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Realisatie
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Kerkdiensten

: De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk	
  
aan de Zandlaan 16 te Ede, ’s zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

	
  

: Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avond-	
  
activiteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het 	
  
Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van 	
  
het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.	
  

	
  

	
  

Meditatie	
  
De zegen van het schuld belijdenis	
  
'Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de
zonden vergeve(…)'. 1 Johannes 1:8 en 9	
  
	
  

Oppervlakkig gezien lijkt het heel gemakkelijk om van de HEERE vergeving van
zonde en schuld te ontvangen. We hebben onze zonden slechts te belijden en
God de HEERE is zo getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden wil
vergeven en ons van alle ongerechtigheden reinigen wil.	
  
Waar ieder wel moet erkennen dat hij een zondaar is, om de eenvoudige reden
dat elk mens zijn gebreken heeft, schijnt er niets gemakkelijker te zijn dan om
deelgenoot te worden van die grote zondaarsliefde van de HEERE. Toch denkt
de apostel Johannes er zelf niet zo gemakkelijk over. Hij veronderstelt tenminste
in 1 Johannes 1 telkens de mogelijkheid dat er mensen zullen zijn die zeggen
dat ze geen zonden hebben. Die waren er blijkbaar in de dagen van Johannes al
en die zijn er nog bij duizenden. Of liever gezegd, wij beweren allen, van nature
althans, dat wij geen zonden hebben. Je kunt in de alledaagse gesprekken
telkens weer opnieuw merken hoe mensen zichzelf verheerlijken. Eigen zonden
worden verkleind of totaal weggepoetst. We doen hetzelfde als wat de eerste
mensen hebben gedaan. Adam schoof de schuld van zich af en wierp die op de
vrouw, die God hem gegeven had. Maar Eva schoof haar weer af op de slang,
die door God was gemaakt. In plaats van de zonden te belijden, trachtte men
God Zelf tot auteur van de zonde te maken. Verschrikkelijk. Hoe vaak kun je
horen beweren dat de schuld van een misdrijf is te vinden in de droevige sociale
toestanden. Of ze worden eenvoudig op rekening gesteld van de satan, de vorst
der duisternis. 	
  
Nee, het schuld belijden is nog niet zo gemakkelijk als het wel lijkt. Voor de
rechtbank zien we vaak dat de bekentenis pas van de lippen vloeit als er in het
scherpe kruisverhoor geen andere weg meer openstaat dan maar eenvoudig te
bekennen. Zo trekt ook het adamskind zich van naturer liever terug in de
uitsterste verschansingen, voordat hij zal belijden met de verloren zoon: 'Ik heb
gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet waard uw kind genaamd te
worden, maar maak mij slechts één van de huurlingen. '	
  
Het is alleen Gods Heilige Geest, die bij het ontdekkende licht van Gods genade
de zondaar ertoe kan dringen om met de dichter te zeggen: 'k Zal mijn misdaan,
die U tergen, niet verbergen. Ik bedek voor U die niet'. 	
  
Gelukkig moment in een mensenleven als het hart verbroken en verbrijzeld
wordt en de zonden en ongerechtigheden worden beleden. Niet slechts de
zonde in het algemeen. Nee, onze persoonlijke schuld en zonde. Ook maar niet
een enkel feit, een enkele misstap. David heeft met recht beleden dat het niet

	
  

zijn misstap. David heeft met recht beleen dat het niet zijn misstap met Bathseba
alléén was die om straf riep. Nee, hij besefte dat hij in ongerechtigheid geboren
was en dat zijn moeder hem in zonden had ontvangen. Maar dan openbaart zich
de HEERE in de rijkdom van Zijn vergevende zondaarsliefde. Kwam er ooit één
boeteling tot Hem die door Hem werd afgewezen?	
  
Nee, die zó kwamen, met een verbroken hart en een verslagen geest, werden
nooit afgewezen. Rijken mochten leeg worden weggezonden, maar armen
werden steeds door Hem met goederen vervuld. Voor de grootste zondaar is bij
Hem genade en vergeving te krijgen.	
  
Met recht zegt de tekst dat de HEERE getrouw en rerchtvaardig is. Op de eerste
klank af zouden we misschien liever een ander woord gehoord hebben dan
'rechtvaardig'. Er had ook kunnen staan 'trouw en genadig'. Op de eerste klank
af kan de gedachte aan de recthvaardigheid Gods ons geen enkele troost
bieden. Ik denk onmiddellijk aan het psalmlied: 'Zo Gij in 't recht wilt treden, o
HEER', en gadeslaan, onz' ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan?'	
  
Toch is het heerlijk dat er staat geschreven 'trouwe en rechtvaardig'. Stel je toch
nooit zó voor dat genade bewijzen zou betekenen dat de HEERE de zonde maar
door de vingers ziet. Wie dat dacht, moet met mij mee naar Golgotha en daar
Gods eniggeboren Zoon zien hangen aan een kruis. Hoor Hem uitbreken in de
bange klacht over godverlatenheid. Daar op Golgotha is het rantsoen gebracht
voor velen. Daar is volkomen gerechtigheid aangebracht voor verlorenen in
zichzelf. Alleen in Zijn zoen- en kruisverdienste kan en wil de Vader in de hemel
de grootste schuld vergeven. Wat een weldaad. De zonden vergeven!
Geworpen in de oceaan der vergetelheid! De HEERE zal ze niet meer
gedenken. Zijn ook uw zonden al vergeven? Hebt u ze al in waarheid beleden?
Weet dat er geen andere weg is om die vergeving te verwerven, dan de weg van
ware zielsverbrijzeling. 	
  
