
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
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Bovag Garage

Nat. Autopas

 Kerkbode ~ Jaargang 17 ~ Nummer 1 ~ januari 2020



 C o l o f o nC olofon

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”!

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 06 54 21 52 85
e-mail: ws@solconmail.nl

Scriba Diaken M.J.A. Kortenhoff 06 53 35 33 37
Terborchstraat 9, 6717 RM Ede
e-mail: scriba@hhgede.nl

Secretaris diaconie Diaken C. v.d. Craats 0318 41 83 04
Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom
e-mail: cvandecraats@hhgede.nl

Telefoon tijdens alleen in dringende situaties 06 57 28 04 60
kerkdiensten 

Koster Dhr. W.C. Oudijn 0318 43 18 41
06 20 54 54 31

Interne Mw. H. Heij 0318 65 59 22 / 06 17 82 08 77
vertrouwenspersoon e-mail: vertrouwenspersoon@hhgede.nl

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

e-mail: vrijwilligershulp@hhgede.nl

CD-opnames Dhr. G. Koudijs 06 18 97 74 69

Beheer website Dhr. H.J. Aalbers 0318 84 32 96
e-mail: webbeheer@hhgede.nl
website: www.hhgede.nl

Kindercrèche (10.00 u) Mw. G. Koekoek 0318 75 63 18

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

Realisatie Quo Vadis Drukkerij AMV 0318 48 40 74
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“Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.” 
Galaten 6: 2

(Vervolg vorig kerkblad)

Ieder zijn eigen last
U hebt iemand iets goed gedaan, die persoon is ondankbaar. Zorg dat u geen 
spijt krijgt van uw goede daad, anders verspeelt u door spijt wat u hebt gewon-
nen door barmhartigheid. Zeg bij u zelf: ’De man voor wie ik iets goed heb 
gedaan ziet het niet, maar Hij om wie ik het heb gedaan ziet het wel.’ Als die 
man het wel zag en niet ondankbaar was, leverde het hem meer voordeel op 
dan mij. Laat ik mij vastklemmen aan God, voor wie niets verborgen blijft wat ik 
doe. En niet alleen wat ik doe, maar ook wat er omgaat in mijn hart. Laat ik mijn 
hoop stellen op de beloning van Hem die geen getuige zoekt van mijn daden. 
Zo iemand bent u, en misschien staat er temidden van Gods volk een hebzuch-
tige dief naast u en aast op de spullen van een ander. Zo kent u hem: hij is een 
gelovige, zo wordt hij tenminste genoemd. U kunt hem niet de kerk uitzetten, 
u hebt geen enkele mogelijkheid om een beter mens van hem te maken door
hem te straffen en tot de orde te roepen, straks nadert hij samen met u het al-
taar. Wees niet bang: ’Ieder mens moet zijn eigen last dragen.’ Alleen, hij mag
niet tegen u zeggen: ’Help mij dragen.’ Want als u zijn hebzucht met hem zou
willen delen wordt de last niet lichter, maar gaan er twee onder gebukt. Laat
hij zijn eigen last dragen en u de uwe. Ja, want toen de Heere u die last van de
schouders nam heeft Hij u een andere opgelegd. Die van de begeerte heeft Hij
weggenomen, die van de liefde opgelegd. Daarom draagt ieder mens zijn eigen
last zoals hij wil: de slechte een slechte last, de goede een goede last.

De lasten delen
Kijk nu ook eens naar dat andere gebod: ’Draagt elkanders lasten.’ U hebt toch 
de last van Christus, waarmee u een ander kunt helpen zijn eigen last te dragen. 
Die ander is arm, u bent rijk. Zijn last is die van de armoede, die last hebt u niet. 
Als de arme een beroep op u doet, pas dan op dat u niet zegt: ’Ieder mens moet 
zijn eigen last dragen.’ Luister naar dat andere gebod: ’Draagt elkanders lasten.’ 
‘Ja, maar armoede is niet mijn last, dat is de last van mijn broeder.’ Pas op, uw 
rijkdom kan wel eens uw zwaarste last zijn! Want uw last is niet uw armoede, 
maar uw last is uw rijkdom. Goed bekeken is dat dan een last. Die arme draagt 
de ene last, u draagt de andere. Help hem dragen en laat hij u helpen, dan 
draagt u elkaars lasten. 

M e d i t a t i eM editatie
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16 januari 19.30 uur Kand. A.S. Middelkoop (Terwolde)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij

19 januari 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek  
18.30 uur Ds. R. v.d. Kamp (Opheusden)
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Geluidsinstallatie

26 januari 10.00 uur Ds. K. ten Klooster (Ridderkerk)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Het jaar 2019 is bijna afgelopen. Het nieuwe jaar 2020 staat voor de deur. On-
getwijfeld zal de wisseling van het oude en het nieuwe jaar weer met veel herrie, 
geweld en gewonden gepaard gaan. Alhoewel, er komt steeds meer maatschap-
pelijk verzet tegen de zinloosheid van vuurwerk. Eigenlijk is het onbegrijpelijk 
dat we dit als maatschappij tolereren. En dat onze bestuurders slappe knieën 
hebben in deze zaak en geen stevige maatregelen durven te nemen. In 2018 
is 70 miljoen euro (!) aan vuurwerk uitgegeven in Nederland. Geld wat zoveel 
beter besteed had kunnen worden. 
Een ander aspect is, we hebben onze mond vol over het milieu. We horen over 
stikstof, fijnstof. De auto’s moeten minder snel gaan rijden, de boeren moeten 
de veestapel inkrimpen en de bouw moet zich gaan beperken. Dit allemaal om 
aan een of andere norm te voldoen. En het vuurwerk dan, dat stoot ook van 
alles uit. Natuurlijk is verhoudingsgewijs de stikstof- en fijnstofuitstoot van vuur-
werk maar gering t.o.v. wat we jaarlijks in Nederland uitstoten. Maar alle kleine 
beetjes helpen, toch?       
Vuurwerk en geknal waar komen ze vandaan? De oliebol en de appelbeignet 
wat is hun herkomst? Waarom wensen we elkaar om klokslag 12.00 uur een 
gelukkig of een gezegend Nieuwjaar en hebben velen van ons goede voorne-
mens?  
Goede voornemens en elkaar geluk toewensen werd al gedaan in het oude 
Babel. We weten dat uit gevonden kleitabletten van zo’n vierduizend jaar oud, 

