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
Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse
kentekenen, veertig dagen land, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het Koninkrijk
Gods aangaan
Handelingen 1 : 3
Wat is onderwijs nodig en wat blijft het nodig! Zo wilde ook de Heere Jezus Zijn Kerk leren. Nadat het
grote werk, het aanbrengen van de zaligheid, volbracht was, is Hij opgestaan uit de doden en heeft
Hij Zichzelf levend vertoond. Hij heeft niet alleen de zaligheid verdiend maar Hij schenkt deze ook
weg aan verloren zondaren. Zijn liefste werk! Daarom vertoont Hij Zich levend. Dat doet Hij nu nog
steeds. Niet meer in letterlijke zin, maar in de gedaante van Zijn Woord. Hij moest opstaan uit de
doden, opvaren ten hemel en de plaats aan de rechterhand van Zijn Vader innemen om de zaligheid
weg te schenken aan mensen die dood liggen in zonden en misdaden. En tegelijk, wat is het moeilijk!
Wil ik de zaligheid wel hebben? Hebben wij het hier op deze aarde niet prima voor elkaar?
Natuurlijk, er zijn moeilijke zaken en onbegrepen dingen. Maar over het algemeen kunnen we ons
best redden. En vinden we het moeilijk om afstand te doen van alle aardse beslommeringen. Waar
gaan uw gesprekken over? Waar maakt u zich druk over en kunt u zich zorgen over maken? En jouw
interesses, waar gaan die naar uit? Waar vullen je dagen, weken en maanden zich mee? Let eens op
de opgestane Levensvorst! Hij vertoonde zich door gewisse kentekenen. Hij was met hetzelfde
lichaam opgestaan. Hoewel Zijn lichaam nu een verheerlijkt lichaam was, waren de littekenen te zien.
Hij sprak met hen en Hij at met hen. Hij was het werkelijk, Die van de doden was opgestaan! Is dat
ook in (jo)uw leven te zien? Als u door de opstanding van Jezus Christus uit de doden bent
wedergeboren tot een levende hoop (1 Petr. 1: 3)? Zolang het (nog) nodig is?
De Heere Jezus heeft ook deze periode weer vol gemaakt of volmaakt. Veertig dagen lang! En Hij
heeft gesproken van het Koninkrijk van God. Als wij toch mogen weten wat de Drieenige God heeft
gedaan in het werk van de herschepping dan willen wij toch niet anders dan daarover spreken? Zijn
het dan geen wonderlijke dingen? Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de
dingen, die deze dagen geschied zijn? (…) De dingen aangaande Jezus de Nazaréner, Welke een
profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk (Luc. 24: 18b, 10). Leven uit de
opstandingskracht van Christus. Dat is duidelijk herkenbaar staan op de plaats waar de Heere u heeft
gesteld en spreken over het wonderlijke Koninkrijk van Gods genade! Hoe moet het? Onmogelijk in
eigen kracht! Maar daarom zit Hij nu aan de rechterhand van Zijn Vader, biddend. ‘O Zoon, maak ons
Uw beeld gelijk.’
Ds. R. van de Kamp, Putten
Kerkdiensten
7 mei

14 mei

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

Ds. J. Kommerie (Andelst)
Bediening Heilige Doop
Ds. W.J. van den Brink (Scherpenzeel)
Diaconie (Fonds noodlijdende gemeenten en personen)
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

10.00 uur

Kand. G.K. Terreehorst (Apeldoorn)

21 mei

19.00 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. R. van de Kamp (Putten)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

10.00 uur

Ds. G. Hendriks (Opheusden)
Koffiedrinken + zingen na de dienst
Kand. D.C. de Pater (Bennekom)
Diaconie (Meet-inn)
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte
25 mei
10.00 uur
Hemelvaartsdag 1e collecte
2e collecte
3e collecte

Kand. W.F. ‘t Hart (Leiderdorp)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

28 mei

Ds. G.A. van den Brink (Capelle aan den IJssel)
Ds. G.A. van den Brink (Capelle aan den IJssel)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

