Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.
Predikant

Vacant

Scriba

Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede, tel. 0318 - 621 906
e-mail: scriba@hhgede.nl

Secretaris diaconie

Diaken C. v.d. Craats
Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom, tel. 0318 - 418 304
e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl

Koster

Dhr. W.C. Oudijn

tel. 0318 - 431 841 / 06 205 454 31

CD-opnames

Dhr. G. Koudijs

tel. 06 189 774 69

Kindercrèche (10.00 uur)

Mw. E. Kroon

tel. 0318 - 785 068

Redactie Quo Vadis

Vacant (hoofdredactie)
H.C. Oudijn (eindredactie)

Realisatie Quo Vadis

Drukkerij AMV

tel. 0318 - 484 074

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 tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie
En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet,
zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Immánuël; hetwelk
is, overgezet zijnde, God met ons. (Matth. 1:21-23)
Met kerst gedenken we de komst van de Heere Jezus als baby in de stal van Bethlehem. Maar Wie is Hij, Wiens
geboorte wij gedenken? De engel gebruikt twee namen, om te omschrijven Wie Hij is.
Hij is Immánuël. Hij is de ‘God met ons’. In Hem is God naar ons toegekomen. Als we dat tot ons door laten
dringen, wat moet dat ons diep verwonderen. De hoge, de heilige, de volmaakte God, is met ons. Hij, die woont
in de hemelse heerlijkheid, is afgedaald om mens te worden. Hij, die in de hemel door engelen de eer kreeg
toegezongen, ligt hier in een voederbak.
God wordt mens. De eeuwige Zoon van God is mens geworden. Hij komt in de wereld. Deze wereld, waarin
zoveel gebrokenheid is. Waarin pijn is. Waarin verdriet is. Deze wereld, waarin zoveel kwaad is. Waarin
mensen elkaar kwetsen en elkaar onrecht aandoen. Deze wereld, die lijdt onder de gevolgen van de zondeval.
Deze wereld, waarin zondaren wonen.
God daalt in Christus af om mens te worden. Om te delen in die gebrokenheid. Om te wonen onder zondige
mensen. Hij heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den
mensen gelijk geworden (Fil. 2:7). Hij heeft gedeeld in onze gebrokenheid, in onze pijn en ons verdriet. Hij is
als één van ons geworden. Hij is Immánuël. God die met ons is. God is met ons geweest, midden in deze
gebroken werkelijkheid waarin wij leven.
Wat een troost is dat. Onze Heiland weet wat het is om verdriet te hebben. Om te lijden vanwege de
gebrokenheid waar we mee in aanraking kunnen komen. Hij, tot Wie wij bidden, weet wat het is, omdat Hij er
Zelf in gedeeld heeft. Hij is mens geweest, net als wij.
Maar toch is dat niet de diepste boodschap van kerst. Want hoezeer wij kunnen lijden aan de gebrokenheid
die er in deze wereld is, toch is dat niet ons diepste probleem. Achter het lijden in deze wereld, schuilt een
diepe oorzaak. De zonde. Door de zonde is alle ellende en gebrokenheid in de wereld gekomen. Ja, wat dieper
is: Door de zonde is er ook een scheiding gekomen tussen God en ons. Wij zijn vijanden van God geworden.
En juist dat maakt de naam Immánuël zo’n wonder. Kerst is dat God tegen zondaren, tegen vijanden zegt: Ik
ben met u. Hij is gekomen om mensen zalig te maken van hun zonden. Om de diepste oorzaak van de scheiding
tussen God en mens weg te nemen. Hij neemt de zonde op Zijn schouders, om die weg te dragen. Hij kwam, om
zondaren met God te verzoenen. Opdat zij straks voor eeuwig met Hem zouden zijn. Verlost van alles wat
scheiding maakt tussen God en hen. Verlost, ook van de gebrokenheid, die het gevolg is van de zonde. Zijn
naam is Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Zo zijn de twee namen van Christus onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zijn naam is Immánuël: God is met
ons. Dat was maar op één manier mogelijk. Dat kon alleen maar, omdat deze Immánuël ook Jezus heet. Omdat
Hij Zijn volk verlost van hun zonden.
Voor ons is het de vraag: Kennen wij Hem bij deze twee namen? Als wij Hem kennen als Jezus, als Degene die
ons zalig maakt van onze zonden, dan is Hij voor ons ook Immánuël. Dan is God met ons!
Ds. S.T. Lagendijk, Zwartebroek-Terschuur

Kerkdiensten
4 december

10.00 uur
18.45 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

11 december

10.00 uur

Ds. S.T. Lagendijk (Zwartebroek)
Bediening Heilig Avondmaal
Ds. S.T. Lagendijk (Zwartebroek)
Dankzegging Heilig Avondmaal
Diaconie (Bijbelvertaalwerk fam. Karels)
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal)
Bediening Heilige Doop
Koffiedrinken na de dienst
Ds. L. Krooneman (Schiedam)
Preekbespreking +16
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

18 december

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

Ds. A. van Wijk (Herkingen)
Kand. J.W. Baan (Putten)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

