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Januari 2019
Epifanie

Uit uw hemel zonder grenzen

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.
Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.
Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?
Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Lied 527, LVK
tekst Huub Oosterhuis, melodie Jaap Geraedts
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zondag

6 januari 2019
10.30 uur

zondag

13 januari 2019
10.30 uur

zondag

20 januari 2019
10.30 uur

zondag

27 januari 2019
10.30 uur

Epifaniën
Mw. Ds. A.J. van Zanden
1e collecte: Inloophuis Wageningen
2e collecte: Kerk en eredienst
Open schaal collecte uitgang:
Onderhoudsfonds kerk
1e zondag na Epifaniën
Mw. Ds. A.J. van Zanden
1e collecte: Zin op zondag
2e collecte: Kerk en eredienst
2e zondag na Epifaniën
Mw. Ds. A.J. van Zanden
m.m.v. cantorij
1e collecte: Oecumene; migratie
verbindt kerken wereldwijd
2e collecte: Kerk en eredienst
3e collecte: Onderhoud orgel
3e zondag na Epifaniën
Ds. J.H. Uytenbogaardt, Utrecht
1e collecte: Meet-Inn Ede
2e collecte: Kerk en eredienst
Viering Heilig Avondmaal

Noorderkerk

zondag 6 januari 2019
zondag 13 januari 2019
zondag 20 januari 2019
zondag 27 januari 2019

10.00 uur
Mw. T.Werner
Mw. Ds. C. Oosterveen
Ds. J.O.C. Bouma,
Kampen
Mw. Ds. C. Oosterveen
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Protestantse
wijkgemeente Tabor
10.00 uur
Ds. G.H. Westra
Ds. K. Santing, Ede
Ds. G.H. Westra
Ds. G.H. Westra

Kosterdiensten
De kosterdiensten in de maand januari worden waargenomen door Jan de
Groot, Kees Bleijenberg.
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 februarinummer van Mededelingen kunt u
mailen tot uiterlijk dinsdag 15 januari vóór 15.00 uur naar
Annelies Smit, smit.stein.callenfels@upcmail.nl .
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Driekoningen

Nu de feesten van december zijn geweest
Sinterklaas al bijna weer vergeten,
de maagd Maria na een lange, bange reis
ook ditmaal uitgerekend tijdens Kerst
voorspoedig is bevallen,
haar kind ook nu weer vredig sliep
in zalige onwetendheid van al
wat hem nog staat te wachten,
wij, naar oud gebruik, het voorbije jaar
met veel geknal hebben verjaagd,
feestelijk gegeten en gedronken,
het nieuwe jaar hebben begroet
met nog weer proosten,
zijn we vandaag wel aan verstilling toe
en wijsheid uit het oosten.
6 januari 2019
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Op zondag 16 december 2018, de derde Adventszondag, vierde de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Szekszárd en Omstreken een feestelijke
kerkdienst. De gemeente herdacht haar 110 jarig bestaan. Negentig jaar
geleden werd het kerkgebouw in gebruik genomen, waarin tot op
vandaag de erediensten zondags gevierd worden. Het verleden, met
onzekerheden omtrent de toekomst, maar ook het gewone dagelijkse
leven heeft diepe sporen achter gelaten. De overheid werkte alle
godsdienstige uitingen tegen. Toch bleef de groep Lutherse gelovigen
bijeenkomen en kregen zij in die tijd contact met onze gemeente in Ede.
Een belangrijk onderdeel van de vieringen is, net als bij ons, het samen
zingen, je gedragen weten door de muziek die vanuit orgelklanken over
je wordt uitgestrooid. In het kerkgebouw van Szekszárd staat een orgel
dat de leeftijd heeft van tweehonderd jaar. Ook daarvoor was er die
zondag feest in de gemeente.
Deze drie bijzondere jubilea werden opgenomen in de feestelijke viering
van zondag 16 december. Ds. Zoltán Sefcsik en de voorzitter van de
kerkenraad, mw. Judit Németh, hebben de wijding en de herdenking op
zich genomen. De vervlogen tijden werden tijdens de dienst
gememoreerd door mw. Juckó Németh, vrouw van de dit jaar overleden
organist, samen met dhr.József Korossy de twee oudste gemeenteleden.
Over het 200-jarige orgel sprak dr. Károly Hafenscher in de jaren tachtig
van de vorige eeuw predikant in Szekszárd. Hij leidde ook het
orgelconcert in. Het geweldige instrument werd bespeeld door Támas en
Soma Lozsányi. Wij bidden onze zustergemeente in Hongarije Gods
zegen toe.
Namens de werkgroep Hongarije,
Henk Renaud
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Beknopt verslag kerkenraadsvergadering ELG Ede 13 december 2018
•
•
•

