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Wat lees je?
Het valt niet mee om iets te schrijven over de Schriftlezingen voor de komende
zomerdiensten. Want welk leesrooster zal er in de verschillende gemeenten
worden gevolgd? In onze gemeente lezen we vanaf Advent volgens de
‘Lutherse leesorde’ (eigenlijk de lezingen volgens het oude Romeins missaal).
Andere gemeenten zullen wellicht het oecumenisch rooster volgen. Soms wordt
een aantal zondagen achtereen een doorgaande lezing uit één bijbelboek
gevolgd. En dan wil het in de zomermaanden ook nog wel eens voorkomen dat
een predikant zelf ‘zo maar’ de lezingen kiest. Al lijkt me dat niet aan te
bevelen; de gemeente wordt dan toch min of meer ‘overvallen’ door een door de
predikant bedacht actueel thema, waar vervolgens enige Bijbelgedeelten bij zijn
gezocht.
Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Bij een zorgvuldig samengesteld
rooster als het Romeins missaal of het oecumenisch leesrooster wordt tot
uitdrukking gebracht dat de bijbel een liturgisch boek is: bedoeld om (hardop)
voorgelezen te worden in de gemeente. Liturgie is niet een samenstelling van
een aantal vormen die wij bedenken rondom een paar zelfgekozen bijbelteksten;
liturgie komt voort uit de bijbel zélf, uit de samenspraak tussen de verhalen en
de liederen en de brieven. Profeten reageren op de Thora, waarop de
Geschriften weer reageren (denk aan de Psalmen!), waar de evangeliën en de
apostelen weer een reactie op zijn. ‘Woord van de Heer’ aan het einde van de
evangelielezing slaat dan ook niet op het evangelie alléén maar op het gehéél
van de lezingen, op héél de Schrift gesproken en gezongen. Wij voegen ons als
gemeente horend en zingend in dat gesprek. En ook de voorganger is daarin een
dienaar des Woords.
In die samenspraak kan het gebeuren dat de thema’s ons vanuit de bijbel
worden aangereikt. En dat dan blijkt hóe actueel de teksten zijn. Dat ze ons een
spiegel voorhouden waarin we de actualiteit nog nooit zo scherp zagen. Dat ze
troosten op een onbekende manier en openingen geven waar wij ze nooit
verwachtten. Dat het u mag overkómen deze zomer.
Lieke van Zanden
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Schriftlezingen in de maanden juli en augustus 2017,
volgens het Luthers Leesrooster.

Zondag 2 juli
3-de na Trinitatis

Jesaja 30:15-18(21)
Psalm 55
1 Petrus 5: 5-11
Lukas 15: 1-10

Zondag 9 juli
4-de na Trinitatis

Jeremia 17: 5-26
Psalm 43
Romeinen 8: 18-23
Lukas 6: 36-42

Zondag 16 juli
5-de na Trinitatis

Jeremia 15: 15-21
Psalm 79
1 Petrus 3 : 8-15
Lukas 5 : 1-11

Zondag 23 juli
6-de na Trinitatis

Jesaja 48: 12-22
Psalm 84
Romeinen 6: 3-11
Mattheüs 5: 20-26

Zondag 30 juli
7-de na Trinitatis

Jeremia 3: 21- 4: 2
Psalm 90
Romeinen 6: 19-32
Markus 8: 1-9

Zondag 6 augustus
8-ste na Trinitatis

Jeremia 7: 2-7(11)
Psalm 116
Romeinen 8: 12-17
Mattheüs 7: 15-21

Zondag 13 augustus
9-de na Trinitatis

Jeremia 32: 37-42
Psalm 9
1 Korinthiërs 10: 1-13
Lukas 16: 1-9
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Zondag 20 augustus
10-de na Trinitatis