K e r k d i e n s t e nK erkdiensten

 U i t  d e  p a s t o r i eU it de pastorie

Wat is de last van de armoede? Niets hebben. Wat is de last van de rijkdom? 
Meer hebben dan nodig is. Hij draagt een last en u draagt een last. Draag sa-
men met hem het gebrek aan bezit en laat hij samen met u het teveel aan bezit 
dragen. Zo wordt de last van u beiden even zwaar. 
Als u aan een arme geeft, verlicht u de last voor iemand die niets heeft. Als u 
hem geeft, krijgt hij iets. Zijn last – wat we niets hebben noemen – is lichter 
geworden. Maar hij verlicht ook uw eigen last – wat we teveel hebben noe-
men. Allebei bewandelt u Gods weg, op de pelgrimstocht van deze wereld. U 
zeulde met enorme, overbodige voorraden; hij had helemaal geen voorraden. 
Hij klampte zich aan u vast, wilde uw reisgenoot zijn. Wijs hem niet af, kleineer 
hem niet, laat hem niet in de steek. Ziet u niet hoeveel u meezeult? Geef daar-
van iets aan de man die niets te dragen heeft, die niet heeft. Dan helpt u uw 
reisgenoot en maakt u uw eigen last lichter. Ik denk dat ik hiermee de uitspraak 
van de apostel voldoende heb uitgelegd. 

Amen   

Dit is een gedeelte uit een preek (Sermo 164) van Aurelius Augustinus, waarschijnlijk 
heeft hij deze gehouden voor zijn gemeente in Hippo - Regius in het jaar 411.

1 januari 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
1e collecte Diaconie
2e collecte Opleiding predikanten
3e collecte Kerk en pastorie

5 januari 10.00 uur Ds. D.C. de Pater (Vaassen)
18.30 uur Ds. J. Koppelaar (Katwijk ZH)
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Geluidsinstallatie

12 januari 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
(Bevestiging ambtsdragers)

18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie
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daar lezen we het al. Over de datum, wanneer we Nieuwjaar vieren is verschil 
van mening geweest. Eeuwenlang heeft men Nieuwjaar niet op 1 januari, maar 
op 23 (de Babyloniërs) of 25 maart (de Romeinen) gevierd. Daar is voor het 
Romeinse Rijk een einde aangekomen in het jaar 153 vóór Christus. Toen heeft 
de senaat in Rome bevolen om Nieuwjaar op de eerste dag van januari te laten 
beginnen. 
En Julius Caesar, een belangrijke keizer, heeft het nieuwjaarsfeest verbonden 
met een feest ter ere van de god Janus, heer van alle begin en bewaker van de 
poorten naar de hemel en de aarde. Een afgod met twee gezichten met het 
eerste gezicht keek hij terug naar het oude jaar en met het andere gezicht keek 
hij naar het nieuwe jaar. In eerste instantie is het feest ter ere van de god Janus 
sober gevierd, met alleen het maken van goede voornemens en het geven van 
geschenken. Echter in de loop van de tijd is het, volgens de overlevering, een 
steeds wilder feest met veel eten en drinken geworden. 

De christenen in de vroege kerk hebben daarom het nieuwsjaarfeest op een 
andere datum gevierd. Maar de kerk moest het onderspit delven omdat het 
feest ter ere van de god Janus heel populair was en zo is de eerste van januari de 
datum geworden van het burgerlijke Nieuwjaar. Officieel niet van het kerkelijke 
Nieuwjaar, dat is gebleven op de eerste zondag van advent tot de dag van van-
daag. Officieel begint dan het nieuwe kerkelijke jaar.     

Christenen behoren op nieuwjaarsdag niet te feesten, ze behoren die dag te 
bidden en te vasten. ‘Want’, schrijft Augustinus (354-430), ‘zij (de heidenen) 
mogen elkaar dan nieuwjaarsgeschenken geven, u zult aalmoezen uitdelen; zij 
mogen uitgelaten liederen zingen, u zult u laten aantrekken door het woord van 
de Schrift; zij mogen naar het theater ijlen, u naar de kerk; zij mogen zich een 
roes drinken, u zult vasten.’

Ook tijdens de Reformatie stond men gereserveerd tegenover de nieuwjaars-
feesten. Luther en Calvijn moesten niets van Nieuwjaarvieringen hebben. Lange 
tijd weigerden ook de puriteinen 1 januari als een vrije dag te accepteren omdat 
het volgens hen om een heidens feest ging. In plaats daarvan vierden ze de hele 
maand januari als ‘eerste maand der maanden’. John Wesley, stichter van de 
kerk der methodisten, wilde in 1784 dat de jaarwisseling -’een waaknacht’- bid-
dend doorgebracht zou worden. 

Niet alleen goede voornemens en elkaar voorspoed toewensen is al heel oud, 
ook het maken van lawaai is dat. Deze gebruiken bestonden al ver voor de in-
voering van het christendom. Rotjes, vuurpijlen en alles wat er tegenwoordig 

bij komt kijken, herinneren ons aan de Germanen die lawaai en vreugdevuren 
maakten om de wintergeesten te verdrijven. Het eten van oliebollen en appel-
beignets verwijst naar de heidense offerbroden. 
Ondanks het verzet van de kerk tegen de nieuwjaarsviering en alle bijbehorende 
gebruiken is het nooit gelukt deze uit te bannen.
Het houden van kerkdiensten tijdens ‘oud’ en ‘nieuw’ is ook een oud gebruik. 
Het is in elk geval bekend dat dit in de 3e eeuw na de geboorte van Christus al 
een gebruik was.

