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75e jaargang no. 8                                            juli 2020   
 

Zondag 5 juli komen we met alle kinderen en jongeren samen op een mooie 

plek in het bos om elkaar nog één keer te zien voordat de zomervakantie 

aanbreekt. We beginnen met een korte viering, waarna we samen eten en 

spelletjes zullen doen.  

Natuurlijk hopen we op mooi weer, zodat de vogels zullen zingen dat het een 

aard heeft. En wij ook!     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. De engelen daarboven, 

 zij zingen steeds door. 

 De engelen daarboven, 

 zij zingen ons voor. 
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 Zij loven de Heer 

 en wij zingen hen na: 

 het ere zij God 

 in de Gloria. 

 

3. De mensen op de aarde, 

 zij krijgen pas stem, 

 wanneer zij weer gaan zingen 

 ter ere van Hem, 

 die steeds met Zijn liefde 

 het leven bekroont, 

 en die op het lied 

 van Zijn kinderen woont. 

 

 

Uit Alles wordt nieuw II: 29 
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Schriftlezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster De Eerste Dag 

 

 

5 juli 2020, 4e na Trinitatis 

Zacharia 9,9-12  

Psalm 145,1-12  

Romeinen 6,16-23 

Matteüs 11,25-30  

 

12 juli 2020, 5e na Trinitatis 

Jesaja 55,6-13  

Psalm 65  

Romeinen 7,21-8,6 

Matteüs 13,1-9.18-23  

 

19 juli 2020, 6e na Trinitatis 

Jesaja 40,12-25  

Psalm 86  

Romeinen 8,18-25 

Matteüs 13,24-30.36-43  

 

26 juli 2020, 7e na Trinitatis 

1 Koningen 3,5-12  

Psalm 119,121-128  

Romeinen 8,26-30 

Matteüs 13,44-52  
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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.  

 

 

Alle diensten worden via livestream uitgezonden. De link kunt u vinden 

op onze website (zie elders in deze Mededelingen) 

 

Kosterdiensten 

De kosterdiensten in de maand juli worden waargenomen door Kees 

Bleijenberg en Hans Tick. 

 

Inleveren kopij 

Kopij voor het augustus/septembernummer van Mededelingen 

kunt u mailen tot uiterlijk dinsdag 21 juli 2020 vóór 17.00 uur 

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

Zondag 5 juli 2020 

10.30 uur 

4e zondag na Trinitatis 

Mw. Ds. W. Tinga 

1e collecte: SLOA 

2e collecte: Kerk en eredienst 

Zondag 12 juli 2020 

10.30 uur 

5e zondag na Trinitatis 

Mw. Ds. A.J. van Zanden 

1e collecte: Zin op zondag (jaarproject) 

2e collecte: Kerk en eredienst 

   Zondag 19 juli 2020 

 

6e zondag na Trinitatis 

Geen (zomer-)dienst 

Zondag 26 juli 2020 

 

7e zondag na Trinitatis 

Geen (zomerdienst 

mailto:smit.stein.callenfels@upcmail.nl
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Beknopte notulen Kerkenraadsvergadering ELG Ede 28 mei 2020  

 

• Opening: Hendrie van Maanen met het gedicht ‘de Profeet’ van Poesjkin 

• Middagdienst in juli gaan niet door 

• Avondmaal: vooralsnog wordt dit niet gevierd. Na 1 september wordt dit 

weer besproken. 

• Zomerdiensten: geplande erediensten in de ELG gaan wel door. De overige 

zondagen verwijzen we naar de andere erediensten in de Tabor- en 

Noorderkerk. Wij organiseren zelf geen vieringen. 

• Er is een gebruiksplan erediensten opgesteld n.a.v. protocol PKN, waarvoor 

grote complimenten. 

• Planning gemeenteleden voor erediensten: Lisan Verboom is coördinator 

planning en belt eerst de mensen die geen livestream hebben, daarna 

gemeenteleden op alfabetische volgorde, tot de kerk ‘vol’ is.  

• Verhuur gemeentecentrum: koren mogen niet; de sabbatsvierende gemeente 

zal eerst een protocol moeten hebben voordat ze gebruik mogen maken van 

gemeentecentrum. 

• Liedboeken: besloten wordt om in principe de teksten van de liederen t/m de 

zomerdiensten af te drukken op de liturgie. Probleem is dat niet alle liederen 

in het Liedboek rechtenvrij zijn. Dat betekent dat ook alle liturgieën en 

livestreams hooguit één week online mogen staan.  

• Protocol kinderkerk: er wordt een protocol gemaakt voor de kinderkerk. 