Jeremia 23: 16-29
Psalm 17
1 Korinthiërs 12: 1-11
Lukas 19: 41-48

Zondag 27 augustus
11-de na Trinitatis

Daniël 3: 34-45
Psalm 17
1 Korinthiërs 15: 1-10
Lukas 18: 9-14

Zondag 3 september
12-de na Trinitatis

Jesaja 6: 8-13
Psalm 34
2 Korinthiërs 3: 4-9
Markus 7: 31-37

Vakantie predikant
Deze zomer ben ik van 8 juli t/m 19 augustus afwezig. Dat is een lange tijd, in
totaal zes weken: vier weken vakantie en aansluitend twee weken compensatie
voor het extra werk in het Lutherjaar. In deze periode gaan wij behalve op
vakantie ook verhuizen. Ons nieuwe adres is per half augustus:
Kwikstaartweide 10, 6708 LS Wageningen. Het telefoonnummer blijft
hetzelfde.
Als u in deze periode een predikant nodig heeft, kunt u contact opnemen met
onze ouderling-pastoraat Mw. Caroline Bockweg (Tel: 03178 6112413, e-mail:
bockweg_scheffers@hetnet.nl).
De eerste dienst waarin ik weer voor ga is op zondag 27 augustus. Dat is onze
gemeentezondag, waarover meer elders in deze Mededelingen. Ik verheug me
erop elkaar dan, hopelijk in goede gezondheid, weer te zien en te spreken.
Lieke van Zanden
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In memoriam
Op 10 juni is Janna Schenk gestorven, in de leeftijd van 89 jaar. Janna, of
Jeannet zoals wij haar in Ede kenden, werd geboren in Amsterdam als jongste
in een gezin met drie oudere broers. Haar vader stierf jong en haar broers
gingen één voor één het huis uit. Janna bleef achter in het ouderlijk huis, samen
met haar moeder. Toen haar jongste broer ging scheiden nam haar moeder zijn
twee jonge kinderen in huis: Yvonne en Raymond. Janna, 37 jaar, verhuisde
naar een eigen woning en kreeg eindelijk een eigen leven. Door de week
werkte zij als directiesecretaresse bij het autobedrijf Brezan. Maar de
weekenden waren voor haar nichtje en neefje, dan zorgde zij voor hen als de
moeder die zij moesten missen. Van háár leerden zij fietsen en schaatsen.
Urenlang werd er geknutseld en leerde zij met groot geduld haar nichtje haken
en breien. Maar ook toen bleven de donkere perioden komen waarin zij zich
ternauwernood staande hield.
Toen het bedrijf van Amsterdam naar Barneveld verhuisde, ging Janna mee.
Daar werd Janna ‘Jeannet’: een nieuwe periode in haar leven. De kinderen
waren inmiddels groot maar kwamen nu naar Barneveld. Als Lutherse van huis
uit vond zij al gauw de Lutherse gemeente in Ede. Jarenlang verzorgde zij de
verjaardagskaarten voor alle gemeenteleden, uiteraard zelf gemaakt. Altijd was
er belangstelling voor de mensen om haar heen. Maar ook in Barneveld zijn
ziekte en depressie haar niet bespaard gebleven en met name de laatste jaren
van haar leven waren moeizaam. Yvon en haar man Gerard waren er zo vaak zij
konden; samen de boodschappen doen of mee naar het ziekenhuis. Zij
spiegelden de liefde die zij haar nicht en neef vroeger had gegeven.
Bovenaan de rouwkaart moest die ene zin komen te staan die altijd met haar
was meegegaan: “Ten dage dat ik riep, hebt gij mij geantwoord, Gij hebt mij
bemoedigd met kracht in mijn ziel”. Samen met de goede woorden van Yvonne
en Raymond heeft ook die Psalm geklonken in de dankdienst voor het leven van
Janna Schenk. In het vertrouwen dat deze lieve, dappere vrouw is opgenomen in
de vrede die alle verstand te boven gaat.
Lieke van Zanden.
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zondag

2 juli 2017
10.30 uur

zondag

9 juli 2017
10.00 uur
16 juli 2017
10.30 uur

zondag

zondag
zondag
zondag

zondag
zondag

zondag

23 juli 2017
10.00 uur
30 juli 2017
10.00 uur
6 augustus 2017
10.30 uur

13 augustus 2017
10.00 uur
20 augustus 2017
10.30 uur

27 augustus 2017
10.30 uur

3e zondag na Trinitatis
Mw. Ds. A.J. van Zanden
1e collecte: Diaconie overhead
2e collecte: Kerk en eredienst
Open schaal collecte uitgang:
Onderhoudsfonds kerk
4e zondag na Trinitatis
Zomerdienst in Taborkerk
5e zondag na Trinitatis
Ds. K. v.d. Horst, Amsterdam
Viering Heilig Avondmaal
1e collecte: Amnesty International
2e collecte: Kerk en eredienst
6e zondag na Trinitatis
Zomerdienst in Noorderkerk
7e zondag na Trinitatis
Zomerdienst in Taborkerk
8e zondag na Trinitatis
Ds. H. Oortgiesen, Ede
1e collecte: Tent of Nations
2e collecte: Kerk en eredienst
Open schaal collecte uitgang:
Onderhoudsfonds kerk
9e zondag na Trinitatis
Zomerdienst in Noorderkerk
10e zondag na Trinitatis
Mw. Drs. T. Werner
1e collecte: Stichting Karm Marg’ een
kinderhuis bij Delhi (India)
2e collecte: Kerk en eredienst
11e zondag na Trinitatis
Mw. Ds. A.J. van Zanden
Viering Heilig Avondmaal
1e collecte: PKN – Voedselbank Ede
2e collecte: Kerk en eredienst

5

zondag

3 september 2017
10.30 uur

12e zondag na Trinitatis
Ds. J.H. Uytenbogaardt, Utrecht
1e collecte: PKN – inspiratieplek, plek
om tot rust te komen, Noordwelle
2e collecte: Kerk en eredienst
Open schaal collecte uitgang:
Onderhoudsfonds kerk