Een gezegend Nieuwjaar toegewenst.
Fam. ds. W. Schinkelshoek

Kerst
De periode tussen Kerst en Nieuwjaar kan melancholisch zijn. Terugblikken 
en vooruitkijken lopen door elkaar. En ieder doet dat vanuit zijn of haar eigen 
omstandigheden. Hoe kijkt u terug op Kerst? We hopen van harte dat u Kerst 
ook echt heeft mogen ervaren in uw eigen hart en leven: de geboorte van de 
Heere Jezus, afgedaald in ons aardse, zondige, zelfgerichte bestaan. In het RD 
stond laatst het volgende citaat: “Hier breekt onze logische geest z’n nek. Wie 
dit gevoel van verbrijzeling, verbijstering en verbazing niet kent, mag z’n hart 
weleens nazien en kijken of het wezenlijke van het Evangelie al wel tot hem is 
doorgedrongen.” Citaat van de theoloog dr. A. A. van Ruler (1908-1970) over 
de verwondering die bij het kerstfeest hoort: “Van deze baby zeggen we: dat is 
God de Zoon!”

Oud en Nieuw
Nog enkele dagen en dan is het jaar 2019 voorbij. Voorbijgegleden als een scha-
duw, in een aaneenrijging van jaren, decennia en eeuwen. Het ene jaar gaat en 
het andere jaar komt. “Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou 
kunnen uitspreken; het oog wordt niet verzadigd met zien, en het oor wordt 
niet vervuld van horen. Hetgeen dat er geweest is, hetzelve zal er zijn; en het-
geen dat er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is 
onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen: Zie dat, het is 
nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen die vóór ons geweest zijn. Er is geen 
gedachtenis van de voorgaande dingen; en van de navolgende dingen, die zijn 
zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen die namaals we-
zen zullen. ” Citaat van koning Salomo (Prediker 1: 8-11)

 V a n  d e  k e r k e n r a a dV an de kerkenraad
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We mochten vele zegeningen van de Heere ontvangen in het afgelopen jaar. La-
ten we ze maar tellen, één voor één. Meest van alles mocht week in week uit het 
Woord opengaan en verkondigd worden. En we mogen als gemeente een eigen 
dienaar van het Woord hebben, die de gemeente onvermoeibaar mag dienen, 
samen met zijn vrouw. Een onverdiende zegen van onze kant, tegelijk een blijk 
dat de Heere onze gemeente niet loslaat, maar door wil gaan met Zijn werk.
Maar naast deze zegeningen was er ook verdriet. Zo zijn in het jaar 2019 de 
volgende gemeenteleden ons ontvallen: 

• Dhr. W. van Dompseler, overleden op 1 februari 2019 in de leeftijd van
79 jaar

• Dhr. P.J. Laus, overleden op 5 maart 2019 in de leeftijd van 72 jaar
• Mevr. M. Laurens – Daleboudt, overleden op 12 mei 2019 in de leeftijd van

100 jaar

We gedenken aan hen die het gemis ervaren bij het overlijden van hen die 
hierboven zijn genoemd. Dat de kracht van de Heere hen omringen zal, dat zij 
gedragen zullen worden als op adelaarsvleugels.

Nieuwjaar
Voor ons als kerkenraad verandert er momenteel veel. Als gemeente hebben 
we verkiezingen gehouden voor de ontstane vacatures. Op zondag 12 januari 
staat de (her)bevestigingsdienst van de nieuwe ambtsdragers gepland. In deze 
dienst wordt tevens aandacht gegeven aan de (her)verkozen kerkvoogden. Na 
de dienst is er gelegenheid om de nieuwe en vertrekkende kerkenraads- en kerk-
voogdijleden de hand te schudden en Gods zegen toe te wensen. 

U zult begrijpen dat de kerkenraad zich de komende periode richt op de con-
tinuïteit van het werk in de gemeente. Op de eerstvolgende kerkenraadsver-
gadering zullen de taken opnieuw verdeeld worden. Vooruitlopend daarop is 
reeds de overdracht van het scribaat en van de functie van ouderling-kerkvoogd 
ter hand genomen. Diaken Kortenhoff draagt momenteel het scribaat over aan 
ouderling Visser. De functie van ouderling-kerkvoogd wordt weer overgenomen 
door ouderling Methorst. Wij bidden dat 2020 ook vol van Zijn goedheid mag 
zijn. Dat wij als gemeente mogen groeien in Zijn liefde. De HEERE is goed; Hal-
leluja. 

Vergaderdata kerkenraad 1e helft 2020 
Voor de 1e helft van 2020 heeft de kerkenraad de volgende vergaderdata vast-
gesteld: 

- 22 januari
- 19 februari
- 18 maart
- 15 april
- 20 mei
- 17 juni

Als kerkenraad wensen we u voor het jaar 2020 van harte Gods zegen toe! Dat 
Zijn genade en trouw u zal vergezellen. Laten we bidden om de zegen in de 
erediensten, de ontmoetingen doordeweeks en dat alles mag zijn tot eer van 
Zijn grote Naam en tot zaligheid van onze zielen!

 

 P a s t o r a a tP astoraat
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 Vergader- en bijeenkomstenrooster
1 januari Koffiedrinken na de dienst
4 januari Gebedskring
6 januari Catechisatie
8 januari Kinderclub
9 januari Lidmatenkring
10 januari Jeugdvereniging (gezamenlijk)
13 januari Catechisatie
14 januari Vrouwenvereniging
16 januari Weekdienst
17 januari Jeugdvereniging +16
18 januari Gebedskring
18 januari Klusmorgen
19 januari Koffiedrinken/zingen na de dienst
20 januari Catechisatie
22 januari Ouderenmiddag
24 januari Jeugdvereniging -16
27 januari Catechisatie
29 januari Jonge Lidmatenkring
30 januari Gemeenteavond
31 januari Jeugdvereniging +16

Oppasrooster
1 januari  Mw. N. de Kool, Mw. S. van Harten 

Anke van der Vliet, (reserve: Ellen Visser) 
5 januari Mw. C. Huttinga, Mw. H. Adam 

Marieke van Leeuwen, (reserve: Hadassah Adam) 
12 januari Mw. H. Jansen, Mw. G. Koekoek 

Simone van Wageningen, (reserve: Lisanne Bakker) 
19 januari Mw. A. Aalbers, Mw. M. Donkersteeg 

Christien van Wageningen, (reserve: Liselotte van der Sluijs) 
26 januari Mw. E. Kroon, Mw. D. Vroegindeweij 

Rebecca Adam, (reserve: Carolien Visser) 
2 februari Mw. J. van der Vliet, Mw. H. van de Pol 

Annemieke van Engelenhoven, (reserve: Geanne Visser)

