
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

Planckstraat 2 - Veenendaal 
www.autobedrijf-valkenburg.nl

 0318-522 964

Verkoop nieuw & gebruikt

Onderhoud & reparatie

APK keuring

Bovag Garage

Nat. Autopas

Quo Vadis

Kerkbode - Jaargang 17 - nummer 1 - Januari 2020

Quo Vadis
Quo Vadis

Quo Vadis

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

Zuiderkerk

 Kerkbode ~ Jaargang 17 ~ Nummer 6 ~ december 2020



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 kerkdiensten alleen in dringende situaties 0657 28 04 60

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

Interne vertrouwenspersoon Mw. H. Heij 0318 65 59 22
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 uur) 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, Dhr. H.C. Oudijn (eindredactie) 
redactiekerkbode@hhgede.nl

Realisatie Quo Vadis Drukkerij AMV 0318 48 40 74



Meditatie

En dan de heidense Grieken. Zij vragen van 
ons retorisch taalgebruik en slimme argu-
menten. Maar ook aan hen verkondigen 
wij het kruis. En wat in het geval van de 
Joden zwakheid lijkt, is in de ogen van de 
Grieken dwaasheid. Telkens opnieuw ont-
houden wij hun niet alleen wat zij vragen, 
maar het is zelfs zo dat wij hun iets aanbie-
den wat tegengesteld is aan hun verzoek. 
Want het is niet alleen zo dat het kruis 
geen wonderteken is dat met het verstand 
beredeneerd kan worden, maar het kruis 
is eigenlijk de vernietiging van het won-
derteken. Niet alleen lijkt een bewijs van 
macht te ontbreken, maar zwakheid wordt 
juist aangetoond. Een bewijs van wijsheid 
lijkt er niet te zijn. Sterker nog: dwaasheid 
wordt verondersteld. Steeds is het zo dat 
degenen die wondertekenen en wijsheid 
zoeken, niet alleen niet ontvangen wat zij 
vragen, maar zelfs het tegenovergestelde 
van wat zij verlangen te horen krijgen. En 
vervolgens laten zij zich door dat tegen-
deel overtuigen. De kracht van Hem die 
wordt verkondigd, is onuitsprekelijk! 

Stel je voor dat je aan iemand die door de 
golven heen en weer geslingerd wordt en 
naar de haven verlangt, geen haven wijst, 
maar een ander, ruwer stuk zee: hoe zou 
je hem zover kunnen krijgen dat hij jou 
dankbaar volgt? Of stel, er is een arts die 

iemand die gewond is en om medicijnen 
vraagt, overreedt door te beloven dat hij 
hem gezond zal maken - niet door hem 
medicijnen te geven, maar door zijn won-
den dicht te branden. Dat zou wel van grote 
macht getuigen. Precies zo hebben ook de 
apostelen overwonnen - niet alleen zonder 
een wonderteken, maar zelfs door iets wat 
tegengesteld leek te zijn aan wonderteke-
nen. En zo heeft Christus ook gehandeld in 
het geval van de blinde man. Want toen Hij 
hem wilde genezen, nam Hij de blindheid 
weg door iets wat deze kwaal versterkte: 
Hij legde modder op de ogen. Zoals Hij de 
blinde genas met behulp van modder, zo 
won Hij de wereld voor Zich door het kruis. 
Daarmee legde Hij eerder een struikelblok 
neer dan dat Hij een struikelblok wegnam. 

Zo handelde Hij ook ten tijde van de schep-
ping: door te werken met tegenstellin-
gen. Met zand, bijvoorbeeld, wierp Hij een 
dam op tegen de zee en zo toomde Hij het 
sterke door het zwakke in. Hij plaatste de 
aarde op het water en richtte het zo in dat 
het zware en samengebalde zou rusten op 
het lichte en het vloeibare. In een ander ge-
val deed Hij door de profeten een stuk ijzer 
omhoogdrijven door een klein stuk hout. 
En zo heeft Hij ook de wereld naar zich toe 
getrokken door het kruis. Want zoals het 
water de aarde draagt, zo draagt het kruis 

De dwaasheid van het kruis 

“Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde”  
1 Korintiërs 1 : 23a   
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Kerkdiensten

de wereld. Een overredingsstrategie die 
gebruikmaakt van het tegendeel, laat dus 
grote kracht en wijsheid zien. Het kruis lijkt 
een struikelblok. Toch is het niet alleen niet 
aanstootgevend - het trekt zelfs aan. 

Dat begreep Paulus en volkomen verbaasd 
en verwonderd zei hij: ‘De dwaasheid van 
God is wijzer dan de mensen en de zwakheid 
van God is sterker dan de mensen.’ Met be-
trekking tot het kruis sprak hij over dwaas-
heid en zwakheid. Niet omdat het kruis 
werkelijk dwaas en zwak is, maar omdat 
het dwaas en zwak lijkt. Hij antwoordt im-
mers binnen het kader van hun vooronder-
stellingen. Want wat de filosofen niet voor 
elkaar kregen door middel van redenerin-
gen, heeft de schijnbare dwaasheid met 
succes tot stand gebracht. 

Wie is er dan wijzer? Degene die velen 
overtuigt of degene die maar weinig men-
sen, of zelfs niemand, overtuigt? Wie is wij-
zer? Degene die overtuigend is in belang-
rijke kwesties of in nutteloze zaken? Met 
hoeveel onderwerpen hebben Plato en zijn 
volgelingen zich niet vermoeid: een lijn, 
een hoek, een punt, even en oneven getal-
len, hoeveelheden die gelijk of ongelijk zijn 

aan elkaar. Over dergelijke spinnenwebben 
discussiëren zij met ons - ja, die onderwer-
pen zijn nog nuttelozer voor het leven dan 
zulke weefsels. Hij was dus niemand, be-
langrijk of onbelangrijk, tot nut en zo ein-
digde zijn leven. Hoezeer tobde hij zich af 
met zijn pogingen om te bewijzen dat de 
ziel onsterfelijk is. En hij vertrok zonder iets 
met zekerheid gezegd en zonder één van 
de luisteraars overtuigd te hebben. 

Wordt vervolgd.

Dit is het vierde gedeelte, uit een preek van 
Johannes Chrysostomus. Johannes Chryso-
stomus wordt over het algemeen gezien als 
een van de grootste predikers van het Grieks 
sprekende deel van de Vroege Kerk. Hij werd 
geboren in ca. 347 in Antiochië (huidige Tur-
kije), hij is overleden op 14 september 407. 
Tegen zijn zin is hij in 398 bisschop geworden 
van Constantinopel. Door zijn welsprekend-
heid was hij zo bekend geworden, dat hij na 
zijn dood de bijnaam Chrysostomus – Gouden 
mond – heeft gekregen. Er zijn ongeveer 1000 
preken van hem bewaard gebleven. In een 
aantal afleveringen zal ik deze preek van hem 
plaatsen. Lees maar op welke wijze hij de Bij-
bel uitlegt en toepast voor de gemeente.     

Zondag 6 december 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
14.30 uur  Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek 
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie
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Zondag 13 december 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
14.30 uur  Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. G.A. v.d. Brink (Apeldoorn)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Zondag 20 december 10.00 uur Ds. W. van Klinken (Stolwijk)
14.30 uur  Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Vrijdag 25 december 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e Kerstdag 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek

1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Zaterdag 25 december 10.00 uur  Kinderkerstfeest  
2e Kerstdag 1 collecte Kerkvoogdij

Zondag 27 december 10.00 uur Ds. N.A. Donselaar (Nijkerk)
18.30 uur Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal)
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Donderdag 31 december 19.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
Oudejaarsdag 1e collecte Diaconie 

2e collecte Opleiding predikanten
3e collecte Kerk en pastorie

Wij geloven dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens 

alzo in den lichamelijken en geestelijken dood geworpen, en geheel ellendig gemaakt had, Zichzelven 

begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vlood, en heeft hem getroost, belo-

vende hem Zijn Zoon te geven, Die worden zou uit een vrouw, om den kop der slang te vermorzelen, en 

hem gelukzalig te maken.

Artikel 17 Nederlandse Geloofsbelijdenis
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Uit de pastorie

Dank voor uw meeleven! 
Ook namens mijn vrouw, u allen heel har-
telijk bedankt, voor de goede wensen, die 
ik van u heb gekregen, door middel van 
kaarten, appjes, e-mails of een persoon-
lijke felicitatie voor mijn verjaardag.

Heel erg mooi was de actie van de jeugd-
vereniging. Ze stonden op een gegeven 
moment (met het in achtnemen van de 1,5 
m.-regel) met zijn allen voor de deur van 
de pastorie. Van te voren kreeg ik een ap-
pje met een filmpje. Die app mocht ik pas 
openen als zij voor de deur stonden. In dat 
filmpje wensten zij mij een goede verjaar-
dag toe. Aan het einde van het filmpje zon-
gen ze Psalm 134 vs. 3. Prachtig!

Ik kreeg ook een kaart en in die kaart zat 
een ‘rondzendverhaal’. Een verhaal wat 
je in een kaart kan doen en zo weer door-
geeft aan een ander door middel van een 
(verjaardags)kaart. Zo wordt het verhaal 
rondgezonden en waarom zou ik het ook 
niet rondzenden? Ik kan het wat breder 
doen dan een kaart dus heb ik het geplaatst 
in het kerkblad. Hieronder staat het indrin-
gende verhaal. 

