74e jaargang no. 9

augustus/september 2019
David

In september en oktober lezen we acht zondagen lang over David, koning en
dichter in Israël. Er zijn vele prachtige en ontroerende verhalen over hem te
vinden in 1 en 2 Samuël. En we hebben een schat aan Psalmen overgeleverd
gekregen die op naam van David staan. Een gedeelte van deze verhalen en
Psalmen zullen we in de diensten lezen en zingen.
Alle verhalen rondom David, die al in het boek Richteren worden voorbereid
(‘Er was geen koning in die dagen en ieder deed wat goed was in eigen ogen’),
vormen het antwoord op de roep van het volk om een koning zoals alle andere
volken hebben. ‘Weet dan waarom je vraagt!’ luidt dat antwoord. Weet wat je
doet als je vraagt om een sterke leider…
David is in de hele bijbel dan ook een politiek geladen naam. Zowel in profeten
als apostelen klinkt zijn naam zodra het gaat om (de verwachting van)
Messiaans leiderschap, om (de roep om) een koning die de macht niet zelf
zoekt, die gééft in plaats van néémt en die niet vertrouwt op eigen kracht maar
op de kracht van de Heer. Kom er eens om, in deze wereld. De verhalen over
koning David vertellen dan ook geen Bijbelse geschiedenis, het zijn profetische
verhalen, verteld vanuit het perspectief van de Heer.
Kent u het beroemde beeld van David gemaakt door Michelangelo? Hij tovert
David uit het marmer te voorschijn als een dappere strijder met een atletisch
lichaam en een stoere blik, de slinger waarmee hij Goliath zal verslaan over zijn
schouder geslagen. Zo is hij te zien in de Galleria dell' Accademia in Florence.
Maar als ik aan David denk, zie ik het beeldje voor me in het Bijbels Museum
in Amsterdam van een dansende David, gemaakt door Wil Fox - Fekkes. En
komt u van de zomer niet in Florence, dan toch misschien in Amsterdam. Dan is
het de moeite waard naar het Bijbels Museum te gaan. Wie het museum
binnenloopt, wordt meteen getroffen door David die in zijn jongensachtige
blootje voor de ark uit huppelt. De ark waarbij de Naam van de Heer wordt
uitgeroepen. Als die ark na lange tijd weer terugkeert in het centrum van de
politieke macht, in Jeruzalem, stad van David, dan danst David van vreugde.
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Maar in zijn dansende houding is ook de weg te zien van de Zoon van David, de
gekruisigde.
Een koning die danst en dicht en zingt en speelt. Kom er eens om, in onze
dagen. Misschien maakt dat David wel tot een Messiaanse koning.
Lieke van Zanden
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zondag

4 augustus 2019
10.00 uur

zondag

11 augustus 2019
10.30 uur

zondag

18 augustus 2019
10.00 uur

zondag

25 augustus 2019
10.30 uur

zondag

1 september 2019
10.30 uur

zondag

8 september 2019
10.30 uur

zondag

15 september 2019
10.30 uur

7e zondag na Trinitatis
Zomerdienst in Taborkerk
In onze kerk is er geen dienst
8e zondag na Trinitatis
Ds. H. Oortgiesen, Ede
1e collecte: Werelddiaconaat,
onderwijs in Zuid-Afrika
2e collecte: Kerk en eredienst
9e zondag na Trinitatis
Zomerdienst in Noorderkerk
In onze kerk is er geen dienst
10e zondag na Trinitatis
Mw. Ds. A. J. van Zanden
1e collecte: Zin op Zondag
2e collecte: Kerk en eredienst
11e zondag na Trinitatis
Mw. Ds. A. J. van Zanden
1e collecte: Tent of Nations
2e collecte: Kerk en eredienst
12e zondag na Trinitatis
Ds. J.W. Breunese
1e collecte: DPE Noodfonds
2e collecte: Kerk en eredienst
13e zondag na Trinitatis
Mw. Ds. A. J. van Zanden
1e collecte: project kinderkerk; Villa
Ticca
2e collecte: Kerk en eredienst
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zondag

