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2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan.
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!
tekst: Willem Barnard melodie: Frits Mehrtens
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Leeskring
Op dinsdag 9 april lezen we de lezing voor Witte Donderdag, Johannes 13,
samen met een preekfragment van Luther over Judas (vertaald te vinden in
‘Luther Verzameld’, blz. 1295). Iedereen is van harte welkom.
Plaats: consistoriekamer van de kerk
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Lieke van Zanden

In Memoriam
Op 23 februari is Willem Eduard Hammers gestorven, in de leeftijd van 77
jaar. Wim groeide op in een warm gezin met twee zussen en een gehandicapte
broer, die vroeg gestorven is. Dit heeft Wims jeugd gestempeld. Hij groeide op
als een behulpzaam en serieus kind dat goed kon leren, graag schaakte en piano
speelde. Wim werd scheikundige, promoveerde cum laude en ontwikkelde zich
tot een erudiet en creatief man met een bijzondere liefde voor de natuur. Deze
liefde heeft hij aan zijn kinderen en zijn kleinkinderen doorgegeven. Hij leerde
hen goed te kijken om de schoonheid van een landschap te ontdekken; goed te
luisteren om een muziekstuk te begrijpen en hij leerde hen, zo vertelde dochter
Marjolein, bewust te spreken om de ander tot nadenken te zetten. Zelf kon Wim
de laatste elf jaar van zijn leven niet meer spreken. Een moeilijke tijd. Toch was
er ook non verbaal communicatie mogelijk en wees Wim tijdens wandelingen in
de omgeving op een bijzonder landschap of de schoonheid van een vogel of een
paddenstoel. Alle jaren dat Wim in het Zonnehuis in Doorn woonde, vierden
we met Wim, dochter Marjolein en enkele gemeenteleden regelmatig in intieme
kring het Heilig Avondmaal. Zijn trouwe Lutherse vrienden zullen deze uren
met Wim missen. Het kon dan ook niet anders dat in de dankdienst voor zijn
leven, waarin ds. Eddy Hallewas en cantor Dick Troost voorgingen, de Maaltijd
van de Heer is gevierd. Ook is er gelezen uit de Psalmen: ‘Ik sla mijn ogen op
naar de bergen’. En met de blik op dit voor Wim zo geliefde landschap is er in
dankbaarheid voor wie hij was door zijn familie en vrienden afscheid genomen
van deze bijzondere man. Daarna is hij ter ruste gelegd onder de luister van de
grote bomen op de begraafplaats in Doorn.
Lieke van Zanden
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zondag

7 april 2019
10.30 uur

zondag

14 april 2019
10.30 uur

maandag

15 april 2019
19.30 uur

dinsdag

16 april 2019
19.30 uur
17 april 2019
19.30 uur

ma
woensdag

ma
donderdag

18 april 2019
19.30 uur

ma
vrijdag

19 april 2019
19.30 uur

Judica
Drs. P.K.A. Akerboom-Roelofs
1e collecte: Rwanda 25 jaar na
genocide
2e collecte: Kerk en eredienst
Open schaal collecte uitgang:
Onderhoudsfonds kerk
Palm- en Passiezondag
Mw. Ds. A.J. van Zanden
1e collecte: werkgroep Hongarije:
Materialen kinderkerk Szekszárd
2e collecte: Kerk en eredienst
Vesper m.m.v. cantorij,
(zie artikel op pagina 5)
Openschaalcollecte: Daklozen Opvang
Ede
Vesper m.m.v. cantorij
Openschaalcollecte: Voedselbank Ede
Vesper m.m.v. vocaal ensemble
'Fresco'
Openschaalcollecte: Kledingbank Ede
Witte Donderdag
Mw. Ds. A.J. van Zanden
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. cantorij
1e collecte: Luth. Kerk van Nias en de
Batu-eilanden
Goede Vrijdag
Les sept paroles du Christ sur la croix,
m.m.v. cantorij
Openschaalcollecte: onkosten Stille
Week

ma
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zaterdag

20 april 2019
20.30 uur

zondag

21 april 2019
10.30 uur

zondag

28 april 2019
10.30 uur

Stille Zaterdag
Paaswake
Mw. Ds. A.J. van Zanden
Pasen
Mw. Ds. A.J. van Zanden
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. cantorij
1e collecte: Tent of Nations
2e collecte: Kerk en eredienst
3e collecte: Stichting Kerkmuziek
Quasi Modo Geniti
Drs, K. van der Horst
1e collecte: Diaconie algemeen
2e collecte: Kerk en eredienst

