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Troost

Voor Dick *
Als de dagen korter worden en de nachten langer, valt in de gemeente
van Christus nadrukkelijk het bijbelse woordje ‘troost’. Wanneer wij
onze doden gedenken in de viering van Allerheiligen lezen we uit de
bergrede: ‘Welzalig wie treuren, want zij zullen worden getroost’. En op
de eerste zondag van de Advent klinkt volgens het rooster van de oude
kerk Jesaja 40: ‘Troost, troost mijn volk…’ Met name bij deze profeet
komt het woordje ‘troost’ veel voor; heel zijn boek wil een troost en
bemoediging zijn voor ballingen. Maar wat hebben ballingen, verlaten
van alles wat hen lief is, aan troost? Wat ís bijbelse troost?
Het Oudtestamentische woord voor troosten is ‘NaCHaM’. Ook daarin
vinden we iemand die deze naam draagt: Noach. Zijn naam is een
afleiding van NaCHaM. Nergens mooier dan aan zijn geschiedenis wordt
de betekenis zichtbaar van wat de bijbel onder ‘troost’ verstaat: wanneer
alles lijkt afgelopen, maakt God een nieuw begin. En zo begint zijn
verhaal ook: Als Noach wordt geboren, wordt zijn naam geroepen:
‘Noach, want deze zal ons troost verschaffen’. En zo kondigt ook het
‘Troost, troost mijn volk’ in Jesaja 40 het einde van de ballingschap aan
én tegelijk een nieuw begin.
In het Nieuwe Testament is het woord voor troosten: parakaleo. Letterlijk
betekent dat ‘erbij roepen’. Het wordt meestal vertaald met bidden, zoals
bijvoorbeeld in Marcus 8,22: ‘Zij brachten tot hem een blinde en baden
hem…’ Ze bidden Jezus, ze roepen hem letterlijk bij hun blinde vriend en
vragen hem om hem te genezen, om een nieuw begin voor hem. En dat is
wat de grote Trooster met óns doet, de Parakleet, de ‘erbijroeper’, de
Heilige Geest: hij troost ons, hij roept de gemeente bij het nieuwe begin
dat in Christus Jezus is begonnen.
Straks zal op het feest van Allerheiligen de bergrede weer klinken, met
die ontroerende woorden: ‘Zalig wie treuren, want zij zullen worden
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vertroost.’ Zij zullen erbij geroepen worden, bij het nieuwe begin en bij
de dingen van het koninkrijk. Een grotere troost kan een gemeente van
Christus niet geworden. En een mooiere naam zal een muzikale
voorganger in die gemeente wel niet gauw dragen.
Lieke van Zanden
* 50 jaar cantor-organist in de ELG Ede

Leeskring
Op 6 november komen we weer bij elkaar. We lezen een preek van Luther bij
het schriftgedeelte dat de zondag ervóór op Allerheiligen heeft geklonken,
Mattheus 5: 1-12 (de bergrede).
Plaats: consistoriekamer van de kerk
Tijd: 19.30 – 20.30 uur

2

zondag

4 november 2018
10.30 uur

zondag

11 november 2018
10.30 uur

zondag

18 november 2018
10.30 uur

zondag

25 november 2018
10.30 uur

23e zondag na Trinitatis
Mw. Ds. A.J. van Zanden
Viering Allerheiligen
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. cantorij
1e collecte: Vluchtelingenwerk Ede
2e collecte: Kerk en eredienst
Open schaal collecte uitgang:
Onderhoudsfonds kerk
1e zondag van de Voleinding
Dr. C.F.G.E. Hallewas
1e collecte: Perspectief voor
(ex)gedetineerden
2e collecte: Kerk en eredienst
2e zondag van de Voleinding
Dr. M.L. van Wijngaarden, Rotterdam
1e collecte: Stichting Present
2e collecte: Kerk en eredienst
3e collecte: Onderhoud Kerkgebouw
3e zondag van de Voleinding
Ds. M. Diepenbroek, Ede
1e collecte: Ashleigh’s Place
2e collecte: Kerk en eredienst