25 december
1e Kerstdag

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

Ds. G. Hendriks (Opheusden)
Ds. K. ten Klooster (Ridderkerk)
Diaconie (landelijk evangelisatiewerk)
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

26 december
2e Kerstdag

10.00 uur
collecte

Kerstfeest met de kinderen
Kand. J.W. Baan (Putten)
Kerkvoogdij

31 december
Oudejaarsdag

19.00 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. H. Verheul (Woudenberg)
Diaconie (opleiding predikanten)
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

1 januari 2018
Nieuwjaarsdag

10.00 uur

Kand. G.K. Terreehorst (Apeldoorn)
Koffiedrinken na de dienst
Ds. F. van Binsbergen (Schoonrewoerd)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

18.30 uur

18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Kerstfeestviering 2e kerstdag
Verlicht! Dat is het thema van de kerstfeestviering. Wat moeten we hier nu mee? Want de hele wereld is met
Kerst toch verlicht? En toch dit thema! Met Kerst gedenken we dat de Heere Jezus door Gods genade naar deze
aarde is gekomen om ons hart verlicht te laten worden als we duisternis ervaren. Om last te verlichten als die

ons zwaar valt. Zoek HEM! Ontmoet HEM, want als Hij ons hart wil verlichten, zal Hij dan de weg naar Hem toe
donker voor ons laten? Als wij pleiten op Zijn beloften, zeker niet.
Komt u, kom jij ook op maandag, tweede kerstdag? Neem gerust vrienden, familie of kennissen mee. Ook zij
zijn van harte welkom om met de kinderen en de jeugd van de gemeente te luisteren naar het geopende
Woord, Hem de eer te brengen door met elkaar te zingen en te musiceren.
Als thuisluisteraar bent u ook van harte uitgenodigd om met ons mee te luisteren en het kerstfeest mee te
beleven. Het programma voor deze ochtend kunt u te zijner tijd op de website terugvinden en uitprinten.
Van de kerkenraad
Advent en kerst
Advent: Verwachtend uitzien naar de Messias. Jaarlijks een bijzondere periode waarin we mogen toeleven
naar het grote heilsgebeuren dat God mens is geworden. Klein en kwetsbaar als mens. Tegelijk de grote
Koning van hemel en aarde. Gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. Om de prijs van de zonde van deze
gebroken wereld Zelf te betalen. Dat wij allen mogen bukken om in de kribbe te kijken en ons te verwonderen
over Zijn grote liefde!
Heilig Avondmaal
Op DV 4 december zal het Heilig Avondmaal in onze gemeente bediend worden. De gedachtenismaaltijd van
de Heiland in de periode van verwachting en vooruitzien naar Zijn geboorte. Een sacrament om Zijn bitter
lijden en sterven te gedenken en ook een sacrament om (daardoor) versterkt en vertroost te worden in het
allerheiligst geloof. Mogen we de Gastheer ontmoeten aan Zijn tafel! Een gezegende voorbereidingstijd en
Avondmaalszondag toegewenst. Op DV 1 december zal ds. Lagendijk ook het meditatief moment verzorgen,
aanvang 19:30 uur.
Doopdienst
Op zondag 11 december zal er bediening zijn van de Heilige Doop. De doop als teken en zegel van Gods
verbond! De doopzitting zal worden gehouden op dinsdag 6 december om 19:30 uur in de consistorie. Beide
ouders worden verwacht; graag uw trouwboekje meenemen.
Ziekte dhr. Van der Vlies
Zoals u allen wellicht al weet is de heer B. van der Vlies een aantal weken geleden opgenomen in het
ziekenhuis. Bij de heer Van der Vlies is kanker geconstateerd en hij is ernstig ziek. In de afgelopen jaren heeft
hij als lid van de commissie 2.19 geweldig veel werk verzet voor onze gemeente. De bestede uren zijn niet te
tellen. De kerkenraad heeft in de vergaderingen veel profijt gehad van zijn wijze woorden en grote ervaring.
Nog maar kort geleden is de heer Van der Vlies teruggetreden als ouderling in zijn gemeente en dan nu deze
ziekte. We wensen hem, samen met vrouw en kinderen van harte Gods onmisbare zegen toe!
Uit de gemeente
Overgekomen
Dhr. A.C. (Ronald) van de Geest, vanuit de Gereformeerde Gemeente te Wageningen.
Mw. J. (Jacolina) van de Geest-Diepeveen, vanuit de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Veenendaal.
Hun adres is: Hof van Putten 39, 6721 TK te Bennekom
Dhr. C.N. (Corné) Schipper, vanuit de Hersteld Hervormde gemeente te Doornspijk.
Mw. M. (Martine) Schipper-Snoek, vanuit de Hervormde gemeente te Kesteren.
Hun adres is: Lagewoud 48, 6718 MM te Ede.
Geboren
Op 7 oktober is er bij de familie Van de Meent, Klaphekweg 31, 6713 HL te Ede, een zoon geboren: Iwan Aris.
Ze noemen hem Iwan.