•

•

•

•
•

De vergadering wordt geopend door Daan van Doorne met het lezen van het
“Lied van Maria” uit het Gezongen Liedboek van Huub Oosterhuis.
Het verslag van de vergadering van 1 november 2018 wordt vastgesteld.
Caroline Bockweg en Jeannet Kloosterman zijn bezig een EHBO protocol
op te stellen, zodat bij calamiteiten tijdens de dienst adequaat kan worden
opgetreden. Zij inventariseren o.a. wie van onze gemeenteleden welke
ervaringen, opleidingen en bekwaamheden op dit gebied hebben.
De diverse vacatures worden besproken. Voor enkele taken zijn inmiddels
verschillende gemeenteleden bereid gevonden om die op zich te nemen,
Caroline Bockweg heeft besloten voorlopig nog aan te blijven als ouderling
pastoraat. Er is nog steeds een vacature voor notulist voor de
kerkenraadsvergaderingen. Ook is er dringend behoefte aan versterking bij
de kosters. De kerkenraad besluit een pool te gaan organiseren met
gemeenteleden, die ad hoc ingezet kan worden voor afgeronde taken.
De “denkgroep” ter voorbereiding van het nieuwe beleidsplan heeft haar
werk verricht en heeft aan de kerkenraad gerapporteerd. In de vergadering
van januari 2019 zal de verdere uitwerking en aanpak worden besproken.
De begroting voor 2019 wordt vastgesteld. Helaas is de begroting niet
sluitend en is er een tekort van ca. €19.000, dat aangezuiverd moet worden
uit de reserves. Onze financiële situatie blijft zorgelijk. De kerkenraad zal
contact opnemen met het Classicale College voor Behandeling
Beheerszaken (CCBB) om onze problematiek te bespreken.
Het rooster voor de 3e collectes voor 2019 wordt goedgekeurd.
Het LDF heeft ons bericht dat zij, aangezien onze gemeente nog steeds
bestaat, de lening van €20.000 uit het jaar 2008 omzetten in een schenking.
De kerkenraad neemt hier met dankbaarheid kennis van en de scriba zal het
LDF een bedankbrief sturen.
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•

•
•

•

De scriba rapporteert over hetgeen besproken is in de vergaderingen die hij
in de afgelopen maand heeft bezocht van de Classis Veluwe, de Raad van
Kerken Ede en de Ring Ede.
Gerda Budding meldt dat het project “Zin op Zondag” door de
gemeenteleden is gekozen als het diaconale keuzeproject voor 2019.
Lieke van Zanden heeft een voorstel gedaan hoe door een ambtsdrager een
dienst kan worden beëindigd met een zegenbede, in het geval de predikant
daar niet toe in staat is, zoals onlangs het geval was. De scriba zal e.e.a. op
papier zetten.
Gerda Budding sluit de vergadering en bidt met ons het Luthers
Avondgebed.

Daan van Doorne, scriba

Agenda van de ELG Ede
Versie:
zondag 6
januari
2019
dinsdag 8
januari
2019
donderdag
10 januari
2019
dinsdag 29
januari
2019
donderdag
7 februari
2019
zaterdag
23 februari
2019

15 december 2018 Tijdstip

Toelichting

Eredienst

10.30 uur

Aansluitend
Nieuwjaarsreceptie

DB vergadering

10.00 uur

i.v.m. Kerstvakantie

KR vergadering

20.00 uur

i.v.m. Kerstvakantie

DB vergadering

10.00 uur

KR vergadering

20.00 uur
™. zondag 3 maart 2019

Voorjaarsvakantie
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Dinsdag 5
maart
2019
woensdag
6 maart
2019
donderdag
7 maart
2019
donderdag
14 maart
2019
dinsdag 26
maart
2019

