Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen
e.o. Verschijnt maandelijks.
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Ds. W. Schinkelshoek
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Ouderling J. Visser
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Diaken J.A. Karels
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Dhr. W.C. Oudijn
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Oog voor elkaar

Mw. J. Linge
Mw. D. van der Welle
vrijwilligershulp@hhgede.nl
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Beheer website

Dhr. H.J. Aalbers
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www.hhgede.nl
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Kindercrèche (10.00 uur)

Mw. G. Koekoek
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Redactie Quo Vadis

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

Realisatie Quo Vadis

Drukkerij AMV

0318 48 40 74

Meditatie
Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. (Matth. 11 : 28)
U bent welkom om tot Hem te komen. Hij houdt de genade niet bij Zich, maar wil deze uitdelen,
aan wie anders dan aan behoeftige zondaren? Zelfs de slechtsten onder u zijn welkom, als zij dit
uit Zijn hand willen aannemen. ‘Indien iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke’. Wilt u
Christus een genoegen doen? Kom dan tot Hem. ‘Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien en
verzadigd worden’. Wilt u Zijn hart tevreden stellen? Kom dan tot Hem. Het is bij overvloed
gemakkelijk om te drinken. En Zijn overvloed is een vertroosting. Hij roept om te drinken: ’Eet
vrienden!, ja drinkt overvloedig, o geliefden’. Wilt u zich verenigen met het welbehagen van de
Vader en met liefde van de Zoon in de verborgenheid van de zaligheid? Kom dan tot Hem. Waar
is deze fontein dan anders voor geopend dan opdat u daaruit mag drinken? Verzegel deze
fontein niet voor u zelf, want hij is door God en Christus geopend.
Welke mensen worden er genodigd in de tekst? Het zijn vermoeiden en belasten. Hier gaat het
niet over vermoeidheid vanwege lichamelijke arbeid, maar over lusteloosheid en zo willen
sommigen het vermoeid zijn lezen. De belasten of beladenen hebben een last te dragen, die zij
niet kunnen dragen. Maar wie worden hier dan precies bedoeld? Ik kan niet meegaan met hen
die deze uitdrukkingen beperken tot hen die gevoelig zijn over hun zonde en ellende buiten
Christus, en verlangen om hiervan verlost te worden. Naar mijn overtuiging is dit woord voor
allen die buiten Christus leven, of zij nu gevoelig zijn of ongevoelig zijn. Het gaat hier niet alleen
over zondaren die door de wet van hun zonden zijn overtuigd, maar ook over hen die dit niet
kennen.
Niemand heeft het recht om deze nodiging te beperken. Het zijn zij die buiten Christus zijn, die
hun bevrediging en rust in het schepsel zoeken. Wie anders dan zij hebben zo’n last van zonde
en toorn op hun rug om te dragen? Het woord ‘belast’ betekent eigenlijk de last van een
scheepslading: het schip kan vanwege deze lading vergaan zonder het te beseffen.
Christus is gekomen om de mensen van die valse gerustheid te bevrijden. Hij heeft onze natuur
aangenomen; Hij steekt hun de reddende hand toe, zoals Hij bij Petrus deed toen hij in de golven
dreigde weg te zinken. Wat is de nodiging van het Evangelie anders dan het uitstrekken van de
handen van Christus tot wegzinkende zielen, die onder hun eigen gewicht in de golven dreigen
om te komen.
Als in de tekst alleen gevoelige zondaren worden aangesproken, dan worden de meeste
zondaren uitgesloten van de nodiging. Dan is er geen sprake van het Evangelie voor zondaren,
want hierin zijn alle zondaren begrepen die het Evangelie horen. Zij worden allen geroepen om
tot Christus te komen. We lezen niet voor niets: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand
Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal
houden, en hij met Mij’. Als iemand niet geroepen wordt, maar van de nodiging wordt uitgesloten,
dan heeft hij ook geen volmacht om te komen. Dan is ongeloof niet hun zonde, wat absurd zou
zijn.
Hier vinden we de meest plechtige nodiging om tot Christus te komen. Ook in de aangehaalde
tekst, Openbaring 3 vs.20, vinden wij geen zweem van uitzondering en beperking. Wat kan deze
beperking een strik zijn voor een benauwde ziel, die vanwege een wettische last niet kan
toegeven dat hij tot Christus komen mag. Hij meent dat de zonde niet zwaar genoeg op hem
drukt. Hoewel zondaren niet tot Christus zullen komen, als zij hun behoefte aan Hem niet zien,
zal ik toch blijven preken dat allen vanwege het oordeel verplicht zijn om tot Hem te komen en
zij bij Hem welkom zijn, wat hun situatie ook is. Zij die gewillig zijn om te komen, moeten niet
stilhouden bij hun gebrek aan gevoeligheid, maar zij moeten tot Hem komen, opdat zij een
oprecht gevoel van hun zonde tot bekering ontvangen.