Noorderkerk

zondag 7 april 2019

10.00 uur
Mw. Ds. C. Oosterveen

Protestantse
wijkgemeente Tabor
10.00 uur
Ds. N.L.M. Vlaming,
Utrecht
Ds. G.H. Westra
Ds. G.H. Westra, HA

zondag 14 april 2019
donderdag 18 april 2019
19.30 uur
vrijdag 19 april 2019
19.30 uur
zaterdag 20 april 2019
21.00 uur
zondag 21 april 2019

Ds. A. Romein

Mw. Ds. C. Oosterveen

Ds. G.H. Westra

zondag 28 april 2019

Drs. T. Werner

Ds. W. Verschoor,
Amersfoort

Mw. Ds. C. Oosterveen

Ds. G.H. Westra
Ds. G.H. Westra, HA

4

Stille Week 2019
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt in de Evangelisch-Lutherse
kerk aan de Beukenlaan elk jaar ter voorbereiding op Pasen de Stille Week
gehouden.
Vanaf Palm- en Passiezondag tot en met Paasmorgen, van 14 t/m 21 april, vindt
elke dag een viering plaats.
Deze week is oecumenisch van opzet met medewerking van verschillende
liturgen, de Lutherse Cantorij en het vocaal ensemble ‘Fresco’. Het karakter van
de vieringen wordt bepaald door liederen, lezingen, gebeden, muziek en stilte.
De aanvangstijden van de vieringen zijn doorgaans 19.30 uur. Alleen de
erediensten op Palm- en Passiezondag en Paasmorgen beginnen om 10.30 uur,
en de Paaswake begint om 20.30 uur.
Les sept paroles du Christ sur la croix
In de vesper op Goede Vrijdag 19 april zal de Lutherse Cantorij samen met
organist Erik van der Heijden het expressieve ‘Les sept paroles du Christ sur la
croix’ voor solistenkwartet en koor van Charles Gounod (1818-1893) uitvoeren.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Dick Troost. Aanvang: 19.30 uur.

Kosterdiensten
De kosterdiensten in de maand april worden waargenomen door Jan de Groot,
Kees Bleijenberg, Hans Tick en Cees Kwint
Oppas
Voor kinderen van 0-4 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst oppas in de
grote zaal van het gemeentecentrum.
Kinderkerk
Voor kinderen van 4 - 12 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst
kinderkerk in hun eigen ruimte in het gemeentecentrum. De kinderen
beginnen de dienst in de kerk.
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Jongerenkerk
Voor de jongeren van 12-16 jaar is er elke 1e zondag van de maand
jongerenkerk in hun eigen ruimte in het gemeentecentrum. De jongeren
beginnen de dienst in de kerk.
Inleveren kopij
Kopij voor het meinummer van Mededelingen kunt u mailen
tot uiterlijk dinsdag 16 april 2019 vóór 17.00 uur naar
Annelies Smit, smit.stein.callenfels@upcmail.nl .

