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75e jaargang no. 6                                     mei 2020   
 

Hoop 

Zoals in iedere crisis, persoonlijk of collectief, ontstaat als vanzelf de behoefte 

om de ramp te duiden, te verklaren en zelfs om er een zin aan te geven. Ook 

door mensen die doorgaans helemaal niet zo van de zingeving zijn. De hoop dat 

deze coronacrisis in al z’n ellende toch misschien ook ergens goed voor is, zin 

heeft zelfs, steekt in allerlei gedachten en gedaanten de kop op.   

 

Nu is dat ook precies waar de gemeente van de opgestane van leeft, van de 

hoop. Niet voor niets staat tussen Pasen en Pinksteren niet alleen het evangelie 

van Johannes, maar ook de eerste Petrusbrief op het leesrooster.  Dat heeft in de 

kerk oude papieren. Want begint die brief niet met een lofzegging op God “die 

naar zijn vele ontferming ons opnieuw heeft verwekt tot levende hoop door 

opstanding van Jezus Messias uit de doden?” De gemeente als drager van 

levende hoop in een wanhopige wereld. Dat is toch Pasen?  

 

Betekent dit dat die gemeente in tijden van crisis (en wanneer is het eigenlijk 

géén crisis in onze wereld?) de moed niet moet laten zakken, altijd goede hoop 

moet houden ook al is die iedereen al lang in de schoenen gezakt? Hopen dat we 

straks, als dit allemaal voorbij is, onze helden in de zorg en het onderwijs hoog 

zullen hóuden? Dat we ons zorgstelsel weer zullen opbouwen om onze zieken 

en ouderen in bescherming te nemen? De crisis als wake- up call, die als vanzelf 

het beste in ons naar boven haalt. Hopen dat de wereld er straks, na alle ellende, 

als vanzelf een beetje socialer en schoner uit zal zien omdat we er van hebben 

geleerd? Die hoop heb ik helaas niet. Maar is dat belangrijk?  

 

Wat Petrus bedoelt met die hoop is nu juist níet iets wat ik wel of niet heb. Ook 

niet de hoop die wij als gemeente wel of niet hebben, de één wat meer dan de 

ander. Met hoop doelt Petrus op de levende Heer zélf. Hij is de levende hoop 

die in jullie is, zegt hij. Christus zélf is de hoop in en onder jullie. En als de 

wereld je vraagt: wat maakt jullie als gemeente van de Heer nou tot een levende 

hoop, dan verwijs je maar naar de Opgestane, uit wie je bent voortgekomen en 

naar wie je heet. Dan verwijs je naar leven dat sterker is dan de dood; liefde die 

sterker is dan haat; zachtmoedigheid die krachtiger is dan een harde kop en 

solidariteit die sterker is dan zelfhandhaving. Ook al heb je er zelf een hard 

hoofd in.  

Lieke van Zanden  
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Schriftlezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster De Eerste Dag 

 

3 mei 2020 4e van Pasen 

Nehemia 9,6-15 

Psalm 23 

1Petrus 2,19-25 

Johannes 10,1-10 

alternatief: 

Exodus 17,8-16 

Psalm 56 

 

10 mei 2020, 5e van Pasen 

Deuteronomium 6,20-25 

Psalm 66,1-12 

1 Petrus 2,1-10 

Johannes 14,1-14 

alternatief 

 Exodus 19 

 Psalm 68,1-17 

 

17mei 2020, 6e van Pasen 

Jesaja 41,17-20 

Psalm 34,12-23 

1 Petrus 3,8-18 

Johannes 16,16-24 

alternatief 

Exodus 20,1-21 

Psalm 19,8-15 

 

 

 

 

 

 

21mei 2020, Hemelvaart 

Daniël 7,9-10.13-14 

Psalm 47 

(Psalm 93) 

Efeziërs 1,17-23 

(Handelingen 1,1-11) 

Lucas 24,49-53 

(Marcus 16,19-20) 

alternatief 

Exodus 20,22-24 

Psalm 99 

 

24 mei 2020, 7e van Pasen 

Ezechiël 39,21-29 

Psalm 126 

1Petrus 4,12-19 

Johannes 17,1-13 

alternatief 

Exodus 23,1-17 

Psalm 71 

 

31 mei 2020, Pinksteren 

Ezechiël 11,17-20 

Psalm 104,25-35 

Handelingen 2,1-24 

Johannes 14,23-29 

alternatief 

Exodus 24 

Psalm 87 
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Alle komende diensten vervallen i.v.m. maatregelen rondom het 

coronavirus. 