Waartoe worden de vermoeiden en belasten dan geroepen? Zij worden genodigd om tot Jezus te
komen, dat is om in Hem te geloven, om Hem aan te nemen, zoals hij in het Evangelie wordt
aangeboden. Zie wat voor bemoediging deze nodiging inhoudt. Zij belooft rust: ’Ik zal u rust
geven’.
Ds. Th. Boston
Deze meditatie, het vervolg van de vorige keer en wordt vervolgd, is van ds. Th. Boston (1676 1731), tijdgenoot van de gebroeders Erskine. Hij is voor het geloofsleven van velen van grote
betekenis geweest. Door de rijke inhoud van zijn geschriften geniet hij zowel in Schotland als daar
buiten grote bekendheid.
Kerkdiensten
1 maart

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

Ds. W. Schinkelshoek (Bediening Heilig Avondmaal)
Ds. W. Schinkelshoek (Nabetrachting Heilig Avondmaal)
Diaconie
Landelijk jeugdwerk
Geluidsinstallatie

5 maart
Weekdienst

19.30 uur
1e collecte
2e collecte

Ds. A.C. Uitslag (CGK Urk)
Diaconie
Kerkvoogdij

8 maart

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

Ds. H. Buitink (Ede)
Ds. S.T. Lagendijk (Zwartebroek)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

11 maart
Biddag

10.00 uur
19.30 uur
1 collecte

Ds. W.J. v.d. Brink (Stellendam)
Ds. W. Schinkelshoek
Kerkvoogdij

15 maart

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

Ds. W. Schinkelshoek
Ds. H. Verheul (Woudenberg)
Diaconie
Kerkvoogdij
Geluidsinstallatie

22 maart

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

Ds. W. van Klinken (Stolwijk)
Ds. W. Schinkelshoek
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

29 maart

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

Ds. W. Schinkelshoek ( Doopdienst )
Ds. W. Schinkelshoek
Diaconie
Kerkvoogdij
Geluidsinstallatie

