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Vertroosting der Schriften
Het is een wat ouderwetse uitdrukking: ‘De vertroosting der Schriften’. En het
is dat een collega het laatst noemde, maar je hoort het eigenlijk nooit meer.
Toch is het is een ontroerende zegswijze. Hij komt uit de brief van Paulus aan
de Romeinen waar hij zegt: ‘Want al wat tevoren werd geschreven, werd
geschreven om ons te onderrichten, opdat wij door de volharding en door de
vertroosting van de Schriften de hoop vasthouden.’
De hoop vasthouden door voortdurend met de Heilige Schrift in de weer te zijn.
Dat is misschien niet het eerste waar wij aan denken als het om troost en
vertroosting gaat. Het klinkt wat streng, dat leren en studeren, en dan hebben we
in alle zwaarmoedigheid van de tijd wel behoefte aan iets luchtigers misschien.
Dan hebben we meer met de Heilige Geest, die ook wel expliciet de Trooster
heet. Daar hoef je niet zo hard voor te studeren ook, die komt je gewoon
aanwaaien.
Zeker, maar die Geest waait wel uit de Schriften. En wij leven als gemeente nu
eenmaal bij die Schrift. Bij de Geest die spreekt uit die Schrift. Luther zegt
ergens: ‘Er is voor ons geen bescherming, tenzij dat wij ons verbergen in de
woorden die wij lezen.’ En dat is prachtig, want zo is die Schrift helemaal geen
strenge onderwijzer die met zijn voorschriften en verboden ons eens leren zal,
maar dan is zij als een moeder die in de psalmen zingt en met haar stem de boze
geesten van de mistroostigheid verdrijft. En de gemeente is als haar kind, dat bij
haar schuilt en getroost wordt. En weer hoop vat.
Lieke van Zanden
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Schriftlezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster De Eerste Dag

7 juni 2020, Trinitatis
Exodus 34,4-9
Psalm 150
2 Korintiërs 13,11-13
Matteüs 28,16-20
14 juni 2020, 1e na Trinitatis
Jesaja 12,1-6
Psalm 100
Romeinen 5,6-11
Matteüs 9,35-10,15
21 juni 2020, 2e na Trinitatis
Jeremia 20,7-13
Psalm 69,14-29
Romeinen 5,15-19
Matteüs 10,16-33
28 juni 2020, 3e na Trinitatis
Jeremia 29,1,4-14
Psalm 89,10-19
Romeinen 6,3-11
Matteüs 10,34-42
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Bij alle komende diensten kunnen maximaal 30 gemeenteleden
aanwezig zijn. Dat is exclusief predikant, ambtsdragers, lector,
technicus en koster. Over de wijze waarop en bij wie u zich kunt
opgeven en hoe dat proces zal verlopen, zullen wij in de komende
Nieuwsbrieven informatie geven.

Zondag

7 juni 2020
10.30 uur

Zondag

14 juni 2020
10.30 uur

Zondag

21 juni 2020
10.30 uur

Zondag

28 juni 2020
10.30 uur

Trinitatis
Ds. S. Freytag, Eindhoven
1e collecte: Meet-Inn
2e collecte: Kerk en eredienst
1e zondag na Trinitatis
Ds. M. Diepenbroek, Ede
1e collecte: Nederland – dorpskerken
willen van betekenis zijn
2e collecte: Kerk en eredienst
2e zondag na Trinitatis
Mw. Ds. A.J. van Zanden
1e collecte: Colombia – Opvang voor
ontheemden
2e collecte: Kerk en eredienst
3e collecte: Onderhoud kerkgebouw
3e zondag na Trinitatis
Mw. Ds. A.J. van Zanden
1e collecte: Karm Marg, India
2e collecte: Kerk en eredienst

Alle diensten worden via livestream uitgezonden. De link kunt u vinden
op onze website (zie elders in deze Mededelingen)
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Kosterdiensten
De kosterdiensten in de maand juni worden waargenomen door Kees
Bleijenberg, Cees Kwint en Hans Tick.

Inleveren kopij
Kopij voor het julinummer van Mededelingen kunt u mailen tot uiterlijk
dinsdag 16 juni 2020 vóór 17.00 uur naar Annelies Smit,
smit.stein.callenfels@upcmail.nl .