Kerkdiensten in Kerkelijk centrum Emmaüs, Laan der Ver. Naties 94, Ede.
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

2 juli 2017
10.30 uur
9 juli 2017
10.30 uur
16 juli 2017
10.30 uur
23 juli 2017
10.30 uur
30 juli 2017
10.30 uur
6 augustus 2017
10.30 uur
13 augustus 2017

Mw. J. Bron, Rozeviering, brood en wijn

20 augustus 2017
10.30 uur
27 augustus 2017
10.30 uur
3 september 2017
10.30 uur

pastor B. Piepers

ds. L.P.H. van Laar
pastor B. Piepers
ds. E.S. ten Heuw (Leiden)
dhr. W. Laverman
Mw. C. Roolvink
dienst in de Open Hof

pastor J.A. Lucassen
zie website
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Noorderkerk

zondag 2 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 23 juli 2017
zondag 30 juli 2017
zondag 6 augustus 2017
zondag 13 augustus 2017
zondag 20 augustus 2017
zondag 27 augustus 2017
zondag 3 september 2017

10.00 uur
Mw. Ds. C. Oosterveen
Dienst in Taborkerk
Dienst in Lutherse kerk
10.30 uur
Ds. J.O.C. Bouma,
Kampen
Dienst in Taborkerk
Dienst in Lutherse kerk
10.30 uur
Ds. P. Hoogstrate,
Ermelo
Dienst in
openluchttheater
Mw. Ds. C. Oosterveen
Mw. Drs. T. Werner

Protestantse
wijkgemeente Tabor
10.00 uur
Ds. G.H. Westra, viering
HA
Ds. G.H. Westra
Dienst in Lutherse kerk
Dienst in Noorderkerk
Ds. G.H. Westra
Dienst in Lutherse kerk
Dienst in Noorderkerk
Ds. G.H. Westra
Ds. G.H. Westra
Ds. E. Bakker

Kosterdiensten
De kosterdiensten in de maanden juli en augustus worden waargenomen door
Jan de Groot, Kees Bleijenberg 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. Er is geen oppas tijdens de vakantie.
Kinderkerk
Voor kinderen van 4 - 12 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst
kinderkerk in hun eigen ruimte van het gemeentecentrum. De kinderen
beginnen de dienst in de kerk. Er is vakantie van zondag 9 juli t/m
zondag 13 augustus. Zondag 20 augustus is er weer kinderkerk!!
Inleveren kopij
Kopij voor het septembernummer van “Mededelingen” kunt u
inleveren tot uiterlijk maandag 21 augustus 15.00 uur bij
Annelies Smit of mailen naar smit.stein.callenfels@upcmail.nl
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De Stoofpot
Ook in de zomermaanden bereidt de Stoofpot bijzondere maaltijden voor u. Om
mee te eten hoeft u zich alleen maar op te geven bij mevrouw Wilma van
Eibergen (telefoon 0318 61 83 63). Het zal u verbazen wat er elke keer weer uit
de keuken van ons Gemeente Centrum tevoorschijn komt. Wie hier nog geen
gebruik van gemaakt heeft, nodigen we van harte uit om deze zomer mee te
komen eten. Op de donderdagen 20 juli en 17 augustus worden de tafels gedekt
voor alle gasten die iets willen meemaken van wat wij als gemeente met elkaar
delen.
Voor een goede voorbereiding is het van belang dat u zich tenminste twee
dagen van tevoren opgeeft .
Verdere informatie die voor u van belang is:
U bent van harte welkom vanaf 17:30 uur.
Om zes uur gaan we aan tafel.
De maaltijd kost € 3,00
Een sapje kost € 0,50
Een glaasje wijn kost € 0,80
Graag tot ziens op 20 juli en 17 augustus.

