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75e jaargang no. 5                                     april 2020   
 

 

Lied van de nuchterheid 

 

In het begin vond ik het heerlijk, die stilte. Elke morgen wakker worden alsof 

het zondag is. Maar naarmate het langer duurt  - en het gaat nog heel lang duren 

- krijgt de stilte iets beklemmends. De lege straten, geen bezoek en in de krant 

al die berichten: ‘in stilte begraven’. De boodschappen mogen alleen nog voor 

de deur worden afgezet, met een handkus door het raam, dág mam! En 

tussendoor wat digitale knuffels. Plotsklaps is de wereld stil gevallen en is er 

een einde gekomen aan alle dingen die zo gewoon waren. En hoe is het 

eigenlijk met de oorlogen in de wereld, en met de vluchtelingen? Alleen de 

vogels mogen godzijdank nog gewoon fluiten en de kinderen mogen nog 

gewoon op straat spelen.  

 

Er is een lied dat alles in zich draagt dat wij in deze ongewone tijd nodig 

hebben. Gezang 106 uit het Liedboek voor de Kerken (1973) is eigenlijk 

bedoeld voor Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, die 

tijd waarin God ver te zoeken is en wij als bange, verweesde kinderen in deze 

wereld rondlopen. Het is geschreven bij de eerste brief van de apostel Petrus, 

die gaat over de vraag hoe je als gemeente van de Heer stand kunt houden in 

tijden van beklemming en onzekerheid. Nuchter blijven, praktisch denken, dat 

is zijn devies. Niet aan de haal gaan met emoties, van jezelf, van anderen. En je 

zeker niet laten ophitsen door demagogen die gebruik maken van die emoties. 

En zo klinkt het ook in dit lied: de nuchterheid bewaren, de gebeden zeggen en 

elkaar bijstaan, dat is wat de gemeente te doen staat. Een lied om regelmatig te 

zingen dus, in deze stille tijd. Want die gaat nog lang duren.    

 

Lieke van Zanden 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Staat voor elkander open, dient elkaar, 

ieder gelijk hij gaven heeft gekregen; 

maakt om u heen het heil des Heren waar 

en deelt met een ruim hart Gods grote zegen. 

 

3. Als iemand spreekt, hij spreke vrank en vrij - 

als iemand dient, hij diene met zijn daden, 

dat God in taal en taak verheerlijkt zij: 

Woord van zíjn Woord, genade voor genade. 

 

4. Door Jezus den Messias wien behoort 

de kracht, de heerlijkheid alle de dagen; 

zo weest nu waakzaam en gedenkt het woord - 

het einde aller dingen heeft geslagen. 

 

W. Barnard, geb. 1920 
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Schriftlezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster De Eerste Dag 

 

5 april 2020, Palmarum 

Matteüs 21,1-11 

Psalm 118,1-2.19-29 

Jesaja 50,4-7 

Psalm 73,13-20 

Filippenzen 2,5-11 

Matteüs 26,1-27,66 

Hallel:Psalm118 

 

9 april 2020, Witte Donderdag 

Exodus 12,(1)15-20 

Psalm 81 

Johannes 13,1-15 

Psalm 81 

Hallel:Psalm113-116 

 

10 april 2020, Goede Vrijdag 

Exodus 12,(1)21-28 

Hosea 6,1-6 

Psalm22 

Hebreeën 9,11-15 

Johannes 18,1-19,42 

 

11 april 2020, Paasnacht 

Genesis 1,1-2,3 

Psalm33,6-9 

Genesis 22,1-18 

Psalm16,5-11 

Exodus 14,15-15,1-3 

Jesaja 54,4-14 

Psalm 30,2-6 

Jesaja 55,1-11 

 Hallel:Psalm117 

Ezechiël 36, 24-28 

Psalm 51, 9-15 

Sefanja 3, 12-20 

Psalm 126 

Psalm 42,2-6 

Romeinen 6,3-4 

Kolossenzen 3,1-4 

Matteüs 28,1-10(20) 

 

12 april 2020, 1e vanPasen 

Exodus 14,9-14 

Psalm118,15-24 

Kolossenzen 3,1-4 

Johannes 20,1-18 

Hallel:Psalm118 

 

19 april 2020, 2e vanPasen 

Genesis 8,6-16 

Psalm111 

1 Petrus1,3-9 

Johannes 20,19-23(31) 

 

 

26 april 2020, 3e vanPasen 

Jesaja 43,1-12 

Psalm116,10-19 

1 Petrus 1,17-23 

Johannes 21,1-14 
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Alle komende diensten vervallen i.v.m. maatregelen rondom het 

coronavirus. 

Over de wijze van thuis meevieren wordt u z.s.m. geïnformeerd (zie ook de 

Nieuwsbrief en het Stille Weekboekje) 

 

 

  

zondag 5 april 2020 

10.30 uur 

Geen dienst 

maandag  6 april 2020 

19.30 uur 

Geen dienst 

Openschaalcollecte: Ashleigh’s place 

   dinsdag  7 april 

19.30 uur 

Geen dienst 

Openschaalcollecte: Voedselbank Ede 

woensdag  8 april 

19.30 uur 

Geen dienst 

Openschaalcollecte: Daklozenopvang 

Ede 

donderdag  9 april 

19.30 uur 

Geen dienst 

1e collecte:  Luth. Kerk van Nias en de 

Batu - eilanden 

vrijdag  10 april 

19.30 uur 

Geen dienst 

Openschaalcollecte: onkosten Stille 

Week 

zaterdag 11 april 

20.30 uur 

Geen dienst 

zondag 12 april 2020 

10.30 uur 

Pasen 

Mw. Ds. A. J. van Zanden 

1e collecte: India – Onderwijs geeft 

kansarme kinderen toekomst 

2e collecte: Kerk en eredienst 
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Kosterdiensten 

De  kosterdiensten in de maand maart worden waargenomen door Kees 

Bleijenberg, Cees Kwint en Hans Tick. 