Beknopt verslag kerkenraadsvergadering ELG Ede van 7 maart 2019
•
•
•
•
•
•

Arau Vermeer opent de vergadering met het lezen uit “Bijbelse Miniaturen”
van Carel ter Linden: “De eersten zullen de laatsten zijn”.
Lieke van Zanden bespreekt met ons de liturgische aspecten van de
schriftlezingen.
Voor de Paaskaars 2018 is voorlopig een bestemming gekozen.
De gemeenteavond van 17 oktober 2019 wordt indien mogelijk verplaatst
naar 10 oktober 2017.
De agenda voor de gemeenteavond op 14 maart 2019 wordt vastgesteld.
Eén gemeentelid heeft zich bereid verklaard in de kerkenraad zitting te
nemen als ouderling. Gerda Budding overlegt nog met de betrokkene over
specifieke taken, die hij/zij zou kunnen verrichten. Lisan Verboom treedt
binnenkort af als diaken. Nico van Beek is op korte termijn weer
beschikbaar als diaken. Lieke van Zanden zoekt met de betrokkenen een
mogelijkheid om deze intredes en het aftreden in één eredienst te laten
plaatsvinden.
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•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Verder zijn er nog diverse taakdelen buiten de kerkenraad in te vullen; op
de gemeenteavond van 14 maart 2019 zal hier aandacht aan worden
geschonken.
Het rooster van de Stille Week 2019 is verschenen en de taken voor de
ambtsdragers worden verdeeld.
De Raad van Kerken Ede vraagt ons of wij meedoen aan de Kerkennacht
2019. Op basis van de ervaring uit het verleden besluit de kerkenraad dit
niet meer te doen.
Arau Vermeer geeft een toelichting op het “Overzicht beheerstaken” en
“Taakverdeling van college van Kerkrentmeesters”.
Stand van zaken Actie Kerkbalans 2019: er zijn tot nu toe ca. 30 reacties
ontvangen, maar dit geeft nu nog onvoldoende inzicht in wat er dit jaar aan
inkomsten verwacht mag worden.
Daan van Doorne rapporteert over het overleg in het Prot. Beraad van 6
maart 2019. Dit was een constructief overleg, waarin gesproken is over
diverse onderwerpen van gezamenlijk belang, b.v. een gezamenlijke PKNEde folder, de werkgroep “Duurzaamheid” en “Bespreek het Samen”.
Lieke van Zanden is uitgenodigd met alle pastores in Ede voor de
periodieke ontmoeting met het college van B&W op 27 maart 2019. Zij
vraagt ons suggesties voor onderwerpen, die zij daar te berde zou kunnen
brengen.
Arau Vermeer meldt dat hij eind maart 2019 met een delegatie van de
Generale Synode en de Evangelisch-Lutherse Synode een werkbezoek van
enkele dagen brengt aan de Lutherse Wereldfederatie in Genève.
Daan van Doorne rapporteert over het gesprek op 4 maart 2019 met
classispredikant Wilbert van Iperen, waarin o.a. de positie van onze
gemeente ter sprake is geweest.
Voorzitter Gerda Budding sluit de vergadering en bidt met ons het Luthers
Avondgebed.

Daan van Doorne, scriba
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Agenda van de ELG Ede

Versie: 8 maart
2019
donderdag 4 april
2019
zondag 14 april
2019
maandag 15 april
2019
dinsdag 16 april
2019
dinsdag 16 april
2019
woensdag 17 april
2019
donderdag 18 april
2019
vrijdag 19 april
2019
zaterdag 20 april
2019
zondag 21 april
2019
zaterdag 27 april
2019
dinsdag 7 mei
2019
donderdag 9 mei
2019
dinsdag 14 mei
2019
zondag 19 mei
2019

Omschrijving

Tijdstip

KR vergadering

20.00 uur

Eredienst

10.30 uur Palm- en Passiezondag

Vesper

19.30 uur

Vesper

19.30 uur
15.00 uur

Toelichting

Inleveren kopij voor
Mededelingen

Vesper

19.30 uur

Eredienst

19.30 uur Witte Donderdag

Eredienst

19.30 uur Goede Vrijdag

Eredienst

20.30 uur Stille Zaterdag

Eredienst

10.30 uur Eerste Paasdag
™. zondag 5 mei 2019

Meivakantie
DB vergadering

10.00 uur i.v.m. Meivakantie

KR vergadering

20.00 uur i.v.m. Meivakantie
15.00 uur

Eredienst

Inleveren kopij voor
Mededelingen

10.30 uur Bloemendienst
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donderdag 23 mei
2019
dinsdag 28 mei
2019
donderdag 30 mei
2019
donderdag 6 juni
2019
zondag 9 juni
2019
dinsdag 18 juni
2019
dinsdag 25 juni
2019
dinsdag 25 juni
2019