Ds. J.J. Timmer (overgenomen uit De Waarheidsvriend)	
  
	
  

	
  

Kerkdiensten
	
  

2 juni

10.00 uur

Ds. R.C. Boogaard 	
  

18.30 uur

Ds. R.C. Boogaard	
  

1e collecte

Diaconie (Bijbelvertaalwerk familie Karels)	
  

2e collecte

Kerkvoogdij	
  

3e collecte

Predikantsplaats	
  

10.00 uur

Ds. R.C. Boogaard 	
  

18.30 uur

Ds. R.C. Boogaard	
  

	
  
	
  

9 juni

	
  

1e collecte

Diaconie	
  

2e collecte

Kerkvoogdij	
  

3e collecte

Kerkgebouw en pastorie	
  

10.00 uur

Ds. R.C. Boogaard

18.30 uur

Ds. Gielen (Middelharnis)

1e collecte
2e collecte
3e collecte

Diaconie (Stichting Gave)	
  
Kerkvoogdij 	
  
Predikantsplaats	
  

10.00 uur

Ds. R. C. Boogaard 	
  

	
  
	
  

16 juni

	
  

	
  

	
  

23 juni

Koffiedrinken na de dienst.	
  
18.30 uur

Ds. H. van der Ziel (Veenendaal)	
  

1e collecte
2e collecte

Diaconie	
  
Kerkvoogdij	
  

3e collecte

Kerkgebouw en pastorie	
  

10.00 uur

Ds. R.C. Boogaard

18.30 uur

Ds. R.C. Boogaard

1e collecte
2e collecte
3e collecte

Diaconie (SDOK)	
  
Kerkvoogdij 	
  
Predikantsplaats	
  

	
  

30 juni

	
  

	
  
	
  

Uit de gemeente	
  
Koninklijke onderscheiding
Een attente dochter die de bescheidenheid van haar moeder goed kent, vertelde ons dat haar
moeder mevr. Uijl-de Mos op 26 april jl. een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen op het
gemeentehuis in Wageningen. Ze is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Mevr. Uijl was
als coördinator van de Johanniter Orde meer dan 40 jaar verantwoordelijk voor de inzet van de
vrijwilligers in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Zij nam zitting in de commissie Geestelijke
Vorming en was altijd op de Ridderdag in Den Haag te vinden.
Daarnaast heeft zij zich meer dan 12 jaar ingezet voor de Hervormde Kerk in Bennekom.
Eind jaren zestig heeft zij de vrijwillige hulpdienst Bennekom helpen oprichten waar zij met hart en
ziel haar medemens geholpen heeft. Zij bracht vraag en aanbod op een zeer sociale manier bij
elkaar. Deze werkzaamheden deed zij vanuit haar positief Christelijke levensovertuiging.
Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

	
  

Familieberichten	
  
Wilt u uw familieberichten zowel naar de predikant als naar de scriba sturen?	
  

Belangrijke data
Vergader- en bijeenkomstenrooster	
  
8 juni Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.	
  
15 juni Klusochtend.	
  
22 juni Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.	
  
22 juni Inleveren kopij kerkbode juli en augustus.	
  
29 juni Fietspuzzeltocht met zomers buffet	
  
	
  

Beste moeders en meisjes,	
  
Zouden jullie door willen geven wanneer je in de zomervakantie niet kan oppassen? Dan kan ik
daar rekening mee houden. Graag mailen naar dionnedepater@kliksafe.nl	
  
Een hartelijke groet,	
  
Dionne	
  
	
  

Diaconie	
  
Collecten juni	
  
Op zondag 2 juni is zoals gebruikelijk de collecte voor het Bijbelvertaalwerk van de familie Karels.
Zoals ook op de gemeenteavond is aangegeven een collecte die hard nodig is door teruglopende
inkomsten. Ook waren de collecten in onze gemeente vorig jaar drastisch lager dan voorgaande
jaren. We willen u dan ook van harte oproepen mild te geven tijdens deze collecte. Juist ook omdat
door het verlof van Jacob en Albertine er dit jaar hogere kosten zijn voor huur van de woning.	
  
Op 16 juni is de collecte bestemd voor stichting Gave. Op hun website kunnen we lezen wat hen
beweegt. Duizenden asielzoekers komen de laatste decennia naar ons land. Somaliërs, Irakezen,
Afghanen, Iraniërs, Syriërs, Armeniërs en veel andere nationaliteiten. Achter hen ligt een vaak
pijnlijk leven van politieke terreur, burgeroorlog of armoede. Voor hen wacht de onzekere
toekomst. God vraagt om de vreemdeling lief te hebben. Hen gastvrij welkom te heten en het
Evangelie met hen te delen. Gave begeleidt daarom plaatselijke christenen vanuit de kerken bij het
werk onder asielzoekers en is op diverse andere manieren actief in het leggen van contacten
tussen Nederlandse christenen en asielzoekers.	
  
Op 30 juni mogen we onze gaven geven voor het werk van de SDOK. 	
  
SDOK wil christenen in eigen land in verbinding brengen met vervolgde christenen wereldwijd. Dat
doen ze vanuit het besef dat vervolging een Bijbels gegeven is. Als leden van het Lichaam van
Christus hebben christenen de opdracht om elkaar te dienen en met elkaar mee te lijden. Hierin ligt

voor iedere christen de oproep om naast vervolgde broeders en zusters te staan en hen aan te
moedigen om in hun lijden trouw te blijven aan God.	
  