 

Inleveren kopij 

Kopij voor het meinummer van Mededelingen kunt u mailen tot 

uiterlijk dinsdag 14 april 2020 vóór 17.00 uur naar Annelies 

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

 

  

zondag 19 april 2020 

10.30 uur 

Quasi Modo Geniti 

Ds. A. Groeneveld, Almere 

1e collecte: DPE-hulp in de praktijk 

2e collecte: Kerk en eredienst 

3e collecte: Onderhoud kerkgebouw 

zondag 26 april 2020 

10.30 uur 

Misericordias Domini 

Mw. Ds. A. J. van Zanden 

Viering Heilig Avondmaal 

1e collecte:  Zin op zondag 

2e collecte: Kerk en eredienst 

mailto:smit.stein.callenfels@upcmail.nl
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In memoriam 
 
 

In memoriam Maria Katharine Bodlaender-Groote  

 

In de nacht van zaterdag op zondag 22 februari is Marijke Bodlaender in haar 

slaap overleden. Op de gezegende leeftijd van 84 jaar. Letterlijk en figuurlijk is 

haar leven als een nachtkaars uitgegaan. Vele jaren heeft ze samen met haar 

man Klaus gewoond aan de Bosweg in Bennekom. Toen hij overleed in 2018 

had Marijke inmiddels hart - en heupproblemen en kwam de ziekte dementie 

aan het licht. Op den duur kon ze niet meer in haar huis blijven wonen en werd 

ze opgenomen in Oranje Nassau‘s Oord in Renkum, waar ze ook is overleden. 

 

Marijke Bodlaender was een zeer zorgzame, sociaal bewogen en dienstbare 

vrouw. Ze was ook rijk gezegend met een breed palet aan creatief talent. 

Schilderen, tekenen, pottenbakken, beeldhouwen, timmeren enzovoort. Haar 

hele huis aan de Bosweg in Bennekom was er van boven tot onderen rijk mee 

gedecoreerd. Na de dankdienst werd (een deel van ) haar ‘verzameld werk’ in 

boekvorm aan alle aanwezigen uitgedeeld als een blijvende herinnering aan 

deze bijzondere vrouw. 

 

Marijke Bodlaender was kerkelijk zeer betrokken (net als haar man) bij de 

Evangelisch - Lutherse gemeente in Ede. Ze hield van de natuur, de schepping 

en daarom lazen we op verzoek van de familie in de dankdienst voor haar leven 

op 2 maart j.l. in ‘haar’ kerk een klein gedeelte uit het indrukwekkende loflied 

op de schepping uit Genesis 1 (vers 20-27) en legden dat naast de klassieke 

evangelielezing voor de daaropvolgende zondag uit Mattheus 17,1-9 over de 

verheerlijk op de berg. In het geloof en vertrouwen van de God van Abraham, 

Isaak en Jacob die achter en boven en onder de schepping staat en de toekomst 

open houdt, durfden we haar uit handen te geven, in de handen van de Eeuwige, 

die in Christus naar ons en de wereld omziet.  Ook een heel aantal 

gemeenteleden waren naast de familie en bekenden aanwezig in deze dienst. 

Daarna hebben we haar in familiekring aan de moederschoot van de aarde 

toevertrouwd op de begraafplaats in Bennekom. 

 

Haar gedachtenis zij ons tot zegen! 

Ds. H.J. (Jan) Oortgiesen 
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In memoriam Rochus Zuurmond  

 

In de vroege morgen van 22 februari is Rochus Zuurmond gestorven, in de 

leeftijd van 89 jaar. Met zijn dood verliezen wij niet alleen een betrokken 

gemeentelid, maar verliest ook de kerk in haar geheel een scherpzinnig en breed 

theoloog.  

Over het vele dat Rochus in zijn leven heeft gedaan en geschreven, is deze 

dagen elders veel te lezen. Op deze plaats wil ik met name zijn betrokkenheid 

bij de kerk noemen. Rochus was in al zijn eruditie niet iemand die zich 

terugtrok in een wetenschappelijke wereld. Niet alleen als predikant, ook als 

hoogleraar Bijbelse Theologie en wetenschapper was hij gericht op de kerk. 

Dáár immers worden de Schriften gelezen en wordt het Woord verkondigd. 

Goed lezen dus, hield hij ook ons als studenten voor. Want als verkondiging 

antwoord is op het Woord, dan moet je om te beginnen dat Woord dus goed 

lezen. Dat ben je niet alleen aan de Bijbelse teksten verplicht, maar ook aan je 

gemeente. En aan jezelf. Prediking is immers ook altijd pastoraat aan de 

prediker.   

Zeker, Rochus kon in woord en geschrift bijzonder kritisch uit de hoek komen 

waar hij zag dat de kerk zelf nota bene dit goed lezen in de weg stond. En hij 

liet het daar niet bij zitten. Zijn prachtige en toegankelijke studie over het Onze 

Vader is daar een goed voorbeeld van. De kerk moet weten wat zij met één van 

haar belangrijkste liturgische teksten voor kostbaars in handen heeft.   