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

4 november 2018
10.30 uur
11 november 2018
10.30 uur
18 november 2018
10.30 uur
25 november 2018
10.30 uur

ds. J.P. Prenger
mw. ds. A.J. van Zanden
gaveviering
ds. J.P. Prenger
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Noorderkerk

zondag 4 november 2018
zondag 11 november 2018

10.00 uur
Ds. C. Oosterveen
Ds. C. Oosterveen

zondag 18 november 2018

Ds. H.J. Oortgiesen

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

zondag 25 november 2018

Ds. C. Oosterveen

Ds.G. Morsink, Zeist

Kosterdiensten
De kosterdiensten in de maand november worden waargenomen door Jan de
Groot en Hans Tick
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 van 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 van het gemeentecentrum. De jongeren
beginnen de dienst in de kerk.
Inleveren kopij
Kopij voor het decembernummer van “Mededelingen” kunt u
mailen tot uiterlijk maandag 12 november 15.00 uur naar
Annelies Smit, smit.stein.callenfels@upcmail.nl .
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In de vele jaren van contacten met onze vrienden en bekenden in Szekszárd
heeft de tijd een heel eigen spoor achter gelaten. Tegen de met wijnstokken
overgoten heuvels ligt het stadje als een dierbaar plekje voor onze gemeente. De
gesprekken die een halve eeuw geleden voor het eerst gevoerd werden, zijn al
meerdere malen beschreven. Ze speelden zich af in de diepe wijnkelders en op
eenzame plekken, waar niemand kon meeluisteren. Alleen Hij Die Nabij Is was
getuige van de ontroerende stappen die er toen voorzichtig in de toekomst
werden gezet. Na het openbreken van de muren beloofden er betere tijden te
komen. De toekomst kreeg kleur. Om in deze nieuw tijd te blijven geloven is
nog steeds moed en vertrouwen nodig. De muren van weleer hielden
vriendschap niet tegen en zullen ook nu geen belemmering zijn.
Namens de werkgroep Hongarije,
Henk Renaud Eisberg

Beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering ELG Ede van 4 oktober
2018
•
•

•

Judith Pleysier opent de vergadering en leest met ons het gedicht “Hij komt
uitgerekend bij mij terecht?” van Kurt Marti, bij Lied 224.
Lieke van Zanden bespreekt met ons het eerste deel van de liturgie van de
eredienst en de wijziging, die vanaf zondag 7 oktober 2018 zal worden
uitgeprobeerd.
Er was een vraag van de organisatoren van de Adventsmaaltijd om dit jaar
de maaltijd eventueel in de kerk te mogen houden. Er zouden dan meer
deelnemers kunnen inschrijven. De meningen binnen de kerkenraad zijn
verdeeld, zeker omdat er logistieke bezwaren zijn en het veel extra werk
oplevert. E.e.a. wordt teruggekoppeld aan de werkgroep Hongarije die de
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•
•

•

•

•

•

•

maaltijd organiseert. Zij bepalen uiteindelijk wat de plek voor de maaltijd
zal zijn.
De diverse vacatures worden besproken. Op de gemeenteavond 11 oktober
2018 zal dit ook aan de orde moeten komen.
De agenda voor de gemeenteavond van 11 oktober 2018 wordt opgesteld:
algemeen gedeelte, liturgie, financiën en informeel samenzijn zijn de
hoofdpunten.
Het preekrooster 2019 wordt voorlopig vastgesteld. In de volgende
vergadering zal gesproken worden over de uitgangspunten op basis waarvan
het rooster is opgesteld, waarna de formele vaststelling kan plaatsvinden.
Het geldende beleidsplan is een min of meer aangepaste versie van het plan
2011-2017 en was bedoeld om aan de publicatieverplichtingen te kunnen
voldoen. Een echt nieuwe opzet is nog niet gemaakt en moet worden
opgepakt. De vergadering besluit een “denkgroep” samen te stellen, die
input kan leveren voor de kerkenraad, om daarmee “de stem van de
gemeente” in het beleid door te laten klinken. De scriba zal voor deze groep
één of meer gerichte vragen opstellen, b.v. op het gebied van identiteit,
financiën en samenwerking, om daarmee aan te geven op welke
beleidsterreinen wij advies willen.
Lieke van Zanden heeft een tekst geschreven voor de gezamenlijke PKN
folder, die onder verantwoording van het Protestants Beraad Ede zal
worden uitgegeven. De vergadering becommentarieert dit en stelt de tekst
vast.
Kinder/jongerenkerk:
• De Oogstdankdienst op 14 oktober 2018 is voorbereid.
• Op dinsdag 16 oktober 2018 vindt overleg plaats met de leiding van de
jongerenkerk die op 4 november van start gaat.
• Op korte termijn wordt gestart met het gereed maken van de ruimte in
de kelder voor de jeugdkerk (12j.+). JP zal versterking organiseren om
te helpen..
ELG Het Gooi vraagt namens een aantal EL gemeenten hun
subsidieaanvraag te steunen bij de Commissie Bilt voor de leerstoel van de
Kooimans-Boendermaker-Luther Stichting. Deze aanvraag hebben wij in
het recente verleden ook gesteund en de scriba zal ELG Het Gooi weer onze
(morele) steun toezeggen.
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•