DB vergadering

10.00 uur

Protestants Beraad 20.00 uur

KR vergadering

20.00 uur

Gemeenteavond

20.00 uur

DB vergadering

10.00 uur

i.v.m. voorjaarsvakantie

Consistorie Evang.-Lutherse
Kerk

gemeentecentrum

Daan van Doorne, scriba

Terugblikkend op een jaar met wekelijkse erediensten, muziek, ontmoeting, oog
voor elkaar, diverse (jubileum-)activiteiten en nog veel meer (vaak in stilte) past een woord van dank. Dank voor uw betrokkenheid, uw aandacht en
meeleven, de inzet van uw gaven. We kijken met vertrouwen uit naar het
nieuwe jaar, waarin we met elkaar - van jong tot oud – ons loflied gaande
houden!
De kerkenraad wenst u van harte een gezegend kerstfeest en heil en zegen voor
het nieuwe jaar.
We hopen velen van u te ontmoeten op zondag 6 januari 2019 in de
eredienst en de nieuwjaarsreceptie daarna.
Gerda Budding
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Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Dietrich Bonhoeffer

In de afgelopen maand (november) is viermaal gecollecteerd voor diaconale
doelen. De totale opbrengst bedraagt € 692,61. Heel hartelijk dank daarvoor.
Voor het gekozen jaarproject 2018 (Tent of Nations) is € 1.037,02 bijeen
gebracht. Een mooie bemoediging voor onze naasten!
In het nieuwe jaar zullen we weer voor een breed scala aan doelen collecteren.
In ieder geval zal het gekozen project Zin op Zondag (70% van de aanwezige
gemeenteleden koos hiervoor) zesmaal aan bod komen. Het andere project:
Onderwijs voor kinderen in Colombia, nemen we ook op in het collecterooster.
Ook onze kinderen en jongeren reiken doelen aan. Zo kunnen we met elkaar
van betekenis zijn, dichtbij en veraf.
Collectedoelen in januari:
6 januari: Inloopcentrum Wageningen
Het inloopcentrum Markt 17 is een ontmoetingsplek in het centrum van
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Wageningen. Iedereen is er welkom. Het centrum wordt gerund door
vrijwilligers, ondersteund door een coördinator. Het is een plek waar je op
verschillende momenten in de week terecht kunt voor gezelligheid en
ontmoeting.
https://inloopcentrumwageningen.nl
13 januari: Zin op Zondag
Een laagdrempelige inloop voor met name mensen met een klein sociaal
netwerk en beperkte leefomstandigheden. Op zondagmiddag, tussen 14 en 16
uur, wordt de kerk letterlijk opengesteld voor deze doelgroep.
https://socialekaart.ede.nl/is/product/119438/172278/begeleiding-vangevangenen-en-familie
20 januari Oecumene; migratie verbindt kerken wereldwijd
Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en
migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst bevorderen we
contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse
kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we
migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke)
samenleving, media en politiek.
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-protestantse-kerkoecumene
27 januari Meet-Inn Ede
Inloopcentrum Meet-Inn Ede 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.
http://www.meet-inn.nl/index.html
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Een wens en opdracht voor het jaar dat voor ons ligt:
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,
om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!
Lied 973 Liedboek voor de kerken
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Adventsmaaltijd 14 december 2018
…”Wat is het toch een bijzondere groep
mensen, wat fijn dat wij daar toch bij
horen..”, woorden die me zo ontroerden,
woorden die mijn vader zei, terwijl we
naar de auto liepen na een prachtige
avond!.....
Wij wachten op de Koning
Zijn ster is al gezien
Vol vrede is de morgen
Wanneer Hij komt…….
Met dit lied begon, na een hartelijk welkom en opening, een mooi samenzijn, de
jaarlijkse adventsmaaltijd.
Rond half 6 kwam de een na de ander binnen, met een warm welkom in de
‘pocket’ en heerlijke geuren van het lekkers dat komen zou……..
Een fijne plek was voor ons gauw gevonden. De Werkgroep Hongarije
verzorgde dit jaar de avond en een heerlijk Hongaars buffet stond na het
voorafje, de soep, voor een ieder klaar.
Tussen de soep en het
buffet werd een musical
door de kinderen van de
kinderkerk opgevoerd.
Een prima musical, waar
jong en oud zo van
genoot!! Een daverend
applaus ontvingen de
jonge spelers en wij
werden beloond met een
enthousiaste toegift:
”Moet je horen er is een
kind geboren, een Koning
lang verwacht!!
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Toen werd het tijd voor het Hongaarse buffet (van kok Jaap
van Apeldoorn) Bestaande uit: Rijst, krielaardappel in de
schil en olie, salade, stoofschotel van rundvlees,
stoofschotel van kip en een stoofschotel zalm/vis met
koffie/thee na en een heerlijke Hongaarse lekkernij (met
