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

Tel. (0318) 41 57 15

(eindredactie)
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 avond-activiteiten
kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het Streek.
Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie
En Hij zei tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en zijt genezen van
deze uw kwaal.
Marcus 5:34
Het gaat in deze meditatie niet over een vrouw maar over de Heere Jezus.
Maar hoe en wie Hij is, komen we o.a. te weten door hoe Hij met die vrouw uit Marcus 5 omgaat.
Deze vrouw heeft een zwaar leven. Ze is chronisch ziek. Ze lijdt continue aan bloedverlies. En dat
al 12 jaar lang. Ze heeft alles geprobeerd om genezen te worden. Alles is mislukt.
Wat er bij kwam, was dat ze voor de wet van Mozes onrein was. Ze mocht de tempel niet in. Alles
wat ze aanraakte, maakt ze onrein. Samenleven met deze vrouw was door de wet onmogelijk. Ze
leefde een teruggetrokken bestaan. Deze vrouw is een levend schilderij. Dat was Gods bedoeling
met de wetten over de onreinheid. Die vrouw is een schilderij hoe God ons ziet als Hij naar ons
kijkt. Om van te schrikken. Vuile handen hebben we… Vuile gedachten… Vuile harten… Vuile
mond. Ik vecht er tegen, zegt iemand. En lukt het…? NGB artikel15 zegt dat ons hart een fontein
is; daar spuit water, nee daar welt de zonde uit op, als een onzalige fontein.
Nu hoort deze vrouw van Jezus. ‘Zeg buurvrouw… heb je het gehoord? Ze zeggen dat Jezus in de
stad is…!’ Zo kan het gegaan zijn. Het zette haar op het spoor om naar Jezus te gaan. Ze had
gehoord dat Hij kracht had om te genezen. Hoe komt ze bij Jezus? Van achteren... Het zal met
haar ziekte samenhangen. Ze wil daar niet over praten. Als ze het vertellen zou… dan zouden de
wetsgetrouwe omstanders haar wegschelden en zeggen: Jij mag hier helemaal niet komen. Je
maakt ons onrein. En ze hebben gelijk. Daarom van achteren... Maar ze laat zich niet
terughouden. Dat is een kenmerk van het ware geloof. Al zegt de duivel: het mag niet. En mijn
hart: je bent het niet waard… Maar ik moet Jezus hebben… Kent u dat? Ze komt bij Hem, bukt
zich en raakt een kwast aan van Zijn overkleed en terstond is ze genezen.
Nu zou dit het einde van de geschiedenis hebben kunnen zijn. Maar de geschiedenis is niet klaar.
Er komt een vervolg. Jezus roept haar. Ze moet voor de dag komen. Ze is bang en verwacht dat
ze een snauw zal krijgen en dat ze haar genezing moet teruggeven. Als we de tekst boven de
mediatie lezen… Hieruit leren wij wie en hoe Jezus is.
Het eerste wat Hij zegt is: dochter. Kan het teerder? Je hoort bij Mij! Je ligt voor Mijn rekening.
Uw geloof heeft u behouden. Door wie is ze genezen? Door Jezus, door het geloof in Hem. Het
gaat om Jezus, maar het geloof is onmisbaar. Geloof is vertrouwen. Ophouden om het zelf te doen
en de toevlucht nemen tot Christus. Haar geloof is gebrekkig. Het is gemengd met bijgeloof. Ze
denkt dat het kleed van Jezus kracht heeft om te genezen. Het is niet waar. Toch is ze genezen.
Niet door de aanraking, maar door het geloof. Haar geloof was gebrekkig en gemengd met
bijgeloof. Maar zoveel wist ze wel: ik moet bij Jezus zijn.
Ze is gered. Door die eenvoudige daad. De Heere Jezus is overstelpend goed voor haar. Hij
verwerpt haar niet vanwege haar gebrekkige geloof. Zij krijgt de vrede. Vrede is een ander woord
voor zalig zijn. Vergeving hebben van zonde. Verzoend zijn met God. Alles kunnen we missen,
behalve dit. Gelooft u dat? Ga heen in vrede en… dat komt er echt achteraan, omdat het minder
belangrijk is: en zijt genezen van deze uw kwaal. Ze kwam om genezing, maar kreeg de zaligheid!
Wat kunnen wij met deze geschiedenis? Deze van Jezus horende… Wij hebben veel meer van
Jezus gehoord. Wij hebben gehoord van Zijn kruis en opstanding. Zouden wij niet uitgaan tot
Hem? Al zouden onze zonden buitengewoon veel zijn. En dat zijn ze. Al staat het er met ons
wanhopig voor. En dat staat het. Hebben we persoonlijk leren geloven dat we in Adam verdoemd
zijn? Onrein. En dat God alle reden heeft om te zeggen: ga voor eeuwig weg van Mij.
Wat moet ik doen? Geloof in de Heere Jezus en u zult zalig worden (Hand. 16:31). Wat is
geloven? Dat we van Zijn Zoon zeggen: Heere, ik ben goddeloos, onrein en verloren. Maar ik ben
gewillig om Jezus als Zaligmaker te bezitten. Ik heb geen andere hulp, of hoop dan U alleen.
Heere Jezus, ik ben het er mee eens dat U Mijn Zaligmaker zult zijn.
Wordt dit geloof niet aangevochten? Jawel. Kan een gelovige het altijd bekijken? Nee. Wat is mijn
enig houvast? Ik weet mijn Verlosser leeft! (Job 19:25).