•

•
•

Op maandag 8 oktober 2018 zullen Els van Rixoort en Daan van Doorne
ons vertegenwoordigen op de laatste Cora-bijeenkomst van de Emmaüs
gemeente.
Op 2 februari 2019 zal er weer een diner roulant georganiseerd worden,
waarbij gemeenteleden en gasten verschillende gangen van de maaltijd op
verschillende plaatsen nuttigen in steeds een andere samenstelling. Aan de
kerkrentmeesters wordt gevraagd een bestemming voor de opbrengst te
kiezen.
Kerkrentmeester Arau Vermeer meldt dat de opbrengst van de
Boekenmarkt op 17 november 2018 bestemd wordt voor het orgelfonds.
Lieke van Zanden sluit de vergadering en bidt met ons het Luthers
Avondgebed.

11 oktober 2018
Daan van Doorne, scriba
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Agenda van de ELG Ede
Versie:

11 oktober 2018

Tijdstip

Toelichting

donderdag
1 november 2018

KR vergadering

20.00 uur

zaterdag
3 november 2018

Grote
Schoonmaak
kerkgebouw

9.00 13.00 uur

zondag
4 november 2018

Eredienst

10.30 uur Allerheiligen

maandag
Inleverdatum
12 november 2018 Mededelingen

15.00 uur december 2018

zaterdag
gemeentecentrum
17 november 2018

10:00 Boekenmarkt
15:00 uur

Tentoonstelling
zaterdag
Iconententoonstell 10:00 t.g.v. 100-jarig
24 november 2018 ing
16:00 uur bestaan in het
kerkgebouw
Kanselruil met ds.
zondag
Eredienst
10.30 uur Maarten
25 november 2018
Diepenbroek
dinsdag
DB vergadering
10.00 uur
27 november 2018
donderdag
KR vergadering
20.00 uur
6 december 2018
vrijdag
Adventsmaaltijd
18.00 uur gemeentecentrum
14 december 2018
zaterdag
™. zondag 6
Kerstvakantie
22 december 2018
januari 2019
Festival of
maandag
Lessons and
20.00 uur
24 december 2018
Carrols
dinsdag
Eredienst
10.30 uur Eerste Kerstdag
25 december 2018
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zondag
Eredienst
30 december 2018
zondag 6 januari
Eredienst
2019
dinsdag 8 januari
2019