Gemeenteavond 20.00 uur Gemeentecentrum
DB vergadering

10.00 uur

Hemelvaartsdag

6.00 uur

KR vergadering

20.00 uur

Eredienst

10.30 uur Eerste Pinksterdag
15.00 uur

DB vergadering

10.00 uur

KR vergadering

20.00 uur

Dauwtrappen

Inleveren kopij voor
Mededelingen

Extra KR met
classispredikant

De totale opbrengst van de in februari gehouden collectes bedraagt € 614,31.
Hartelijk dank voor uw bijdragen. Ook de komende maand staan weer een
aantal belangrijke doelen op het rooster. Hieronder leest u er meer over. In de
maand april zijn er wat meer collectemomenten, door de vieringen in de Stille
Week. Een bijdrage kunt u ook altijd overmaken onder vermelding van het doel,
naar de Diaconie ELG: NL41 ABNA 059 838 1570.
Bedankt voor uw meeleven en bijdragen, het omzien naar elkaar, ver weg en
dichtbij!
Collectedoelen in april
7 april, 40 dagen collecte: Rwanda 25 jaar na genocide
De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, besloot dat ze God
wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in
pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. De organisatie
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ondersteunt kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf
besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met
hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in
de zorg voor zichzelf en hun gezin.
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-kerk-in-actie40dagentijd-zending-cuba
14 april, werkgroep Hongarije: Materialen kinderkerk
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. Ook dit voorjaar zal een bezoek worden
gebracht vanuit Ede.
15 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.
16 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.
17 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.
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18 april, Lutherse kerk van Nias en de 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
19 april, onkosten Stille Week
Samen stil zijn en toeleven naar het Licht. Het boekje is onze gids. Uw bijdrage
is van harte welkom.
21 april, Tent of Nations
Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem.
De familie Nassar zet zich met het project Tent of Nations in voor recht en
vrede. Zij put hoop uit het feit dat er wereldwijd mensen in vriendschap en
solidariteit om hen heen staan. Middels dit project bouwen zij bruggen van
wederzijds begrip, verzoening en vrede vanuit een breed perspectief. Het
basismotto voor al het werk is ‘We refuse to be enemies’
28 april, Diaconie algemeen
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 het daarin samenwerken met andere kerken. Voor de hulp die we geven en
de kantoorkosten die we daarvoor moeten maken, zijn we afhankelijk van uw
giften.
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LOSLATEN
Om los te laten is liefde nodig.
Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt,
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen.
Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer,
Het is het besef dat ik de ander ruimte geef.
Loslaten is niet het onmogelijk maken,
Maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties.
Loslaten is machteloosheid toegeven,
Hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.
Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te geven.
Het is jezelf zo goed mogelijk maken.
Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.
Loslaten is niet oordelen, maar de ander toe te staan mens te zijn.
Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,
Maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,
Het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.
Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar elke dag nemen zoals die
komt.
En er mezelf gelukkig mee prijzen.
Loslaten is niet anderen kritiseren of reguleren,
Maar te worden wat ik droom te zijn.
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
Maar groeien en leven voor de toekomst.
Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.
– Nelson Mandela –
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Opbrengst collectes van de maand februari 2019
De opbrengst van de collecten voor Kerk en Eredienst: € 557
Opbrengst openschaal collecte (1e zondag v.d. maand): € 72
Opbrengst 3e collecte (3e zondag v.d. maand: onderhoud gemeentecentrum):
€ 169
Kerkbalans
Voor de actie Kerkbalans is tot nu toegezegd: € 33.800,Tot 1 maart 2019 is t.b.v. Kerkbalans een bijdrage van € 10.400,binnengekomen. Hartelijk dank voor alle de toezeggingen en bijdragen.
Wij missen 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.
De brieven Kerkbalans willen wij graag ontvangen in de bus in de hal van kerk
of per post aan het kerkadres. Op de enveloppe verzoeken wij u aan te geven dat
het “Kerkbalans” betreft, dan komt het direct op de goede plaats terecht.
Dank voor uw medewerking.
Communicatie naar de kerkrentmeesters
