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Ester

Er was eens een joods weesmeisje dat koningin werd van het grote Perzische
rijk van koning Ahasvéros… Dit sprookjesachtige verhaal over Ester staat tot
aan de 40-dagentijd op het leesrooster van De Eerste Dag. Op het Poerimfeest,
dat dit jaar op 21 maart valt (Poer = lot, een woord dat alleen in dit boekje
voorkomt) wordt ‘Ester’ in de synagoge in zijn geheel gelezen; een komedie
waarin niets is zoals het lijkt, waarin de boel voortdurend op z’n kop wordt
gezet en dat van de drinkgelagen en het feestgedruis aan elkaar hangt. Maar
waar ondertussen de vreselijkste dreiging de ondertoon voert…
De hoofdrollen in ‘Ester’ lijken in eerste instantie weggelegd voor de mannen,
zoals daar zijn: koning Ahasveros, diens vertrouweling Haman en de jood
Mordechaj. Maar, zoals gezegd, schijn bedriegt in dit verhaal: wie in
werkelijkheid de gebeurtenissen op een verrassende manier weten om te buigen
zijn de vrouwen.
Zo horen we in het eerste hoofdstuk hoe koning Ahasvéros een groot feest geeft
voor alle vorsten in zijn enorme rijk. Op de zevende dag behaagt het hem, ter
verhoging van de feestvreugde en om te pronken met zijn ‘bezit’, zijn vrouw
Vasthi in het openbaar aan zijn onderdanen te tonen. Maar de koningin, die net
met de vrouwen van het paleis háár feestje viert, weigert op te draven. Gezien
de gevolgen een daad van grote moed, want ze wordt afgeschreven en we horen
het hele boek niets meer over haar. Toch is de enorme woede van de koning
over de weigering van Vasthi verbazingwekkend: we hadden net gehoord dat hij
zo’n goede dronk over zich had… Hier is meer aan de hand dan een sikkeneurig
groot kind dat zijn zin niet krijgt. En ook de zeven wijze mannen waarmee hij in
overleg gaat over haar straf, willen haar laten weten: zó zijn we niet getrouwd…
zij niet, en geen enkele vrouw in dit rijk niet. De ongehoorzaamheid van de
koningin blijkt een bedreiging te zijn voor alle mannen in het hele land. Stel je
voor dat alle vrouwen het voorbeeld van Vasthi zouden volgen, dan konden zij
wel inpakken! Zo brengt haar weigering op een haast komische manier alle
mannen in paniek, maar legt zij tegelijk ook een pijnlijke plek van de macht in
het rijk bloot en laat zij zien hoe machtsvertoon samen gaat met
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vrouwenonderdrukking. Een verschijnsel dat zich niet alleen tot het boek Ester
beperkt…
Voor wie (alvast) meer wil lezen over Ester leze ‘De Ester-satire, een vertaling
met commentaar’ van Henk Jagersma.
Lieke van Zanden

Leeskring
Op dinsdag 12 februari kunt u weer meelezen met de tekst voor de zondag
daarop. Met als het lukt een preek of commentaar erbij van Luther. Iedereen is
van harte welkom.
Plaats: consistoriekamer van de kerk
Tijd: 19.30 – 20.30 uur
Lieke van Zanden

Vakantie predikant
In februari ga ik (wederom) niet vaak voor, omdat ik in die maand de opleiding
Contextueel Pastoraat moet afronden. Verder ben ik wel gewoon voor de
gemeente aan het werk. Dus als u mij nodig heeft kunt u gewoon contact met
mij opnemen. In de voorjaarsvakantie van 23-2 t/m 2-3 ben ik wel weg. Voor
noodgevallen kunt u dan de ouderling pastoraat mw. Caroline Bockweg bellen
of mailen.
Lieke van Zanden
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zondag

3 februari 2019
10.30 uur

zondag

10 februari 2019
10.30 uur

zondag

17 februari 2019
10.30 uur

zondag

24 februari 2019
10.30 uur

4e zondag na Epifaniën
Ds. E. de Fouw
1e collecte: Werelddiaconaat;
Bangladesh
2e collecte: Kerk en eredienst
Open schaal collecte uitgang:
Onderhoudsfonds kerk
Laatste zondag na Epifaniën
Mw. Ds. W. Tinga
1e collecte: Diaconie algemeen
2e collecte: Kerk en eredienst
Septuagesima
Mw. Ds. A.J. van Zanden
m.m.v. cantorij
1e collecte: Noodhulp; droogte in
Ethiopië
2e collecte: Kerk en eredienst
3e collecte: Onderhoud
gemeentecentrum
Sexagesima
Ds. A. Metske, Arnhem
1e collecte: Tent of Nations
2e collecte: Kerk en eredienst
Viering Heilig Avondmaal
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Noorderkerk

zondag 3 februari 2019
zondag 10 februari 2019
zondag 17 februari 2019
zondag 24 februari 2019