Calvijn zegt bij deze geschiedenis: God is goed en gaat barmhartig met de Zijnen om door hun
onvolkomen en zwak geloof niettemin in waarde te houden en hun de gebreken en zwakheden die
het aankleven niet toe te rekenen.
De Heere zegt: Roep mij aan in de dag der benauwdheid, en Ik zal u uithelpen en gij zult Mij eren.
Deze eenvoudige geschiedenis is daar een bewijs van.
J.C. den Ouden
Opheusden

Kerkdiensten
3 juli

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

Kand. J.W. Baan (Putten)
Ds. J. Koppelaar (Katwijk aan Zee)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

10 juli

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

Kand. J.R. van Vugt (Lienden)
Ds. J.C. den Toom (Oldebroek)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

17 juli

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

Ds. H. Jonker (Barneveld)
Ds. H. van der Ziel (Veenendaal)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

24 juli

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

Ds. G. Hendriks (Opheusden)
Kand. G.K. Terreehorst (Apeldoorn)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

31 juli

11.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. J. Koppelaar (Katwijk aan Zee)
Ds. H. Verheul (Woudenberg)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

7 augustus

11.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. J.L. Schreuders (Urk)
Ds. H. van der Ziel (Veenendaal)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

14 augustus

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

Ds. K. ten Klooster (Ridderkerk)
Ds. G. Hendriks (Opheusden)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

21 augustus

10.00 uur
18.30 uur

Ds. K. Klopstra, Bediening van de Heilige Doop
Ds. W. van Vlastuin (Wezep)

28 augustus

1e collecte
2e collecte
3e collecte

Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

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

Kand. J.W. Baan (Putten) Voorbereiding H.A.
Ds. G.A. van den Brink (Capelle aan den IJssel)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

Uit de gemeente
Van de kerkenraad:
Beroepingswerk
In de meest recente kerkenraadsvergadering is besloten om het beroepen van een predikant na de
zomervakantie weer op te pakken. In de tussenliggende periode bezint de kerkenraad zich
biddend op de voorganger waarnaar de roep zal uitgaan. Gedenk de kerkenraad in uw gebeden.
Heilig Avondmaal
Afgelopen zondag hebben we als gemeente het Heilig Avondmaal mogen vieren. Nadat ds.
Donselaar op het bezinningsuur een deel van het avondmaalsformulier bemediteerde klonk
zondag de roep om de dood van de Heere te gedenken. Om aan Zijn tafel te gedenken hoe hij in
vlees en bloed tot ons gekomen is en voor ons geleden heeft. Om in het gedenken van Zijn liefde
als treurende vertroost te worden. Wat een voorrecht om dit in alle vrijheid te vieren.
Preekconsent dhr. De Pater
We zijn met dhr. De Pater dankbaar dat hij zijn preekconsent heeft ontvangen. Hij heeft er lang
naar uitgezien en nu mag hij daadwerkelijk Gods Woord preken in de (zondagse) erediensten. We
wensen hem, samen met zijn vrouw en kinderen van harte Gods zegen toe in de bediening en in
het gezin.
Gemeentedag
Vorige week zaterdag hebben we samen weer een gemeentedag gehouden. De opkomst en de
goede sfeer maakten het geheel tot een dag waarop we met dankbaarheid mogen terugzien! We
danken alle vrijwilligers voor hun inzet! Onderlinge contacten zijn aangehaald en wellicht nieuwe
contacten gelegd. Laten we samen als gemeente optrekken, zoals de eerste Christengemeente uit
Handelingen 2: “En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen.”
Examens
Donderdag 16 juni was voor veel jongeren een belangrijke dag! Op die dag werden de uitslagen
van de examens bekend gemaakt. Blijdschap als er een goede uitslag was. Verdriet / teleurstelling
als de uitslag tegenviel. Blijdschap en teleurstelling, emoties die de hele geschiedenis al bij ons
horen. Wat is het dan goed om biddend te belijden: Dankbaar in voorspoed, geduldig in
tegenspoed. Veel zegen in vervolgstudies toegewenst.
Vakantieperiode
Met het verschijnen van deze kerkbode is de vakantieperiode al weer bijna aangebroken. We
wensen een ieder de tijd toe om rust te nemen, om op krachten te komen, om te genieten van
datgene wat we van God hebben ontvangen. Een gezegende vakantieperiode.
Vergaderdata kerkenraad 2e helft 2016
Voor de 2e helft van 2016 heeft de kerkenraad de volgende vergaderdata vastgesteld:

-

24 augustus
21 september
26 oktober
23 november
21 december

Bediening Heilige Doop
Op 21 augustus zal de Heilige Doop bedient worden. Ouders die hun kind ten doop willen houden,
vragen we om dit uiterlijk vrijdag 12 augustus bij de scriba kenbaar te maken. De doopzitting zal
gehouden worden op dinsdag 16 augustus om 19:30 uur in de consistorie.
.