Wij verzoeken u dringend om alle zaken betreffende financiën aan te leveren
via de mailadres van de kerkrentmeesters: kerkrentmeester@elg-ede.nl of per
post op het adres van de kerk:
Beukenlaan 12, 6711 NH Ede.
Als er dringende zaken zijn, die u wil doorgeven of vragen, dan is het van
belang om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met één van de
kerkrentmeesters persoonlijk (per telefoon of privé e-mailadres).
De ouderling-kerkrentmeesters,
Wim Eikelboom
Nico van Marle
Arau Vermeer
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We zijn gestart met het 40-dagenproject. Het thema dit jaar: ‘Een nieuw
begin!’
We gaan op weg naar Pasen: een nieuw begin.
Onderweg lezen we verhalen over Jezus.
Daarnaast horen we het verhaal van Julia en Stef, die van een stuk grond naast
hun huis een mooie tuin willen maken.
In de kinderkerk maken we samen met de kinderen een eigen ‘tuin’. Ze mogen
zelf samen een plan maken en uitvoeren.
Benieuwd hoe dit er uit ziet?
Kom gerust kijken. De tuin staat al in het gemeentecentrum en zal met Pasen in
de kerk te zien zijn.
Op zondag 14 april vieren we Palmzondag. De kinderen zullen dan ook weer
met hun Palmpaasstok in de kerk zijn.
En op zondag 21 april is het Pasen. Dan mogen de kinderen tijdens de dienst
weer samen de Avondmaalstafel dekken. Dit is de laatste jaren een mooie
traditie geworden. Een taak die de kinderen zeer serieus nemen.
We maken er samen met de kinderen én de gemeente weer een mooi project
van.
Namens de leiding van de kinderkerk
Annelies Smit-van Stein Callenfels
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Beknopt verslag van de gemeenteavond 14 maart
2019
Voorzitter Gerda Budding opent de avond met het lezen van een tekst uit het
Luthers Dagboek 2016/2017 (16 maart) die hoort bij de lezing van zondag
Reminiscere over de verheerlijking op de berg. Zij heet de ongeveer zestig
bezoekers welkom en meldt wie bericht hebben gegeven van verhindering.
Het hoofdonderwerp voor deze avond is de “Toekomst van de ELG Ede”, met
als ondertitel “Voorbereidingen beleidsplan”. Zij schetst hoe de kerkenraad in
samenspraak met een aantal gemeenteleden tot uitgangspunten voor de
toekomst is gekomen voor onze identiteit en in welke situatie wij ons bevinden.
Onze gemeente wil blijven voortbestaan met behoud van de huidige identiteit.
Aan de erediensten wordt veel waarde gehecht in de huidige vorm: een
doordachte liturgie met verkondiging, symboliek en muziek in interactie met de
gemeente. Predikant en cantor-organist spelen daarin een belangrijke rol. Wij
zijn een actieve en ook groeiende gemeente met jonge gezinnen. Er wordt door
gemeenteleden veel werk verzet voor de gemeente. De geldmiddelen zijn helaas
onvoldoende om op den lange duur de huidige situatie te kunnen voortzetten.
Onze vitaliteit moeten wij ook vertalen in een duurzaam financieel beheer. De
kerkenraad ziet zeker mogelijkheden voor de toekomst, maar dat betekent dat
wij in 2019 al substantiële ombuigingen moeten inzetten om de begroting 2020
sluitend te krijgen.
Hierna kunnen de aanwezigen reageren op de inleiding met presentatie van de
voorzitter. Uit de reacties van de gemeenteleden blijkt dat men het een helder
verhaal vindt en dat men zich niet afwendt van problemen, voor zover deze er
zijn. Er wordt nadere toelichting gevraagd en gegeven op wat in een
vergelijkbare situatie de omvang van de predikantsplaats is. Rekening houdend
met onze bijzondere omstandigheden als streekgemeente blijkt toch dat wij
boven onze stand leven. Verder wordt door de aanwezigen wel het vertrouwen
uitgesproken dat passende maatregelen onze positie gezond zouden moeten
kunnen maken. Er worden verschillende suggesties gedaan om onze financiële
situatie te verbeteren; hier wordt nota van genomen en de kerkenraad zal
onderzoeken wat wij kunnen toepassen. Daarnaast wordt er de zorg
uitgesproken dat maatregelen zouden kunnen leiden tot verschraling van het
pastoraat; dit laatste mag naar ieders mening niet het geval worden. Dit zou de
essentie raken van ons gemeentezijn.
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Nadat een ieder aan het woord geweest is, die op dit punt wat te berde wilde
brengen, vraagt Gerda Budding ook nog aandacht voor een paar taken die
uitgevoerd moeten worden, maar waar de kerkenraad zelf niet aan toe komt,
zoals tuinonderhoud. Er is veel te doen, er wordt heel veel gedaan, maar er is
meer man/vrouwkracht nodig. Wij zijn nu teveel afhankelijk van te weinig
mensen en dat maakt ons kwetsbaar. Er zijn formulieren aanwezig waarop
verschillende taken genoemd worden, waar men een keuze uit kan maken.
De avond wordt besloten met het gezamenlijk zingen van Lied 543: “Gij zijt in
glans verschenen”, in de hoop dat de tekst van dit lied ons zal bemoedigen met
vertrouwen in de toekomst.
Als besluit van deze avond word er nog geruime tijd door de aanwezigen
nagepraat onder het genot van een glaasje.
Daan van Doorne, scriba