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

onze website (zie elders in deze mededelingen) 

 

 
Kosterdiensten 

zondag 3 mei 2020 

10.30 uur 

Jubilate 

Ds. E. de Fouw, Vlaardingen 

1e collecte: Traumahulp voor 

slachtoffers Boko Haram 

2e collecte: Kerk en eredienst 

zondag 10 mei 2020 

10.30 uur 

Cantate 

Mw. Ds. A. J. van Zanden 

Bloemendienst (zie pag 15) 

1e collecte: project kinderkerk;  

Huize Jemima 

2e collecte: Kerk en eredienst 

   Zondag 17 mei 2020 

10.30 uur 

Rogate 

Ds. P. Endedijk, Arnhem 

1e collecte: Diaconie kosten algemeen 

2e collecte: Kerk en eredienst 

3e collecte: Onderhoud 

gemeentecentrum 

Zondag 24 mei 2020 

10.30 uur 

Exaudi 

Ds. J.H. Uytenboogaardt, Utrecht 

1e collecte:  Oeganda – nieuwe kansen 

voor straatkinderen 

2e collecte: Kerk en eredienst 

Zondag 31 mei 2020 Pinksteren 

Mw. Ds. A.J. van Zanden 

1e collecte: werkgroep Hongarije; 

materialen voor kinderkerk 

2e collecte Kerk en eredienst 
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De  kosterdiensten in de maand mei worden waargenomen door Kees 

Bleijenberg, Cees Kwint en Hans Tick. 

 

Inleveren kopij 

Kopij voor het juninummer van Mededelingen kunt u mailen tot uiterlijk 

dinsdag 19 mei 2020 vóór 17.00 uur naar Annelies Smit, 

smit.stein.callenfels@upcmail.nl . 

 

 
In memoriam 
 
 

Op 2 april is Johan Hendrik Willem (Jan) den Drijver gestorven, in de 

leeftijd van 92 jaar. Van moeders zijde van huis uit Luthers, een tijd lang op 

afstand van de Lutherse kerk, kwam hij nog geen jaar geleden in onze gemeente 

terecht, tot zijn ontroering. Wat was hij blij met de stilte en de rust, met het 

vieren en het zingen van de liturgie.  

In het gesprek dat wij hadden, vertelt hij prachtig over zijn leven, in 

Amstelveen, in Bolsward, over zijn werk als internist en geriater, en over zijn 

vrouw Marike Gemma den Drijver – Dijk, een gereformeerde domineesdochter, 

van wie hij zielsveel had gehouden.     

Op zijn bericht van overlijden vermelden zijn beide zoons, zijn dochter en zijn 

kleinkinderen de brede, culturele belangstelling van hun scherpzinnige en 

erudiete vader en grootvader. Ook dat het zijn wens was om in intieme kring 

begraven te worden. En zo stonden wij midden in de Stille Week, precies op de 

sterfdag van zijn vrouw, aan hun beider graf op de begraafplaats Zorgvlied in 

Amsterdam. En terwijl alles om ons heen bloeide en de vogels zongen, namen 

wij in kleine kring afscheid van deze markante, lieve man. Die in zijn leven niet 

alleen veel voor zijn kinderen en kleinkinderen, maar ook voor anderen had 

betekend.  

Dat al dit goede hen moge dragen  op al hun wegen.      

 

Lieke van Zanden 

  

mailto:smit.stein.callenfels@upcmail.nl
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 De bloemen vanuit de kerk in april gingen naar: 

 

5 april: dhr. T. van Zadel 

12 april: mw. W. Tinga 
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 Livestream 

 

Omdat we tot 1 juni geen erediensten kunnen houden in de kerk, is besloten om 

de erediensten online uit te zenden (livestream). Vanaf Palmpasen is begonnen 

met de online uitzendingen. Het blijkt dat er in een behoefte wordt voorzien, 

omdat de erediensten veel worden bekeken. 

De online erediensten worden uitgezonden via ons youtube-kanaal. Wanneer u 

gaat naar de website van onze gemeente: www.elg-ede.nl, kunt u daar op de 

homepagina een link naar de livestream vinden. 

We zijn de gemeenteleden zeer dankbaar die de online diensten hebben 

mogelijk gemaakt. In het bijzonder gaat onze dank uit naar de technici Jan 

Willem Vermeer en Arnold Smit (en dochters!). 