22 september 2019
10.30 uur

zondag

29 september 2019
10.30 uur

14e zondag na Trinitatis
Mw. Ds. A. J. van Zanden
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. cantorij
1e collecte: Vredesweek
2e collecte: Kerk en eredienst
15e zondag na Trinitatis
Dr. C.F.G.E. Hallewas
1e collecte: Werelddiaconaat; eenzame
ouderen in Moldavië
2e collecte: Kerk en eredienst

Noorderkerk

zondag 4 augustus 2019
zondag 11 augustus 2019
zondag 18 augustus 2019
zondag 25 augustus 2019

zondag 1 september 2019
zondag 8 september 2019

10.00 uur
Gezamenlijke dienst in
Tabor
Gezamenlijk dienst in
Lutherse kerk, 10.30 uur
M. Boon, Austerlitz
Dienst in
Openluchttheater, 10.30
uur
Ds. C. Oosterveen

Protestantse
wijkgemeente Tabor
10.00 uur
Ds. G.H. Westra
Gezamenlijk dienst in
Lutherse kerk, 10.30 uur
Gezamenlijke dienst in
Noorderkerk
Ds. G.H. Westra

Ds. G.H. Westra, HA

zondag 15 september 2019

Ds. J.O.C. Bouma,
Kampen
Ds. C. Oosterveen

zondag 22 september 2019

Ds. A. Romein

Ds. R. Nieuwkoop,
Zwolle
Ds. G.H. Westra

zondag 29 september 2019

Ds. C. Oosterveen

Ds. G.H. Westra
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Ds. K. Santing

Kosterdiensten
De kosterdiensten in de maanden augustus en september worden waargenomen
door Kees Bleijenberg, Cees Kwint 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, vakantie van 14 juli tot en met 25
augustus!!!
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. De kinderkerk heeft vakantie van 14 juli
tot en met 25 augustus!!!
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. Niet op 4 augustus
Inleveren kopij
Kopij voor het oktobernummer van Mededelingen kunt u mailen
tot uiterlijk dinsdag 17 september 2019 vóór 17.00 uur naar Annelies
Smit, smit.stein.callenfels@upcmail.nl .

Vakantie predikant
Van 20 juli t/m 17 augustus ben ik afwezig ivm vakantie. Wanneer u in
deze periode een predikant nodig heeft, kunt contact opnemen met onze
ouderling pastoraat, mw. Caroline Bockweg: 0318-612413 of
bockweg_scheffers@hetnet.nl
Lieke van Zanden
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Leeskring
Dinsdag 3 september is weer de eerste leesavond in de consistoriekamer.
We lezen naast een gedeelte over koning David in 1 Samuel 16, 1-13 (het
begin van een doorgaande lezing in de maanden september en oktober), ook
‘iets’ van Luther, maar wat, dat weet ik op het moment dat ik dit schrijf nog
niet. Iedereen is van harte welkom!
Plaats: consistoriekamer van de kerk
Tijd: 19.30 uur