Grote schoonmaak Gemeentecentrum
Wie helpt er mee om op zaterdag 30 maart a.s. de jaarlijkse grote
schoonmaakbeurt te geven aan ons gemeentecentrum?
U kunt zich tijdens deze jaarlijkse traditie heerlijk uitleven met spons, zeem,
dweil en ragebol.
Het is elk jaar weer een erg gezellig gebeuren en tevens goed voor de teamgeest
en onderlinge saamhorigheid.
Het spektakel begint om 09.00 uur en duurt tot circa 13.00 uur.
Komt in grote getale, want het gezegde luidt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd,
met andere woorden, hoe meer deelne(e)m(st)ers, des te sneller is de klus
geklaard.
Wat u zelf mee moet brengen:
►emmer
►spons, zeem en trekker
►sopdoekje (wonderdoekje)
►huishoudtrapje (indien mogelijk)
Gezorgd wordt voor koffie en thee met iets lekkers erbij en de nodige
schoonmaakmiddelen.
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U kunt zich hiervoor opgeven bij Roos Zoetekouw-Dudink, tel. 0344 – 691973.
Mocht u zich niet opgeven en toch onverwacht een paar uurtjes beschikbaar zijn
dan bent u altijd van harte welkom!

Schilderijen Jan van Rossem jr.
De schilderijen van Annelieke Loman hangen in de maand maart nog in het
luthers gemeentecentrum. Van april tot en met juni komt werk van Jan van
Rossem (zoon van Jan en Rie van Rossem) aan de wanden. Jan heeft na de
kunstacademie in Utrecht 14 jaar les gegeven in Oman en nu aan de
Internationale Schakelklassen in Utrecht. Over zijn schilderijen zegt hij: 'Ik
maak sterk expressieve schilderijen met patronen uit het Midden-Oosten. Om
mijn effecten te bereiken, maak ik zelf mijn verf, deels met pigmenten die ik
maak met materiaal uit de woestijn. Ik schilder op een snelle manier in vele
lagen totdat mijn schilderijen een ruimtelijke werking krijgen.
De abstractie van mijn onderwerpen maakt mijn schilderijen speels en
tijdloos.' Voor meer informatie: www.janvanrossem.com.
Karel Loman

Bijeenkomst Stichting Vrienden van Hoekelum 13
april 2019
Op zaterdag 13 april 2019, 13.30 uur organiseert Stichting Vrienden van
Hoekelum een bijeenkomst met prof.dr. Sabine Hiebsch in het Koetshuis
van Kasteel Hoekelum over:
Assepoesters en heilige vrouwen: Martin Luther en zijn uitleg van
vrouwen in de Bijbel'
Prof. dr. Sabine Hiebsch is bijzonder hoogleraar op de KooimanBoendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het
(Nederlandse) lutheranisme aan de Theologische Universiteit Kampen. In
haar lezing zal zij laten zien hoe Luther bijvoorbeeld over Maria dacht. In
tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, bleef Maria namelijk
belangrijk voor Luther, maar dan wel op een Bijbels fundament.

17

Muzikale omlijsting
Maarten Luther was niet alleen op theologisch gebied, maar ook op muzikaal
gebied verantwoordelijk voor een reformatie. Luther wist dat muziek een
belangrijk middel was om de boodschap van de reformatie te verspreiden. Dit
programma wordt omlijst door Ada Pérez en Gerrieke Verheij op blokfluit,
traverso en cello.
Deze dag is weer een uitvloeisel van onze doelstelling. Daartoe behoort
onder meer 'het organiseren van levensbeschouwelijke en culturele
activiteiten, zo mogelijk verband houdend met het Luthers gedachtegoed’.
Het wordt een bijzondere bijeenkomst waarop U hartelijk welkom bent.
Wij hopen veel vrienden en donateurs op deze middag te kunnen begroeten.
Kosten
• De kosten van deelname, inclusief deelname aan het diner, zijn
vastgesteld op € 25,00 per persoon. Het is overigens mogelijk alleen de
voordracht bij te wonen. Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 7,50 p.p.
• U kunt zich opgeven door het sturen van een e-mail naar
vriendenvanhoekelum@upcmail.nl vóór 6 april 2019.
• Betaling kan ter plaatse of vooraf op rekening NL28 INGB 0005 3117 21
t.n.v. Stichting Vrienden van Hoekelum te Ede.
Namens het bestuur,
Chica van Dam, voorzitter
Herman van Scherrenburg, secretaris