Voorkeur is om voor de dienst de kinderen in het gemeentecentrum te laten 

beginnen.  Kinderkerk start dan niet in de kerk. 

• Start op 1 september met de kinderkerk. Voor 1 juli moet er een protocol 

liggen. Oppasdienst en jongerenkerk worden daarin ook meegenomen.  

• Live streaming: voorstel om mogelijkheden te creëren om de livestream 

(audio) te realiseren en daarvoor een investering te doen. Voorlopig daarom 

alleen verder met geluid als dit gerealiseerd is. Voor een mogelijke 

continuering van de livestream met beeld zou er grotere investering gepleegd 

moeten worden (eventueel middels fondsen). Discussie hierover volgt in de 

KR in juli.  

• Diaconie Jaarrekening 2019: Wordt vastgesteld, met dank! 
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• Omdat Arau Vermeer nu interim-voorzitter is van de KR, wordt Wim 

Eikelboom voorzitter van de kerkrentmeesters.  

• Nieuwsbrief: de wens wordt geuit om de nieuwsbrief zeer zakelijk te 

houden. 

• De contracten met de cantrix en organist worden gecontinueerd in 

september. 

• Sluiting met Luthers Avondgebed 

 

 

 

Omdat het protocol voor de kinder-, jongerenkerk en oppasdienst nog niet klaar 

is en er bij de leiding nog niet de mogelijkheid is om alweer kinderkerk te gaan 

draaien, beginnen we pas na de zomervakantie weer met de kinderkerk. Hoe? 

Daar zijn we nog over aan het nadenken Dit hangt ook af van het protocol. In 

elk geval voorlopig als volledige Kindernevendienst. 

 

Maar op 5 juli a.s. hebben we wél een afsluiting met alle kinderen in het bos! 

Want buiten bij elkaar komen kan en mag gelukkig wel en dus sluiten we het 

jaar met zijn allen af. Er is eerst een eredienst samen met ds. Lieke van Zanden 

en daarna gaan we samen leuke dingen doen. Daar verheugen we ons op. 

Natuurlijk hopen we dat we in september weer kunnen beginnen. 

 

Namens de leiding van de kinderkerk, Annelies Smit  
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Agenda ELG-Ede 
 
 

Activiteiten, diensten & preekrooster ELG Ede: alle opgaven onder 

voorbehoud! 

Datum Activiteit Tijd-

stip 

Predikant H

A 

Bijzonder-

heid 

Donderdag 2 juli 

2020 

KR vergadering 20.00 

uur 

      

Zondag 5 juli 2020 4e na Trinitatis 10.30 

uur 

ds. W. 

Tinga 

    

Zondag 12 juli 2020 Zomerdienst 

ELG 

10.30 

uur 

ds. A.J. 

van 

Zanden 

    

Zaterdag 18 juli 

2020 

Zomervakantie       17 juli ™. 30 

augustus 

Zondag 19 juli 2020         Geen dienst 

Dinsdag 21 juli 

2020 

  17.00 

uur 

    Inleveren 

kopij voor 

Mededelingen 

Zondag 26 juli 2020         Geen dienst 

Zondag 2 augustus 

2020 

Eredienst 10.30 

uur 

ds. A.J. 

Metske, 

Arnhem 

    

Zondag 9 augustus 

2020 

        Geen dienst 

Zondag 16 augustus 

2020 

        Geen dienst 

Zondag 23 augustus 

2020 

Eredienst 10.30 

uur 

ds. A.J. 

van 

Zanden 

    

Zondag 30 augustus 

2020 

12e na Trinitatis 10.30 

uur 

ds. A.J. 

van 

Zanden 

    

Dinsdag 1 

september 2020 

DB-vergadering 20.00 

uur 

      

Donderdag 3 

september 2020 

KR vergadering 20.00 

uur 
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Zondag 6 september 

2020 

13e na Trinitatis 10.30 

uur 

ds. H.J. 

Oortgiesen

, Ede 

    

Zondag 13 

september 2020 

 10.30 

uur 

ds. A.J. 

van 

Zanden 

    

Dinsdag 15 

september 2020 

  17.00 

uur 

    Inleveren 

kopij voor 

Mededelingen 

Zondag 20 

september 2020 

15e na Trinitatis 10.30 

uur 

ds. A.J. 

van 

Zanden 

  Cantorij? 

Dinsdag 22 

september 2020 

DB-vergadering 20.00 

uur 

      

Zondag 27 

september 2020 

16e na Trinitatis   ds. J.H. 

Uytenboo-

gaardt, 

Utrecht 

H

A 
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Inmiddels komen we weer in kleine groepen naar de kerk voor de eredienst. 