 

Website 

 

Onze website bleek niet meer goed te werken en daarom is besloten om een 

nieuwe website te ontwerpen. Deze is inmiddels gerealiseerd en u kunt een 

kijkje nemen op: www.elg-ede.nl. Op deze site staan ook de meest actuele 

agenda en nieuwsberichten. Ook de link naar de livestream is hier te vinden. 

 

Verslag KR-vergadering 

 

De kerkenraad is de afgelopen tijd wekelijks bijeengekomen in een online 

omgeving. Hier zijn geen uitgebreide notulen van gemaakt, maar de wekelijkse 

nieuwsbrieven geven weer waar het in de vergaderingen over gaat.  

De komende maanden hopen we weer meer reguliere kerkenraadsvergaderingen 

te organiseren. Dan zal er ook weer een beknopt verslag in Mededelingen te 

lezen zijn. 

 
  

http://www.elg-ede.nl/
http://www.elg-ede.nl/
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Voorzitter kerkenraad 
 
 

De kerkenraad maakt u bekend dat onze voorzitter Gerda Budding helaas heeft 

moeten besluiten haar voorzitterschap neer te leggen. Ruim tweeëneenhalf jaar 

geleden heeft zij de rol van voorzitter op zich genomen. Zij geeft nu aan dat zij 

zich wel bewust was van haar verantwoordelijkheid, maar gesteund door de 

betrokkenheid en het vertrouwen van de gemeente en van de kerkenraad, 

indertijd die taak aanvaard heeft.  

     

De combinatie van een intensieve dagtaak en het voorzitterschap van de 

kerkenraad heeft veel van haar gevergd. Zij zegt zelf: "Mijn gezondheid en 

functioneren hebben mij ertoe gebracht deze functie nu neer te leggen. Dat spijt 

mij oprecht. Ik wil u van harte danken voor het geschonken vertrouwen en de 

steun in de afgelopen periode". 

     

Gerda Budding blijft lid van kerkenraad als diaken, maar wij  

verliezen hiermee helaas een goede voorzitter. Wij begrijpen en  

respecteren haar besluit en danken haar namens de gemeente voor al het werk 

dat zij als voorzitter heeft gedaan. 

     

Over haar opvolging zullen wij u t.z.t. informeren als daarover iets te melden is. 

 

Namens de kerkenraad, 

Daan van Doorne, 

scriba 
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Agenda ELG-Ede 
 
 

Activiteiten, diensten & preekrooster ELG Ede  

N.B : alle opgaven onder voorbehoud 

Datum Activiteit 
Tijdst

ip 
Predikant 

H

A 
Bijzonderheid 

zondag 3 mei 

2020 
Jubilate 

10.30 

uur 

ds. E. de 

Fouw, 

Vlaardinge

n 

  

meivakantie 

eindigt 3 mei 

2020 

dinsdag 5 mei 

2020 

DB 

vergadering 

10.00 

uur 
    

i.v.m. 

Meivakantie 

donderdag 7 mei 

2020 

KR 

vergadering 

20.00 

uur 
      

zondag 10 mei 

2020 
Cantate 

10.30 

uur 

ds. A.J. 

van 

Zanden 

  Bloemendienst  

donderdag 14 

mei 2020 
Prot. Beraad 

20.00 

uur 
    

Gemeentecentru

m 

zondag 17 mei 

2020 
Rogate 

10.30 

uur 

ds. P.H. 

Endedijk, 

Arnhem 

   

dinsdag 19 mei 

2020 
  

17.00 

uur 
    

Inleveren kopij 

voor 

Mededelingen 

donderdag 21 

mei 2020 

Hemelvaarts

dag 

6.00 

uur 

Geen 

dienst 
  Dauwtrappen? 

zondag 24 mei 

2020 
Exaudi 

10.30 

uur 

ds. J.H. 

Uytenboo-

gaardt, 

Utrecht 

    

dinsdag 26 mei 

2020 

DB 

vergadering 

10.00 

uur 
      

zondag 31 mei 

2020 
Pinksteren 

10.30 

uur 

ds. A.J. 

van 

Zanden 

H

A 
Cantorij? 
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donderdag 4 juni 

2020 

KR 

vergadering 

20.00 

uur 
      

zondag 7 juni 

2020 
Trinitatis   

ds. S. 