Praktisch elk jaar brengen de families Zoetekouw en Cortissos een bezoek aan
onze zustergemeente in Szekszárd. Ook dit jaar is dat gebeurd en heeft u het
verslag van deze reis gelezen in Mededelingen van vorige maand.
De uitnodiging aan onze gemeente naar Szekszárd te komen, werd uitgebreid
besproken. De contacten die ons al jaren verbinden, krijgen bij dat soort
bezoeken altijd nieuwe glans. Volgend jaar 2020 wil de Werkgroep die reis
organiseren.
Om zo veel mogelijk gemeenteleden gelegenheid te geven mee te gaan, willen
wij het bezoek aan Szekszárd plannen op 16 t/m 20 oktober. Het is dan
herfstvakantie. De reis zal per vliegtuig gaan. In Boedapest worden we
ontvangen door de gemeenteleden uit Szekszárd. Zij brengen ons dan naar
Szekszárd.
Er is nog een heel jaar te gaan. Mocht u belangstelling hebben voor deze reis,
dan kunt u zich opgeven bij een van de Werkgroepleden.
Werkgroep Hongarije:
Roos Zoetekouw
Annelies Smit
Maaike Troost
Henk Renaud
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Beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering ELG Ede d.d. 4 juli 2019
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Judith Pleysier opent de vergadering en leest met ons het lied “Ik zal er zijn”
van de muziekgroep Sela.
De agenda wordt vastgesteld en aangevuld met het punt “glutenprotocol”.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
De opbrengst van het Diner Roulant (€480) zal, na aftrek van een bijdrage
aan de jongerenkerk (€50), ter beschikking worden gesteld als bijdrage voor
de aanschaf van een AED.
Het preekrooster 2020 wordt besproken, aangepast en vastgesteld. De scriba
zal in het vervolg een gecombineerd overzicht verspreiden waar zowel het
volledige preekrooster als alle activiteiten en diensten in zijn opgenomen.
Het voorgestelde programma voor de Heidag op 13 juli 2019 wordt
besproken en de taken worden verdeeld. Deze dag zal vooral in het teken
staan van het werken aan het herstelplan voor de gemeente. Naar aanleiding
van de gemeenteavond op 17 juni 2019 en eerdere avonden zal de
kerkenraad een brief naar de gemeenteleden sturen (zie bijlage in dit blad).
Van verschillende gemeenteleden zijn zowel schriftelijk als mondeling
bijdragen hierover ontvangen.
De gemeentedag wordt gehouden op 15 september 2019. Caroline Bockweg
legt uit wat de plannen zijn (zie elders in dit blad).
De kerkenraad besluit om nu concrete stappen te gaan nemen, die zullen
leiden tot vermindering van de financiële lasten van de predikant en de
cantor-organist.
De kerkenraad besluit akkoord te gaan met het voorstel van enkele
gemeenteleden om subsidie aan te vragen bij het LDF voor een cantatedienst
op 17 november 2019. Dit onder de voorwaarden dat dit niet ten laste komt
van de algemene middelen.
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•

•

•

•

De kerkrentmeesters hebben een overzicht gestuurd van de inkomsten over
2019 en de nog te verwachten inkomsten over dit jaar. Er is voorlopig nog
reden tot zorgen.Dit zal op de Heidag verder besproken worden.
Jeugdouderling Judith Pleysier heeft een beleidsplan ingediend met de
voornemens voor het volgend jaar. Overwogen wordt de jongeren in te
schakelen als lectoren voor de lezingen. In het beleidsplan ontbreekt het nog
aan voornemens om de kinderen en jongeren een grotere bijdrage te laten
leveren bij zingen of muziek.
Voor degenen, die bij het Heilig Avondmaal geen ouwels met gluten mogen
of kunnen gebruiken is er een procedure opgesteld, die met een kleine
tekstuele aanpassing wordt vastgesteld. Onderzocht wordt nog of het gebruik
van glutenvrije ouwels voor allen een goede mogelijkheid is, aangezien dit
verschillende risico’s zou vermijden.
Voorzitter Gerda Budding sluit de vergadering en bidt met ons het Luthers
Avondgebed.

Daan van Doorne, scriba
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Agenda van de ELG Ede
Datum

Activiteit

Tijdstip Bijzonderheid

zondag 4 augustus 2019

Taborkerk

10.00
uur

zondag 4 augustus 2019

Zomerdienst
Tabor

zondag 11 augustus 2019 Zomerdienst ELG

10.30
uur

zondag 18 augustus 2019 Noorderkerk

10.00
uur

zondag 25 augustus 2019

Eredienst

dinsdag 27 augustus
2019

DB vergadering

zondag 1 september 2019
donderdag 5 september
2019

Eredienst
KR vergadering

zondag 8 september 2019

Eredienst

zondag 15 september
2019

Eredienst

dinsdag 17 september
2019
zondag 22 september
2019
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Zomerdienstregeling
geen dienst in
EL Kerk Ede

