COLOFON QUO VADIS	
  
Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.	
  
Verschijnt maandelijks.	
  
Predikant
Scriba

: Vacant	
  
: Diaken M.J.A. Kortenhoff	
  
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede	
  
Tel. (0318) 621906

Secretaris diaconie

: Diaken C. v.d. Craats	
  
Wilhelminalaan 23
6721 ER Bennekom
Tel: 0318-418304
Email: c.vandecraats@hhgede.nl

Kindercrèche (10.00 uur) : Mw. E. Kroon

Tel. (0318) 78 50 68	
  

Koster

: Dhr. W.C. Oudijn

Tel. (0318) 43 18 41 /06 20545431	
  

CD-opnames

: Dhr. G. Koudijs

Tel. 06 18977469	
  

Redactie

: Vacant	
  
(hoofdredactie)

	
  

L. Soeters
(eindredactie)

Tel. (0318) 41 57 15	
  
	
  

Realisatie

: Drukkerij AMV

Tel. (0318) 48 40 74	
  

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 avondactiviteiten 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
	
  
Gaat uit en aanschouwt, gij dochteren van Sion, de koning Salomo, met de kroon, waarmede hem
zijn moeder kroonde op de dag zijner bruiloft, en de dag der vreugde zijns harten. (Hooglied 3 vers
11)
Het boek Hooglied bezingt de liefde tussen Christus en Zijn Bruidsgemeente. In Hooglied 3 wordt
vanaf vers 6 de bruiloftstoet beschreven. De bruiloftstoet trekt door de woestijn. Het doel van de reis is
Jeruzalem. Als de stoet in Jeruzalem gearriveerd is, roepen de herauten dat de inwoners van
Jeruzalem ertoe op de Koning te aanschouwen. De gelovigen van het Oude Testament zagen uit
naar de vervulling van Gods beloften. "God had hen tot hun troost gemeld, hoe Zijn genâ hen redden
zou". Gods onwrikbare trouw bleek bij de komst van de Heere Jezus Christus op de aarde. Zijn
voorloper Johannes de Doper riep het volk op zich voor te bereiden op de komst van de Christus. Hij
wees van zichzelf af naar de Heere Jezus Christus met de woorden: "Ziet het Lam Gods, Dat de
zonde der wereld wegneemt". De komst van de Heere Jezus Christus op aarde ligt inmiddels ver achter ons. Na Zijn werk op aarde volbracht te hebben is Christus ten hemel gevaren. Vanuit de hemel
regeert Christus over de wereld en vergadert Hij door de verkondiging van Zijn Woord en de werking
van Zijn Geest Zijn Bruidsgemeente. De gezanten van Christus hebben de opdracht allen die onder
het Woord komen op te roepen tot geloof en bekering. "Gaat uit en aanschouwt, gij dochteren van
Sion, de koning Salomo". Wilden de inwoners van Jeruzalem Salomo zien, dan moesten zij wel hun
huizen verlaten. Om deel te krijgen aan Christus en al Zijn weldaden moeten we ons oude leven
vaarwel zeggen. Om Christus te omhelzen moeten we de wereld loslaten. Christus wil ons helemaal
hebben. Velen houden met één hand de wereld vast en proberen met de andere hand Christus te
omhelzen. Dat zal nooit lukken. De Bijbel noemt dat hinken op twee gedachten. Tot ons komt de
oproep: "O dochter, hoor en zie, en neig uw oren; verlaat, vergeet, wat u ooit kon bekoren". Als de
koningin ons dorp bezoekt, dan loopt het hele dorp uit. Wanneer het Woord verkondigd wordt, krijgen
we bij wijze van spreken bezoek van Christus, bezoek van de Koning der koningen. Sla dan ook geen
kerkdienst over. In de kerk wordt ons Christus als de enige en volkomen Zaligmaker voor ogen
geschilderd. Hebben we belang bij de verkondiging van het Woord? Is dat het geval, dan stempelt dat
onze houding in de kerk. We luisteren heilbegerig. Komen we naar de kerk om de stem van onze
Liefste te horen? Velen doen er geen enkele moeite voor om de Heere Jezus Christus te
aanschouwen. Zij beseffen de waarde niet van de parel van grote waarde. Hoe ligt dat bij u? Bent u
reeds bekeerd tot de levende en waarachtige God, verwacht u Zijn Zoon de Heere Jezus Christus Die
al de Zijnen verlost van de toekomende toorn? Eenmaal komt Christus terug. Dan wordt het
Evangelie niet langer verkondigd. De roepstem tot geloof en bekering wordt dan niet meer gehoord.
Bij Christus wederkomst is de scheiding definitief. Al de Zijnen worden dan door Christus' herauten
opgeroepen hun Bruidegom tegemoet te gaan om Hem te aanschouwen zoals Hij is. Mag u reeds
weten dat u bij Christus' wederkomst in zal gaan in de vreugde uws Heeren? Een ware gelovige
kroont de Heere Jezus Christus. Christus is door Zijn Vader gekroond in Zijn lijden en sterven en
meer nog in Zijn opstanding en hemelvaart. Op grond van Diens volbrachte werk bekleedde de Vader
de Zoon met eer en heerlijkheid. De Vader is tevreden met het werk van Zijn Zoon. Zijn Zoon heeft de
hitte van Zijn gramschap over de zonde geblust. Bent u nu ook tevreden met het werk van de Heere
Jezus Christus? Dat is nu Christus kronen. Dan geeft u Hem de eer die Hem toekomt. U omhelst
Hem als uw Zaligmaker. De wereld kan uw hart niet meer vervullen. U bent vastgelopen met een
godsdienst van plichten, regels en verordeningen. U hebt geleerd dat u de zaligheid niet kunt