’t Is al weer een jaar geleden dat onze gemeente het vijftig jarig jubileum vierde
met de gemeente in Szekszárd. Er vallen momenten op, waarin die
verbondenheid met elkaar bijna voelbaar wordt. Voor de een zullen het de
verhalen zijn, die meekomen uit Hongarije, voor de ander is het een lied, dat na
de kerkdienst vanuit “de hoge” naar ons toegespeeld wordt. In welke taal die
contacten ook ontstaan, door het vieren van onze liturgie vlammen er vurige
tongen om ons hoofd. Het bijzondere van onze relatie met onze zustergemeente
is niet de geschreven taal, het elkaar letterlijk kunnen verstaan, maar het
verlangen naar begrip voor elkaars eigen-zijn.
Namens de werkgroep Hongarije, Henk Renaud Eisberg
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Beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering van 8 juni 2017
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Caroline Bockweg opent de vergadering en leest met ons uit het Liedboek
een gedicht van Aurelius Augustinus (blz. 1158).
Voorzitter Bea de Boer heet ons nieuwe kerkenraadslid & diaken Gerda
Budding van harte welkom en spreekt het vertrouwen uit dat wij een goede
samenwerking zullen hebben.
Jeugdouderling Judith Pleysier bespreekt met ons de stand van zaken in de
kinderkerk. Wij zijn blij dat wij er zoveel (18!) kinderen mee doen. Judith
Pleysier zal met de leiding van de kinderkerk bespreken of en wat er
eventueel veranderd/verbeterd zou kunnen worden. Het grote aantal kinderen
levert b.v. soms een ruimteprobleem op.
De activiteiten in het kader Luther 500 rond Pinksteren zijn goed verlopen.
Er was voor de verschillende activiteiten veel belangstelling. Deze
activiteiten en ook de eredienst op Pinksterzondag (met 140 bezoekers zeer
goed bezocht) heeft tot veel positieve reacties geleid.
Enkele kerkenraadsleden hebben de Iftarmaaltijd op 6 juni 2017 bezocht in
de nieuwe Turkse Moskee. Het was een geanimeerde bijeenkomst met een
zeer gemengd gezelschap.
Gerda Budding geeft toelichting op het bijgewerkte preekrooster. Het is haar
niet gelukt een predikant te vinden voor zondag 31 december 2017 en de
kerkenraad is akkoord om dan Metten te houden.
Door de zomerdiensten vervalt in deze maanden het normale ritme van HA
diensten in onze kerk. Op 16 juli 2017 gaat ds. Kees van der Horst bij ons
voor en dan zal het HA gevierd worden.
Het programma voor de Gemeentezondag 27 augustus 2017 wordt
besproken. Elders in dit blad treft u een uitgebreidere toelichting aan.
Malkander Ede, een hulporganisatie voor mensen met een “smalle
portemonnee” heeft onze hulp gevraagd voor onderdak in het
gemeentecentrum voor hun activiteiten. De diaconie zal deze vraag verder
behandelen.
De kerkrentmeesters hebben een voorstel ingediend voor noodzakelijk
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•

•

•

•

•

onderhoud aan de glas- in loodramen en vervanging van de
geluidsinstallatie. Wij kunnen dit bekostigen uit daarvoor gereserveerde
gelden en met verschillende subsidies. De kerkenraad gaat akkoord met de
voorstellen.
De kerkenraad zal de Cora van de Emmaüsgemeente benaderen om te
overleggen hoe de samenwerking verbeterd kan worden en meer gaat
stroken met de huidige situatie van zowel hen als van onze gemeente.
Er zijn weer verschillende wijzigingsvoorstellen van de kerkorde ingediend
bij de kerkenraad. Het gaat, in tegenstelling tot de vorige tranche, nu meer
over plaatselijke organisatorische aspecten en over de regels voor de
ledenadministratie. In september/oktober moeten wij onze meningen weer
bij de classis indienen.
De Raad van Kerken van Ede heeft haar jaarvergadering gehouden op 22
mei 2017 en de scriba rapporteert hierover. De RvK bedankt de ELG Ede
hartelijke voor het feit, dat wij hen een jaar lang onderdak hebben verleend
voor de vergaderingen in het gemeentecentrum.
Het is gebruikelijk om aan het einde van een vergaderseizoen onze
werkzaamheden onderling te evalueren. Dit jaar doen wij dat, om agendatechnische redenen, aan het begin van het nieuwe vergaderseizoen.
De voorzitter sluit de vergadering en bidt met ons het Luthers Avondgebed.

12 juni 2017
Daan van Doorne, scriba
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Ontvangen gelden
Wij zijn positief gestemd over de bijdragen die we ontvangen. U kunt in dit
stukje ook lezen dat we dat terecht doen. We zijn er blij mee en dankbaar voor
dat we veel reacties en bijdragen ontvangen.
Velen van u reageren gelukkig op onze berichten. En ja, kerkrentmeesters zijn
altijd met gelden bezig en hebben gelden nodig. Dat blijft ook zo in dit stukje.
Eerst: in schema de stand. Op de aangegeven datum de totaal ontvangen
bedragen tot die datum vanaf 1 januari 2017. OSC= Open Schaal Collecte
(eerste zondag van de maand).