“Zie Ik sta aan de deur en Ik klop”.  
(Openbaringen 3:20). 
Toen dominee C. Evans eens over deze tekst 
gepreekt had, eindigde hij met dit volgen-
de verhaal: 

“Ik liep eens door een dorpje ergens in 
Wales en daar zag ik een grote boerderij. De 
boer reed met een lading suikerbieten het 

erf op. Zijn paarden zagen er gezond uit, zo 
te zien was het een alledaags tafereel. Hij 
klom van zijn wagen en ging naar binnen, 
want het was tijd om te eten. Toen ik verder 
liep, zag ik dat er een man aan de voordeur 
van de boerderij stond te kloppen. Hij had 
een vriendelijke trek op zijn gezicht, waar-
door ik me gedrongen voelde iets tegen 
hem te zeggen: ‘De boer is net naar binnen, 
hij zal u zeker niet laten wachten’. 
Korte tijd later liep ik weer op dezelfde 
weg en toen ik langs de boerderij kwam, 
stond daar die man nog steeds op de deur 
te kloppen. Het verbaasde mij, want hij 
stond daar alsof hij daar al die tijd had staan 
kloppen. Terwijl hij klopte, luisterde hij tel-
kens. Ik riep tegen hem: ‘De boer is zeker 
druk met zijn boekhouding of hij is zijn geld 
aan het tellen, misschien zit hij nog te eten. 
Klop maar wat harder, dan zal hij u wel ho-
ren. U hebt wel erg veel geduld meneer, u 
klopt al zo lang! Als ik in uw plaats was, zou 
ik naar huis gaan en morgen maar terugko-
men’. Maar de man antwoordde: ‘Hij is in 
gevaar en ik moet hem waarschuwen’, en 
hij klopte nog harder dan eerst. 

Geruime tijd later liep ik weer langs deze 
weg en ik zag dat die merkwaardige man 
nog steeds stond te kloppen op de deur van 
de boerderij. ‘Zo meneer, u houdt wel lang 
aan; dat heb ik nog nooit eerder gezien. 
Hoe lang gaat u hier nog mee door?’ ‘Totdat 
hij het hoort’, was het antwoord en de man 
ging verder met kloppen. 
Ik zei: ‘De boer heeft een grote boerderij, 
hij heeft een grote veestapel, veel knech-
ten en ook veel land, hij heeft misschien 
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niets goeds nodig’. ‘Jawel’, antwoordde de 
vreemde man, ‘want de Heere is goeder-
tieren over de ondankbaren en bozen’, en 
hij klopte weer. Ik verwonderde me over 
de goedheid en het geduld van deze man 
en liep verder. 
Later kwam ik nog eens in dit gebied. Het 
was erg koud weer. Er waaide een straffe 
oostenwind en het sneeuwde. Het werd 
al donker. Onder die omstandigheden was 
het haardvuur een aangename plaats om 
te zijn. Terwijl ik langs de boerderij liep, zag 
ik het licht schijnen door de ramen en uit de 
schoorsteen kwam de rook van de haard. 
Maar daar stond nog steeds diezelfde man 
te kloppen. En toen ik naar hem keek zag ik 
dat hij blote, bloedende handen en voeten 
had. Zijn gezicht was als van één die een 
vreselijke ziekte met zich meedraagt. 

Ik was erg begaan met hem, en daarom zei 
ik: ‘Meneer, u kunt beter niet langer kloppen 
aan de deur van deze verharde man. Ik raad 
u aan om naar de weduwe te gaan die hier
aan de overkant van de weg woont. Zij heeft 
veel kinderen en ze werkt heel hard voor
haar dagelijks brood, zij zal u zeker binnen-
laten’. ‘Ik ken haar wel’, zei de man, ‘Ik praat 
vaak met hoor, haar deur staat altijd voor me 
open, want de Heere is een man der wedu-
wen en een Vader der wezen’. Daarop zei
ik: ‘Ga dan naar die vuile smid die daarginds 
woont. In zijn smederij heerst altijd een vro-
lijke sfeer. Hij werkt van vroeg tot laat en hij 
heeft een heel hartelijke vrouw’. De vreem-
de man antwoordde ernstig: ‘Ik ben niet ge-
komen om te roepen rechtvaardigen, maar
zondaren tot bekering’. 

Op dat moment zwaaide de deur van de 
boerderij open en kwam de boer naar 

buiten, vloekend en schreeuwend. Hij had 
een knuppel in zijn hand, waarmee hij de 
vreemdeling sloeg. Daarna ging hij weer 
in huis en smeet de deur voor de neus van 
de vreemde man dicht. Dit voorval maakte 
mij woedend. Ik wilde de boerderij bin-
nengaan om de onbeschaafde boer eens 
de waarheid te zeggen! Maar de geduldige 
vreemdeling legde zijn hand op mijn arm 
en zei: ‘Zalig zijn de zachtmoedigen, want 
zij zullen het aardrijk beërven’. 

‘Meneer’, riep ik tegen hem: ‘uw geduld en 
lankmoedigheid zijn wonderlijk, ze gaan 
mijn begrip te boven’. Zijn antwoord was: 
‘De Heere is lankmoedig, vol ontferming, 
traag tot toorn, niet willende dat enigen 
verloren gaan, maar dat zij allen tot beke-
ring komen’. En hij klopte weer op de deur 
van de boerderij. 
Intussen was het al donker geworden. De 
smederij was dicht en de herberg werd ook 
al gesloten. Ik moest me haasten om nog 
onderdak te vinden voor de nacht, terwijl 
ik me meer en meer verwonderde over het 
geduld en de zachtmoedigheid van deze 
man. In de herberg hoorde ik van de her-
bergier het één en ander over het karakter 
van de boer. En hoewel het toch al laat was 
ging ik toch terug naar de boerderij om de 
vreemdeling te spreken. ‘Meneer kom toch 
mee, deze boer is al uw moeite niet waard! 
Hij is een harde, wrede en goddeloze man. 
Hij heeft de wezen beroofd, zijn vrienden 
onteerd en zijn huis op een zondige manier 
gebouwd; ga toch met mij mee’. Terwijl 
ik dat zei, liet hij mij zijn bebloede hand-
palmen zien, zijn bebloede voeten en zijn 
doorstoken zijde. En ik zag dat het de Heere 
Jezus was. ‘Sla hem, Heere’, riep ik veront-
waardigd, ‘misschien zal hij dan horen’. 
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‘Hij zal van Mij de waarheid horen’ sprak 
de Heere, ‘Op de dag des oordeels zal hij 
Mij horen zeggen: ‘Ga weg van Mij, gij die 
de ongerechtigheid werkt, in het eeuwige 
vuur, dat voor de duivel en zijn engelen be-
reid is’. Na deze woorden zag ik de man niet 
meer. De wind waaide, het sneeuwde en ik 
liep terug naar mijn kamer in de herberg. 
Toen kwam de herbergier zei: ‘Er was veel 
geklop op de deur van uw kamer, dominee 
Evans. Sta op, sta op, ze willen dat u naar 
mijn buurman gaat. Hij ligt op sterven’. Ik 
ging vlug naar de boerderij waar de vreem-
deling had staan kloppen. 

Toen ik op het erf liep, hoorde ik al de stem 
van de boer in zijn doodsangst: ‘O Heere 
Jezus, red mij! O Heere Jezus wees mij ge-
nadig! Nog één dag, nog één uur, om me 
te bekeren! O Heere, red me!’ Zijn vrouw 
stond er handenwringend bij, z’n kinderen 
waren buitengewoon angstig. ‘O dominee 
Evans, bid voor mij tot God! Hij zal u horen; 
mij wil Hij niet horen!’ Ik boog mijn knieën 
om voor hem te bidden, maar het was al te 
laat: de man was niet meer!” 

Naschrift: Toen ik dit las moest ik denken aan 
farao. Hij verhardde zijn hart en toen verhard-
de God zijn hart. Blijkbaar komt er een keer 
een tijd, in je gekregen levenstijd, dat er geen 
tijd meer is om je te bekeren. Daarom, heden 
– dat is in de gekregen tijd - als je Zijn stem
hoort, verhard je hart niet.

In beweging
Reformatorische kerken zijn in beweging. 
Ook daar veranderen opvattingen. Is dat 
erg? Het hangt er vanaf welke opvattingen 
veranderen. Momenteel is naast de discus-
sie over de schepping (is de aarde werkelijk 

geschapen of is hij tot stand gekomen door 
middel van (theïstische) evolutie?), ook de 
vraag naar de vrouw in het ambt en homo-
seksuele relaties een discussiestuk gewor-
den. M.b.t. tot de vrouw in het ambt is dat 
niet nieuw, want de generale synode van 
de Nederlandse Hervormde Kerk heeft in 
1957 al besloten om de vrouw toe te laten 
tot het ambt van ouderling en van diaken 
en in een later stadium ook tot het ambt van 
predikant. In haar kielzog uiteraard ook de 
Protestantse Kerk Nederland (PKN). Inmid-
dels gaat het ook langzamerhand gebeuren 
in gemeenten die behoren tot de signatuur 
van de Gereformeerde Bond. Zij zijn/waren 
altijd tegenstanders hiervan. Door het mee-
gaan in de PKN – alle goede bedoelingen en 
argumenten ten spijt - lag deze verandering 
wel in de lijn van de verwachtingen.  