Wat fijn om elkaar weer te zien! Ook de collecte wordt daar natuurlijk 

gehouden. Maar, we zijn nog niet “met z’n allen”. Vandaar dat we u ook blijven 

attenderen op andere mogelijkheden uw meeleven uit te drukken. Dat kan 

bijvoorbeeld door een gift over te maken naar de Diaconie ELG:  

NL41 ABNA 059 838 1570, onder vermelding van het doel of door gebruik te 

maken van de QR-code die tijdens de livestream in beeld wordt gebracht. 

Daarnaast blijft het omzien naar elkaar van grote waarde. Het duurt lang en we 

kunnen wat aandacht allemaal goed gebruiken! 

 

De informatie over de ontvangen inkomsten voor de verschillende doelen in 

mei, houdt u nog van ons tegoed. 

 

Collectedoelen in juli 

 

7 juli 2020 SLOA 

De Stichting Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten (SLOA) is een ANBI-

gerelateerde stichting voor diaconaal vakantiewerk. De stichting maakt een 

aangepaste vakantie mogelijk voor mensen van Lutherse huize die een 

belemmering hebben van welke aard dan ook en zelf geen gewone vakantie 

kunnen regelen. 

De Stichting Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten (SLOA) streeft er naar 

senioren en gezinnen (samenlevingsverbanden) een zorgeloze vakantie te 

bieden. De stichting probeert zijn vakantiemogelijkheden toe te snijden op zijn 

gastenbestand, dat wil zeggen dat naar de samenstelling van de gezinnen wordt 

gekeken om zo ouder(s) en kinderen het maximale te gunnen binnen zijn 

mogelijkheden. 

De senioren worden naar zorgbehoefte en expertise van de aanwezige staf in 

aangepaste zorghotels ondergebracht. Jaarlijks heeft de stichting plaats voor ca. 

50 senioren en ca. 25 gezinnen 

 

12 juli 2020 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  
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welkom. Vrijwilligers verstrekken een maaltijd om mee te nemen. Gelukkig 

kunnen we op deze manier onze activiteit nog steeds door laten gaan en zien we 

de gasten wekelijks. Een kort praatje, een bemoedigende tekst om te lezen (voor 

wie dat wil) en men kan een lichtje aansteken aan de Paaskaars.  

De gasten snakken naar wat meer ontmoeting en tijd met elkaar. Daar proberen 

we vanaf juli op beperkte schaal weer vorm aan te geven. 

 

In deze tijd waarin we elkaar minder en alleen op afstand kunnen ontmoeten, 

voelen sommige mensen zich vaak eenzaam, vaak zelfs eenzamer dan vóór de 

coronacrisis uitbrak. Over dit onderwerp trof mij onderstaande tekst, schrijver 

onbekend. 

 

Je hoeft niet alleen te leven 

Om eenzaam te zijn. 

 

Eenzaamheid  

Is vooral een gevoel. 

Geen verbondenheid voelen, 

De andere kant die koud blijft. 

 

Eenzaamheid 

Is je niet begrepen voelen, 

Je niet aanvaard voelen in wie je bent. 

De andere kant van een blinde muur. 

 

Eenzaamheid 

Is je in je waarde niet gezien voelen, 

Anderen altijd belangrijker. 

 

Eenzaamheid 

Kun je voelen te midden van anderen. 

 

Tot er iemand is 
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Voor wie je je opent 

En openen kunt. 

Met wie je deelt 

En delen kunt. 

Naar wie je ook zelf 

Een stap zet. 

 

Laten wij ons open stellen voor de ander, al is het op afstand. Alleen zó kunnen 

we er voor de ander zijn en ook in deze tijd een hechte en welkome gemeente 

vormen. Houd moed, blijf gezond en betrokken bij elkaar. 

 

Caroline Bockweg 

Ouderling pastoraat 

 

 

 

Opbrengst collectes van de maand mei 2020 

Via de QR- code bij de erediensten is in de maand april € 430,- binnengekomen. 

Deze opbrengst wordt verdeeld over diaconie en exploitatie kerk. 

Via de bank is voor de kerk een totaalbedrag binnengekomen van € 614,-, 

uitgesplist voor de diverse bestemmingen van de kerk.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage.  

 

Bestemming van de bijdrage 

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

collecte 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 mogelijk te maken. Hierbij verzoeken wij u duidelijk de bestemming van u 

bijdrage aan te geven. Het is nu vaak niet duidelijk is of de bijdrage bestemd is 

voor Kerkbalans, een collecte of een bestemmingsfonds.  