18 april
2017
14 mei
2017
19 juni
2017

OSC
Onderhoud
Kerk

Collecte Ontvan- Mededelingen Solidari
Kerk en
gen
teitskas
Eredienst Kerkbalans

Andere
giften

513

2.337

27.079

295

50

157

625

2.902

30.531

465

180

657

830

3.697

37.179

620

270

1927

Nodig
6.750
52.000 1650
845
Begroot De begroting geeft een tekort van bijna 20.000 te zien. Dat willen we
natuurlijk zoveel mogelijk wegwerken. Het zou mooi zijn als we bij
kerkbalans op 72.000 uit komen. We zijn al halverwege……..en er
komen nog zes maanden….
Twee: Achttien leden die Mededelingen fysiek ontvangen, hebben al een
bijdrage gestort. Waarvoor dank. Richtlijn is € 25 als u het kerkblad niet digitaal
leest, maar als boekje ontvangt. Daarmee kunnen we het drukken en verspreiden
bekostigen. Wilt u nagaan of u al gereageerd hebt?
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Drie: Voor Solidariteitskas hebben op onze berichten tot nu toe veertien leden
gereageerd, opbrengst € 270 . Nodig is € 845 Richtlijn is € 10 per lid.
Vier: Voor het project Luther 500 hebben we een gift ontvangen van 50 euro.
Waarvoor dank. Het lijkt erop dat we het project financieel conform de
begroting kunnen afronden.
Hoeveel kost kerkdienst
Op de gemeentevergadering in mei werd mij de vraag gesteld hoeveel één
kerkdienst kost. De vraagsteller vond dat de opbrengst van de tweede collecte
toereikend moest zijn voor de dekking ervan. Zo’n vraag is gemakkelijk te
stellen. Voor het antwoord stuit je op de vraag wat je allemaal mee moet tellen.
Ik pas een vereenvoudigde benadering toe, waarmee we wel een indruk krijgen
van deze kosten. Als ik uitga van de kosten van een predikant die van buiten
komt en ik neem een % van de energiekosten, dan moeten we voor een dienst
ca. € 200 opzij leggen. Omdat het aantal bezoekers doorgaans varieert tussen
de 80 en 120 (inclusief kinderen) is dat per bezoeker € 2.
Hopelijk heeft u wat aan deze informatie.
Geluidsinstallatie en restauratie kerkgebouw
De kerkenraad is 8 juni jl. akkoord gegaan met een plan van de
kerkrentmeesters om te starten met het eerste deel van herstel van de glas-inlood ramen van het kerkgebouw en vervanging van de geluidsinstallatie. We
hebben veel toezeggingen van instanties (subsidies) ontvangen. Daarnaast is er
ruim € 6000 aan giften voor de geluidsinstallatie beschikbaar en een fonds
onderhoud. Zoals het er nu uitziet moeten we uit eigen middelen € 2.000
bijleggen.
Het zou fantastisch zijn als we dit bedrag in de vorm van giften binnen krijgen.
Veertig gevers keer 50 euro en we hebben het al!
De werkzaamheden voor herstel van de glas-in-lood ramen zullen in september
starten.
Herstel van het tweede deel van de glas-in-lood ramen is gepland voor 2018.
We zoeken daar nog fondsen voor.
De kerkenraad heeft nog geen fiat gegeven voor de uitvoering van het tweede
deel.
Namens de kerkrentmeesters,
Ties Havinga
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Met het verschijnen van dit nummer van mededelingen is de vakantie voor de
meeste van ons weer in zicht. De zomerdiensten staan weer voor de deur en de
meesten van ons maken zich op voor de reis naar andere oorden. Zo niet de
mensen onder ons met een smalle beurs. Zij zijn aangewezen op stichtingen
zoals de Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten of kort
SLOA waarvoor wij in januari al hebben gecollecteerd. Met het goede werk van
deze stichting in gedachten wenst de diaconie U allen een fijne vakantie toe.
De diaconale collectes voor de maanden juli en augustus zijn bestemd voor de
volgende doelen :
2 juli 2017 : Vaste lasten Diaconie ELG Ede
De diaconie maakt kosten voor het gebruik van bankrekeningen, administratie,
bijdragen aan diaconale organisaties, kleine presentjes voor senioren en het
geven van stille hulp. Deze kosten bij elkaar maken de vaste lasten van de
diaconie. Op deze transparante manier, zonder een percentage in te houden van
de collecten voor concrete doelen, maar deze kosten duidelijk te benoemen,
hopen we op uw steun in de uitvoering van onze taken.
9 juli 2017 : Geen dienst in onze kerk
16 juli 2017 : Amnesty international
Amnesty International zet zich in voor een wereld waarin mensenrechten
worden nageleefd. Zij doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van
mensenrechten wereldwijd. De organisatie is onpartijdig en onafhankelijk en is
niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch
belang.
Meer informatie : amnesty.nl
23 juli 2017 : Geen dienst in onze kerk
30 juli 2017 : Geen dienst in onze kerk
6 augustus 2017 : Tent of nations
In 1916 heeft Daher Nassar, de overgrootvader van Daoud en Daher Nassar, het
land gekocht waarop zich nu de Tent of Nations bevindt. De familie heeft
eigendomspapieren en heeft het land in 1924 geregistreerd. Door de jaren heen
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heeft de familie hier met volharding en liefde haar wijngaarden, fruit- en
olijfbomen geteeld. Zoals alle Palestijnse boeren, ervaren zij een diepe band met
het land. De familie is van oudsher lid van de Evangelisch Lutherse Kerk in
Bethlehem, en behoort dus tot de groep van Palestijnse christenen.
Bishara, een zoon van Daher, kreeg samen met zijn vrouw Milade negen
kinderen. Vader Bishara, die in 1976 overleed, had de droom om zijn land tot
een plaats van ontmoeting en vrede te maken. Zijn zonen Daher en Daoud,
ondersteund door zus Amal en de andere leden van de familie, werken er nu aan
deze droom werkelijkheid te laten zijn. Ondanks de grote bedreigingen die er
zijn, laten zij zich leiden door hun basismotto We Refuse to Be Enemies.
Tent of Nations gelooft dat het land en haar inwoners elkaar nodig hebben. Zij
doet dit door het land te beschermen, mensen van diverse culturen bij elkaar te
brengen en Palestijnse jongeren te helpen om te hopen op en te werken voor een
betere toekomst. Zij leren de betekenis van het land binnen hun cultuur en
identiteit. Deze projecten bouwen bruggen van wederzijds begrip, verzoening
en vrede vanuit een breed perspectief.
Meer informatie : tentofnations.nl of in het engels tentofnations.org
13 augustus 2017 : Geen dienst in onze kerk
20 augustus 2017 : Stichting Karm Marg
Karm Arg is een kinderhuis vlak bij Delhi (india) en is in essentie een huis voor
kinderen waar zij veilig onderdak vinden in een familie achtige omgeving. Hier
vinden zij mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.
De belangrijkste doelen zijn:
- het onderhouden van een veilige en hygiënische omgeving voor gemiddeld 60
kinderen van alle leeftijden.
- het geven van programma’s om de kinderen vaardigheden te leren waarmee zij
later een inkomen kunnen genereren.
- regelen van training programma’s voor anderen zoals naaien, recycle van
katoen en textiel.
- regelen van en participeren in programma’s die er voor zorgen dat mensen
gevoelig worden voor issues in relatie tot risicovolle kinderen.
Meer informatie : in het engels www.karmmarg.org
27 augustus 2017 : Voedselbank Ede
Voedselbank Ede heeft als doel mensen te helpen, die onder het
bestaansminimum leven. De hulp bestaat uit het wekelijks verstrekken van een
zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. Daarbij wordt altijd doorverwezen naar