De bloemen vanuit de kerk in april/mei gingen naar:
19 april:
26 april:
3 mei:
10 mei:
17 mei:

Mw. G.G. Methorst
Mw. G. A. Veltman en Mw. G.
Hazeleger- van Drie
Mw. A. Eversen - Knibbe
Mw. D.F.L. Groters-Mook
Dhr. E.C.F.G. Hallewas
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Kerkenraadsvergadering ELG Ede 6 mei 2020
•
•

•
•
•

•
•

Bloemendienst: op zondag 10 mei tussen 16.00 en 17.00 uur kunnen de
plantjes worden opgehaald
Collecten in de dienst tijdens de livestream. Collectezakken bij
binnenkomst (met kaartje erbij). Tijdens het collectemoment kunnen die
zakken door de ouderling van dienst worden opgehaald, waarna het gebed
over de gaven volgt.
Tot 1 juni geen extra gemeenteleden bij de erediensten
Afkondigen van de bloemen: tot nu toe niet in de livestreamdiensten i.v.m.
privacy. Deze diensten kunnen ook beluisterd worden door derden.
Daarom alleen in Mededelingen verder benoemd.
Er zijn meerdere reacties vanuit de gemeente gekomen. Een aantal zaken
springen eruit:
- Laat meer mensen meezingen. Nu alles op de schouders van Annemarie
en dat gaat nu goed. Tegelijkertijd moet met zingen de afstand groter zijn.
Dit wordt verder afgestemd met Annemarie
- Besloten is dat tot 1 juli het aantal mensen hooguit uitgebreid kan
worden met enkele leden van de cantorij (indien gewenst).
- Vraag uit gemeente is: hoe kunnen we gemeente zijn in deze tijd.
Mensen missen lief en leed en contact met elkaar. Tegelijkertijd is het de
vraag of we dit vanuit de KR moeten regelen. Op dit moment is de
Whatsappgroep geïnitieerd. Dit wordt van harte toegejuicht. De app lijkt te
voorzien in een behoefte.
Vieren van Heilig Avondmaal: komt terug bij de volgende vergadering
Diensten na 1 juni:
Er zijn 30 plekken beschikbaar. Hoe gaan we daarmee om? Daarna zijn er
ook de zomerdiensten. Er wordt met de andere kerken verder afgestemd of
deze doorgang kunnen vinden.
Op dit moment stellen we: degenen die geen livestream kunnen volgen,
hebben voorrang voor de diensten. Daarnaast mensen laten aanmelden. Dit
wordt komende vergadering verder besproken.
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•

•
•
•
•
•

•

Beleid: hoewel we de afgelopen zaken met urgente zaken zijn bezig
geweest, kunnen de belangrijke zaken niet lang blijven liggen. Er moet o.a.
een strategisch beleidsplan komen. Volgende vergadering wordt dit proces
verder besproken.
Lieke van Zanden zal periodiek in de Nieuwsbrief ook een pastorale
bijdrage leveren.
Open kerk lijkt in een beperkte behoefte te voorzien en we gaan hier mee
door.
Livestreams: we hebben wel meer stabiliteit nodig en zijn sterk afhankelijk
van de beschikbare apparatuur. We besluiten om voorlopig met de
livestream verder te gaan. Daarom moeten we extra vrijwilligers vragen.
Ramen: er is aan gewerkt, maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond.
Het jaarverslag wordt meegestuurd met Mededelingen en degenen die
alleen digitaal Mededelingen ontvangen, kunnen een exemplaar ophalen in
de kerk (dagelijks tussen 16.00 en 17.00 uur, met uitzondering van
zondag).
Sluiting: Luthers avondgebed

Dank
Graag maak ik langs deze weg gebruik van de gelegenheid om iedereen te
bedanken voor alle goede en lieve wensen die ik mocht ontvangen na mijn
heupoperatie.
Het heeft me heel goed gedaan, dus nogmaals hartelijk dank allemaal.

