema’s, die we niet als kerk apart 

https://www.kledingbank-ede.nl/
https://stichtingpresent.nl/ede/?gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbtwSDM0bFSTanHQv9__h0vWZr0Ex6Xoo4Ty1UiFOF5NG_3Fck_5CS8BoCYhgQAvD_BwE
https://stichtingpresent.nl/ede/?gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbtwSDM0bFSTanHQv9__h0vWZr0Ex6Xoo4Ty1UiFOF5NG_3Fck_5CS8BoCYhgQAvD_BwE
https://stichtingpresent.nl/ede/?gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbtwSDM0bFSTanHQv9__h0vWZr0Ex6Xoo4Ty1UiFOF5NG_3Fck_5CS8BoCYhgQAvD_BwE
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hoeven te organiseren. Dat kunnen we soms beter via het DPE gezamenlijk 

doen. 

-Sinds de WMO is veel sociaal beleid vooral gemeentelijk beleid. Daarover gaat 

onze gemeenteraad en daarin hebben de wethouders de leiding. Via het DPE 

kunnen we met de wethouder, maar ook met andere instanties, in gesprek gaan. 

De reden kan bij nieuwe beleidsplannen adviserend zijn of ook kritisch op hoe 

het sociaal beleid soms verloopt. 

http://diaconaalplatformede.nl/ 

 

13 september Zin op Zondag (Jaarproject) 

Via de werkgroep Kerk met Stip is er iedere zondag een diaconale activiteit: Zin 

op Zondag.  In ons gemeentecentrum zijn o.a. ex-gedetineerden en daklozen 

welkom. In juli zijn we -binnen de geldende regels- weer gestart met de 

ontvangst van (max. 20) gasten. Een lichte maaltijd en even in gesprek met 

elkaar. Een goed gevulde tas mee naar huis of wegbrengen naar iemand anders.  

Zowel de gasten als de vrijwilligers waren blij weer wat meer contact te hebben. 

Ook in de komende zomermaanden gaat dit mooie werk wekelijks door! 

 

20 september Karm Marg (India) 

Het doel is kinderen in Noord India die geen ouders hebben of niet bij hun 

ouders kunnen wonen veilig onderdak bieden zodat zij aan een toekomst 

kunnen werken. Karm Marg biedt een veilig toevluchtsoord in een familiale 

sfeer met mogelijkheden voor onderwijs en vaardigheidsontwikkeling. De 

jongvolwassenen die Karm Marg verlaten hebben een gevoel van eigenwaarde 

ontwikkeld, een verantwoordelijkheidsgevoel en zijn in staat om werk te vinden 

en een constructief leven op te bouwen. 

https://karmmarg.org/ 

 

27 september Ashleighs Place 

Stichting Ashleigh’s Place South Africa, kortweg APSA, is een stichting die 

zich ten doel stelt om kansarme kinderen in Zuid-Afrika weer toekomst te 

geven. Kinderen die geen ouders meer hebben of waar de ouders niet voor hen 

kunnen zorgen worden liefdevol ondergebracht in een huis bij een mama. Niet 

hun echte mama maar wel een mama die hen liefde en aandacht geeft, zorgt dat 

ze naar school gaan, dat ze eten krijgen, die er altijd voor ze is. Om de kinderen 

niet uit hun omgeving weg te halen, zijn de huizen gelegen in het township zelf. 

In het township New Rest zijn nu al vier van deze ‘weeshuizen’ gerealiseerd, 

waarvan twee door APSA. Hierdoor krijgen deze kinderen niet alleen de 

huiselijke geborgenheid maar ook de mogelijkheid om naar school te gaan, 

voldoende eten en liefde, waardoor ze meer kansen krijgen om te kunnen slagen 

http://diaconaalplatformede.nl/
https://karmmarg.org/
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in het leven.  

https://www.apsa.nu/ 

 

 

Nog nooit! 

 

Hebt u dat ook wel eens meegemaakt in een vertrouwelijk gesprek, dat iemand 

opeens zegt: ‘Dat heb ik nou nog nooit aan iemand verteld!’  

