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

Predikant Ds. W. Schinkelshoek 0318 70 16 25
 Zandlaan 16, 6717 LP Ede 0654 21 52 85
 ws@solconmail.nl

Scriba Ouderling J. Visser 0318 69 01 60
 Loevestein 31, 6714 BS Ede 
 scriba@hhgede.nl

Secretaris diaconie Diaken J.A. Karels 0318 30 22 32
 Pollenstein 3, 6714 DC Ede
 secretarisdiaconie@hhgede.nl

Telefoon tijdens  alleen in dringende situaties 0657 28 04 60
kerkdiensten 

Koster Dhr. W.C. Oudijn 0318 43 18 41
 0620 54 54 31

Interne Mw. H. Heij 0318 65 59 22
vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon@hhgede.nl 0617 82 08 77

Vrijwilligershulp Mw. J. Linge 0318 62 59 18
Oog voor elkaar Mw. D. van der Welle 0318 57 21 66
 vrijwilligershulp@hhgede.nl

Beheer website Dhr. H.J. Aalbers  0642 12 79 36
 webbeheer@hhgede.nl
 www.hhgede.nl

Kindercrèche (10.00 u) Mw. A.S. van Harten 0318 75 10 39
 kindercreche@hhgede.nl

Redactie Quo Vadis Ds. W. Schinkelshoek (hoofdredactie) 0318 70 16 25
 Mw. J. van Leeuwen, H.C. Oudijn (eindredactie) 
 redactiekerkbode@hhgede.nl

Realisatie Quo Vadis Drukkerij AMV 0318 48 40 74
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Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 
Matth. 11 : 28

Wat moeten wij doen? Wat is er toch beter dan tot Christus te komen? Hij, ja 
Hij alleen, kan ons van onze last verlichten. Niet voor niets geeft Hij zelf de no-
diging: ’Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’. 
Luister naar de volgende woorden: Wat voor last zondaren hebben te dragen 
en hoe zij ook bezig geweest zijn om deze last te verlichten, zij blijven welkom 
bij Christus om in Hem rust te vinden. 

Ik wil u aantonen wat ermee bedoeld wordt om tot Christus te komen. Ver-
volgens wil ik proberen om de betekenis van deze nodiging te ontvouwen en 
ook wil ik uiteenzetten wat de rust inhoudt die Christus belooft aan hen die 
tot Hem komen. Wat wordt bedoeld met het komen tot Christus? Het is niet 
anders dan geloven in Hem. ‘En Jezus zei tot hen: Ik ben het brood des levens; 
die tot Mij komt zal nimmermeer hongeren en die in Mij gelooft, zal nimmer-
meer dorsten’. Het ongeloof is niet het verlaten van de levende wet, maar van 
de levende God. Christus is de Heere, God is in Hem, en Hij roept zondaren 
om tot Hem te komen. Het geloof beantwoordt deze roepstem en brengt de 
ziel terug tot God in Christus. De Schrift houdt ons voor dat Christus ons vele 
voorbeelden noemt om duidelijk te maken, wat het komen tot Hem door het 
geloof inhoudt. Zondaren zijn welkom bij Christus, als de grote Gave van de 
Vader om tot Hem te komen en Hem aan te nemen. ‘Alzo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk 
die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe’. De wereld is 
door Adam in het oordeel gestort, maar God heeft Christus gezonden om de 
slechtste zondaren onder u te nodigen om tot Hem te komen en Hij dringt er 
zelfs bij ons op aan! Kom dan tot Hem, gebroken zielen, die niet anders hebben 
dan armoede en schuld. 

Hij roept ons als de grote Geneesheer van zielen. ’Die gezond zijn hebben de 
Medicijnmeester/Arts niet nodig, maar die ziek zijn’. Christus in het evangelie 
komt in de wereld, als in een ziekenhuis vol zielen die ziek zijn van hun zonde. 
Hij staat gereed om hen te genezen, die tot Hem komen. Onze ziekten zijn vele 
en zij zijn dodelijk, maar Hij is gewillig en bekwaam om die allemaal te genezen. 
Hij is de verhoogde in het evangelie en zegt: ‘Zie op Mij en wordt behouden, 
alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer’. 

M e d i t a t i eM editatie
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K e r k d i e n s t e nK erkdiensten

 U

Hij is het voedsel, dat alleen verzadigen kan. ‘O, alle Gij dorstigen, komt tot de 
wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder 
geld en zonder prijs, wijn en melk’. Onze ziel is leeg en mensen kunnen onze ziel 
niet verzadigen; alleen Christus kan dat doen.  

Ds. Th. Boston      

Deze meditatie, het vervolg van de vorige keer en wordt vervolgd, is van ds. Th. 
Boston (1676 - 1731), tijdgenoot van de gebroeders Erskine. Hij is voor het geloofs-
leven van velen van grote betekenis geweest. Door de rijke inhoud van zijn geschrif-
ten geniet hij zowel in Schotland als daar buiten grote bekendheid.

5 april 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte Diaconie 
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie
 
10 april 10.00 uur Ds. D.C. de Pater (Vaassen)
Goede Vrijdag 19.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte Diaconie
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Geluidsinstallatie

12 april 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e Paasdag 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte Diaconie 
 2e collecte Opleiding predikanten
 3e collecte Kerk en pastorie

13 april 10.00 uur Ds. F. van Binsbergen (Schoonrewoerd)
2e Paasdag 1e collecte Diaconie 
 2e collecte Opleiding predikanten
 3e collecte Geluidsinstallatie



Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

| 3

19 april 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
 18.30 uur Ds. W. van Klinken (Stolwijk)
 1e collecte Diaconie 
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

26 april 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte Diaconie 
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Geluidsinstallatie

Lijden en opstanding 

In het kruis zal ik eeuwig roemen!
En geen wet zal mij verdoemen;
Christus droeg de vloek voor mij!
Christus is voor mij gestorven,
heeft genâ voor mij verworven!
Ik ben van dood en zonde vrij!