Deze

en

alle

andere

collecten

van

harte

in

uw

milddadigheid

aanbevolen.

Rekeningnummer diaconie	
  
Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is 11.53.00538 t.n.v. Diaconie HHG
Ede, Bennekom, Wageningen e.o. 	
  
Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.	
  
Kerkvoogdij	
  
	
  

Collectemunten
In de komende maand kunt u op woensdag 5 juni en donderdag 27 juni collectemunten kopen in
de kerk. Beide avonden van 18.30 uur tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch)
bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl	
  
Rekeningnummer kerkvoogdij	
  
Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is 1183.49.619 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede,
Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v. de kerkvoogdij,
zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten kunt u
gebruikmaken van dit rekeningnummer.	
  
	
  

Activiteitencommissie	
  
Potgrond/perkgoed:	
  
Op zaterdagmorgen 11 mei verkochten we potgrond en perkgoed. De netto opbrengst hiervan is €
200,- Iedereen die hier aan bijgedragen heeft, zeggen we hartelijk dank!	
  
Dienstenveiling:	
  
Bij deze kerkbode treft u de dienstenlijst met daarbij de spelregels aan. Het is een gevarieerde lijst,
dus er zit vast iets voor u bij!	
  
Zullen we er met elkaar voor zorgen dat alle diensten worden verkocht? 	
  
Fietspuzzeltocht en zomers buffet:	
  
Zaterdagmiddag, 29 juni is het zover! Vanaf 15.00 uur gaan de eerste fietsers in groepjes van start
bij de kerk. Maar vanaf 14.30 uur bent u al welkom en staat de koffie klaar. Het is een tocht van 18
km. en duurt ongeveer 1½ à 2 uur. Het is de bedoeling dat u onderweg allerlei vragen
beantwoordt. Voor de winnaar is er een heerlijke beloning! Bij terugkomst is er weer de
gelegenheid om iets te drinken en vanaf 17.30 uur staat het buffet klaar. Hiervoor komen we graag
in contact met mensen die tomaten- of groentesoep willen koken, salades of vruchtenbowl willen
maken. U kunt u uiterlijk tot 22 juni aanmelden via actie@hhgede.nl of bellen naar Jan
Mekelenkamp. 	
  
Tijdens het zomers buffet hoopt ook de fam. Karels uit Tanzania aanwezig te zijn. Meteen een
mooie gelegenheid om hen te ontmoeten. 	
  
De prijzen zijn als volgt: Fietspuzzeltocht: € 4,- per fiets. Zomers buffet: € 5,- vanaf 4 jaar. Combi:
Fietspuzzeltocht + zomers buffet: € 8,- vanaf 4 jaar. Als u deelneemt aan het buffet, vinden we het
fijn als u doorgeeft met hoeveel personen u komt, via actie@hhgede.nl of bellen naar Jan (06 27
83 38 85). Graag uiterlijk zaterdag 22 juni.	
  

Kaarten/kwartetten:	
  
Mooie kaarten kunt u nog steeds bestellen bij Alette van Meijeren of via actie@hhgede.nl. Het is
een set van 4 blanco kaarten en de prijs is € 4,- per set. Ook de mooie kwartetten over de
gemeente Ede zijn € 4,- per stuk. Tip: leuk om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!	
  
Oud ijzer/oude metalen:	
  
De lente is reeds begonnen op de kalender, dat betekent voor ons Hollanders, opruimen wat we
niet meer nodig hebben toch? Als het gaat om oude fietsen, gereedschap dat ver over de datum is,
alles wat in de weg staat of ligt en waar metaal aan zit heeft waarde. Velen in de gemeente sparen
reeds blikjes, grote of kleine, deksels van potten tot zelfs bierdopjes toe. Verder denken we aan
kapotte electrische apparaten, alles wat met electriciteit te maken heeft, b.v doorgebrande haspels,
TL-verlichting, koper rood of geel, lood zink aluminium, alles is welkom.	
  
Voor kleine hoeveelheden is het mogelijk om het in de papiercontainer te brengen bij de kerk.
Vandaar wordt het regelmatig afgevoerd en alles wat er verder staat wordt meegenomen.	
  
Voor verdere inlichtingen 0318- 504061.	
  
Postzegels	
  
Vanaf november 2013 mogen de gulden-postzegels helaas niet meer gebruikt worden. Dit is een
besluit van Post NL. We vinden het erg jammer omdat we met de opbrengst van deze actie de
kerk konden steunen. Hoogstwaarschijnlijk zal de verkoop van postzegels dan stoppen. We hopen
dat u tot die tijd nog postzegels blijft bestellen bij ons. We vinden het absoluut niet erg als u kleine
aantallen bestelt. Alle beetjes helpen!	
  
We hebben nog voldoende Nederland-zegels (€ 0,54). Ook de Europa- (€ 0,90) en Wereldzegels
(€ 0,95) hebben we nog. U plakt twee zegels, maar betaalt niet meer dan op het postkantoor. De
opbrengst (32%) gaat naar de kerk. Fam. Budding, E-mail: budding-kleppe@kpnplanet.nl.	
  