Adreswijziging
De familie Karels in Tanzania zijn al geruime tijd verhuisd naar Mbeya, maar in de gemeentegids staat nog het
foutieve adres vermeld. De adressering is als volgt: Familie Karels, c/o SIL International, PO BOX 6359, Mbeya,
Tanzania.
Roosters en data
Vergader- en bijeenkomstenrooster
01 december
02 december
05 december
07 december
09 december
10 december
14 december
15 december
15 december
16 december
17 december
23 december
24 december

Meditatief moment n.a.v. het Heilig Avondmaal, aanvang 19.30 uur
JV -16
Gezamenlijke avond catechisatie, spreker SDOK
Kinderclub, aanvang 14.00 uur
JV +16
Gebedskring, aanvang 07.15 uur
Ouderenmiddag, aanvang 15.00 uur
Jonge lidmatenkring, aanvang 19.45 uur
Inleveren kopij kerkbode
JV -16
Klusmorgen, vanaf 09.00 uur
Gezamenlijke avond JV -16 en +16
Gebedskring, aanvang 07.15 uur

Oppasrooster december 2016
4 december:
Mw. M. Moerman, Mw. L. de Bruijn
Ellen Visser, (reserve: Mirjam van Engelenhoven)
11 december:
Mw. C. van der Sluijs, Mw. E. Kroon
Carolien Visser (reserve: Maartje Karels)
18 december:
Mw. H. van de Pol, Mw. M. van de Craats
Simone van Wageningen, (reserve: Christien van Wageningen)
25 december:
Mw. M. Koudijs, Mw. N. de Kool
Marit Visser, (reserve: Rebecca Adam)
1 januari:
Mw. A. Aalbers, Mw. A. Budding
Anna-Maria Buitink, (reserve: Geke van Engelenhoven)
Kerkautorooster
Zondag 4 december
Zondag 11 december
Zondag 18 december
Zondag 25 december
Maandag 26 december
Zaterdag 31 december
Zondag 1 januari

Ede:
Bennekom/Wageningen:
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Ede:
Bennekom/Wageningen:

fam. Zondag
fam. Marchal
fam. De Kool
fam. Van de Craats
mw. De Rijke
fam. Soeters
fam. Brand
fam. Van Leeuwen
fam. Van Harten
fam. Van Leeuwen
fam. Van Engelenhoven
fam. Slotegraaf
fam. Brand
fam. Slotegraaf

0318 61 96 38
06 42 48 31 34
06 27 53 56 03
0318 41 83 04
06 34 32 99 11
0318 41 57 15
06 29 15 90 16
0318 56 15 49
06 81 58 17 10
0318 56 15 49
0318 61 05 63
0318 41 34 83
06 29 15 90 16
0318 41 34 83

Diaconie
Collectes december
Op zondag 4 december collecteren we weer voor het Bijbelvertaalwerk van Jacob en Albertine Karels. Op
deze zondag zal het Heilig Avondmaal weer bediend worden. Laten we ze mild gedenken en hen ook in onze
voorbeden meenemen.
Op zondag 25 december is de bestemming van de diaconale collecte voor het landelijk evangelisatiewerk. De
collecte voor het landelijk evangelisatiewerk is ten behoeve van de bestrijding van de kosten die de
Commissie evangelisatie moet maken ten behoeve van de Evangelieverkondiging in Nederland aan mensen
die nooit van het Evangelie hebben gehoord of aan hen die hiervan vervreemd zijn geraakt
Op zaterdag 31 december is de bestemming van de diaconale collecte: ‘opleiding predikanten’. De collecteopbrengst wordt aangewend om de kosten te bestrijden die de opleiding aan de VU met zich meebrengt en
waarvoor geen subsidie wordt ontvangen.
De collecten op de andere zondagen in december die geen specifiek doel hebben, worden gebruikt om
(financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. In deze onzekere tijd waarin de regering met
steeds meer bezuinigingen komt, wordt het voor steeds meer mensen moeilijk om het hoofd boven water te
houden. Het is een voorrecht dat wij, als diaconie, daar een helpende hand in kunnen en mogen bieden. We
willen als diaconie graag een helpende hand bieden, als u weet van (financiële) nood van uw naaste of van
uzelf schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, zij helpen u graag verder, ook met het
kijken naar de juiste oplossing.
Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten we van onze overvloed
ruimschoots geven voor onze naaste. Gode bevolen.
Rekeningnummer diaconie
Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12RABO0115300538 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
Oud papier
Wellicht heeft u in het nieuws reeds vernomen dat er in de burgerlijke Gemeente Ede flink wat gaat
veranderen rond de inzameling van oud papier.
De Gemeente biedt organisaties met ingang van 2017 niet langer de mogelijkheid om huis-aan-huis oud
papier in te zamelen, zoals wij dat periodiek mochten doen. Het oud papier wordt voortaan centraal huis-aanhuis opgehaald door ACV.
Daarnaast worden er met ingang van 2017 ook aanvullende eisen gesteld aan de overige inzameling. Dat kan
voortaan alleen middels een verzamelcontainer op eigen terrein, waarbij er jaarlijks een minimum aantal ton
dient te worden ingezameld. Tenslotte gaat ook de opbrengst van het oud papier per ton fors omlaag.
Voor ons als kerkvoogdij heeft deze besluitvorming ertoe geleid dat we geheel zullen stoppen met de
inzameling van oud papier. Concreet betekent dit dat we met ingang van 2017 een belangrijke bron van
structurele inkomsten kwijtraken. De afgelopen jaren bracht de oud papier inzameling circa €10.000 tot
€12.000 per jaar op. Ter compensatie biedt de Gemeente Ede een afbouwregeling, waarmee we in 2017 en