10.00 uur
N. van Tellingen,
Rhenen
Mw. Ds. C. Oosterveen
E.P. van der Veen
Emmeloord
Mw. Ds. C. Oosterveen

Protestantse
wijkgemeente Tabor
10.00 uur
E. Bakker, Utrecht
Ds. K. Santing, Ede
Ds. G.H. Westra
Viering HA
Ds. G.H. Westra

Kosterdiensten
De kosterdiensten in de maand februari worden waargenomen door 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.
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 maartnummer van Mededelingen kunt u mailen
tot uiterlijk dinsdag 19 februari vóór 15.00 uur naar Annelies
Smit, smit.stein.callenfels@upcmail.nl .
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Luthers Bijbellezen?
Hoe lezen Nederlandse lutheranen vandaag de dag de Bijbel? En is daarbij ook
zoveel aandacht voor “Alleen Genade of Sola Gratia”? Dat begrip ligt toch vaak
op de lippen? Daar doe ik onderzoek naar, maar dat kan niet zonder dat
lutheranen hierover met elkaar in gesprek gaan. Met toestemming van uw
kerkenraad - waarvoor veel dank - mag ik ook in uw gemeente over dit
onderwerp een tweetal avonden organiseren.
- De eerste avond zal gaan over onder meer enige vragen: Hoe belangrijk
is Bijbellezen? Wat doet Bijbellezen met een mens? Wat is uw favoriete
Bijbelverhaal?
- Op de tweede avond staan Bijbelteksten over genade centraal. In het
lutheranisme worden teksten vaak met het thema genade geassocieerd. Daar
zullen wij onze eigen voorkeuren en accenten tegenaan leggen.
De data zijn: dinsdag 12 maart in de kerk en donderdag 28 maart in het
gemeentecentrum. Beide avonden van 20.00 tot 22.00 uur.
Opgave vooraf graag bij: ml.van.wijngaarden@planet.nl, 010 2096066 of:
Lieke van Zanden: lvanzanden@hetnet.nl
Graag ontmoeten wij elkaar dan!
Martin van Wijngaarden
(predikant van de lutherse gemeente Rotterdam)

Beknopt verslag kerkenraadsvergadering ELG Ede 10 januari 2019
•
•

Ds. Lieke van Zanden opent de vergadering en zingt met ons Lied 526, de
verzen 1 en 2.
Aan de orde is de bespreking van enkele liturgische veranderingen, die sinds
het vierde kwartaal 2018 op proef zijn ingevoerd. De bespreking gaat aan de
hand van een notitie over dit onderwerp van de gemeenteavond van 11
oktober 2018. De meningen op deze avond waren behoorlijk uiteenlopend,
maar de kerkenraad neemt, de gemeente gehoord hebbende, wel enkele
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•

•
•
•
•
•
•
•

besluiten. Hierover zal door kerkenraadsvoorzitter Gerda Budding in een
apart artikel elders in deze Mededelingen tekst en uitleg worden gegeven.
(pag. 13)
Op de gemeenteavond van 14 maart 2019 zal het onderwerp “Beleidsplan”
aan de orde komen. De meerjarenprognose zal worden bijgewerkt met de
voorlopige cijfers van 2018. De kerkenraad hoopt op een goede opkomst,
want het gaat wel ergens over.
De Actie Kerkbalans zal eind januari weer worden gehouden. De actiebrief
wordt aan alle gemeenteleden verspreid, gedeeltelijk samen met dit nummer
van Mededelingen (februari 2019).
Het verslag van de vergadering van 13 december 2018 wordt vastgesteld.
De actiepuntenlijst van 13 december 2018 wordt besproken en de
uitgevoerde punten worden van de lijst afgevoerd.
Gerda Budding zal met Marja van Helden aanvullende afspraken maken
over de inzet van gastpredikanten bij avondmaalsvieringen.
Bij de “Festival of Lessons and Carols” zullen voortaan meer lectoren
worden ingeschakeld, die niet in de cantorij meezingen.
Het programma van de Kerkenradendag op 16 februari 2019 is nog niet
bekend: De scriba zal dit navragen bij het synodebureau.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bidt met
ons het Luthers Avondgebed.
11 januari 2019
Daan van Doorne, scriba
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Agenda van de ELG Ede
Versie: 11
januari 2019
donderdag 7
februari 2019
dinsdag 19
februari 2019
zaterdag 23
februari 2019
dinsdag 5 maart
2019
woensdag 6 maart
2019
donderdag 7
maart 2019
dinsdag 12 maart
donderdag 14
maart 2019
dinsdag 19 maart
2019
dinsdag 26 maart
2019
donderdag 28
maart
donderdag 4 april
2019
zondag 14 april
2019
dinsdag 16 april
2019
zondag 21 april
2019
zaterdag 27 april
2019