Lezenswaardig	
  
De Institutie van Calvijn – Het gebed (21)	
  
“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”	
  
21. Wie zich tot de heiligen om hun voorbede wendt, berooft Christus van Zijn eer als Middelaar 	
  
Wat de heiligen betreft die naar het vlees gestorven zijn en in Christus leven: indien wij hun al
enige vorm van bidden toeschrijven, mogen we ons dit zeker niet zo voorstellen dat zij een andere
weg zouden hebben om iets aan God te vragen dan Christus, die de enige weg is, of dat hun
gebeden in een andere naam door God aanvaard worden. Daar de Schrift ons naar niemand
anders dan naar Christus verwijst, en daar de hemelse Vader alles in Hem heeft willen
samenbrengen, zou het wel heel dwaas, om niet te zeggen: onzinnig zijn als we ons een toegang
tot God via de heiligen zouden willen verschaffen op een wijze waardoor wij ons zouden afwenden
van Hem zonder wie zij zelf ook geen enkele toegang tot God hebben. Wie kan echter ontkennen
dat dit vele eeuwen lang gedaan is en ook heden ten dage nog overal gedaan wordt waar het
pausdom heerst? Vaak worden de verdiensten van de heiligen aangevoerd als grond om Gods
gunst te verwerven en in de meeste gevallen wordt met voorbijgaan van Christus in hun naam tot
God gebeden. Maar zeg mij nu eens, daarmee wordt toch het ambt van de enige voorbidding, dat
wij hierboven aan Christus toekenden, op hen overgedragen? En dan, welke engel of goddelijke
macht heeft ooit tot enig mens ook maar met een syllabe gesproken van zo'n bemiddeling door
heiligen als zij zich voorstelIen? In de Schrift is daarvan immers niets te vinden. Hoe is men er dan

toe gekomen zoiets te verzinnen? Dit is zeker: als het menselijk hart zich hulpmiddelen zoekt die
ons door het Woord van God niet aangereikt worden, geeft het daarmee zonneklaar zijn gebrek
aan geloof te kennen. Beroept men zich op de overtuiging van al degenen die behagen scheppen
in de bemiddeling van de heiligen, dan moeten we tot de conclusie komen dat dit nergens anders
uit voorkomt dan hieruit dat zij lijden aan de vrees dat Christus in dit opzicht niet genoeg kan doen,
of dat Hij heel ongenaakbaar is. Door die beduchtheid onteren zij in de eerste plaats Christus en
beroven zij Hem van de erenaam van enige Middelaar; die is Hem als een bijzonder voorrecht
door de Vader toegekend, en mag daarom niet op een ander overgedragen worden. Dat is het nu
juist waardoor zij de luister van Zijn geboorte verdonkeren en Zijn kruis krachteloos maken;
kortom, alles wat Hij gedaan of geleden heeft, ontdoen en beroven ze zo van de roem die Hem
daarvoor toekomt, aangezien dit alles erop gericht is dat Hij de enige Middelaar is en als zodanig
beschouwd wordt. Tegelijk verwerpen ze Gods goedheid dat Hij zich jegens hen een Vader
betoont, want Hij is geen Vader voor hen als ze niet erkennen dat Christus hun broeder is. Maar
dat ontkennen ze geheel en aI, als ze denken dat Hij geen broederlijke genegenheid - en iets wat
nog liefelijker en tederder is, bestaat niet - voor hen heeft. Daarom draagt de Schrift Hem als Enige
voor ons aan, verwijst zij ons naar Hem en vestigt zij onze aandacht alleen op Hem. 'Hij is onze
mond,'zegt Ambrosius, 'waardoor wij tot de Vader spreken; Hij is ons oog, waarmee wij de Vader
zien; Hij is onze rechterhand, waarmee wij ons aan de Vader opdragen. Zonder Zijn tussenkomst
zou er voor ons noch voor alle heiligen ook maar iets mogelijk zijn bij God.' Als zij daar tegenin
brengen dat de openbare gebeden die ze in de kerken doen, besloten worden door er als
aanhangsel aan toe te voegen: 'door Christus, onze Heere', dan is dat maar een onbeduidende
uitvlucht.' Want Christus' tussenkomst wordt niet minder ontheiligd doordat die vermengd wordt
met gebeden en verdiensten van gestorven mensen, dan wanneer ze helemaal niet genoemd
wordt en alleen de namen van doden genoemd zouden worden. In al de litanieën, lofzangen en
gereciteerde verzen waarin ze gestorven heiligen alle mogelijke eer toebrengen, wordt Christus
ook in het geheel niet genoemd. 	
  
Wordt vervolgd	
  
KinderBijbelClub ‘De Schatzoekers’	
  
Graag willen wij jullie mee laten kijken in onze bijzondere clubmorgens! 	
  
Vanaf deze maand zijn wij verhuisd naar de vergaderruimte in flat ‘De Elskamp’. Deze ruimte is al
te zien als mensen de flat binnenstappen. Een hele mooie en praktische ruimte! En wat we
hoopten gebeurde ook: we kwamen in contact met nieuwe kinderen! We zijn begonnen met de
geschiedenis van Jozef, die we komende keren verder behandelen. Wat is er veel te halen uit het
Woord! De kinderen zuigen de informatie naar binnen. Of het nu stil is in de kring, of als er
‘stoorzenders’ zijn: bij de verwerking of de quiz blijken ze toch veel te weten! We hebben eerder
als team stilgestaan bij de vraag: ‘Hoe kunnen wij een middel zijn dat de kinderen zelf leren tot
Jezus te gaan?’ Een hele indringende vraag, waarin we zelf 100% afhankelijk zijn van Hem en van
het gebed! We weten ook, dat het Woord zegt ‘dat het niet ledig zal wederkeren, en zal doen wat
Hem behaagt’! Er worden kinderen aan ons toevertrouwd, en dat is een zegen en een
verantwoordelijkheid. In hun kinderogen lees je als het ware de vraag: ‘ik bied mijn lege leven aan.
Wat heb jij mij te vertellen?’ God heeft zoveel te geven! 	
  