Freytag, 

Eindhoven 

    

donderdag 11 

juni 2020 

Gemeenteav

ond 

20.00 

uur 
      

zondag 14 juni 

2020 

Eerste na 

Trinitatis 

10.30 

uur 

ds. M. 

Diepenbro

ek, Ede 

    

dinsdag 16 juni 

2020 
  

17.00 

uur 
    

Inleveren kopij 

voor 

Mededelingen 

zondag 21 juni 

2020 

Tweede na 

Trinitatis 

10.30 

uur 

ds. A.J. 

van 

Zanden 

    

dinsdag 23 juni 

2020 

DB 

vergadering 

10.00 

uur 
      

zondag 28 juni 

2020 

Derde na 

Trinitatis 

10.30 

uur 

ds. A.J. 

van 

Zanden 

H

A 
  

donderdag 2 juli 

2020 

KR 

vergadering 

20.00 

uur 
      

zondag 5 juli 

2020 

4e na 

Trinitatis 

10.30 

uur 

ds. W. 

Tinga 
    

zaterdag 11 juli 

2020 

Heidag 

Kerkenraad 

9.30 - 

15.00 

uur 

      

zondag 12 juli 

2020 

Zomerdienst 

ELG 

10.30 

uur 

ds. A.J. 

van 

Zanden 

H

A 
  

woensdag 15 juli 

2020 

Middagdiens

t 

15.30 

uur 

ds. A.J. 

van 

Zanden 

H

A 
  

zaterdag 18 juli 

2020 

Zomervakant

ie 
      

™. 30 augustus 

2021 

zaterdag 18 juli 

2020 

Zomervakant

ie 
      

17 juli ™. 30 

augustus 
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zondag 19 juli 

2020 
Taborkerk 

10.00 

uur 
    

Zomerdienstrege

ling vanaf 18 juli 

2020; geen 

dienst in EL 

Kerk Ede 

dinsdag 21 juli 

2020 
  

17.00 

uur 
    

Inleveren kopij 

voor 

Mededelingen 

zondag 26 juli 

2020 
Noorderkerk 

10.00 

uur 
    

Zomerdienstrege

ling vanaf 18 juli 

2020; geen 

dienst in EL 

Kerk Ede 
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De opbrengst van de in maart gehouden collectes tijdens de dienst, bedraagt € 

319,04 maar zal -zo vertrouwen wij- nog toenemen door giften die nu 

rechtstreeks worden overgemaakt naar de diaconie. Daar hebben we op dit 

moment nog geen totaaloverzicht van. Maar wij danken u bij voorbaat hartelijk 

voor uw betrokkenheid! 

 

Nu we geen diensten met elkaar houden, is het van belang op andere wijze onze 

gaven in te zamelen en de dienst aan onze naaste door te laten gaan. Dat kan 

door een gift over te maken naar de Diaconie ELG:  

NL41 ABNA 059 838 1570, onder vermelding van het doel.  

Ook wordt er gewerkt met een zgn. QR-code die in beeld komt tijdens de 

livestream uitzending van de dienst. Het bedrag dat op die manier binnenkomt, 

zal gelijk worden verdeeld over de geplande collectedoelen van die zondag. 

 

Behalve het inzamelen van gaven, is het van minstens even groot belang elkaar 

niet uit het oog te verliezen, binnen en buiten onze gemeente. Dat kost wat meer 

moeite, maar is zo nodig en betekenisvol! In de media worden tal van 

suggesties gedaan. We zien voorbeelden van bijzondere ontmoetingen ‘op 

afstand’. Laten we elkaar blijven opzoeken, op manieren die we wel tot onze 

beschikking hebben. 

 

Collectedoelen in mei 

 

3 mei  Nigeria – traumahulp voor slachtoffer Boko Haram 

Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de 

vlucht in eigen land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is 

slechts plaats voor 500.000 mensen. De meeste vluchtelingen wonen daarom in 

dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm 

tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties 

biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp voor 1200 

volwassenen en 600 kinderen om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims 

verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar 

bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme. 