Rochus was blij dat er de laatste jaren van zijn leven een gemeente was waar hij 

zich thuis kon voelen. Waar zorgvuldig wordt omgegaan met de liturgie, met de 

Bijbelse teksten en met elkaar. De dankdienst voor zijn leven, waarin de 

Prediker klonk, evenals Paulus en het evangelie van zondag Invocabit, vond 

plaats in het midden van de gemeente. Rijk en ik missen hem en wij gedenken 

hem in liefde en dankbaarheid. Dat zijn stem nog lang zal klinken en velen in de 

kerk mag bemoedigen. 

 

Dan zijn onlangs nog twee mensen uit ons midden gestorven. Net als bij de 

overlijdensberichten in de krant, stemt het treurig ook in hun beider bericht van 

overlijden te lezen dat de crematie vanwege de coronacrisis in kleine kring heeft 

moeten plaats vinden. Geen dankdienst voor hun leven, geen afscheid en 

gedachtenis te midden van vrienden en familie. Mensen sterven deze dagen niet 

alleen in eenzaamheid, ook hun levensverhaal  eindigt in stilte. Eén van de 

onderstaande families geeft in het bericht van overlijden aan, het fijn te vinden 

als mensen een herinnering of gedachte aan hun moeder en oma met hen zou 
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willen delen. Een mooie manier om in deze tijd de overledene te gedenken en 

de familie te troosten.   

 

In memoriam Alijda Rosmolen – Böhne 

 

Op 16 maart is gestorven Alijda Rosmolen - Böhne, weduwe van Geert 

Rosmolen, in de leeftijd van 87 jaar. Zij woonde lange tijd in Veenendaal, waar 

zij deel uitmaakte van de Lutherse Veenendaalse leesgroep. Het bericht van 

overlijden beschrijft haar als een liefdevolle moeder, schoonmoeder en oma: 

‘Altijd vrolijk en zachtmoedig, verstond zij de kunst intens te genieten van de 

kleine en grote dingen van het leven. Met haar brede interesse wist zij ons in het 

hart te raken en als geboren verteller inspireerde zij een ieder met haar 

onbegrensde positiviteit.’ De laatste maanden van haar leven woonde Alijda 

Rosmolen in Woudenberg, alwaar zij ook is gestorven. Moge de prachtige 

herinneringen aan hun moeder en oma de kinderen en kleinkinderen 

vergezellen. 

 

In memoriam Elske Kleisen-Schumann 

 

Op 18 maart is gestorven Else Kleisen-Schumann, in de leeftijd van 91 jaar. 

Else werd op 8 juli 1929 geboren in een klein dorp in Duitsland. De vele 

verhalen uit haar jeugd, uit een ander land en uit een andere tijd, heeft zij zelf 

prachtig opgeschreven. Haar vader stierf toen zij vijf jaar was. Haar broer werd 

in WO II naar Rusland gestuurd. Else trouwde een Nederlandse man en zo 

kwam zij in Amsterdam terecht, waar haar twee jongens werden geboren. Geen 

gemakkelijke tijd voor een Duitse vrouw in Nederland. Naast moeder en 

huisvrouw was Else pedicure. Voor het werk van haar man verhuisde het gezin 

naar Ede.  Helaas eindigde dit huwelijk in een scheiding. Maar Else genoot van 

haar zelfstandige leven. Ze kocht een rode mini, zorgde helemaal voor zichzelf 

en zong met veel vreugde in het Edes vrouwenkoor. Met Ab Kleisen kwam 

opnieuw de liefde in haar leven. Zij trouwden in 1996 en zijn veertien jaar zeer 

gelukkig geweest met elkaar. ‘Ab heeft mij Nederland laten zien’, zei ze. Het 

klonk als: hij heeft ervoor gezorgd dat dit land mijn thuis is geworden.  

 

 

Lieke van Zanden.   
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Werkzaamheden predikant  
 

Allereerst wil ik u allen hartelijk danken voor uw meeleven na het overlijden 

van Rochus, in welke vorm dan ook. Dat heeft Rijk en mij goed gedaan. Ook 

dank aan allen die hebben meegewerkt om de dankdienst en de koffie daarna zo 

goed te laten verlopen Het maakt weer duidelijk hoe waardevol het is deel uit te 

maken van zo’n fijne gemeente.   

Natuurlijk ben ik er nog niet helemaal. Toch is het fijn om het één en ander 

weer op te pakken. Al vergt dat enige creativiteit in deze dagen. Er is veel wat 

niet kan. Terwijl we het juist nu zo nodig hebben om bij elkaar te komen voor 

de eredienst en om elkaar te ontmoeten.  

Als het nodig is, bijvoorbeeld in geval van overlijden, kunt u behalve met onze 

ouderling pastoraat Caroline Bockweg, ook contact met mij opnemen. We 

zullen gezamenlijk bekijken wat ik kan en wat er mogelijk is, eventueel ook met 

collega’s in de omgeving.   