	
  

Evangelisatie	
  
Evangeliemarkt in Ede op 31 augustus	
  
Ook de komende zomer wordt er weer een Heidemarkt gehouden in het centrum van Ede. Een
plaats waar we veel mensen ontmoeten. Een plek om als kerkelijke gemeente aanwezig te zijn.
Ook onze gemeente ziet er de noodzaak van en heeft er een eigen plek. De Evangeliemarkt op
zaterdag is binnen de Edese Heideweek en is daar qua publiciteit ook een onderdeel van. Het is
ontstaan omdat er binnen de Heideweek heel veel gebeurde, maar met heel weinig aandacht voor
het Evangelie. Het doel van de Evangeliemarkt is, om in contact te komen met het winkelend
publiek. Het is op de markt zelf niet de bedoeling, dat er actief geëvangeliseerd wordt, omdat
mensen zich anders niet vrij voelen om er langs te lopen. Wel willen we graag overbrengen wat het
Evangelie inhoudt en wie de Heere Jezus Christus is, door middel van het maken van contacten.
We denken aan uitdelen van eigen producten, zoals: iets lekkers of praktisch, snoepjes met tekst
en naam kerk, quiz, knutselen, etc. Verkoop van producten is mogelijk, maar hier is wel overleg
voor nodig. Er staan dus geen mensen met een stapeltje folders voor de kramen. In persoonlijke
gesprekken is er uiteraard volledige vrijheid. Aan de één kan wat verteld worden over de kerkelijke
gemeente, bij een ander komt het tot een gesprek over het geloof. De markt is bij het kerkplein van
de Oude Kerk.	
  
Oproep:	
  
We zoeken mensen van jong tot oud die deze dag willen helpen met iets waar ze goed in zijn!	
  
Opgeven: mailen naar Sonja ( svbodegraven@solcon. nl ).	
  
	
  

Zendingscommissie	
  
Op D.V. zaterdag 21 september zal de zevende landelijke zendingsdag van de Hersteld
Hervormde Kerk gehouden worden. Het thema van dit jaar is: De Geest leidt. In een volgende
Quo Vadis hopen we meer informatie over deze zendingsdag te geven. U bent hartelijk welkom.
Wilt u deze datum vast in uw agenda noteren? Blijft u het zendingswerk in uw gebeden gedenken?	
  
	
  

Met vriendelijke groet,	
  
De zendingscommissie	
  
Bijbelvertaalwerk	
  
Beste gemeenteleden,	
  
Over ongeveer een maand (D.V. zondag 23 juni) kunnen we familie Karels weer hartelijk welkom
heten in onze gemeente. Wij en zij zien uit naar de ontmoetingen die mogen gaan plaatsvinden.	
  
Tijdens een van onze laatste TFC vergaderingen hebben we met elkaar nagedacht over de
ontmoetingen die Paulus had toen hij terugkeerde naar Antiochië of Jeruzalem. We lezen daar
onder andere van in Handelingen 15 vers 3 en 4: Zij dan, van de gemeente uitgeleid zijnde,
reisden door Fenicië en Samaria, verhalende de bekering der heidenen; en deden al den
broederen grote blijdschap aan. En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de
gemeente, en de apostelen, en de ouderlingen; en zij verkondigden, wat grote dingen God met
hen gedaan had. 	
  

In deze teksten zien we dat de vreugde van de ontmoeting enerzijds ontstaat door het weerzien
van geliefden. Anderzijds is de gemeente verheugd om te horen welke grote werken God gedaan
heeft in de zendingsgebieden. Zo mogen ook wij er naar uitzien om te horen over de grote werken
die God in Tanzania gedaan heeft en geeft dat ons stof tot blijdschap. Op deze manier mogen
Jacob en Albertine als het ware vertegenwoordigers zijn van de gemeente van Christus in
Tanzania. Wij mogen ons lof en dank tot God opzenden vanwege Zijn daden onder onze broeders
en zusters in deze verre zendingsgebieden.	
  
Laten we God bidden dat de ontmoetingen zo mogen bijdragen aan de lof en verheerlijking van
Gods grote Naam.	
  
Een hartelijke groet namens de thuisfrontcommissie,	
  
Dico de Pater	
  
	
  

Gebedskring	
  
Handelingen 1: 14 "Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de
vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen”. 	
  
Op D.V. 8 juni en 22 juni komen we met de gebedskring bij elkaar om samen de gemeente aan de
Heere in het gebed op te dragen. We beginnen om 7.15 uur en sluiten af om 8.15 uur. 	
  
In deze tijd van het kerkelijk jaar, waarin we stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest wil ik
jullie extra aanmoedigen om naar de gebedskring te komen om zo in navolging van de eerste
christengemeente samen te zijn in het eendrachtig bidden en smeken en het volharden daarin.
Natuurlijk kunnen er allerlei (praktische) bezwaren zijn om te komen. Ikzelf vind het ook elke keer
best wel weer vroeg en het is, zeker de eerste keren, best wel spannend om naar de gebedskring
te gaan. Ook is het niet zo dat we ons ook maar enigszins kunnen of willen meten met de eerste
christengemeenten, maar we ervaren dat het goed en zegenrijk is om samen in gebed bij elkaar te
zijn. In het besef dat het gebed ons gegeven moet worden; "En evenzo komt ook de Geest onze
zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de
Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen " Romeinen 8:26. U/jij bent van harte
welkom! 	
  
