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december 2018
Openbaring

Wat wij meer dan ooit in het achterhoofd moeten houden, wanneer wij in de
Adventstijd het laatste boek van de Bijbel open zullen slaan, is dat de Bijbel
geen geschiedenisboek is. De Openbaring van de Johannes is Bijbelse
verkondiging van een heel bijzondere geschiedenis ín de wereldgeschiedenis.
We zien allerlei over elkaar heen buitelende bizarre beelden als bazuinende
engelen en briesende draken, vurige ruiters en wilde beesten, schalen vol
ellende die over de aarde worden uitgegoten en een boekje dat wordt opgegeten.
Het boek van de geschiedenis.
Op dat chaotische toneel licht een heel bijzondere geschiedenis op: die van een
lam, een bokje, een jonge ram. De ‘hamel’ noemt Tom Naastepad hem, de
belhamel, de voorganger van de kudde met een bel om zijn nek. Het is een
geslacht lam, een verwonde belhamel. En het gaat over zijn toorn, over zijn
verontwaardiging en afkeer over wat er te zien is op deze aarde en wat er
gebeurt in deze wereld. Hij alleen is in staat het boek van de geschiedenis te
openen, in het gezicht te zien, die te onthullen en om te buigen en door zijn
liefde te overwinnen. Daarom wordt die belhamel in het evangelie van Lucas
Immanuel, God met ons, genoemd. En is de Openbaring van Johannes geen
Bijbels geschiedenisboek, maar een troostboek. Want op die belhamel zal het
uitlopen deze Advent.
Lieke van Zanden

Voor wie meer wil lezen over de openbaring van Johannes is er veel schoons te
vinden. Ik noem een paar boeken:
-‘Hoofdsom der historie’ van K.H. Miskotte. Heel lyrisch geschreven. Als je
van dit soort taal houdt is het prachtig.
-‘Geen vrede met het bestaande’ van Th. J. M. Naastepad. Waarvan de titel
voor zichzelf spreekt.
-‘Verbroken zegels’ van Nico T. Bakker. Een serie voordrachten voor
‘randkerkelijken’.
-‘De nieuwe stad, het verhaal van Johannes naverteld’, van Karel Eykman met
tekeningen van Bert Bouwman.
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Leeskring
Op 4 december komen we weer bij elkaar. We lezen de preek van Luther uit bij
de Bergrede. Van harte welkom.
Plaats: consistoriekamer van de kerk
Tijd: 19.30 – 20.30 uur
Lieke van Zanden

In memoriam
Op 13 oktober is Anna Maria (Ank) Jansen – van Voorthuizen gestorven, in
de leeftijd van 90 jaar. Een deel van onze gemeente zal zich Ank en haar man
Marius vooral herinneren uit de tijd vóórdat zij zich verbonden aan het
oecumenische samenwerkingsverband Emmaüs. De Lutheranen in Veenendaal,
die altijd contact gehouden hebben met elkaar, zullen Ank wellicht het meest
missen, al leefde zij de laatste jaren zeer teruggetrokken. Toch was Ank niet
ongelukkig, zij leefde van de vele mooie herinneringen aan haar jeugd in
Amsterdam, het gezellige gezin met de fijne ouders, haar beide zusjes en haar
vele vriendinnen. Maar er waren ook andere herinneringen, aan de oorlog.
Twaalf jaar was Ank toen die uitbrak en daar dat joodse meisje was dat een
poosje bij hen in woonde, en de angst om vader, die in het verzet zat, en de
mensen die werden weggehaald en de ritten langs de boerderijen met moeder
om eten te halen.
Na de lagere school ging Ank naar de Nijverheidsschool. Zij was creatief, kon
prachtig naaien, breien en borduren. Maar werd toch kleuterjuf, want dat wilde
zij het liefst. Op dansles in Hilversum, waar het gezin inmiddels woonde, leerde
Ank Marius kennen. Vol humor kon zij over die ontmoeting vertellen. In 1955
trouwden zij. Er werden twee zonen geboren, waarna het gezin naar Veenendaal
verhuisde. Ook daar viel Ank regelmatig in bij de kleuters op verschillende
scholen en heeft zij samen met Marius veel vrijwilligerswerk gedaan onder
mensen met een verstandelijke beperking. Tussendoor genoten zij samen van de
vele reizen die zij maakten.
In gedachtenis aan haar doop in de oude Lutherse kerk aan het Spui in
Amsterdam, is Ank Jansen in een liefdevolle en muzikale bijeenkomst in het
crematorium aan de Slingerbosweg te Ede herdacht door haar zoon Marc en
haar jongste zus Bep. Zij zal vooral gemist worden door haar beide zonen, haar
schoondochters en haar zus. Moge de herinneringen aan de goede dagen met
hun (schoon)moeder en zus hen tot troost zijn.
Lieke van Zanden
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zondag