14

hulpverlenende instanties om de deelnemers te helpen financieel weer op eigen
benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Het
verzorgingsgebied is de hele gemeente Ede, dus ook inwoners van Bennekom,
Otterlo, Harskamp, Lunteren, Ederveen en Wekerom kunnen een beroep doen
op de Voedselbank. De voedselpakketten worden o.a. samengesteld uit
levensmiddelen, die niet meer via de normale distributieketen kunnen worden
uitgezet. Deze levensmiddelen worden beschikbaar gesteld door producenten en
handelaren. Ook ontvangen zij van betrokken burgers, jong en oud, voedsel
vanuit inzamelingsacties, meestal via kerken en scholen. Voor de exploitatie van
de voedselbank zijn zij afhankelijk van giften.
Meer informatie : voedselbank-ede.nl
Hartelijk dank voor uw giften en diaconale inzet!
De diakenen

Plek
Alles wat ik zoek
is een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan
een wei, een plein, een tuin, een
tent
ik zoek vooral een stem die zegt:
goed dat je er bent.

met wat ik kan en wat ik doe
ik hoef niet uit te leggen
man, ik ben zo moe
niet reserveren, niet beleggen
geld speelt geen rol
en niemand zal er zeggen:
sorry, het is vol.
Dat is wat ik zoek
een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan
een wei, een plein, een tuin, een
tent
ik zoek vooral een stem die zegt:
goed dat je er bent.

Die stem is mijn bestemming
die woorden zijn mijn doel
achter mijn beklemming
leeft een diep gevoel
een ongehoord verlangen
dat zachtjes naar me wenkt
en fluistert:
laat je niet zo leiden
door wat een ander van je denkt.
Dus ik hoef niet aan te komen