Kinderclub ‘De Zaaier’	
  
Met ons bezoek aan het kinderappèl in Putten hebben we het clubseizoen afgesloten. We hebben
veel met elkaar gezongen en luisterden naar een Bijbelvertelling over de bevrijding van Petrus uit
de gevangenis. Ondanks dat hij door 16 soldaten werd bewaakt begeleidde een engel hem naar
buiten waar hij als eerste zijn vrienden opzocht. De vrije vertelling ging over Noord Korea. Een
jongen vond op straat een Bijbel. Dat is daar een verboden boek. Alleen al het hebben van een
Bijbel is reden om gevangen genomen te worden. Daarom vluchtten deze jongen en zijn moeder
naar het veilige China.	
  
Kennen jullie de tekst nog die we met elkaar leerden?:	
  
Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. (Johannes 8:36)	
  
D.V. in het nieuwe seizoen hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten. Een laatste groet aan
Géke van Engelenhoven, Arianne de Lijster, Menno van Wolfswinkel, Timo Linge en Rik van
Leeuwen. Jullie gaan na de vakantie naar het voortgezet onderwijs en mogen dus ook naar JV.

We wensen jullie een fijne en gezegende tijd toe op de JV.	
  
Hartelijke groeten van de jufs en meester.	
  
	
  

Vrijwilligershulp “Oog voor Elkaar”:	
  
Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar:	
  
Jeanet Linge of Alma van Engelenhoven of mailen naar	
  
vrijwilligershulp@hhgede.nl.	
  
	
  

Puzzelhoekje	
  
Beste jongens en meisjes,	
  
	
  

De nieuwe puzzel gaat over psalmen. Wat zingen wij over psalmen? Zoek de stukjes psalmregels
die hieronder staan op en schrijf dan de regel helemaal op. Doe je best!	
  
	
  

P.S. Zit je in groep 3? Dan hoef je alleen de open stukjes op te schrijven.	
  
	
  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
	
  

Met psalmen …..
Daar psalm en lied …..
….. uw psalmen
….. blijden psalm
……. psalmen
In psalmen …..
Zingt een psalm …..
Met psalmen …..
En blijde psalmen …….
….. in verheven psalmen
……met dank’bre psalmen
’t Betaamt ons psalmen …..

psalm 7:9	
  
psalm 27:4	
  
psalm 33:1	
  
psalm 47:3	
  
psalm 61:7	
  
psalm 71:17	
  
psalm 81:2	
  
psalm 92:1	
  
psalm 95:1	
  
psalm 98:2	
  
psalm 118:7	
  
psalm 147:1	
  

Het puntenoverzicht is op dit moment: 	
  
Lettie 1- Arian 17 - Gerben 2 - Johan-Peter 16 - Niels 9 - Xander 14 - Jorim 20 -Arianne 18 - Nico
19 - Coen 6 - Rebecca 8 – Yvonne 2 – Mike 19 – Dennis 4 – Lisanne 2 – Annemieke 6.	
  
Lettie, Arian en Jorim laten jullie nog weten welk boek jullie willen?	
  
	
  

Je kunt de oplossing mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of sturen naar: juf Annetta, P.v.d.
Aalaan 2, 3927 DK in Renswoude. 	
  
Vriendelijke groet, juf Annetta	
  
	
  

Kleurplaat	
  
	
  

	
  

	
  

Oproep kluszaterdagen:	
  
Iedere 3e zaterdag van de maand gaat een aantal vrijwilligers kleine klusjes uitvoeren. In de vorige
periode waren het vrijwel steeds dezelfde mensen die zich aanmeldden. Wij doen daarom een
dringend beroep op u om u ook aan te melden. U hoeft geen twee rechterhanden te hebben om
mee te kunnen helpen. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder vaak u aan de beurt bent. 	
  
Wilt u zich opgeven? Belt u dan naar: dhr. A. Methorst.	
  
	
  

Vervolgverhaal: Het slavinnetje van Generaal Bakar	
  
Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote. 	
  
“Zou die God van jou mij willen helpen? Och Nunia, je verkoopt praatjes!” “Nee Kathewan, dat doe
ik niet. Mijn God heeft me nu al naar jou toegezonden, om je wat vruchten te brengen, omdat je
zo’n dorst hebt. Lust je ze wel?” Begerig strekte Kathewan haar hand uit naar de lekkere, frisse
vruchten, die haar dorst zouden doen overgaan. “Hoe is ’t mogelijk,” zuchtte ze, “heeft jouw God je
met die vruchten naar mij toe gestuurd? Hij weet dat ik ziek ben?” “Ja zeker, geloof je dat niet?”
“Nee Nunia, dat kan ik niet geloven. Ik ken die God van jou niet eens, waarom zal Hij Zich dan iets
van mij aantrekken?” “Hij kent jou wel, Kathewan!” verzekerde het meisje. “Hoe is ’t mogelijk! Hoe
is ’t in de wereld mogelijk!” zuchtte de zieke slavin. “Maar als jouw God je stuurde”, begon ze weer,