DB vergadering

donderdag
10 januari 2019

KR vergadering

10.30 uur Ds. P. Endedijk
Aansluitend
Nieuwjaarsreceptie
i.v.m.
10.00 uur Kerstvakantie
2018
i.v.m.
20.00 uur Kerstvakantie
2019
10.30 uur

dinsdag 29 januari
DB vergadering
2019

10.00 uur

Verslag gemeenteavond 11 oktober 2018
• Voorzitter Gerda Budding opent de avond met het lezen van Psalm 65 in de
bewerking van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde. Daarna heet zij de
ongeveer vijftig bezoekers welkom en meldt wie bericht hebben gegeven
van verhindering.
• Hierna bespreekt de voorzitter het probleem van de taken in de kerk en dat er
niet voor alle zaken voldoende mankracht is. Dit varieert van zelfstandige
taken, zoals tuinonderhoud, tot kerkenraadswerk en alles wat daar tussenin
zit. Er is veel te doen, er wordt heel veel gedaan, maar er is meer
man/vrouwkracht nodig om alles wat zich aandient gedaan te krijgen. Wij
zijn nu teveel afhankelijk van te weinig mensen en dat maakt ons kwetsbaar.
Weer doet zij een dringend beroep op ieders medewerking.
• De voorzitter meldt dat de kerkenraad bezig is met een nieuw beleidsplan.
Ter voorbereiding hierop zullen enkele gemeenteleden worden gevraagd
mee te denken over de toekomst van onze gemeente (zie: verslag
kerkenraadsvergadering d.d. 4 oktober 2018).
• Tenslotte wil de voorzitter twee gemeenteleden in het zonnetje zetten en hen
bedanken voor hun bijdragen, die onopvallend zijn, maar niet minder
belangrijk; Ton van Zanten voor zijn vele werk aan de geluidsinstallaties in
de kerk en het gemeentecentrum en Jeannet Kloosterman voor haar
verzorging van de verbandtrommels en EHBO-voorzieningen. Als symbool
van een enthousiast groeiende gemeente krijgen zij beiden een pompoen en
een dankapplaus van de aanwezigen.
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• Hierna is het woord aan predikant Lieke van Zanden. Zij bespreekt enkele
voorgestelde wijzigingen in de liturgie. De kerkenraad wil deze wijzigingen
tot einde 2018 uitproberen. Het gaat om:
• het weglaten van de inleidende woorden aan het begin van de eredienst
door de ouderling van dienst (verwelkoming en bestemming bloemen);
• gedenken van een overledene, voortaan voorafgaand aan de voorgebeden;
• bestemming bloemen, ook voorafgaand aan de voorbeden.
Hierna hebben de aanwezigen de gelegenheid om dit per tafel te bespreken, aan
de hand van twee vragen:
• Wat spreekt u hierin aan?
• Wat zou een bezwaar kunnen zijn?
waarna één deelnemer per tafel het besprokene samenvat. Bovendien worden er
nog de nodige aanvullende opmerkingen gemaakt door de aanwezigen. De
meningen blijken sterk uiteen te lopen. Er is een veelheid van argumenten voor
en tegen de veranderingen. Duidelijk is dat het onderwerp velen interesseert en
gevoelig ligt. De kerkenraad zal nu in de volgende vergadering dit onderwerp
weer bespreken, de gemeente gehoord hebbende. Lieke van Zanden zegt dat het
onderwerp “liturgie” in de toekomst op de gemeenteavonden terug zal komen.
• Vervolgens krijgt kerkrentmeester Arau Vermeer het woord en hij meldt een
aantal zaken met betrekking tot de financiën:
• De Actie Kerkbalans had € 60.000 opgebracht en tot en met het derde
kwartaal is er € 40.000 ontvangen; er is nog een tekort van ca. € 5.000 en
dat moet in het vierde kwartaal worden ingehaald.
• De sponsoractie ‘Geef toekomst aan de kerk’ heeft tot nu toe € 2.300
opgebracht, beduidend minder dan gehoopt.
• Daartegenover heeft de cd-verkoop al bijna € 1.000 opgebracht; reden om
twee van de aanwezige musici, die dit gerealiseerd hebben, met een
applaus te bedanken.
• Als laatste meldt scriba Daan van Doorne dat commissie “100 jaar
kerkgebouw” een speciaal jubileumkaarsje heeft laten maken en alle
aanwezigen worden uitgenodigd er één mee te nemen.
• Als besluit van deze avond wordt nog geruime tijd door de aanwezigen
nagepraat onder het genot van een glaasje.
12 oktober 2018
Daan van Doorne, scriba
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Opbrengst Collecten:
De opbrengst van de collecten voor Kerk en Eredienst, september:
Opbrengst open schaal collecte (1e zondag v.d. maand) september:
Opbrengst 3e collecte (3e zondag v.d. maand: onderhoud orgel)
september:
Bijdrage gemeenteleden
Ter herinnering:
Begroting inkomsten kerkbalans:
Begroting inkomsten extra giften:

€ 727
€ 102
€ 129

€ 60.000,€ 3.000,-

Stand van zaken na de eerste drie kwartalen (hebben we driekwart van de
begroting gehaald?):
Ontvangen voor Kerkbalans januari t/m september:
€ 40.000,Ontvangen extra giften januari t/m september
€ 2.500,Opbrengst Sponsoractie Geef Toekomst aan de Kerk
€ 2.200,Conclusie
Tijdens de gemeenteavond hebben wij de financiële stand van zaken besproken
zoals hierboven weergegeven. De reguliere bijdrage, waarmee wij de kerk
draaiende moeten houden, baart ons ernstige zorgen. De eerste drie kwartalen
zijn voorbij. Als we onze begroting terugrekenen naar 3 kwartalen dan hadden
wij € 45.000,- binnen moeten hebben. Dit betekent een tekort van € 5000,-.
We konden voor 2018 geen sluitende begroting presenteren (tekort van €
12.500). Dit maakt de situatie nog zorgelijker: Een tekort van totaal € 17.500,-!
Wij hebben als kerkrentmeesters uitgesproken dat we vertrouwen hebben in
onze gemeente, dat we uit de rode cijfers komen. We zijn samen gemeente en
dragen samen verantwoordelijkheid. Daarom rekenen we op u om dit waar te
maken!

HELPT U,

onze gemeentefinanciën op orde te houden?
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Een opsteker: verkoop van de CD In triplo
De verkoop van deze cd is een groot succes. Er zijn inmiddels ruim 90 Cd’s
verkocht met een opbrengst van rond de € 1000,-. , een schitterend resultaat in
het kader van het 100- jarig bestaan van het kerkgebouw.
De verkooptafel levert ook een mooie opbrengt op. Als resultaat kunnen wij
tot nu toe een opbrengst van € 570,- noteren.
Tot slot
Een ieder die heeft bijgedragen aan verkoop, actie en giften, in welke vorm dan
ook: Heel veel dank! Samen de schouders eronder!
De ouderling-kerkrentmeesters,
Nico van Marle
Arau Vermeer