Zalig, die in Hem geloven!
O! bestraal ons hart van boven,
Geest der Waarheid! God van heil!
Dat mijn ziel zich toch verlies
Dit is het deel dat ik verkies
In die liefde zonder peil.

Looft, o Sion! Prijst uw Heere!
De aarde luister’, ’t Lam ter ere,
Naar uw heilig psalmgedruis!
Looft Hem, die de hel verplet!
Looft Hem, die Zijn volk ontzet!
Looft uw Koning aan het kruis!

Mr. Isaac da Costa

 U i t  d e  p a s t o r i eU it de pastorie
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Coronavirus
Het coronavirus (officiële naam: Covid-19) brengt wat te weeg. Zowel in de 
maatschappij als in de kerk. Als ik dit schrijf is de maatschappij, op wereldniveau, 
grotendeels lockdown gegaan. Dat wil zeggen: alle openbare activiteiten komen 
tot stilstand en grenzen worden gesloten. Ook kerken ontkomen er niet aan. 
Activiteiten worden stil gelegd, een hele vreemde gewaarwording. Er is stilte.

Hoe moeten we dit duiden?
Die vraag wordt aan ons, als christenen gesteld. Is dit een straf of een oordeel 
van God? Ik hoorde deze vraag op een YouTube filmpje, van een journalist, die 
ik toegezonden kreeg. Hij stelde deze vraag aan verschillende kerkmensen. Dan 
zie je de mensen soms wat ongemakkelijk en twijfelend antwoorden of ze pro-
beren voor de vraag weg te duiken. Andere geven vrijmoedig een antwoord. 
Want hoe moet je dit duiden? 

Prachtig geschapen, maar…
De Heere heeft een prachtige leefomgeving voor mens en dier geschapen. De 
aarde. Een leefomgeving waar mensen en dieren kunnen wonen en leven en 
bovenal hun Schepper mogen loven en prijzen. Echter, door het Bijbels getui-
genis weten we dat de zondeval is gekomen. Zo heeft het kwaad, het onrecht 
en de zonde een plaats gekregen in Gods goede schepping. Het is God Zelf 
die na de zondeval een oordeel uitspreekt over de mens en de schepping. De 
mens zal voortaan op de aarde omringd zijn met doornen en distels, letterlijk en 
figuurlijk. We leven op grond daarvan op een veroordeelde en gestrafte aarde. 
De straf voor mens en dier is dat de dood zijn intrede heeft gedaan. Zoals Paulus 
(in Rom.6 vs. 23) dat bondig formuleert: De bezoldiging (je loon/je salaris) van 
de zonde is de dood. De dood is het tegenovergestelde van het leven. De dood 
wil de schepping vernietigen. Echter ….! De Heere zet tegenover de dood wat 
anders, we kunnen aan deze dood (geestelijk, lichamelijk en eeuwig) ontkomen. 
Dat zegt Paulus in het tweede deel van deze tekst: de genadegave van God is 
eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. 

Ligt hier, wat in het Paradijs heeft plaatsgevonden, niet het antwoord, op alles 
wat ons in dit leven op deze aarde overkomt? Paulus zegt het ook tegen de gelo-
vigen in Rome: Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en ge-
zamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Het kenmerk van de (ver)nieuw(d)e 
aarde is, dat juist de dood en haar gevolgen en alles wat zij oproept er niet meer 
zijn. Openbaring 21 vs. 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de 
dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer 
zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
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Als dat wereld-, mens- en Godsbeeld ontbreekt, als je eigenlijk niet weet wat in 
de Bijbel staat, dan zal de vraag gesteld worden: Is dit een straf of een oordeel 
van God? Als we het bovenstaande belijden, dan weten we dat ook dit virus 
voortvloeit uit de vloek en het oordeel van Genesis 3. Met die vloek en dat oor-
deel wordt onze godloze maatschappij nu hard geconfronteerd. Velen denken 
dat het leven maakbaar is en gaan voor het hier-nu-maals, helaas veel christenen 
ook! Het maakbaarheidsvirus heeft veel meer dan de helft van de bevolking be-
smet. De bezorgdheid slaat toe in de maatschappij, we gaan hamsteren. Want 
we kunnen niets doen tegen dit coronavirus, er is nog geen medicijn tegen 
gevonden, het raakt ons bestaan.  

Een vingerwijzing
Laten we dit aangrijpende virus zien als een vingerwijzing van God. ‘Wees niet 
hoogmoedig mens. Denk niet met al je kennis en wetenschap dat je groter ben 
dan Ik. Want Ik ben God, je kunt wel ontkennen dat Ik er ben en besta. Wat nu 
plaatsvindt, is maar iets van Mijn almacht.’ Ik denk terug aan de preek over de 
derde plaag (Exodus 8 vs. 16 t/m 19) die Egypte teisterde, de magiërs konden 
niets anders meer zeggen dan: Dit is een vinger van God. In Openbaring lezen 
we van de geweldige plagen als God werkelijk Zijn almacht laat zien. Zie dit vi-
rus als ‘breaking news from heaven’. Is het niet één van de voortekenen van Zijn 
komende terugkomst? Woorden van de Heere Jezus zelf: Want het [ene] volk 
zal tegen het [andere] volk opstaan, en het [ene] koninkrijk tegen het [andere] 
koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbe-
vingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn [nog maar] een begin 
van de weeën. Met dit virus druk Ik, de Heere, je met je neus op de feiten en 
roep Ik je op: Buig je harde hoofd en bekeer je. Want nog is het einde er niet. 