10.30
uur
10.00
uur
10.30
uur
20.00
uur
10.30
uur
10.30
uur
15.00
uur

Eredienst

Zomerdienstregeling
geen dienst in
EL Kerk Ede

10.30
uur

Zomervakantie
eindigt 1 september

Gemeentezondag
Inleveren kopij voor
Mededelingen

dinsdag 24 september
2019

DB vergadering

10.00
uur

donderdag 26 september
2019

Extra KR
vergadering

20.00
uur

zondag 29 september
2019
donderdag 3 oktober
2019
donderdag 3 oktober
2019
zondag 6 oktober 2019

Eredienst
KR vergadering

Eredienst

woensdag 9 oktober 2019 Prot. Beraad
donderdag 10 oktober
2019
zondag 13 oktober 2019

10.30
uur
20.00
uur
20.00
uur

Ring Ede

Gemeenteavond

Eredienst

10.30
uur
20.00
uur
20.00
uur

Eredienst

zondag 27 oktober 2019

Eredienst

dinsdag 29 oktober 2019

DB vergadering
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Beatrixkerk
Gemeentecentrum
gewijzigde datum
i.p.v. 17-10-2019

Inleveren kopij voor
Mededelingen
™. zondag 27
oktober 2020

zaterdag 19 oktober 2019 Herfstvakantie

zondag 20 oktober 2019

Bevrijdingskerk Wageningen

10.30
uur
15.00
uur

dinsdag 15 oktober 2019

Gesprek met ELG
Arnhem

10.30
uur
10.30
uur
10.00
uur

start herfstvakantie
eind herfstvakantie

zondag 3 november 2019
donderdag 7 november
2019
zondag 10 november
2019

Viering
Allerheiligen
KR vergadering
Eredienst

dinsdag 12 november
2019

10.30
uur
20.00
uur
10.30
uur
15.00
uur

Inleveren kopij voor
Mededelingen
cantatedienst

zondag 17 november
2019

Eredienst

10.30
uur

zondag 24 november
2019

Eredienst

10.30
uur

De totale opbrengst van de in juni gehouden collectes bedraagt € 691,15.
Hartelijk dank voor uw bijdragen. Met elkaar kunnen we een helpende hand
bieden aan onze naasten.
In augustus zijn er wat minder diensten in onze kerk in verband met de
zomerperiode. Een bijdrage kunt u altijd overmaken onder vermelding van het
doel, naar de Diaconie ELG: NL41 ABNA 059 838 1570.
Tijdens de zomerperiode is het in onze omgeving vaak wat stiller. Laten we
juist dan waar mogelijk contacten onderhouden, elkaar opzoeken of iemand een
kaartje sturen vanaf het vakantieadres.
Bedankt voor uw meeleven en bijdragen, het omzien naar elkaar, ver weg en
dichtbij!
Collectedoelen in augustus en september
11 augustus
Werelddiaconaat: onderwijs in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien
op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de
middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met
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christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en
uitzichtloosheid te doorbreken. Ze geven huiswerkbegeleiding en stimuleren
jongeren hun opleiding af te maken.
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-kerk-in-actiewerelddiaconaat-zuid-afrika
25 augustus
Zin op zondag (Jaarproject)
Via de werkgroep Kerk met Stip (vanuit De Open Hof in Ede) is er iedere
zondag een diaconale activiteit: Zin op Zondag. In ons gemeentecentrum zijn
tussen 14.00 en 16.00 uur o.a. ex-gedetineerden en daklozen welkom.
Vrijwilligers serveren dan koffie / thee, een luisterend oor en een warme
maaltijd. Ingrediënten hiervoor worden grotendeels geleverd door de
Voedselbank Ede. Wat daar over is, nadat de verstrekking van voedselpakketten
die week is afgerond, komt op zondag “bij ons op tafel”. Afhankelijk van de
wensen van de deelnemers is er letterlijk en figuurlijk ruimte voor ontmoeting
en gesprek.
1 september
Tent of Nations
De familie Nassar is in 2000 met hulp van buitenlandse vrienden het project
Tent of Nations gestart: een ecologische boerderij waar educatie centraal staat.
Door de jaren heen 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. De familie Nassar is ervan overtuigd dat het juiste
antwoord op de situatie waarin zij verkeren niet kan bestaan uit het reageren
met geweld. Hun antwoord is hun pijn, woede en frustratie om te vormen in een
constructieve kracht die leidt tot een betere toekomst.
https://www.tentofnations.nl/