In de maand september werd op vijf zondagen gecollecteerd. Het totaalbedrag
voor de diverse doelen is € 741,92. Heel hartelijk dank daarvoor!
In de maand oktober is een collecte voor ‘Stichting Present’ vervangen door een
noodhulpcollecte voor de inwoners van Sulawesi. Daarom hebben we dit doel
in november gekozen op de plaats van een collecte ‘diaconie algemeen’.
Diaconie gaat echter niet alleen over geld, hoe nodig dat ook is. Tijd en
aandacht voor elkaar, zijn onmisbaar en hard nodig in veel situaties. Laten we
dat binnen en buiten onze gemeente blijven volhouden!
De doelen in de komende maand, dichtbij en veraf, zijn:
4 november Vluchtelingenwerk Ede
De vrijwilligers en beroepskrachten van Vluchtelingenwerk helpen
vluchtelingen in Ede. Ze begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting,
integratie, taal en werk. Daarnaast geven ze voorlichting op scholen.
https://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/vluchtelingenwerk-ede
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11 november Perspectief voor (ex) gedetineerden
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter
zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus
Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat exgedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen.
www.kerkinactie.nl/exodus
18 november Stichting Present
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee
geholpen kunnen worden. Dat is de missie van stichting Present! Als makelaar
in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je
eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede,
een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
https://stichtingpresent.nl/ede/
25 november Ashleigh’s Place
Stichting Ashleigh’s Place South Afrika (APSA), is een stichting die zich ten
doel stelt om kansarme kinderen in Zuid-Afrika weer toekomst te geven.
Kinderen die geen ouders meer hebben of waar de ouders niet voor hen kunnen
zorgen, worden liefdevol ondergebracht in een huis bij een mama. Hierdoor
krijgen deze kinderen niet alleen de huiselijke geborgenheid maar ook de
mogelijkheid om naar school te gaan, voldoende eten en liefde te ontvangen,
waardoor ze meer kansen krijgen om te kunnen slagen in het leven.
http://www.apsa.nu/
U kunt aan deze collectes bijdragen tijdens de eredienst of door het overmaken
van een gift naar de diaconie. Vermeld daarbij dan de door u gekozen
bestemming. Heel hartelijk dank.
Diaconie Evang. Luth. Gem. Ede NL41 ABNA 05 98 38 1570
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Bekijk het eens van een andere kant
Eind jaren ‘80 werd ik voor mijn werk een maand naar Eldoret in Kenia
gestuurd om uit te zoeken wat een special school (voor kinderen met een
verstandelijk en soms ook een lichamelijke handicap) nodig zou kunnen hebben
van ons revalidatiecentrum; materiaal of juist kennis, of van allebei wat.
Het was mijn eerste kennismaking met Afrika en een ware cultuurschok. Alles,
maar dan ook alles was anders dan ik gewend was.
Toen ik met een matatu, een soort taxibusje, naar een andere plaats in de buurt
van het Victoriameer reisde, was ik de enige blanke, mzungu, en een
bezienswaardigheid. Men voelde aan mijn haar, dat woei in de wind en vroeg of
het er niet af waaide (met kroeshaar had je daar uiteraard geen last van). Ook
raakte men mijn armen en benen aan, dat voelde anders dan hun huid.
En ik dacht: zo voelt het dus als je anders bent, tot een andere groep behoord, er
niet bij hoort.
Aangekomen op de plaats van bestemming, bleek dat de fysiotherapeut die ik
wilde spreken, al drie maanden niet meer werkzaam was in dit ziekenhuis. Ik
had geschreven (e-mail bestond nog lang niet) en niets gehoord en was op de
bonnefooi erheen gereisd. Gelukkig mocht ik in het zusterhuis bij het
ziekenhuis blijven slapen en om de tijd te doden raadden de zusters mij aan eens
een kijkje in de kraamkliniek te nemen. Aller snoezigste zwarte baby’tjes lagen
daar in hun witte wiegjes in de buurt van hun meestal stralende moeders. Ik
boog me over een wiegje en maakte geluidjes om contact te maken, maar de
baby in kwestie zette het meteen op een brullen: het – omgekeerde!- zwarte
pieteffect! Hij was duidelijk niet aan zo’n blond hoofd gewend. Het was dus
schrikken voor allebei.
Voor het openbaar vervoer waren er wel vertrekschema’s, maar je moest niet
verbaasd zijn als je busje twee, drie of meer uur later vertrok. Ik ergerde mij als
West –Europese daar aanvankelijk aan. Tot op de dag dat ik naast een Fransman
in de bus zat, die vertelde dat hij enthousiast was over het openbaar vervoer in
Kenia. Waarop ik - heel diplomatiek , dat leer je wel!- vroeg hoe hij dat
bedoelde. Hij gaf dat het geweldig was dat je hier maar zo kort hoefde te
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wachten, want in Tanzania duurde het soms wel een dag of langer voor er een
bus kwam! Zo leerde ik relativeren en anders kijken naar mezelf en de wereld
om me heen. Een leerzame ervaring, waar ik nóg de vruchten van pluk.
Kies eens een andere invalshoek bij een ontmoeting. Dan kom je beslist verder.
Caroline Bockweg