2018 nog een tegemoetkoming ontvangen. In 2017 is dit nog 2/3 deel van een jaaropbrengst en in 2018 nog
1/3 deel.
Jarenlang heeft de kerkvoogdij inkomsten mogen genieten uit de inzameling van oud papier. Dit was alleen
mogelijk dankzij de inzet van vele gemeenteleden, hetzij bij het inzamelen van oud papier, hetzij door het ter
beschikking stellen van ruimte om het oud papier te verzamelen. Bij dezen willen we alle gemeenteleden, die
zich daarvoor ingezet hebben, hartelijk danken.
Collectemunten
In de komende maand kunt u op woensdag 7 en donderdag 22 december 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.
Activiteiten
Klusmorgen
Deze maand klussen we op zaterdag 17 december. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00
uur. Helpt u mee? Vele handen maken licht werk! Voor info: Dhr. D. J. van Leeuwen, tel. 0318-561549.
Autowassen
Wat het autowassen dit seizoen heeft opgebracht, hopen wij te kunnen vermelden in de kerkbode van januari.
In de maanden december t/m februari hebben we een winterstop en kunt u geen gebruik maken van onze
auto-was-service, maar in maart hopen we weer voor u klaar te staan om alle pekel van uw auto te wassen.
Oliebollenactie
Ook dit jaar kunt u oliebollen en/of appelbeignets bestellen t.b.v. de kerkvoogdij. De oliebollen en
appelbeignets worden ingekocht bij de echte bakker. Over de prijzen, uiterste besteldatum en bezorg-/
ophaaldatum wordt u op een andere wijze geïnformeerd. Uw bestelling doorgeven kan via actie@hhgede.nl of
via het aanmeldformulier op de website. U mag ook bellen naar 06-30524028.
Dit jaar hopen we, naast de optie om de oliebollen en appelbeignets te laten bezorgen, enkele punten te
organiseren waar de oliebollen afgehaald kunnen worden. Uw keuze kunt u daarvoor doorgeven via de mail,
het aanmeldformulier of telefonisch.
Vooraankondiging gemeenteavond
In de zondagse eredienst nemen muziek en zingen een belangrijke plaats in. We zingen Gods lof, keren in tot
onszelf, belijden onze schuld, antwoorden op de preek. Zingen maakt emoties los én zingen verbindt.
De gemeenteavond op DV 26 januari 2017 staat in het teken van muziek in de eredienst. We hopen als
organisten van de gemeente deze avond voor jullie te verzorgen. We hebben ervoor gekozen om niet alleen
over muziek te praten, maar juist ook actief aan de slag te gaan. Naast een stukje bezinning over de plaats van
muziek in de eredienst, gaan we samen zingen, vertellen we over en luisteren we naar ons orgel. We hopen zo
bij te dragen aan een stukje bewustwording van de plaats van muziek in de eredienst. Hoe deze in dienst van
God en van de gemeente staat.
Om ons goed voor te bereiden horen we graag van jullie of er brandende vragen zijn. Stel ze gerust via het
volgende mailadres: liturgie@hhgede.nl. We hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen!
Een hartelijk groet van de organisten
Zending en evangelisaitie
Evangelisatie: een gezamenlijke opdracht!
Iedere christen en elke christelijke gemeente heeft de taak om het Evangelie uit te dragen. Dat kan dichtbij
huis. In veel gemeenten gebeurt dat, ook in onze eigen gemeente. Heb je hier een vraag over? Laat het gerust
weten op evangelisatie@hhgede.nl. Naast dit werk zijn er ook taken die vragen om een gezamenlijke aanpak.