Tijdstip
KR vergadering

Toelichting

20.00 uur

Inleveren kopij voor
Mededelingen
™. zondag 3 maart
Voorjaarsvakantie
2019
i.v.m.
DB vergadering
10.00 uur
Voorjaarsvakantie
Protestants
Consistorie Evang.20.00 uur
Beraad
Lutherse Kerk
15.00 uur

KR vergadering

20.00 uur

Lezing Ds.
Martin van
Wijngaarden

20.00 uur kerkgebouw

gemeenteavond

20.00 uur gemeentecentrum
15.00 uur

Inleveren kopij voor
Mededelingen

DB vergadering

10.00 uur

Lezing Ds.
Martin van
Wijngaarden

20.00 uur gemeentecentrum

KR vergadering

20.00 uur

Eredienst

10.30 uur Palmzondag
15.00 uur

Eredienst

Inleveren kopij voor
Mededelingen

10.30 uur Eerste Paasdag
™. zondag 5 mei 2019

Meivakantie
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In december is tijdens de (7) diensten € 1.664,41 bijeen gebracht. Heel erg
hartelijk bedankt daarvoor. De doelen waren heel verschillend: van onze
plaatsgenoten in Ede tot kinderen in een ander werelddeel. Ook zo kunnen we
voor elkaar van betekenis zijn.
In februari collecteren we in de diensten voor de onderstaande doelen. Mocht u
niet aanwezig (kunnen) zijn en toch willen bijdragen, dan kan dat natuurlijk.
Maak uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie en vermeld het doel
erbij. Heel hartelijk dank!
NL41ABNA0598381570
3 februari, Werelddiaconaat: Bangladesh
In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die
hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en
wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Samen met
lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen
schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om
gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden
direct noodhulp na overstromingen.
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-kerk-in-actienoodhulp-bangladesh
10 februari, 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 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. ABN-AMRO NL41ABNA0598381570
17 februari, Noodhulp: droogte in Ethiopië
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is
het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water
en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds
zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in
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extreme tijden van droogte te overleven.
https://www.kerkinactie.nl/projecten/acute-hongersnood-tegengaan-in-ethiopie
24 februari, 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.
Door middel van 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’.
http://www.tentofnations.org/
Een wens en opdracht voor het jaar dat voor ons ligt:

Oud zeer
Heeft u dat ook wel eens, dat u verbaasd bent over een reactie van een ander op
een – volgens u - toch heel onschuldige en gewone vraag of opmerking? Dat
zorgt voor verwarring en onbegrip.
‘Wat ik zei is toch niet zo erg, zo heftig?’’ Ik vroeg alleen maar….’’ Ik
bedoelde het goed ‘etc.
Pas bij navraag blijkt er een hele wereld, een hele geschiedenis achter die
reactie te zitten. Iemand is bijvoorbeeld vaker afgewezen of bekritiseerd, niet
voor vol aan gezien, en door jouw opmerking komt er veel oud zeer naar boven.
Jij krijgt dan de volle laag, terwijl het helemaal niets met jou en jouw
opmerking te maken heeft. Maar eigenlijk gaat het nog om iets wat lang geleden
is gebeurd en niet helemaal (of misschien helemaal niet) goed is afgesloten en
verwerkt.
Alleen door te luisteren naar het hele verhaal achter de persoon, kom je nader
tot elkaar en begrijp je dat jij alleen die gevoelens activeerde. Op zo’n manier
laat je iemand tot zijn recht komen en leer je hem als mens kennen.
Caroline Bockweg, ouderling pastoraat
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refrein:
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
die aardig is, of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt
en niet voelt als ik,
niet koud en hooghartig
refrein
Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik
refrein
Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben
refrein
Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
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Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb,
geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,
door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
refrein
songtekst: Trijntje Oosterhuis
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Opbrengst collecten van de maand december 2018
De opbrengst van de collecten voor Kerk en Eredienst:
Opbrengst open schaal collecte (1e zondag v.d. maand):
Opbrengst 3e collecte (3e zondag v.d. maand: Solidariteitskas):
Bijdrage gemeenteleden
Ter herinnering:
inkomsten Kerkbalans:

€ 1002,00
€ 132,00
€ 97,00

inkomsten extra giften:

Begroting
€ 60.000
Begroting
€ 3.000

Stand van zaken:
Ontvangen voor Kerkbalans januari t/m december:
Ontvangen extra giften januari t/m december:
Opbrengst Sponsoractie Geef Toekomst aan de Kerk

€ 55.121,61
€ 8.266,45
€ 3.635,00

We hopen nog een paar toegezegde bedragen Kerkbalans te mogen ontvangen.
Kijkt u dat even na?
Hartelijk dank voor alle bijdragen en giften.
Mailcontact met de ouderling-kerkrentmeesters:
Dit adres is kerkrentmeester@elg-ede.nl
De papieren post willen wij graag ontvangen via het postadres van het
kerkgebouw.
De ouderling-kerkrentmeesters,
Nico van Marle
Arau Vermeer
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Van de Kerkenraad
Tijdens de gemeenteavond van 11 oktober 2018 hebben we van gedachten
gewisseld over twee wijzigingen in de Orde van Dienst. Afgesproken is dit
enkele maanden op proef te doen, om het daadwerkelijk te gaan ervaren. In
januari is deze periode in de vergadering geëvalueerd. De kerkenraad heeft na
zorgvuldige afweging het volgende besloten:
•

•

•

Het begin van de eredienst blijft zoals dat nu op proef is toegepast,
d.w.z.: orgelspel, klok luiden, kaarsen aansteken, “In de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. Geen zakelijke of huishoudelijke
mededelingen vóór de dienst of bij de voorbeden. Deze staan voortaan
allemaal op de Orde van Dienst. De koster en een dienstdoend
kerkenraadslid staan in de hal en verwelkomen iedereen.
Afkondiging en gedachtenis overledene blijft zoals het tot nu toe was:
na het orgelspel en vóór het begin van de dienst. Dit is voor veel
gemeenteleden belangrijk. Bovendien zijn de kinderen/jongeren en de
leiding van de kinder- en jongerenkerk dan nog aanwezig.
De bestemming van de bloemen zal doorgaans door de predikant
worden vermeld, voorafgaand aan de gebeden.

Er zijn nog meer opmerkingen gemaakt tijdens de gemeente-avond; die zijn
uiteraard verzameld en zullen later aandacht krijgen.

Liedboeken
Enkele maanden geleden hebben we tien extra liedboeken aangeschaft, omdat er
regelmatig een tekort was. Recent bleek dat de voorraad toch niet altijd
toereikend is in een eredienst. Omdat we met elkaar ‘op de kleintjes letten’,
willen we niet direct weer tot aanschaf overgaan, maar u oproepen om – als u
zelf een liedboek heeft – dit mee te nemen naar de kerk (dat gebeurt al
natuurlijk, maar misschien kan dit goede gebruik toenemen?).
Een andere mogelijkheid is dat u de kosten van een liedboek voor uw rekening
neemt en dat wij centraal een aantal exemplaren (met korting) aanschaffen.
Voor 25 euro kan dat geregeld worden.
Een bijdrage is welkom op NL 49 INGB 000 091 520 6 of NL 09 ABNA 060
914 225 9 onder vermelding van Liedboek. Alvast hartelijk dank!
Gerda Budding, voorzitter kerkenraad
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Activiteiten Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
Jeugdmuziekdagen – 30 mei t/m 1 juni 2019
De Jeugdmuziekdagen zullen in 2019 worden gehouden tijdens het
Hemelvaartsweekend, van donderdag 30 mei t/m zaterdag 1 juni, in de
kampeerboerderij ‘De Arendshorst’ in Ommen. Na de herstart, vier jaar
geleden, heeft de groep met enthousiaste kinderen zich gestaag
uitgebreid. Vanwege het lustrum van deze doorstart zullen de dagen een
extra feestelijk tintje krijgen.
De muzikale leiding is weer in handen van Els Hermanides en Lydia
Liefting. Meer informatie over thema, prijzen en locatie van afsluitende
Vesper zijn te vinden op onze website
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl
69ste Werkweek voor Kerkmuziek – 21 t/m 17 juli 2019
De 69ste Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek zal worden gehouden van
zondagmiddag 21 juli t/m zaterdag 27 juli in Huize Elisabeth van de
zusters Franciscanessen in Denekamp.
Evenals afgelopen werkweek zullen midden in de week (op woensdag)
zangers aanschuiven die zingen in een kleinkoor, al zijn de deelnemers
van dit kleinkoor overigens ook al vanaf zondag welkom om de andere
muziek in te studeren. Er zullen enkele gezamenlijke repetities zijn, maar
ook een aantal gescheiden repetities van groot- en kleinkoor. Voor de
zangers die meezingen in het kleinkoor en die bij onze groep niet bekend
zijn, zullen op 4 en 11 mei stemtesten worden afgenomen.
De slotuitvoering zal plaatsvinden op zaterdag 27 juli (17.00 uur) in de
Dorpskerk in Wilp. De muzikale leiding is in handen van Hans Jansen en
Els Hermanides. Muziek van o.a. Heinrich Schütz, Henry Purcell,
Dietrich Buxtehude, Georg Philipp Telemann, Siegfried Reda en Ernst
Pepping zal op het programma staan.
Deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn € 590 voor een
eenpersoonskamer en € 525 voor een tweepersoonskamer. Voor de
zangers die vanaf woensdag meezingen in het kleinkoor € 295
(eenpersoonskamer) en € 265 (tweepersoonskamer).Voor jongeren
zonder regulier inkomen € 265 (hele week) en € 135 (vanaf woensdag).
Meer informatie en aanmelden: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl
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of via ineke3110@gmail.com
Kerkkorendag
De Kerkkorendag zal in 2019 worden gehouden op zaterdag 5 oktober in
de Lutherse Kerk in Haarlem. Meer informatie op onze website
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