 

Lieke van Zanden    

 

 

  

De bloemen vanuit de kerk in februari / maart gingen naar: 

 

27 februari: Mw. A.J. van Zanden 

  1 maart: Dhr. F. N. Kok 

  8 maart: Hanna en Lise Pleijsier 
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Jarige gemeenteleden van tachtig jaar of ouder in de maand april 

 

De jonge Mance Post vond tekenen heel 

normaal . Haar vader deed dat immers 

ook, zelfs in zijn kasboeken. Ze was in 

haar kinderjaren nogal ziekelijk. Vanuit  

haar grote stoel voor het raam creëerde 

ze een zelfgeschapen wereld. In “Ik 

woonde in een leunstoel” heeft ze die 

herinneringen getekend. Guus Kuijer 

schreef de teksten erbij. Na een mislukte 

carrière voor de klas wijdde ze zich 

helemaal aan het tekenen van illustraties. Niet alleen de krabbellijnen bij 

“Krassen in het tafelblad” zijn van haar hand, ook de gedichtenbundels van 

Ienne Biemans zijn geïllustreerd door Mance. In de bundel “Lang zul je leven” 

vol ritmische versjes, die sterk doen denken aan ouderwetse aftelversjes, is dat 

erg goed gelukt. Je hoeft geen versjes te bedenken bij het schrijven van een 

felicitatie kaartje voor de tachtig plussers van onze gemeente. Een vriendelijk 

woord of een gedachte uit het diepst van je hart verwarmen de verjaardag als 

vanzelfsprekend.  

 

De jarigen in april zijn: 

Op 2 april 

Mw. C. Boone 

Molenparkweg Oost 9A 

6741 ZS Lunteren 

 

op 13 april 

Mw. C.J. Harteveld - de Jong 

Kortenburg 4 

6704 AV  Wageningen 

 

Op 17 april 

Mw. A.C. van Scherrenburg-van ’t 

Loo 

Groenendaal 334 

6715 BJ Ede 

 

Op 19 april 

Mw. G. Hazeleger-van Drie 

Bosrand 1,  kamer 11 

6741 DL Lunteren 
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De reis naar Szekszárd  in oktober 2020 gaat helaas niet door. 

Vanwege het coronavirus is op dit ogenblik alles onzeker. We kunnen nu niet 

overzien of we tegen die tijd weer kunnen reizen en voordat we dat weten is het 

te kort dag om dit alles nog te kunnen organiseren. 

 

Ds. Zoltan Sefcsik is hier inmiddels van op de hoogte gesteld. Hoewel ook zij 

het heel jammer vinden, begrijpen ze onze beslissing wel. Hij meldde nog dat 

wij in 2021 ook hartelijk welkom in Szekszárd zijn. 

 

Dus het is geen afstel maar uitstel. We hopen in 2021 wel naar Szekszárd te 

kunnen reizen. 

 

De werkgroep Hongarije,  

Roos Zoetekouw, Annelies Smit, Maaike Troost, Bea de Boer en Henk Renaud  
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Kerkenraadsvergadering ELG Ede 5 maart 2020  

 

• Opening: Arau Vermeer leest een gedicht van Bonhoeffer: ‘Geluk en 

ongeluk’.  

• Verslag van de vergadering 6 februari 2020.  Dit wordt vastgesteld. 

• 19 maart 2020: Gemeenteavond. Te behandelen onderwerpen worden 

komende week rondgemaild. Ook wordt het thema communicatie kort 

behandeld (website en wijze van communiceren – Hendrie van Manen). 

Interactie met de gemeente wordt op prijs gesteld. 

• 18 april 2020: Ledenvergadering NLVB op 18 april 2020. Er worden nog 

meer mensen gezocht om te helpen met catering en middagprogramma. 

• Terugblik KR vergadering 12 februari 2020 m.b.t. “pionieren”. De vraag is 

of het uiteindelijk wel bij ons past. Met name de idee van een nieuwe 

gemeente (groep) vormen, lijkt minder te passen bij de ELG. Tegelijkertijd 

blijft de vraag of onze koers misschien binnen een bredere definitie van 

pionieren kan vallen. Voorstel om een basaal plan op te stellen en dat te 

laten checken in Utrecht. Met vraag of dit kans van slagen zou hebben 

(max. één A4).   

• Preekvoorziening voor 2021 wordt besproken.  

▪ Marja van Helden zal voor het laatst de preekvoorziening doen voor 

2021. Er wordt een opvolger gezocht.  

• ELG Arnhem geeft aan opnieuw met ons in gesprek te gaan. Onze 

bereidheid is er nog steeds.   

• Met het oog op het corona-virus besluiten we dat de ouwels worden 

gedoopt in de wijn en dat er niet in een kring HA wordt gevierd op Witte 

Donderdag 

• LRP: ledenadministratie en actualiseren van deze gegevens is nog niet 

gebeurd  Er  zijn veel fouten in de gegevens. Op korte termijn zal dit 

worden aangepast. 

• Mailadressen van de kerk werken niet meer. Er is een probleem met de 

webhosting. Dit zal z.s.m. worden aangepakt.  

• Hendrie van Manen werkt verder aan de website en zal dit delen met de 

KR en op gemeenteavond 
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• Rapportage Protestants Beraad d.d. 21 januari 2020: Joop Korteland is 

nieuwe voorzitter. PGE heeft zich geschaard achter commentaar van ELG-

Ede. Ook duidelijk gemaakt dat we niet afkerig zijn van samenwerking.  

• Toiletvoorzieningen blijven beperkt in de kerk, maar er is geen geld voor 

meer toiletten. 

• Op 17 mei is afscheidsdienst van pastor Hans Lucassen.  