verdienen met het nakomen van regels en wetten. Door de wet van God bent u overtuigd van zonde
en met een schuldverslagen hart hebt u de toevlucht genomen tot de Heere Jezus Christus. God leert
Zijn kinderen in Christus' bloed te roemen. De leden van de Bruidsgemeente zingen: "Gij hebt ons
liefgehad en ons Gode gekocht met Uw bloed". In Hooglied 3 vers 11 lezen we over "de dag zijner
bruiloft en de dag der vreugde zijns harten". Daarmee wordt gedoeld op de wedergeboorte als het
beginpunt van het geestelijk leven. Door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest geeft
een zondaar gehoor aan de prediking van het Evangelie en wordt hij door het ware geloof Christus
ingelijfd. Weet u van dat geestelijke huwelijk? Toen Rebekka gevraagd werd of ze nog enige tijd in
Paddan Aram wilde blijven of direct naar Kanaän vertrekken om Izak te zien, antwoordde zij: "Ik zal
trekken". Zij kon niet wachten. Een christen gaat door de levend makende werking van Gods Geest
Christus de hemelse Bruidegom tegemoet om Hem door het geloof te aanschouwen. Hij wacht niet
af, maar hij verwacht. Hij blijft de HEERE verwachten en hoopt in al zijn klachten op Diens onfeilbaar
Woord. Het is onmogelijk wederomgeboren te zijn zonder dat zelf te beseffen. God werkt door de
Heilige Geest in de harten van de Zijnen en dat gaat niet aan het bewustzijn voorbij. Met de psalmist
wordt beleden: "Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot U Die heil kunt zenden; O
HEER' aanschouw mijn smart". Wanneer een zondaar door het geloof met Christus verenigd wordt,
vervuld blijdschap zijn hart. Blijdschap omdat er de zekerheid is dat er heil is bij God. Wanneer God u
bekleed heeft met Christus' gerechtigheid, mag u weten van een blijdschap en vrolijkheid in de Heere.
Niet dat bij ons die blijdschap altijd even sterk gevoeld wordt. Bij ons gaat het in dit leven op en neer.
Er is niet alleen blijdschap in het hart van de mens die door het geloof aan Christus verbonden wordt,
er is ook blijdschap bij Christus zelf als een zondaar de toevlucht neemt tot Christus. In Hooglied 3
vers 11 wordt over de vreugde van Christus hart gesproken. Wanneer u weigert de toevlucht te
nemen tot Christus, bedroeft u Hem. Dan weent Christus over u zoals Hij bij Zijn omwandeling op de
aarde, weende over de inwoners van Jeruzalem. Laat dat al degenen die zonder Christus en zonder
hoop zijn tot inkeer bewegen. Al bent u zelf niet bewogen met het lot van uw ziel, Christus is het wel.
Neemt u de toevlucht tot Christus, dan is er niet alleen blijdschap in uw ziel, maar ook blijdschap in de
hemel. Blijdschap bij de engelen, blijdschap bij Christus zelf. Daarom: "gaat uit en aanschouwt, gij
dochteren van Sion, de koning Salomo". U bent nog in het heden der genade. Christus komt weder.
Wie weet hoe spoedig. Dan breekt voor al de Zijnen de eeuwige bruiloft aan. De Bruid zal zich
verheugen in haar Bruidegom en de Bruidegom in Zijn Bruid. Wanneer Christus wederkomt, zal Hij
niet langer wenen over degenen die zich niet bekeerd hebben. In Spreuken 1 vers 24 t/m 26 lezen
we: "Dewijl Ik geroepen heb en gijlieden geweigerd hebt, Mijn hand uitgestrekt heb en er niemand
was, die opmerkte, En hebt al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild, Zo zal Ik ook in
ulieder verderf lachten; Ik zal spotten, wanneer uw vreze komt". Laat u daarom voor het te laat is
bewegen tot het geloof in Christus.
Ds. P. de Vries

Kerkdiensten
5 juli

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Kandidaat W.H. Hoorn (Dedemsvaart)
Ds. M.W. Muilwijk (Spijk)
Diaconie (Bijbelvertaalwerk fam. Karels)
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

12 juli

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Kandidaat J. Lankhaar (Papendrecht)
Ds. N.A. Donselaar (Nijkerk)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

19 juli

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte

Ds. J.C. de Groot (Dordrecht)
Ds. G. Hendriks (Opheusden)
Diaconie (SDOK)
Kerkvoogdij

3e collecte

Aflossingen leningen

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. M. van Reenen (Oldebroek)
Ds. J. Koppelaar (Katwijk aan Zee)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Nog niet bekend
Nog niet bekend
Diaconie (Friendenstimme)
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

9 augustus

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. R.W. Mulder (Leerbroek)
Ds. G. de Greef (IJsselmuiden)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

16 augustus

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. N.A. Donselaar (Nijkerk)
Ds. N.A. Donselaar (Nijkerk)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossingen leningen

23 augustus

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. G. Hendriks (Opheusden)
Ds. J.G. Blom (Kesteren)
Diaconie (Zomerzendingscollecte)
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

30 augustus

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Kandidaat Joh. Fekkes (Nijkerk)
Kandidaat J. Kommerie (Soest)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossingen leningen

26 juli

2 augustus

Belangrijke data
Vergader- en bijeenkomstenrooster
1 juli Gemeenteavond. Aanvang 19:30 uur.	
  