2 december 2018
10.30 uur

zondag

9 december 2018
10.30 uur

zondag

16 december 2018
10.30 uur

zondag

23 december 2018
10.30 uur

maandag

24 december 2018
20.00 uur

dinsdag

25 december 2018
10.30 uur

1e Advent
Ds. J.H. Uytenbogaardt, Utrecht
1e collecte: Tent of Nations
2e collecte: Kerk en eredienst
Open schaal collecte uitgang:
Onderhoudsfonds kerk
2e Advent, doopdienst
Mw. Ds. A.J. van Zanden
1e collecte: Diaconie (algemeen)
2e collecte: Kerk en eredienst
3e Advent
Ds. H. Oortgiesen, Ede
1e collecte: Materialen kinder- en
jeugdwerk, Hongarije
2e collecte: Kerk en eredienst
3e collecte: Solidariteitskas
4e Advent
Mw. Drs. P.K.A. Akerboom,
Nijmegen
1e collecte: St. Stiefkinderen van
moeder India
2e collecte: Kerk en eredienst
Kerstavond
Festival of Lessons and Carols
Lutherse Cantorij, vocale en
instrumentale solisten, en lectoren.
(zie pag. 5 )
Collecte bij de uitgang: Voedselbank
Ede
Kerst
Mw. Ds. A.J. van Zanden
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. cantorij
1e collecte: Kinderen in de knel
2e collecte: Kerk en eredienst
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zondag

30 december 2018
10.30 uur

1e zondag na Kerst
Ds. P. Endedijk, Arnhem
1e collecte: Luth. Kerk van Nias en de
Batu-eilanden
2e collecte: Kerk en eredienst

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

2 december 2018
10.30 uur
9 december 2018
10.30 uur
16 december 2018
10.30 uur
23 december 2018
10.30 uur
24 december
22.00 uur
25 december
10.30 uur
30 december
10.30 uur

ds. M. Tax
ds. J.P. Prenger
ds. J.P. Prenger
dhr. J. Neerken
ds. J.P. Prenger
ds. J.P. Prenger
mw. J. Bron

Noorderkerk

zondag 2 december 2018
zondag 9 december 2018
zondag 16 december 2018
zondag 23 december 2018
dinsdag 25 december 2018
zondag 30 december 2018

10.00 uur
Mw. Ds. C. Oosterveen
Ds. E.P. van der Veen
Mw. Ds. C. Oosterveen
Ds. A.Boelhouwer,
Arnhem
Mw. Ds. C. Oosterveen
Ds. A. Gilles, Bennekom

Protestantse
wijkgemeente Tabor
10.00 uur
Ds. G.H. Westra
Ds. G.H. Westra
Ds. G.H. Westra
Ds. K. Santing, Ede
Ds. G.H. Westra
Ds. G.H. Westra

Kosterdiensten
De kosterdiensten in de maand december worden waargenomen door Jan de
Groot, Kees Bleijenberg, Cees Kwint en Hans Tick
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Oppas
Voor kinderen van 0-4 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst oppas in de
grote zaal van het gemeentecentrum.
Kinderkerk
Voor kinderen van 4 - 12 jaar is er elke zondag tijdens de eredienst
kinderkerk in hun eigen ruimte in het gemeentecentrum. De kinderen
beginnen de dienst in de kerk.
Jongerenkerk
Voor de jongeren van 12-16 jaar is er elke 1e zondag van de maand
jongerenkerk in hun eigen ruimte in het gemeentecentrum. De
jongeren beginnen de dienst in de kerk.
Inleveren kopij
Kopij voor het januarinummer van “Mededelingen” kunt u mailen tot
uiterlijk maandag 17 december vóór 15.00 uur naar Annelies Smit,
smit.stein.callenfels@upcmail.nl .

Festival of nine Lessons and Carols
Deze kerstviering met koor- en samenzang, instrumentale muziek en
declamatie, is in onze kerk op kerstavond een geliefde wijze van vieren
geworden.
Velen, vaak mensen van heel verschillende (kerkelijke) komaf, vormen één
gemeenschap om de kerstboodschap te ontvangen en daarvan toegewijd
te zingen.
De structuur, met veel aandacht voor samenzang, is afkomstig uit de
Anglicaanse Kerk en in 1880 geïntroduceerd door Edward White Benson, toen
bisschop van Truro. Traditiegetrouw worden de lezingen verricht door
verschillende lectoren.
Medewerkenden: Lutherse Cantorij, Annemarie van der Meij (sopraan),
Annemieke IJzerman (harp), Erik van der Heijden (orgel), lectoren.
Het geheel staat onder leiding van cantor-organist Dick Troost.
Het programma vermeldt kerstliederen en kerstmuziek
van Engelse, Franse, Duitse en Nederlandse bodem uit
diverse stijlperioden.
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De bloemen vanuit de kerk in oktober/november gingen naar:
21 oktober:
28 oktober:
4 november:

Fam. Jansen
Dhr. T.Havinga en Mw. R. Havinga-Brand
Mw. W. Schuurman-Rouwendaal
Mw. W. Steinhart
11 november: Mw. G. Bot
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Beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering ELG Ede van 1 november
2018
•
•
•