Hoe is onze houding?
Als christenen leven wij in deze maatschappij. Hoe moet onze houding zijn? 
Natuurlijk, er voor elkaar zijn, ouderen en de kwetsbaren in de gemeente, waar 
mogelijk helpen. Maar ook een houding van rust uitstralen, in de wetenschap 
dat het onze Schepper niet uit de hand loopt, dat Hij juist garant staat voor de 
vervulling van Zijn Woord en beloften. Zoals we met biddagavond gezegd heb-
ben: Rust is alleen te vinden als je een beminde bent, omdat je door het geloof 
rust hebt gevonden in de Beminde Jezus Christus.                

Economisch lijkt het erop dat we hard getroffen zullen worden. Toenemende 
werkeloosheid? Eurocrisis? Veel zieken en daaruit voortvloeiend veel sterfgeval-
len? Wie zal het zeggen? Bijeenkomsten met meer dan 100 personen wordt 
geadviseerd na te laten. Als christelijke gemeente willen we ons houden aan 
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het beleid van de overheid. Handen schudden nalaten, kwetsbare mensen niet 
bezoeken en met anderen een flinke afstand bewaren. De gevolgen hebben we 
inmiddels ervaren. Het voordeel van zulke adviezen van het RIVM is dat je weer 
eens gedwongen wordt om over fundamentele zaken na te denken.  

Handen schudden
Eén van die items waar je als kerk, als kerkenraad, nu weer over nadenkt is het 
handen schudden. Wie kent het niet en wie doet het niet? Handen schudden. 
Een wijdverbreide gewoonte in onze samenleving. Het is een kennismaking of 
een begroetingshandeling. Het kan ook een bezegeling zijn van een overeen-
komst tussen partijen. Bij wereldleiders zie je het wel eens, voor de camera geven 
zij elkaar een hand, met name als er een belangrijke overeenkomst is gesloten. 
Het is in ons land niet verplicht om elkaar een hand te geven, maar wel sociaal 
wenselijk en gebruikelijk. Als je iemand weigert om een hand te geven, wordt 
dat onbeleefd en storend ervaren, er is dan wat mis in de onderlinge verhou-
dingen. In andere landen is het handen geven soms minder gebruikelijk dan bij 
ons, zeker bij een man-vrouw-verhouding, kan het een probleem zijn. 

In de belangstelling
Het handen schudden staat nu in het middelpunt van de belangstelling. Door het 
coronavirus wordt ons geadviseerd, door de overheid, elkaar geen hand meer te 
geven. De reden: handen zitten vol met bacteriën en andere onwenselijke, voor 
het blote oog onzichtbare, elementen die makkelijk een besmetting op een an-
der kunnen overbrengen. Vandaar het advies van de overheid om dit tijdelijk niet 
meer te doen. Want de uitbraak van het coronavirus moet beheerst worden. En 
het is goed als een overheid er alles aan doet om haar burgers te beschermen 
en te helpen. Niemand is er bij gebaat als straks de helft van onze bevolking met 
een ziekte op bed ligt en onze economie en gezondheidszorg in het slop raakt. 

Handen schudden ook in de kerk
Ook in de kerk geven we elkaar een hand. Als je de kerkenraadskamer - de consis-
torie - binnen komt, dan geef je je medeambtsbroeders een hand, als teken van 
groet. Ga je als kerkenraad naar de eredienst, dan geeft je je elkaar weer een hand 
en wens je hem, die je een hand geeft, Gods zegen en een goede dienst toe.

Kerkenraad
Het is eigen aan (hersteld) hervormde/gereformeerde kerken, dat er een kerken-
raad is. Een kerkenraad bestaat uit de diverse ambten van predikant, ouderling 
en diaken. Zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de gemeente. Zij 
belegt de erediensten en roept de gemeente op, om samen te komen rondom 
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Woord en sacrament. Daarmee is de kerkenraad ook verantwoordelijk voor wat 
er gezegd, gezongen en gespeeld wordt in de eredienst. Daar kan zij beleids-
plannen voor maken en dat wat zij besloten heeft doorgeven en publiceren in 
de gemeente. Zodat het duidelijk is voor iedereen: dit doen wij in de gemeente. 

De ouderling van dienst
Dat de kerkenraad verantwoordelijkheid draagt voor de door haar belegde 
eredienst, ziet de gemeente op een bijzondere wijze onder aan de preekstoel, 
vlak voordat de predikant de preekstoel opgaat. Dan geeft een ouderling de 
predikant een hand. Zij schudden elkaars hand. De ouderling die dat doet 
noemen we de ‘ouderling van dienst’. Dat is iets eigens aan een (hersteld) 
hervormde/gereformeerde eredienst, dat de kerkenraad een ‘ouderling van 
dienst’ aanwijst. Dat aanwijzen gebeurt bij toerbeurt. Elke ouderling is dat om 
de paar weken. Wat is het bijzondere van deze ouderling? De ‘ouderling van 
dienst’ is de ouderling die op dat moment de verantwoordelijkheid (koninklijk 
ambt!) op zich neemt, wat er in de eredienst plaatsvindt en/of gezegd wordt. 
De kerkenraad heeft hem daartoe gedelegeerd. En dat hij gedelegeerd is om 
het doen, zien we aan die handdruk onder aan de preekstoel, die hij geeft aan 
de predikant. 