3 juli Kamp JV.
11 juli Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
11 juli Fietstocht. Start vanaf 14.00 uur.
25 juli Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.

8 augustus Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
22 augustus Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
22 augustus: Inleveren kopij kerkbode september.

Schoonmaakrooster
JULI
Vrijdagmorgen 3 juli

Mw. N. Slotegraaf (leiding)
Mw. R. Luttikhuizen
Mw. T. van Welsum

Donderdagmorgen 9 juli

Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)
Mw. A. van Engelenhoven
Mw. H. Kortenhoff

Donderdagmorgen 16 juli

Mw. W. Karels (leiding)
Mw. N. de Kool
Mw. M. Moerman

Woensdagavond 22 juli

Mw. P.K. Oudijn (leiding)
Mw. E. Marchal
Mw. W.A. Bakker

Vrijdagmorgen 31 juli

Mw. C. W. Aangeenbrug (leiding)
Mw. S. van Harten
Mw. Z. Pater

AUGUSTUS
Vrijdagmorgen 7 augustus

Mw. J. van Leeuwen (leiding)
Mw. C. Hordijk
Mw. H. Adam

Woensdagavond 12 augustus

Mw. M. vd Craats (leiding)
Mw. A. Brand-Visser
Mw. H. van Leeuwen

Woensdagavond 19 augustus

Mw. J. Linge (leiding)
Mw. M. Koudijs

Mw. H.W. Bos
Vrijdagmorgen 28 augustus

Mw. N. Slotegraaf (leiding)
Mw. R. Luttikhuizen
Mw. T. van Welsum

Oppasrooster
5 juli

Mw. G. Visser, Mw. A. Budding
Mirjam van Engelenhoven, (reserve: Nicolet van Wageningen)

12 juli

Mw. A. van der Sluys, Mw. M. van de Craats
Geke van Engelenhoven, (reserve: Anna-Maria Buitink

19 juli

Mw. A. van Engelenhoven, Mw. M. Westerink
Emma van Veldhuizen, (reserve: Mirjam van Engelenhoven)

26 juli

Mw. L. Bruijn, Mw. E. Kroon
Mirjam van Steenbergen, (reserve:Marit Visser)

2 augustus

Mw. A. Aalbers, Mw. N. de Kool
Simone van Wageningen, (reserve: Christien van Wageningen)

9 augustus

Mw. E. van de Brink, Mw. H. Bos
Rebekka Adam, (reserve: Geke van Engelenhoven)

16 augustus

Mw. W. Karels, Mw. M. Moerman
Hannah van Steenbergen, (reserve: Emma van Veldhuizen)

23 augustus

Mw. H. van de Pol, Mw. G. Visser
Nicolet van Wageningen, (reserve: Lydia Karels)

30 augustus

Mw. A. Budding, Mw. M. van de Craats
Maartje Karels, (reserve: Mirjam van Steenbergen)

6 september

Mw. A. van der Sluys, Mw. A. van Engelenhoven)
Marit Visser, (reserve: Simone van Wageningen

BHV-rooster
5 juli

Dirk Buitink

12 juli

Hans Versluis (ochtend)

12 juli

Klaas Slotengraaf (avond)

19 juli

Jan Mekelenkamp

26 juli

Guus koudijs

2 augustus

Corné Koekoek

9 augustus

Dirk Buitink

16 augustus

Anja Soeters

23 augustus

Hans Versluis (ochtend)

23 augustus

Klaas Slotengraaf (avond)

30 augustus

Martien v Veldhuizen

6 september

David Moerman

Kerkautorooster
Heeft u vervoer naar de kerk nodig? Schroom niet, maar bel de persoon die op de betreffende dag
is ingedeeld. Voor zowel Ede als Bennekom/Wageningen is er een auto beschikbaar.
Zondag 5 juli

Ede: fam. M. Brand 0629-159016
Bennekom/Wageningen:
fam. Slotegraaf

Zondag 12 juli

0318-413483

Ede: fam. K. de Kool 0627-535603
Bennekom/Wageningen:
fam. L. Soeters

Zondag 19 juli

0318-415715

Ede: mevr. H. Heij 0318-655922 / 0617-820877
Bennekom/Wageningen:
fam. C. v.d. Craats

Zondag 26 juli

Ede: dhr. G. Vink

0318-418304
0651-552330

Bennekom/Wageningen:
mevr. G. Randewijk
Zondag 2 augustus

0317-460100

Ede: fam. D.L. Aangeenbrug

0318-619907

Bennekom/Wageningen:
fam. D. Marchal
Zondag 9 augustus

0642-483134

Ede: dhr. L. Boonzaaijer

0631-000707

Bennekom/Wageningen:
fam. D.J. van Leeuwen 0318-561549
Zondag 16 augustus

Ede: mevr. H. Heij 0318-655922 / 0617-820877
Bennekom/Wageningen:
fam. Slotegraaf