 Materiële hulp bieden: 

-voor 28 euro krijgt een gezin (7 personen) een hygiëne-pakket 
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-voor 60 euro krijgt een gezin een voedselpakket voor 1 maand 

-voor 300 euro krijgen kinderen een speeltoestel 

-voor 1500 euro komt er een extra waterput 

 

10 mei  Project kinderkerk: HOUSE JEMIMA 

Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat 

“House Jemima”. In het huis worden Arabische kinderen met een verstandelijke 

of meervoudige handicap opgevangen. 

www.jemima.nl 

 

17 mei  Diaconie algemeen (o.a. kerstattenties) 

De diaconie helpt de Evangelisch-Lutherse Gemeente present te zijn in de 

samenleving. Dat gebeurt door het geven van financiële en materiële hulp aan 

hen die dat nodig hebben, het participeren in grotere verbanden van diaconieën, 

en daarin samenwerken met andere kerken. Voor de hulp die we geven en de 

kosten die we daarvoor moeten maken, zijn we afhankelijk van uw giften. Een 

relatief klein deel vormen de bank- en boekhoudkosten, het grootste deel is 

bestemd voor hulp aan onze naaste 

 

24 mei  Oeganda – nieuwe kansen voor straatkinderen 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze 

bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met geweld. 

Verschillende partners van Kerk in Actie hebben de handen in één geslagen en 

werken samen met de kinderen aan een betere toekomst. Ze zoeken contact met 

hun familie, helpen kinderen aan een dak boven hun hoofd en begeleiden 

kinderen naar school. Want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede 

doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden. Ook doen ze er alles aan 

om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen. Draag bij aan 

nieuw leven voor straatkinderen in Kampala: 

• Contact leggen in Kampala en overleg met familie kost 130 euro per kind. 

• Opvang in Kampala en voorbereiding op terugkeer naar Karamoja kost 225 

euro per kind. 

• Het opsporen van familie in Karamoja en voorbereiding op de terugkomst kost 

40 euro per kind. 

• Een begeleide reis van Kampala naar Karamoja kost 80 euro per gezin. 

• Eerste hulp bij opbouw van nieuw leven in Karamoja (voedsel en start van 

eigen landbouw activiteiten) kost 330 euro per gezin. 

• Juridische hulp voor slachtoffers van geweld kost 200 euro per slachtoffer.  

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jemima.nl&data=02%7C01%7C%7C5c02a83a864948493d0e08d77d383edf%7C0fd5b548a3ae476f886f0df40c197293%7C0%7C0%7C637115552837906896&sdata=QyLEx2APISZhPPEo0o3uG7N%2Fb5CnGc%2BIwK7ezYha3Do%3D&reserved=0


 
 

 13 

31 mei  Materialen kinderkerk (werkgroep Hongarije) 

Onze gemeente heeft een zustergemeente in Szekszárd, Hongarije. Werkgroep 

Hongarije steunt deze gemeente al sinds jaar en dag door het verzorgen van het 

kinderkerk- en jeugdkerkmateriaal.  

 

 

Er wordt al onnoemlijk veel gezegd en geschreven over het coronavirus. 

Hieronder volgt een hoopvol gedicht daarover. Allen moed en kracht en geduld 

gewenst. 

 

Caroline Bockweg, ouderling pastoraat 

 

 

Het...........  

 

Het waait maar rond  

Het zaait maar dood  

Het zaait maar angst  

Het maakt maar eenzaam  

 

Het belast wie al waren belast  

Het verzwakt de verzwakten  

Het vermoeit en put de sterken uit  

Het zet mensen op afstand  

 

Het voert spanningen op  

Het doet gemisten nog meer missen  

Het vraagt om aandacht  

Het vraagt om waakzaamheid  

 

Het zal teruggedrongen worden  

Het zal achter een muur opgesloten worden  

Het zal niet triomferen  

Het legt het af tegen de kracht van de veelkleurige Liefde 
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Zij kent geen grenzen  

Zij sluit geen grenzen  

Zij laat zich de mond niet snoeren  

Zij is onuitputtelijk en kent geen zakken.  

 

Marinus van den Berg  

 

 

 
Bloemendienst 10 mei 2020  
 

Op zondag 10 mei vindt weer de jaarlijkse bloemendienst plaats. Dit keer 

hoogstwaarschijnlijk niet met een volle kerk en met medewerking van de 

kinderen, maar een eredienst via livestreamverbinding. Tóch staat er op 

zaterdag 9 mei weer een bloemengroet klaar voor 80-plussers en anderen die 

wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  

 

Verzoek aan onze gemeenteleden:  

Op zondag 10 mei tussen 16.00 en 17.00 u kunt u een of meer plantjes ophalen 

om rond te brengen in Ede en de regio. Houd daarbij rekening met de regels die 

gelden in deze crisistijd! Als meerdere gemeenteleden een plantje komen 

ophalen, is de klus gauw geklaard. Alvast onze hartelijke dank voor uw 

medewerking. 