Wat gebeurt er bij dat handen schudden? 
Soms wordt de handdruk zwijgend gegeven. Dat kan en dat mag. Want ook 
als er niets gezegd wordt, is deze handdruk wel veelzeggend. Als er iets ge-
zegd wordt, dan kan het zo iets zijn in de trant van: ‘Gods zegen tijdens deze 
eredienst. Dat de Heere u helpt om Zijn Woord te verkondigen en de Geest u 
het Woord geeft.’ De handdruk is een bemoediging voor de predikant en een 
teken dat hij de volmacht krijgt om de dienst te leiden en te preken. Eigenlijk 
zegt de ‘ouderling van dienst’ en daarmee de hele kerkenraad: ‘U staat daar wel 
alleen op de preekstoel, wij staan om u heen. U bent op dat moment de stem 
van de Heere aan Zijn gemeente. Maar weet dat we meedragen en -bidden met 
deze last van de verkondiging.’ Dat is ook de hoofdinhoud van het gebed in de 
consistorie door de ‘ouderling van dienst’. We dragen samen de verantwoorde-
lijkheid voor deze eredienst. Als een Aäron en een Hur dragen we mee. We zijn 
samen verantwoording schuldig voor Gods aangezicht voor deze eredienst. 
De handdruk laat ons op een waardevolle wijze zien, dat de predikant als de 
stem van God en door God geroepen, een bemoediging en aansporing krijgt 
van de ‘ouderling van dienst’. En deze ‘ouderling van dienst’ door de gemeen-
te gekozen, wel is waar, niet buiten Gods verkiezing om, zegt dan door deze 
handdruk: Laat ons, uw gemeente, Gods Woord horen. Breng de boodschap 
van zonde en genade tot redding van velen. Dat brengt het handen schudden 
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onder aan de preekstoel op een ander niveau, op een hoger niveau, dan alleen 
een groet of een bezegeling van een overeenkomt of het handen geven in de 
consistorie. Dit handen schudden zou je allemaal achterwege kunnen laten. Met 
de handdruk onder aan de preekstoel is dat op grond van het bovenstaande 
ingrijpender. 

Niet zomaar weigeren
Aan het einde van de dienst wordt er weer een handdruk gegeven onder aan 
de preekstoel door de ‘ouderling van dienst’. Een handdruk die aangeeft, dat 
het gezamenlijk dragen van de last van de verkondiging is afgelopen. De ere-
dienst is ten einde. Een ‘ouderling van dienst’ mag ook niet zomaar weigeren 
om de predikant een hand te geven, na een eredienst. Ook niet als er dingen 
gezegd worden die in de oren van de ‘ouderling van dienst’ niet ’welgevallig’ 
zijn. Hij is gedelegeerde van de kerkenraad, hij kan dat niet op eigen houtje 
beslissen, maar moet dat altijd doen in overleg met de andere kerkenraadsle-
den. Het behoort een kerkenraadsbeslissing te zijn, waar hoor en wederhoor 
heeft plaats gevonden. Want waar de één zich aan stoort, kan een ander blij 
verrast mee zijn.     

Welke beslissing? 
Moet je nu als kerkenraad ook beslissen om deze (bijzondere) handdruk ach-
terwege te laten, door het coronavirus? Misschien dat de beslissing ooit een 
keer genomen moet worden. Misschien dat er belangrijke, dwingende rede-
nen kunnen zijn, die het noodzakelijk maken. Maar dan wel met pijn in het 
ambtelijke hart. We moeten ons realiseren, dat we het ‘handen schudden’ 
niet aan een ander op kunnen leggen. Wil een ‘ouderling van dienst’ of een 
(gast)predikant het absoluut niet, dan kan en mag je hem niet dwingen. Er 
is vrijheid van het geweten. En je mag een ander ook niet in gevaar brengen 
door je handelen. Voorzichtigheid is goed en nodig in elke situatie van het 
leven. Het is elke keer weer een afweging maken: wel of niet? Uiteraard niet 
alleen nu er een virus rondgaat. We moeten ook beseffen, dat onze samen-
leving niet maakbaar is en dat sommige zaken ook niet te voorkomen zijn. 
Een virus beïnvloedt en hindert onze economie, wie had dit gedacht, mid-
deleeuwse toestanden in de 21e eeuw? Daarom behoren wij als christenen 
verder en hoger te kijken en te belijden: ’en (Hij) alzo regeert, dat loof en 
gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, 
gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet toevallig, 
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen’. 
 

Met een hartelijk groet, fam. ds. W. Schinkelshoek

 V
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We zijn als kerkenraad dankbaar dat dhr. J.C. van Wolfswinkel zijn verkiezing 
tot het ambt van ouderling mocht aanvaarden. Ook hierin mogen we zien 
dat de Heere zorg draagt voor de gemeente. Wanneer de bevestiging zal 
plaatsvinden is nog onbekend. We realiseren ons dat de voortgang van de 
erediensten, maar ook de vervulling van de ambten geen vanzelfsprekend-
heid is. In tegendeel, een teken van Zijn niet-aflatende trouw en goedheid! 
We hopen en bidden dat de nieuw verkozen ambtsdager, samen met de an-
deren, met liefde en getrouwheid de gemeente mag dienen. En dat wij één 
zijn als kerkenraad, elkaar dienende, zoals de Heere Jezus dat heeft (voor-)
gedaan. En ook dat is niet vanzelfsprekend, gemeente! Bidt u alstublieft 
voor ons, zeker ook in deze spannende tijden, waarin zoveel op ons allen  
afkomt. 