Kees van der Zwaard
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Uitnodiging “gemeente (zon)dag”
Datum: Zondag 27 augustus 2017
Op zondag 27 augustus, aansluitend aan de eredienst willen we graag met u
in gesprek over de toekomst van onze gemeente. De bijeenkomst duurt tot
ca. 13.30 - 14.00 u. Iedereen wordt verzocht zelf brood mee te nemen, voor
koffie, thee, melk, karnemelk en soep wordt gezorgd. Als Evangelisch
Lutherse gemeente vervullen we in Ede en brede omgeving een specifieke
rol vanuit onze Lutherse traditie met de daarbij verzorgde vieringen, waar
Woord en muziek centraal. We zijn ook blij dat meer mensen onze gemeente
weten te vinden.
Echter zijn er ook er zorgen. Deze hebben te maken met een financieel
tekort. Ondanks de groei van de gemeente vanwege ons specifieke profiel
lukt het ons tot op heden niet om daarvoor voldoende financiën bij elkaar te
krijgen. En dat is jammer. Willen we onze ambitie als Lutherse gemeente in
deze regio waarmaken en ook in de (nabije) toekomst van betekenis blijven
dan zijn er ook meer middelen nodig.
Een voorbereidingsgroep heeft zich twee avonden over de bovengenoemde
thematiek gebogen o.l.v. Bram Schriever. Bram is een adviseur die veelal
werkt in kerkelijke begeleidingsprocessen.
De opdracht aan Bram Schriever is om samen met u tot een plan te komen
waarin het mogelijk is om meer financiën te verwerven ten behoeve van de
voortgang van de gemeente. We denken daarbij zowel aan interne werving
alsook aan externe subsidies. De voorbereidingsgroep wil ook graag samen
met u in gesprek om informatie op te halen en ideeën uit te wisselen
Dit gesprek zal plaatsvinden als start van het nieuwe seizoen op zondag 27
augustus.
Ik hoop dat u allen hierbij aanwezig wilt zijn om ideeën en mogelijkheden
met elkaar te delen met het oog op een bloeiende en financieel gezonde
gemeente
Ik reken op u aller komst.
Namens de kerkenraad,
Arau Vermeer
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Dauwtrappen 2017
Wandeling door de natuur op Hemelvaartsdag
Ik liep hard naar de verzamelpunt. Ben ik te laat? vroeg ik aan de groep mensen.
Nee, je bent net op tijd beantwoorde de groep. We ging samen naar de bos in
ede. Vlak bij ons was een geritsel in de droog bladjes op de grond.. Misschien
een wilde zwijn. Iederen was bang en wachtte in stilte voor hem te weggaat.
We praatte veel en na drie kwartier kwamen we bij een mooie vijver. Hoewel
ben ik een aantal keer bij de edese bos geweest, heb ik die vijver nooit gezien.
Dat was een pracht zicht. Mooie groep foto’s bij de vivjer hebben we gemakt.
Iederen begon om honger te krijgen. We liep terug naar ons verzamel punt de
huisje van Jaap en Grytsje. Daarna
was de lekker ontbijt bij Jaap en
Grytsje. De zon scheen op hun tuin.
We zat in de tuin met drie vogels en
genoten ons ontbijt. Zo eindigde ons
dauwtrappen op hemelvaartsdag
Moses James
Moses komt als gast al een tijdje naar
onze erediensten. Hij studeerde Levensmiddelentechnologie in Wageningen.
Deze studie was helemaal in het Engels. En nu wil hij graag Nederlands leren.
Eind januari zijn we samen gestart om elke week een les Nederlands door te
nemen. Ook gaat hij elke week naar het CLV in Veenendaal om met de
leerlingen te praten. In vijf maanden heeft hij al heel veel bereikt. Nu is het
belangrijk dat hij veel Nederlands spreekt. Dus bij ons koffiemoment na de
dienst is het fijn als u een praatje met hem maakt.
Arnold Smit
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Schilderijen in het Luthers gemeentecentrum
Het tweede kwartaal met schilderijen aan de wanden van het gemeentecentrum
is bijna afgelopen. Van januari tot en met maart was het werk van Anneke
Eikelboom aanwezig en in het lopende kwartaal tot het eind van juni zagen we
de schilderijen van Marijke Bodlaender.
1 juli beginnen de drie maanden waarin Martina van der Vlist haar werk laat
zien. En in het laatste kwartaal zien we postuum schilderijen van Jeannet
Schenk. Haar nabestaanden hebben laten weten hier prijs op te stellen, Het
eerste kwartaal van 2018 is gereserveerd voor Kees v an Rixoort.
Informatie: Karel Loman, 0318-616272; 06-137079; jkarelloman@gmail.com