Uit de pastorie
In de tijd dat ik aan de Universiteit van Utrecht studeerde, heb ik college gekregen van prof. dr.
A. de Reuver. Hij gaf daar les vanwege de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde
Kerk. Hij was een sympathiek en betrokken hoogleraar. Vaardig met woord en pen. Een
hoogleraar, bij wie het niet zozeer om je kennis te doen was, natuurlijk werd je daar wel op
beoordeeld, maar het ging hem meer om je innerlijk. Je zou hem een ‘bevindelijk’ hoogleraar
kunnen noemen. Hij was de enige hoogleraar, die ik heb meegemaakt in Utrecht, die zijn colleges
met gebed begon. Als je examen bij hem deed en dat was meestal mondeling, wilde hij eerst
weten hoe het met je ging en waar je vandaan kwam. Toen hij de eerste keer hoorde dat ik
ouderling was in de Oud Gereformeerde Gemeente in Rotterdam- Kralingse Veer, kwamen de
verhalen los. In die gemeente was namelijk zijn vader, ds. A. de Reuver, van 1942 - 1945
predikant geweest. Én hij was er in 1942 geboren. Ik heb hem toen ook uitgenodigd om in de
gemeente van zijn vader te komen preken. Jaren later, na zijn emeritaat, heeft hij dat ook gedaan,
toen was de gemeente inmiddels Hersteld Hervormd geworden. Maar ja, de examentijd ging wel
door. Tien minuten voor het verstrijken van de tijd zei hij: O ja, we moet ook nog examen doen.
Ter geruststelling, het is goed gekomen. Van hem vond ik in mijn collegeaantekeningen het
onderstaande stukje. Hij deelde op college wel eens pennenvruchten uit. Dit is een toepasselijk
stukje wat gepast zou hebben bij de eerste gemeenteavond van dit seizoen: Overgave.
Overgave
’‘Je moet het maar overgeven’, zegt men wel in vastgelopen situaties. Vaak beseft men nauwelijks
wat daarmee is gezegd. Overgave betekent immers dat je al je zorgen neerlegt in Gods schoot en
je toevertrouwt aan Zijn Vaderlijke wil. Het lijkt zo eenvoudig. En dat is het ook. Maar níét als je
het in eigen kracht moet doen. Ronduit onmogelijk! Het is alleen dan eenvoudig als je mag
geloven dat God een Vader is Die alle dingen, ook het ongerijmde en ondraaglijke, doet
medewerken ten goede. Overgave is een complete capitulatie, tegen de drang van eigen vlees en
bloed in. Daartoe is geen sterveling van huis uit in staat. Het is geen kunst die men zich eigen
maakt, maar gunst door God verleend. Saulus overkwam het. Hoog zat hij te paard. Zelfbewust.
In eigen oog een ridder Gods. Maar toen de verhoogde Christus hem uit het zadel lichtte, ging hij
door de knieën. De ridder werd een bidder, en hij bleef het levenslang. ‘Nood leert bidden’, luidt
het spreekwoord. Vergeet het maar. Het is niet waar. Niet nood leert bidden, maar de Heere.
Deemoed
Wel is het waar dat God de noden van het leven vaak gebruikt om de weg van het gebed te
banen. Hoe? Door ons van onze hoogten neer te halen en te brengen in het dal. Dit dal van de
deemoed is het trefpunt waar God ons wil ontvangen en ontmoeten. Daar brengt Hij ons Zelf.
Want we staan te hoog. Wie zich verheft, wordt niet gezien. Genade landt in de diepte. Luther:
‘Omdat God de Allerhoogste is, kan Hij niet omhoog zien, want er is geen ‘hoger’; evenmin kan Hij
naast zich zien, want niemand is met Hem te vergelijken. Daarom kan Hij alleen naar beneden zien.
En hoe dieper zich een mens nu onder Hem bevindt, des te beter wordt hij gezien.’
Daar heeft men niets te bieden dan een hulpbehoevend hart, dat zich verlaat op Gods belofterijk
gebod: ‘Doe uw mond wijd open, Ik zal hem vervullen.’
Calvijn noemt dat ‘appelleren aan Gods beloften’. Overgave is geen doffe berusting, maar een
beroep op Gods belofte. We staan niet op eigen rechten, maar op het genadige voorrecht dat de
Heere Zelf heeft aangereikt: ‘Roep Mij aan in de dag der benauwdheid, Ik zal er u uithelpen’. Het
ogenschijnlijk ootmoedige bezwaar dat een mens hier te onwaardig voor is, zou in werkelijkheid
wel eens uit trots kunnen voortkomen. Vinden we het misschien beneden onze waardigheid de
bedelende hand op te houden? Wie bidt, legt deze arrogantie af. Die hééft niet alleen een gebed,
maar ís een en al gebed.