Op 18 maart jl. hadden we een klein jubileum: de 200e!! kerkenraadsverga-
dering sinds het ontstaan van de gemeente in 2004. We hadden geen taart. 
En ook geen toespraken. Wel onze eerste bidstond, op 18 maart, die u alle-
maal heeft kunnen beluisteren via de kerktelefoon/internet. De komende peri-
ode willen we meer gebruik maken van dit medium om met de gemeente in  
contact te blijven.    

Communicatie rond Corona
Het coronavirus heeft een grote impact op ons dagelijks leven, maar ook op het 
gemeentelijk leven. Erediensten worden aangepast, doordeweekse activiteiten 
gaan niet door en veel andere zaken. Tot in elk geval 1 juni zullen de erediensten 
plaatsvinden in haar meest kleinste vorm. De communicatie hierover met u als 
gemeente zullen gaan via de e-mail. Ook zullen er berichten op onze internet-
pagina worden geplaatst. Degenen die geen e-mail hebben zijn bekend bij de 
kerkenraad en worden gebeld. 

Pasen 
De afgelopen weken hebben we met elkaar stil gestaan bij de lijdensgeschie-
denis van onze Heere, Jezus Christus. We mochten aan de voet van het kruis 
staan om daar op de lijdende Heiland te zien! Het is onze schuld dat Hij daar 
hing, het was Zijn liefde van eeuwigheid, dat Hij die weg wilde gaan. Hij 
wilde voor onze zonden sterven, maar stond op tot een nieuw leven, opdat 
wij het nieuwe leven door Hem zouden verkrijgen. We wensen u gezegende 
Paasdagen toe!

 V a n  d e  k e r k e n r a a dV an de kerkenraad
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‘k Zal in tijden van ellenden
tot mijn God mijn zuchten zenden.
U verhoort mij in mijn nood
en verlost mij van de dood.
Alle goden moeten wijken;
niemand kan aan U gelijken.
Alle werken die U doet
zijn onovertrefbaar goed.

Dankbaarheid en zorg zijn er tegelijk in het midden van de gemeente. 
Door het tumult in deze wereld is er onzekerheid over de toekomst. Want 
wie weet wat er gebeuren zal? De Heere regeert, maar dat brengt eens te 
meer veel vragen met zich mee. Meeleven is daarom een kernwoord van 
gemeente-zijn. Vooral nu. Laten we daarom niet alleen aan hen denken 
en belangstelling tonen, die met hun naam zijn genoemd, om welke 

reden dan ook. Maar ook aan hen die vanwege lichamelijke of psychische 
klachten niet meer in de kerk kunnen komen. In deze bijzondere tijden 
ook dichter om elkaar heen staan. Laten we aan hen denken in gebed, 
woord en daad. Stuur, indien mogelijk, ter bemoediging eens een kaartje 
of toon op een andere manier belangstelling.  

 P a s t o r a a tP astoraat

U

henkaalbers
Doorhalen
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Collectebestemmingen
Op zondag 5 april is de diaconale collecte bestemd voor het landelijk 
evan-gelisatiewerk. Evangelisatiewerk is een opdracht aan elke levende 
christen, aan de plaatselijke gemeente, maar ook aan de kerk als geheel. 
Daarin ge-ven we gehoor aan de opdracht die de opgestane Heiland voor 
zijn Hemel-vaart aan de kerk gaf: ‘Gaat heen in de gehele wereld, predikt 
het Evangelie aan alle creaturen.’ Vanuit veel gemeenten mag 
evangelisatiewerk worden verricht en in een groeiend aantal gemeenten is 
er aandacht voor deze taak. Dit stemt tot dankbaarheid. De commissie 
evangelisatie draagt bij aan het evangelisatiewerk in meerdere plaatsen. 
Sommige plaatselijke gemeenten kunnen de kosten voor dit werk niet 
alleen dragen. Sinds een aantal jaar biedt de commissie evangelisatie ook 
de cursus evangelisatie aan voor ge-meenteleden die toegerust willen 
worden voor het evangelisatiewerk.  Tij-dens deze cursus is er naast 
Bijbelse toerusting ook veel aandacht voor de praktijk. 

Op zondag 12 april (Eerste Paasdag) is de diaconale collecte bestemd voor 
Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK). SDOK is een interkerkelijke stichting 
die zich inzet voor vervolgde christenen wereldwijd, vanuit de visie dat we als 
leden van het lichaam van Christus één zijn, en daarom geroepen om naar 
broeders en zusters die lijden omwille van Hem om te zien. SDOK doet 
dit door middel van praktische hulp en bemoediging. 

K

 D i a c o n i eD iaconie
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Op zondag 19 april is de diaconale collecte bestemd voor pastoraal diaconaal 
centrum De Herberg in Oosterbeek. De Herberg is een christelijke leefgemeen-
schap die een tijdelijk huis en geestelijke ondersteuning biedt aan mensen die 
even afstand willen nemen van hun woon-/werksituatie en zich willen bezinnen 
op levensvragen, of die te maken hebben met psychosociale problemen. 

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook nu de bezetting van de 
erediensten tijdelijk lager is, is het belangrijk dat de inkomstenstroom op peil 
blijft. Zo kunnen we als gemeente onze diaconale taak voort blijven zetten. 
Laten we ook nu van onze overvloed rijk blijven geven voor God en onze 
naaste!  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.