Wat bijzonder om zo’n moment mee te mogen maken. Dat iets wat diep 

verborgen lag in iemands geheugen opeens de ruimte krijgt, verteld kan worden, 

in de wetenschap dat het verhaal niet verder gaat; in het vertrouwen dan dit 

geheim veilig is bij u. Kennelijk luisterde u echt, zonder oordeel, invoelend en 

met heel uw hart.  

Of het nu om een verdrietige of vrolijke gebeurtenis gaat, dat maakt niets uit. In 

zo’n gesprek ben je even heel dicht bij elkaar, sterk verbonden. Een ontmoeting 

van mens tot mens.  

En als je wat later naar huis gaat, denk je dankbaar terug aan deze bijzondere 

gebeurtenis, die je niet snel zult vergeten.  

Laten we zo ook in deze tijd met elkaar verbonden zijn en blijven, open staan 

voor elkaar met hoofd en hart, met een luisterend oor en een oplettend oog.  

 

Caroline Bockweg 

Ouderling pastoraat 

  

https://www.apsa.nu/
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Opbrengst collectes van de maand juni 2020 

Via de QR-code en de gezamenlijke bijdragen bij de erediensten is in de maand 

juni € 240,00 binnengekomen. Deze opbrengst wordt verdeeld over diaconie en 

kerk. 

Via de bank is voor de kerk een totaalbedrag binnengekomen van € 425,00.  

Dit bedrag wordt uitgesplitst voor de diverse bestemmingen van onze eigen 

kerk.  

In de maand juni zijn er weer erediensten gehouden in aanwezigheid van een 

beperkt aantal gemeenteleden. 

De opbrengsten van de collectes van 7, 14 en 21 juni 2020 waren: 

Voor kerk en eredienst:    € 193,00 

Voor onderhoud van het kerkgebouw:  € 112,00  

Hartelijk dank voor uw bijdragen.  

 

Bestemming van de bijdrage 

Indien u een gift doet bij de collecte via de QR-code, is de bestemming daarvan 

duidelijk.  

De opbrengst wordt dan gelijk verdeeld over diaconie en de kerk.  

Overboekingen via de bank zijn bijzonder welkom om het werk van de kerk 

blijvend mogelijk te maken. Het is van belang dat u duidelijk de bestemming 

van uw bijdrage aangeeft.  

Anders is het niet duidelijk of de bijdrage bestemd is voor Kerkbalans, collecte 

of een bestemmingsfonds.  

 

De ouderling-kerkrentmeesters, 

Wim Eikelboom 

Nico van Marle 

Arau Vermeer 
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Even aandacht voor…. 
 
 

-Koffie na de dienst 

      

Na de dienst ontmoeten we elkaar in het 

gemeencentrum en worden we gastvrij 

onthaald met koffie/thee en iets lekkers. 

Een kleine bijdrage daarvoor is welkom. 

Maar vooral: U / jij bent daar welkom! 

 

-Collectebonnen 

De beschikbaarheid van contant geld wordt 

in onze maatschappij steeds kleiner. Het 

ongemak van ‘zonder geld’ in de kerkdienst 

te zitten, kunt u voorkomen door collectebonnen aan te schaffen. Deze zijn 

beschikbaar (per 10 stuks) in vier waarden en verkrijgbaar na de dienst in de 

consistorie: € 0,50 / € 1,= / € 2,= / € 3,=. U kunt de aanschaf per bank betalen. 

Dit kunt u meenemen in uw belastingaangifte. 

 

-Ons gemeenteblad Mededelingen 

Wilt u graag dit gemeenteblad op papier blijven ontvangen? Dat kan natuurlijk. 

We vragen u een bijdrage in de kosten van drukken en (voor een klein deel) 

verzenden. Het richtbedrag is € 25,= per jaar. Hartelijk dank! 