Roze viering Emmaüs 2 juli 2017
Toen de moeder van de vermaarde Britse neuroloog Oliver Sacks te horen kreeg
dat haar zoon op jongens viel zei ze; “je bent me een gruwel. Was je maar nooit
geboren”. Door deze venijnige woorden van zijn joodse moeder kreeg hij een
afkeer van religie. Een kleine 50 jaar geleden werd mijn homoseksualiteit thuis
bekend. Mijn ouders gingen naar een verjaardag van een tante en daar kwam het
onderwerp homoseksualiteit ter sprake. Mijn tante zei: “Zoiets komt in Rusland
niet voor. Daar slaan ze die krengen allemaal dood en dat moesten ze hier ook
doen”. De tante was lid van een Pinkstergemeente.
Gelukkig is er in de loop der jaren veel ten goede veranderd m.b.t. aanvaarding
van homoseksualiteit. Toch blijven er issues en is alles vaak nog niet zo roosen rozekleurig als wel eens wordt gedacht. Zo is homo nog steeds het meest
gebruikte scheldwoord en geweld tegen homo’s en lesbiennes komt regelmatig
voor. Wielie Elhorst, door de Protestantse Kerk Amsterdam benoemd tot
predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap, richt zich
speciaal op de sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en
transgenders en heeft de handen vol aan dit werk. De vraag is zo groot dat hij
vaak verwijst naar lokale pastores. Hij krijgt schrijnende verhalen uit het hele
land te horen. Hij noemt als voorbeelden familiebreuken als iemand uit de kast
komt en ook pesterijen die christelijke homo’s te verstouwen krijgen van
medegelovigen. Zelf kom ik soms ook schrijnende verhalen tegen binnen
CHJC, de vereniging van christelijke homo’s en lesbiennes. Zo is daar het
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verhaal van Martin, die getrouwd was en lid van een Evangeliegemeente en op
z’n 45e eindelijk na een lang gevecht met zichzelf durfde toe te geven aan z’n
homoseksuele geaardheid. De ontreddering was groot toen hij het zijn vrouw en
kinderen vertelde. Na zijn scheiding trok hij noodgedwongen bij zijn moeder in.
Maar ondanks het feit dat hij weer onderdak had, vond hij er geen emotioneel
onderdak . Het onderwerp werd doodgezwegen. Ook geen ruimte ondervond
ene Jan uit een katholiek nest. Zijn vader was militair en er was totaal geen
ruimte aangaande zijn geaardheid. ‘Mijn opvoeding heeft er in geresulteerd dat
ik niet mocht zijn wie ik was. Ik heb er lang over gedaan mijzelf te accepteren
en heb me lang ongelukkig gevoeld’. Soms zijn er verhalen die wat meer ruimte
scheppen. Bijvoorbeeld het verhaal van Gerrit uit een Gereformeerde Gemeente
in een nabijgelegen dorp van Ede. Hij durfde zijn verhaal aan zijn ouders en
dominee te vertellen. Ze lieten hem niet vallen. In het Reformatorisch Dagblad
kreeg hij ruimte met een artikel dat hij schreef onder de titel: ‘Denk
genuanceerd over homoseksualiteit’. In een redactioneel commentaar van het
RD is te lezen dat mensen met een andere seksuele geaardheid er voluit bij
horen. Toch blijft de man-vrouw verhouding de norm die er wordt uitgedragen.
Een tijdje terug was ik bij een bijeenkomst van Verscheurd in Mozaïek 0318 in
Veenendaal. Verscheurd is een groep mensen die homoseksualiteit
bespreekbaar wil maken binnen orthodoxe- en evangelische
geloofsgemeenschappen. Na afloop van de avond werd aan een groot aantal
bezoekers gevraagd wat voor cijfer je jezelf zou geven met betrekking tot
aanvaarding binnen je familie, vriendenkring en je kerk- of
geloofsgemeenschap. Ik was de enige die zijn vinger opstak bij een hoog cijfer.
Er is dus nog een wereld te winnen. In de roze vieringen in Emmaüs, dit jaar al
weer voor de 9e keer, willen we daar een bijdrage aanleveren.
De vieringen worden gehouden in het kader van de jaarlijkse landelijke
manifestatie van Roze zaterdagen ten gunste van homo-emancipatie. Het thema
dit jaar is; Colourful me. De dienst op zondag 2 juli wordt gehouden o.l.v.
pastoraal werker Janneke Bron en begint om 10.30 uur in Kerkelijk Centrum
Emmaus. In een bijeenkomst vooraf gaan we met elkaar de bijbelteksten lezen
die in de viering gelezen worden. Hoe is het om de bijbel ook queer, anders, te
lezen? In Emmausnieuws en op de website staan daarover de precieze
gegevens. U wordt van harte uitgenodigd, voor zowel het bijbel lezen als de
viering.
Arie de Niet.
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www.bespreekhetsamen-ede.nl

Het nieuwe seizoen 2017- 2018
Voor u ligt het nieuwe programma van Bespreek het Samen 2017-2018. Het
programma wordt u aangeboden door samenwerkende kerken in Ede. Het is
voor iedereen toegankelijk, ongeacht kerkelijke afkomst of gezindte.
Een prachtig aanbod van 84 diverse evenementen. U kunt zich met anderen
verdiepen in vragen rond bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving.
Bekijk het volledige overzicht op de volgende pagina’s (tevens als uitneemvel
te gebruiken). Op de website is uitgebreidere informatie beschikbaar. Graag
vóór 12 september digitaal aanmelden.
Tot ziens! Het Bespreek het Samen team.
Op zaterdag 16, 23 en 30 september 2017 om 09:30 uur in de Lutherse Kerk
door Projectkoor
Cantateproject Lutherse kerk
Enthousiaste zangers die aan het cantateproject
"Bringet dem Herrn seines Namens" BWV 148
willen meedoen, kunnen zich vóór 10 september
aanmelden. (smit.stein.callenfels@upcmail.nl)
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