 U i t  d e  g e m e e n t eU it de gemeente  R o o s t e r s  e n  d a t aR oosters en data
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Kerkautorooster
1 januari Ede: fam. Vink 06 51 55 23 30

Bennekom/Wageningen: fam. Marchal  06 42 48 31 34  
5 januari Ede: fam. Boonzaaijer  06 31 00 07 07 / 0318 30 86 18

Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven  0318 41 75 07
12 januari Ede: mevr. van Wageningen 06 27 52 23 53

Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen  0318 56 15 49
19 januari Ede: fam. van Steenbergen  06-49465920 / 06-49465919

Bennekom/Wageningen: fam. Soeters  0318 41 57 15 
26 januari Ede: fam. Zondag  06 12 68 62 52

Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf  0318 41 34 83

 

Zondag 17 november 
Zondag 24 november 

Collecte-bestemmingen
Nieuwjaarsdag Diaconale collecte voor Woord & Daad
Zondag 12 januari Diaconale collecte voor Thuis in Zuid
Zondag 19 januari Diaconale collecte voor GDC projecten in Malawi

Woord & Daad
Woord en Daad werkt wereldwijd in 22 landen, voor vele kwetsbare doelgroe-
pen. Want we weten: door mensen in een land samen te laten groeien, gaan ze 
samen op weg naar een zelfstandig bestaan. We verbinden mensen, organisa-
ties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen. Via onze programma’s 
Agrarische ontwikkeling, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp 
en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken we al 45 jaar aan duurzame 
verandering.

GDC Projecten Malawi
Tot twee jaar geleden hadden we niet voor mogelijk gehouden dat ook Ne-
derland getroffen zou worden door langdurige droogte. Toch eten de meeste 
Nederlanders er geen boterham minder om. In Malawi is dit wel anders. Al een 

aantal jaren heeft dit land te maken met een veranderend klimaat, waarbij er zo-
wel sprake is van hevige regenval als van extreme droogte (net voor de oogst). 
In deze situatie kiest de GDC voor een tweesporenbeleid: enerzijds proberen we 
de landbouw structureel te verbeteren, anderzijds voelen we ons ook verant-
woordelijk om de ergste hongersnood te lenigen. Met name kwetsbare mensen, 
zoals ouderen, weduwen en gehandicapten krijgen daarbij hulp. Helpt u mee? 
Met uw bijdrage worden levens in Malawi gered!

Overheveling collecten
Begin 2019 hebben we in de kerkbode geschreven dat we in een paar jaar tijd 
een aantal landelijke collectes gaan overhevelen vanuit de diaconie naar de kerk-
voogdij. In 2019 betrof dit de collecte voor “Opleiding Predikanten”. In 2020 
zal de collecte voor het Landelijk Jeugdwerk via de kerkvoogdij gaan lopen. 
De collecten op de andere zondagen in januari, die geen specifiek doel hebben, 
worden gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) 
nood. Het is een voorrecht dat wij, als gemeente en diaconie, een helpende 
hand kunnen en mogen bieden. Als u weet van nood van uw naaste of van uzelf 
schroom dan niet om contact op te nemen met een (wijk)diaken, Wij helpen u 
graag verder, ook met het kijken naar de juiste oplossing.
Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk in uw mildheid aanbevelen, laten 
we van onze overvloed 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, Wageningen e.o. Ook voor giften 
en legaten t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer

 D i a c o n i eD iaconie
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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

  

Collecte ten behoeve van opleiding en vorming predikanten
De commissie opleiding en vorming (COV) van de HHK vraagt uw aandacht voor de 
komende collecte. In ons seminarie worden de predikanten opgeleid. Hiervoor zijn 
diverse docenten aangesteld die ook op termijn opgevolgd moeten worden. Daarom 
stimuleren wij zelfstudie en onderzoek door predikanten naar voor de kerk relevante 
onderwerpen. Voor dit alles zijn de nodige financiële middelen nodig. Wij mogen 
wel zeggen dat we niet beschaamd zijn geweest in ons verzoek om hulp. Daarom 
doen wij opnieuw in vertrouwen een beroep op uw gebeden en liefdegaven.

Commissie opleiding en vorming 

K e r k v o o g d i jK erkvoogdij
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Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 18 januari. We beginnen om 9.00 uur en 
ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar dhr. 
D.J. van Leeuwen, 0318-561549.

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 gif-
ten en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnum-
mer. 

Collectemunten 
In de komende periode kunt u op donderdag 9 en woensdag 22 januari collec-
temunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de 
munten vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of door te 
mailen naar administratie@hhgede.nl.

 

2019/2020 
In het achterliggende jaar hebben we velen van u en jou ontmoet bij de activitei-
ten. Fijn om op deze manier de eenheid en de inzet van de gemeente te voelen. 
Iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de activiteiten of de 
acties willen we bedanken.  
Als u niet bij de activiteiten bent geweest willen we u oproepen daar in het nieuwe 
jaar verandering in te brengen, we hebben u gemist! Het is goed en fijn om ook 
buiten de zondagse diensten elkaar te ontmoeten, u leert nieuwe mensen kennen 
en het is altijd gezellig.  
Op 20 maart organiseren we een Amerikaanse maaltijd. Verdere informatie volgt 
nog, maar de datum kunt u alvast vrijhouden.  

Bijbelvertaalwerk Fam. Karels

Beste gemeenteleden,
December is een maand van terugkijken. Als gezin kijken we dankbaar terug op 
het achterliggende jaar! Jacob kon ook dit jaar weer bijdragen aan het bijbelver-
taalwerk in Tanzania. Het afgelopen jaar was een jaar van oogsten: drie Nieuwe 
Testamenten rolden van de persen, drie andere gingen naar de drukker. Een di-
recte vrucht van uw gebed en steun. We willen u hier hartelijk voor bedanken!
Tegelijk blijft er alle reden voor gebed. We hebben de afgelopen jaren verschil-
lende keren in onze nieuwsbrieven geschreven over de lastige situatie rond werk-
vergunningen voor onze westerse collega’s in Tanzania. Verschillende collega’s 
hebben het land moeten verlaten omdat ze geen nieuwe werkvergunning kre-
gen. Het is goed dat we de achterliggende jaren veel energie hebben gestoken 
in het opleiden van de lokale collega’s, maar op dit moment hebben we nog niet 
genoeg goed opgeleide Tanzaniaanse collega’s om het werk te dragen, waardoor 
projecten op een lager pitje moeten worden gezet en Bijbels die klaar zijn nog niet 
gedrukt kunnen worden. Wilt u voor deze situatie blijven bidden?