De ontwikkeling van evangelisatiemateriaal bijvoorbeeld. Een belangrijke taak waar wij met elkaar als kerk
voor mogen staan is het ondersteunen van evangelisatieprojecten in het land. Bijvoorbeeld die van de kleine
gemeenten van Schiedam, Andelst-Zetten en Den Helder. Kleine gemeenten in een vrijwel onkerkelijke
omgeving. Het zijn gemeenten die begaan zijn met het lot van hun naaste en daarom het evangelisatiewerk ter
hand hebben genomen. Daarbij ontvangen deze gemeenten ondersteuning vanuit het landelijke Fonds
Evangelisatie. Mogen wij op uw steun rekenen?
Aankondiging collecte evangelisatiewerk D.V. kerstdagen 2016
Op D.V. 25 december staat de collecte voor het werk van de commissie evangelisatie op het landelijk
collecterooster. De commissie evangelisatie biedt cursussen en foldermateriaal aan voor gemeenteleden en
evangelisatiecommissies. Ook wordt er financieel bijgedragen aan evangelisatieprojecten van gemeenten die
zelf over onvoldoende middelen beschikken. Meer informatie over het werk van de commissie evangelisatie
vindt u op de website: www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie.
TFC Jacob en Albertine Karels
Inmiddels zijn we in de laatste maand van dit jaar aangekomen. Het was voor Jacob en Albertine een intensief
jaar. Aan het begin van het jaar het verlof waar ze lang naar uit hadden gekeken. In mei hun reis terug naar
Tanzania, met in de zomer plotseling het overlijden van een vriend van Familie Karels, waarvoor Albertine
naar Nederland over kwam. Toen het nieuwe schooljaar begon, kregen ze te horen dat de leerkracht van de
Engelse school aan het einde van het schooljaar waarschijnlijk terugkeert naar haar thuisland (Amerika),
waardoor het onzeker is hoe het met school van de jongens verder gaat na dit jaar. Op hun weblog
www.jacobenalbertine.nl vindt u meer informatie over de vacature. Als u iemand weet, die kan helpen met
Nederlandstalig thuisonderwijs of als Engelstalige leerkracht, maakt u hem/haar attent op deze vacature?
In oktober hebben we gemeenteleden, die misschien minder bekend zijn met het werk voor Wycliffe,
benaderd om het werk van Jacob en Albertine te ondersteunen. Hartelijk dank voor de reacties die we hierop
gekregen hebben! We hebben uw ondersteuning hard nodig! U kunt natuurlijk ook een eenmalige gift
overmaken naar rekening NL47 RABO 0145967913 t.n.v. Wycliffe comité Karels. Wilt u het werk van Jacob en
Albertine, ook in deze periode van onzekerheid, blijven ondersteunen in gebed?
Verenigingen / kringen
Gebedskring
Mattheüs 21:22 ‘En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen’.
J.C. Ryle zegt hier onder andere het volgende over: ‘Er zijn kostelijke beloften voor bidders. De Heere Jezus
heeft gezegd; ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opgedaan worden.’ En; ‘Al
wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen’.
Overdenk deze uitspraken van de Heilige Schrijft. Het zijn heerlijke voorbeelden van de kracht en de macht
van het gebed in de Heilige Schrift. Niets is er voor het gebed te groot of te moeilijk om het te kunnen
volbrengen. Het heeft dingen tot stand gebracht, die onmogelijk en onbereikbaar schenen. Het heeft
overwinningen over vuur, lucht en water behaald. Het gebed heeft de Rode Zee geopend. Door het gebed
kwam er water uit de rots. Het gebed veranderde de raad van Achitofel in dwaasheid. Terecht kon Maria, de
koningin van Schotland zeggen: ‘Ik ben meer bevreesd voor de gebeden van John Knox, dan voor een leger van
tienduizend mannen.’’
Laat ons dit aansporen tot gebed. We ontmoeten u graag op de gebedskring, als u daarvoor in de gelegenheid
bent. Van harte welkom op DV de zaterdagen 10 en 24 december van 07.15 uur tot 08.15 uur.
Ouderenmiddag
D.V. woensdag 14 december hebben wij onze maandelijkse ontmoetingsmiddag. Deze middag zal in he teken
staan van kerst. We hopen de middag om 15.00 uur te beginnen. Er zal deze middag een kerstliturgie zijn.
Aansluitend zal er ook een broodmaaltijd gehouden worden. De middag zal rond 18.00 uur afgesloten worden.
In verband met de broodmaaltijd wordt u verzocht u van tevoren op te geven en wel voor zaterdag 10
december bij A. van Wageningen. We hopen op een gezegende kerstmiddag.