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar
Juist in deze tijd van extra overheidsmaatregelen voor de volksgezondheid is 
het belangrijk dat we als gemeente oog voor elkaar blijven houden. Heeft u in 
deze situatie behoefte aan extra hulp, aarzel niet om contact op te nemen! Voor 
hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge (0318 62 59 18) of Dirmia van der 
Welle (0318 57 21 66) of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

K e r k v o o g d i jK erkvoogdij
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Collecte ten behoeve van opleiding en vorming predikanten
De commissie opleiding en vorming (COV) van onze kerk vraagt uw aan-
dacht voor de komende collecte op 12 en 13 april. Wij kijken er naar 
uit dat de Heere Zijn arbeiders blijft roepen en uitzenden. Voor de 
opleiding en vorming van deze predikanten is veel geld nodig. Denk aan 
de docen-ten van het seminarie maar ook de trainingsprogramma’s die 
studenten en (beginnende) predikanten moeten volgen. Daarnaast willen 
wij stimuleren dat de predikanten blijven studeren in boeken uit de 
klassiek-gereformeerde kerkgeschiedenis. Met dat doel worden 
regelmatig kosteloos boeken ver-strekt. In vertrouwen doen wij daarom 
weer een beroep op uw gebeden en liefdegaven.

Commissie opleiding en vorming

Jaarcijfers kerkvoogdij 2019
De jaarcijfers 2019 van onze gemeente zijn inmiddels gecontroleerd door een 
kascontrolecommissie. De commissieleden zeggen we daarvoor dank. Ook 
hebben de jaarcijfers voor u ter inzage gelegen. Diverse gemeenteleden heb-
ben daarvan gebruik gemaakt, voor inzage en voor het stellen van vragen. Bin-
nenkort ontvangt u de jaarlijkse brief voor de vrijwillige bijdrage. Hierin staat 
ook een korte toelichting op de financiële situatie van onze gemeente en de 
ontwikkelingen daarin. 

Collecte geluidsinstallatie
De geluidsinstallatie is op sommige punten fors verouderd en bestaat uit di-
verse componenten, waardoor de installatie als geheel gevoelig is voor ruis 
en storingen. Begin 2019 zijn we daarom gestart met het collecteren voor de 
vervanging van de geluidsinstallatie. Gedurende 2019 ontvingen we van u € 
9.723 voor deze bestemming. Daarvoor zeggen we u dank.

Op dit moment is nog onduidelijk wat het vervangen van de installatie zal kos-
ten. Dat is van veel factoren afhankelijk. De kerkvoogdij oriënteert zich de ko-
mende maanden op de mogelijkheden en is hiertoe met diverse partijen in ge-
sprek. We houden u daarvan op de hoogte.

A

V
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Rekeningnummer Kerkvoogdij
Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 
0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook 
voor giften en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit  
rekeningnummer.

Nu de door ons georganiseerde activiteiten en andere kerkelijke bijeenkomsten 
vanwege het coronavirus niet door kunnen gaan, zijn wij als activiteitencom-
missie op zoek naar alternatieven om het gemeente-zijn vorm te geven. Juist in 
deze tijd is het belangrijk om naar elkaar om te zien en als gemeente samen op 
te trekken. Omdat er op dit moment nog geen plannen duidelijk zijn, zullen we 
u hier later digitaal over informeren. Uiteraard zijn ideeën welkom, u kunt ons
mailen: actie@hhgede.nl.

Het mannenuitje / mountainbiken op 18 april komt te vervallen. Vooralsnog 
blijft 6 juni als datum voor de gemeentedag staan. 

Vrouwenvereniging ‘aan Zijn voeten’
Beste allemaal,
We zijn inmiddels op de hoogte van de gecancelde afspraken en bijeenkom-
sten. De bijeenkomsten van 17 en 18 maart werden alsnog geschrapt vanwege 
de aangescherpte maatregelen.  Onze Paasbijeenkomst, die we 1 april hadden 
willen houden, komt ook te vervallen. Lydia en Hennie hebben een prachtige 
overdenking gemaakt met het thema ‘van het donker naar het licht’. Hoe toe-
passelijk... juist nu! We hopen de liturgie, bij leven en welzijn, volgend jaar te 
gebruiken. Het voelt heel apart om elkaar niet te zien en te spreken. Wat zijn 
de bijeenkomsten waardevol, en wat worden we stilgezet nu alles wegvalt. Op 
verschillende manieren kunnen we meeleven met elkaar en wat mogen we in 
Hem ook met elkaar VERBONDEN zijn. Hopelijk laten jullie elkaar ook weten als 
er iets is. Deel het; daarvoor zijn we gemeente met elkaar! 

Ik kreeg vandaag een filmpje door van een vriendin, ze had een schilderij ge-
maakt met als titel ‘Thoughts of Eternity’. Ze liet het schilderij langzaam zien, 
een prachtige waterval, lucht vol fantastische kleuren. In die kleuren van lucht 

A c t i v i t e i t e n c o m m i s s i eA ctiviteitencommissie

 V e r e n i g i n g e n  /  k r i n g e nV erenigingen / kringen



16 |
Kerkbode Jaargang 17 ~ Nummer 2 ~ maart 2020

3 zeepbellen geschilderd, wat duidt op de kwetsbaarheid van de mens, ons 
leven, de economie... Verder kijkend zie je  in de verte drie kruisen... onder-
steund door het Agnus Dei! ‘Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Dona 
nobis pacem’ (Lam Gods, Dat de zonden der wereld wegneemt. Ontferm U 
over ons. Geef ons vrede.’) hoorde ik een kinderkoor zingen. Boven en over 
ALLE dramatische en donkere tonen van de geschiedenis heen en wat nog 
gaat komen: HET IS VOLBRACHT.... aan het kruis!