“dan begrijp ik toch nog niet, dat jij gekomen bent. Ik dacht, dat je wel blij zou zijn, dat ik ziek ben.
Ik heb je immers altijd geplaagd, Nunia, en ik heb heel vaak allerlei lelijks van je verteld. Het was
veel begrijpelijker als je me een pak slaag kwam geven. Je hebt daar nu een mooie gelegenheid
voor, want ik ben ziek. Ik kan jou niets terugdoen”. “Maar ik denk er niet over, om dat te doen”, zei
Nunia beslist. “En waarom dan niet?” “Omdat ik, als ik dat doe, de Heere Jezus er mee zou
bedroeven”. “De Heere Jezus? Wie is dat nu weer?” Nu vertelde Nunia aan de slavin, dat de
Heere Jezus de Zoon van God is, Die eenmaal in Bethlehem als kindje geboren werd en die
geleden heeft en gestorven is, om de zonden van Zijn kinderen te verzoenen. “Elk jaar vieren we
het feest van Zijn geboorte”, zei ze. Nunia vertelde aan Kathewan alles wat zij van de Heere Jezus
wist. En onder ’t vertellen kwam de gedachte in haar op, of de Heere haar misschien daarom als
slavin naar de Iberiërs had laten gaan, om aan deze ruwe, onwetende heidenen de blijde
boodschap van de Heere Jezus te vertellen. Deze gedachte maakte haar een ogenblik heel blij en
tevreden. Maar het volgende ogenblik verwierp zij deze gedachte toch weer. Ik ben immers maar
een arme slavin, een meisje dat niets te betekenen heeft, dacht ze.	
  
Dat was het eerste bezoek, dat Nunia aan de zieke Kathewan bracht. Ze had er de slavin erg blij
mee gemaakt en daarom ging ze, zo gauw als ze daarvoor de gelegenheid had, haar weer
opzoeken. En weer bracht zij lekkere, frisse vruchten voor haar mee. Het waren vruchten, die zij uit
haar eigen mond spaarde. En telkens als zij bij Kathewan was, sprak zij met haar over de Heere
Jezus. Als er feest was in het paleis van generaal Bakar –en mevrouw Ghadani gaf nogal vaak
een feest- dan kregen de slavinnen ook lekkere vijgen en andere vruchten. Natuurlijk aten de
slavinnen die allemaal direct op. Maar Nunia deed dat niet. Zij bewaarde ze voor Kathewan, die ze
lekker opsmulde. Maar begrijpen deed die er niets van. Ze kon er eenvoudig niet over uit, dat
Nunia haar zoveel liefde bewees. Al die goede zorgen, die Nunia aan haar besteedde, voelde ze
als vurige kolen op haar hoofd branden. Wanneer er eens een andere slavin bij haar op bezoek
kwam, en dat gebeurde wel eens een heel enkele keer, dan begon Kathewan met haar te praten
over het vreemde gedrag van het meisje uit Armenië. “Begrijp je nu hoe Nunia daartoe komt?”
vroeg zij. “Al de lekkere vruchten, die zij krijgt, eet ze zelf niet op, maar brengt ze bij mij. Heb je
ooit zoiets raars beleefd?” Nee, zoiets hadden de andere slavinnen werkelijk nooit beleefd. Ze
begrepen er niets van. In het heidenland waren zulke dingen onbekend.	
  
Hoofdstuk 5: Een dode God?	
  
Toen Nunia een maand of vier de slavin van mevrouw Ghadani was, gebeurde er iets belangrijks.
Onverwachts keerde de generaal van een krijgstocht terug. Al de tijd dat Nunia in zijn huis
woonde, was hij weggeweest, zodat zij hem nu voor het eerst zou zien. De generaal was als
overwinnaar uit de strijd teruggekeerd en daarom werd er nu op bevel van koning Mirian een groot
feest gehouden, ter ere van zijn dappere generaal. De feestzaal was schitterend versierd en aan
de feestmaaltijd zat mevrouw Ghadani naast haar man, Bakar. De generaal had zijn wapenrusting
afgelegd en had alleen zijn sabel nog bij zich. Natuurlijk waren er heel veel voorname gasten
uitgenodigd, om aan het feestmaal deel te nemen. Op de tafels stonden de heerlijkste spijzen en
dranken. De gasten konden daarvan smullen, zoveel zij wilden. Natuurlijk hadden de slavinnen het
nu geweldig druk. Alleen Kathewan was er niet bij. Ze lag nog steeds ziek en eenzaam in het
slavenverblijf. Nunia was er wel bij en ook zij had het erg druk. Aldoor liep zij af en aan, om de
spijzen aan te dragen en de gasten te bedienen. Ze werkte zo hard zij kon, want zij was immers
een slavin en zij moest haar meesteres stipt gehoorzaam zijn. Maar plezier had ze niet. ’t Was een
echt heidens feest en Nunia voelde zich hier helemaal niet thuis. Er werd veel gedanst en bij die
dansen werden dan heidense liederen gezongen, ter ere van de duizend-orige god Mithra. Deze
afgod werd in die liederen verheerlijkt en Nunia begreep heel goed, dat zij daar niet aan mocht
deelnemen. Zij kon dat ook helemaal niet. Daarmee zou zij de Heere bedroeven en dat wilde ze
niet. Of de slavinnen hun neus erover optrokken en of de gasten verwonderd naar die vreemde

slavin keken, dat hinderde Nunia niet. Zij was een dapper meisje en zij wilde de Heere Jezus in dit
heidense land niet verloochenen.	
  
Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.	
  

Overige berichten	
  
Uitnodiging Tweede Lezing-2013 'Appèlgroep Klassiek Gereformeerd Belijden Woudenberg'.	
  