Vrouwenvereniging
Afgelopen maand zijn we als vrouwenvereniging drie keer bij elkaar gekomen.
Dinsdagochtend 8 november, op de open ochtend, was Corrie Slingerland onze gast. Op inspirerende wijze
vertelde zij over het Shaare Zedek ziekenhuis in Israel. Samenvatting over het ziekenhuis is te lezen in de Quo
Vadis van november. Goed om te weten: ze geeft graag -kosteloos- presentaties op scholen, die heel
aansprekend voor kinderen zijn!
Voor de maand december zijn er geen afzonderlijke bijeenkomsten van de vrouwenvereniging gepland. We
zijn echter van harte welkom om aan te schuiven bij de ouderen, die op D.V. woensdag 14 december hun
kerstbijeenkomst hopen te vieren (zie elders in deze kerkbode). Opgave graag voor 10 december aan diaken
van Wageningen, dit in verband met de catering.
JV Ichthus
Algemeen
De JV draait weer op volle kracht. Mooie JV-avonden, interessante sprekers, en heel veel plezier! We kijken al
weer uit naar Kerst. Op tweede kerstdag hopen we als JV een prachtig lied te laten horen! De komende maand
gaan we daar ook mee oefenen.
We zijn blij en dankbaar dat we elke week met de jeugd bij elkaar komen om te leren uit de Bijbel, om te leren
van elkaar, om het goed te hebben met elkaar. Bijzonder is het om te zien dat we soms mogen merken dat ook
de jeugd van de kerk mag groeien in het geloof. Mogen we u vragen om voor de jeugd van de gemeente (op JV,
maar ook daarbuiten) te bidden?
-16
De afgelopen avond zit nog vers in mijn geheugen. We hadden een avond met een vrij onderwerp: Een
onderwerp die JV leden mochten kiezen. Uit de vele aangedragen thema’s kozen we voor het thema Islam.
Daan en Geert hadden afgelopen keer dus een mooie en heldere inleiding over de Islam.
Daarnaast hebben we een leuke activiteitenavond gehad in een gymzaal…
In december hebben we weer twee keer een reguliere -16 JV. Kijk onderaan even voor de data. Zijn jullie er
(weer) bij? Van harte welkom!
+16
We zitten alweer bijna halverwege het seizoen en hebben elke keer fijne en gezellige avonden met elkaar. Iets
waar we dankbaar voor zijn!
Afgelopen maand hebben het thema ‘Evolutie / schepping’ verder uitgediept. Onbegrijpelijk dat er zelfs
mensen zijn die zich christen noemen en in de evolutietheorie geloven.
9 december hoopt Christien met ons na te denken over ‘Sinterklaas; goed of fout?’. We zien weer naar jullie
uit. Weet dat je elkaar nodig hebt om staande te blijven als christen, laat je bemoedigen door van elkaar te
leren en te horen.
Planning in december:
2-12
9-12
16-12
23-12

JV -16 (thema: Geloof)
JV +16
JV -16 (thema: Liefde)
Gezamenlijke avond: Voorbereiden Kerst

Puzzelhoekje
Ha jongens en meisjes,
Allereerst een sorry voor de puzzelaars: ik was helaas vergeten de tabel toe te voegen waarin jullie de zin
konden vinden met de gevonden letters. De zin die eruit kwam was: Doe dit tot Mijn gedachtenis!

De voorloper komt! Wat zijn Zacharias en Elisabet blij als hun jongetje geboren wordt. Na acht dagen komen
de familie, buren en bekenden bij elkaar voor de besnijdenis van het jongetje. Zijn naam weten ze al:
Zacharias. Elisabet zegt: “Nee, hij heet Johannes”. “Maar niemand uit uw familie heet zo”, antwoorden ze. Ze
gaan het vragen aan vader Zacharias. En op zijn schrijftafeltje schrijft hij: “Johannes is zijn naam”. De familie
en verdere mensen verwonderen zich erover. Maar er gebeurt nog iets wonderlijks. Zacharias voelt het. Hij
mag en kan weer praten. Wat doet hij als eerste? Hij maakt de Heere groot. Hij gaat een lofzang zingen tot Zijn
eer. Johannes zijn naam betekent: God is genadig! Deze geboorte van Johannes heeft een grote betekenis voor
de Israëlieten toen, maar ook voor ons nu. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Het volk van
Israël kon zichzelf niet verlossen van de vijanden. Wij kunnen ons zelf niet verlossen van de zonden. Wat een
wonder dat de Heere nog genadig wil zijn. Wat een wonder dat de Heere Jezus geboren is!
Zoek de ontbrekende woorden op in: Lukas 1:57-80. Vul daarna de woorden in het slakkenhuis. De laatste
letter is de beginletter van het volgende antwoord. Van de letters die komen op een # kun je nog een naam
maken, welke is dat?
1. En …, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest
2. En als hij een … geëist had, schreef hij,
3. En de tijd van … werd vervuld, dat zij baren zou, en zij baarde een zoon.
4. En terstond werd zijn mond geopend en zijn … losgemaakt;
5. … zij de Heere, de God Israëls,
6. En heeft een Hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van …, Zijn knecht;
7. In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de … onzes levens.
8. en noemden het Zacharias naar den … zijns vaders.
9. Er is niemand in uw …die met die naam genaamd wordt.
10. En gij, kindeken, zult een … des Allerhoogsten genaamd worden.

Hieronder zie je het puntenaantal van de kinderen die de puzzel of kleurplaat uit de afgelopen kerkbode
hebben ingeleverd. Sta je er nog niet bij en wel ingeleverd? Dan is het vast binnen gekomen toen dit stukje al
doorgestuurd is. Jij staat dan in de volgende kerkbode!
Jorinde de Pater
Gerben de Pater
Maurits de Pater
Arian de Pater
Heléne de Pater