Hartelijke groet, Jacob en Albertine Karels

NB. Als thuisfrontcommissie zijn we erg dankbaar voor het afgelopen jaar. Jacob 
heeft veel werk kunnen verzetten voor Wycliffe en ervaart de ondersteuning en 
gebed van veel mensen die dit jaar om hem heen stonden. We willen u vragen 
ook in het nieuwe jaar zijn werk voor Wycliffe te ondersteunen, zodat nog vele 
mensen het Woord in de taal van hun hart mogen ontvangen.

Hartelijke groeten, Ernst Adam

Zending en evangelisatieZ ending en evangelisatie

AActiviteitencommissiec t i v i t e i t e n c o m m i s s i e
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Gemeenteavond
In het kader van ons jaarthema ‘Discipelschap’ is er op 16 januari een weekdienst en op 
30 januari een gemeenteavond. Het onderdeel ‘Identiteit’ van het thema zal uitgebreid 
aan de orde komen. Voor meer informatie zie de eerder gegeven folder. In beide geval-
len hoopt kand. A. S. Middelkoop de avond te leiden. Welkom!   

Lidmatenkring
Op 9 januari is de lidmatenkring er weer. We gaan met elkaar nadenken over Efeze 5 vers 
6 t/m 21. We behandelen deze verzen en aan de hand van vragen, en daardoor ook on-
derlinge gesprekken, willen we luisteren naar wat de apostel Paulus zegt over ’wandelen 
als kinderen van het licht’. We beginnen om 19.30 uur. Welkom.  

Jonge lidmatenkring
Op woensdag 29 januari (i.p.v. donderdag 23 januari, die datum ben ik verhinderd) is 
de jonge lidmatenkring. Het boekje ”Welkom in de strijd’’ van dr. R. van Kooten, hoofd-
stuk 16, gaan we met elkaar lezen en behandelen. De vorige keer is het gegaan, over 
de bescherming van je gevoelsleven. Nu komt de vraag tot ons, heb je alles over voor 
Christus? De jonge lidmatenkring is bedoeld voor hen die pas belijdenis hebben afge-
legd. Het is goed om na je belijdenis je verder te verdiepen in het Woord van God. Het 
boekje wat we gebruiken ‘Welkom in de strijd’ is juist bedoeld voor jonge christenen, 
is laagdrempelig en gericht om het christen-zijn praktisch handen en voeten te geven. 
Welkom! We beginnen om 20.00 uur.    

Ouderenmiddag
Op woensdag 22 januari willen we samen met u kijken en luisteren het leven en werk 
van ds. J.T. Doornenbal. Ds. J.T. Doornenbal is op 29 november 1909 in Doorn geboren 
in een hervormd gezin. Na het gymnasium studeerde hij theologie aan de Rijksuniver-
siteit Utrecht. Hij is zijn loopbaan begonnen als hervormd predikant in Woubrugge, 
waar hij heeft gestaan van 1935 tot 1939. Daarna heeft hij gestaan van 1939 tot 1946 
in Kesteren (Neder-Betuwe). Zijn derde en laatste predikantsplaats is het Gelderse dorp 
Oene geweest, waar hij tot 1973 heeft gediend. In 1975 is hij overleden. 
Dhr. L. Dalhuisen uit Oene zal op deze middag ons wat laten zien en vertellen over het 
leven en werk van ds. J.T. Doornenbal. Naast bekendheid door zijn preek- en spreek-
beurten kreeg ds. J.T. Doornenbal vooral bekendheid door de bijdragen die hij tussen 
1946 en 1973 schreef in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk onder het 
kopje Gemeentenieuws van Oene. Op bijzondere en boeiende wijze kon hij verhalen 
over talloze gebeurtenissen en voorvallen uit het kerkelijk, maatschappelijk en persoon-
lijk leven. Het gemeentenieuws van Oene werd daardoor niet alleen op de Veluwe, maar 

ook ver daarbuiten gelezen. 
Veel van de kerkbode-bijdragen van ds. J.T. Doornenbal zijn gebundeld en in boekvorm 
uitgegeven. De heer Dalhuisen zal ons wat meer vertellen over deze bekende pastor en 
daarbij door middel van een power point presentatie tevens allerlei bijbehorend foto- en 
ander beeldmateriaal laten zien. De presentatie gaat vooral over wat ds. J.T. Doornen-
bal geschreven heeft in de Veluwse Kerkbode. We beginnen om 14.30 uur. Van harte 
welkom. 

Vrouwenvereniging ‘Aan Zijn voeten’
In januari zullen we starten met de jaarvergadering, die gehouden wordt op woensdag-
avond 15 januari. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, we starten om 19.45 uur. Na 
de Bijbelstudie, we zullen hoofdstuk 10 behandelen, zal de bestuursverkiezing worden 
gehouden. Want helaas zal Jozien van Wolfswinkel ons bestuur verlaten. Zij is jarenlang 
bestuurslid geweest en heeft veel werk verricht. Ook vanaf deze plaats: Jozien bedankt! 
Tijdens het tweede deel hopen we onder het genot van een hapje en drankje vragen te 
bespreken over de invullingen van de bijeenkomsten. We hopen op een goede opkomst 
en een gezegende avond! 

Kinderclub ‘de Zaaier’
We hopen jullie in dit nieuwe jaar ook allemaal weer op club te zien. Als juffen zien we uit 
naar mooie, inhoudsvolle middagen, waarin het ook heel gezellig is.  Woensdagmiddag 
8 januari starten we weer. De eerste woensdag na de kerstvakantie. Vanuit het jaarthema 
‘voor of tegen Jezus’ staat deze middag ‘de zalving door Maria’ centraal. Wat hield deze 
vrouw van de Heere Jezus en wat had ze veel voor Hem over! Heb jij de Heere ook lief? 
Hoe merkt de Heere dat jij Hem liefhebt? Dat zijn zomaar een paar vragen waar we met 
elkaar over zullen nadenken. Wat we na de pauze gaan doen, is nog een verrassing. Jij 
bent er toch ook weer 8 januari? Welkom!