• Sluiting met Luthers avondgebed 

 

Agenda ELG-Ede 
 
 

Activiteiten, diensten & preekrooster ELG Ede 

Datum Activiteit Tijdstip Predikant HA Bijzonderheid 

donderdag 2 

april 2020 
KR vergadering 

20.00 

uur 
    ?  

zondag 5 april 

2020 
Palmarum       Afgelast 

maandag 6 april 

2020 

vesper in de 

stille week 
      Afgelast 

dinsdag 7 april 

2020 

vesper in de 

stille week 

19.30 

uur 
via Dick Troost   Afgelast 

woensdag 8 

april 2020 

vesper in de 

stille week 

19.30 

uur 
via Dick Troost    Afgelast 

donderdag 9 

april 2020 

Witte 

Donderdag 

19.30 

uur 
ds. W. Tinga HA Afgelast 

vrijdag 10 april 

2020 
Goede Vrijdag 

19.30 

uur 
ds. W. Tinga   Afgelast 

zaterdag 11 

april 2020 
Paaswake 

20.30 

uur 

ds. A.J. van 

Zanden 
   Afgelast 

zondag 12 april 

2020 
Paasmorgen 

10.30 

uur 

ds. A.J. van 

Zanden 
HA Cantorij  

dinsdag 14 april 

2020 
  

17.00 

uur 
    

Inleveren kopij 

voor 

Mededelingen 
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zaterdag 18 

april 2020 

Jaarvergade-

ring Ned. 

Lutherse 

Vrouwen Bond 

10.00 - 

16.00 

uur 

    afgelast 

zondag 19 april 

2020 

Quasi modo 

geniti 
  

ds. A. 

Groeneveld, 

Almere 

    

zaterdag 25 

april 2020 
Meivakantie       ™. 3 mei 2021 

zondag 26 april 

2020 

Misericordias 

Domini 

10.30 

uur 

ds. A.J. van 

Zanden 
HA 

meivakantie 

vanaf 25-04-

2020 

zondag 3 mei 

2020 
Jubilate 

10.30 

uur 

ds. E. de Fouw, 

Vlaardingen 
  

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 

Cantorij 

donderdag 14 

mei 2020 
Prot. Beraad 

20.00 

uur 
    

Gemeentecentr

um 

zondag 17 mei 

2020 
Rogate 

10.30 

uur 

ds. P.H. 

Endedijk, 

Arnhem 

  Bloemendienst 

dinsdag 19 mei 

2020 
  

17.00 

uur 
    

Inleveren kopij 

voor 

Mededelingen 

donderdag 21 

mei 2020 

Hemelvaartsda

g 
6.00 uur Geen dienst   Dauwtrappen 

zondag 24 mei 

2020 
Exaudi 

10.30 

uur 

ds. J.H. 

Uytenboogaard

t, Utrecht 

    

dinsdag 26 mei 

2020 
DB vergadering 

10.00 

uur 
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zondag 31 mei 

2020 
Pinksteren 

10.30 

uur 

ds. A.J. van 

Zanden 
HA Cantorij  

donderdag 4 

juni 2020 
KR vergadering 

20.00 

uur 
      

zondag 7 juni 

2020 
Trinitatis   

ds. S. Freytag, 

Eindhoven 
    

donderdag 11 

juni 2020 

Gemeentea-

vond 

20.00 

uur 
      

zondag 14 juni 

2020 

Eerste na 

Trinitatis 

10.30 

uur 

ds. M. 

Diepenbroek, 

Ede 

    

dinsdag 16 juni 

2020 
  

17.00 

uur 
    

Inleveren kopij 

voor Medede-

lingen 

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 
HA   
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De totale opbrengst van de in februari gehouden collectes bedraagt € 569,45. 

Heel hartelijk dank voor al uw bijdragen en meeleven. 

Hieronder leest u over de verschillende collectedoelen in de komende maand. 

Gewoontegetrouw collecteren we in de Stille Week o.a. voor onze naasten 

dichtbij. We slaan als kerken via het Diaconaal Platform de handen ineen om 

praktische hulp te verlenen en een bijdrage te leveren aan eerste 

levensbehoeften voor hen die daaraan gebrek hebben. 

 

Nu we (voorlopig; we weten niet hoe lang) geen diensten 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.  

 

Heel hartelijk dank voor uw gaven en medeleven. Voor ons allen: wees 

zorgzaam, voor de naaste en uzelf. Elders (in de Nieuwsbrief) leest u meer over 

manieren om met elkaar in contact te zijn in deze periode en hulp te vragen of 

aan te bieden. 

 

Collectedoelen in april: 

 

5 april  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.  

Kwalitatief goede kleding komt via Kledingbank Ede bij mensen die het 

financieel zwaar hebben. Er wordt bijgedragen aan het kringloopproces. 

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

 

6 april  Ashleigh’s 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, die 

hen liefde en aandacht geeft, zorgt dat ze naar school gaan, dat ze eten krijgen, 
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die er altijd voor ze is. En ook wordt er gezorgd voor onderdak middels een 

goed, stenen huis, waar voldoende ruimte is om de mama en kinderen onder te 

brengen.  

https://www.apsa.nu/ 

 

7 april  Voedselbank Ede 

Voedselbank Ede helpt mensen die onder het bestaansminimum leven. De hulp 

bestaat uit het wekelijks verstrekken van een zo gevarieerd mogelijk 

voedselpakket. Voedselhulp kan worden aangevraagd via diverse 

hulpverlenende instanties.                                                                                                    

De voedselpakketten worden o.a. samengesteld uit levensmiddelen, die niet 

meer via de normale distributieketen kunnen worden verkocht. Naast het 

uitgeven van voedselpakketten is een doelstelling van de Voedselbank: het 

terugdringen van voedselverspilling. 

http://voedselbankede.nl/ 

 

8 april Daklozenopvang Ede 

Het gebeurt nog steeds dat mensen op straat komen te staan door huisuitzetting, 

relatieproblemen, schulden, verslaving of psychische problemen. Deze mensen 

kunnen voor kortere of langere tijd terecht bij de maatschappelijke opvang. Er is 

een passantenverblijf en een 24-uursvoorziening voor korte trajecten en 

langdurig verblijf.  