Victoire Vervest
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Agenda ELG-Ede
Activiteiten, diensten & preekrooster ELG Ede: alle
opgaven onder voorbehoud!
Datum

Activiteit

Zondag 7 juni
2020

Trinitatis

Zondag 14 juni
2020

1e na Trinitatis

Dinsdag 16 juni
2020

Tijdstip Predikant

HA Bijzonderheid

ds. S.
10.30 uur Freytag,
Eindhoven
ds. M.
10.30 uur Diepenbroek,
Ede

- hervatting
diensten met
aanwezigen

Inleveren kopij
voor
Mededelingen

17.00 uur

Zondag 21 juni
2020

2e na Trinitatis

Dinsdag 23 juni
2020

DB vergadering 10.00 uur

Zondag 28 juni
2020

3e na Trinitatis

10.30 uur

10.30 uur

ds. A.J. van
Zanden
onder
voorbehoud
ds. A.J. van
Zanden

HA

Donderdag 2 juli
KR vergadering 20.00 uur
2020
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

HA

Woensdag 15
juli 2020

Middagdienst

15.30 uur

ds. A.J. van
Zanden

HA

Zaterdag 18 juli
2020

Zomervakantie

Zondag 19 juli
2020

?

Dinsdag 21 juli
2020

17.00 uur
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onder
voorbehoud
17 juli ™. 30
augustus
Geen
gezamenlijke
zomerdienst
Inleveren kopij
Mededelingen
augustus/
september

Geen
gezamenlijke
zomerdienst

Zondag 26 juli
2020

?

Zondag 2
augustus 2020

Eredienst

Zondag 9
augustus 2020

?

Geen
gezamenlijke
zomerdienst

Zondag 16
augustus 2020

?

Geen
gezamenlijke
zomerdienst

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

ds. A.J.
10.30 uur Metske,
Arnhem
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Geen
gezamenlijke
zomerdienst