Groet van de jufs van club

Jeugdvereniging Ichthus

Ha JV-ers,
De JV start binnenkort met de tweede helft van het seizoen over ‘Leef je Bijbel’. Eind 
november hebben we een indrukwekkende sprekersavond meegemaakt van Bert Note-
boom over dit onderwerp. Het geloof mogen we ook voorleven, zodat anderen aan ons 
kunnen zien dat we de Verlosser kennen.
In december is ook de halfjaarlijkse nieuwsbrief VISNET uitgekomen. Hierin staan weer 
alle wetenswaardigheden van de JV. Ook stellen 2 JV-leden zich voor. VISNET is naar alle 
ouders van JV-leden gemaild en er liggen geprinte exemplaren in de kerk onder het 
prikbord. Neem er gerust eentje mee!

 V e r e n i g i n g e n  /  k r i n g e nV erenigingen / kringen
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Het nieuwe jaar starten we met een ‘nieuwjaarsduik’ op het bevroren water van Utrecht: 
10 januari hopen we met z’n allen te gaan schaatsen! Het was er vorig jaar supergezellig 
en we hopen ook dit keer weer een mooie avond te beleven.

JV-16
Het eerste halfjaar hebben we de kleuren van het boekje van Spurgeon behandeld (The 
Wordless Book). We planden voor de laatste avond in december een vrij onderwerp. 
JV-ers konden kiezen uit verschillende onderwerpen die we met elkaar bedacht hadden. 
Zoals dat wel eens voorkomt, kwam daar niet echt een ‘winnaar’ uit. Daarom wilden 
we twee onderwerpen samen nemen (occultisme en engelen) om het te hebben over 
de strijd tussen de engelenmacht en de duivel. Helaas is die avond heel anders gelopen. 
Twee JV-leden werden onderweg naar de kerk beroofd en we moesten de politie bellen. 
Wel mochten we ervaren hoe de jongeren om elkaar heen staan en elkaar steunen en 
bovenal dat we ons in alles toch beschermd mogen weten door God.
Met de –16 gaan we deze tweede helft van het seizoen nadenken over Paulus. We gebrui-
ken als uitgangspunt de thema’s uit het boekje van de HHJO. De eerste avond hebben we 
het over ‘Als God spreekt’. Daarnaast hopen we weer een leuke activiteit te doen waarbij 
denken, maar ook zeker DOEN centraal staat. Zorg dat je er weer bij bent op 24 januari!

JV+16
Als we dit lezen hebben we de laatste “normale” +16 avond gehad van 2019. Op deze 
avond heeft Christien ons meegenomen middels een presentatie naar Peru waar ze voor 
school geweest is. Wat vooral naar voren kwam is de liefde van de gemeenteleden onder 
elkaar. Hier hebben we bij stil gestaan aan de hand van 1 Petrus 3 en Efeze 4. Daarna 
was het de bedoeling om een leuke activiteit te gaan doen maar dat liep even anders 
omdat de onlangs geïnstalleerde wijkagent van Ede Zuid zo maar eens een kijkje kwam 
nemen bij onze kerk (we schrokken best even toen daar ineens een agent in uniform 
voor onze neus stond) maar het resulteerde al snel in een superleuk gesprek. Hij was 
namelijk benieuwd wat er in onze kerk gebeurt en had daar alle tijd en geduld voor. Na 
uitwisseling van contactgegevens ging hij weer en gaf nog aan weleens een kerkdienst 
bij te willen wonen als hij dat kon inplannen in zijn werkschema. Dus gemeenteleden, 
mocht er een keer een agent in de kerk zitten hoeft u niet direct te schrikken dat hebben 
wij al gedaan. Iedereen is weer welkom op de 17de!

Data in januari
10 januari Gezamenlijke Nieuwjaars’duik’ in de Vechtsebanen (schaatsen in Utrecht)
17januari JV +16
24januari JV –16 Paulus 1 (Als God spreekt)
31januari JV +16

Hartelijke groet, Arja, Ernst, Gerben, Gerrit, Henry, Jeannette

 P u z z e l h o e k j eP uzzelhoekje

Ha jongens en meiden,

Jullie kennen vast allemaal David wel. David waarvan je in de Bijbel kan lezen hoe hij in 
Gods kracht Goliath versloeg en hoe hij door God gezalfd werd als koning. Maar ook 
kun je in de Bijbel lezen over de verkeerde dingen die hij heeft gedaan. Zelf noemt hij 
dit ook wel een donker dal. In het donker voelt het natuurlijk alsof er niemand bij je is. 
‘Maar’, zegt David, ‘zelfs in dat donkere dal, waar ik mezelf in heb gebracht, is God nog 
bij mij en zorgt Hij nog voor mij’. David heeft daar een lied over geschreven, wij kennen 
dat nu nog steeds als een psalm. Namelijk psalm 23. In de puzzel hieronder zie je daar 
ook een regel uit. Kunnen jullie lezen over welk vers het gaat? Het vers is niet helemaal 
hetzelfde, maar het betekent wel hetzelfde. Ook de kleurplaat gaat over David, daar zie 
je David bij de schapen, want hij was een schaapherder. Met zijn harp in zijn hand, want 
daar zong David zijn liederen mee.

Als jullie je puzzel en/
of kleurplaat af hebt 
mag je hem insturen 
voor  31 januari 2020 
naar Veldhuizerbrink 4, 
6712BZ Ede of puzzel-
hoekje@hhgede.nl.

Succes! Groetjes,
Christien
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 K l e u r p l a a tK leurplaat

P u z z e l

Uit: “Een redder in nood” door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)

‘Witter dan sneeuw’

In een van de prachtige paleizen van Engeland woonde een edelman. Hij was 
geen christen en ging nooit naar de kerk. Hij had een lief dochtertje van onge-
veer zes jaar oud. Zij heette Alberta. Ze was haar vaders oogappeltje. Op een 
dag was ze met hem alleen in de bibliotheek. Ze speelde terwijl hij wat schrijf-
werk deed. Opeens stopte ze met spelen, stond op en ging naar haar vader. Ze 
keek hem ernstig aan en vroeg: ‘Papa, weet u iets wat witter dan sneeuw is?’ 
‘Nee liefje,’ antwoordde hij met een glimlach, ‘er is niets witter dan sneeuw.’ 
‘Jawel hoor!’ riep Alberta uit. ‘En wat is dat dan?’ vroeg haar vader. Hij legde zin 
pen weg en nam haar handjes in de zijne. ‘Papa, de ziel gewassen in het bloed 
van de Heere Jezus is witter dan sneeuw!’ De edelman was erg verbaasd over het 
antwoord en helemaal niet blij. Hij had zijn kind nooit iets over religie geleerd en 
wilde ook niet dat iemand anders dat deed. 