 

-Solidariteitskas 

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God 

kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn 

voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en 

mensen maar ook financiële middelen nodig. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de 

gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk. Per ingeschreven 

lid draagt onze gemeente € 5,= af aan de landelijke Solidariteitskas. Uw 

bijdrage is van harte welkom! 
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Ter inspiratie  
 

Johan Veenhuis, ik ben indertijd met mijn (overleden) Lutherse vrouw Saapke 

overgegaan naar de lutherse kerk overgegaan. In deze gemeente voelde ik mij al 

direct thuis. Hand- en spandiensten verricht en vrijwel altijd samen met andere 

enthousiaste gemeenteleden. Toen er nog een meisjes – en jongensclub bestond 

had ik de leiding over de jongensclub, met zo’n twintig tot dertig jongens. Een 

activiteit die ook niet onvermeld mag blijven is dat we (lang geleden) met zo’n 

vijf mensen vrijwel alle triplex platen van de wanden en de banken hebben 

vervangen vanwege houtworm. Dat gebeurde op de vrijdagavonden en de 

zaterdagen, twee maanden lang. Mevrouw Weimar smoesde met Tulp de 

houthandelaar om het materiaal voor inkoopprijs te kunnen kopen. Zo is er in 

deze gemeente door heel veel gemeenteleden altijd de schouders gezet om deze 

gemeente draaiende te kunnen houden tot op de dag van vandaag.  De laatste 

activiteit was het samen organiseren van het jubileum Ons kerkgebouw 100 

jaar. Deel uitgemaakt van de kerkenraad. Voor de Evangelisch Lutherse kerk 

(toen nog In het Koninkrijk der Nederlanden) was ik lid van de synode. Namens 

de Lutherse synodale commissie was ik afgevaardigd in o.a. De RCOB (Raad 

voor Contact en overleg Betreffende de Bijbel) en de SKKN (Stichting 

Kerkelijk Kunstbezit Nederland) Ik heb een vrij grote verzameling Lutherana. 

Zeer geschikt voor tijdelijke tentoonstelling voor (Lutherse) gemeenten. Na het 

overlijden van mijn vrouw Saapke (twintig jaar mantelzorger geweest) heb ik 

het synodaal archief op orde gebracht en dat overgedragen aan het 

gemeentearchief in Amsterdam waar eeuwen de Lutherse geschiedenis van alle 

Lutherse kerken is opgeslagen. En zoveel jaren later op een weekend kwam ik 

een vrouw tegen in de Heilig Landstichting. Ik was daar vrijwilliger en er bij 

betrokken om dat weer uit het dal te trekken. Die vrouw is Wietske Tinga,  vijf 

jaar geleden werd onze relatie gezegend op zondag in de eredienst.  De 

bijgevoegde foto is genomen in het Noordbrabants museum waar wij deze 

mooie catalogus ontvingen uit handen van de directeur bij de opening van de 

tentoonstelling.  

 

Wietske Tinga: nu al weer een aantal jaren samen met Johan Veenhuis. Het 

was op Goede Vrijdag 2013 dat ik voor het eerst met hem meeging naar de 

Lutherse Kerk in Ede. Het ging als een lopend vuurtje door de gemeente: ‘Johan 

heeft een vriendin!’ En aan alle kanten merkte ik hoezeer hem dat gegund was! 

Zelf voelde ik me meteen thuis in de gemeente, hoorde er vanaf het eerste 

moment bij. Het was voor mij dan ook volkomen vanzelfsprekend dat onze 

relatie in déze kerk, in déze gemeente, gezegend zou worden. En ook al woon ik 
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– om praktische redenen – nog 

steeds in Groningen, ik ben 

graag in Bennekom en voel me 

zeer verbonden met de Lutherse 

Gemeente van Ede. 

 

 

 

 

 

 

 

Martina van de Vlist 

Lid van de gemeente vanaf de studententijd, 

dus dat is al een heel lange tijd. 

Credo: maak af met waar je mee begonnen 

bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen kom je verder! 