•

•
•

•

•

Els van Rixoort opent de vergadering en leest met ons het gedicht “Lied van
de Prediker” van Stef Bos.
De gemeentezondag zal worden gehouden op 15 september 2019 en de
Oogstdankdienst op 13 oktober 2019.
De diverse vacatures worden besproken en afgesproken wordt wie uit de
gemeente benaderd zullen worden. De dringende oproepen in
Mededelingen en op de laatste Gemeenteavond hebben tot nu toe geen
effect gesorteerd en dit verontrust de kerkenraad. Voor de vervulling van
verschillende kritische taken zijn wij afhankelijk van een enkele persoon
zonder “achtervanger” en daardoor zijn wij als gemeente kwetsbaar.
Wij hebben een notitie besproken over de uitgangspunten m.b.t. het
uitnodigen van predikanten om bij ons voor te gaan. Aan deze
uitgangspunten zal worden toegevoegd dat gestreefd zal worden naar
evenwichtige verdeling van predikanten qua leeftijden.
De vergadering is akkoord met het voorgestelde preekrooster 2019.
Een aantal gemeenteleden heeft zijn medewerking toegezegd voor de
“denkgroep” voor het nieuwe beleidsplan. De vergadering bespreekt een
notitie met een aantal relevante vragen voor deze groep. Voorzitter Gerda
Budding zal de groep bijeenroepen en begeleiden in een aantal sessies.
De kerkenraad heeft een EHBO-voorstel ontvangen; e.e.a. naar aanleiding
van het verloop van de dienst van 7 oktober 2018. Jeannet Kloosterman en
Caroline Bockweg organiseren de verdere uitwerking van de afspraken, b.v.
inventarisatie en het opstellen van een rooster voor dienstdoende EHBO’ers
etc.( zie elders in dit blad)
Op de gemeenteavond van 18 oktober 2018 kwamen er diverse kritische
geluiden vanuit de gemeente op het kerkenraadsbesluit van september 2018
om de liturgie aan te passen. De kerkenraad neemt dit serieus en zal het op
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•

•
•

•

•

•

•

die avond gezegde goed evalueren. Dit zal plaatsvinden op de
kerkenraadsvergadering van januari 2019.
Aan de orde kwam verder de concept begroting 2019. De begroting moet
bekeken worden met in het achterhoofd: “Wat willen wij behouden, opdat
wij wel de gemeente blijven met de identiteit zoals wij die nu kennen?” Het
concept laat een groot nadelig saldo zien,wat qua orde van grootte niet
acceptabel is, ook al wordt een deel van dit tekort gecompenseerd door
onttrekking aan beschikbare fondsen. Zowel naar onze gemeente als naar de
classis (CCBB) vindt de vergadering dit niet verkoopbaar. Er zal naast
inkomstenverhoging gezocht moeten worden naar kostenverlaging. De
kerkrentmeester komt in de volgende vergadering terug met een positiever
beeld, maar het zal voor hem niet eenvoudig zijn om dat te realiseren.
Het concept collecterooster Diaconie 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Op zondag 4 november 2018 zal de jongerenkerk voor het eerst in de
nieuwe ruimte bijeenkomen. Er moet nog wel het één en ander voorbereid
en opgeruimd worden, maar het begin is er.
Op 8 oktober 2018 hebben Els van Rixoort en Daan van Doorne
deelgenomen aan het Vierkerkenoverleg van de Emmaüsgemeente. Deze
vergadering was voor ons de laatste waar wij aan hebben deelgenomen,
omdat wij het convenant per 1 januari 2019 hebben opgezegd. De NPB
stapt in 2019 ook uit dit overleg omdat de Edese afdeling per 1 juli 2019
wordt opgeheven.
De scriba en kerkrentmeester hebben de vergadering van het Prot. beraad
(PKN-Ede) op 10 oktober 2018 bezocht. Er is o.a. gesproken over
ontwikkelingen in de betrokken gemeenten en de gezamenlijke flyer. Bij de
volgende vergadering is de ELG Ede gastheer.
Ede FM heeft ons uitgenodigd om in het programma Kerkvenster op 17
december 2018 een column uit te spreken over “een Luthers onderwerp”.
Wij hebben deze uitnodiging geaccepteerd.
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
Versie:

11 november 2018

zaterdag 17
Boekenmarkt
november 2018

Tijdstip

Toelichting

10:00 15:00 uur

gemeentecentrum

zaterdag 24
10:00 Iconententoonstelling
november 2018
16:00 uur

Tentoonstelling t.g.v.
100-jarig bestaan in het
kerkgebouw

zondag 25
Eredienst
november 2018

Kanselruil met ds.
Maarten Diepenbroek

10.30 uur

dinsdag 27
DB vergadering
november 2018
donderdag 13
KR vergadering
december 2018
vrijdag 14
Adventsmaaltijd
december 2018

10.00 uur
20.00 uur

maandag 17
december 2018

18.00 uur

gemeentecentrum

15.00 uur

Deadline inleveren
kopij Mededelingen
™. zondag 6 januari
2019

zaterdag 22
Kerstvakantie
december 2018
maandag 24
Festival of Lessons
december 2018 and Carrols
dinsdag 25
december 2018
zondag 30
december 2018
zondag 6
januari 2019
dinsdag 8
januari 2019
donderdag 10
januari 2019