Op zondag 3 juli is de collecte bestemd voor de noodhulpactie voor Oost-Afrika en Malawi. Het
continent Afrika lijdt steeds zwaarder onder de gevolgen van El Niño. Dit klimaatverschijnsel zorgt
elk jaar voor droogte en overstromingen. Echter dit jaar is er in veel gebieden in Afrika extreme
droogte. Hierdoor mislukken de oogsten en raakt het water op. Steeds meer huishoudens hebben
slechts 1 maaltijd per dag of zelfs minder. Ook dreigt er een watertekort. Naar aanleiding van de
berichten over de zorgelijke omstandigheden in Afrika heeft de generale diaconale commissie
besloten om een extra actie te organiseren voor hulp in Noord-Oeganda en Malawi. Voor de
hulpverlening in Noord-Oeganda wordt er samengewerkt met Woord en Daad. Woord en Daad zet
zich samen met partnerorganisatie ADP in voor de inwoners van Karamoja. Een regio waar weinig
hulp wordt gegeven en waar veel hulpbehoevenden te vinden zijn. In Malawi wordt er
ondersteuning gegeven aan de voedselhulpdeling door de Reformed Presbyterian Church. Er
wordt voedsel uitgedeeld aan met name kwetsbare groepen (zoals ouderen, jonge kinderen en
mensen die chronisch ziek zijn). In Malawi is en blijft de voedselsituatie ernstig. Ontvangen giften
zullen voor 1/3 worden gebruikt voor financiering van de door GDC toegezegde noodhulp in OostAfrika (ondersteuning van werkzaamheden van ADP) en 2/3 voor voedselhulp in Malawi.
Op zondag 17 juli collecteren we voor SDOK (voluit: Stichting De Ondergrondse Kerk). Dit is een
interkerkelijke, christelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. De medewerkers en
het bestuur van SDOK doen dit vanuit hun geloof in Jezus Christus, en laten zich daarbij leiden
door Gods Woord, de Bijbel. SDOK wil christenen in eigen land in verbinding brengen met
vervolgde christenen wereldwijd. Dat doen we vanuit het besef dat vervolging een Bijbels gegeven
is. We hebben gemerkt dat de vervolgde christenen niet alleen steun nodig hebben, maar zelf ook
tot een zegen voor anderen kunnen zijn. Meer over SDOK leest u op de website www.sdok.nl
Op zondag 31 juli collecteren we voor de stichting Friedenstimme. Wat doen zij? Er leven veel
volken in Rusland die nog niet met het Evangelie zijn bereikt. Zij hebben nog nooit gehoord dat ze
een Zaligmaker nodig hebben. Het is belangrijk dat zij het Evangelie horen. Daarom ondersteunen
wij evangelisatiewerk en zending van Russische Baptisten gemeenten. Friedensstimme helpt
Russische evangelisten. wij nemen de kosten voor levensonderhoud van meer dan 100
evangelisten en hun gezinnen voor onze rekening. Friedensstimme zendt dus geen Nederlandse
christenen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld. Lees meer over het leven van
evangelisten en hun ontberingen op de website www.friedensstimme.nl.
De collecten op de andere zondagen in juli en augustus, 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 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
rijkelijk geven voor onze naaste. Gode bevolen.
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.

Kerkvoogdij:

BHV-zaken
Achter de schermen zijn wij druk bezig geweest met diverse BHV-zaken. Zo is er een
calamiteitenplan op gesteld en zijn er een paar veranderingen doorgevoerd. Voor u als
gemeentelid zijn er ook een paar kleine wijzigingen.
•
•

De BHV-er van dienst is bij een calamiteit te herkennen aan het gele hesje, deze hangt nu over
de BHV-stoel.
Bij een ontruiming wordt er door de BHV-er van dienst aangegeven welke deuren er worden
gebruikt, wij gaan dan allemaal naar de verzamelplaats. Deze is bij de voordeur van de
predikantswoning. De kinderen van de crèche zullen daar ook naar toe komen.

Ook zijn wij op zoek naar nieuwe BHV-ers. Onze voorkeur gaat uit naar vrouwelijke BHV-ers. Bent
u in het bezit van een BHV-certificaat en wilt u ons helpen? Dan mag u een mailtje sturen naar
onderstaand adres. Mocht u vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht bij Corné Koekoek:
c.koekoek@versatel.nl of 06 54 91 42 46.

Collectemunten
In de komende maand kunt u op woensdag 13 juli, donderdag 28 juli en donderdag 25 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
I.v.m. de zomervakantie zijn er in de maanden juli en augustus geen klusmorgens gepland. We
danken de klussers voor hun inzet in de afgelopen periode en hopen zaterdag 17 september weer
met frisse moed te beginnen.
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 0117 2026 14 t.n.v.
Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o., met vermelding van doel en
vereniging.