8 september
Noodfonds DPE (diaconaal platform Ede)
Het Diaconaal Platform Ede (DPE) is opgericht in 2006 en heeft inmiddels een
bereik van ongeveer 25 kerken of geloofsgemeenschappen uit de gemeente Ede.
De afgevaardigden van de verschillende kerken komen enkele keren per jaar
bijeen voor informatie uitwisseling en bespreken de ontwikkelingen (van de
decentralisaties) in het sociaal domein waarbij gekeken wordt welke
rol/houding zij daarin zou kunnen spelen. Het DPE rekent het tot zijn taak
enerzijds de eigen diaconale taak van de afzonderlijke kerken te versterken en
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anderzijds een spil te zijn in de gezamenlijke activiteiten t.b.v. de lokale
samenleving.
http://diaconaalplatformede.nl/
15 september Project Kinderkerk
In de arme wijken in Quito komen veel tienerzwangerschappen voor. Voor de
jonge moeders zijn er geen instanties die steun bieden en vaak zijn ze niet in
staat goed voor hun kinderen te zorgen vanwege armoede, gebrek aan opleiding
en aan tijd. Als ze hun school willen afmaken, zijn ze al snel gedwongen hun
kinderen alleen thuis of op straat te laten. Als ze een baantje vinden, nemen ze
hun kinderen mee, maar moeten die stil zijn en niemand lastig vallen. Om op
die manier op te groeien, is voor een kind onwenselijk. Daarom biedt Villa
Ticca de moeders de kans om hun kind overdag naar de dagopvang te brengen.
Bij Villa Ticca krijgen ze de kans om zich te ontwikkelen zoals een kind
verdient; spelend en samen met vriendjes en vriendinnetjes.
22 september Vredeswerk
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de
afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar
heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken
aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan
oorlogsslachtoffers, door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen
en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie
en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-protestantse-kerkvredeswerk
29 september Werelddiaconaat: eenzame ouderen in Moldavië
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er
alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar
werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige
ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie
van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en
stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen.
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-kerk-in-actie-zorgvoor-eenzame-ouderen-in-moldavie-werelddiaconaat
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Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.
Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier het teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen een naam.
LvK 647, tekst: Henk Jongerius
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Opbrengst collectes van de maand juni 2019
De collecte opbrengst voor Kerk en Eredienst:
€ 774
Opbrengst open schaal collecte (1e zondag v.d. maand: onderhoud kerk):
€ 108
Opbrengst 3e collecte (3e zondag v.d. maand: onderhoud kerkgebouw):
€ 132
Inkomsten t.b.v. het werk van de eigen kerk
In de maand juni is binnengekomen:
Bijdragen voor Kerkbalans
€ 5726
Giften per bank
€ 2800
Tot 1 juli 2019 is totaal binnengekomen:
€ 34.770,Hartelijk dank voor alle bijdragen.
De ouderling-kerkrentmeesters,
(kerkrentmeester@elg-ede.nl)
Wim Eikelboom
Nico van Marle
Arau Vermeer
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Beknopt verslag van de Gemeenteavond ELG Ede op
17 juni 2019
Voorzitter Gerda Budding opent de vergadering en zingt met ons Lied 393 uit
het Liedboek van de Kerken 1973: “De dag, door Uwe gunst ontvangen”.
Vervolgens heet zij de ca. 40 aanwezigen van harte welkom; er zijn twee
berichten van verhindering ontvangen.
Allereerst licht de voorzitter toe waarom de kerkenraad meende er goed
aan te doen deze extra gemeenteavond te beleggen. De kerkenraad wil de
gemeente nogmaals de gelegenheid geven haar commentaar te geven en
eventuele voorstellen en suggesties te doen naar aanleiding van de recente
gemeenteavonden. Ter voorbereiding van deze avond heeft de voorzitter een
samenvatting gemaakt van wat in de afgelopen maanden is meegedeeld aan de
gemeente, wat de financiële situatie is en wat het vervolg en de maatregelen
zijn, die de kerkenraad van plan is te nemen. Deze samenvatting is op de
vergadering schriftelijk beschikbaar voor de aanwezigen.
Hieronder volgt een aantal opmerkingen, suggesties en eventuele
antwoorden van de kerkenraad, zoals die op de vergadering werden
uitgesproken. Voor de overzichtelijkheid zijn zij gerangschikt naar aard en
soort:
• Financiële gegevens:
• Inkomsten (levend geld): welk deel is vast en wat incidenteel, b.v.
eenmalige giften? Antw: dat is niet bekend.
• Subsidies: in de begroting 2018 was een subsidie opgenomen van
€12.500, maar die is niet toegekend, waardoor het tekort op het resultaat
met eenzelfde bedrag is toegenomen.
• Een beperkt gedeelte van de gemeente neemt de kosten voor haar
rekening en zorgt voor het inkomen van de gemeente. Moeten wij niet
een richtlijn opstellen, zodat iedereen kan zien wat, afhankelijk van het
eigen inkomen, verwacht wordt als bijdrage? Antw: Het beleid van de
kerkenraad is dat dit om pastorale redenen niet goed is; iedereen is
welkom bij ons en geld mag daar geen enkele rol in spelen. Hier gaat
het er om dat iedereen naar eigen geweten moet vaststellen wat de
gemeente hem of haar waard is en wat hij of zij doen kan. Dat moet de
basis zijn van de vrijwillige bijdrage.
• Moet de Actie Kerkbalans anders gevoerd worden om een ander
resultaat te krijgen? B.v. een andere stijl brief, meer individuele follow-
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•