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

Van de kerkenraad
Na Pasen
De Heere is waarlijk opgestaan! Zo klonk het met Pasen. Hij heeft de dood overwonnen! Onze schuld,
onze zonden die Hem hebben laten lijden. Het is betaald. Zijn bloed reinigt ons. Met Hem begraven,
en met Hem opgestaan. Leven we vanuit die opstanding? Wetend dat door Zijn opstanding voor ons
het nieuwe leven aanvangt? ‘Een leven, door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid?!’
We wensen u dat van harte toe. Juist ook als de zonden zo zwaar kunnen drukken. Als u gebukt gaat
in dit leven en u het moeilijk hebt, denk dan aan het nieuwe opstandingsleven dat zal aanbreken
wanneer Hij komt!
Beroep ds. W. Schinkelshoek
Afgelopen dinsdag hebben we als gemeente een beroep mogen uitbrengen op ds. Schinkelshoek.
Voor de 6e keer is er een beroep uitgegaan. Als gemeente, maar ook voor ds. Schinkelshoek, een
spannende en intensieve tijd. Een beroep wat voor Gods aangezicht besloten zal moeten worden. We
vragen om uw gebed voor ds. Schinkelshoek en zijn vrouw, en ook voor ons als gemeente. De uiterste
beslissingsdatum zal zijn op DV. 16 mei as. Vandaag heeft ds. Schinkelshoek op beroep gepreekt en
heeft u kennis kunnen maken met hem en zijn vrouw. Een kaartje of bericht zal ook zeker op prijs
gesteld worden. Dit kunt u sturen naar Kakebeen 25, 2931 RD Krimpen aan de Lek.
Verkiezing ambtsdrager
In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad een dubbeltal opgesteld voor de
vacature van het ambt van diaken. Dit dubbeltal is, in alfabetische volgorde:
• Dhr. D. Marchal, Bennekomseweg 109 te Renkum

• Dhr. K. Slotegraaf, Winde 37 te Bennekom
Op D.V. 11 mei 2017 zal er een stemmingsvergadering worden gehouden, waarin alle belijdende
leden van de gemeente hun stem mogen uitbrengen. Aanvang van de vergadering is om 19.45 uur.
Zowel u als gemeente, alsmede de beide heren, wensen we van harte Gods zegen toe in deze
stemming. Dat de Heere de weg zal wijzen en dat de man naar Zijn raad zal worden verkozen.
Afleggen openbare geloofsbelijdenis
Op 2e Pinksterdag hopen de volgende belijdeniscatechisanten in het midden van de gemeente, voor
Gods aangezicht, belijdenis van het geloof af te leggen:
• Jan Hendrik (Henry) van de Brink
• Maria Theresa (Esther) van de Brink - de Geit
• Johannes (Johan) van Giesbergen
• Cor Nelis (Corné) Schipper
• Maartje (Martine) Schipper - Snoek
• Geerten Timotheus (Tjeerd) van Spronsen
• Marinus Leonardus (Martin) Vroegindeweij
• Alberdina Johanna (Dinanda) Vroegindeweij - Wiersma
• Pieter Jan (Pieter Jan) van Wageningen
De belijdeniscatechisanten hebben hun verlangen uitgesproken om in het openbaar de Naam van
Heere te belijden. De kerkenraad zal in de komende week persoonlijke gesprekken voeren met de
catechisanten. Op 30 mei zal vervolgens de aannemingsavond plaatsvinden. We wensen hen een
gezegende voorbereidingstijd toe.
Laten we als gemeente voor deze catechisanten bidden. Het is een grote zegen om hen te ontvangen
als belijdende leden van de gemeente. Bidt dat ze niet zullen zinken in twijfel door op zichzelf te zien,
maar dat ze mogen opzien naar Hem, van wie ze mogen getuigen. Hij die ons Zijn Trooster, de Heilige
Geest, heeft gegeven. “Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den
Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen”.
Winterwerk
Het winterwerk loopt weer op z’n einde. Diverse verenigingen en clubs hebben al weer de laatste
avond of middag gehad. We mogen terugzien op een gezegend seizoen, waarin we elkaar hebben
ontmoet rondom Gods Woord. Ontmoetingen waarbij de Heere Zijn zegen en nabijheid heeft willen
geven. Laten we elkaar vasthouden in en door het Woord, opdat we onze weg met blijdschap en vol
verwondering mogen gaan. Eenieder die het afgelopen seizoen zich heeft ingezet en heeft
bijgedragen aan al het werk in de gemeente, zeggen we via deze weg hartelijk dank.
Uit de gemeente
Getrouwd
Op 19 april jl. zijn Lourens en Reinate Boonzaaijer in het huwelijk getreden. In de dienst, waarin ze
Gods zegen ontvingen, sprak ds. G.A. van den Brink over Mattheus 6:8b “Uw Vader weet wat gij nodig
hebt, eer gij Hem bidt”. Een prachtige tekst waarop zij (en ook wij) elke dag mogen pleiten. We
wensen Lourens en Reinate van harte Gods zegen toe.