Op 14 oktober hebben we met de gemeente de Oogstdankdienst gevierd. Deze
dienst is voorbereid door de leiding van de kinderkerk en dominee Lieke van
Zanden.
Ook de kinderen hadden in deze dienst hun
‘taken’, zodat het een dienst was voor en door
de kinderen.
Samen vierden we het Avondmaal.
Het werd een dienst waar wij met plezier op
terug mogen kijken.
Het lijkt nog heel ver weg, maar voor ons
beginnen de voorbereidingen alweer voor het
Adventsproject en Kerst. De eerste
vergadering hierover heeft al plaats gevonden.
We hebben leuke plannen, waarover we op
korte termijn ouders en kinderen zullen
informeren. Maar omdat nog niet alles zeker
is, kunnen we hier er nog niet meer over vertellen.
Annelies Smit-van Stein Callenfels
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Boeken- en Platenmarkt 17 november 2018
Onze jaarlijkse boeken- en platenmarkt wordt
georganiseerd op zaterdag 17 november van 10:0015:00 uur.
De opbrengst is bestemd voor een project binnen onze
kerk, het orgelfonds.
Inleveren voor de verkoop kan iedere zondag, voor of
na de eredienst. De dozen kunnen worden geplaatst op
het podium in het gemeentecentrum. Bent u niet in de
gelegenheid om zelf boeken te brengen voor de markt, dan mag u ook bellen
met de organisatie, we komen het dan graag bij u ophalen.
Wat mag er ingeleverd worden:
Boeken, lp's, cd's, dvd's, legpuzzels, curiosa. Het is belangrijk dat de
ingeleverde spullen compleet en schoon zijn, het moet wel verkoopbaar zijn
voor een goede prijs. We proberen tenslotte zoveel mogelijk geld bijeen te
brengen op 17 november.
Vrijwilligers gezocht:
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die ons op zaterdag 17 november
een deel van de dag of de hele dag willen helpen bij de verkoop. Op
vrijdagmiddag 16 november gaan we alles klaarzetten en sorteren, ook daarvoor
hebben we vrijwilligers nodig. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we de taken
mooi verdelen. Vele handen maken licht werk. Op donderdagavond 15
november worden de tafels in het gemeentecentrum geplaatst.
Aanmelden en meer informatie:
Ted van der Woerd - tedvanderwoerd@online.nl
- 0318 485848
Ingeborg Kriegsman - info@ingeborgkriegsman.com
- 06-46322097
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Ikonententoonstelling zaterdag 24 november 2018
De Evangelisch-Lutherse kerk in
Ede viert haar 100- jarig bestaan
onder andere met een
ikonententoonstelling. Op
zaterdag 24 november, van
11.00-16.00 uur zijn
belangstellenden van harte
welkom aan de Beukenlaan 12.
De entree is gratis.
’s Middags zal het ‘Kleinkoor
Beatus’ o.l.v. Frits Gombert,
psalmbewerkingen uit de
Renaissance en vroege Barok ten
gehore brengen. Er wordt a
capella gezongen.
Al vele jaren komen in onze kerk
een keer in de maand
ikonenschilders uit Ede en van
ver daarbuiten bij elkaar. Er
wordt op verschillende niveaus
geschilderd. Door een aantal van
hen onder leiding van twee
ervaren docenten, bij wie o.a. ikonentheologie uitgangspunt/onderdeel van de
lessen is. Anderen werken voor zichzelf aan een ikoon, altijd weer in gesprek
met elkaar over technieken, kleurgebruik, hoe plooien van een mantel vallen, en
over het uitwerken van bv. gelaat, handen en voeten.
Hoe verschillend er ook wordt gewerkt, de eerbied voor deze eeuwenoude
liturgische panelen wordt door iedereen gedeeld.
Op deze tentoonstelling kunt u ook zien hoe het maken van een ikoon in zijn
werk gaat. De schilders van de ikonen willen graag uw vragen beantwoorden!
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Van de verkooptafel / Kerststukjes
Lieve mensen,
Wat hebben jullie ons verrast door op 7 oktober zo veel bij ons te kopen!!
Toen Imy en ik zondagmiddag onze inkomsten telden, kwamen we uit op
147,50.
Dit komt allemaal onze kerk ten goede.
Een ander punt waar ik over wil berichten zijn de kerststukjes die we weer
willen verkopen.
We willen deze gaan maken op woensdag 12 december vanaf 10.00 in het
gemeentecentrum.
Het is nog erg vroeg, maar december is een drukke maand en het is fijn als u
deze datum al in uw agenda kan zetten, want we hebben natuurlijk hulp nodig.
De stukjes kunnen dan bij de verkooptafel op zondag 16 december verkocht
worden.
Hebt u zin om te komen helpen?
En wie heeft er nog materiaal voor in de kerststukjes?
We hebben graag sparrengroen (liefst zilverspar, maar andere is ook goed.
Verder skimmia, hulst (liefst met besjes), klimop met besjes, witte viburnum,
enz.
Als u mee wilt helpen of materiaal heeft, meldt u dan bij
Ingrid Ehlert: tel. 026-4452157 mail: ingrid.ehlert@hetnet.nl
Groetjes
Imy en Ingrid