Zondag 23 augustus

0318-413483

Ede: fam. J. Zondag

0318-619638

Bennekom/Wageningen:
mevr. G. Randewijk
Zondag 30 augustus

0317-460100

Ede: Ede: fam. M. Brand 0629-159016
Bennekom/Wageningen:
fam. L. Soeters

0318-415715

Van de diaconie:
In de achterliggende periode is de diaconie weer voltallig geworden, waar we dankbaar om zijn.
Tussen de bestaande en de nieuwe broeders is een verdeling gemaakt van de taken, die er als
volgt uitziet:
•
•
•

Voorzitter, dhr. M.J.A. Kortenhoff
Secretaris, dhr. C. van de Craats
Penningmeester, dhr. A. Budding

Op deze manier hopen we aan u duidelijkheid te geven, wie u kunt benaderen. Zoals u wellicht
weet, gaat de gezondheid van diaken van Wageningen, langzaam maar zeker vooruit en we
hopen en bidden dat dit herstel zich verder doorzet en hij ook weer wat taken op zich kan nemen.
Citaat uit het formulier tot bevestiging van ambtsdragers:
Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geeft
mildelijk, en deelt gaarne mede. En gij armen, zijt arm van geest, en gedraagt u jegens u
verzorgers in alle eerbied; weest dankbaar jegens hen, en murmureert niet. Volgt Christus om de
spijze van de ziel, en niet om het brood. Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever,
werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene die nood heeft. Dit
doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid.
Rekeningnummer Diaconie
Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 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.

Van de Kerkvoogdij:
Collectemunten
In de komende maanden kunt u op woensdag 22 juli en donderdag 27 augustus collectemunten
kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch)
bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.
Klusmorgen
In de vakantiemaanden juli en augustus is er geen klusmorgen. We willen de klussers die zich in
de afgelopen periode hebben ingezet, hartelijk danken. In september hopen we weer met frisse
moed verder te gaan. Mogen we dan ook weer op jullie rekenen?
Rekeningnummer Kerkvoogdij
Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is NL83 RABO 0118 3496 19 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 gebruik maken van dit rekeningnummer.
Rekeningnummer verenigingen
Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is NL28 RABO 01172026 14 t.n.v.
Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en
vereniging.

Activiteitencommissie
Autowassen:
In de vakantiemaanden kunt u helaas geen gebruik maken van onze autowas-service.
Fietstocht:
Let op! In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de definitieve datum voor de fietstocht
vastgesteld op zaterdag 11 juli. De ‘gewone’ fietstocht is ongeveer 20 km., dus ook prima
geschikt voor gezinnen met kinderen. Starten kunt u tussen 14.00 uur en 15.00 uur bij de kerk.
Ook bieden we de mogelijkheid om onder begeleiding de mooie bossen en heide te verkennen op
de mountainbike. U kunt hierbij kiezen uit twee tochten: een tocht voor beginners van ongeveer 25
km (starttijd 14.00 uur) en een pittige tocht voor gevorderden van ongeveer 40 km (starttijd 13.30
uur). Kosten van alle fietstochten zijn € 5,- per fietsende deelnemer, met een maximum van € 20,per gezin. De prijs is inclusief één consumptiebon per persoon. Tijdens alle tochten komen de
deelnemers rond half vier/vier uur aan bij de picknickplaats op de hei: Het Wijde Veld. Dit is een
pauzeerplek. Hier is d.m.v. consumptiebonnen drinken en koek te verkrijgen en is er gelegenheid
voor ontmoeting. Ook bij terugkomst bij de kerk, is er gelegenheid om eten/drinken te kopen,
m.b.v. consumptiebonnen. Voor alle fietstochten geldt: We stellen het op prijs als u vooraf
aanmeldt op de site, maar het is niet verplicht. Aanmelden kan via de link op de site hhgede.nl Als
u een mountainbike wilt huren, kunt u dit doorgeven t/m 3 juli. De huurprijs, incl. helm en bidon, is
€ 15,- Voor meer informatie en aanmelden verwijzen we u naar de website.
Voor uw agenda:

•
•

6 november: stamppottenbuffet + rookworstenactie
December: oliebollenactie

Gebedskring
Op zaterdag 11 en 25 juli en 8 en 22 augustus hopen we als gemeente weer samen te komen om
de HEERE te danken voor wat hij onze gemeente geeft en om onze gemeente in gebed bij Hem
neer te leggen. We hebben lange tijd een paragraaf van de Institutie over het gebed en vervolgens
over het praktisch leven als christen voor de inleiding gebruikt. Omdat deze stukken nu een aantal
keer behandeld zijn, hebben we er voor gekozen een psalm als stof voor de meditatie voorafgaand

aan het gebed te nemen. Romeinen 8:26 ‘En desgelijks 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’.
De gebedskring begint om 7.15 uur en eindigt om 8.15 uur.
Van harte welkom.