Roosters en data
3 mei
9 mei
10 mei
11 mei
13 mei
18 mei
18 mei
18 mei
20 mei
27 mei
30 mei
31 mei

Collectemunten, 18.30 – 19.30 uur
Vrouwenvereniging, aanvang 09.30 uur
Vrouwenvereniging, aanvang 19.45 uur
Stemmingsvergadering, aanvang 19.45 uur
Gebedskring, aanvang 07.15 uur
Collectemunten, 18.30 – 19.30 uur
Lidmatenkring, aanvang 19.30 uur
Inleveren kopij kerkbode juni
Klusmorgen, aanvang 09.00 uur
Gebedskring, aanvang 07.15 uur
Vrouwenvereniging, aanvang 09.30 uur
Vrouwenvereniging, aanvang 19.45 uur

Kerkautorooster
Zondag 7 mei
Zondag 14 mei
Zondag 21 mei
Donderdag 25 mei
Zondag 28 mei

Oppasrooster
7 mei
14 mei
21 mei
25 mei
28 mei
4 juni

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

fam. Zondag, 0318-619638
fam. Marchal, 06 424 831 34
dhr. Vink, 06 515 523 30
fam. van Leeuwen, 0318-561549
mevr. Heij, 0318-655922 / 06 17820877
fam. Slotegraaf, 0318-413483
fam. Boonzaaijer, 06 310 007 07 / 0318-308618
fam. Soeters, 0318-415715
mevr. de Rijke, 06 343 299 11
fam. v.d. Craats, 0318-418304

Mw. M. Moerman, Mw. G. Koekoek
Mirjam van Engelenhoven, (reserve: Carolien Visser)
Mw. H. van de Pol, mw. A. Aalbers
Rebecca Adam, (reserve: Marit Visser)
Mw. A. Budding, Mw. C. van der Sluijs
Christien van Wageningen, (reserve: Anna-Maria Buitink)
Mw. N. de Kool, mw. S. van Harten
Geke van Engelenhoven, (reserve: Simone van Wageningen)
Mw. A. Mouthaan, mw. E. Kroon
Ellen Visser, (reserve: Mirjam van Engelenhoven)
Mw. M. Moerman, mw. G. Koekoek
Carolien Visser, (reserve: Rebecca Adam)