Liturgie
‘Gods werk voor ons, ons werk voor Hem’. Misschien kun je zo in het kort
omschrijven wat liturgie is. Elke zondag lezen, horen en zingen we daarvan,
van die grote daden van God, van het grote werk dat Hij heeft gedaan voor ons
mensen. En elke zondag beantwoorden wij dat met ons werk voor Hem. We
zingen zijn lof, we vieren Avondmaal en doop, we geven onze gaven,
enzovoort.
Dit grote werk moet niet beperkt blijven tot de zondag alleen. We varen er wel
bij als dit de rustgevende en inspirerende onderstroom van ons leven is door de
week heen. In het dagelijks ochtendgebed en de ‘stille omgang’ met de Schrift
die tenslotte weer uitmondt in de gezamenlijke lofzang op zondag.
Hierover wil ds. Hans Uytenbogaardt ons vertellen op dinsdag 26 maart om
20.00 uur in deze kerk (de Lutherse kerk aan de Beukenlaan in Ede). Je kunt je
nog opgeven via Bespreek het Samen of via jan@pasopjeplaats.nl
groet
Jan&José Veenendaal
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www.bespreekhetsamen-ede.nl
Het nieuwe seizoen van Bespreek het Samen 2018 2019 is online!
Programma februari 2019:
01-02-2019 vd Pol & COV Sursum Corda: Mattheüs Passion van Bach, een
lezing
06-02-2019 prof. dr. Rinse Reeling Brouwer: De boeken van Mozes als het
leerboek
07-02-2019 Dhjana Samshuijzen: Mindfulness
07-02-2019 Lisette Klok: De klimaatbestendige stad
10-02-2019 jongerenactiviteit: Presenteer jouw opstandingsverhaal
11-02-2019 ter Avest, El Jari & Budak: In Dialoog met Islam
19-02-2019 drs. John Biermans: Dualisme bij Plato
20-02-2019 dr. Jan Keij: Nietzsche als opvoeder
21-02-2019 Jan van Rossem: Het Geneefse Psalter
23-02-2019 Jong talent in Ede

16

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.
PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ FEBRUARI 2019
4 FEBRUARI 2019
Interview met Marlieske Smilde over Operatie Mobilisatie. Lied van de Week:
‘De Geest des Heren is op Hem’.(NLB530). Column: Frank Meijboom. Actuele
berichten. Vocale en instrumentale muziek.
11 FEBRUARI 2019
Vraaggesprek met Wilma Terlouw over Haar werk als kunstenaar. Lied van de
week: ‘De visser ging uit vissen.’(NLB532). Column: Wim Drost. Muzikale
fragmenten. Actuele berichten.

17

18 FEBRUARI 2019
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden over treffende lectuur van de
afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Daar komt een Man
uit Nazareth.’(NLB533). Column: Geeske Telgen. Actuele berichten. Muzikale
intermezzo’s.
25 FEBRUARI 2019
Gesprek met Coline Lokhorst over De Slunterhof te Ede. Lied van de Week:
‘Hij die de blinden weer liet zien.’ (NLB534). Boekbespreking door Peter
Blokhuis. Actuele berichten. Muzikale fragmenten.

18