 

9 april Nias en Batu-eilanden  

Het Luthers Genootschap ondersteunt, in samenwerking met Lutherse 

gemeenten, werkzaamheden en projecten op verschillende locaties in de wereld. 

In Indonesië ondersteunen we onder andere bij: 

de kosten voor de renovatie van Bethanië, het huis voor ouderen op Nias,  de 

realisatie van een agrarisch project waarmee de weeshuizen eigen inkomsten 

kunnen genereren en de aanschaf van een kleurendrukmachine voor de 

drukkerij/boekwinkel. 

http://www.luthersgenootschap.nl/ 

 

12 april India – Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst 

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden 

kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. ‘Dalits’ 

betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en 

worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen 

worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. De organisatie 

Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. 

https://www.apsa.nu/
http://voedselbankede.nl/
http://www.luthersgenootschap.nl/
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Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards 

huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer 

zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht 

ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-voor-dalit-kinderen 

 

19 april DPE-Hulp in de Praktijk 

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

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

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. Een van de initiatieven 

van het DPE is Hulp in de praktijk. Diakenen zeggen soms: we (onze 

gemeenteleden) willen graag mensen in hun omgeving helpen, als dat nodig is. 

Maar hoe weten we waar in de buurt de vragen spelen. Hulp in Praktijk is 

daarvoor het hulpmiddel. 

http://diaconaalplatformede.nl/ik-zoek-hulp/ 

 

26 april Zin op Zondag 

Via de werkgroep Kerk met Stip (vanuit De Open Hof in Ede) is er iedere 

zondag een diaconale activiteit: Zin op Zondag.  In ons gemeentecentrum zijn 

tussen 14.00 en 16.00 uur o.a. ex-gedetineerden en daklozen welkom. 

Vrijwilligers serveren dan koffie / thee, een luisterend oor en een warme 

maaltijd. Ingrediënten hiervoor worden grotendeels geleverd door de 

Voedselbank Ede. Wat daar over is, nadat de verstrekking van voedselpakketten 

die week is afgerond, komt op zondag “bij ons op tafel”. Afhankelijk van de 

wensen van de deelnemers is er letterlijk en figuurlijk ruimte voor ontmoeting 

en gesprek en kan een lichtje ontstoken worden aan de Paaskaars. 

 

Van harte aanbevolen vanuit de diaconie 

In deze tijd krijgen veel mensen, direct of indirect, te maken met de gevolgen 

van het coronavirus. Daarnaast ontstaan er ook veel nieuwe initiatieven 

waardoor voelbaar wordt dat we als mensen verbonden zijn met elkaar. Ook in  

allerlei gemeenten ontstaan initiatieven om naar de meest kwetsbaren om te 

zien. Mensen koken voor elkaar, laten de hond voor elkaar uit en halen 

medicijnen voor elkaar op en veel meer dan dit.                                                                                                                                                                                      

Omdat we als gemeente niet bij elkaar komen, maken we u nog een keer attent 

op de collectedoelen van maart. 

 

22 maart zouden we tijdens de dienst gecollecteerd hebben voor: 

http://diaconaalplatformede.nl/ik-zoek-hulp/
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Doel van de SLOA is om het vakantiewerk van de Lutherse diaconieën een 

blijvende plaats te geven binnen het diaconaat van onze kerk. De SLOA biedt 

betaalbare vakantieweken aan voor Lutherse gemeenteleden die op geen andere 

wijze van het aanbod van commerciële vakantieaanbieders gebruik kunnen 

maken. Het aanbod is breed, kent geen leeftijdscriterium en biedt 

mogelijkheden voor vitalen tot mensen die intensieve zorg behoeven.  

https://www.sloavakantie.eu/ 

*De diaconie steunt de SLOA met een bedrag van € 50 ,= 

 

29 maart zouden we tijdens de dienst gecollecteerd hebben voor: 

Ghana is een West-Afrikaans land dat zich goed ontwikkelt, maar de verschillen 

tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het 

bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans 

op werk. Veel jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, waar 25.000 kinderen 

op straat werken en leven.                                                                                                                    

In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar veertig meisjes 

terecht vanaf 14 jaar. Een enthousiast en deskundig team van docenten en 

sociaal werkers begeleidt de meisjes intensief. Ze leren in tien maanden tijd 

kleding naaien, make-up, sieraden maken of het kappersvak. Ze worden een 

hechte groep, die elkaar ook na de opleiding tot steun is. 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-straatmeisjes 

 

De Lutherse Wereld Federatie maakt ons tenslotte nog attent: 

Naast alle commotie rond het coronavirus in ons eigen land vraag ik uw 

aandacht voor bijgaande noodoproep. Voor degenen die werken op moeilijke 

vooruitgeschoven posten waar weinig of geen medische en andere faciliteiten 

zijn. Te denken valt onder andere aan Remko Veenstra werkzaam voor de 

Syrische vluchtelingen in Jordanië en Noord-Irak en betrokken bij de 

wederopbouw van Mosul 

Voor Jesse Kamstra en Susan Muis betrokken bij de vluchtelingen uit Zuid-

Soedan en Burundi 

U kunt uw eventuele collecte/bijdrage overmaken naar NL28 INGB 0000 0433 

60 t.n.v. Nederlands Luthers Genootschap o.v.v. coronafonds. 