 

Hartelijke groet, 

Hans Scheffers en Caroline 

Bockweg 

 

"U/jij kunt je foto mailen of 

opsturen naar 

carolinehendriksen@hotmil.com: 

Caroline Hendriksen, Heuvelsepad 

14, 6711 JP Ede 

 

 

  

mailto:carolinehendriksen@hotmil.com
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Herhaalde oproep verjaardagskaarten bezorgen  
 

Lieve mensen, 

Op mijn oproep om verjaardagskaarten te bezorgen in uw eigen postcodegebied 

heb ik voor Veenendaal een reactie gehad! 

Nu graag nog iemand voor Bennekom en misschien Wageningen?! 

 

Met vriendelijke groet, 

Emmy Koenen  

E-mail : e.koenen20@upcmail.nl 

Tel. 06-28108670 

 
Verkooptafel  
 

Beste mensen, 

 

Door de Coronacrisis staat ook onze verkooptafel stil. 

Dat is jammer, zeker na het  succesvolle jaar 2019. 

Als er mensen zijn die gebak bij mij willen bestellen, kan dat. 

Ik kan het dan op een zondag meebrengen, want ik ben bijna iedere zondag wel 

in Ede. 

Boterkoek     4,00 

Gemberkoek    4,50 

Kleine tulband    8,50 

Grote tulband  14,00 

Penseetaart    7,50 

Gevulde speculaas   8,00 

Weespermoppen   2,95 

Een heerlijk versgebakken bruinbrood kost  2,25 

 

De opbrengst komt volledig onze kerk ten goede. 

 

Mijn tel.nr.: 026-4452157  (incl. Antwoordapparaat) 

Mijn e-mailadres: ingrid.ehlert@hetnet.nl 

Verder hoop ik dat jullie allen gezond bent, en veel  sterkte in deze coronatijd. 

Voor diegenen die af en toe nog in het gemeentecentrum komen, Imy maakt 

nog steeds kaarten en ze staan daar in de standaard met een busje voor het geld. 

 

Groetjes, Ingrid Ehlert 

mailto:e.koenen20@upcmail.nl
mailto:ingrid.ehlert@hetnet.nl
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Bespreek ’t samen Ede 
 
 

Seizoen 2020 – 2021 

Via www.bespreekhetsamen-ede.nl  ziet u het nieuwe 

programma van Bespreek het Samen. Het programma wordt 

u aangeboden door samenwerkende kerken in Ede. Het is voor iedereen 

toegankelijk, ongeacht kerkelijke afkomst of gezindte.  

Een prachtig, veelzijdig en ruim aanbod van bijna 90 diverse evenementen. U 

kunt zich met anderen verdiepen in vragen rond bijbel en geloof, kunst, cultuur 

en samenleving. Het volledige overzicht staat op de volgende pagina’s. Bekijk 

ook zeker de website nog, hier is uitgebreidere informatie beschikbaar.  

Wij bieden dit programma uiteraard met inachtneming van uw en onze veiligheid. 

Per activiteit zal op basis van de dan geldende COVID-19 maatregelen en in 

overleg met de locatie gekeken worden in welk vorm het evenement kan 

plaatsvinden. U ontvangt daarover altijd bericht. We willen u deze keer vragen 

om u vóór 7 september digitaal aan te melden. 

Dat helpt ons om een goed beeld te hebben van de belangstelling. We kunnen dan 

alles zo goed mogelijk proberen te regelen. 

De basis is er, gastsprekers hebben enthousiast toegezegd, wij hebben er zin in 

en we hopen u ook. 

Laten we ook hopen dat er, hoe dan ook, inspirerende ontmoetingen mogelijk 

zullen zijn! 

 

Tot ziens! Het Bespreek het Samen team.  

 

 

 

 

  

http://www.bespreekhetsamen-ede.nl/
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Hebreeuws in de Vallei  
 

De Werkgroep Hebreeuws in de Vallei biedt u de gelegenheid om de 

Hebreeuwse taal te leren. We lezen en vertalen samen gedeelten van de 

Hebreeuwse Bijbel en wisselen hierover van gedachten. Informatie over de 

taallessen en de leesgroepen is via de website  hebreeuwsindevallei.nl   te 

vinden. 