Diaconie
Aanstaande collectes
Op zondag 7 mei staat de landelijke collecte voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen
gepland. Door middel van dit fonds helpen gemeenten elkaar zodat geldgebrek geen obstakel hoeft te
zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeenteleven. Kleine gemeenten,
of combinaties van kleine gemeenten, kunnen ter stimulering van het beroepingswerk voor een
periode van vijf jaar een beroep op dit fonds doen. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze
gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstanding de predikantsplaats financieel in stand te
houden. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 20%
verminderd. De collecteopbrengst is ook bestemd voor gemeenten die in bijzondere omstandigheden
verkeren en (tijdelijk) financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden,
een ondersteuning krijgen uit dit fonds.
Door het fondsbestuur zijn er voor de komende jaren weer diverse toezeggingen voor ondersteuning
gedaan. Voor 2017 is in de begroting een bedrag van € 120.000 opgenomen voor het fonds
noodlijdende gemeenten en personen. Ongeveer € 95.000 van dit bedrag komt uit de
collecteopbrengsten.
Wij willen u vragen om onze gemeenten en de predikanten ook te gedenken in uw gebeden. Bij
voorbaat hartelijk dank voor uw meeleven en collectegaven.
Op zondag 21 mei staat er een collecte voor Meet-inn op de agenda.
Wat is Meet inn?
Meet-Inn is het inloopcentrum in hartje Ede dat al bijna 30 jaar namens vele kerken in Ede
christelijke aanwezigheid in de samenleving presenteert. Voor gasten die maatschappelijk, sociaal en
contactueel beschadigd en beperkt zijn, voor kerkleden die graag praktisch iets voor hun naast
willen betekenen.
Missie Meet-inn: Meet-Inn vervult een diaconale opdracht, mede namens de participerende kerken in
de regio Ede. Vanuit deze opdracht wil Meet-Inn present zijn in de samenleving door een gastvrije
plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben of zich in een sociaal
isolement voelen. Ontmoeting, ontspanning en ondersteuning zijn daarbij centrale thema’s, waaraan
door een deskundig team van vaste medewerkers en vrijwilligers vorm en inhoud wordt gegeven.
Meet-Inn doet haar werk vanuit de christelijke overtuiging en het geloof dat God de mens heeft
gemaakt om met elkaar in harmonie te leven en voor elkaar te zorgen.
Visie Meet-inn: Meet-Inn nodigt gasten uit om binnen het inloopcentrum zichzelf te kunnen zijn,
anderen te ontmoeten en met eigen talenten dienstbaar te zijn aan anderen binnen Meet-Inn. Gasten
worden met respect en waardigheid tegemoet getreden.
Doelstelling: Meet-Inn wil voorbijgangers en vaste bezoekers, op een gastvrije en laagdrempelige
manier ontmoeting, ontspanning en (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aanbieden. Zij streeft ernaar
met haar inloopcentrum zes dagen per week op vaste tijden geopend te zijn.
Vijf dagen per week kun je gewoon binnenlopen tijdens de Open Inloop voor een praatje, de
krant, koffie, een vraag of even helemaal niks. Tussen drie en vier uur 's middags is de thee gratis!
Mee-eten is gezellig, dit kost € 4,25. Geef je voor drie uur 's middags op, dan rekenen we op je.
Meet-Inn is er voor iedereen. Voor u, voor jou, voor jullie als gezin. Kom gerust een keer mee-eten,
doe mee met de muziek- (Jamm-Inn) of de spelletjes-avond. Bezoek onze senioreninloop, praat mee
tijdens het Zinvol Cafe over zingeving en levensvragen of doe mee met een taalgroep Nederlands.