Geen
HA gezamenlijke
zomerdienst

De inkomsten voor de verschillende doelen in april zijn ongeveer € 800, =, een
mooi resultaat! Giften die worden overgemaakt naar de diaconie met
beschrijving van de bestemming, komen uiteraard ten goede aan het gekozen
doel. Verder worden op dit momenten de inkomsten per zondag verdeeld over
de verschillende collectes (diaconie en kerk en eredienst). Wij danken u
hartelijk voor uw gaven en betrokkenheid!
Nu we niet bij elkaar komen, is het van belang op andere wijze de dienst aan
onze naaste door te laten gaan. 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 is/blijft het omzien naar elkaar van grote waarde!
Collectedoelen in juni
7 juni 2020 Meet-Inn
Inloopcentrum Meet-Inn is aandacht, je thuis voelen, veilig, genieten van
gezelligheid, mensen leren kennen, leuke dingen samen ondernemen, jezelf
ontwikkelen, meedoen, ideeën opdoen. Meet-Inn wil voorbijgangers en vaste
bezoekers, op een gastvrije en laagdrempelige manier ontmoeting, ontspanning
en (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aanbieden.
Meet-Inn is er voor iedereen. Voor u, voor jou, voor jullie als gezin. Kom gerust
een keer mee-eten, doe mee met de spelletjes-avond. Bezoek onze
senioreninloop, praat mee tijdens het Zinvol Cafe over zingeving en
levensvragen of doe mee met een taalgroep Nederlands.
https://meet-inn.nl/
14 juni 2020 Nederland - Dorpskerken willen van betekenis zijn
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken
elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar
én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag 'Hoe lang redden we het nog als
krimpende gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van
ons dorp?'
Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners,
samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open
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kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn
uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk – en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de
dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-protestantse-kerkdorpskerken-willen-van-betekenis-zijn
21 juni 2020 Colombia - Opvang en hulp voor ontheemden
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de
regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van
het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook paramilitairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de
bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun
land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken
belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar
een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel.
Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma´s.
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-kerk-in-actieopvang-en-hulp-voor-ontheemden
28 juni 2020 Karm Marg (India)
Karm Marg is een eenvoudig liefhebbend gezin waarin alle leden met elkaar
verbonden zijn door sterke emotionele banden. Sommigen beschouwen Karm
Marg als een toevluchtsoord. Anderen vergelijken het met een boom die
schaduw en voedsel verschaft. Karm Marg erkent de noodzaak van
basisonderwijs voor het bereiken van langetermijndoelen voor zijn
kinderen. We bieden vijf verschillende manieren voor leren en onderwijs:
• Formeel onderwijs op scholen voor kinderen die al deel uitmaken van
het reguliere onderwijssysteem
• Open scholing voor kinderen die om verschillende redenen niet naar de
officiële school kunnen gaan.
• Niet-formeel onderwijs voor kinderen die ouder zijn, academisch zwak,
gestoord, resistent tegen het idee van formeel onderwijs en/of
taalproblemen hebben.
• Onderwijs voor kinderen met speciale behoeften
• Praktische vaardigheidstraining en on – the -job leren
https://karmmarg.org/
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Eindelijk weer samen (kerk) zijn!
Dat is wat ik steeds hoor als ik gemeenteleden spreek, live of via de telefoon.
Dat het heerlijk zal zijn elkaar weer te mogen ontmoeten en samen te zingen, te
vieren, te bidden. Een volle kerk, wat verlangt iedereen ernaar!
Helaas, helaas, zo zal het niet gaan als er vanaf 1 juni weer kerkdiensten mogen
worden gehouden. De kerkenraad is druk bezig met het opstellen van een
gebruiksplan, op basis van het protocol van de PKN. Daarin staat hoe de
diensten vormgegeven kunnen worden met de anderhalve meter afstand als
leidraad. Het zal veel gemeenteleden tegenvallen, want er mag niet gezongen
worden, terwijl iedereen dat juist zo mist! Al zingend zou het virus zich juist
extra snel kunnen verspreiden.
Ook kunt u niet op uw vaste plaats zitten of waar u maar wilt een plaatsje
kiezen, want om en om moeten de rijen leeg blijven. Naast elke bezette stoel
zijn er drie leeg (= anderhalve meter). Alleen gezinnen (mits niet te groot) en
echtparen kunnen naast elkaar zitten.
Vanaf juni mogen er maximaal 30 personen aan een dienst deelnemen, exclusief
de kerkenraad en de technicus. Want de diensten blijven wél uitgezonden
worden, ook als er weer wat meer mensen in de kerk mogen komen. U kunt dus
wel elke zondag een dienst ‘bijwonen’ al is dat thuis achter de computer of op
de IPad.
Vanaf juli zouden er 100 personen in de kerk mogen, maar ook dan komt dat
i.v.m. het afstand houden neer op ca. 50 personen naast degenen die al
meewerken aan de dienst. Houd er dus vast rekening mee dat u er niet meteen
en/of wekelijks bij zult kunnen zijn. De kerkenraad zal voorrang geven aan hen
die tot nu toe op geen enkele manier de diensten via livestream konden
bijwonen. Vervolgens gaan we een aantal gemeenteleden uitnodigen, u hoort
via de Nieuwsbrief hoe we dat gaan doen. Dus ja, fijn weer samen kerk en
gemeentezijn binnenkort, maar wél op een totaal andere manier dan menigeen
zich had gewenst.
Laten we moed houden en elkaar niet uit het oog verliezen. Ik spreek de hoop
uit dat we een hechte en betrokken gemeente blijven, ook, juist in deze
coronatijd.
Caroline Bockweg, Ouderling pastoraat
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Opbrengst collectes van de maand april 2020
Via de QR-code bij de erediensten is in de maand april € 400,- binnengekomen.
Deze opbrengst wordt verdeeld over diaconie en exploitatie kerk.
Via de bank is voor de kerk een totaalbedrag binnengekomen van € 945,-,
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 ons nu vaak niet helemaal duidelijk of de bijdrage
bestemd is voor Kerkbalans, een collecte of een bestemmingsfonds.
Extra kosten
Het is op dit moment nog niet exact bekend welke kosten wij moeten maken om
de (beperkte) bezoeken van de erediensten weer mogelijk te maken. Dát dit
extra kosten met zich meebrengt is duidelijk. De kerkenraad beslist binnenkort
of wij door zullen gaan met het verzorgen van erediensten met een livestream
via de website. Zoals het nu wordt uitgewerkt, is dit op den duur niet haalbaar.
Willen wij dit service voortzetten dan zal hier naast de inzet van meer
menskracht ook een investering noodzakelijk zijn. Hierover in Nieuwsbrief of
de volgende Mededelingen meer.
De ouderling-kerkrentmeesters,
Wim Eikelboom
Nico van Marle
Arau Vermeer
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Gemeentezondag 2020
Lieve gemeente, wij, Jacky Kwint, Bea de Boer, Suzanne Rutz en Caroline
Hendriksen, zijn al druk bezig (geweest) met het voorbereiden van de
gemeentezondag op zondag 13 september.
Maar toen……waren er ineens geen erediensten meer op zondag en het is nog
maar afwachten wanneer en hoe dat wel weer het geval zal zijn.
Ontmoeten, verbinden en verdiepen is/was onze leidraad voor die zondag.
Al brainstormend bedachten we dat we elkaar juist NU willen zien, inspireren
en prikkelen. Hoe kunnen we dat doen?
Wij zetten de toon en u/jij kunt ons hieronder zien d.m.v. een foto én een
boodschap of wens voor u/jou als lid van ELG Ede. Wij dagen u/jou uit om óók
een foto met boodschap of wens toe te sturen. Dan maken wij er elke maand een
mooie collage van en plaatsen die in ‘Mededelingen’. Zo kunnen we elkaar toch
een beetje zien én lezen we wat die ander bezighoudt/ ons mee wil geven.
U/jij kunt je foto met tekst mailen of opsturen naar Caroline Hendriksen,
Heuvelsepad 14, 6711JP Ede; carolinehendriksen@hotmail.com.
Hartelijke groet van Jacky, Bea, Suzanne en Caroline
PS. Het programma voor de gemeentezondag houd je/houdt u van ons tegoed in
september 2021
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Gezocht
Kerkleden die in Bennekom en Veenendaal de verjaardagskaarten willen
bezorgen bij jarige gemeenteleden!
In Ede en Lunteren/ Barneveld zijn er voldoende bezorgers, maar in deze
bovengenoemde plaatsen niet.
Om een indruk te geven: in Bennekom juni en juli: 2 kaarten; Veenendaal: juni
en juli 3 kaarten. Op die manier kunnen we geld besparen voor onze kerk!
U krijgt elke maand het pakje met de klaargemaakte kaarten bij u thuis
bezorgd!!
Mocht er iemand kaarten willen bezorgen in Wageningen: heel graag.
U begrijpt dat ik dat niet aan onze predikant vraagt, zij heeft werk genoeg!
Graag opgeven bij:
Emmy Koenen
E-mail: e.koenen20@upcmail.nl
Telefoon: 06-28108670
Hartelijk dank alvast!!!!