slagroom).
Els en Annemarie speelden en
zongen ‘God rest you merry
gentleman’, hier en daar werd
zacht mee geneuried…(het
blijft een teer nummer, of kwam dat door deze
uitvoering…….????)
Met elkaar zongen we als afsluiting een Hongaars
avondlied in het …..Hongaars!!!
De stralende zon gaat onder
De aarde hult zich in duisternis,
Daglicht wordt nacht
Om vermoeiden te laten rusten
Dank aan alle enthousiaste
medewerkers van deze enorm geslaagde
adventsmaaltijd, met een vleugje
Hongarije!!!!
Dinie Koning-Hazeleger
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Diner roulant 2 februari 2019, kom je bij me eten?
Bijna vijf jaar geleden is het al, dat er een diner
roulant werd georganiseerd. Een enorm succes voor
de gasten en een uitdaging voor de koks. Plus een
leuke opbrengst voor het interieur van het
gemeentecentrum dat toen net was gerenoveerd. Op
zaterdag 2 februari 2019 organiseren we weer een
Diner roulant. U bent van harte uitgenodigd!
Hoe werkt zo’n diner? U kunt u in januari opgeven als kok of als gast en/of
chauffeur op een intekenlijst in de hal van de kerk of via telefoon/mail (0318
612413 of bockweg_scheffers@hetnet.nl).
We beginnen gezamenlijk rond 17.00 u in het gemeentecentrum. Daar krijgen
de gasten of ‘mee-eters’ hun route uitgereikt. Het is de bedoeling dat men met
een groep van 4 tot maximaal 6 personen bij een gemeentelid gaat dineren.
Eerst rijdt u naar het adres waar het voorgerecht wordt geserveerd. Vervolgens
naar een ander adres voor het hoofdgerecht, waar u weer een totaal andere
groep mensen tegenkomt. Tenslotte gebruikt u het dessert op het derde adres en
treft u wéér anderen aan tafel. Als afsluiting is er koffie met iets lekkers in het
gemeentecentrum. Hier kan iedereen elkaar weer ontmoeten en verhalen over
een verrukkelijk diner met gevarieerde spijzen uitwisselen. De koks worden dan
ook verwacht. En de totale opbrengst wordt bekend gemaakt!
Misschien een goede aanleiding om – alleenstaande - vrienden of buren uit te
nodigen mee te komen dineren? Samen eten is veel gezelliger dan alleen! De
kosten zijn minimaal €5 per gang. De bijdrage van de koks bestaat er uit, dat zij
de onkosten voor het diner voor hun rekening nemen en van de chauffeurs
vragen we de benzinekosten zelf te betalen.
We zijn op zoek naar koks in Ede, Bennekom en Lunteren. Niet verder uit de
buurt, want de reistijd moet niet te lang worden. Je hoeft niet super te kunnen
koken, maar je moet uiteraard wel rekening houden met eventuele diëten. Ook
zijn we op zoek naar chauffeurs, die een gast zonder auto naar de diverse
adressen wil brengen.
De opbrengst van het diner is bestemd voor het opknappen van de ruimte van de
jongerenkerk, dus u een goede reden om u straks in groten getale in te schrijven.
We verwachten veel van uw aller inzet!
Nadere informatie bij ondergetekenden.
Jeannet Kloosterman en Caroline Bockweg
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Collectebussen
Er zijn inmiddels twee mooie paarse
collectebussen ingeleverd en weer retour
verzonden.
De opbrengst bedroeg € 41,79 .
Deze collectebussen- nostalgisch gedachtegoed
van de Lutherse kerk- werden verleden jaar, na
de boekenmarkt verkocht.
Deels om deze het komende jaar te (laten) vullen
en ze in te leveren na de boekenmarkt het jaar
daar op.
Dank aan de collectanten. Zij krijgen de bus als
collectors item weer mee.
Tot aan de volgende boekenmarkt, want dan hopen we de munten weer te
kunnen verzamelen.
Er zijn nog bussen verkrijgbaar. Als u het een mooi project vindt, kan
de bus voor €1,00 (statiegeld) worden meegenomen om in de week na de
boekenmarkt gevuld te worden geretourneerd.
Het gaat er niet om wie het hoogste bedrag verzamelt, maar alle beetjes helpen!.
Maar het hele jaar, zo zachtjes het Luthers Erfgoed tonen
heeft ook wel wat, toch...?
Laat het maar weten.
Martina van der Vlist
smvandervlist@kpnmail.nl
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Van de verkooptafel
Lieve mensen,
Toen ik alle kerststukjes zag staan op onze verkooptafel, dacht ik: die raken we
nooit kwijt.
Maar binnen no time waren alle stukjes verkocht en ook nog veel andere
dingen.
Imy en ik hebben afgelopen najaar met 4x verkooptafel een bedrag kunnen
overmaken van € 705,-Alle kopers, maar vooral ook de medewerkers en mededenkers weer hartelijk
bedankt!!!
Groetjes,
Imy en Ingrid
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www.bespreekhetsamen-ede.nl
Het nieuwe seizoen van Bespreek het Samen 2018 2019 is online!
Programma januari 2019:
07-01-2019
toneelstuk
08-01-2019
09-01-2019
10-01-2019
13-01-2019
14-01-2019
17-01-2019
19-01-2019
20-01-2019
21-01-2019
23-01-2019
24-01-2019
26-01-2019
27-01-2019
29-01-2019
30-01-2019