Zending
De zendingscommissie vraagt uw aandacht voor de volgende twee berichten:
Zomerzendingscollecte
Op zondag 23 augustus staat de zomerzendingscollecte op het landelijke collecterooster. Naar
aanleiding van deze collecte geven we u een inkijkje in het zendingswerk in Suriname. Bijbelstudie
met slechts twee of drie mensen. Voortdurend herhalen en opnieuw uitleggen dat vergeving alleen
te verkrijgen is door Christus’ bloed en niet door zelf je best te doen.
Blij zijn met af en toe één nieuw gezicht in de bijeenkomst. Dát is de realiteit in Suriname.
Wij westerlingen denken vaak in aantallen en in vooruitgang. Als je dan in Suriname terechtkomt,
valt dat niet altijd mee. De mensen zijn niet gewend om in grote groepen bij elkaar te komen.
Vandaar ook dat de Bijbelstudiegroepjes zo klein zijn. Wat wordt dan de tekst ‘Waar twee of drie in
Mijn Naam vergaderd zijn, daar ben Ik in het midden van hen’ opeens concreet. Maar wat maakt
dit het werk ook intensief. Wat het werken met de gemeenteleden ook intensief maakt, is dat er zo
weinig kennis is. Veel dingen die ook zo mooi zijn om door te geven, moeten blijven liggen. Het
belangrijkste is dat de kern van het besproken Bijbelgedeelte begrepen wordt. Ondanks de vaak
ontmoedigende situatie zijn er ook mooie berichten. Het is goed om te merken hoe actief er
geluisterd wordt tijdens de zondagse diensten. Ds. Meuleman: ‘Men vindt het fijn om te horen wat
de dingen in de Bijbel te zeggen hebben. Dat het niet zomaar mooie verhalen zijn, maar dat ze iets
met onze levens te maken hebben! Over zoiets kun je toch echt blij worden.’ Wilt u het werk van
de zending steunen met uw financiële bijdrage? Wilt u blijvend voorbede doen voor het werk op
het zendingsveld?
Zendingsdag op 19 september in Hoevelaken
De landelijke Zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk wordt dit jaar op D.V. zaterdag 19
september in Expo Hoevelaken georganiseerd. Het thema is ‘Geroepen tot getuigen’. Sprekers zijn
pastor L. Kuntaja en ds. N.K. Banda uit Malawi, ds. K.J. Kaptein (Middelharnis) en ds. N. den
Ouden (Sint Maartensdijk). Dagvoorzitter is ds. J.C. den Ouden (Opheusden). Er zijn kinder- en
jongerenprogramma’s (-16 en 16+), workshops, een info- en verkoopmarkt en er is kinderoppas.
De nieuwe locatie heeft te maken met een verbouwing van het Van Lodenstein College in
Amersfoort, de gebruikelijke locatie voor de Zendingsdag. Expo Hoevelaken beschikt over
voldoende gratis parkeergelegenheid en ligt naast het NS-station. De organisatie zoekt vrijwilligers
die willen meehelpen op de Zendingsdag bij het kinderprogramma, kinderoppas en catering! Mail
naar zendingsdag@zhhk.nl voor meer info en aanmelden.
Met hartelijke groet,
De zendingscommissie

Bijbelvertaalwerk familie Karels
Dit keer willen we iets meer vertellen over de kinderen van Jacob en Albertine.
Afgelopen jaar kregen Jonathan (groep 5) en Lukas (groep 4) 3 keer in de week van Albertine. Het
is fijn om te merken dat ze tot nu toe meestal opgewekt naar ‘school’ gaan en dat ze alle stof bij
kunnen houden, ondanks dat ze alles binnen drie ochtenden moeten doen. Het is wel goed te
merken dat het einde van het jaar dichterbij komt. De ‘fut’ is er een beetje uit en we zijn wat minder
gemotiveerd. Dat is soms lastig. Normaal gesproken helpt het om dan een vakantie of een paar
vrije dagen te nemen. Maar in het geval van Jonathan en Lucas ligt dat wat ingewikkelder. Omdat
de jongens al zoveel thuis zijn, - behalve twee ochtenden in de week zijn ze altijd thuis - is een
vakantie feitelijk ‘meer van hetzelfde’. Een vakantie is voor mij vaak extra vermoeiend en de
jongens vervelen zich dan al snel. Dat betekent dat Jacob en Albertine zoeken naar een manier
om er toch even uit te zijn zodat we weer nieuwe energie krijgen om de laatste schoolperiode in te
gaan. Maar ook dat is lastig. Er zijn hier maar weinig plekken waar je naar toe kunt. Geen musea,
geen speeltuinen, geen mooie stad of andere attracties… Joël ging de laatste maanden voor drie
ochtenden naar de kleuterschool (groep 1). Hij heeft een Nederlandse juf (een collega uit het
team) en hij gaat met veel plezier naar haar toe. Iets om dankbaar voor te zijn. Ze geeft hem les in
het Nederlands. Vanaf eind augustus komen er twee meisjes bij en vanaf dat moment zal de juf in
het Engels gaan lesgeven. Benieuwd hoe dat zal gaan! Thomas is al weer anderhalf jaar en een
heel ondernemend ventje. Tijdens de schooltijden is er een oppas voor hem bij ons thuis en dat
gaat heel goed. Het is grappig om hem te horen praten: Engels, Swahili en Nederlands door
elkaar. Soms onverstaanbaar…Met de vakantie voor de boeg breekt voor velen van ons een
heerlijke ontspannen tijd aan. Even niet meer aan school of werk denken en even genieten. Wilt u
eraan denken dat tijdens de vakantieperiodes het mailverkeer en de kaartjes niet stilliggen? Neem
de adressen in elk geval even mee op vakantie ;-)
Jacob en Albertine Karels
c/o SIL International
PO BOX 6359
Mbeya
TANZANIA
Albertine Karels: albertine_karels@sil.org /Jacob Karels: jacob_karels@sil.org
Namens Jacob, Albertine en de TFC
Ernst Adam
EXTRA BERICHT