20.00 uur

Eredienst

10.30 uur

Eerste Kerstdag

Eredienst

10.30 uur

Ds. P. Endedijk

Eredienst

10.30 uur

DB vergadering

10.00 uur

KR vergadering

20.00 uur
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Aansluitend
Nieuwjaarsreceptie
i.v.m. Kerstvakantie
2018
i.v.m. Kerstvakantie
2018

dinsdag 15
januari 2019
dinsdag 29
januari 2019
zaterdag 2
februari
donderdag 7
februari 2019

15.00 uur
DB vergadering

10.00 uur

Diner roulant

17.00 –
ca.21.00 u

KR vergadering

20.00 uur

dinsdag 19
februari 2019
zaterdag 23
februari 2019

15.00 uur

Deadline inleveren
kopij Mededelingen

Start: gemeentecentrum

Deadline inleveren
kopij Mededelingen
™. zondag 3 maart
2019

Voorjaarsvakantie

Daan van Doorne, scriba

Opbrengst collecten van de maand oktober 2018
De opbrengst van de collecten voor Kerk en Eredienst:
€ 625
e
Opbrengst openschaal collecte (1 zondag v.d. maand):
€ 210
Opbrengst 3e collecte (3e zondag v.d. maand: onderhoud gemeente centrum):
€ 129
Bijdrage gemeenteleden
Ter herinnering:
inkomsten kerkbalans:

Begroting
€ 60.000,-

inkomsten extra giften:

Begroting
€ 3.000,-

Stand van zaken:
Ontvangen voor Kerkbalans januari t/m oktober:
Ontvangen extra giften januari t/m oktober:

€ 45.100,€ 2.670,-
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Opbrengst Sponsoractie Geef Toekomst aan de Kerk

€ 2.350,-

Hartelijk dank voor alle bijdragen en giften.
Mailcontact met de ouderling-kerkrenmeesters:
Voor de kerkrentmeesters is een email-adres beschikbaar. Dit adres is bestemd
voor communicatie rondom financiële zaken, die door de kerkrentmeesters
afgehandeld moeten worden. Dit betreft zaken zoals verhuur, nota’s,
Kerkbalans, etc. Het adres is kerkrentmeester@elg-ede.nl
De papieren post willen wij graag ontvangen via het postadres van het
kerkgebouw.
Mailverkeer van persoonlijke aard ontvangen wij het liefst via de privé
mailadressen zoals die nu al bekend zijn (zie laatste pagina, Belangrijke
adressen).
De kerkrentmeesters,
Nico van Marle
Arau Vermeer