‘Agnus Dei’... wat betekent dit voor ons? 
- Onze Rots, om onze voeten op te zetten.
- Ons Levende Water, om onze dorst te laven
- Onze Kracht Die Zijn hemel over ons spant, beschermend, Zijn wijdse armen,

vol bekommernis. In Hem zijn we veilig.

(met toestemming van Nanette Eskes)

Jeugdverenigingen
Bijzondere tijd vraagt om bijzondere aanpak. De tijd van het coronavirus vraagt 
veel van onze creativiteit:
Hoe geef ik bijvoorbeeld mijn opa en oma de aandacht die ze verdienen terwijl 
we ouderen en kwetsbaren moeten mijden?
Hoe blijf je in contact met vrienden en vriendinnen, Whatsapp, Tik-
tok, Insta of wat dan ook? Maar niets is toch zo heerlijk om je  
maatje eens een dreun op zijn schouder te geven! Maar ja dan zegt premier 
Rutte: Nee, nee, dat mag niet want dat is geen één meter vijftig!!
Hoe komen we de dagen door, zonder onze “heerlijke” gevulde agenda? Ik 
zie de crisissituaties al voor me: kapot servies, gedeukte imago’s en wat al 
niet meer.

Nu moeten we echt eens samen een gesprek aangaan en gezin vormen. Oef... 
dat vind ik maar een hele opgave, was ik al jaren niet meer gewend. Op mijn 
kop in de kast vind ik Rummikub; we moeten toch iets doen om de tijd te 
‘doden’? Ik schrijf bewust ‘doden’. Is dit niet wat we vaak doen? Stilte en rust 
kunnen we namelijk bijna niet meer verdragen. We staan continu op scherp en 
reageren direct bij de eerste de beste trilling of piepje van onze mobiel: het is 
toch belangrijk! School, werk en in het BIJZONDER je sociale contacten mag je 
toch niet verwaarlozen..

Terugkomend op het woord bijzonder. Ik zou dit woord in tweeën willen delen: 
BIJ en ZONDER.

P
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Zeker in deze tijd, waarbij de mensen met hun meningen over elkaar heen buite-
len dienen we het namelijk BIJ God te zoeken en het ZONDER de wereld te doen.

Lees 1 Joh. 2 : 15-17

15 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld lief-
heeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
16 Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijk-
heid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.
17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God 
doet, blijft in der eeuwigheid.

Ha jongens en meiden,
Zoals jullie vast allemaal al weten leven we nu in de lijdenstijd. Zo noemen we 
de zeven weken voordat we Pasen vieren. Sommige mensen vasten deze tijd 
om eraan te denken wat Jezus voor ons heeft gedaan. Want heb jij eigenlijk 
wel eens stil gestaan bij wat Hij voor ons heeft gedaan? Wat een bijzonder 
wonder is dat Hij Zijn leven en dat God Zijn Zoon voor ons mensen, die het 
absoluut niet waard zijn, overheeft. En dan is het extra fijn dat je op school, 
thuis en in de kerk die verhalen over Jezus en Zijn lijden en sterven mag horen. 
Daarom is er deze keer ook een puzzel en een kleurplaat over Pasen. Hieronder 
is een woordzoeker te vinden, met de letters die overblijven kun je een zin ma-
ken. Deze oplossing en/of de kleurplaat mag je sturen naar Veldhuizerbrink 4,  
6712 BZ Ede of mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl. Succes!

Groetjes, Christien

 P u z z e l h o e k j eP uzzelhoekje
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 K l e u r p l a a tK leurplaat V

O v e r i g e  b
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Uit: “Het onweer” door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)

‘Zegent en vervloekt niet’

Sally was zeven jaar oud en ze hield veel van de Heere Jezus. Ze leerde elke och-
tend een Bijbelvers uit haar hoofd. Voordat ze ’s ochtends naar school ging, zei ze 
het op voor haar moeder. Sally’s vader was een erg slechte man. Op een morgen 
vloekte hij tegen zijn vrouw. Toen kwam Sally binnen en zei: ‘Mama, ik ken mijn 
Bijbelvers. Mag ik het nu opzeggen?’ ‘Welk Bijbelvers heb je vanmorgen geleerd, 
meisje?’ vroeg haar moeder, die wilde voorkomen dat het kind de vreselijke vloe-
ken van haar vader zou horen. “Zegent en vervloekt niet,’ vertelde Sally ‘en het 
staat in Romeinen 12 vers 14b.’ Terwijl ze sprak, liep ze naar haar vader en gaf 
hem een kus voordat ze naar school ging. Haar vader ging vlak daarna naar zijn 
werk, maar hij kon de woorden niet vergeten die hij had gehoord. Waar hij ook 
was, de woorden ‘zegent en vervloekt niet’ bleven weerklinken in zijn oren. Die 
woorden veranderden hem. Hij vloekte niet meer, maar sprak over de Bijbel en 
over berouw. Later, door Gods reddende hand, zong hij liederen van verlossing. 
Ook dankte hij God voor zijn bijzonder kostbare dochter.

Vraag: Welk vers in Exodus 20 waarschuwt ons tegen grof taalgebruik?
Bijbellezen:  1 Korinthe 4 : 11 -16

Werkgroep autisme
Als werkgroep hebben we nagedacht over manieren om gerichte informatie 
rondom autisme en aanverwante thema’s met u te delen. Denk bijvoorbeeld 
aan data van informatieavonden in de regio. Het lijkt ons een goed idee om 
enkele keren per jaar via de mail een nieuwsbrief te verzenden. Wilt u deze ont-
vangen? Geef dan uw e-mailadres door aan werkgroepautisme@hhgede.nl of 
schrijf u in op de intekenlijst op het bord in de hal.