•

•

•

•

up en meer persoonlijke benadering? Kan de kerkenraad aangeven wat
de gemeenteleden meer zouden moeten geven om de problemen het
hoofd te bieden? Verder wordt opgemerkt dat de gemiddelde bijdragen
van onze gemeenteleden, landelijk gezien, al bovengemiddeld zou zijn.
Herstelplan
• Wij moeten ons bewust zijn wat voor gemeente wij op den duur willen
zijn. Hierover is de afgelopen jaren al veel gedacht en opgeschreven,
maar het is goed dat weer te actualiseren. Wij gaan een herstelplan
schrijven en dat moet met het toekomstbeeld sporen. Het maken van dit
plan kost tijd en is nu of op korte termijn (van b.v. één maand, zoals één
van de aanwezigen wilde) niet klaar. De zorgvuldigheid, die daarbij
nodig is, maakt dat onmogelijk.
• Kunnen wij om de problemen aan te pakken niet meer eigen talenten in
de gemeente aanboren?
• Oproep van één van de aanwezigen: Kerkenraad, maak scenario’s hoe
het zou kunnen worden met duidelijke getallen, zodat wij tenminste
goed weten waar wij aan toe zijn.
Eredienst
• Het aandeel van het kinderkoor op Pinksterzondag was een mooi
voorbeeld van een nieuw aandeel van de kinderen in onze eredienst. Het
was verrassend en velen hebben dit als een positief signaal gevoeld dat
het eigenlijk goed gaat met onze gemeente en de manier waarop wij de
eredienst kunnen vieren.
Kerkmuziek
• Wat de kerkmuziek betreft zijn wij een kansrijke gemeente: wij doen
daar veel aan en op een goed niveau. Antw: de nu gekozen oplossing is
een voorlopige voor b.v. één jaar en later zal een keuze gemaakt moeten
worden voor een definitieve oplossing, want wij willen in principe wel
een cantor-organist houden.
Onderhoud gebouwen
• Zijn de kosten voor het aanbrengen van veiligheidsglas in de kerkramen
in de begrotingen opgenomen? Antw: voor zover dit nodig is, wordt dit
bij de restauratie van de ramen meegenomen.
Kinder- en jongerenkerk
• Wij moeten betere plannen maken wat wij met de kinder- en
jongerenkerk willen. Welke visie hebben wij daarop? Deze activiteit
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heeft een aantrekkingskracht en zorgt voor de nodige jonge aanwas in
de gemeente.
Na een levendige vergadering dankt voorzitter Gerda Budding alle aanwezigen
voor hun aandacht en bijdragen en zij sluit met ons de vergadering met het
bidden van het Luthers Avondgebed.