In de afgelopen maand (oktober) is viermaal gecollecteerd voor diaconale
doelen. De totale opbrengst bedraagt € 746,45. Een mooi resultaat. Heel
hartelijk dank daarvoor.
In de laatste maand van het jaar zijn er wat extra geef-momenten tijdens de
bijzondere diensten. We hopen ook dan weer ons steentje bij te kunnen dragen.
Vanouds noemen we december vaak een donkere maand; we kijken uit naar het
nieuwe jaar, als de dagen weer gaan lengen. Omzien naar elkaar is juist in deze
periode belangrijk. Een lichtje ontsteken voor een ander is zo’n klein maar
veelbetekenend gebaar en kan op allerlei manieren. Laten we licht, warmte en
hoop met elkaar delen!
Dank u wel voor uw betrokkenheid en bijdragen.
Project 2019
Ook in 2019 willen we een specifiek project kiezen waaraan we onze steun
geven. Hiervoor zal zesmaal worden gecollecteerd. Op zondag 2 december
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willen we u tijdens het koffiedrinken in de gelegenheid stellen uw voorkeur aan
te geven. Er wordt dan ook nog wat informatie verstrekt. Hieronder vast iets ter
voorbereiding:
1.
Kerk in actie – project onderwijs in Colombia
Geen enkel kind mag worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs,
omdat dit belangrijk is voor hun toekomst. Als je door de sloppenwijken van
Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in het vuilnis. Maar
liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar
en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een
omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider is een
bevlogen organisatie, die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar
maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60
kinderen hier een vaktraining. Ook ouders en vooral tienermoeders worden
ondersteund. Wat kan de Kleine Arbeider doen met uw bijdrage?
• Voor 75 euro per jaar krijgt een kind iedere dag iets te eten.
• Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te
worden van zijn rechten.
• Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vaktraining volgen.
2.
Zin op Zondag - ex-gedetineerden en daklozen bereiken
Op zondag 7 januari 2018 startte Zin op Zondag, een wekelijkse bijeenkomst
gericht op ex-gedetineerden, thuis- en daklozen, in het gemeentecentrum van de
Lutherse kerk Ede. Deze bijeenkomsten komen voort uit een initiatief van
‘Kerken met Stip’ in Ede, gedragen door een aantal plaatselijke kerken.
Op zondagmiddag, tussen 14 en 16 uur, wordt de kerk letterlijk opengesteld
voor deze doelgroep. Hen wordt koffie/thee, een gezonde maaltijd en een
luisterend oor geboden. Iedereen is welkom en er is geen sprake van een vast
programma of verplichtingen. Het uitgangspunt is hen te bereiken op het tijdstip
in de week waarop zij het meest behoefte hebben aan een warme activiteit, op
zondag. Dit sluit mooi aan op de twee doordeweekse lunchbijeenkomsten,
georganiseerd door streetpastor Max Paans in Meet Inn. In de loop van dit jaar
is er een redelijk vaste groep gasten (15-20) ontstaan, waarmee contact is
opgebouwd. Ook onderling is er sprake van groeiende betrokkenheid. Een
Paaskaars brandt er altijd!
Collectedoelen in december:
2 december: Tent of Nations (Jaarproject 2019)
Daoud Nassar is een Palestijns christen uit Bethlehem. De familie Nassar zet
zich met het project Tent of Nations in voor recht en vrede. Zij put hoop uit het
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feit dat er wereldwijd mensen in vriendschap en solidariteit om hen heen staan.
Door middel van dit project bouwen zij bruggen van wederzijds begrip,
verzoening en vrede vanuit een breed perspectief. Het basismotto voor al het
werk is ‘We Refuse to be Enemies’.
http://www.tentofnations.nl
9 december: Diaconie algemeen
De diaconie helpt de Evangelisch-Lutherse Gemeente present te zijn in de
samenleving. Dat gebeurt door het geven van financiële en materiële hulp aan
hen die dat nodig hebben, het participeren in grotere verbanden van diaconieën,
en daarin samenwerken met andere kerken. Voor de hulp die we geven en de
kantoorkosten die we daarvoor moeten maken, zijn we afhankelijk van uw
giften.
16 december: Werkgroep Hongarije: Materialen kinder- en jeugdwerk
Onze gemeente heeft een zustergemeente in Szekszárd, Hongarije. De
Werkgroep Hongarije steunt deze gemeente al sinds jaar en dag o.a. door het
verzorgen van het kinder- en jeugdkerkmateriaal.
23 december: St. Stiefkinderen van moeder India
In de miljoenenstad New Delhi huizen hordes thuisloze straatkinderen.
Gemakkelijke prooi voor alle vormen van misbruik, geen enkele scholing:
uitzichtloos. Een jonge vrouw, Veena, gaat er wat aan doen. Ze sticht de ‘Karm
Marg Charitable Society’ en begint een kinderopvang met financiële steun van
een paar Nederlandse fans. “Karm Marg”: de verstandige weg. Zij is ervan
overtuigd dat resocialisering van deze kinderen alleen kan door een opvoeding
in echt gezinsverband. Meisjes en jongens bijeen, groot en klein. Met een
moeder die altijd en liefdevol beschikbaar is.
http://karmmarg.org
24 december: 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. Naast het uitgeven van voedselpakketten
is een doelstelling van de Voedselbank: het terugdringen van
voedselverspilling.
25 december: Kinderen in de knel
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige
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burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven
voornamelijk in kampen. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede.
Kerk in Actie steunt via het Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties
in Libanon en Jordanië. Zo zorgen deze kerken en organisaties dat
vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp.
Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwateren sanitaire voorzieningen. Zij delen voedselpakketten uit en helpen
ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk.
www.kerkinactie.nl/kerst
30 december: Lutherse Kerk van Nias en de Batu-eilanden
Het Luthers Genootschap ondersteunt, in samenwerking met Lutherse
gemeenten, werkzaamheden en projecten op verschillende locaties in de wereld.
In Indonesië ondersteunen we onder andere:
de kosten voor de renovatie van Bethanië, het huis voor ouderen op Nias
(toiletruimte, sceptic-tank en evt. aanbouw), de realisatie van een agrarisch
project (o.a. kwekerij rubberbomen) waarmee de weeshuizen eigen inkomsten
kunnen genereren en de aanschaf van een kleurendrukmachine voor de
drukkerij/boekwinkel.
Op de Batu-eilanden: de aanschaf van motorfietsen voor de rondtrekkende
predikanten en het drukken van gezangboeken voor de gemeenten.
http://www.luthersgenootschap.nl

Eind oktober was er weer een bijeenkomst van de contactpersonen pastoraat.
We praatten elkaar bij over wel en wee in de gemeente. Zo blijft ieder op de
hoogte van wat er speelt en dat is heel wat! Ook bespraken we de kerstattenties,
die op 9 december zullen worden uitgedeeld (en op 8 december gezamenlijk
zullen worden ingepakt).
Bij de oogstdienst onlangs in oktober vroegen we de kerkgangers om al vóór de
dienst een of meer adreskaartjes mee te nemen, zodat het na de dienst niet meer
zo’n gedrang is bij de tafel met adressen, maar iedereen alleen een bakje hoeft
te pakken.
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Bij de kerstattenties vragen we u het weer zo te doen. Maar er speelt nog een
ander idee.
Drie keer per jaar worden aan gemeenteleden attenties uitgereikt: bij de
bloemendienst in mei, de oogstdienst in oktober en in de Adventstijd. Als u nu
steeds naar dezelfde adressen gaat om een attentie weg te brengen, is het dan
niet mogelijk, dat u voor die persoon ook contactpersoon wordt? U brengt het
pakje of bakje en blijft allicht nog even een praatje maken. Zo’n half (of heel?)
uurtje maakt dat u elkaar een beetje leert kennen. En u wordt een vertrouwd
gezicht voor degene die u met een bezoekje vereert. Mocht u op deze manier
contactpersoon willen zijn, welkom! Wilt u mij dan wel even laten weten voor
wie u contactpersoon zou willen worden? Het zou fijn zijn als er zo meer
mensen betrokken raken bij eenzame, oudere en kwetsbare gemeenteleden, die
om wat voor reden dan ook, niet meer naar de kerk komen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Caroline Bockweg, ouderling pastoraat