Activiteitencommissie
Autowassen:
I.v.m. de zomervakantie kunt u in de maanden juli en augustus helaas geen gebruik maken van
onze auto-was-service. In september hopen we weer voor u klaar te staan!
Gemeentedag:
Iedereen die er bij was, zal het met ons eens zijn: het was een geslaagde dag! Groot en klein kon
zich vermaken en als hoogtepunt was er de traditionele veiling achter op het kerkplein. Alle
aanwezigen en degenen die een bijdrage geleverd hebben om deze dag mogelijk te maken,
zeggen we hartelijk dank. We willen alle gemeenteleden die iets op de veiling hebben gekocht en
dit nog niet betaald hebben, oproepen het verschuldigde bedrag z.s.m. over te maken op
bankrekening NL28 RABO 0117 2026 14 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom,
Wageningen e.o., o.v.v. ‘veiling 2016’, uw deelnemersnummer en de betreffende nummers van de
diensten/producten. Bij het aankopen van een dienst (die nog uitgevoerd moet worden) is het de
bedoeling dat u zelf contact opneemt met de aanbieder over het moment van afname.
Kleurwedstrijd:
De winnaars van de kleurwedstrijd zijn Marco v. Vrouwerff en Leah de Bruijn. Van harte
gefeliciteerd! Zij hebben inmiddels hun prijsje ontvangen.
Stamppottenbuffet:
Voor uw agenda: vrijdagavond 11 november Stamppottenbuffet.

Zending
Bij het begrip zending wordt al snel gedacht aan menselijke inspanningen. Het is echter belangrijk
te bedenken dat God Zelf het initiatief tot zending heeft genomen. De Bijbel laat dat duidelijk zien.
Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden
heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (1 Joh. 4:5).
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat
een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Joh. 3:16). God
heeft Zijn Zoon gezonden. Dat is het begin van zending. Zending gaat van God uit en in vervolg
daarop laat God het heil in Christus tot redding van verloren mensen bekendmaken. Daarbij
worden mensen ingeschakeld. Zij die gegrepen zijn door het Evangelie, dragen ook zelf die
boodschap uit. In Mattheüs 28:19 staat de opdracht die Jezus aan de Kerk heeft gegeven:
Gaat dan henen, onderwijst al den volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons
en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.
Laten we daarom biddend dit werk in Gods Handen leggen!
NB. Alvast voor uw agenda: De landelijke zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk vindt
plaats op 17 september. Bent u van plan op te komen? We kunnen gezamenlijk gaan, de
zendingscommissie van onze gemeente rijdt met meerdere auto’s naar Hoevelaken. Meerijden?
Een mailtje kan naar zending@hhgede.nl.

Bijbelvertaalwerk familie Karels
Beste gemeenteleden,
Allereerst een warme en hartelijke groet vanuit Tanzania! Vijf maanden lang mochten we ons
plekje in de gemeente innemen tijdens ons verlof en daar kijken we met veel genoegen op terug.
We hebben met veel mensen weer kunnen bijpraten en het was goed om zo de band met de
gemeente te versterken. Ook hebben we verschillende ‘nieuwe’ leden kunnen ontmoeten zodat we
weer een beter beeld hebben bij de gemeente. Ook dat was fijn! Tegelijkertijd zijn er ook
onbekende gezichten onbekend gebleven. Voor diegenen geldt natuurlijk: stuur gerust een keer
een mailtje. In de afgelopen tijd hebben we gemerkt dat dit een goede manier is om mensen uit de
gemeente beter te leren kennen. Eenmaal in Tanzania waren we allemaal al snel weer gewend.
Het lesgeven, het naar school gaan en de zon die altijd schijnt: het voelde toch allemaal heel
vertrouwd. Alleen Thomas was in het begin wat verrast over de warme zon. We waren nog maar
net uit het vliegtuig gestapt toen hij zei: ‘lekker zonnetje hier!’ Gelukkig is de zon deze tijd van het
jaar niet al te heet. Juni is zelfs de ‘koudste’ maand van het jaar. Dat maakte de overgang van
Nederland naar Tanzania ook wat makkelijker. Ons verlof heeft ons weer nieuwe energie gegeven
om het werk voor de komende twee jaar - zo God het wil - weer op te pakken. Nogmaals willen we
iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken!
Hartelijke groet,
Jacob en Albertine
Mag ik u vragen ook in de vakantieperiode aan Jacob en Albertine te willen denken? Een briefje of
een mailtje zou heel fijn zijn. Gebed en financiële ondersteuning blijft onmisbaar! Er blijven helaas
zorgen voor wat betreft de financiën, de begroting is nog niet gedekt.
Een hartelijke groet namens de TFC,
Ernst Adam

Gebedskring
1 Tess 5:17 ‘Bidt zonder ophouden’
De zomervakantie staat voor de deur. Maar omdat we geloven dat het gebed in de zomer net zo
nodig is als anders loopt de gebedskring door. We ontmoeten u graag een keer op de kring als u
daarvoor in de gelegenheid bent. Van harte welkom op de zaterdagen 9 en 23 juli en 6 en 20
augustus van 07.15 uur tot 08.15 uur.