Vrijeschool De Vuurvogel 3 koningenspel: Middeleeuws
Myra vd Jagt - Passiekoor Stabat Mater- Dvořák - start repetities
G.H. Westra, Lucas, de man en zijn evangelie
Peter Samwel, Reïncarnatie, zin en onzin
ds. Theo Pieter de Jong, Fascinerende films
Marijke van den Bos, Dagboekfragmenten Etty Hillesum
Michiel de Ronde, Meerstemmige verhalen
& 16-03-2019 Avondmuziek
ds. Carel ter Linden & Karres, Literair concert - "om een zin"
ter Avest, Lahrech & vd Brink, Ieder op haar eigen wijs
prof. dr. C.J. den Heyer, Jezus, een mensenleven
dr. Bruno Nagel, Meister Eckhart in oost en west
Jong talent in Ede, Lunansky (viool) met haar ensemble
Karel Musch, Spiritualiteit van de vrijmetselarij
pastor Guido Dieteren, Apocrieve verhalen
pastor Ben Piepers, Meditatie bij een kunstwerk
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Uit de Classicale Vergadering Veluwe
Op 22 november kwam de CV Veluwe bijeen op de vaste vergaderplek: ’t
Kerkheem te Voorthuizen. Na de opening door preses Martin Morsink leidde
classispredikant Wilbert van Iperen het geloofsgesprek in. Ds. Van Iperen heeft
zijn werkzaamheden gekarakteriseerd onder de term HOPEN: Horen,
Ontmoeten/Ondersteunen, Prikkelen, Enthousiasmeren/Evalueren, Namens.
Deze thema’s zullen in de opeenvolgende vergaderingen aan de orde komen.
Als eerste dus over Horen. Daarbij kan gedacht worden aan: stil worden,
ontvankelijk worden voor het grote Verhaal van God met mensen; ruimte
maken voor het lezen van de Bijbel en daarover mediteren; aandachtig luisteren,
wat de A/ander zegt niet meteen invullen met eigen ideeën of persoonlijke
opvattingen. Na het voorlezen van twee teksten uit de Confessiones van
Aurelius Augustinus gingen de aanwezigen in tweetallen daarover met elkaar in
gesprek. De teksten werden best moeilijk gevonden, een zin die aansprak was:
“Uw beste dienaar is diegene die er niet zozeer naar uitziet om van u te horen
wat hij zelf heeft gewild, maar die er eerder op bedacht is, te willen wat hij van
u gehoord heeft.”
Bij het punt Mededelingen classispredikant bleek dat ds. Van Iperen zijn
werkzaamheden met voortvarendheid en enthousiasme heeft aangepakt.
De CV heeft de begroting 2019 – opgesteld door de classicale financiële
commissie Veluwe – vastgesteld. Bij zo’n eerste begroting is het best lastig om
te schatten hoe hoog de uitgaven voor het werk in de classis zullen zijn. Het is
wel de verwachting dat de uitgaven hoger zullen zijn dan de tegemoetkoming
vanuit de landelijke kerk. Er zal gebruik gemaakt worden van de kerkordelijke
mogelijkheid om het ontbrekende bedrag om te slaan over de (wijk)gemeenten.
Zij worden hierover geïnformeerd.
Een belangrijk deel van de vergadering stond in het teken van ‘Diaconaal werk