Bericht uit het RD: Drie van de vier wijkge-
meenten van de hervormde gemeente Hui-
zen (HGH) stellen vanaf 2022 de ambten van 
ouderling, diaken en ouderling-kerkrent-
meester open voor vrouwen. Dat schrijven 
de vier wijkkerkenraden in het Huizer Kerk-
blad van 11 september 2020. De kerkenraad 
van wijkgemeente Oude Kerk is het oneens 
met het besluit van de kerkenraden van de 
wijkgemeenten Meentkerk, Nieuwe Kerk en 
Zenderkerk en heeft besloten de preekbeur-
ten van zijn predikant in die wijkgemeenten 
terug te geven aan de algemene kerkenraad. 
De kerkenraad wil wel deel van de HGH blij-
ven uitmaken. De wijkgemeenten van de HGH 
worden al jaren gediend door predikanten 
die lid zijn van de Gereformeerde Bond (GB) 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 

Inmiddels zijn de Gereformeerde Kerken 
‘Vrijgemaakt’ ook om. In de Christelijke 
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Gereformeerde Kerken spant het er nog 
om, daar moet de synode nog een besluit 
nemen. Waarom breng ik dit ter sprake? 
Omdat we hier kennismaken met een ver-
nieuwde manier van Bijbellezen. Het al-
oude adagium: ‘Alzo zegt de Heere’ staat 
onder druk. Het gezag van het spreken van 
God voor alle tijden is niet vanzelfsprekend 
meer. Men redeneert: Je moet bepaalde 
Bijbelgedeelten cultuur- en/of tijdgebon-
den lezen. Die gedeelten hebben toen, in 
die dagen, wel zeggingskracht en beteke-
nis gehad maar nu voor ons niet meer. Of 
in elk geval niet meer op die manier. Een 
manier van Bijbellezen die langzaam maar 
zeker ook de rechterkant van de kerkelijke 
kaart van Nederland bezig zal gaan hou-
den en beïnvloeden. Het zal op termijn 
ook de Hersteld Hervormde Kerk, Gerefor-
meerde Gemeente etc. gaan raken. Het is 
aangrijpend als je ziet hoe snel een groot 
deel van een kerkverband om kan gaan en 
dan deze beslissing neemt. Zeker als je dat 
nagaat m.b.t. een kerkverband als de Gere-
formeerde Kerken ‘Vrijgemaakt’. Dat was 
25 jaar geleden ondenkbaar. Voor ons de 
waarschuwing: Wie meent te staan zie toe 
dat hij niet valt.

Onderstaand een stukje, (het laatste ge-
deelte) uit het blad ‘Nader Bekeken’ van ok-
tober 2020. Het is een blad van bezwaarden 
uit de Gereformeerde Kerken ‘Vrijgemaakt’.  
De auteur schrijft iets over de nieuwe ma-
nier van Bijbellezen en haar gevolgen: 

Synode - uitspraken
Maar wat valt nu op aan de uitspraak van 
onze synodes, niet alleen die van Goes 2020 
maar ook die van Meppel 2017? Dat men exe-
getisch tot de conclusie komt dat de vrouw 

in het ambt Bijbels is, maar dat men tegelijk 
volwaardig ruimte wil laten voor de opvat-
ting dat de vrouw in het ambt niet Bijbels is. 
Beide opvattingen kunnen en mogen naast 
elkaar blijven bestaan. Waarom? De synode-
commissie van Goes 2020 zegt het zo: ze ko-
men beiden voort uit een eerbiedige omgang 
met de Bijbel. 

Voorstanders en tegenstanders bouwen op 
hetzelfde fundament. Hier wordt in feite ge-
zegd: er zijn Bijbelse gronden om te stellen 
dat de toelating van de vrouw tot het ambt 
een vrucht is van Gods genade. God overwint 
de zonde van de mannelijke overheersing. 
Maar er wordt tegelijk gezegd: er zijn net zo 
goed Bijbelse gronden om te zeggen dat het 
bevestigen van zusters in het ambt zonde is, 
een schending van Gods goede scheppings-
orde. Er wordt dus gezegd dat je op grond van 
Gods Woord twee zaken kunt beweren die 
elkaar uitsluiten. Zolang je maar allebei zegt 
dat je het gezag van Gods Woord ten volle res-
pecteert. 

De crisis: tegenstrijdigheden in de Schrift 
Maar als je zo’n uitspraak doet, doe je daar-
mee ook een uitspraak over God Zelf en over 
Zijn Woord. Als je zegt dat beide opvattingen 
Bijbelse gronden hebben, zeg je immers dat 
God Zelf in Zijn Woord ons aanleiding geeft 
om tegenstrijdige dingen te beweren. Maar 
als je dat zegt, moeten er alarmbellen gaan 
rinkelen. Wij geloven toch dat God één is? En 
dat Hij Zichzelf niet kan tegenspreken? Dan 
kán Zijn Woord ons geen aanleiding geven 
om daaruit tegenstrijdige dingen te conclu-
deren. Dan moet er bij óns iets mis zijn. En 
dan moeten we opnieuw onderzoek doen. 
Als je dat weigert te doen en de zaak probeert 
op te lossen door twee tegenstrijdige opvat-
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tingen gelijkwaardig te verklaren, zolang 
men zich maar op de Bijbel beroept, ontken 
je daarmee in de praktijk de duidelijkheid van 
Gods Woord. 

Het gaat hier om veel meer dan een verschil 
in opvatting over de vrouw in het ambt. Het 
gaat om de vraag of wij de Schrift in geloof 
ontvangen zoals die zich geeft: als het een-
duidige Woord van God. En uiteindelijk gaat 
het om de vraag of wij God erkennen zoals 
Hij is. ‘Hoor Israël, de HEERE is onze God, de 
HEERE is één’ (Deut. 6:4). Paulus trekt daaruit 
een conclusie voor zijn eigen verkondiging: 
God is betrouwbaar: onze boodschap tot u is 
niet ja én nee geweest (2 Kor. 1:18). God is 
God en Hij is geen mens, Die tegen Zichzelf 
verdeeld kan zijn. En dus kán God ons in Zijn 
Woord geen gronden geven om tot tegenge-
stelde conclusies te komen, die beiden even-
veel recht van bestaan hebben. 

Met de uitspraken van de synode zeg je niet 
iets maar alles over onze tegengestelde op-
vattingen. Als je de uitspraken - ‘beide me-
ningen hebben een gelijk bestaansrecht’ 
- serieus neemt, heb je die tegenstellingen
overgebracht op Gods eigen Woord en uitein-
delijk op God Zelf. Zo verdwijnt Hij Zelf achter
onze interpretatieverschillen. Hij is Zelf geen
Rechter meer in onze geschillen. Het rapport
‘Elkaar van harte dienen’ wijst een rationalis-
tische benadering van de Bijbel af. Maar ei-
genlijk is juist dit een pure vorm van rationeel 

heersen over de Schrift. Het bestaansrecht 
van onze visies gaat voor op Gods spreken.  

Conclusie 
Door volwaardig ruimte te geven aan twee 
tegengestelde opvattingen, heeft de synode 
geprobeerd iedereen binnen het kerkverband 
te houden. Maar daarvoor wordt - ongetwij-
feld ongewild - de geestelijke eenheid van 
ons kerkverband principieel opgeofferd. Want 
het criterium waaraan opvattingen en prak-
tijken in de kerk getoetst moeten worden, 
is in de synodebesluiten buitenspel gezet. 
Daarvoor in de plaats is gekomen de vrome 
bedoeling van de mens. Als jij zegt te bouwen 
op Gods Woord, heeft jouw opvatting of prak-
tijk dáármee recht van bestaan. Ook al is die 
volkomen tegengesteld aan de opvatting of 
praktijk waartoe een ander komt, die ook de 
Bijbel leest. Ons eigen denken en voelen is zo 
het criterium geworden voor de inhoud van 
ons geloof en belijden als kerken. Deze syno-
debesluiten gaan uit van een ander - subjec-
tief - fundament onder ons gemeenschappe-
lijk geloven en belijden als kerken, en vragen 
ons (impliciet) om dat te aanvaarden. Maar 
om de eenheid met de heilige, algemene en 
apostolische kerk te bewaren, moeten we 
blijven bouwen op het fundament dat gelegd 
is, namelijk Gods Woord. Daarom mogen we 
deze synodebesluiten niet aanvaarden.