Pleidooi
Juist voor zulke berooiden liggen schatten gereed. In eigen engte gaat de ruimte van Gods
goedgeefsheid open. Daar hoeven we geen status van geschiktheid en bekwaamheid te etaleren,
zoals de farizeeër deed, maar mogen we slechts de zondaar zijn die de tollenaar was. Bidden is
tot niets anders in staat zijn dan te vluchten naar Hem, Die armzaligen onderdak verschaft.
Zoals dat eenzame zwervertje deed in de straten van Londen. Hij liep langs een herenhuis
waarop een bord was aangebracht met de boodschap dat men daar daklozen opnam. Hij belde
aan en een deftig heerschap deed open. ‘Zou ik hier binnen mogen, meneer?’ ‘Jazeker, kerel, als jij
een aanbeveling hebt van een bevoegde instantie’. Het ventje stond beteuterd te kijken, want zo'n
document bezat hij niet. Maar daar kreeg hij een inval en zei: ‘Meneer, ik heb geen brief op zak,
maar zou dít misschien mijn aanbeveling kunnen zijn?’ Met zijn magere knuistjes wees hij op de
scheuren in zijn broek, de rafels aan zijn jasje, de gaten in zijn schoenen. ‘Kom jij er maar in’, zei
de huisvader!
Zo veel temeer zet de Heere Zijn huis en Vaderhart open voor ieder de te arm is om Hem te
kunnen missen.’
A.d.R
Een citaat van ds. R. Erskine: ‘Het ongeloof bouwt altijd op het gevoel en het verstand. Maar het
geloof bouwt altijd op de macht en op de belofte van God: Wat gelooft u van de Christus?’
Met een hartelijk groet uit de pastorie, Fam. ds. W. Schinkelshoek
Van de kerkenraad
Wijk 3 en 4
Vanwege de vacature in de kerkenraad hebben we onze pastorale aandacht nog niet goed
kunnen verdelen over de vier wijken die we kennen. Voor wijk 1 en wijk 2 verandert er
voorlopig niets. In wijk 3 zal ouderling A. Methorst voorlopig samen met diaken J. J. van Harten
of diaken J. A. Karels de huisbezoeken en andere pastorale bezoeken doen. Helaas hebben we op
dit moment nog geen invulling in de kerkenraad om huisbezoeken in wijk 4 in te plannen en
structureel af te leggen. Als het nodig is kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de dominee
of de scriba. Belt u gerust, laat de wijkindeling, wat ook maar een middel is, geen verhindering
zijn om elkaar als gemeente en kerkenraad te benaderen en te bezoeken. Als God het geeft en de
vacature voor ouderling vervuld is, zullen we het pastoraat van de gemeente definitief verdelen
en u daarvan op de hoogte brengen.
Wijkindeling en tijdelijke bezetting van de kerkenraad:
Ouderling / Diaken
Wijk
Gebied
J. Visser / K. Slotegraaf
Wijk 1
6711, 6712, 6713, Otterlo
C.J. van der Sluijs / K. de Kool
Wijk 2
6716, 6717
Bennekom, Renkum, Rhenen,
A. Methorst / J.J. van Harten of J.A. Karels
Wijk 3
Wageningen, Renswoude
6714, 6715, 6718, Lunteren,
vacant
Wijk 4
Wekerom
Verkiezingen voor het ambt van ouderling
Met het oog op de komende verkiezingen voor het ambt van ouderling heeft de kerkenraad in
haar vergadering op 19 februari jl. het volgende dubbeltal (in alfabetische volgorde)
samengesteld.