Vooraankondiging Adventsmaaltijd
Op vrijdag 14 december wordt de jaarlijkse Adventsmaaltijd gehouden. Dit jaar
wordt dit georganiseerd door de werkgroep Hongarije.
U kunt zich vanaf 2 december aanmelden via de aanmeldformulieren die dan in
de hal van de kerk liggen. Maar zet deze datum vast in uw agenda!!
Aangezien we maar met 4 personen in de voorbereidingscommissie zitten,
kunnen we wel wat extra hulp gebruiken.
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Wie kan en wil ons helpen op donderdagmiddag 13 december vanaf 14.00 uur
om de zaal kant en klaar te maken voor de maaltijd???
Ook op de avond zelf kunnen we hulp gebruiken bij het bedienen en uiteraard
bij het opruimen. Graag ook daar hulp gevraagd.
U kunt zich voor hulp aanmelden bij één van de werkgroepleden of via e-mail
bij Annelies Smit: smit.stein.callenfels@upcmail.nl

www.bespreekhetsamen-ede.nl
Het nieuwe seizoen van Bespreek het Samen 2018 - 2019 is online!
Programma november 2018:
05-11-2018 Marinus van den Berg Rouwen in de tijd
08-11-2018 Bert Engelfriet Religieuze noties van Friedrich Nietzsche
11-11-2018 ds. Caroline Oosterveen Fascinerende films…. Wild
12-11-2018 ter Avest, El Jari & Budak In Dialoog met Islam
14-11-2018 dr. Andre F. Troost Over het leven en werk van Willem Barnard
15-11-2018 Theo Hop Russisch-Orthodoxe muziek
16-11-2018 Kees Posthumus & v Glabbeek Esther, een Perzisch sprookje
21-11-2018 Gerben H. Westra Dichters op de Pietersberg
24-11-2018 Jong talent in Ede James Oesi, contrabas 2
4-11-2018 BHS Projectkoor en orkest Uitvoering Bachcantate BWV 62
25-11-2018 Andries Scherpenzeel Kennismaken met meditatie
26-11-2018 dr. Jan te Lindert Met neergeslagen ogen.... (over depressie)
28-11-2018 ds. Ad van Nieuwpoort Job 29-11-2018 Willem de Vos De kracht
van korte verhalen
02-12-2018 BHS Projectkoor en orkest Uitvoering Bachcantate BWV 62
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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.
PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ NOVEMBER 2018
5 NOVEMBER 2018
Interview met Prof. Dr. H. Jochemsen over Ontwikkelingssamenwerking in
christelijk perspectief. Lied van de Week: ‘Het Woord dat Ik jou geef.’
(NLB334). Column: Wim den Ouden. Actuele berichten. Vocale en
instrumentale muziek.
12 NOVEMBER 2018
Vraaggesprek met Carla de Jong over De charismatische werkgemeenschap
Nederland. Lied van de week: ‘Hoor het Woord.’(NLB335). Column. Muzikale
fragmenten. Actuele berichten.
19 NOVEMBER 2018
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In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden over treffende lectuur van de
afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Wij geloven één
voor één.’ (NLB344). Column: Arnold Versteeg. Actuele berichten. Muzikale
intermezzo’s.
26 NOVEMBER 2018
Gesprek met Dr. Bert Roor over zijn diaconale proefschrift “Heilzame
presentie”. Lied van de Week: ‘Jouw leven staat aan het begin.’ (NLB354).
Boekbespreking van het boek ‘Dordt in context’ door Arie Romein. Actuele
berichten. Muzikale intermezzo’s.
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