WONING GEZOCHT

Jacob en Albertine zijn met hun 4 kinderen op zoek naar tijdelijke woonruimte in/nabij Ede voor de
tijd dat zij met verlof zijn (dec 2015-mei 2015). Als u wat weet, wilt u uw suggestie dan doorgeven
aan mij? Hartelijke groeten, Ernst Adam (aam@driestarcollege.nl)

Dit jaar wil onze gemeente ook weer deelnemen aan de Evangeliemarkt, rondom de Oude kerk in
Ede, op zaterdag 29 augustus. Deze markt is ontstaan omdat er binnen de Heideweek heel veel
gebeurde, maar met weinig aandacht voor het evangelie. Het doel van de Evangeliemarkt is om in
contact te komen met het winkelend publiek. Aan de één zal wat verteld worden over een
organisatie of kerkelijke gemeente, bij een ander komt een echt gesprek over het geloof. We
hopen er te staan met de kiosk en delen gratis Bijbels en boekjes uit en verkopen enkele
materialen voor een klein prijsje. We zoeken nog enkele liefhebbers die willen helpen. Ik denk ook
aan het halen en brengen van de kiosk vanuit het bureau van de HHK in Veenendaal. Doet u/jij
mee? Bel dan even naar Sonja van Bodegraven, tel. 06-15496371

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'
Het ene seizoen is nog maar net afgesloten en we zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor
het nieuwe seizoen. Eén van de punten, waar we nu al uw aandacht voor vragen, is het volgende.
Uit de ingeleverde enquêteformulieren blijkt dat een aantal vrouwen van de gemeente (op dinsdag)
's ochtends niet naar de vereniging kan komen, maar wel belangstelling heeft voor een
vrouwenvereniging-op-een-avond. De kerkenraad heeft toestemming gegeven dat we na mogen
gaan of het mogelijk is dat er een vereniging-op-een-avond opgestart kan worden (voor de
duidelijkheid: dit betreft dus een tweede vrouwenvereniging, want het is wel de bedoeling dat de
vereniging-op-de-dinsdagochtend blijft). Daarom hebben we een vraag aan de vrouwen van de
gemeente: als u serieuze belangstelling heeft om op een avond naar de vrouwenvereniging te
gaan, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit via de mail aan ons kenbaar te maken? Wilt u ook doorgeven
of uw voorkeur uitgaat naar de dinsdagavond of de woensdagavond? Op deze manier hopen we
een indicatie te krijgen van de werkelijke belangstelling. Als er voldoende aanmeldingen voor
dinsdag- of woensdagavond zijn, kunnen we daadwerkelijk overgaan tot het maken van concrete
plannen voor de invulling van de eerste avonden van zo'n vereniging. U kunt uw reactie sturen
naar vrouwenvereniging@hhgede.nl; dit mailadres kunt u ook gebruiken als u vragen en/of
opmerkingen heeft. We ontvangen uw reactie graag voor 1 augustus.
Met hartelijke groet, mevr. M.A. Buitink-Heijblom

Vrijwilligershulp “Oog voor Elkaar”:
Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar: Jeanet
Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar
vrijwilligershulp@hhgede.nl.
Puzzelhoekje
Ha jongens en meisjes,
De laatste puzzel en kleurplaat alweer voor de grote vakantie. Fijn dat jullie zo goed mee gedaan
hebben in de afgelopen periode! We zijn allemaal wel eens bang.. Wat fijn dat je mag weten dat er
altijd Iemand is waar jij met je angst naar toe kunt. Als je mag weten dat God met jou is en voor jou
wil zorgen hoef je nooit meer bang te zijn en kun je rustig slapen. Waar je ook bent! Allemaal een
hele fijne vakantie toegewenst en hopelijk puzzelen jullie allemaal weer mee na de vakantie!

Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of sturen naar Annemarie
Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.
Groetjes, Annemarie
Kleurplaat

Kinderclub.