In de kinderkerk zijn we begonnen met het oefenen van een Kerstmusical.
Deze musical zal worden opgevoerd tijdens de Adventsmaaltijd op 14
december.
Het wordt heel hard werken en oefenen, maar het gaat heel mooi worden.
Naast het oefenen voor de musical werken we ook aan een Adventsproject. Dit
doen we uiteraard aan het begin van de eredienst in de kerk waarna we de
verhalen horen we in onze eigen ruimte.
Dit jaar gebruiken we niet het adventsproject uit ‘Kind op Zondag’, maar
hebben we in overleg met Lieke van Zanden een eigen project gemaakt.
Lieke heeft daarvoor lezingen uit Openbaringen gekozen, die laten zien dat we
in de verwachting van de geboorte van de Messias ook uitkijken naar een
Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde.
De projectplaten die we hierbij gaan gebruiken worden getekend door Arnold
Smit.
We hopen op een mooie tijd.
Annelies Smit-van Stein Callenfels
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Adventsmaaltijd 14 december 2018
Op vrijdag 14 december wordt de jaarlijkse Adventsmaaltijd gehouden die
dit jaar georganiseerd wordt door de werkgroep Hongarije.
De zaal is open om 17.30 uur en om 18.00 uur willen we met de maaltijd
beginnen.
Het wordt weer een bijzondere avond, omdat tijdens deze maaltijd de kinderen
van de kinderkerk een kerstmusical zullen opvoeren.
Er wordt een Hongaars buffet gemaakt, waarbij ook rekening wordt gehouden
met mensen die graag vegetarisch eten. (graag wel even aangeven op het
aanmeldformulier)
U kunt zich op 2 en 9 december aanmelden via de aanmeldformulieren die dan
in de hal van de kerk liggen!!
Geef u tijdig op, want we kunnen in het centrum maximaal 85 personen
herbergen. Graag op de lijst ook uw telefoonnummer vermelden. Mochten er
namelijk meer mensen zich aanmelden dan we kwijt kunnen, dan zou het
kunnen zijn dat we een ‘wachtlijst’ moeten maken.
Het is daarom ook heel belangrijk dat u zich afmeldt als er onverhoopt iets
tussen komt, waardoor u niet kunt komen!!!! Dan kunnen we anderen die wel
kunnen alsnog blij maken.
Namens de voorbereidingscommissie
Annelies Smit-van Stein Callenfels
06-18421242

Nieuwe schilderijen in het gemeentecentrum
Tot nog toe hebben zich geen potentiële exposanten voor het gemeentecentrum
gemeld. Daarom ga ik nu over tot expositie van werk van familie van
gemeenteleden. De eerste exposant is onze dochter Annelieke Loman. Zij laat
kleurige schilderijen zien. Na de expositieperiode van Annelieke heb ik
inmiddels voorziening. Denkt u eens na welke van uw familieleden voor een
tentoonstelling daarna schilderijen of foto's heeft voor het gemeentecentrum?
Karel Loman
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Overpeinzingen van een 100-jarige
Op zaterdag 3 november- ik bereidde me in alle rust voor op de dienst van
zondag - was er rond 9 uur opeens veel gepraat in de consistoriekamer. Nee,
geen kerkenraadsvergadering of iconenclub, het klonk anders. Een groep
mensen dronk er zeer geanimeerd samen koffie. Opeens klonk een fluitsignaal
van een blozende dame en iedereen spoedde zich, gewapend met emmers met
sop en doekjes, naar mijn interieur. Ik hoorde stofzuigen, veel langer en intenser
dan anders, ik rook koperpoets, zeepsop, stoelen werden verschoven, ramen
gelapt, de preekstoel werd geboend. Onvoorstelbaar, wat een energie werd er
ontplooid voor mij, hoog bejaarde.
Ik moet eerlijk zeggen, dat ik me deze zaterdag wat rustiger had voorgesteld,
even tot inkeer komen voor de viering van Allerheiligen met al die kaarsen en al
die mensen. Maar bij nader inzien kwam al deze activiteit mij, oud kerkgebouw,
zeer ten goede. Ik glom en blonk als nooit te voren en voelde me als herboren,
als – om maar in Bijbelse of mythologische beeldspraak te blijven –een feniks
uit de as herrezen. De actievelingen pauzeerden ook met koffie, maar dit keer
met diverse heerlijkheden, gebracht door een aardige echtpaar, die zelf niet
meewerkten aan de schoonmaak. Dus vond het gesprek wat gedempter plaats,
want ook Lutheranen mogen niet met volle mond spreken☺. Zo rond de klok
van een uur, keerde de rust weer en kon ik genieten van mijn herboren zelf, oud
maar vitaal, net als deze gemeente.
De 100-jarige