Gezocht 2
Elke zondag staat er een mooie bos bloemen in de kerk, die na de dienst
gegeven wordt aan een gemeentelid.
Een aantal dames zorgt in toerbeurt ervoor dat deze bloemen er op zaterdag
komen te staan. Ook 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

15

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’ JUNI 2020
1 juni 2020 (Tweede Pinksterdag)
Gesprek met Roy Timmerman en Els Kok (ovb) over “De Heilige Geest,
ongrijpbaar fenomeen?”. Lied van de Week: “Daal liefdesvuur, daal neer.”
Gedicht. Vocale en instrumentale muziek.
8 juni 2020
Interview. Lied van de Week: “Zie, als koning zal Hij komen.” Column.
Muzikale fragmenten.
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15 juni 2020
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over treffende
lectuur in kerk en samenleving. Lied van de Week: “Ga maar gerust…”
Column. Intermezzo’s: muziek en zang.
22 juni 2020
Gesprek met Bram van de Beek over ‘Vrijheid van godsdienst in gevaar?” Lied
van de Week: ‘Kan ooit mijn lied toereikend zijn?”. Column. Zang en muziek.
29 juni 2020
Interview. Lied van de Week: “Uit de diepten” (Psalmen voor nu).
Boekbespreking door Arie Romein van het boek “Zorg voor de ziel” van Arjan
Plaisier. Muzikale intermezzo’s.
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Zoekt u ruimte voor
bijeenkomsten?

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
•
•
•
•
•
•
•
•

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

LOODGIETERS

BEUMER
CV BEDRIJF

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