Deze en alle andere collecten in mei van harte aanbevolen!
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
Collectemunten
In de komende maand kunt u op woensdag 3 en donderdag 18 mei 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
Deze maand is de klusmorgen op zaterdag 20 mei. Helpt u mee? Vele handen maken licht werk! We
beginnen om 09.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Voor info: Dhr. D. J. van Leeuwen, tel.
0318-561549.
Activiteiten
Paasmuziekavond
Met elkaar mogen we terugkijken op een mooie paasmuziek avond. Een mooie bijeenkomst waarin
we met elkaar het lijden en sterven, en de opstanding van Jezus mochten gedenken.
We willen dan ook iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen.
Flessenactie
Wat fijn dat er al door gemeenteleden de container voor de lege flessen en de fles voor de bonnetjes
gevonden wordt. Ook deze maand roepen we iedereen op om de lege flessen bij de kerk in de witte
container in te leveren. Heeft u statiegeld bonnetjes? Ook deze zijn van harte welkom in de fles aan
het prikbord in de hal van de kerk. Het zou leuk zijn wanneer we deze actie door een goede
opbrengst vaker kunnen gaan inzetten.
Fietstocht/gemeentedag
Het is zo zover, de fietstocht/gemeentedag op D.V. zaterdag 24 juni. Als commissie zijn we dan ook al
druk bezig met de voorbereiding. Bij deze willen wij u/jullie alvast een inkijkje geven hoe deze dag er
uit zal gaan zien.
14.30/15.00 uur
Starten met de fietstocht
Vanaf 15.00 uur
Activiteiten voor de kinderen en ouderen
16.00/16.30 uur
Terugkomst fietsers en ontmoeting
17.00 uur
Diensten/productenveiling
17.00/17.30 uur
Eten
19.00 uur
Afsluiting van de dag
Om deze dag mogelijk te maken en te laten slagen, willen we iedereen vanuit de gemeente vragen om
te komen en zo mogelijk te helpen bij de activiteiten. Vind u/jij het leuk om te helpen? Stuur dan een
mailtje naar actie@hhgede.nl. Iedereen is van harte welkom!

Dienstenveiling
Zoals hierboven al werd vermeld hopen we weer een dienstenveiling te organiseren.
Deze zal live gehouden worden op de gemeentedag. We willen iedereen uitnodigen om diensten en
producten aan te melden door te mailen naar actie@hhgede.nl
Vindt u het leuk om iets te bakken, of om iets te doen voor een gemeente lid, meldt dit dan aan als
dienst. Mocht u iets hebben wat u op de dag zelf zou willen veilen, meldt dit dan aan als verkopend
product. Alle mogelijke diensten en producten zijn van harte welkom! Verse etenswaren liever niet
meebrengen om te veilen. Dit om bederven en verspilling tegen te gaan. Wij zien graag de
aanmeldingen tegemoet. Uiterlijke inleverdatum is 17 juni.
Zending en evangelisatie
Bijbelvertaalwerk familie Karels
De maand mei staat ligt weer voor ons. Inmiddels weten we van vakantieplannen van twee
gemeenteleden die Jacob en Albertine gaan opzoeken in Tanzania. Dat is heel erg leuk nieuws!
Op dit moment is het weer wat drukker op de compound bij Jacob en Albertine. Er wonen ondermeer
een Nederlandse en een Amerikaanse juf vlakbij en dat is heel gezellig. Wel blijft het nog spannend
wie de les gaat geven na de zomervakantie.
Ook het vertaalwerk van Jacob gaat door.
Hij is bezig met de Romeinenbrief.
Daarnaast heeft hij afgelopen tijd een
liedboek gecontroleerd. Dat is nog eens
zingend je werk doen!
Ten behoeve van de voorbereiding op de reentry lezen we onder andere een boekje
van Neal Pirolo: ‘Een thuisfront voor de
zendeling’.
Daarin staat heel mooi beschreven hoe
lichamelijk maar ook geestelijke leven van
een zendeling veranderd door te tijd.
Hierin zien we dat dit een heel belangrijke
tijd is voor Jacob en Albertine. Laat u hen
weten dat u met ze meeleeft? Blijft u het
werk van Jacob en Albertine financieel
ondersteunen en in gebed meenemen?