‘Wie heeft je dat verteld, kindje?’ vroeg hij. Hij probeerde geen woede te laten 
doorklinken in zijn stem. ‘Mijn kindermeisje, Mary,’ antwoordde ze. Toen ze haar 
vaders strenge blik zag, vroeg ze: ‘Bent u boos op mij, papa?’ ‘Nee, ik ben niet 
boos op jou, liefje. Ik wil alleen niet dat je zulke onzin leert. Mary zal ons moeten 
verlaten.’ Hoe hard Alberta ook huilde en pleitte, de edelman was vastbesloten. 
Hij liet de bel rinkelen en een bediende kwam binnen. ‘Vertel Mary dat ze on-
middellijk moet komen,’ beval hij. Het kindermeisje kwam naar de bibliotheek. 
‘Vertel me eens, Mary,’ vroeg hij streng, ‘heb je mijn kind over Jezus verteld?’ ‘Ja 
meneer, dat heb ik inderdaad,’ antwoordde ze. ‘Ik kan het niet toestaan dat je 
mijn kind zulke dingen leert,’ riep hij uit. ‘Ga naar de rentmeester voor het loon 
dat je nog te goed hebt. Dan moet je het paleis binnen een uur verlaten.’ 

‘Ja meneer, ik zal weggaan zoals u me opdraagt, maar ik zal elke dag voor u 
en uw dochter bidden,’ antwoordde Mary stilletjes. Toen omarmde ze Alberta 
stevig en verliet ze de bibliotheek. Niet lang daarna kwam een prins een paar 
dagen bij de edelman logeren. Iedereen in het kasteel voelde zich vereerd dat 
een prins hun paleis bezocht. Ze deden allemaal hun best om de prins gastvrij 
te ontvangen. Tijdens zijn bezoek zat de prins met de edelman in zijn biblio-
theek. Alberta was er ook. Ze speelde met haar pop. De prins riep haar bij zich. 
Hij liet haar op zijn knie zitten en praatte met haar. Hij vertelde haar hoe erg hij 

V e r h a a lV erhaal
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woonplaats. Als er behoefte aan is, maken we ook een groep voor moeders met 
volwassen/uitwonende kinderen. 
Je kunt je aanmelden door voor 11 januari 2020 een mail te sturen naar: geloofs-
opvoedingskring@hhgede.nl
Wij zien uit naar jullie komst!

Hartelijke groet, Suzanne van Harten, Nicolien de Kool en Carolien van der Sluijs

Ervaringen in Peru 
Christien van Wageningen heeft stage gedaan in het Zuid-Amerikaans land Peru. 
Om precies te zijn bij JMEO Brazos Abiertos Ministry. Een Ministry dat toegewijd 
is aan het herstel van gezinnen in de armste wijken van Lima, de hoofdstad van 
Peru. Lima is een stad met bijna 10 miljoen inwoners! Zij was bereid om iets van 
haar ervaringen aan ons toe te vertrouwen. 

In oktober/november ben ik voor 5 weken naar Peru geweest. De dominee 
vroeg mij of ik daar een stukje over wilde schrijven, over wat ik daar beleefd en 
ervaren heb. Vandaar dat u het in deze kerkbode kan lezen. 

Ik heb 3 weken stagegelopen op Brazos Abiertos. Dit is acht jaar geleden op-
gericht door Jordy en Ria Bosch. Zij zijn begonnen met een basisschool en zijn 
vandaar uit verder gaan breiden met onder andere een kerk en verschillende 
verenigingen (kijk op www.brazosabiertos.net voor meer informatie). Samen 
met een vriendin heb ik daar lessen gegeven, leerkrachten ondersteund en nog 
veel meer gedaan. Ik heb het als heel gaaf ervaren om daar in Peru te mogen 
meehelpen.

Ik merkte dat zij daar, voor mijn gevoel, veel bewuster leven en daarom ook 
veel dichter bij God leven. Ze leven afhankelijker van God en laten dat ook 
merken door met elkaar te bidden. Zo is er bijvoorbeeld één dag in de maand 
een vastendag. Die dag is elke leerkracht, in plaats van met eten, extra met God 
en gebed bezig. Aan het einde van die vastendag is er dan een ‘teammeeting’. 
Tijdens die ‘meeting’ delen zij met anderen, hoe God tot hen gesproken heeft. 
Nadat zij dit met elkaar gedeeld hebben, gaan ze met elkaar God loven en Zijn 
Naam grootmaken. 

Ik heb dit als echt heel waardevol ervaren, om mee te maken. En volgens mij, 
kunnen wij als Nederlanders daar nog veel van leren. Ook leven ze daar veel 
meer in een collectief dan als individu. Als je dat een keer hebt meegemaakt, 
door mee te draaien in een andere cultuur, dan besef je pas hoe koud en af-
standelijk wij als Nederlanders eigenlijk zijn. Het zit in Peru eigenlijk al in hele 

O v e r i g e  b e r i c h t e nO verige berichten

zijn eigen kinderen, die thuis waren gebleven, miste. Toen keek ze hem aan met 
haar zachte bruine ogen en vroeg: ‘Prins, weet u iets wat witter is dan sneeuw?’ 
‘Nee kind,’ antwoordde hij vriendelijk, ‘ik heb nog nooit gehoord van iets wat 
witter is dan sneeuw. Jij wel?’ ‘O ja, prins! De ziel gewassen in het bloed van de 
Heere Jezus is witter dan sneeuw!’ 