 

De ouderling-kerkrentmeesters, 

Wim Eikelboom 

Nico van Marle 
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Arau Vermeer 

 

Ter inspiratie  
 

Als alternatief voor de gemeentezondag zijn we in Mededelingen van juni 

gestart met elkaar te zien èn te inspireren via foto’s. Hieronder volgen de foto’s 

voor de maand juli. 

 

Hoi, 

Wij zijn Kees Bleijenberg en 

Jeannet Kloosterman 

Wat je aandacht geeft, groeit. 

Met warme groet! 

 

 

 

 

 

 

Emmy Koenen; 6 jaar lid Evangelisch- Lutherse 

gemeente. 

Bezig met: bloemendienst, pastoraat, 

verjaardagskaarten. 

“Houd de lofzang gaande 

en de lampen brandend!” 
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U/jij kunt je foto mailen of opsturen naar carolinehendriksen@hotmail.com; 

Caroline Hendriksen, Heuvelsepad 14, 6711JP Ede 

 

Gezocht   
 

Helaas op de oproep vorige maand geen reacties ontvangen, dus daarom in de 

herhaling. 

 

Elke zondag staat er een mooie bos bloemen in de kerk, die na de dienst 

gegeven wordt aan een gemeentelid. 

 

Een aantal dames zorgt bij toerbeurt ervoor dat deze bloemen er op zaterdag 

komen te staan. Deze groep is op zoek naar extra mensen die deze taak op zich 

willen nemen. Zo wordt de druk op de anderen ook minder.  

Als hier nog wat mensen bij komen zou het betekenen dat men 2 weken per 3 

maanden aan de beurt is om de bloemen te verzorgen. 

 

Wie o wie, wil ons team komen versterken? 

 

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij: 

Annelies Smit-van Stein Callenfels 

e-mail: smit.stein.callenfels@upcmail.nl 

tel: 06-18421242 

 

 

Kunst aan de wanden van het gemeentecentrum   
 

Al vele jaren siert kunst van gemeenteleden of hun familieleden de muren van 

ons gemeentecentrum. Nu zijn dat de olieverfschilderijen van Anneke 

Eikelboom. Deze werken beelden voor een deel de Lijdenstijd uit. In juli gaan 

ze weer terug naar de kunstenares. 

 

Hebt u de schilderijen nog niet kunnen bekijken vanwege de coronacrisis vraag 

dan of u ze t.z.t. ten huize van Anneke en Wim mag komen bekijken (tel. 0318-

630686). 

 

mailto:carolinehendriksen@hotmail.com
mailto:smit.stein.callenfels@upcmail.nl
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Ik heb (nog) geen nieuwe aanbiedingen ontvangen om te mogen exposeren. Ik 

wil de tentoonstellingsperioden verlengen tot een halfjaar. In juli hang ik werk 

van mijzelf op. Vanaf januari 2021 hoop ik de organisatie van exposities aan 

een ander gemeentelid over te dragen. Wie neemt contact met mij op? (0318-

616272). 

 

Karel Loman 

 

Het orgel ziet Abraham!   
 

Vijftig jaar geleden werd ons huidige orgel voor het eerst gebruikt; dat was in 

de dienst van 23 augustus 1970. Het is gebouwd door de firma Pels & Van 

Leeuwen, destijds gevestigd in Alkmaar. Later dit jaar hopen we hier op gepaste 

wijze aandacht aan te kunnen besteden. 

We verkeren in de bijzondere én gelukkige omstandigheid dat Dick Troost al 

die vijftig jaar de vaste bespeler is van dit orgel. Enkele jaren eerder werd hij 

aangesteld als organist en zodoende maakte hij het ‘voorspel’ en de bouw van 

het orgel van nabij mee. Aan de hand van enkele vragen blikt hij terug. 

 

Dick, wat voor orgel trof je aan toen je eind 1967 organist werd? 

Een bijzonder orgel, in meerdere opzichten! 

* Opvallend was de ongebruikelijke verdeling van de manuaalregisters: het 

hoofdmanuaal bezat slechts 3 registers en het tweede (neven)manuaal 5 

registers.  

* De speeltafel stond aan de balustrade, midden voor de orgelkas. Tussen 

speeltafel en orgelkas was een open ruimte met het oog op de koorpraktijk. 

* Een instrument met een opvallend sterke klank maar toch niet echt scherp van 

toon. 

* Ondanks de bescheiden dispositie van totaal 9 registers – inclusief 1 register 

op het pedaal – was het voor mij als organist steeds weer een uitdaging op zoek 

te gaan naar nieuwe klankkleuren. 