Zendingscommissie
Dominee van der Bas is inmiddels 3 maanden in Malawi. Hij schrijft een indrukwekkend stuk over de
belevenissen die ze afgelopen tijd hebben meegemaakt. (www.hersteldhervormdekerk.nl)
Er is allerlei reden om onder uw en jouw aandacht te brengen, van hoe groot belang het is, dat er
voorbede wordt gedaan voor het werk van de zending. De Heere Jezus zei tegen Zijn discipelen:

Zonder Mij kunt gij niets doen, Johannes 15 : 5. Wanneer dat ergens nadrukkelijker ervaren wordt,
dan is dat wel op het zendingsveld.
We vragen u en jou daarom om op elke zondag, bij het verlaten van de kerk, wanneer u en jij een
bijdrage in de zendingsbus doet, om op die dag ook te bidden, dat God Zijn werk zal volvoeren op het
zendingsveld, in Tanzania, Suriname en in Malawi. Laat er gebed zijn, dat Hij Zijn Woord bevestigen
zal, zoals we lezen in Jesaja 55 : 11, ‘Mijn Woord zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen
hetgeen dat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend’.

Verenigingen / kringen
Gebedskring
‘Niet de armoede van ons hart maar de rijkdom van het Woord van God moet ons gebed bepalen.’
(Bonhoeffer)
Komt u ook op de volgende gebedskring? Van harte welkom op de zaterdagen 13 en 29 mei van
07.15 uur tot 08.15 uur.
Vrouwenvereniging
We hebben in de maand mei nog twee bijeenkomsten staan. Dinsdagochtend 9 mei en
woensdagavond 10 mei behandelen we Bijbelstudie 10 'Want U is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in der eeuwigheid'.
Dinsdag en woensdag 30 en 31 mei zal de laatste bijeenkomst zijn van het seizoen. Dan hopen we
Bijbelstudie 11 te behandelen wat gaat over 'Amen'.
Dinsdag 20 juni hopen we met elkaar gezellig een dag weg te gaan. Jeanette en Alma hebben een heel
mooi programma in elkaar gezet en we zien ernaar uit deze dag met elkaar te beleven! Per
touringcar gaan we naar Dordrecht waar we stichting 'de Hoop' bezoeken en luisteren naar
getuigenissen; 's middags zullen we varen in fluisterbootjes. We zijn dankbaar dat we dit mooie jaar
zo mogen afsluiten en hopen op een goede, gezellige en gezegende dag.
Jeugdvereniging Ichthus
Algemeen
21 maart hebben we een gezellige afsluitende avond gehouden. Ook al vanwege het weer (koud en
nat) hebben we er een gezellige avond van gemaakt in de ‘Dorsvloer’. We hebben nagedacht over
‘eenzaamheid’, en ons gerealiseerd dat er ook op school, en ook in de kerk jongeren eenzaam kunnen
zijn. Laten we als gemeente deze jongeren, maar ook ouderen opzoeken en betrekken, ook als dat
moelijker gaat!
Al met al kijken we als bestuur dankbaar terug op dit seizoen. We hebben een leuke groep nieuwe JVers, die nu al weer helemaal gewend zijn (en de trouwe bezoekers blijken te zijn van activiteiten!!).
Ook bij de +16 kijken we terug op heel gevarieerde avonden, die als overeenkomst hadden dat ze én
leerzaam waren én gezellig.
Bij het jeugdwerkoverleg hebben we van de kinderclub doorgekregen wie we komend jaar mogen
verwelkomen op de JV. Leuk, we kijken er al weer naar uit om jullie welkom te heten. Graag komen
we daarvoor even op de kinderclub kijken…
Tenslotte komt het kamp 2017 steeds dichterbij. Het kamphuis is gereserveerd, de taken zijn
verdeeld binnen het bestuur en we zullen de komende tijd hulp vragen bij JV-ers. D.V. vrijdagavond

30 juni vertrekken bij de kerk vandaan richting GEES. En we willen daar niet eerder weg dan
maandagmorgen! En in de tussentijd hopen we een hele mooie tijd met elkaar te hebben.. In deze
maand mei gaan jullie meer over het kamp horen!
Wilt u (gemeente) ook deze maand de jeugd van de gemeente opdragen in gebed?