Reanimatie en EHBO
Zoals verschillende gemeenteleden hebben gemerkt, werd tijdens de
cantatedienst op 7 oktober een kerkganger onwel. Direct ondernamen enkele
gemeenteleden actie door 112 te bellen en de persoon in de gaten te houden.
Anderen hielpen door stoelen aan de kant te zetten, zodat er ruimte was om hem
te helpen. Het liep allemaal gelukkig goed af, maar de schrik zat er wel in bij
veel gemeenteleden.
Omdat het al vaker is voorgekomen, dat er iemand tijdens de kerkdienst onwel
werd, lijkt het ons zinvol om een protocol op te stellen, zodat iedereen weet wie
wat moet doen en wie waar verantwoordelijk voor is. Daarom zouden we
allereerst graag inventariseren, wie zich beschikbaar stelt om zo nodig tijdens
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een kerkdienst in actie te komen én in het bezit is van een geldig EHBO
diploma en/of dito reanimatiebevoegdheid. Als er een lijst is van al deze
mensen, wordt er een bijeenkomst georganiseerd, waarop we gezamenlijk tot
afstemming van taken en verantwoordelijkheden kunnen komen in nauw
overleg met de kerkenraad.
Opgave bij Caroline Bockweg (tel. 0318 612413 of
bockweg_scheffers@hetnet.nl)
Enkele gemeenteleden hebben zich inmiddels al opgegeven voor een
reanimatiecursus in Ede of Wageningen. En misschien zijn er meer mensen die
hier iets voor voelen.
U kunt zich in dat geval zelf opgeven via
https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren.
We hopen op uw aller medewerking!
Jeannet Kloosterman en Caroline Bockweg

Diner roulant 2 februari 2019, kom je bij me eten?
Bijna vijf jaar geleden is het al, dat er een diner roulant werd georganiseerd.
Een enorm succes voor de gasten en een uitdaging voor de koks. Plus een leuke
opbrengst voor het interieur van het gemeentecentrum dat toen net was
gerenoveerd. Op zaterdag 2 februari 2019 organiseren we weer een diner
roulant. U bent van harte uitgenodigd!
Hoe werkt zo’n diner? U kunt u in januari opgeven als kok of als gast en/of
chauffeur op een intekenlijst in de hal van de kerk of via telefoon/mail (0318
612413 of bockweg_scheffers@hetnet.nl).
We beginnen gezamenlijk rond 17.00 u in het gemeentecentrum. Daar krijgen
de gasten of ‘mee-eters’ hun route uitgereikt. Het is de bedoeling dat men met
een groep van 4 tot maximaal 6 personen bij een gemeentelid gaat dineren.
Eerst rijdt u naar het adres waar het voorgerecht wordt geserveerd. Vervolgens
naar een ander adres voor het hoofdgerecht, waar u weer een totaal andere
groep mensen tegenkomt. Tenslotte gebruikt u het dessert op het derde adres en
treft u wéér anderen aan tafel. Als afsluiting is er koffie met iets lekkers in het
gemeentecentrum. Hier kan iedereen elkaar weer ontmoeten, wat uitbuiken en
verhalen over een verrukkelijk diner met gevarieerde spijzen uitwisselen. De
koks worden dan ook verwacht. En de totale opbrengst wordt bekend gemaakt.
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Misschien een goede aanleiding om – alleenstaande - vrienden of buren uit te
nodigen mee te komen dineren? Samen eten is veel gezelliger dan alleen! De
kosten zijn minimaal €5 per gang. De bijdrage van de koks bestaat er uit dat zij
de onkosten voor het diner voor hun rekening nemen en van de chauffeurs
vragen we de benzinekosten zelf te betalen.
We zijn op zoek naar koks in Ede, Bennekom en Lunteren. Niet verder uit de
buurt, want de reistijd moet niet te lang worden. Je hoeft niet super te kunnen
koken, maar je moet uiteraard wel rekening houden met eventuele diëten
(vegetarisch, glutenvrij). Ook zijn we op zoek naar chauffeurs, die een gast
zonder auto naar de diverse adressen wil brengen.
De opbrengst van het diner is bestemd voor de jongerenkerk (materialen en
opknappen ruimte) dus een goede reden om u straks in groten getale in te
schrijven. We verwachten veel van uw aller inzet!
Nadere informatie bij ondergetekenden.
Jeannet Kloosterman en Caroline Bockweg