Vacature van ouderling W.T. de Bruijn:
•
•

Dhr. L. Soeters, Hofrustlaan 53 Bennekom
Dhr. J. C. van Wolfswinkel, Compagnie 21 Ede

Alle belijdende lidmaten van de gemeente worden hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn bij
de stemmingsvergadering en hun stem uit te brengen. Deze stemmingsvergadering zal
gehouden worden op woensdag 4 maart, van 19.30 – 20.30 uur in de Zuiderkerk.
Roosters en data
Vergader- en bijeenkomstenrooster
1 maart
Heilig Avondmaal
2 maart
Catechisatie
4 maart
Kinderclub
4 maart
Stemmingsvergadering
5 maart
Doordeweekse dienst
6 maart
JV-16
8 maart
Koffie na de dienst / zingen
11 maart Biddag
13 maart Sprekersavond beide JV’s
14 maart Gebedskring
16 maart Catechisatie
17 maart Vrouwenvereniging
18 maart Kerkenraadsvergadering
18 maart Vrouwenvereniging
19 maart Lidmatenkring
20 maart JV+16
20 maart Amerikaanse maaltijd
21 maart Klusmorgen
23 maart Catechisatie
25 maart Ouderenmiddag
26 maart Jonge lidmatenkring
27 maart JV-16
28 maart Gebedskring
30 maart

Catechisatie

Oppasrooster
1 maart
8 maart
11 maart

Mw. G. Koekoek, Mw. M. Donkersteeg
Lisanne Bakker, (reserve: Charlotte Pluimers)
Mw. A. Aalbers, Mw. E. Kroon
Hadassa Adam, (reserve: Simone van Wageningen)
Mw. H. van de Pol, Mw. L. van Spronsen
Liselotte van der Sluijs, (reserve: Rebecca Adam)

15 maart
22 maart
29 maart
5 april

Mw. M. Mol, Mw. W. van Oostrom
Geanne Visser, (reserve: Christien van Wageningen)
Mw. N. de Kool, Mw. M. Schipper
Carolien Visser, (reserve: Annemijn Pluimers)
Mw. S. van Harten, Mw. J. van de Geest
Anna-Maria Buitink, (reserve: Annemieke van Engelenhoven)
Mw. J. van der Vliet, Mw. C. Huttinga
Marieke van Leeuwen, (reserve: Ellen Visser)

Kerkautorooster
Zondag 1 maart
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Zondag 8 maart
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Woensdag 11 maart
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Zondag 15 maart
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Zondag 22 maart
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Zondag 29 maart
Ede:
Bennekom/Wageningen:

fam. Zondag 0612 686 252
fam. Slotegraaf 0318 41 34 83
mevr. van Wageningen 0627 52 23 53
fam. Marchal 0642 48 31 34
fam. Harskamp 0630 82 56 55
fam. van Leeuwen 0318 56 15 49
fam. Vink 0651 55 23 30
mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07
fam. Boonzaaijer 0631 00 07 07 / 0318 30 86 18
fam. Soeters 0318 41 57 15
fam. Zondag 0612 686 252
fam. Slotegraaf 0318 41 34 83

Diaconie
Collectebestemmingen
Op zondag 1 maart vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. Op die dag is de opbrengst van
de diaconale collecte en van de offerblokken bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Wycliffe
Comité Karels in Tanzania, dat vanuit Nederland doorgaat. Laten we dit werk mild gedenken en
blijvend in onze gebeden meenemen.
Op zondag 8 maart is de diaconale collecte bestemd voor de stichting Friedensstimme.
Friedensstimme staat al 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie
bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich
volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor
vervoer.
Op zondag 15 maart is de diaconale collecte bestemd voor het ‘Noodhulp- en rampenfonds’ van
de Generale Diaconale Commissie (GDC) van de Hersteld Hervormde Kerk. Uit dit fonds wordt
van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld die met een ramp- of noodsituatie
te maken krijgen. Vorig jaar werd er o.a. aan Syrische vluchtelingen in Irak hulp geboden en
ontvingen de Venezolaanse vluchtelingen water en sanitaire voorzieningen in Colombia.
Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Laten we van onze overvloed rijk geven voor God
en onze naaste!
Nieuwe taakverdeling diaconie
In de laatstgehouden diaconievergadering zijn de verschillende functies binnen de diaconie
opnieuw verdeeld. Die zijn nu als volgt:

•
•
•
•

Voorzitter: dhr. K. Slotegraaf
Secretaris: dhr. J. Karels
Penningmeester: dhr. K. de Kool
Algemeen lid: dhr. J. van Harten