Puzzelhoekje
Ha jongens en meisjes,
Voor jullie ligt het laatste puzzelhoekje die ik voor jullie heb gemaakt. Gelukkig is er een hele goede
vervangster gevonden: Christien van Wageningen. Ik heb het altijd fijn gevonden om de juiste
antwoorden en de mooie kleurplaten van jullie binnen te krijgen. Dank je wel! Ik hoop dat jullie nog
heel veel puzzels zullen maken en kleurplaten zullen kleuren. Doe je best!
In deze puzzel vind je allemaal woorden die met de Hemelvaart van de Heere Jezus te maken hebben.
Alleen… de letters zijn aardig door elkaar heen geraakt! Weet jij welke woorden er moeten staan? Je
kunt ze vinden in Handelingen 1, het vers staat erbij. Staat er een cijfer onder de letter? Zet die letter
dan in ‘de oplossing’. Wat lees je daar en waar lees je dit in het hoofdstuk?

Hieronder zie je het puntenaantal van de kinderen die de puzzel of kleurplaat in 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
Monica de Pater
Héléne de Pater
Nico Harskamp
Leah de Bruijn

14
18
14
6
6
4
20

Geanne Visser
Ellen Visser
Loïs Visser
Henrik Budding
Renske van Ingen
Charlotte v/d Bovenkamp

6
4
16
16
14
14

Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of opsturen naar Christien van
Wageningen, Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ in Ede.
Groetjes, Annemarie
Kleurplaat

Vervolgverhaal
Uit: ‘Hanneke’s barre tocht op het wijde water’ door C. van Rijswijk (Uitgeverij Gebr. Koster)
Hoofdstuk 2: Hanneke kan niet in slaap komen
Een poosje nadat Hanneke door opa thuis gebracht is, komt vader binnen. “Het gaat mis”, zegt hij
kortaf. Verschrikt kijkt moeder op. “Ik ben juist bij de dijk geweest, maar die zal het water niet lang
meer tegen kunnen houden. De mensen van de dijkversterking zeggen, dat ze verder niéts meer