Met hartelijke groet,
Fam. ds. W. Schinkelshoek

Kerst

Jezus heeft zich verwaardigd mens te worden, wat wilt u nog meer? Is God voor u niet genoeg verne-

derd? Hij die God was, is mens geworden. Een benauwde behuizing: gewikkeld in doeken is Hij in een 

kribbe gelegd. (…) Wie zou zich er niet over verbazen? Hij, Die de wereld vervulde, vond geen plaats in 

de herberg. Hij, Die in een kribbe gelegd werd, is ons voedsel geworden.

uit: Als licht in het hart, A. Augustinus
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Van de Kerkenraad

Advent en kerst
Advent, een periode van voorbereiding op 
het Kerstfeest. En een verwachtend uitzien 
naar de komst van de Messias. Elk jaar weer 
een bijzondere tijd waarin we toeleven 
naar het grote heilsfeit dat God mens is 
geworden! De grote Koning van hemel en 
aarde, een kwetsbaar mens geworden… 
Gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. 
Om de prijs van de zonde van deze gebro-
ken wereld Zelf te betalen. Dat wij alle-
maal bukken om in de kribbe te kijken en 
ons te verwonderen over Zijn grote liefde!

Routekaart coronamaatregelen
Als kerkenraad hebben we een routekaart 
vastgesteld voor de coronamaatregelen in 
de gemeente, zoals die door het corona-
team is opgesteld. In deze routekaart staan 
de niveaus 1 (waakzaam), 2 (zorgelijk), 3 
(ernstig) en 4 (zeer ernstig), waarmee het 
niveau wordt afgemeten aan het aantal 
besmettingen in de veiligheidsregio. Mo-
menteel zitten we op niveau 4. Per niveau 
hebben we nagedacht over de benodigde 
maatregelen voor de gemeente, denk 
daarbij aan maatregelen m.b.t. het aantal 
aanwezigen in de eredienst, het zingen, 
de sacramenten, de kringen en de vereni-
gingen. 

Wanneer het aantal besmettingen in onze 
regio weer zover is gezakt dat we op ni-
veau 3 komen, betekent dat:
• We weer met max. 50 personen in de

eredienst aanwezig kunnen zijn;
• Er weer twee (in plaats van 3) diensten

op een zondag belegd worden;

• Het sacrament van de Heilige Doop
weer bediend kan worden voor 1 kind/
echtpaar.

Bediening van de sacramenten
In de huidige situatie kan de bediening 
van de sacramenten helaas geen voort-
gang vinden. U zult al wel gemerkt heb-
ben dat we de doopdiensten in oktober en 
november hebben moeten uitstellen. Ook 
de bediening van het Heilig Avondmaal 
op 6 december kan verdrietig genoeg niet 
doorgaan. Het Avondmaal, de gedachtenis-
maaltijd van de Heiland, en dat in een pe-
riode van verwachting en vooruitzien naar 
Zijn geboorte. 

Laten we ons voor Hem verootmoedigen! 
En onze ogen niet gericht zijn op onszelf, 
de overheid, het virus of de maatregelen. 
Laten onze ogen daarentegen gericht zijn 
op de bergen: ‘Ik hef mijn ogen op naar de 
bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn 
hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde 
gemaakt heeft.’ (Psalm 121)

Mondkapjes
Het dragen van mondkapjes bij het in- en 
uitgaan van de kerk brengen we opnieuw 
onder uw aandacht. We zijn ons bewust dat 
de overheid lange tijd heeft gezegd niet 
veel in mondkapjes te zien. We moeten ons 
er echter ook van bewust zijn dat de rege-
ring een nieuwe koers heeft ingezet en het 
dragen van mondkapjes inmiddels nadruk-
kelijk adviseert en bezig is met het juri-
disch regelen van een mondkapjesplicht in 
openbare ruimten. Alhoewel de verplich-
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ting niet zal gelden voor kerkgebouwen, 
is het dragen van een mondkapje bij alle 
loopverkeer in en rond het kerkgebouw 
wel een onderdeel van ons protocol.

Schuldbelijdenis
De kerkenraad heeft een verklaring ont-
vangen – van de commissie Israël van de 
landelijke kerk - ten aanzien van de na-
latigheid en de schuld van ons als ker-
ken m.b.t. alles wat het Joodse volk werd 
aangedaan in de Tweede Wereldoorlog. U 
hebt dat in de afkondigingen op zondag 15 
november kunnen vernemen. We hebben 
ook met deze verklaring ingestemd. Daar-
mee sluiten we ons aan bij een groot deel 
van de kerken en gemeenten die daar deze 
zondag aandacht aan hebben besteed. De 
tekst van deze schuldbelijdenis kunt u hier-
onder lezen, alsmede een toelichting en 
inleiding daarop.

Gemeente,

We willen ons in een verklaring uitspreken 
over de nalatigheid van de kerken om op te 
komen voor de bedreigde Joodse gemeen-
schap in ons land tijdens de holocaust.

In de afgelopen maand werd herdacht dat 
in Duitsland in 1938 de Kristallnacht plaats-
vond. Het was de nacht waarin het streven 
van de Nazi’s om het Joodse volk in Europa 
te vernietigen levensgroot zichtbaar werd. 
Veertien honderd synagogen werden in 
brand gestoken; duizenden winkels van 
Joodse eigenaren vernield. Ook ons land 
kreeg met die vernietiging te maken toen 
we in 1940 door de Duitse legers bezet 
werden en de anti-Joodse maatregelen 
ook hier van kracht werden. 

Inmiddels ligt die periode van de Tweede 
Wereldoorlog ver achter ons. We vieren dit 
jaar dat we alweer 75 jaar in vrijheid leven. 
Dat we nu aandacht vragen voor die peri-
ode uit het verleden heeft te maken met de 
overwegend afstandelijke houding die de 
kerken in die tijd aannamen tegenover het 
grote lijden dat over de Joodse gemeen-
schap in ons land kwam.

In de afgelopen tijd klonken er verschillen-
de stemmen in onze samenleving, onder 
andere van de regering en de Nederlandse 
Spoorwegen, die uiting gaven aan de ver-
bintenis tussen heden en verleden. Stem-
men die erkenden dat de Joodse gemeen-
schap aan haar lot is overgelaten toen de 
vervolging losbarstte en de vernietiging 
zich aandiende. Ook de koning erkende dat 
het hem niet loslaat dat zijn overgrootmoe-
der te weinig deed vanuit Londen om op te 
roepen tot hulp aan de Joden in Nederland. 

Deze stemmen uit de samenleving stellen 
ons een vraag: ‘Kerken, hebt u gedaan wat 
in uw vermogen lag om Joodse medebur-
gers te beschermen in het uur van het do-
delijke gevaar?’ Deze ernstige vraag heb-
ben de kerken zich al vaker gesteld. Maar 
nog nooit kwam het tot een gezamenlijk 
gedragen belijdenis van schuld uitgespro-
ken voor het aangezicht van God. 

We weten dat de kerken tijdens de Twee-
de Wereldoorlog op bepaalde momenten 
stelling hebben genomen tegenover de 
barbaarse maatregelen van de bezetter; 
en ook dat er christenen zijn opgestaan om 
bescherming te bieden aan Joodse mede-
burgers in nood. Maar in grote lijnen was 
er een neutrale houding. Er werd ook geen 
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verband gelegd tussen de vernietiging van 
het Joodse volk en de plek die dit volk ont-
ving in de geschiedenis van Gods heil (Ro-
meinen 9:1-5). Dit is een duistere erfenis 
die de kerken met zich meedragen en die 
mede een verhindering is geworden voor 
het licht van het evangelie om helder in 
onze samenleving te schijnen. 

Het past de kerken om nu gezamenlijk te-
genover God schuld te belijden voor haar 
passieve houding bij de deportatie van het 
Joodse volksdeel in onze samenleving. We 
mogen eraan denken dat bij een oprechte 
erkenning van schuld zich door Godsbelof-
te van vergeving een nieuwe weg opent. 
In het gaan van een nieuwe weg moet 
duidelijk worden dat de kerken daadwer-
kelijk afstand hebben genomen van een 
schuldig verleden.

Belijdenis van schuld 
Vanuit onze verbondenheid met de kerk van 
vroeger tijden en vanuit de erkenning dat wij 
al te lang onze stem niet hebben laten horen, 
belijden wij beschaamd onze nalatigheid ten 
aanzien van de Joodse gemeenschap en ande-
ren aan wie door de kerken onrecht is aange-
daan zowel voor, tijdens als ook in de nasleep 
van de Tweede Wereldoorlog. We erkennen 
dat onze nalatigheid het volk betrof waaraan 
een blijvende bijzondere positie is toever-
trouwd in de geschiedenis van Gods heil.

We zijn nalatig geweest toen het antisemi-
tisme in het Europa van voor de oorlog toe-
nam en wij onze stem daar niet tegen hebben 
verheven.

We zijn nalatig geweest toen ten tijde van 
de bezetting in steeds ernstiger mate anti-

Joodse maatregelen werden genomen en wij 
bleven zwijgen.

We zijn nalatig geweest toen om ons heen 
Joodse medeburgers werden opgepakt en 
afgevoerd en wij dat hebben laten gebeuren.

We zijn nalatig geweest toen opgejaagde 
Joodse medeburgers bij ons een schuilplaats 
zochten en wij onze huizen voor hen gesloten 
hielden.

We zijn nalatig geweest toen wij ervoor kozen 
minder krachtig tegen de Jodenvervolging te 
protesteren ten einde de eigen gemeentele-
den van Joodse komaf te beschermen. 

We zijn nalatig geweest toen de realiteit van 
de vernietigingskampen bekend begon te 
worden en wij dat onrecht niet aan de kaak 
hebben gesteld.