Ouderenmiddag
Dank
Ds. G. Hendriks heeft te kennen gegeven te stoppen met het leiden van de ouderenmiddag. Vanaf
deze plaats willen we Ds. Hendriks hartelijk danken voor de twee seizoenen ouderenmiddag die hij
heeft verzorgt. We zijn u dankbaar dat u de afgelopen seizoenen onderwijs heeft willen geven in
de grazige weiden van het Woord van God.
Komend seizoen
Voor het komende seizoen hebben we Ds. N.P.J. Kleiberg bereid gevonden de ouderenmiddagen
te leiden. Vanaf deze plek heten we u hartelijk welkom, fijn dat u bereid bent het stokje van ds.
Hendriks over te nemen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de inhoud van de
ouderenmiddagen zal zijn, maar we kunnen u al wel de data van komend seizoen meedelen. Dit
zijn de volgende data: 14 september; 28 september; 16 november; 14 december (kerstviering); 4
januari; 8 februari (zendingsmiddag); 21/22 maart (paasviering); 26 april. Ook dit seizoen willen we
alle ouderen weer hartelijk welkom heten op de ouderenmiddagen.

Vrijwilligers gevraagd
Afgelopen seizoen kwam het openen van de kerk, koffie zetten en inschenken etc. op de
schouders van 1 persoon neer (hartelijk dank voor uw inzet!). Om dit meer te verdelen zijn we op
zoek naar gemeenteleden die hier ook in mee willen draaien. Bent u op een van bovenstaande
data beschikbaar en wilt u de kerk wel openen en koffie zetten, inschenken meldt u dan bij diaken
Van Wageningen. U kunt dan uw wensen aangeven, al kunt u maar één keer dit seizoen, dan zijn
we daar erg blij mee.
We hopen zo samen gezegende middagen te hebben.
Gevraagd
In de zomer willen we een start maken met het opknappen van de kinderoppasruimte. We willen
de ruimte wat veiliger maken voor kinderen en de inrichting aanpassen, zodat de kinderen veilig
kunnen rondkruipen en spelen. Omdat ook een aantal zaken ontbreken of aan vervanging toe zijn,
zijn we op zoek naar het volgende:
- Kinderstoel(en), het liefste van hout
- Commode
- Wipstoeltje(s)
Heeft u thuis nog iets staan of weet u iemand die dit kwijt wil, dan horen we dat graag! U kunt
hiervoor contact opnemen op 0318 785 676 of via familiewtdebruijn@gmail.com. Alvast hartelijk
dank!
Terugblik Women to Women wandeltocht:
Namens Meskele en andere vervolgende christenvrouwen uit Ethiopië heel hartelijk dank voor uw
steun aan de Women to Women wandeling die 28 mei heeft plaatsgevonden. We hebben met 18
vrouwen ruim € 2.000 opgehaald, geweldig. Mocht u nog geld willen overmaken naar dit mooie
doel; dit is nog steeds mogelijk. Kijk hiervoor op de website www.opendoors.nl
Een sfeerimpressie van de wandeling vindt u op de website van onze gemeente.
Henriëtte & Carolien (en de andere wandelaars)

Belangrijke data
Vergader- en bijeenkomstenrooster
6 juli Kerkenraadsvergadering
9 juli Gebedskring. Aanvang 07.15 uur
23 juli Gebedskring. Aanvang 07.15 uur
6 augustus Gebedskring. Aanvang 07.15 uur
16 augustus Doopzitting. Aanvang 19:30 uur
18 augustus Inleveren kopij kerkbode september
20 augustus Gebedskring. Aanvang 07.15 uur
24 augustus Kerkenraadsvergadering
Oppasrooster juli en augustus 2016

3 juli

Mw. A. van der Sluys, (reserve: Mw. M. Moerman)
Maartje Karels, (reserve: Emma van Veldhuizen)

10 juli

Mw. A. Budding, (reserve: Mw. W. Karels)
Rebecca Adam, (reserve: Marit Visser)

17 juli

Mw. M. Koudijs, (reserve: Mw. L. de Bruijn)
Mirjam van Engelenhoven, (reserve: Anna-Maria Buitink)

24 juli

Mw. M. Westerink, (reserve: Mw. E. Kroon)
Christien van Wageningen, (reserve: Simone van Wageningen)

31 juli

Mw. M. Moerman, (reserve: Mw. M. van de Craats)
Geke van Engelenhoven, (reserve: Christien van Wageningen)

7 augustus

Mw. C. van der Sluijs, (reserve: Mw. A. van der Sluys)
Simone van Wageningen, (reserve: Mirjam van Engelenhoven)

14 augustus

Mw. L. de Bruijn, (reserve: mw. A. Budding)
Emma van Veldhuizen, (reserve: Maartje Karels)

21 augustus

Mw. E. Kroon, (reserve: Mw. M. Moerman)
Marit Visser, (reserve: Rebecca Adam)

28 augustus

Mw. W. Karels, (reserve: Mw. M. Koudijs)
Anna-Maria Buitink, (reserve: Emma van Veldhuizen)