Het was hierna even stil in de bibliotheek. De prins en de edelman wisten niet 
wat ze hierop moesten zeggen. Maar de woorden hadden een vreemde invloed 
op Alberta’s vader. Opeens verloor alle rijkdom zijn glans. Zijn leven leek vreselijk 
leeg. Een sprankje verlangen om schoon gewassen te worden kwam op in zijn 
hart. Toen hij een Bijbel vond, ging hij erin lezen en begon hij te bidden. Hij 
kreeg ook spijt dat hij Mary weggestuurd had. Hij schreef haar een brief waarin 
hij haar vroeg om terug te keren. Hij schreef haar ook dat ze niet alleen met het 
kind, maar ook met hem moest praten over het bloed van Jezus Christus. Wat 
was Mary blij! Wat had ze hiervoor gebeden! Met vreugde in haar hart keerde 
ze terug naar het paleis. Ze werkte weer en bad voortdurend. De edelman, zijn 
dochter en Mary zochten samen naar Gods genade en ze vonden die. Ze ont-
dekten dat het waar is: Als een ziel gewassen is in het bloed van Jezus, dan is hij 
witter en mooier dan sneeuw.

Vraag: Hoe wist Mary dat de ziel die gewassen is in het bloed van de Heere 
Jezus witter is dan sneeuw?
Bijbellezen: Hebreeën 9:16-21

Geloofsopvoeding

Beste moeders,
Al een aantal jaren komen we samen met een groepje moeders uit de gemeente 
om met elkaar na te denken over de geloofsopvoeding van onze kinderen. We 
lezen, zingen en bidden en zijn met elkaar in gesprek over een toepasselijk (ge-
loofs)opvoedingsthema.
Het is onze ervaring dat deze avonden erg bemoedigend en verrijkend zijn.
Dat is de reden waarom we ook jou als moeder van harte willen uitnodigen om 
met ons mee te doen.
Het is de bedoeling dat we groepjes (4 á 6 moeders) vormen die periodiek op 
een ochtend of avond samenkomen. De groepen worden zoveel mogelijk ge-
vormd op basis van dezelfde leeftijd van de kinderen (van baby tot puber) en je 
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kleine dingen, zoals bijvoorbeeld het begroeten: zij begroeten elkaar altijd met 
een omhelzing en een kus. Toen ik vertelde dat we in Nederland eigenlijk elkaar 
alleen maar met woorden begroeten en hooguit met een hand, toen keken ze 
me ook heel vreemd aan. Deze afstandelijkheid, kunnen ze zich echt niet voor-
stellen. Verder zorgen ze heel goed voor elkaar, als je bij elkaar in een groep 
geplaatst bent, bijvoorbeeld in de klas, dan zorg je met elkaar ervoor dat het 
allemaal goed gaat.  

Ook in de kerk waar ik deel van uit heb gemaakt, was dit collectieve denken te 
merken. We zijn gegaan naar een Amerikaanse kerk, die opgezet was door een 
Amerikaans zendelingsechtpaar. Ze zijn daar echt één met elkaar. Elke dienst 
beginnen ze met een stukje ‘Worship’, vervolgens begroeten en omhelzen zij 
elkaar en wordt echt iedereen verwelkomd. Daarna is de voorbede, letterlijk 
met elkaar, want degene voor wie er voorbede gedaan wordt, gaat voorin staan. 
Daarna houdt de dominee zijn preek, je merkt dat iedereen daarbij betrokken is. 
Als je het er mee eens bent, of als iets je raakt dan laat je dat ook merken door 
hardop ‘Amen’ te zeggen. Op het eerste gezicht kwam, dat een beetje vreemd 
op mij over, maar op een gegeven moment vond ik het best wel een mooie ge-
woonte. Bovendien was het elke week na de kerkdienst met elkaar koffiedrinken, 
en vooral veel koekjes en brood met elkaar eten. Dit beschouwen zij gewoon als 
een stukje van de dienst, de hele gemeente is dan ook aanwezig. 

De Peruanen hebben ons echt zo warm opgenomen, dat het na vijf weken 
voelde alsof je een tweede familie achterlaat, om zelf weer verder te gaan. Als 
iemand zijn tijd nuttig zou willen besteden, dan zou ik het echt aanraden om 
daar heen te gaan! Alleen geld geven kan natuurlijk ook gewoon, kijk daarvoor 
even op de site.

Met hartelijk groet, 
Christien 

P.S.: Wil je er meer over weten, vraag het gerust aan mij.

C i t a a t

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

E-mailadressen
scriba@hhgede.nl diaconie@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl vrijwilligershulp@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl zending@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl jv@hhgede.nl
kinderclub@hhgede.nl puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl avg@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 januari. Kopij hiervoor kan tot 
uiterlijk donderdag 16 januari 20.00 uur per e-mail 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 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).
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Nieuwjaar

Wat staat ons in het nieuwe jaar
aan lief en leed te wachten?

We weten ‘t niet. We mogen Hem,
Die spoedig komt, verwachten.
Al is het donker om ons heen

en dreigen er gevaren,
Eén is er Die ons altijd trouw

in liefde zal bewaren.

We weten niet wat in dit jaar
aan moeite ons zal treffen.
God geve dat wij elke dag

ons hart tot Hem verheffen.
Dan weten wij: Hij zal ons steeds
met liefde en trouw omringen.

Heer, geef ons toch een dankbaar hart
voor al Uw zegeningen.

We weten niet wat hier op aard’
de toekomst zal onthullen.

We weten wél dat U aan ons
volkomen zult vervullen

wat U beloofd hebt in Uw Woord.
O, laat ons daarop bouwen,
opdat wij in dit nieuwe jaar,

alléén op U vertrouwen.

G. Fidder

G e d i c h tG edicht
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Bijbels dagboek 

geschreven 
door Andrew 

Murray 

Nieuw   verschenen bij Drukkerij AMV

info@drukkerij-amv.nl

Voor meer waardevolle uitgaven,

bestellingen    en info:

Het thema ‘Blijf in Mij en Ik in u’ is de rode draad in dit dagboek. Het is 
het verlangen van de auteur Andrew Murray (1828-1917) dat de Heilige 
Geest weer de rechtmatige plaats in de Kerk krijgt en tot Zijn volle 
heerschappij zal komen in de levens van de gelovigen, in een weg van 
algehele overgave en gehoorzaamheid. ISBN 978-90-825061-6-7
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