Daan van Doorne,
scriba

1913 – 1938 Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen
Een bekende pakkende tekst die iedereen wel
kent. Deze tekst is al bijna tachtig jaar duidelijk
in ons kerkgebouw te lezen door … niemand. Dit
is namelijk het randschrift van onze luidklok. Na
de kerkvergroting van 1936/37 werd er een plan
bedacht om in de daarvoor gereserveerde ruimte
in de toren een luidklok te hangen. De actie werd
gestart in april 1937. De bedoeling was om in
november 1938 de klok in gebruik te nemen ter
gelegenheid van het 25- jarig bestaan van de
gemeente. In september 1939 werd er
daadwerkelijk een klok opgehangen. U moet
bedenken dat het crisistijd was en er een oorlog
dreigde. Daarnaast hadden de gemeenteleden al
veel uit eigen zak bijgedragen aan de verbouwing van de kerk. De klok is
geleverd door de firma Eijsbouts uit Asten. De klok is waarschijnlijk in
Engeland of Duitsland gegoten en in Asten voorzien van het opschrift. Voor de
Tweede Wereldoorlog werden er in Asten nog geen klokken gegoten. De
briefwisseling voor de levering werd voor onze gemeente verzorgd door de heer
Kreek, juwelier. De klok heeft een diameter van 67 cm en weegt 185 kg. De
toon van de klok is een D. Op zondag 27 september 1939 is de klok tijdens de
eredienst aan God opgedragen door ds. J.C. Schröder. In de oorlog is de klok
gelukkig niet gevorderd en ook niet geraakt tijdens het bombardement van
1944. Een fotocollage van de klok hangt ingelijst in de consistoriekamer.
Arnold Smit
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Gemeentezondag 15 september
Voor jong en oud, voor elk wat wils!
Op zondag 15 september is er een gemeentezondag. Na de
dienst drinken we koffie in het gemeentecentrum, waarna we
ons zelf meegebrachte brood nuttigen. Voor drinken wordt
gezorgd.
Rond 13.00 uur gaan we gezamenlijk naar het Kijk- en
Luistermuseum in Bennekom waar we een boeiende inleiding
over speeldozen in alle formaten krijgen, geschikt voor alle
leeftijden. Daarna kan iedereen nog even rondneuzen in het
museum en met koffie of thee (of een ijsje!) wordt de dag rond
15.00 uur afgesloten.
Op de zondagen 1 en 8 september ligt de intekenlijst in de hal
van de kerk. Ook wordt er gevraagd of u iemand mee kunt
nemen, zodat het voor vele gemeenteleden mogelijk is deze
dag mee te maken. Als u in het bezit bent van een
museumkaart, heeft u gratis toegang, dus neem die kaart mee
die dag!
U kunt uw bijdrage deponeren in een pot waaruit de kosten
voor deze dag kunnen worden betaald. We hopen op een grote
groep enthousiaste gemeenteleden, zodat we er met elkaar
een mooie dag van kunnen maken. Nadere informatie bij
ondergetekenden.
Annelies Smit- Van Stein Callenfels, Lieke van Zanden en
Caroline Bockweg
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Bezorging verjaardagskaarten
Het is in onze gemeente al zeker 60 jaar traditie dat de leden van onze kerk een
verjaardagskaart ontvangen.
Deze kaarten worden rondgebracht door een aantal vrijwilligers
(kostenbesparend!)
Voor een paar wijken zoeken wij nog een bezorger of bezorgster:
Postcodegebied 6712: ca. 20 kaarten per jaar.
Bennekom: ca. 35 kaarten per jaar
U kunt zich opgeven bij Herman Sündermann (h.sundermann@outlook.com)