kunnen doen. En het water blijft maar stijgen! Op sommige plaatsen loopt het zelfs al over de kruin
van de dijk. Misschien staan we wel vlak voor een grote ramp”, besluit vader. Angstig kijkt moeder
naar haar vijf kinderen. “Zullen we niet naar opa gaan?” vraagt ze. Maar vader schudt zijn hoofd. “Opa
woont wel verder van de dijk af, maar als de dijk breekt zal zijn huis ook door het water getroffen
worden.” “Laten we maar hopen dat het meevalt”, zegt moeder tenslotte. Vader is echter niet gerust.
Verschillende keren loopt hij de dijk op en praat met de mensen die naar het wassende water staan
te kijken. “Kijk, van Beek, daar loopt het water al met groot gedruis over de dijk”, zegt een man. Vader
ziet het. Zelfs worden grote ijsstukken door het water meegevoerd! Opnieuw zegt vader: “Het gaat
mis. De dijk kan het zó nooit lang meer houden”.
De andere man is het met vader eens. “Alleen weten we niet, wáár de dijk het begeven zal”, praat de
man. En dat is waar. Niemand kan van te voren zeggen, wáár de dijk zal breken en iedereen hoopt
maar dat de dijk het houden zal. Dan loopt vader weer de dijk af naar huis. Het geklots van het water
en het gedreun van het ijs tegen de dijk vervullen hem met grote vrees. “Zakt het water nog niet”, is
het eerste wat moeder vraagt als vader binnenkomt. “Zakken? Zelfs grote stukken ijs worden over de
dijk geslagen”, zegt vader. “Er moet een wonder gebeuren, anders komen we onder water te staan”.
Moeder zucht. Ze denkt aan haar kinderen, aan het vee en aan het huis. “Hóór! Hanneke roept weer”,
zegt moeder. “Ik heb de kinderen naar bed gebracht, maar Hanneke kan niet in slaap komen”. Dan
gaat vader even naar het meisje toe. “Slaap je nog niet, meid”, vraagt hij. “Vader, ik zie alsmaar die
ijsdam en het hoge water voor me. O, als de dijk toch eens breken zal? Als dat vannacht eens
gebeurde?”
Vader ziet dat zijn dochtertje erg bang is. “Luister eens, Hanneke! Ik geloof niet dat de dijk deze nacht
zal breken. Er zijn opzichters die de zaak heel goed in de gaten houden. Als het gevaar héél groot
wordt, zal de torenklok luiden. En dan vluchten wij allemaal de zolder op en hoger dan de zolder
komt het water niet, hoor! En verder weet je toch wel Wie ons bewaren kan, Hanneke? Het meisje
knikt. Dan kust vader haar en gaat naar beneden. Ze denkt na over wat vader gezegd heeft. Ja, het
water kan gelukkig hier op zolder niet komen. En de Heere kan haar bewaren! Ineens schrikt ze. Ze
heeft wel haar avondgebedje opgezegd, maar ze heeft niet gevraagd of de Heere haar bewaren wil
voor het dreigende water! Stilletjes vouwt ze nu haar handen en vraagt aan de Heere héél eerbiedig
of Hij haar bewaren wil als de dijk breekt. De Heere is immers zo gróót en zo máchtig. Hanneke weet
hoe Hij eens Daniël in de leeuwenkuil bewaarde en de jongelingen in de vurige oven. Ja, heeft de
Heere Jezus niet eens de storm en de zee bevolen stil te zijn? En Diezelfde Heere leeft nóg! Juist als
Hanneke ‘amen’ gezegd heeft, hoort ze dat vader de buitendeur opent. Hij vraagt aan een
voorbijganger hoe het met het water staat. “Niet best, Hendrik! Het water blijft maar stijgen. Tóch
verwacht men de eerste dagen geen doorbraak. Ik was van plan mijn vee naar de dijk te brengen,
maar dat schijnt nog niet nodig te zijn. We zullen maar afwachten. Nu, het beste, hoor!” Hanneke
hoort het geklos van de klompen wegsterven. Door de woorden van de man is Hanneke wat
gerustgesteld. Op straat wordt het steeds stiller. Eindelijk vallen Hannekes ogen dicht. Het kleine
meisje slaapt.
Wordt vervolgd
Website
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)
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scriba@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl
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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 juni komt uit op zondag 28 mei. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk
donderdag 18 mei 2017 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
Zij gingen vóór de dag begon
De droeve gang om Hem ’t aanschouwen.
En onderweg verrees de Zon
Toch bleef hun angstig hart nog rouwen.
Zij vreesden, maar de Liefde won
Zou deze Liefde ooit verflauwen?
Zij gingen vóór de dag begon
De droeve gang om Hem ’t aanschouwen.
’t Was wondervreemd voor hen: hoe kon
Hij ondergaan voor die rabauwen?
Voor hels gespuis, dat leugens spon
Om al hun steunsels af te houwen?
Zij gingen vóór de dag begon.
Zoekt gij het leven bij de dood?
De Heiland is uit ’t graf verrezen.
Bij ’t kleuren van het morgenrood
De wachters vloden, wilt niet vrezen
Hij bleef niet in de aardeschoot
Volzalig is Zijn nieuwe wezen!
Zoekt gij het leven bij de dood?
Uw Heiland is uit ’t graf verrezen.
Hij overwon! Zijn macht is groot!
Zijn Naam moet overal geprezen.
Boodschapt Zijn vrienden in hun nood
Zij worden van hun dood genezen.

Zoekt NIET het leven bij de dood!
Was ooit de zon zó opgegaan
In lichte glans van louter vrede?
De Levensvorst is opgestaan
Het zware lijden werd doorstreden.
Nu is de grote schuld voldaan
De kop van satan werd vertreden.
Was ooit de zon zó opgegaan
In lichte glans van louter vrede?
God ziet hen in Zijn offer aan
Al wie met smart hun schuld beleden.
Die door ’t geloof tot Christus gaan
Voor al hun ongerechtigheden.
De Zon des Heils is opgegaan!
Marinus Nijsse