Adventsdienst met ‘Festival of Lessons and Carols’
in Wageningen
Zondagmiddag 23 december wordt in de Grote Kerk in Wageningen een
adventsdienst gehouden in de vorm van een 'Festival of Lessons and
Carols'. Medewerking verleent het Torenkamerkoor onder leiding van Elly
Meijer. Aanvang: 16.30 uur.
Deze viering is qua opzet afkomstig uit de Anglicaanse Kerk: een serie van
Bijbellezingen en gedichten ('lessons') wordt afgewisseld door koorzang en
samenzang ('carols'). Vanuit de Jesaja-profetieën en het bekende lied ‘O kom, o
kom Immanuël’ wordt een boog gespannen naar Lukas 2 en Johannes 1, waar
blijkt dat de bede om Immanuël (‘God met ons’) is verhoord in de komst van
Jezus, de Messias.
De muziek van het koor is zeer afwisselend, zoals u van het Torenkamerkoor
mag verwachten. Van 16e eeuwse motetten (Hassler, Sweelinck, Tye) tot de
bekende Willcocks-zettingen, naast een aantal treffende eigentijdse stukken. Bij
de samenzang kunt u meezingen in het Nederlands en het Engels.
Iedereen is van harte welkom: u mag een mooie muzikale namiddag
verwachten!
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Zin in een internationale ervaring in je eigen huis?
Elk jaar komen er ca. 20 studenten van christelijke universiteiten uit Canada en
de VS een wintercursus doen op de CHE. Ze volgen een programma van 14
dagen waarbij ze kennis maken met de Nederlandse cultuur. De CHE zoekt
gastadressen die van dit bezoek een onvergetelijke ervaring willen maken.
De studenten worden in tweetallen ondergebracht bij gastadressen in Ede.
Afgelopen jaar waren de studenten zeer te spreken over hun verblijf bij
gezinnen en studenten. Onderdeel zijn van het ‘gewone leven’ in Nederland is
erg leerzaam en leuk voor hen gebleken. Dat gold ook voor de gastadressen. Het
bleek erg leuk te zijn om een internationaal sfeertje in je huis te hebben en door
de ogen van anderen naar je eigen leven te kijken.
Wat wordt er van je verwacht?
Als je gastadres wordt, komen er 2 studenten logeren tussen 8 en 18 januari. Je
biedt de studenten een goede slaapplek, gezelligheid, ontbijt, lunchpakket en de
meeste dagen ook een avondmaaltijd. Soms vinden ze het leuk om over hun dag
te vertellen en van je te horen hoe dingen in Nederland werken. Per student
krijg je vooraf een vergoeding om de meeste onkosten te dekken.
Meer informatie en opgeven
Lijkt het je wat om gastadres te zijn? Meld je aan en/of vraag de informatieflyer
aan bij Frencis Rozeboom. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk 1 december
zodat de CHE alles op tijd kan regelen. Het e-mailadres is
fgrozeboom01@che.nl Bellen of Whatsappen kan ook via 06-57076114.
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www.bespreekhetsamen-ede.nl
Het nieuwe seizoen van Bespreek het Samen 2018 2019 is online!
Programma december 2018:
02-12-2018 BHS Projectkoor en orkest Uitvoering Bachcantate BWV 62
06-12-2018 Ben Berendts Lezing: Mysteriespelen in de Kersttijd
08-12-2018 Jong talent in Ede: Veenendaals Koperensemble
12-12-2018 ds. Oosterveen & Lucassen: Adventsvesper
13-12-2018 Teunis Bunt Liesbeth Labeur, kunstenaar en schrijver
20-12-2018 Vrijeschool De Vuurvogel Het Herderspel: Middeleeuws toneelstuk

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.
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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’ DECEMBER 2018
De liederen van de week wordt steeds gezongen door het Vocaal Theologen
Ensemble o.l.v. Dr. Hanna Rijken.
3 DECEMBER 2018
Interview met Bea Sonneveld over Het pastoraal - diaconaal centrum De
Herberg te Oosterbeek’. Lied van de Week: ‘Kom, Schepper, Geest’ (NLB360).
Column: Jan Pieter van der Schans. Actuele berichten. Vocale en instrumentale
muziek.
10 DECEMBER 2018
Vraaggesprek met Ds. Theo Pieter de Jong en Jan-Willem van Ree over
Evensongs. Lied van de week: ‘Sterk, Heer, de handen tot Uw
dienst’(NLB378). Column: Joop Korteland. Muzikale fragmenten. Actuele
berichten.
17 DECEMBER 2018
Gesprek met Tamme de Leur over Ontwikkelingen in de mensenhandel. Lied
van de Week: ‘De tafel van samen.’ (NLB385). Column: Daan van Doorne.
Actuele berichten. Muzikale intermezzo’s.
24 DECEMBER 2018
Gesprek met immigranten uit Syrië, Irak en Ethiopië over Kerstbeleving in hun
thuisland . Lied van de Week: ‘Vrede gaat van hand tot hand’. (NLB397).
Column: Bert Fredrikze. Actuele berichten. Kerstmuziek en - zang.
31 DECEMBER 2018, OUDEJAAR
Evaluatiegesprek - na info van drie Edese dominees - over Oudejaar in
kerkelijke tradities. Lied van de Week: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’
(NLB316). Actuele berichten. Muzikale tussenmuziek.
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