We zijn nalatig geweest toen Joodse mede-
burgers terugkeerden uit de kampen en de 
onderduik en hun rechtmatige eigendom-
men weer opeisten en wij niet naar hen luis-
terden en hun rechten niet erkenden.

We zijn nalatig geweest toen Joodse fami-
lies hun in de oorlog ondergedoken kinderen 
weer kwamen ophalen en wij hen hun kinde-
ren niet meer wilden afstaan.

Het is met schaamte dat wij onze nalatigheid 
erkennen. Tegelijk erkennen we met dank-
baarheid de moed van hen uit ons midden die 
wel hun stem verhieven en tegen het onrecht 
streden. 

We gedenken hen die de moed hadden Joodse 
medeburgers bescherming te bieden en in die 
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Pastoraat

onderduik hun Jood-zijn te respecteren. Hun 
moed brengen wij respectvol in herinnering. 

We noemen met dankbaarheid hen die na de 
oorlog de Joodse kinderen in de onderduik weer 
toevertrouwden aan hun Joodse families. 

We erkennen dat velen die moed en dat res-
pect niet opbrachten. Het belijden van nala-
tigheid houdt het voornemen in dat wij, die 
niet anders en beter zijn dan de generaties 
die ons voorgingen, verplicht zijn lering te 
trekken uit wat wij nu als schuld benoemen.

Het is ons gebed dat God ons onze tekortko-
mingen vergeeft, onze schuld verzoent en 
onze harten vernieuwt. Moge Gods Geest ons 
verlichten om in onze dagen moedig het kwa-
de te weerstaan waar het zich manifesteert in 
antisemitisme en vreemdelingenhaat, opdat 
wij niet opnieuw nalatig zullen zijn.

Wij verootmoedigen ons tegenover de Joodse 
gemeenschap van onze dagen. We nemen 
de verplichting op ons, ons naar vermogen in 
te zetten voor de veiligheid van de Joodse ge-
meenschap in ons land.

Laten we niet verbaasd zijn als we met moeilijkheden te maken krijgen. Als de wind hard waait, zullen 

de wortels van de boom hun weg in de diepte zoeken en zal de boom groeien en sterker worden. Laat 

het zo ook met ons zijn, maar laten we niet zwak zijn om toe te geven aan alle winden die waaien, maar 

sterk zijn in de geest om te weerstaan.

Amy Carmichael
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Uit de gemeente
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Roosters en Data

Diaconie

Vergader- en bijeenkomstenrooster
3 december Lidmatenkring
4 december JV -16
5 december Gebedskring
7 december Catechisatie
9 december Kinderclub
10 december Lidmatenkring
11 december JV +16
14 december Catechisatie
15, 16 december Vrouwenvereniging
16 december Ouderenmiddag
17 december Jonge lidmatenkring
18 december Sprekersavond JV
19 december Gebedskring
20 december Preekbespreking +16
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Collectebestemmingen
Op zondag 6 december is de opbrengst van 
de diaconale collecte bestemd voor het Bij-
belvertaalwerk in Tanzania, ondersteund 
door Wycliffe Comité Karels.

Op vrijdag 25 december wordt er een col-
lecte gehouden voor het landelijk evange-
lisatiewerk. De kerk heeft de opdracht om 
het evangelie te verkondigen, aan mensen 
die veraf wonen, maar zeker ook dichtbij. 
De Commissie Evangelisatie ontplooit ver-
schillende activiteiten om het evangelisa-
tiewerk gestalte te geven. Al een aantal 
jaar organiseert zij de cursus evangelisatie, 
waarin gemeenteleden toegerust worden 
voor hun evangelisatietaak. Dit jaar is de 
tweejarige opleiding voor evangelist van 
start gegaan.  Daarnaast hebben kinder-
werkers de mogelijkheid om toegerust te 
worden en voor hen is ook evangelisatie 
materiaal beschikbaar. 

Naast folder-en beursmateriaal is er ook de 
website www.zien-en-geloven.nl, die ge-
richt is op mensen die niet of nauwelijks be-
kend zijn met het christelijk geloof. Tenslotte 
kunnen gemeenten die evangelisatiepro-
jecten uitvoeren ondersteuning ontvangen. 
Voor dit alles vragen wij uw bijdrage.

Alle collecten bevelen we van harte bij 
u aan. Ook nu de collecte alleen digitaal
plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkom-
stenstroom 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!

Rekeningnummer diaconie
Het rekeningnummer van de diaconie van 
onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 
38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wa-
geningen e.o. Ook voor giften en legaten 
t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van 
dit rekeningnummer.

Vrijwilligershulp ‘Oog voor Elkaar’
Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet 
Linge (0318-625918) of Dirmia van der 
Welle (0318-572166) of mailen naar: 
vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Begroting diaconie 2021
Hierna vindt u de begroting van de diaconie 
voor 2021. In grote lijnen is die gelijk aan 
de begroting van 2020. De belangrijkste 
veranderingen worden toegelicht. Voor 
vragen over de begroting kunt u zich wen-
den tot de penningmeester van de diaco-
nie, diaken de Kool. 

De geboorte van Christus toont ons gedachten van vrede, want Zijn vleeswording betekent zonder enige 

twijfel dat het Gods verlangen is om ons te zegenen en niet te vloeken; om ons te zaligen en niet te 

verderven. Hij zoekt de verzoening met ons. Ja, Hij heeft Zelf de verzoening tot stand gebracht.

Horatius Bonar
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De geboorte van Christus toont ons gedachten van vrede, want Zijn vleeswording betekent zonder enige 

twij-fel dat het Gods verlangen is om ons te zegenen en niet te vloeken; om ons te zaligen en niet te 

verderven. Hij zoekt de verzoening met ons. Ja, Hij heeft Zelf de verzoening tot stand gebracht.

Horatius Bonar
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Kerkvoogdij
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Zendingsbus
De zendingsbus heeft in oktober € 67,10 
opgebracht. De opbrengst komt ten goede 
van Wycliffe, voor het vertaalwerk door de 
familie Karels.

Giften
Via ouderling Methorst ontvingen we over 
september € 25,00 en € 40,00. Beiden met 
algemene bestemming.

Collecte ten behoeve van opleiding en 
vorming predikanten
Op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen 
is de 2e collecterondgang bestemd voor 
de opleiding en vorming van predikanten. 
De commissie opleiding en vorming (COV) 
van onze kerk streeft ernaar dat predikan-
ten (in opleiding) zijn gefundeerd in Gods 
Woord en de daarop gebaseerde Belijde-
nisgeschriften. Dit is noodzakelijk, zeker 
in onze tijd waar alles onder druk staat 
en met regelmaat de Bijbelse leer wordt 
aangevallen. COV geeft dat vorm door het 
aanstellen van docenten aan het seminarie 
maar ook door professionele ondersteu-
ning voor (beginnende) predikanten aan te 
bieden. U en jij kunnen zich voorstellen dat 
de coronamaatregelen zowel de studie tot 
predikant als het predikant-zijn extra be-
moeilijken. Wij vragen daarom om uw ge-

bed. In vertrouwen doen wij daarom weer 
een beroep op uw liefdegaven. Eventueel 
kunt u ook rechtstreeks geld overmaken op 
NL 81 RABO 01414 58062 t.n.v. COV onder 
vermelding “gift opleiding”.

Begroting kerkvoogdij 2021
Op pagina 21 en 22 treft u de begroting 
van onze gemeente aan voor 2021. We 
zijn dankbaar u een sluitende begroting te 
kunnen presenteren.Ten opzichte van de 
afgelopen jaren vindt een grote besparing 
plaats in de kosten, namelijk in de afschrij-
vingskosten. Die vallen lager uit dan voor-
heen. We lichten u dit graag toe:

De kerkvoogdij heeft recent besloten tot 
een structurele aanpassing in de afschrij-
ving op onze gebouwen. Jaarlijks drukt 
deze afschrijvingslast als grote kostenpost 
fors op de begroting.

De afschrijving is een weerspiegeling van 
de waardedaling van de gebouwen. Bij 
het berekenen ervan worden bepaalde 
uitgangspunten verondersteld ten aanzien 
van de levensduur en de ‘restwaarde’ van 
de gebouwen. Hoe korter de levensduur, 
hoe hoger de afschrijvingslast. En hoe la-
ger de restwaarde, hoe hoger de afschrij-
vingslast.

20



Inmiddels is het ruim 10 jaar geleden dat 
we als gemeente ons huidige kerkgebouw 
in gebruik namen. Destijds heeft de kerk-
voogdij voorzichtigheidshalve tamelijk 
‘conservatieve’ uitgangspunten gehan-
teerd voor het bepalen van de afschrij-
ving. Dat wil zeggen: een relatief korte le-
vensduur en een relatief lage restwaarde. 
Hierdoor hebben we de afgelopen jaren 
relatief hoge afschrijvingslasten gehad. In-
middels is dan ook reeds significant op de 
gebouwen afgeschreven.