* De conditie van het orgel was verre van optimaal met name ten aanzien van 

de electro-pneumatische tractuur. Zo kwamen bij het indrukken van de toetsen 

sommige pijpen weleens niet tot spreken. Hinderlijk natuurlijk. Het euvel was 

vaak een lekkend membraan (klein balgje) waarvan het leder door indroging en 

slijtage was gescheurd. Gaandeweg heb ik dan ook menig membraan vervangen 

waardoor de speelaard steeds betrouwbaarder werd en de orgelklank vitaler. 

 Ook herinner ik me een zondag in juni 1968 toen de orgelmotor voorafgaande 

aan de dienst niet wilde starten. Overigens wel met een mooie timing, het 
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gebeurde tenminste niet tíjdens de dienst. We hebben toen de piano – die 

permanent in de consistoriekamer stond – de kerk ingereden.  

 

Hoe kwam het initiatief voor een nieuw orgel tot stand? 

Al sinds de veertiger jaren van de vorige eeuw leefde de wens om een nieuw 

orgel aan te schaffen omdat het oude instrument regelmatig mankementen 

vertoonde. Het kwam in die jaren zelfs zover dat aan verschillende orgelmakers 

een offerte werd gevraagd. Uiteindelijk bleek nieuwbouw financieel toch niet 

haalbaar en koos men in 1949 voor reparatie en een ingrijpende 

dispositiewijziging van het in 1929 gebouwde Pels-orgel. Deze werkzaamheden 

werden uitgevoerd door orgelmaker D.A. Flentrop. 

Al gauw nadat ik in 1967 als organist was benoemd, borrelden de plannen voor 

nieuwbouw weer op. Er werd een orgelcommissie gevormd waarin de heer J. 

van der Vegt (kerkenraadslid), de heer A.C. Laagwater (gemeentelid en in 1949 

al betrokken bij de orgelrenovatie) en ondergetekende zitting hadden. 

Een lang verhaal kort: uiteindelijk heeft de kerkenraad het besluit genomen om 

tot nieuwbouw over te gaan. Deze beslissing stond overigens niet los van de 

enorme financiële offerbereidheid die de gemeente aan de dag legde.    

 

Had jij, als jonge organist, ideeën over hoe het orgel eruit zou moeten zien, hoe 

het zou moeten klinken? 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog kende de orgelbouw in reactie op het 

bouwen van (elektro-) pneumatische, vaak slap klinkende assemblage-orgels, 

een nieuw ontwikkelingsproces. Men kreeg weer oog voor het orgelmaken als 

ambacht zoals dat oorspronkelijk ook werd uitgeoefend. Het Noord-Duitse 

17e/18e -eeuwse orgel met zijn heldere en doorzichtige klank én zuiver 

mechanische tractuur nam men daarbij als uitgangspunt; dit in tegenstelling tot 

de (verval)periode vanaf ongeveer 1850. Zo wilde men een optimaal instrument 

maken voor de begeleiding van de gemeentezang en voor het vertolken van met 

name orgelmuziek uit de Duitse Barok. 

In de zestiger jaren kreeg ik orgelles van de Wageningse organist Bé Hollander 

op het Flentrop-orgel (1955) in de Grote Kerk aldaar. Dit instrument bezit drie 

manualen en pedaal en is gebouwd volgens genoemde principes. 

Als jonge leerling was ik zeer onder de indruk van dit orgel zowel wat betreft de 

fraaie transparante klank als de speelaard en technische aanleg 

(werkenopbouw). Ziedaar het muzikale klimaat waarin ik nieuwsgierig en 

geboeid opgroeide. Het nieuwe orgel in onze kerk paste naadloos in die 

  

fascinerende en avontuurlijke pioniersperiode van de orgelbouw.  
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Op 29 september 1970 was de officiële ingebruikneming met een concert dat jij 

samen met Jaap Hillen (organist en adviseur bij het orgelproject), Corrie 

Hagen (sopraan) en Jan Hazelaar (fluit) verzorgde. Wat herinner je je van dit 

concert?  

Als antwoord verwijs ik graag naar de recensie die op 30 september 1970 in de 

Edesche 

Courant 

verscheen. 

 

 

Erik van der 

Heijden 
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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 8.30 uur.  

 

Tijdens de maanden juli en augustus worden er herhalingen uitgezonden. 

 

 

 

http://www.edefm.nl/
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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?



AL VELE JAREN EEN BEGRIP!

Bijbels, theologie, romans, kinderboeken,
bladmuziek, cd’s en dvd’s, wenskaarten enz.

Maandereind 10a  ● 6711 AC  Ede  ● Tel. 0318 - 617555
info@fritshardeman.nl  ● www.fritshardeman.nl
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