Schoonmaakrooster juli en augustus
Maandagavond 4 juli

Mw. C. vd Sluijs (leiding)
Mw. J. van der Vliet

Vrijdagmorgen 15 juli

Mw. C.W. Aangeenbrug (leiding)
Mw. Z. Pater

Vrijdagmorgen 22 juli

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

Woensdag 27 juli

Mw. M. vd Craats (leiding)
Mw. M. Koudijs
Mw. G. Koekoek

Woensdagavond 3 augustus

Mw. J. Linge (leiding)
Mw. H.W. Bos
Mw. A. Versluis

Vrijdagmorgen 12 augustus

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

Donderdagmorgen 18 augustus

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

Donderdagmorgen 25 augustus

Mw. W. Karels (leiding)
Mw. H. van Ingen

Woensdagavond 31 augustus

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

BHV-rooster
3 juli Corné Koekoek
10 juli Martien van Veldhuizen
17 juli Jan Mekelenkamp
24 juli Dirk Buitink
31 juli Hans Versluis (ochtenddienst)
31 juli Klaas Slotengraaf (avonddienst)
7 augustus Guus Koudijs (ochtenddienst)
7 augustus Corné Koekoek (avonddienst)
14 augustus Martien van Veldhuizen
21 augustus Dirk Buitink
28 augustus Jan Mekelenkamp
4 september Hans Versluis (ochtenddienst)
4 september Klaas Slotengraaf (avonddienst)

Kerkautorooster
Zondag 3 juli

Ede: fam. D.L. Aangeenbrug

0318-619907

Bennekom/Wageningen: mevr. G. Randewijk
Zondag 10 juli

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

Zondag 17 juli

0318-413483

Ede: dhr. G. Vink 0651-552330
Bennekom/Wageningen: fam. C. v.d. Craats

Zondag 24 juli

0317-460100

Ede: mevr. H. Heij

0318-418304

0318-655922 / 0617-820877

Bennekom/Wageningen: fam. D. Marchal
Zondag 31 juli

Ede: mevr. H. Heij

0642-483134

0318-655922 / 0617-820877

Bennekom/Wageningen: mevr. G. Randewijk
Zondag 7 augustus

Ede: dhr. L. Boonzaaijer

0317-460100

06-310 007 07 / 0318-308618

Bennekom/Wageningen: fam. D.J. van Leeuwen 0318-561549
Zondag 14 augustus

Ede: fam. K. de Kool 06-275 356 03
Bennekom/Wageningen: fam. L. Soeters

Zondag 21 augustus

Ede: dhr. G. Vink 0651-552330
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf

Zondag 28 augustus

0318-415715

Ede: fam. D.L. Aangeenbrug

0318-413483

0318-619907

Bennekom/Wageningen: fam. C. v.d. Craats

0318-418304

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 Heere liet Orpa en Ruth allebei een keus maken wie ze wilden volgen. En jij? Welke keus maak
jij? Hij is het, die alles gemaakt heeft. Ook jou en mij. Hij wil ook voor jou zorgen elke dag weer.
Maar Hij wil ook dat je Hem zoekt en Hem nodig hebt voor alle dingen. Maar vooral dat je de
verkeerde dingen Hem vertelt. Dat je weet dat die verkeerde dingen Hem zoveel verdriet doen,
maar dat Hij toch uit liefde nog vergeving wil geven. Vraag maar veel of jij ook de juiste keuze net
als Ruth mag maken. Dan ben je pas echt gelukkig! Zoek de ontbrekende woorden op in Ruth 1 en
streep ze daarna in alle richtingen door. Als je dat gedaan hebt, blijven er nog letters over.
Wanneer je dan van links naar rechts leest, houd je een zin over, die Ruth zei. Ik wens jullie
allemaal vast een hele fijne vakantie toe en hoop dat jullie na deze periode weer mee puzzelen en
kleuren! Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of opsturen naar
Annemarie Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.
Groetjes, Annemarie
1. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het, dat er … in het land was.
2. De naam nu van dezen man was … en den naam zijner huisvrouw …
3. En die twee, … en Chiljon stierven ook; 4. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en
keerde weder uit de … van …
5. dat de Heere Zijn … bezocht had, gevende hun …

6. Als zij nu gingen op den weg om weder te keren naar het land …
7. Gaat heen, keert weder, een iegelijk tot het … van haar moeder;
8. Keert weder mijne … gaat heen;
9. en … kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan.
10. Alzo gingen zij beiden, totdat zij te … kwamen.
11. en zij kwamen te Bethlehem in het begin van de …
Deze mag je ook nog doorstrepen: GRENZEN KEUZE PASPOORT

Kleurplaat

Verhaal uit: ‘Kleine Toean’ door A. Korpershoek – van Wendel de Joode (Uitgeverij Den
Hertog)
Uit: ‘Kleine Toean’ door A. Korpershoek – van Wendel de Joode (Uitgeverij Den Hertog)