Graag nodigen wij u uit voor de tweede lezing-2013 van de 'Appèlgroep Klassiek Gereformeerd
Belijden Woudenberg'. Onder het centrale thema ‘De Dordtse Leerregels’ zal een drietal lezingen
worden gehouden in 2013 èn in 2014. Deze tweede lezing vindt plaats op DV dinsdag 28 mei 2013
om 20.00 uur in de Hersteld Hervormde ‘Maranathakerk’ (Albert Cuijplaan) te Woudenberg. Als
spreker voor deze lezing is uitgenodigd ds. Ds. J.M.J. Kievit, predikant van de Christelijk
Gereformeerde Kerk te Dordrecht-Centrum. Thema ‘Verkiezing’. Organist: Piet Wijnsma.Tijdens
de avond is er ook ruimte voor het stellen van schriftelijke vragen en ontmoeting. Ook zullen
verschillende psalmen gezongen worden en is er een orgelsolo. De algehele leiding van deze
avond berust (opnieuw) bij dr. W. Fieret uit Woudenberg.	
  
Voor nadere informatie: www.appelgroepklassiekgereformeerdbelijdenwoudenberg.nl 	
  
	
  

Kamer gezocht	
  
A.s. studente WUR, Janneke van der Elst, zoekt kamer of eventueel een kostadres.	
  
Kamer gezocht	
  
Beste gemeenteleden. Mijn naam is Arianne Groenewegen, ik ben 17 jaar (bijna 18) en ben een
student aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Ik ben op zoek naar een kostadres per 1
september 2013! Het gaat om de dagen maandag tot vrijdag. Wilt u meer informatie of lijkt het u
leuk om mij een kamer aan te bieden dan kan u mailen naar ariloves@hotmail.com.
Alvast hartelijk bedankt!	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Vlaaienactie Woord en Daad	
  

Woord en Daad comité Ede voert een jaar lang actie voor het thema ‘Onderwijs, met alle geweld!’
Dit project zet zich niet alleen in voor goed onderwijs, maar ook voor een veilige plek in onveilig
gebied. Onderwijs is de eerste stap richting betere toekomst-perspectieven en een leven zonder
geweld en onveiligheid. Zie voor meer informatie www.onderwijsmetallegeweld.nl. 	
  
	
  

Bestel nu de echte Limburgse vlaaien voor dit mooie doel!

	
  
	
  
	
  

U kunt kiezen uit de smaken: Appelkruimelvlaai, Rijstevlaai, Kersenvlaai, Abrikozenvlaai en
Roomkruimelvlaai. Er kunnen 10 punten uit de vlaaien worden gesneden. De vlaaien kosten €
9,95 per stuk, € 19,00 per twee stuks en € 27,50,- per 3 stuks.	
  
	
  

Bestellingen kunnen worden afgehaald op D.V. zaterdag 15 juni a.s. tussen 11.00 uur en 11.30 uur
op één van de volgende locaties:	
  
Zuiderkerk
(Ede Zuid)
Zandlaan 16	
  
Fam. Van Riessen (Ede Noord)
Schaapsweg 107	
  
	
  

Bezorgen binnen de gemeente Ede is mogelijk, tegen een vergoeding van €1,50. De vlaaien
worden bezorgd op zaterdagmorgen 15 juni.	
  
	
  

Bestellingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 7 juni telefonisch doorgeven aan Anneke Lamper:
woordendaadede@gmail.com (u ontvangt een bevestigingsmail!)	
  
	
  

Website	
  
www.hhgede.nl	
  
Beheer: dhr. H.J. Aalbers en dhr. N.H. Van Garderen (webbeheer@hhgede.nl)	
  
	
  

E-mailadressen	
  
rcboogaard@solcon.nl	
  
ajboogaardvanessen@solcon.nl	
  
scriba@hhgede.nl	
  
diaconie@hhgede.nl	
  
kerkvoogdij@hhgede.nl	
  
vrijwilligershulp@hhgede.nl	
  
evangelisatie@hhgede.nl	
  
vrouwenvereniging@hhgede.nl	
  
ichthus@hhgede.nl	
  
dezaaier@hhgede.nl	
  
puzzelhoekje@hhgede.nl	
  
actie@hhgede.nl	
  
webbeheer@hhgede.nl	
  
redactiekerkbode@hhgede.nl	
  
zending@hhgede.nl	
  
werkgroepautisme@hhgede.nl	
  
	
  

Bereikbaarheid	
  
Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende
gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.	
  
	
  

Kopij volgende kerkbode	
  
De volgende kerkbode komt uit op zondag 30 juni. Het betreft een kerkbode voor twee
maanden (juli en augustus)Kopij hiervoor kan tot uiterlijk zaterdag 22 juni 18.00 uur per e-mail
worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl Deo volente. Voor alle vermelde data in de
kerkbode geldt Deo volente (zie Jak. 4 vs. 14-15).	
  
	
  
	
  
	
  

Gedicht	
  
Op de heuvel Golgotha
Staat een kruispaal opgeheven.
Als ik daarheen d'ogen sla,
Wordt mij alle schuld vergeven.
Onder d' ijz'ren nagelpunt
Die Uw voeten houdt verbonden
Zij een plaatsje mij vergund
Waar 'k mag treuren om mijn zonden.
Geef m' er de allerlaagste plaats,
Zo Gij mij een plaats wilt geven
Nooit heeft iemand zoveel kwaads,
Tegen zoveel licht bedreven.
In het vergelegen land
Staat een schitterende woning.
Z´is gebouwd door Godes hand
´t Is ´t paleis van mijnen Koning.
Wie dat huis wordt ingeleid
Door den stoet van Gods getrouwen,
Mag des Heeren lief´lijkheid,
Mag de Zoon van God aanschouwen.
Heiland, dat de laagste plaats
In dat huis mij zij gegeven.
Nooit heeft iemand zoveel kwaads
Tegen zoveel licht bedreven.	
  