Meezingproject Bachcantate
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar in de herfst een cantatedienst in de Lutherse
kerk worden gehouden. De morgendienst op 17 november, de voorlaatste
zondag van het kerkelijk jaar, staat dan in het teken van de Bachcantate
‘Wachet! betet! betet! wachet! (BWV 70).
Enthousiaste zangers worden opgeroepen om met de Lutherse Cantorij één koor
te vormen om de verschillende koordelen van deze imposante cantate in te
studeren.
Deze elfdelige cantate, opgesplitst in twee delen, werd voor het eerst op 21
november 1723 in Leipzig uitgevoerd tijdens Bachs eerste ambtsjaar aldaar.
Het werk knoopt aan bij de evangelietekst Matteüs 25: 31-46 waarin de komst
van Christus in verband wordt gebracht met zijn wederkomst als rechter aan het
einde der tijden.
De koorrepetities vinden plaats in de Lutherse kerk op de zaterdagen 26
oktober, 2 en 9 november van 09.00 tot 10.30 uur. De generale repetitie (met
solisten en instrumentalisten) wordt gehouden op zaterdag 16 november van
19.00 tot 20.00 uur. Het geheel staat onder leiding van dirigent Dick Troost.
Zangers kunnen zich per mail aanmelden bij Annelies Smit:
smit.stein.callenfels@upcmail.nl graag met vermelding van de stemsoort.

22

Dit Bachproject is tevens opgenomen in het toerustingsprogramma Bespreek het
Samen.
Wij hopen veel zangeressen en zangers te mogen begroeten!
Dick Troost

www.bespreekhetsamen-ede.nl

Het nieuwe seizoen 2019-2020
Het nieuwe programma van Bespreek het Samen 2019-2020 is bekend. Het
wordt u aangeboden door samenwerkende kerken in Ede. Het is voor iedereen
toegankelijk, ongeacht kerkelijke afkomst of gezindte.
Een prachtig aanbod van 88 diverse evenementen. U kunt zich met anderen
verdiepen in vragen rond Bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving.
Bekijk het volledige overzicht op de website (zie hierboven) waar uitgebreidere
informatie beschikbaar is. Meldt u vóór 3 september digitaal aan.
Tot ziens! Het Bespreek het Samen team.
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De Werkgroep Hebreeuws in de Vallei nodigt u uit :
Na de zomerstop begint het studieseizoen 2019-2020 Hebreeuws weer met een
openingsavond. Een avond, waarop iedereen welkom is! Toegang gratis.
Programma:
Optreden: Shura Lipovsky zingt Jiddische liederen en vertelt Chassidische
verhalen .
Zij wordt begeleid door Maaike Roelofs op cello en Paul Prenen op
piano.
Onderwerp: Genezing en Troost .
Plaats:
Wijkkerk De Open Hof (voorheen Aller Erf), Ronde Erf 86, 3902
CZ Veenendaal
Tijd: Dinsdag 3 september 2019 van 20.00
tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Toelichting:
Shura Lipovsky studeerde zang
aan het Rotterdams conservatorium en
Jiddische taal met Mira Rafalowicz.
Shura Lipovsky treedt op met oude en
nieuwe Jiddische liederen en Joodsmystieke melodieën. Zij is wereldwijd
een sleutelfiguur voor de herleving van
de Jiddische (Chassidische) cultuur. Ze
geeft colleges, concerten en workshops
o.a. in Amsterdam, Parijs, Londen en
New York.
Verdere activiteiten van de Werkgroep Hebreeuws:
•
een driejarige Taalcursus Bijbels Hebreeuws, zodat men de teksten van
de Hebreeuwse Bijbel kan lezen, vertalen en enigszins kan begrijpen.
•
verschillende leesgroepen Hebreeuws (overdag)
•
een avondleesgroep voor gevorderden op dinsdag (even weken )
•
een Jiddisch leesgroep op maandagmiddag (even weken )
Wie lid van de Werkgroep is, kan deelnemen aan alle activiteiten en krijgt het
les- en leesmateriaal gratis. Lidmaatschap is 60 euro p.j. Voor verdere
informatie : Roosje Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 51 54 32 secretaris van de
werkgroep, rosabeijen@gmail.com
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