Hoofdstuk7: Een gevaarlijk plannetje

De volgende dag loopt Mirko wel drie keer langs Noeriahs hut. Maar steeds zit Noeriah op haar
oude plaatsje bij de opening. Eén keer kijkt ze hem lang aan met haar zwarte ogen. Mirko’s hart
begint ervan te bonzen. Wat kijkt ze vreemd.’t Lijkt wel of ze begrijpt wat hij van plan is. Zou dat
kunnen? Je weet nooit... Vroeger wist ze ook veel meer dan de andere mensen. Dat vertelden de
geesten haar, zei ze altijd. Hij loopt vlug naar de bosrand. Hè gelukkig, nu kan ze hem niet meer
zien. Hij wordt opeens een beetje boos op zichzelf. Noeriah kán het immers niet weten! Geesten
bestaan immers niet? Als het avond wordt gaat Mirko weer door het bos. Hij durft nu niet meer
over het paadje langs de hut van Noeriah te gaan. Nee hoor, hij zal door de struiken heen kijken of
ze bij de hut zit. Ze zal toch wel eens een keertje weggaan. Ze moet toch ook eten hebben en zo.
Zacht sluipt hij dichterbij. Nu kan hij de hut zien.
Hè… Mirko zucht ervan. Ze zit er weer. Zou ze soms helemaal niet meer kunnen lopen met haar
zieke been? Hij gaat op een boomstronk zitten. Wat jammer nu. Hij moet nu tot morgen wachten.
En Peter wordt steeds maar zieker! O nee! Kijk eens! Wat doet ze nu? Ze staat op. Ze knoopt het
net om haar hoofd. Ze gaat weg! Mirko zit doodstil. Hij kijkt met grote ogen. Ze kan bijna niet lopen,
ziet hij. Ze leunt met twee handen op een dikke stok. Maar wat is dat? Ze komt hier heen. Wat
komt ze doen? Rode bladeren zoeken voor haar been? Hij staat vlug op en gaat achter een dikke
boom staan. O, als ze hem hier ziet! Mirko durft haast geen adem te halen. Doodstil staat hij.
Slof… slof… hoort hij haar voeten gaan door de losse bladeren. Nu moet ze toch vlakbij zijn. Mirko
houdt zich zo klein mogelijk.
Slof.. slof… Nu gaat ze hem voorbij. Als ze nu maar niet achterom kijkt, want dan ziet ze hem
misschien staan. Hè gelukkig, ze verdwijnt tussen de bosjes. Ze is weg! Maar nu! Mirko staat even
stil te denken. Hij kan hier niet blijven staan. Hij moet nú naar de hut gaan. Hij beeft ervan. Gek, hij
was het zo vast van plan en nu durft hij haast niet. En toch… het móet! Als hij het nu niet doet, kan
het niet meer. En Peter dan? Opeens schiet hij tussen de bosjes uit. Nee, niemand te zien. Nu
moet hij vlug zijn! Hij loopt naar de hut, een beetje onverschillig – nét of hij daar niets te maken
heeft. Maar als hij vlakbij, kijkt hij nog eens om zich heen en wipt dan vlug naar binnen. O, wat is
het hier donker! En het ruikt zo raar! Noeriah heeft zeker weer vieze dingen gekookt voor haar
been. Mirko’s hart klopt wild. Zijn handen trillen. Waar zou Noeriah die amulet verstopt hebben? Hij
voelt tussen het riet van het dak. Niets! Hij tast langs de planken. Niets! Telkens stopt hij om even
te luisteren of hij iemand hoort. Hij denkt: Als ze komt, dan doe ik net of ik háár zoek. Dan vraag
ik: “Hoe gaat het met uw been, Noeriah?”
Maar alles blijft stil. Een vogel zingt hoog in een boom. Mirko zoekt verder. Eindelijk… daar, onder
wat gras verstopt, vindt hij iets hards. Het is de amulet! Vlug gaat hij naar buiten. Daar is alles stil.
Er is niemand in de buurt. Mirko gaat er als een haas vandoor. Hij holt regelrecht naar een beek
aan de andere kant van het dorp. Met een boog gooit hij de amulet over het water. Plons… gaat
het. Hij is weg! Langzaam gaat hij terug. Af en toe zucht hij van opluchting. Gelukkig, het is
gebeurd. Nu hoeft de Heere Jezus niet meer boos te zijn.

Wordt vervolgd

Lezenswaardig
Oene, 1 juli 1961.
Het zijn drukke en inspannende weken geweest voor velen. Dag en nacht is het werk in de
hooibouw doorgegaan en veel arbeid is er verricht. Hoe de boeren het altijd volhouden, weet ik
niet, maar het gebeurt. Er is in het menselijk organisme toch wel veel kracht om altijd maar voort te
kunnen, dag na dag, week na week. En toch is die kracht niet onuitputtelijk! Ook dat blijkt steeds
weer. Telkens hoor, - gelukkig nog niet in de gemeente! – van mensen die afknappen en opeens
dood zijn, enkel en alleen van het harde werken. Het is toch wel een waarschuwing, al helpt ’t
meestal niet veel. Een mens is niet van metaal, en zelfs metaal kan moe worden. Wij hebben onze
rust dringend nodig om onszelf te ontspannen en onze reserves weer op te vullen en nieuwe
kracht te krijgen. Daarom is het toch wel heel goed, dat na elke drukke werkweek een zondag
aanbreekt. Vooral voor ons innerlijk leven. Al de dingen dezer aarde en al de arbeid onzer handen
kunnen ons zo vermoeid en ledig laten. Maar, op Gods dag en in Zijn huis mag somtijds worden
ondervonden: “Hier wordt de rust geschonken…”. Dan, door Zijn Woord, wordt het hart gesterkt
door genade. Om dan weer voort te kunnen, de nieuwe werkweek tegen. Vorige week zei iemand:
“De mensen hebben ’t echt wel nodig, dominee, dat ze zondags wat meekrijgen om verder te
kunnen, vooral in deze weken met zoveel werk en zoveel zorg”.
Ik geloof het! En welk een zegen kan dan de rustdag wezen door het Woord des Heeren. Wij
moesten ’t maar meer en meer waarderen en uitzien naar de zegen van dat Woord op elke nieuwe
rustdag. Daar ligt de bron van kracht, die onze kracht kan sterken, de centrale, die van dag tot dag
de lege accu’s van ons leven bij kan laden, zodat de motor weer kan draaien. Zonder dat gaat ’t
fout. Dan knappen we af en zinken in elkaar. Maar “ ’t is Isrels God, Die krachten geeft, van Wien
het volk zijn sterkte heeft”. Maar: Hij is Zelf de roem en de Kracht van een krachteloos volk, dat
altijd weer mag ondervinden: “Die den Heere verwachten zullen de krachten vernieuwen, zij zullen
opvaren met vleugelen als de arenden, zij zullen lopen en niet moede worden, wandelen en niet
mat worden”. En die Kracht zal ons in staat stellen om alles te verrichten waartoe het leven ons
roep en alles te dragen wat God te dragen geeft. Naar het Woord van onze tekst van
zondagmorgen: “Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft”. Fil. 4 : 13.