Beste kinderen en gemeenteleden,
Hoewel het clubseizoen nog maar net achter de rug is, is de leiding alweer begonnen met de
voorbereidingen voor de startdag. Die staat gepland op zaterdag 13 september van ongeveer
10.00 uur tot 14.00 uur. Reserveren jullie deze datum alvast?! We hopen alle kinderen uit de
gemeente van 5 tot 12 jaar te ontmoeten! Ook als je niet naar de club komt, ben je welkom. Het
programma zal plaatsvinden in en om de kerk. T.z.t. ontvangen jullie meer informatie. Maar een
heel klein beetje willen we al wel verklappen: je hebt voor deze startdag een keukenschort en
voetbalschoenen nodig…We kijken nog steeds met voldoening terug op de vorige startdag, waarbij
we met z’n allen hutten hebben gebouwd en kampvuur stookten op de hei. Veel gemeenteleden
en vaders en moeders hielpen ons toen. Het was fijn om zo met elkaar op te trekken. Daarom
doen we ook nu weer een oproep aan alle gemeenteleden: vindt u of jij het fijn om de kinderen
van de gemeente beter te leren kennen? Dan bent u welkom om ook komende startdag ons te
komen
helpen!!
U
kunt
zich
opgeven
bij
Geraldine
Visser
(tel.
0318690160/geraldine.visser@kliksafe.nl). Graag voor 1 augustus.
Hartelijke groet van de clubleiding

Jeugdvereniging
Misschien zijn jullie ook wel aan het aftellen geslagen. JV kamp 2015 op vrijdag 3 juli 2015!
Wij wel en dit jaar is er iets gewijzigd in de leiding die mee gaat op kamp. Dit jaar gaat Annette niet
mee vanwege vermoeidheid van de zwangerschap en hebben we versterking gekregen via Jan en
Gerrie Mekelenkamp. Misschien ken je ze nog niet zo, maar dat gebeurt op dit sociale kamp
sowieso! Wij zijn zo blij dat er weer zoveel van jullie meegaan, dit belooft dan ook een goed en
leuk kamp te worden. Allemaal rondom het thema ‘@sociaal’. Het is goed te melden dat jullie
vrijdagavond om 17.45 uur bij de ‘Zuiderkerk’ worden verwacht(met een volle maag). Daar
verzamelen we allemaal en kan de reis naar Gees beginnen. Belangrijke dingen die ‘anders’ zijn
t.o.v. vorig jaar; - Willen jullie kleren die zeer vies mogen worden meenemen?- Vergeten jullie het 2
meter touw niet?- Graag zouden we een aantal tosti-ijzers willen, neem jij er een mee?
Alle andere zaken die sturen wij jullie toe per mail in de week voor het kamp. Dit zijn de standaard
en meest voor de hand liggende spullen.
Voor jullie ouders en familie is het goed te melden waar jullie zijn:
Camping Wolfskuylen Holtweg 9
7863 TA Gees
Mocht er wat zijn, is het mogelijk om ons telefonisch te bereiken:
Wilbert van der Sluys 06 417 00 661
Erik van der Sluys

(Voorzitter & +16)

06 509 81 100 (-16)

We staan jullie hartelijke op te wachten op vrijdag 3 juli bij de kerk!
De kampleiding

Verhaal: Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. van Duinen
Wie heeft de mooiste plant?

Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. v. Duinen

“Jan, heb je je plantje al water gegeven?” vraagt moeder. “O nee, nog niet. ‘k Zal het even doen.”
“Als je het nu weer vergeet, zeg ik het niet meer, hoor. De juf heeft toch gezegd, dat je er zélf voor
moet zorgen!” Jan pakt de plantensproeier. Hè, dat plantje! De eerste dagen zorgde hij er goed
voor. Toen vond hij het leuk, maar al gauw vergat hij het. ’t Ging veel te langzaam voor er iets uit
die zaadjes kwam. “Je bent echt een Jantje ongeduld,” had vader gezegd, “jij zou willen ,dat in een
paar dagen tijd het afrikaantje het potje uitgroeide. Maar zo gaat het niet, hoor. Je wilt een prijs
hebben, nu dan moet je er voor zorgen én geduld hebben.” Jan loopt met de plantensproeier naar
het keukenraam. Daar staat zijn potje, dat is een mooi, licht plekje. Hij wil sproeien, maar…
maar…. “O mama!” roept hij, “kom eens gauw kijken! Ik zie al een stukje afrikaan! De mijne groeit
vast het hardst. Kijk maar, mama!” Moeder komt er al aan. “Ja zeg, zie je wel, als je maar geduld
hebt!” “Ik wou, dat het al morgen was, dan kan ik het lekker op school zeggen, dat mijn afrikaantje
al groeit.” En Jan duwt zijn neus bijna in het potje, om te kijken of het echt waar is. Wie is er de
volgende morgen het eerst bij school? Jan! Vol ongeduld wacht hij tot er kinderen uit zijn klas
komen. Het eerst ziet hij Pieter en Chris. Hij holt naar hen toe en roept: “Bij mij zie je al een stukje
afrikaan!” Al gauw komen er nog meer kinderen en steeds weer roept Jan hetzelfde. Janneke zegt:
“Bij mij zie je ook al een heel klein puntje.” “O, maar bij mij een groot puntje,” roept Jan trots, “ik
win het vast, want ik zorg er heel goed voor. O, daar komt de juf!” En hij holt naar de juf toe, om
het grote nieuws ook tegen haar te vertellen. “Wat fijn, Jan,” zegt de juf. De andere kinderen zijn
ook naar de juf gehold en Janneke vertelt, dat je bij haar ook al een klein puntje ziet. “Nu zal het bij
jullie ook wel gauw komen,” zegt de juf tegen de andere kinderen. “Maar winnen Jan en Janneke
nu de prijs, juf?” vraagt Pieter. “Dat kan ik nu nog niet zeggen. Al groeit een ander plantje wat
langzamer, daarom kan dat toch nog wel de mooiste plant worden. Blijf er maar goed voor zorgen!”
O, o, wat groeit Jans plantje nú hard. Soms vergeet hij het nog wel eens een dag om het water te
geven, maar als hij er dan de andere dag weer aan denkt en hij ziet z’n plant, danst hij met
plantensproeier en al door de keuken en roept: “mijn afrikaan groeit het hardste. Ik win een prijs,
hoi, hoi, hoi!” En met stralende ogen zegt hij tegen vader en moeder: “Wat is mijn afrikaan al groot,
hè?” “Nou!” zeggen vader en moeder en ze lachen. Ze zijn natuurlijk ook blij, dat hij vast de
mooiste en de grootste afrikaan krijgt! Op school vertelt Jan trots, hoe hard zijn afrikaantje groeit.
En de juf moet lachen en denkt: Jan zal vast wel een beetje overdrijven. Ook bij de andere
kinderen groeit het afrikaantje. Maar zo hoog als Jan het aanwijst, nee, zo hoog is het van hun nog
lang niet. En ze zorgen er toch goed voor. Een paar kinderen praten nooit mee, als het over de
afrikaantjes gaat, want… bij hun groeit het helemaal niet, maar ze kijken er bijna nooit naar om en
ze weten dus wel, dat het hun eigen schuld is… Op een morgen komt Jan bijna te laat op school.
De kinderen zijn al naar binnen en hijgend komt Jan de klas in hollen. “Ga maar gauw zitten, Jan,”
zegt de juf, “heb je je verslapen?” “Nee juf,” Jan blijft bij de juf staan, hij heeft een kleur en zijn
ogen schitteren. Wat zal hij nu weer hebben, die Jan, denkt de juf. En hijgend vertelt hij: “M’n…
m’n afrikaantje.. is het… potje uitgegroeid, juf! En nu… nu heeft mijn vader hem vanmorgen eerst
in de tuin gezet!” De kinderen luisteren en kijken vol bewondering, maar ook wel een beetje
jaloers, naar Jan. en de juf schudt haar hoofd. “Jan, ik geloof dat jij een toverafrikaantje hebt,” zegt
ze, “maar als hij in de tuin staat, hoe moet je hem dan straks mee naar school nemen?” Jan haalt
zijn schouders op, daar heeft hij nog niet aan gedacht. “Is het al bijna vakantie, juf?” vraagt hij. “Het
duurt nog wel even. In die tijd zal jouw afrikaantje nog wel een stuk gegroeid zijn! Maar ga nu vlug
naar je plaats Jan, als het zover is, zullen we wel zien hoe dat moet. Misschien weet mijn man wel
een oplossing.” Jan ziet niet dat de ogen van de juf lachen. Hij weet niet, dat ze denkt: Die Jan,
met z’n grote afrikaan. Maar hij vertelt het zo vol ernst, ik ben toch wel erg benieuwd! Nee, dat
weet Jan niet. En trots loopt hij naar zijn plaats…. In het kleine tuintje, in het strookje aarde langs

de schutting, staat Jans plant. Bijna komt de knop al open. Op een middag na schooltijd staat Jan
er naar te kijken. Het heeft geregend, dus hoeft hij nu niet te sproeien. Moeder komt er ook bij
staan. “Niemand in de klas heeft zo’n grote afrikaan, mama” zegt hij, “hij is nog bij niemand het
potje uitgegroeid. Ik zorg er toch goed voor, hè? Ik…” Maar moeder zegt: “Nou, nou, Jan, hoe vaak
moest ik niet zeggen: denk om je plantje? Maar Jan, nu moet je er op school niet meer over
praten. Dat is niet leuk voor de andere kinderen. Die geven straks de moed op en denken: mijn
plantje wordt toch zo groot niet.” Maar dat valt voor Jan niet mee, om zijn mond te houden. Hij is
ook zó trots op zijn grote plant! Zelfs de juf kan het niet begrijpen. En zij ziet toch genoeg
afrikaantjes op de kwekerij!
(wordt vervolgd)

Website
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)
E-mailadressen
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
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 (voor september) komt uit op zondag 30 augustus. Kopij hiervoor kan tot
uiterlijk zaterdag 22 augustus 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
Eén Kudde, Eén Herder
Herders, breng Mijn Huis op orde, maak het klaar,
gij moet zélf het voorbeeld geven, ga op weg.
‘Ik ben de Goede Herder’, en wat Ik zeg,
moet gij geloven en ook doen, want dat is waar!
Blijft niet stilstaan bij het oude, het verleden,
kijk niet aldoor achterom, ’t is voorbij.
Richt u op de toekomst, let op Mij,
Ik ga iets nieuws beginnen, in het heden!
Het krijgt al vorm en het komt tot leven,
in hen die er oog voor hebben, verlicht
de weg gaan, die Ik zal wijzen, doelgericht,
zult gij er ook geen acht op geven?
Dan zal Ik de weg bereiden, Mijn Geest
uitstorten als milde regen over hen allen,
Mij openbaren aan duizendtallen,
hen nodigen op het Weder-geboorte-feest!
Nog and’re schapen heb Ik, die Mij niet kennen,
noch van Mij hebben gehoord, onbevrijden,
ook die wil Ik roepen en ze leiden,
op weg naar God, de Vader van al Zijn mensen!