4
8
4
18
16

Nico Harskamp
Henrik Budding
Judith Aalbers

16
6
4

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

Kleurplaat

Vervolgverhaal
Uit: ‘Kleine Toean’ door A. Korpershoek – van Wendel de Joode (Uitgeverij Den Hertog)
Hoofdstuk 11: Mirko vergeet iets
Er gaat een week voorbij. Peter speelt weer iedere dag buiten. Als Mirko uit het schooltje komt, staat Peter
vaak op hem te wachten. Soms spelen ze samen, soms doen ze kleine werkjes voor Peters moeder. Af en toe
gaat Peter mee naar Mirko’s hut. Met Noeriah gaat ’t niet zo goed. Ze kan helemaal niet meer lopen nu. De
buren brengen haar eten. Verder zit ze de hele dag maar naast de opening van de hut. Maar wat erg fijn is… ze
wil nu wel de zalf hebben. En eenmaal per dag komt Peters moeder om haar been schoon te maken. Ze is erg
stil dan; ze wil bijna niets zeggen. Dat weet Mirko allemaal van Peters moeder. Want zelf durft hij niet naar
haar toe te gaan. O nee! Stel je voor dat ze begrijpen zou, dat híj de amulet weg had gepakt. Hij blijft zo ver
mogelijk uit de buurt van haar hut. Maar die middag…
Mirko en Peter spelen samen bij het ziekenhuis. Mirko maakt met een stokje een tekening in het zand. Een
huis tekent hij.. een héél groot huis. “Mirko!” De zendeling staat in de deuropening. Hij heeft een paar boeken
in zijn hand. “Ja, toean?” “Wil je even wat boeken voor me naar Petrus brengen?” Petrus is een van de
bijbelschooljongens. Hij woont met z’n moeder vlakbij Mirko. “Natuurlijk, toean!” Mirko pakt de boeken aan.
Hij kijkt ernaar. Wat zijn ze mooi! “Ik zal ze direct gaan brengen,” zegt hij. “Ik ben zo terug, Peter!” Wég is hij
al. Zijn blote voeten kletsen op de harde grond. Maar hij houdt de boeken heel goed vast. Stel je voor, dat hij er
één verliezen zou. En hij is ook wel een beetje trots. Ziet iedereen het wel dat hij zulke mooie boeken weg mag
brengen?
Maar Mirko vergeet iets. Hij vergeet, dat hij nu langs Noeriahs hut komt. Hij vergeet helemaal een andere weg
te gaan, zoals hij anders altijd doet. Als hij haar ziet zitten tegen de zijkant van de hut, denkt hij er pas aan.
Maar nu kan hij niet meer terug. Ach, ze ziet hem immers niet eens… Ze zit zo te suffen. Mirko loopt zo veel
mogelijk aan de andere kant van het pad. Net of hij Noeriah helemaal niet ziet. Net of hij helemaal niet bang is.
Zie je wel, ze ziet hem niet eens. Hij is al bijna voorbij. Maar dan opeens… “Mirko, luister es!” Dat is Noeriahs
stem! Mirko luistert niet, hij wíl niet luisteren. Maar zijn hart klopt wild. “Mirko! Kom eens even! Mirko!”
Mirko loopt door. Hij kijkt niet, hoor. O nee! Nu roept ze alweer. En dan… hij kán ’t niet laten. Hij kijkt tóch om,
heel even maar. Hij ziet dat Noeriah hem wenkt. Ze ziet er niet boos uit. Hij blijft staan op het pad. “Wat is er?”
vraagt hij. “Kom es even hier, Mirko!” Haar stem klinkt een beetje vreemd. Net of ze in de war is.
Mirko doet een paar stappen dichterbij. Waarom is hij eigenlijk bang voor haar? Hij kan toch veel harder lopen
dan zij? “Ik moet je wat vragen,” zegt Noeriah zacht. Ze kijkt om zich heen. Nét of ze zeker wil weten dat
niemand hen kan horen. Ze opent haar mond om iets te zeggen. Dan ziet ze opeens de boeken, die Mirko in
zijn handen heeft. “Wat heb je daar?” vraagt ze nieuwsgierig. “Boeken,” zegt Mirko. “Voor Petrus.” “Wat staat
daar in?” “Dat weet ik niet.” “Kun je niet lezen dan?” “Jawel, maar nog niet zo goed…” Mirko kijkt naar het
bovenste boek. “Het Evangelie van Johannes” staat er op. “’t Zijn boeken over God,” vertelt hij. “Over… over de
God van de toean?” “Ja!” Mirko doet een stapje achteruit. Wat kijkt ze naar de boeken. Haar ogen zijn net
zwarte kooltjes in haar rimpelige gezicht. ’t Lijkt wel of… of ze ze pákken wil. Hij klemt de boeken stijf onder
zijn arm. Hij zal ze niet geven, hoor. Nooit! “Boeken… over God, Mirko?” “Jàààà…” Mirko wordt ongeduldig. “Ik
ga weer verder,” zegt hij en hij wil zich omdraaien. “Nee, Mirko… hoor es even… Die boeken, hè… kun jij die
ook lezen?” “Een beetje.” Mirko wordt bang. Wat wil ze toch? Noeriah zucht. Ze staart even voor zich uit. Dan
fluistert ze opeens: “Lees me dan eens iets voor, Mirko!” “Over God?” Mirko’s stem is hoog van verbazing. Wil
Noeriah dat? En hij wordt opeens heel blij van binnen. Zou dat werkelijk waar zijn? Zou ze iets over de Heere
Jezus willen horen? Of zou ze juist iets gemeens van plan zijn? “Meent u dat?” vraagt hij. Ze knikt. Maar Mirko
ziet aan haar ogen dat het waar is. “ ’t Zijn boeken voor Petrus,” zegt hij dan. “En ik moet ze direct weg
brengen. Maar ik zal vragen of de toean u eens wat voor wil lezen. Is dat goed?” “Nee! Nee! Dat wil ik niet… De
toean mag ’t niet weten. Toe… doe jij ‘t?” Mirko zucht er van. Wat moeilijk nou. En hij kán haast nog niet lezen.
“Hebben jullie thuis ook boeken?” “Ja, mijn vader heeft er één. Dat is het Nieuwe Testament.” “Breng dat dan