Ds. J. Doornebal (1909 – 1975)

OVERIGE BERICHTEN
Cursus evangelisatie 2016-2017
Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het Evangelie uit te dragen, maar
toch telkens zoveel schroom te ervaren om een gesprek over het geloof aan te gaan. Vanaf D.V.
september 2016 organiseert de commissie evangelisatie van de HHK voor de derde keer een
cursus die juist op dit dilemma ingaat en mensen wil toerusten om in eigen omgeving het
Evangelie uit te dragen.

Inhoud cursus
De cursus wordt gegeven door docenten die deze spanning herkennen en in meer of mindere
mate ervaring hebben in het evangelisatiewerk. De cursus zal vooral praktisch gericht zijn. Er is
een lesprogramma opgesteld voor tien lesdagen, steeds op de zaterdagochtend.
De cursus wordt gegeven in Veenendaal en bij voldoende deelname ook in Sirjansland. Voor meer
informatie en aanmelding zie:
http://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/toerustingactiviteiten-en-fondsen/cursusevangelisatie of bel Jos van der Hoog 06-12516913. Aanmelden liefst voor D.V. 1 augustus
2016. Het cursusgeld voor het cursusjaar 2016/2017 bedraagt € 100,00 per persoon. Echtparen
ontvangen korting. Zij betalen slechts € 175,00. Van harte welkom!

HHJO zoekt een nieuw bestuurslid / penningmeester

Binnen het HHJO-bestuur is een vacature ontstaan voor een bestuurslid/penningmeester. Voor
deze vacature zijn we op zoek naar een kandidaat die:
•
•
•
•
•

Belijdend lid is van de Hersteld Hervormde Kerk;
Minimaal over HBO werk- en/of denkniveau beschikt;
(Enige) bestuurlijke ervaring en een financiële achtergrond heeft
Affiniteit met jeugd- en jongerenwerk heeft;
In staat is om mede beleid te ontwikkelen ter verbetering van bestaande kernactiviteiten en
nieuw te organiseren activiteiten op het gebied van onder andere:
-ontwikkeling van ondersteunend werkmateriaal;
-kadervorming;
-conferenties en landelijke jongerendagen;
-ondersteuning bij regionale activiteiten;
-ondersteuning aan plaatselijke kerkenraden

Voor meer informatie over de werkzaamheden of aanmelding voor een oriënterend gesprek kunt u,
bij voorkeur voor 8 juli 2016, contact opnemen met de secretaris van de HHJO, de heer J. van
Zijtveld (jvanzijtveld@solcon.nl, 0184-449343).

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 28 augustus. Kopij hiervoor kan tot
uiterlijk donderdag 18 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 Jakobus 4 vs. 14-15).

Gedicht
Gelijk de zon is vol van licht!
Zo straalt ook van Uw aangezicht,
Het vriendelijkste licht in mij,
O Zonne, door Uw heerschappij!
Gelijk de zon is vol van gloed,
Zo zijn Uw wonden vol van bloed,
Om mij te reinigen van schuld,
O Lam, Die 't alles hebt vervuld!
Gelijk de zon schijnt al de dag
Dat ik U zo aanschouwen mag,
Als 't enige Licht van mijne ziel,
Op wie Uw licht, o Zonne, viel.
Gelijk de zon is vol van kracht,
Zo zijt Gij Koning, vol van macht,
Om mij te leiden naar Uw raad,
O Zonne, Die daarboven staat!
Gelijk de zon is vol van glans,
Zo schijnt ook van Uw troneglans,
Uw heerlijkheid op mij, Uw kind,
Die ’m om Uzelve hebt bemind.
Gelijk het licht verdrijft de nacht,
Zo heeft Uw licht mij heil gebracht,
Dat nimmer van mij wijken zal,
Al zonk ook weg het gans heelal.
(uit: 'Ontferm U onzer uit gena’ van ds. L.G.C. Ledeboer)