 V e r h a a lV erhaal

O v e r i g e  b e r i c h t e nO verige berichten
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Website 
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen
actie@hhgede.nl puzzelhoekje@hhgede.nl
avg@hhgede.nl redactiekerkbode@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl scriba@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl vrijwilligershulp@hhgede.nl 
jv@hhgede.nl vrouwenvereniging@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl webbeheer@hhgede.nl
kinderclub@hhgede.nl zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid
Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor 
dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 57 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode komt uit op zondag 26 april. Kopij hiervoor kan tot ui-
terlijk donderdag 16 april 20.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactie-
kerkbode@hhgede.nl. 

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.
Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op
het kerkplein. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fiets-
strook achter de kerk.

Deo volente 
Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

G e d i c h t
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Gedicht

Bloedtheologie
Ik ben met Christus gekruist (Paulus)

Dit is elk jaar de droeve tocht 
Wij volgen U tot op den heuvel, 

Waar God U sloeg om aller euvel,
En mensch noch engel helpen mocht.

Tusschen die beiden in de lochs
Hangt Gij gelijk een worm te krimpen.

Dof zwijgt het volk na tierend schimpen, 
Uw bloed wordt reeds aan hen bezocht. 

 
 

En wij? O Heer, vol bloed en wonden,
Wij zijn met U aan ‘t kruis geschonden,

En sterven door Gods toornegloed.

Zoo sterven onze zonden mede. 
Het is volbracht! wij hebben vrede! 

Want bloed wordt slechts verlost door Bloed!

Willem de Mérode (1887-1939)

G e d i c h tG edicht
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P

God is ons 
een Toevlucht 
en Sterkte;  
Hij is 
krachtelijk bevonden 
een Hulp 
in benauwdheden.  

1 Een lied op Alamoth, voor den 

opperzangmeester, onder de kinderen 

van Korach. 2 God is ons een Toevlucht en 

Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een 

Hulp in benauwdheden. 3 Daarom zullen 

wij niet vrezen, al verander de de aarde 

haar plaats, en al werden de bergen verzet 

in het hart der zeeën; 4 Laat haar wateren 

bruisen, laat ze beroerd worden; laat de 

bergen daveren, door derzelver verheffing! 

Sela. 5 De beekjes der rivier zullen 

verblijden de stad Gods, het heiligdom der 

woningen des Allerhoogsten. 6 God is in 

het midden van haar, zij zal niet wankelen; 

God zal haar helpen in het aanbreken van 

den morgenstond. 7 De heidenen raasden, 

de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief 

Zijn stem, de aarde versmolt. 8 De HEERE 

der heirscharen is met ons; de God van 

Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela. 9 

Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, 

Die verwoestingen op aarde aanricht. 10 

Die de oorlogen doet ophouden tot aan 

het einde der aarde, den boog verbreekt, 

en de spies aan twee slaat, de wagenen met 

vuur verbrandt. 11 Laat af, en weet, dat Ik 

God ben; Ik zal verhoogd worden onder de 

heidenen, Ik zal verhoogd worden op de 

aarde. 12 De HEERE der heirscharen  

is met ons; de God van Jakob is ons  

een Hoog Vertrek. Sela. 

Zijnenvoor deGod is een toevlucht
(Psalm 46)
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Passend Drukwerk in elke kleur



VOOR ALLE LED EN 

ELEKTRA OPLOSSINGEN 

VOOR UW BEDRIJF OF 

KANTOOR! 

WEBSHOP: 

www.elektrohandelsprijzen.nl

BEZOEKADRES:

Fokkerstraat 7 

3905KV Veenendaal 

Contactpersoon: Rien Kortenhoff

ÓÓK VOOR PARTICULIEREN!

www.ith.nl

Technisch Installatieburo Hevel B.V.

Ribesstraat 9 • 6744 XA Ederveen

T: 0318 - 57 12 64 • E: info@ith.nl 

Totaalinstallateur

Installatietechniek

Elektrotechniek

Service & Onderhoud

Advies & Ontwerp



Lorentzstraat 2c

6716 AD Ede

info@probinede.nl

www.probinede.nl

raffinaderijen, chemie, ontziltingsinstallaties en zware trans

Lindelaan 1 | 6721 VB Bennekom
Tel. 0318-414487

Waarom Hartman Tweewielers?

4 100% rijklaar geleverd

4 Scherpe prijzen

4 Snelle levering

4 Alleen topmerken

4 Volledige fabrieksgarantie

4 Lid van de BOVAG

4 Klaar terwijl u wacht

De Dijk 30

3911 SN  Rhenen (Achterberg)

0318 - 526641

 

info@phvanderleer.nl

www.phvanderleer.nl

24 uur per dag bereikbaar

P.H. (Peter) van der Leer 

  Voor een waardige
en stijlvolle begrafenis

06 - 46376232

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING

Persoonlijk en betrokken

Wij verzorgen alleen begrafenissen 

Vraag naar de gratis wilsbeschikking “Mijn laatste wensen”!



Het Schaffelaartje
Slager - Kaasboer - Poelier

Brouwerstraat 59-61, Ede, telefoon 0318-618498
info@hetschaffelaartje.nl, www.hetschaffelaartje.nl

  TRANSPORTBEDRIJF VAN LEUSDEN B.V.
CONTAINERVERVOER - ZANDHANDEL - GRINDHANDEL

NUDE 1 - 6702 DH - WAGENINGEN
POSTBUS 365 - 6700 AJ - WAGENINGEN

TEL. 0317-412274 / 06-53758381
FAX. 0317-416043

EMAIL. info@vanleusdentransport.nl
www.vanleusdentransport.nl
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