In september begint het studieseizoen 2020-2021 weer met alle activiteiten, 

waaronder 

• een driejarige Taalcursus Bijbels Hebreeuws,  zodat men de teksten 

van de Hebreeuwse Bijbel kan lezen, vertalen en enigszins begrijpen. 

• verschillende leesgroepen Hebreeuws (overdag) 

• een avondleesgroep Hebreeuws op dinsdag (even weken ) 

• een leesgroep Jiddisch op maandagmiddag (even weken ) 

 

Leden van de Werkgroep kunnen deelnemen aan alle activiteiten en krijgen het 

les- en leesmateriaal gratis. Contributie € 60 per jaar. Voor verdere informatie: 

Roosje Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 515432, e-mail: rosabeijen@gmail.com 

 

 

Hebreeuws alfabet 
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Verkiezingen Evangelisch-Lutherse Synode in 2021  
 

In mei 2021 komt er een eind aan de zittingstermijn van de huidige 

Evangelisch-Lutherse Synode. Begin 2021 zijn de verkiezingen voor een 

nieuwe synode. Het tijdpad voor de verkiezingen ziet er als volgt uit: 

 

• Tot 1 oktober 2020 kunt u als stemgerechtigde bij de kerkenraad uw 

kandidaten voordragen. 

• Vóór 15 november 2020 kunnen kerkenraden maximaal 2 personen per 

gemeente voordragen en kenbaar maken aan de Synodale Commissie. 

• De Synodale Commissie kan de kandidatenlijsten aanvullen om een 

evenwichtige vertegenwoordiging mogelijk te maken en maakt de 

definitieve kieslijst openbaar voor 1 januari 2021. 

• De uiteindelijke verkiezingen vinden plaats tussen 2 januari - 2 februari 

2021. 

• Uiterlijk 1 april 2021 zal de verkiezingsuitslag bekend worden gemaakt.  

• In mei 2021 zal de synode in nieuwe samenstelling samenkomen en 

geïnstalleerd worden. 

 

De synode streeft, zoals ook vanuit de Lutherse Wereld Federatie gestimuleerd 

wordt, naar een samenstelling van minimaal 40% vrouwen - minimaal 40% 

mannen - minimaal 20% jongeren. Jongeren (<40 jaar) worden dan ook met 

nadruk gevraagd te overwegen zich verkiesbaar te stellen voor de synode. 

Uiteindelijk worden 6 predikanten en 12 overige leden gekozen om zitting te 

nemen in de synode. Kandidaten die (net) niet gekozen zijn zullen gevraagd 

worden als plaatsvervanger.  

 

Stemgerechtigd en verkiesbaar zijn:  

• Zij die belijdend lid, dooplid (tenminste 18 jaar) of gastlid van een 

zelfstandig lutherse gemeente zijn; 

• Dienstdoende predikanten.  

 

De kerkenraad geeft u als lid van onze gemeente tot 1 oktober 2020 de 

gelegenheid kandidaten voor te dragen. U kunt uw voorstellen per e-mail of 

schriftelijk indienen bij de scriba van de kerkenraad. 

07 juli 2020 

Daan van Doorne 

Scriba ELG Ede 
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Verslag Classicale Vergadering Veluwe  
 

De classicale vergadering Veluwe heeft op 2 juli een vergadering gehouden 

waarbij de afgevaardigden vooraf konden reageren op de agenda. Er is aandacht 

besteed aan de commotie die ontstaan is na het verschijnen van de brief van de 

Raad van Kerken in Nederland over de dreigende annexatie van Palestijnse 

gebieden op de westoever door de staat Israël. Dat is bij meerderen in het 

verkeerde keelgat geschoten. Inmiddels heeft de Raad van Kerken weer een 

brief doen uitgaan waarin werd ingegaan op de geuite kritiek. De classicale 

vergadering Veluwe heeft geen besluit genomen om over deze kwestie en 

standpunt naar buiten te brengen.  

Een predikant uitte zijn zorg over de tijdens de coronaperiode gehanteerde 

bezoekregeling bij sommige zieken- en verpleeghuizen. Als een 

patiënt/bewoner om het bezoek van de predikant vroeg, wordt de predikant de 

toegang geweigerd. Dit wordt door meerderen herkend. Deze zorg is 

doorgegeven aan de vertegenwoordiger van de PKN in het CIO (Interkerkelijk 

Contact in Overheidszaken).  