www.bespreekhetsamen-ede.nl
Het nieuwe seizoen van Bespreek het Samen 2018 - 2019 is
online!
Programma april 2019:
11-04-2019 ds. Marcel Wielhouder, Forever Young? Over oud worden en zijn.
07-04-2019 ds. Jan Peter Prenger Fascinerende films….Down to earth
28-04-2019 Pauline Seebregts, Judith.....het verhaal van een dilemma
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Bachs Mattheüs Passion weer terug in Ede
Jaarlijks zijn er, voorafgaand aan Pasen, in heel Nederland uitvoeringen te
horen van de bekendste grote passie van Johann Sebastian Bach; de
'Matthäus'. COV Sursum Corda hoopt deze traditie voor Ede weer nieuw
leven in te blazen met haar uitvoering van deze meeslepende compositie,
gebaseerd op het lijdensverhaal uit het Bijbelse evangelie van Mattheüs.
Het Lunterse koor brengt op zaterdag 6 april dit bijzondere werk op een
sfeervolle locatie, de Oude Kerk in Ede, ten gehore. Het begeleidende
professionele barokorkest, Concerto Barocco, gebruikt oude instrumenten (of
kopieën ervan) om de beleving van barokke en klassieke muziekstukken
krachtig en toegankelijk te maken. Het gebruik van deze instrumenten levert
een klank op die uitermate goed past bij de barokke passiemuziek van Bach en
die sterk afwijkt van dat van het moderne symfonieorkest.
COV Sursum Corda, dat repeteert in Lunteren, maar leden heeft uit de gehele
regio, durfde in de afgelopen jaren steeds vaker moeilijke koorwerken op het
programma te zetten, zoals de Hohe Messe van
Bach en het Ave Verum van Byrd. Met de
Matthäus Passion in deze authentieke
vormgeving hoopt het koor wederom een mooi
concert in de Oude Kerk neer te mogen zetten.
Solisten zijn Claudia Couwenbergh (sopraan),
Rob Meijers (altus), Seil Kim (Evangelist),
Berend Eijkhout (Christus), Gerben Houba
(tenoraria’s) en Timotheus Maas (basaria’s).
Het geheel staat onder leiding van dirigent Gert
Jan van der Pol.
Zaterdag 6 april, aanvang 19.30 uur, zaal open
19.00 uur
Oude Kerk, Grotestraat 58, Ede
Kaartverkoop: www.covsursumcorda.nl, via secretariaat (0318-413518)
en Boekhandel Het Paard van Troje Ede
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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. 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.
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PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ APRIL 2019
1 APRIL 2019
Interview met Margreet Berends over Cristesti, Roemeense zustergemeente van
De Ark Ede. Lied van de Week: ‘Christus naar wie wij heten.’(NLB544).
Column: Bram Wattel. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.
8 APRIL 2019
Vraaggesprek met Marja Oosterloo over Creatieve therapie. Lied van de week:
‘Wees blijde nu in ’t midden van het lijden.’(NLB546). Column: Sandra Kooij.
Muzikale fragmenten. Actuele berichten.
15 APRIL 2019 (STILLE WEEK)
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten drie redactieleden over treffende lectuur van
de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Met de boom des
levens.’(NLB547). Column: Bart Cusveller. Intermezzo’s: muziek en zang.
22 APRIL 2019 (TWEEDE PAASDAG)
Paasprogramma: gesprek met een groepje jongeren over hun beleving van
Pasen. Introductie van een muzikale Paascompositie door Anton Kanis. Lied
van de Week: ‘Het hoogste woord daalt uit het licht.’(NLB565). Column;
Actuele berichten. Paasliederen.
29 APRIL 2019
Interview met Mar van der Velden over Veertig jaar Basisgemeente “Exodus”
te Ede. Lied van de Week: ‘Midden in de dood zijn wij in het leven.’(NLB566).
Boekbespreking: Ide Zinkstok over het boek door Esther Gerritsen, ‘De
Trooster’. Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s.
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