 

Caroline Bockweg, ouderling pastoraat 

 

 

Dank 
 

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en erna heb ik heel veel kaarten en 

andere blijken van medeleven gekregen. Dat heeft mij veel goed gedaan. 

Ik heb het ervaren als een gevoel van gemeenschap. 

Heel hartelijk dank! 

 

Hans Scheffers  
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Opbrengst collectes van de maand maart 2020 

De collecte opbrengst voor Kerk en Eredienst :    €  321 

Opbrengst openschaal collecte (1e zondag v.d. maand: onderhoud kerk): €  168 

 

“Digitale” collecte Stille Week: 

Bij diensten die wij konden delen via internet was de mogelijkheid om via een 

z.g. QR code deel te nemen aan de collecte. Met de diaconie is afgesproken één 

collecte houden.  De opbrengst van deze collecte wordt verdeeld tussen kerk en 

diaconie.  De opbrengst van alle diensten was € 318,-  

Hartelijk dank voor alle bijdragen, aanvullende bijdragen zijn uiteraard van 

harte welkom. 

 

De ouderling-kerkrentmeesters 

 

In naam van God en des gewins 

Met 'In naam van God en des gewins' ondertekende de koopman Francesco di 

Marco Datini in de veertiende eeuw de brieven aan zijn agenten in Barcelona. 

Sienna en Marseille. 

Een onderdeel van  een gebed voor aan het begin van een vergadering, - dat kan 

een kerkenraadsvergadering zijn -,  luidt: 

 'De Eeuwige zegene ons als wij aan het werk gaan ten behoeve van deze 

gemeente. De leden hebben hun vertrouwen erin gesteld, dat wij zullen zorgen 

voor haar geestelijk welzijn, haar fysieke veiligheid en voor haar financiële 

zekerheid'. 

 

U begrijpt dat het hier in beide passages gaat om een mooie balans tussen het 

geestelijke en het materiële, op z'n Hollands gezegd, gaat  het om een goede 

balans tussen de dominee en de koopman. 

Deze balans dreigt te verstoren nu tijdens de 'coronaperiode' er niet op de 

gebruikelijke wijze kan worden gecollecteerd. 

Het zal u zijn opgevallen dat er in de liturgie voor de stille week echter wel de 

collectedoelen zijn vermeld. Het gaat daarbij om de Kledingbank Ede, Kerk en 

Eredienst, Onderhoud kerkgebouw, Asheigh's Place, Voedselbank Ede en 

Daklozenopvang Ede en de Lutherse kerk van Nias en de Batu-eilanden. 
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Deelname aan de collecte voor kerk en diaconie kan eenvoudig via de QR-code 

die wordt weergegeven bij de erediensten. (website www.elg-ede.nl bij kopje 

erediensten: terugluisteren)  

 

Daarnaast zou het wel heel erg fijn zijn als u ons helpt ook hier de balans te 

herstellen door uw bijdrage over te maken naar een van de bankrekening onze 

kerk 

 NL41 ABNA 0598 3815 70 ten name van Diaconie Evangelisch-Lutherse 

Gemeente Ede of 

NL49 INGB 0000 9152 06 ten name van Evang. Lutherse Gem. Ede of 

NL09ABNA 0609 1422 59 ten name van Evang, Lutherse Gem. Ede. 

 

Wees bij het overmaken van uw onmisbare bijdrage zo vriendelijk de 

bestemming van uw gift te vermelden. Dan zorgen wij dat uw bijdrage op de 

goede plaats komt! 

 

Alvast bedankt voor uw welwillende bijdrage. 

 

Namens de diaconie en de kerkrentmeesters 

 

Wim Eikelboom 

  

 

  

http://www.elg-ede.nl/
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Voor de kinderen een kleurplaat voor Pinksteren.  
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Geen Palmpasen in de kerk, maar gelukkig waren er toch kinderen die thuis een 

palmpaasstok hebben gemaakt en zo op die manier Palmpasen hebben gevierd.  
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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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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 8.30 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: Rita Tijmes, Sijnie 

Fredrikze en Ike Nijhof. Herhaling: zondag 11.00 – 12.00 en 22.00 - 23.00 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’ Mei 2020 

 

I.v.m. de coronacrisis worden er alleen herhalingen uitgezonden. 

http://www.edefm.nl/


• 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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