Benoemingen: Egbert van der Steege lid van classicaal college voor 

behandeling van beheerszaken, ds. Erica Hoebe-de Waard lid van het classicaal 

college voor de visitatie Veluwe; Hans Kiel afgevaardigde en Bert Broekhuizen 

secundus naar de generale synode voor 2021; Riky Hilbrink lid van de 

classicale commissie financiën Veluwe.  

De classicale vergadering besteedt de komende tijd aandacht aan verschillende 

vormen van gemeente zijn en hoe ook naar de toekomst voor kleiner wordende 

gemeenten het bestuur en de werklast goed belegd kunnen worden. 

De afgevaardigden hebben gedeeld hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren 

waarbij naast de zorgen ook de nieuwe en soms ongekende mogelijkheden 

genoemd werden. 

 

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe 
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 EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. 

Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. 

Live en uitzending gemist via www.edefm.nl 

 

Programma’s elke maandagavond:  

 

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop 

Rodenburg en Cees Kwint.  

Herhaling: zondag 9.30 uur.  

 

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in 

Ede c.a.  

Redactie: Ds. Arie Romein, Cock Walraven, Dr. Peter Blokhuis, Anton Kanis 

en Daan Laban.  Presentatie: Sijnie Fredrikze en Ike Nijhof. Herhaling: zondag 

11.00 en 22.00 uur. 

 

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de 

Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. Herhaling: zondag 10.00 en 21.00 

uur. 

 

PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ SEPTEMBER 2020 

 

7 september 2020 

Gesprek met Ria Klein over de “Het belang van ‘loyaliteit’ in 

hulpverleningssituaties”. Lied van de Week: “Hoe moeten wij U 

loven.”Column: Herman Oevermans 

Vocale en instrumentale muziek.  

 

14 september 2020 

Interview met Jan de Jong en Jan Bosma over “75 jaar Vrijmaking”. Lied van 

de Week: “Kom Geest van God, en raak ons hart”.Column: Trudy Komdeur. 

Muzikale fragmenten.  

 

  

http://www.edefm.nl/
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21 september 2020 

In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over treffende 

lectuur in kerk en samenleving.  Lied van de Week: “Maak heel mijn leven tot 

een lied”.  

Column: Harmen van der Meij. Intermezzo’s: muziek en zang.  

 

28 september 2020 

Gesprek met Ds. Jan van der Kolk over “Ouderenpastoraat in Corona-tijd”  

Lied van de Week: ‘God doet recht - psalm 9” uit Psalmen voor Nu. 

Boekbespreking door Arie Romein van het boek OER door C. Oranje, G. v.d. 

Brink en C. Dekker. Zang en muziek. 
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• Colberts
• Regenjassen
• Suede – leer
• Gordijnen
• Pantalons
• Rokken
• Overhemden
• Jurken

H. Erbek
Stylist & Docent Kleermaker

Doelenstraat 30, 6711 AR Ede
T 0318 - 65 60 11
M 06 - 48 35 65 45
erbekdoelen@hotmail.com

Het Luthers Gemeentecentrum is een zaal voor  
vergaderingen en lezingen tot 80 personen.  

Gelegen in het centrum van Ede. 

Voor informatie over verhuur kunt u contact opnemen met  
de heer Kees Bleijenberg, tel.: 06-28161767

Zoekt u ruimte voor 
bijeenkomsten?



Ede, Oranjelaan 11 
Tel. 0318 - 632 856 

Amersfoort, Stuwdam 27 
Tel. 033 - 494 11 62 

gas   l   water  l  sanitair 
lood en zink  l  dakbedekking 

centrale verwarming 
luchtbehandeling     

SCIOS en VCA gecertificeerd 

Nefit en Remeha Dealer
INFO@BEUMER-EDE.NL

LOODGIETERS

CV BEDRIJF

BEUMER
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