*De diaconie steunt dit doel met een bedrag van € 100,= 

Onder vermelding van het doel, kunt u uw gift overmaken op:   NL41 ABNA 

059 838 1570. 

Laten we blijven omzien naar elkaar! 

 

Nico, Gerda, Els 

 

https://www.sloavakantie.eu/
https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-straatmeisjes
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Smeekgebed 
 

Het is niet enkel wachten en stil hopen. 

Het is ook volgen, dat wil zeggen, lópen,  

de weg op, ook al is er tegenwind. 

’t Is zoeken of je soms een teken vindt.  

 

’t Is werken met je hart en met je handen, 

want wie het licht heeft moet het laten branden 

en God werkt immers door de mensen heen! 

Soms denk ik: maar waar ís dan iedereen? 

 

Er zou een mensenmassa moeten stromen 

dwars door de wereld, ‘k wil ze tegenkomen, 

ik zou de nieuwe toekomst willen zien 

of.. . ben ik zélf nog niet op weg misschien? 

 

Joke Verweerd 

 

Pastoraat in verwarrende tijden 

Door het corona virus zullen we als gemeente elkaar de komende weken niet 

kunnen ontmoeten in de eredienst en er na bij het koffie drinken in het 

gemeentecentrum. Voor iedereen is dat een groot gemis, maar sommigen onder 

ons zal dat extra raken.  

Als u – om wat voor reden dan ook - graag even contact wil hebben of af en toe 

om een praatje verlegen zit, aarzel dan niet en bel met (een van de) 

ondergetekende(n). Wij zijn er voor (u)! Onze telefoonnummers staan achter in 

dit blad. 

Laten we naar elkaar blijven omzien en elkaar bemoedigen in deze moeilijke 

periode.  

 

Lieke van Zanden 

Caroline Bockweg 
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Opbrengst collectes van de maand februari 2020 

De collecte opbrengst voor Kerk en Eredienst:    €  621 

Opbrengst openschaal collecte (1e zondag v.d. maand: onderhoud kerk): €  113 

Opbrengst 3e collecte (3e zondag v.d. maand: Onderhoud gemeente  

centrum)        €  109 

 

 

Voor de actie Kkerkbalans is tot nu toegezegd: € 33.000,-  

Tot en met de eerste helft van maart is t.b.v. Kerkbalans  

€ 21.000,- binnengekomen.  

Hartelijk dank voor alle de toezeggingen en bijdragen.  

Wij missen echter nog een aantal retourbrieven. Bij deze 

verzoeken wij u dringend om zo spoedig mogelijk uw 

toezegging via het antwoordformulier door te geven aan kerkrentmeesters. Met 

een toezegging weten de kerkrentmeesters waar zij aan toe zijn. Hiermee 

kunnen wij zorgen dat het werk in uw kerk kan voortgaan. Op de enveloppe 

graag aangeven dat het “Kerkbalans” betreft, dan komt het direct op de goede 

plaats terecht.  

 

Herhaalde oproep: 

In kerk en gemeentecentrum zijn er regelmatig kleine werkzaamheden. Wie wil 

zich inzetten deze technische onderhoudswerkzaamheden uit te voeren? 

 

 

De ouderling-kerkrentmeesters, 

(kerkrentmeester@elg-ede.nl) 

Wim Eikelboom 

Nico van Marle 

Arau Vermeer 

  

 

  

mailto:kerkrentmeester@elg-ede.nl
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ELG-Ede centrum voor liturgie en kerkmuziek  
 

De Evangelisch Lutherse gemeente wil graag gekend en erkend worden als 

centrum voor Liturgie en Kerkmuziek. Als zodanig gekend en erkend worden, 

vereist daarbij behorende activiteiten en een daarbij passende personele 

bezetting. Gelet op deze wens ziet de kerkenraad zich voor de taak gesteld tijdig 

een besluit te nemen over de verdere invulling van de ELG Ede als centrum 

voor Liturgie en Kerkmuziek en  over de invulling van functie van 

cantor/organist/cantor-organist. 

Omdat de kerkenraad deze beslissing mede gedragen wil laten zijn door de 

gemeente, is hiertoe een ad hoc adviescommissie  ingesteld met de opdracht de 

kerkenraad (zo mogelijk voor  eind april 2020) te adviseren over de verdere 

invulling van de ELG Ede als Centrum voor Liturgie en Kerkmuziek, in het 

bijzonder over de invulling van de functie van cantor/organist/cantor-organist.  

Dit alles rekening houdend met de in de gemeente levende opvattingen en 

gevoelens hierover. 

 

De commissie is bij de totstandkoming van bedoeld advies volkomen vrij in 

haar werkwijze en kan daarbij, zo nodig, een onderscheid maken tussen een 

advies op de korte termijn en een advies voor de wat langere termijn. 

De ad hoc commissie 'Liturgie en Kerkmuziek'  bestaat uit Wim Eikelboom en 

Jan Neels. Zij zal van haar kant zeker gemeenteleden vragen naar hun meningen 

en gevoelens.  