Als kerkvoogdij hebben we besloten om 
de oorspronkelijke uitgangspunten voor 
het bepalen van de afschrijvingslasten te 
herzien (een zgn. schattingswijziging), 
mede op basis van een recent uitgevoerde 
taxatie. Als nieuwe uitgangspunten han-
teren we een geschatte levensduur van 
de gebouwen van 25 jaar (was 20 jaar) en 
een ‘restwaarde’ van de gebouwen en de 
grond van € 550.000 (was ca € 462.000). 
Met deze herziene uitgangspunten beogen 

we een meer reële jaarlijkse afschrijvings-
last te bereiken. Als gevolg van deze gewij-
zigde uitgangspunten daalt de jaarlijkse 
afschrijvingslast fors, met ingang van 2020.

Met deze structurele wijziging in de kos-
ten en dankzij de beperkte bijdrage die 
we over 2021 nog vanuit het FNGP (Fonds 
Noodlijdende Gemeenten en Personen) 
hopen te ontvangen, begroten we voor 
2021 een resultaat van nul. Daarmee is 
onze begroting sluitend.Voor een goede 
interpretatie van de cijfers is het nodig te 
weten dat de kolom ‘Begroting 2020’ de 
oorspronkelijke begroting over 2020 be-
vat, zoals die eind 2019 werd vastgesteld. 
De doorgevoerde wijziging in de afschrij-
ving heeft ook reeds een fors positief effect 
op de cijfers over 2020.

Mocht de begroting of de bovenstaande 
toelichting aanleiding geven voor vragen, 
aarzel dan niet om contact op te nemen met 
de penningmeester van de kerkvoogdij.

2021  2020  2019
Begroting Begroting Werkelijk

Inkomsten
Inkomsten vrijwill. bijdr. en giften € 60.000 € 53.500 € 47.713
Collecte-inkomsten € 55.000 € 47.000 € 52.494
Inkomsten verplichte bijdrage € 10.500 € 12.000 € 10.440
Inkomsten oud papier € 0 € 5.000 € 6.433
Inkomsten oud ijzer € 2.000 € 2.500 € 2.055
QV (advertenties en contributie) € 4.500 € 4.500 € 4.610
Opbrengsten (zaal)verhuur € 5.000 € 4.000 € 3.965
Overige ink. (acties, bijdragen 
voor uitzendingen etc.) € 3.000 € 3.000 € 3.070
Bijdrage FNGP € 5.000 € 7.500 € 10.625
Totaal inkomsten € 145.000 € 139.000 € 141.405
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Activiteitencommissie

Klusmorgen
Komt u ook helpen op zaterdag 16 januari, 
met allerlei grote en kleine klussen in en 
rond de kerk? We starten om 9.00 uur en 
ronden af om ongeveer 12.00 uur. Alle hulp 
is welkom!  Voor vragen kunt u terecht bij 
dhr. D.J. van Leeuwen, 0318 56 15 49.

Rekeningnummer kerkvoogdij
Het rekeningnummer van de kerkvoog-
dij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 
3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Ben-
nekom, Wageningen e.o. Ook voor giften 
en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u ge-
bruik maken van dit rekeningnummer.  

HHKetting
Wat veel enthousiaste reacties kwamen 
er naar aanleiding van de HHKetting! Een 
mooie gelegenheid om in deze tijd toch 
contactmomentjes te hebben met ge-
meenteleden. Mogelijk komt er nog een 
vervolg op de ketting in het nieuwe jaar. 

Rookworstenactie 
Helaas kunnen we dit jaar geen stamppot-
tenbuffet organiseren. Hierdoor zijn we bijna 
onze (toch wel jaarlijkse) rookworstenactie 
vergeten. Maar de winter is nog lang niet om! 

Vandaar dat we u alsnog blij kunnen maken 
met lekkere rookworsten. U heeft de keuze 
uit drie soorten: varkens-, kip-, of runder-
rookworsten, ingekocht bij ‘het Schaffelaar-
tje’. De varkens- en kipworsten kosten €8 
per set van 3, de runderworsten €10 per set 
van 3 (deze zijn ook iets zwaarder). Bestel-
len kan tot dinsdag 8 december via de link op 
de website of via de eerder ontvangen mail. 
Hier kunt u ook aangeven of u de bestelling 
komt ophalen bij de kerk of wilt laten bezor-
gen. Beiden zal plaatsvinden op zaterdag-
morgen 12 december. 

Kosten
Predikantskosten, pastoraat 
en verenigingen € -65.000 € -58.000 € -60.531
Vaste lasten HHK € -20.000 € -14.000 € -19.165
Afschrijvingen € -20.000 € -40.000 € -42.272
Huisvestingskosten € -18.000 € -20.000 € -20.782
Algemene kosten € -5.000 € -9.000 € -12.083
Bankkosten en rentelasten € -17.000 € -17.000 € -16.851
Totaal kosten € -145.000 € -158.000 € -171.684

Resultaat € 0 € -19.000 € -30.279
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Zending en Evangelisatie

Digitaal luisterboek 
We hebben na het voorgelezen en uitge-
zonden boek ‘De schuilplaats’ de vraag 
gekregen of dit herhaald kan worden. Mo-
menteel zijn we bezig om dit voor te berei-
den en hebben een potentiële voorlezer 
gevonden. Houd de website in de gaten 
voor meer informatie. 

Kahoot 
Op vrijdagavond 8 januari zal er weer een 
kahoot-quiz plaatsvinden. De quiz begint 
om 19.30 uur en zal opnieuw gespeeld 
worden via Teams. Om alvast een tipje van 
de sluier op te lichten, de quiz zal gaan 
over onze eigen gemeente. Leuk als u en 
jij aansluit!

Een oproep aan u allemaal die zegt te wachten op de komst van Christus: onderzoek uzelf of u nu op dit 

ogen-blik op God wacht. En u die nu op God wacht, opdat Hij Zijn Zoon in U zou openbaren, onderzoek 

uzelf of u het doet als mensen die op de verschijning van de Zoon van God uit de hemel wachten. De 

verwachting van die heerlijke verschijning zal u versterken in het wachten op God, voor alles wat Hij nu 

in u doen wil. Dezelfde almachtige liefde, die zo’n heerlijkheid in u wil openbaren, werkt ook nu in u om 

u er op voor te bereiden.

Andrew Murray
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Verenigingen en Kringen

Kinderclub
Fijn dat jullie er weer waren op de clubmid-
dag van 11 november. Het ging over het 1e 
wonder dat Jezus deed. Hij veranderde wa-
ter in wijn. En dan geen gewone wijn, maar 
de allerbeste wijn. Zo wil God ook het aller-
beste aan ons mensen geven. Hij belooft 
ons de zaligheid als we in Jezus, de Zoon 
van God geloven. 

De volgende keer, 9 december, hopen we 
jullie allemaal weer te zien. We beginnen 
om 2 uur. Zoals je weet is het thema Water. 
Het gaat over Wild water. Het Kerstfeest 
komt ook al dichterbij. Daar gaan we het 
met jullie ook nog over hebben. Zorg dat je 
erbij bent.

Groeten van alle jufs

Kerstviering december 2020
Als we in de maand december gekomen 
zijn, denken we alweer aan het naderende 
Kerstfeest. Ook dit jaar willen we een kerst-
viering houden met de kinderen van de ge-
meente op 2e Kerstdag, 26 december om 10 
uur. De kerstviering heeft als Thema: Geef 
Gods wonder door. Door de beperkende 
maatregelen zal het wat anders gaan dan 
in voorgaande jaren. Toch hopen we dat we 
met de hele gemeente het wonder van Je-
zus’ komst op aarde kunnen gedenken.

Bespeelt u een muziekinstrument, kunt u 
goed zingen en wilt u daarmee een bijdra-
ge leveren aan de kerstviering? Geef u op 
bij Wilma Karels.

Verdere informatie volgt nog.

Lidmatenkring 
Donderdagavond 10 december 19.30 uur 
is er de lidmatenkring. We vervolgen onze 
reis door de Efezebrief en zijn bezig met 
het laatste hoofdstuk. De afgelopen keer 
hebben we de eerste verzen (5 t/m 9) met 
elkaar behandeld. Nu gaan we nadenken 
over de volgende verzen. Er kunnen best 
nog wel volwassen leden bij. De kerkzaal 
biedt voldoende ruimte. We houden ons 
aan de vigerende maatregelen. Zelfs beter 
dan in de supermarkt. Dus dat hoeft geen 
belemmering te zijn. Wat is dan de belem-
mering? Welkom!  

Jonge lidmatenkring
Donderdagavond 17 december, 20.00 uur is 
er de jonge lidmatenkring.  De vorige keer 
hebben we over hoofdstuk 20 nagedacht, 
van het boekje ’Welkom in de strijd’. Nu dus 
hoofdstuk 21, we lezen dit hoofdstuk geza-
menlijk met elkaar en bespreken deze en 
eventuele andere vragen. Er kunnen nog 
best wat jongeren bij. We houden ons in 
alle opzichten aan de geldende maatre-
gelen. Dus dat hoeft geen verhindering te 
zijn.   Waarom kom je dan niet? Welkom! 

Ouderenmiddag 
De laatste ouderenmiddag is uitgezonden 
met beeld en geluid. Fijn dat Henk Aalbers 
van de kerkvoogdij bereid was mee te wer-
ken om dit mogelijk te maken. We hebben 
gezien en gehoord van de voorlichter van de 
stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) 
over hun werk in het immense land India. 
En hoe moeilijk christenen het daar hebben. 
Onze steun is dan ook onontbeerlijk. 
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Hoe we de volgende ouderenmiddag van 
16 december invullen dat hoort u nog. Te 
zijner tijd zal dat bekend gemaakt worden.  