in de classis’. Mw. Jaantje Vink, consulent diaconaal werk in Oost-Brabant,
Gelderland en Limburg, gaf een presentatie over dit onderwerp. Een paar
elementen uit deze presentatie: Diaconaat is dienstbetoon, door de gemeente in
navolging van Christus, gericht op lichamelijke, materiële en sociale noden in
de gemeente, haar omgeving en elders in de wereld; kernwoorden daarbij:
barmhartigheid en gerechtigheid. Een goede ‘diaconale antenne’ is heel
belangrijk: kunnen diakenen signaleren dat iemand hulp nodig heeft, kan een
gemeentelid aangeven dat hij/zij hulp nodig heeft, vinden ze elkaar?
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Laagdrempelige bijeenkomsten, bijvoorbeeld in een Inloophuis, kunnen hierbij
een goede rol vervullen.
Op de agenda stond ook de evaluatie van het Nieuwe Liedboek (2013), de CV
besloot dat het liedboek voldoet aan de gestelde criteria: uitdrukking van de
identiteit van de Protestantse Kerk, rekening houden met diverse taalvelden en
muziekculturen in de kerk, liederen moeten zingbaar zijn, de verschillende
stromingen in de Protestantse Kerk dienen vertegenwoordigd te zijn.
De CV nam onder grote dank afscheid van een aantal afgevaardigden: diaken
Wim Witteveen (ring Apeldoorn), ouderling Paul Bikker (ring Ede), ouderling
Henk Reurink en diaken Bertus van der Heiden (ring Harderwijk), diaken
Henry Westein (ring Nijkerk); deze dank gold ook voor ouderlingkerkrentmeester Riky Hilbrink (ring Apeldoorn), zij was vijf jaar afgevaardigd
naar de generale synode van de Protestantse Kerk.
Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba CV Veluwe

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

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’ JANUARI 2019
7 JANUARI 2019
Interview met Geeske Telgen over De Vluchtheuvel in Lunteren, vrucht van
interkerkelijke samenwerking. Lied van de Week: ‘Een Kind geboren in
Bethlehem’ (NLB515). Column: Willem de Vos. Actuele berichten. Vocale en
instrumentale muziek.
14 JANUARI 2019
Vraaggesprek met Ina ter Avest over Christenen en moslims in Ede. Lied van de
week: ‘Hoe helder staat de Morgenster’ (NLB518). Column: Willem den
Ouden. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.
21 JANUARI 2019
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden over treffende lectuur van de
afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Toen Jezus bij het
water kwam (NLB522). Column: Jan Don. Actuele berichten. Muzikale
intermezzo’s.
28 JANUARI 2019
Gesprek met Marty Alkema over Hospice ‘d’Olijftak’. Lied van de Week: ‘Wij
willen de bruiloftsgasten zijn.’(NLB525). Boekbespreking door Arie Romein
van het boek van Adrien Candiard: ‘De Islam begrijpen’. Actuele berichten.
Muzikale fragmenten.
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