Zij roept u echter ook op de vrijmoedigheid te nemen op eigen initiatief de 

commissie(leden) te laten weten hoe u over de verdere invulling van de ELG 

Ede als centrum voor Liturgie en Kerkmuziek denkt. 

 

Namens de commissie 'Liturgie en Kerkmuziek' 

 

Wim Eikelboom  
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Reanimeer mij niet  
 

Op een natte donderdagavond in februari, komen we bij elkaar voor de 

herhaling van de jaarlijkse reanimatiecursus van de Hartstichting. Met zeven 

gemeenteleden oefenen we de handelingen en bekijken onze spiksplinter 

nieuwe AED. Ook wisselen we ervaringen en gedachten uit rond reanimatie. 

 

We bespreken wanneer je iemand bij een hartstilstand niet reanimeert. We 

ontdekken dat een mondelinge niet - reanimeren verklaring van een naaste, niet 

rechtsgeldig is. Dat betekent dat we alleen bij een schriftelijke niet - reanimeren 

verklaring niet reanimeren. Bij een mondelinge niet -reanimeren verklaring 

gaan we dus wél over tot reanimatie.  

Het lijkt ons goed om dit met u te delen. Mocht u niet gereanimeerd willen 

worden, dan vragen we u om dit op schrift zichtbaar bij u te dragen. Alleen als 

wij bij een hartstilstand direct een schriftelijke verklaring zien, zullen we niet 

reanimeren. We gaan niet zoeken of u ergens een verklaring bij zich draagt. 

Elke minuut die namelijk eerder gestart wordt met reanimatie, levert 10% meer 

overlevingskansen op.  

Een schriftelijke niet - reanimeren verklaring die direct zichtbaar is, is een 

penning (aan halsketting) of tatoeage op de borstkast met de tekst ‘Reanimeer 

mij niet’. Op een niet - reanimeren penning staan ook uw naam, geboortedatum, 

foto en handtekening.  

 

Na deze geslaagde bijscholing, gaan we naar huis, de regen weer in. Het was 

goed om zo met elkaar aan de slag te zijn met de (hart)zorg voor elkaar.  

 

Jeannet Kloosterman 

 

Meer informatie? 

* Nadenken over reanimatie: uw huisarts, www.thuisarts.nl 

* Niet reanimeren penning kopen: www.patientenfederatie.nl 

* Leren reanimeren: www.hartstichting.nl 

  

http://www.hartstichting.nl/
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Het is ook voor de kinderkerk een vreemde tijd. Zeker in deze 40-dagentijd. We 

waren nauwelijks begonnen met ons 40-dagenproject toen door het coronavirus 

de kerkdiensten niet meer door konden gaan. 

 

We waren begonnen met het lezen van de verhalen van Mozes en hebben daar 

liederen bij gezocht en mooie verwerkingen. Het biezen mandje van Mozes was 

al af  en de kinderen hebben ook, net als Mozes, wat hiëroglyfen geleerd. 

 

Om te zorgen dat de kinderen ook thuis door kunnen gaan met het project, 

hebben we dit doorgestuurd naar de ouders. Zij kunnen dan met behulp van 

onze aanwijzingen daar verder mee. 

Ook is er een link (https://www.youtube.com/watch?v=AO2yxjtQ6FY) 

meegestuurd waarbij Aart Staartjes de verhalen van Mozes uit Woord voor 

Woord voorleest. Dit bestand gebruikten we ook in de kinderkerk, waarbij de 

kinderen ademloos zaten te luisteren. 

 

Helaas gaat ook de dienst op Palmzondag niet door, waardoor ook het lopen 

met de palmpaasstokken vervalt. 

Van één van de ouders hoorden we dat hun kind (NB één van de oudsten!) het 

zo jammer vond dat het niet door gaat. Het zou zijn laatste keer zijn!!! Dit zegt 

toch wel wat, dat kinderen dit ook als heel bijzonder ervaren. 

 

Misschien is het een idee dat de ouders toch thuis de Palmpaasstok gaan maken 

met hun kinderen, ook al kunnen we dat nu niet in de kerk vieren. Blijkbaar is 

het toch belangrijk genoeg voor de kinderen om een Palmpaasstok te maken. 

Ga dus ook hiermee aan de slag! 

 

Namens de leiding van de kinderkerk wens ik de kinderen en de hele gemeente 

veel sterkte toe voor de komende, onzekere tijd. 

 

Annelies Smit-van Stein Callenfels 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AO2yxjtQ6FY
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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’ APRIL 2020 

 

6 april 2020 

Gesprek met Ds. Arie Romein  over “Het Triduum in de Stille Week”  

Lied van de Week: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’  Column: Harm van der 

Meij. 

Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.  

 

13 april 2020 

Interview met Agnes Gilles over “De beleving van Pasen”. Lied van de week: 

‘Gij in ’t hemels licht verheven’.  Column: Peter Blokhuis. Muzikale 

fragmenten. Actuele berichten. 

 

 

20 april 2020 

http://www.edefm.nl/
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Gesprek met Arent Veldhuizen over “Dak- en thuislozen”. Lied van de Week: 

‘Ga maar gerust’. Column: Bart Cusveller. Intermezzo’s: muziek en zang. 

Actuele berichten. 

 

27 april 2020 

Gesprek met Gert Visser over “Het koningshuis en koningsdag in historisch 

perspectief”. Lied van de Week: ‘Een loflied voor de Heer’ - Psalmen voor nu. 

Column: Bert Fredrikze.  Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s. 
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