Zinnige zondagavonden
Inmiddels zijn we daar ook weer mee ge-
start. Nu komen we op 29 november na de 
avonddienst weer bij elkaar.  Na elke keer 
bepalen we een nieuwe datum, die komt 
in de app met de vragen voor de volgende 
keer. De bedoeling van de zinnige zondag-
avonden is om met elkaar na te denken 
over de wezenlijke aspecten van het ge-
loof en dan in het bijzonder over de ver-
dediging van het christelijk geloof. De zgn. 
apologetiek. Zodat je een antwoord hebt 
op de vragen die je in de maatschappij door 
collega’s etc. gesteld worden. Als je er aan 
deel wilt nemen geef je op bij mij (ws@
solconmail.nl of app naar 0654 21 52 85). 
Want elke jongere/jongvolwassene van de 
gemeente is welkom. We behandelen per 
keer een hoofdstuk uit het boek ‘Ik heb te 
weinig geloof om een atheïst te zijn’ van de 
bekende Amerikaanse apologeten Norman 
L. Geisler en Frank Turek. Welkom! 

Vrouwenvereniging
In coronatijd zijn we ons meer bewust hoe 
we, in tijden van ‘afstand’, elkaar nodig 
hebben. Daar dachten we over na, toen 
we beseften dat we vanaf september vrou-
wengespreksgroep mochten hebben!In 
gewijzigde locatie en vorm: in de kerkzaal 
zelf en netjes 1,5 van elkaar. Met onze jas-
sen aan, want het is best fris. Maar toch...! 

Daar kan geen ‘afstand’ en kou tegenop, als 
we ons verbonden weten door het Woord 
wat klinkt en de onderlinge liefde. GOUD! 
Enkele uitspraken in de wandelgangen:

• ‘Het is voor mij waardevoller gewor-
den nu, ik kijk ernaar uit en kan er weer 
even tegenaan’

• ‘Ik doe absoluut moeite om erbij te zijn. 
Dan spreek en ontmoet ik tenminste
mijn zusters van wie ik veel leer!’ Ik zou 
zeggen, kom erbij!! 

We zijn begonnen in het nieuwe Bijbelstu-
dieboekje waarin we de brief van Jakobus 
bestuderen. De komende data gaan we 
verder met het tweede hoofdstuk van Ja-
kobus.
• 15 december,  aanvang 9.30 uur. Inlei-

ding door Wilma Karels
• 16 december, aanvang 19.45 uur. Inlei-

ding door Annette Aalbers

We zien er naar uit jullie te ontmoeten!

Jeugdvereniging Ichthus

Ha JV-ers, 
Zijn we alweer (bijna) in december aanbe-
land! In november hebben we een heel ge-
zellige activiteitenavond gehad. Gezellig… 
maar op afstand. Heel leuk dat zoveel JV-ers 
meededen met een ‘attributen’-bingo. Met 
een Teams-scherm vol JV-ers, die elk thuis 
meekeken en meededen, gaven we vanuit 
de kerk telkens een nieuwe opdracht, die 
de JV-ers zo snel mogelijk moesten opzoe-
ken en laten zien. Ik denk dat meerdere 
huishoudens even op z’n kop stonden door 
heen en weer rennende jongeren die alle-
maal spullen verzamelden…

Na deze (in)spannende activiteit reden we 
als bestuur rond om alle prijzen weg te 
brengen. Echt een leuke avond! Eind de-
cember hopen we een sprekersavond te 
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houden. We hebben een heel interessante 
spreker gevraagd, maar momenteel weten 
we nog niet of hij kan. We weten ook nog 
niet zeker hoe de avond wordt opgezet 
(vanwege corona) maar vooralsnog den-
ken we dat we hem gewoon in de kerk 
kunnen houden. Houd je apps in de gaten!

JV -16
Inmiddels hebben we al weer vier JV avon-
den met de -16 gehad. Daarbij zijn we goed 
‘in beweging’ geweest. Ook de thema’s van 
de avonden over de reizigers Abraham, Na-
omi en de kamerling sloten daar mooi bij 
aan. Komende maand hebben we nog één 
JV avond, die zal gaan over: Vreemdelingen 
in beweging. Nieuwsgierig? Zorg dat je er-
bij bent! Hiermee sluiten we deze serie af. 
Na de kerstvakantie gaat het tijdens de JV 
avonden om één specifieke reiziger: Jona…
Natuurlijk willen we tijdens de JV-avonden 
ook weer leuke activiteiten doen, lekkere 
frituur/chips/iets anders, en natuurlijk nog 
belangrijker: dat we elkaar weer zien! Ik 
merk dat het elke keer een heel gezellige 
groep is en echt een mooi moment om el-
kaar weer te zien en te spreken. Zorg je dat 
jij er (weer) bij bent?

JV +16
Op 13 november jl. hadden we voor de 
3e keer JV. We beginnen al aardig te wen-
nen aan het zitten in de dorsvloer. Met een 
grote groep mensen, veel kaarsjes en een 

lekkere snack, krijgt de avond de sfeer van 
‘vroeger’ weer terug. (maar dan wel op af-
stand hè!)

De inleiding werd verzorgd door Lisanne en 
Annemieke. Hun thema was ‘wacht jij op be-
weging van God of beweegt Hij jou?’ Hij heeft 
in Zijn leven op aarde Zijn Koninkrijk verkon-
digd en laten zien. Dat is ook onze taak, al zij 
het klein en lijkt het soms hopeloos. Als het 
uit liefde tot de Heere is, mogen we erop 
vertrouwen dat Hij het zegent. Na de inlei-
ding volgden mooie en open gesprekken 
over een aantal stellingen. Een avond waar 
we goed op terug kunnen kijken. 

Op het moment van schrijven staat de lan-
delijke HHJO jongerenavond nog voor de 
deur. Op zaterdagavond 21 november gaan 
we deze avond met elkaar in de “Dors-
vloer” digitaal bijwonen. Het thema is ‘Elk 
oog zal Hem zien.’ We zijn benieuwd!

Data in december:
04/12 JV -16 

Vreemdelingen in beweging
11/12  JV +16 
18/12  Sprekersavond

(gezamenlijk JV -16 én +16)
25/12 Kerstvakantie
01/01  Kerstvakantie

Hartelijke groet: Arja, Ernst,
 Gerben, Gerhard, Henry, Jeannette 

Jezus weigert onze liefde als wij niet dezelfde liefde voor Zijn discipelen hebben. Op Zijn wederkomst 

wach-ten, is wachten op de heerlijke openbaring van de eenheid van het lichaam, terwijl wij hier en 

nu in nederig-heid en liefde die eenheid zoeken en onderhouden. Zij, die het meest liefhebben, zijn  

het meest bereid voor Zijn komst. De liefde tot elkaar is het leven en de schoonheid van Zijn bruid,  

de Gemeente.

Andrew Murray
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Puzzelhoekje

Ha jongens en meiden,

Het is alweer bijna december. De laatste 
maand van het jaar. Ook de maand waarin 
we extra denken aan de geboorte van de 
Heere Jezus. In de Bijbel kun je dat verhaal 
op verschillende plekken lezen. Je kent het 
kerstverhaal vast heel goed. Maar in het 
Oude Testament gaat het ook al vaak over 
de komst van de Heere Jezus. Zo ook in Jes-
aja 61, misschien kan je dat hoofdstuk al 
wel samen met je vader of moeder lezen. 
Over dat hoofdstuk gaat de puzzel; een 

woordzoeker. Kan jij de oplossing vinden? 
Ook kan je een mooie tekening maken over 
het kerstverhaal.

Waar denk jij aan als je kerst viert?
De puzzel en/of de kleurplaat mag je weer 
inleveren door hem op te sturen naar puz-
zelhoekje@hhgede.nl of naar Veldhuizer-
brink 4, 6712 BZ Ede

Succes en groeten, Christien
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Kleurplaat
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Verhaal

Lezenswaardig

Uit: “Het onweer” door Joël R. Beeke en Diana Kleyn 
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen) 

Alles in één

Op een dag was een man zijn koffer aan 
het pakken. Hij zou op reis gaan. Een 
vriend keek naar hem. De man zei: “Ik heb 
nog een hoekje vrij in mijn koffer. Ik ga een 
landkaart, een lamp, een spiegel, een te-
lescoop, een dichtbundel, wat biografieën, 
een brievenbundel, een psalmboek en een 
scherp zwaard inpakken. En dat allemaal 
in ongeveer 12 bij 8 centimeter!” “Hoe ga 
je dat doen?” vroeg de vriend. “O, dat is 
heel gemakkelijk,” antwoordde de man, 

“wat ik mee wil nemen staat allemaal in 
mijn Bijbel!”

Vraag: Vind jij je Bijbel net zo kostbaar als 
deze man de zijne? Is de Bijbel je landkaart, 
lamp, spiegel en zwaard? Wat wordt met 
deze vier woorden bedoeld? Lees maar 
eens Ezra 7 : 10. Wat deed Ezra met Gods 
Woord? 