eens een keer mee. En lees me dan eens iets voor. Maar tegen niemand vertellen, hoor!” Mirko denkt even na.
Overdag, als zijn vader weg is, kan ’t natuurlijk wel… “Ik zal ’t proberen,” belooft hij dan. “En nu ga ik naar
Petrus, hoor.” Hij draait zich om en loopt weg. Maar, nu roept ze wéér! “Mirko! Eigenlijk wilde ik je iets anders
vragen. Weet jij … waar m’n amulet is, Mirko?” Mirko laat bijna de boeken uit z’n handen vallen van schrik.
Daar heb je ’t al! “Ik… eh… nee, dat weet ik niet,” hakkelt hij. “Maar jíj wist dat ik er nog één had. Je hebt ‘m
toch zeker niet weggepakt?” Mirko kijkt radeloos om zich heen. Noeriah kijkt hem strak aan. Wat moet hij nu
zeggen. Liegen, dat mag niet. Maar als hij ’t zegt… O, dan! Opeens keert hij zich om en begint te rennen. Weg
wil hij, weg!
Wordt vervolgd

Overige berichten
Kerstactie Woord & Daad
Rond de kerstdagen organiseren Woord & Daad comité Bennekom en Ede de
bekende kerstactie! Er zijn weer krentenbroden, kerststollen en rollades te
bestellen. De broden zijn afkomstig van Bakker Bak in Bennekom en de
rollades van Slagerij Pater in Ede.
Prijzen
Krentenbrood
Krentenbrood met spijs
Kerststol Middel (800 gr.)
Rollade

€ 4,00
€ 5,50
€ 9,00
€ 7,00

Let op! Bestellingen voor Bennekom graag doorgeven aan comité Bennekom en bestellingen voor Ede graag
doorgeven aan comité Ede.
Bestellen Bennekom
U kunt uw bestelling doorgeven tot en met uiterlijk vrijdag 16 december 2016 bij Marjolein van de Craats, tel.
0318-418304, wendbennekom@solcon.nl, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en keuze
bezorgen of afhalen.
Afhalen (voorkeur!) kan op donderdag 22 december bij de Eben-Haëzerschool Bennekom, via de nooddeur
aan de Boterbloem (dit is de ruimte van de peuterspeelzaal) tussen 15.00 en 16.30 uur.
Bezorgen binnen een straal van 5 km tussen 22 en 24 december. Bezorgkosten € 1,00.
Bestellen Ede
Mail naar woordendaadede@gmail.com. Vermeld hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en waar u uw
bestelling wilt afhalen. Of bestel telefonisch: 0318-751039 (Suzanne van Harten). Bestellen is mogelijk tot
uiterlijk vrijdag 16 december 2016.
U kunt uw bestelling afhalen op D.V. vrijdag 23 december 2016 op een van de volgende locaties:
• Stadhouder Willem III school (Veldhuizerbrink 24) tussen 14.45 en 16.00 uur
• Zuiderkerk (Zandlaan 16) tussen 14.45 en 16.00 uur
Bestellingen kunnen ook worden bezorgd op uw eigen of een door u opgegeven adres (in Ede). Er komt dan €
1,00 bezorgkosten bij. Uw bestelling wordt op D.V. 23 december 2016 bezorgd vanaf 15.00 uur.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

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
zending@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl
dezaaier@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl
webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl

ichthus@hhgede.nl

Bereikbaarheid
Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen
telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.
Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode voor november komt uit op zondag 25 december. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk
donderdag 15 december 2016 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 Jakobus 4 : 14-15).
Gedicht

Stille nacht
Ik heb geen woorden
‘k Ben stil bij zoveel donkerheid
Tot door duizend engelenkoren
’t lied klinkt van Gods heerlijkheid
Heilige nacht
Ik heb geen woorden
‘k Ben stil bij zoveel heiligheid
Mijn Verlosser is geboren
Koning, vol van majesteit
Hulp’loos Kind
Ik heb geen woorden
‘k Ben stil bij zoveel nederigheid
In een wereld, die verloren
Hem wacht, met vijandigheid
Heilig Kind
U hebt de woorden
Maak mij voor Uw komst bereid
Dan zing ik, als nooit tevoren
Uw naam lof in eeuwigheid