Bijbellezen: Psalm 119 : 105 - 112

Alzo lief heeft God de wereld gehad

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ 
(Johannes 3: 16)

Een God Die ons liefheeft en uit louter lief-
de Zijn Zoon geeft, opdat wij niet verloren 
gaan, maar het eeuwige leven hebben. Dat 
zijn woorden die men onmogelijk in al hun 
diepten doorgronden kan. Daarom moet 
een christen dagelijks bidden dat God hem 
door Zijn Heilige Geest deze woorden diep 
in het hart zal prenten en ze aldaar ontste-

ken. Voorwaar, dan zullen we rechte god-
geleerden worden, die naar waarheid over 
Christus spreken en alle andere lering ver-
oordelen en gewillig voor zulk een geloof 
alles verduren wat God ons toezendt. Om-
dat dit echter niet geschiedt en wij zulk een 
prediking wel horen met de oren, maar ze 
niet ter harte nemen, zodat zij beklijven en 

29



vrucht kan brengen, zo blijft het met ons 
morgen als heden en heden als gisteren, 
zodat het eeuwige schande en schade is, en 
ongetwijfeld dit de klacht der verdoemden 
zal wezen, dat zij zulke troostvolle woor-
den zo geheel in de wind geslagen hebben.

Maar laat ons nu verder zien wat de manier 
is waarop men dat geschenk aannemen 
moet. Wat de zak of de bewaarplaats is 
waarin men deze kostelijke en edele schat 
moet bewaren? Dat toont Christus aan door 
de woorden dat die in Hem geloven, niet 
verloren gaan. Het geloof namelijk, hetwelk 
omwille van Christus alle genade en barm-
hartigheid van God verwacht, het geloof is 
de zak die wij moeten ophouden en waarin 
wij deze gave moeten ontvangen, want ge-
lijk God uit liefde en barmhartigheid deze 
schat geeft, zo nemen wij deze schat aan en 
kunnen hem alleen door het geloof aanne-
men. Er is geen sprake van verdienen door 
in een klooster te gaan of dit of dat te doen. 
Want onze werken behoren in het geheel 
niet tot deze schat. Alleen behoort daartoe 
dat wij door het geloof de hand ophouden 
en wij, gelijk God door de liefde tot Gever 
wordt, door het geloof in Christus de nemers 
worden, dat is dat wij geloven, gelijk wij het 
horen, dat God genadig en barmhartig is en 
deze Zijn barmhartigheid en liefde jegens 
ons betoont, doordat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon mens laat worden en al onze zonden 
op Hem werpt, gelijk Johannes zegt: Zie het 
Lam Gods, Dat de zonden der wereld draagt. 
Met zulk een gave en liefde Gods moeten 
wij onze harten tot rust brengen tegen de 
zonde en een kwaad geweten, omdat God 
geen toorn of ongenade, maar louter liefde 
en genade jegens ons betoont omwille van 
Christus. Wie dat gelooft is zeker zalig. Want 
dit geschenk is zo groot dat het dood en zon-
de geheel in het niet doet verzinken. Want 
evenals tegen een groot vuur een druppel 
water niets betekent, zo ook betekent alle 
zonde der wereld niets tegen Christus. Nau-
welijks komen zij met Christus in aanraking, 
wanneer men deze schat door het geloof 
aanneemt of zij zijn vernietigd, evenals een 
strohalm door een groot vuur. Want hier 
hoort gij het van Christus Zelf. 

God heeft de wereld alzo liefgehad, dat Hij 
Zijn eigen Zoon gegeven heeft, opdat al-
len die in Hem geloven niet verloren gaan, 
maar het eeuwige leven hebben. Hij zegt: 
die in Hem geloven en niet: die dit of dat 
werk ondernemen en daardoor zichzelf 
met God verzoenen willen. Het geloof al-
leen kan en moet zulk een schat aangrij-
pen. Onze tegenstanders mogen hun ge-
schreeuw verheffen tegen deze leer zo 
veel zij willen, het blijft toch: die in Hem 
geloven, zullen niet verloren gaan, maar 

Een laag hart waarin Christus geboren werd

Christus is geboren in een stal en gelegd in een kribbe, gewonden in doeken. Het hart waarin Jezus 

geboren wordt, is een laag hart. Het was het ledige hart van de wenende zondares, waarin zich Jezus 

neder lag, tot he-ling en vertroosting. Het was het hongerige hondje, de Kananese vrouw, die het 

brood des levens verkreeg. Het zijn de kleine kinderen, die Jezus ontferming deelachtig werden. Het 

was niet de rijke Farizeeër, maar de arme tollenaar die door Jezus gerechtvaardigd werd. Zolang Paulus 

rijk was, zolang was hij arm; maar toen hij ledig en arm gemaakt werd, was hij rijk.

Jodocus van Lodestein
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Overige berichten

het eeuwige leven hebben. En daarbij moet 
het blijven, als gij tenminste de Heere Chris-
tus niet wilt meesteren. Dat zijn gulden 
woorden, levenswoorden. Geve God maar 
genade dat men ze goed ter harte neemt. 
Want wie ze heeft aangegrepen, die zal 
door geen duivel, zonde of dood verschrikt 
kunnen worden. Maar hij zal vrolijk moeten 
worden en spreken: Ik ben onverschrok-
ken, want ik heb de Zoon Gods, die God mij 
uit liefde geschonken heeft, daar staat het 
Woord Gods, het heilig Evangelie, waar-
door dit betuigd wordt. Uw Woord, o Heere 
en Uw Zoon Jezus zullen mij niet bedriegen, 
op Hem bouw en vertrouw ik. Als ik echter 

nog niet sterk genoeg in het geloof ben, 
geef Gij dan toch genade, dat ik steeds vas-
ter geloof. Ik kan immers niet anders doen 
bij zulk een groot geschenk en zulk een ver-
heven liefde. Zo lere eenieder zich meer en 
meer troosten met dit geschenk. Want het 
moet geloofd worden gelijk gij van Chris-
tus Zelf hoort. Hoe vaster nu het geloof is, 
des te meer vreugde, levenslust en gerust-
heid ondervindt men in zijn hart, zodat men 
dan ook gaarne alles lijdt en doet, als men 
slechts weet dat God het eist en hebben wil. 
En dat alles, omdat God genadig is en enkel 
liefde jegens ons wil betonen. 

Maarten Luther
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Website 
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen
actie@hhgede.nl
avg@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl
jv@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl
kinderclub@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl
scriba@hhgede.nl
vertrouwenspersoon@hhgede.nl
vrijwilligershulp@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl
webbeheer@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 27 december. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
dinsdag 15 december worden gestuurd naar redactiekerkbode@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 minder-
validen kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Fietsers kun-
nen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

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

Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt en 

van al onze zonden verlost; daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te 

vinden is.

Vraag en antwoord 29, Heidelbergse catechismus
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Gedicht

Maria
Maria heft haar lofzang aan,

ze zingt verheugd en blij:
De Heere heeft haar wélgedaan!
Hij zag haar in haar armoe aan,

ging anderen voorbij!

Nu mag zij straks de moeder zijn
van Jezus, van Gods Zoon!

Ook zíj is zondig en onrein,
maar God geeft vrij en soeverein

genade als een kroon.

Ze wacht verheugd en met geduld
Hem, Die te komen staat.

Die haar met ‘t hoogste goed vervult,
haar vrij maakt van haar zonde en schuld,

verlost van ’t hoogste kwaad.

Ze zingt, ze brengt Hem lof en eer
op jubelende toon.

Ootmoedig buigt ze voor Hem neer,
haar Zaligmaker en haar Heer’,
haar Kind, maar ook Gods Zoon!

Ze roemt Gods liefde, trouw en macht
in Zijn verlossingswerk.

Het Kind, Dat door haar wordt verwacht
ontsteekt het licht in donkere nacht

voor Zijn gehele kerk.

Hoe groot is ’t heil door Hem bereid,
de gunst die Hij bewees!

Hoe groot is de verborgenheid:
God, Die als Kind komt in de tijd,

geopenbaard in ’t vlees!

Christien de Priester
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Het Schaffelaartje
Slager - Kaasboer - Poelier

Brouwerstraat 59-61, Ede, telefoon 0318-618498
info@hetschaffelaartje.nl, www.hetschaffelaartje.nl
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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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Lorentzstraat 2c
6716 AD Ede
info@probinede.nl
www.probinede.nl
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Bezoek onze website www. kapsalonwidybyeverline.nl.
Online afspreken via de website ook mogelijk.

Kapsalon Widy - najaar 2014.indd   1 14-10-14 (week42)   11:51

Wolverine Tube Europe BV levert wereldwijd buizen in non-
ferro legeringen voor warmtewisselaars in o.a. scheepsbouw, 
raffinaderijen, chemie, ontziltingsinstallaties en zware trans-
portmiddelen.

Wolverine Tube Europe BV wenst DVO veel succes op weg 
naar de top!

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”!



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

Planckstraat 2 - Veenendaal 
www.autobedrijf-valkenburg.nl

 0318-522 964

Verkoop nieuw & gebruikt

Onderhoud & reparatie

APK keuring

Bovag Garage

Nat. Autopas
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