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.
Vrijwilligershulp ‘Oog voor Elkaar’
Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge (0318 62 59 18) of Dirmia van der Welle (0318
57 21 66) of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Kerkvoogdij
Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 21 maart. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om
ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar D.J. van Leeuwen, 0318-561549.
Collectemunten
De komende periode kunt u op dinsdag 10 maart en donderdag 26 maart collectemunten kopen
in de kerk. Op dinsdagavond 10 maart kan dat vanaf 19.30 tot 21.30 uur.
Op 26 maart kan het zoals gebruikelijk 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.
Inzage jaarcijfers kerkvoogdij 2019
De jaarcijfers over 2019 van de kerkvoogdij zijn vastgesteld in de laatstgehouden vergaderingen
van de kerkvoogdij en de kerkenraad. De jaarcijfers liggen op 10 maart van 19.30 tot 21.30 uur
ter inzage in de kerk. U hebt dan gelegenheid om de jaarcijfers in te zien en vragen te stellen.
Mocht u hier belangstelling voor hebben, maar op dit tijdstip niet in de gelegenheid zijn, neemt u
dan contact op met de penningmeester van de kerkvoogdij (via administratie@hhgede.nl) om
een afspraak te maken voor inzage op een ander tijdstip.
Contributie Quo Vadis
Maandelijks ontvangt u onze kerkbode, de Quo Vadis. De contributie hiervoor bedraagt € 20,00
per jaar. Deze bijdrage dient ter dekking van de drukkosten. U kunt deze contributie overmaken
op NL83 RABO 0118 3496 19 ten name van de Hersteld Hervormde Gemeente Ede.
Mocht u een meelezer zijn die geen lid is van onze gemeente: ook aan u vragen we dan
vriendelijk om deze contributie over te maken. Hartelijk dank!
Aankondiging vrijwillige bijdrage
Jaarlijks brengen wij in het voorjaar de vrijwillige bijdrage onder uw aandacht. Naast de collecteinkomsten en de jaarlijkse ‘verplichte’ bijdrage is uw vrijwillige bijdrage onmisbaar voor de
instandhouding van de erediensten en de voortgang van het overige werk van de
kerkvoogdij. Ook dit jaar doen we weer vrijmoedig een beroep op uw/jouw milddadigheid.

Begin april ontvangt u van ons weer een brief met een toelichting op de financiële situatie van
onze gemeente. Bij deze brief zit een antwoordstrook waarmee u uw bijdrage voor 2020
kenbaar kunt maken. Van harte aanbevolen!
Parkeren
Het winterseizoen is inmiddels alweer bijna voorbij. We krijgen de indruk dat de regels voor wat
betreft het parkeren rondom de kerk, nog niet voor alle gemeenteleden duidelijk zijn. Daarom
vragen we uw aandacht voor het volgende:
Auto’s:
Bij het oprijden van het kerkplein ziet u aan de linkerkant van de kerk een aantal gereserveerde
parkeerplaatsen voor o.a. de beide kerkauto’s, de gastpredikant en voor mensen die slecht ter
been zijn. Als u denkt één van deze parkeerplaatsen nodig te hebben, kunt u hiervoor een
verzoek indienen bij de kerkvoogdij.
De overige parkeerplaatsen op het kerkplein, aan de oostzijde of rechterkant van het gebouw,
zijn bedoeld voor onze gemeenteleden die minder goed ter been zijn/minder validen die geen
gereserveerde plaats nodig hebben.
Alle andere mensen worden vriendelijk, maar dringend verzocht hun auto, zowel tijdens de
zondagse erediensten als tijdens de doordeweekse activiteiten, te parkeren bij Het Streek, aan
de overkant van de kerk. U kunt uw auto ook achter de kerk, aan de andere kant van het hek,
parkeren. Het toegangsdeurtje in het hek is geopend.
Fietsen:
Als fietser kunt u uw fiets zowel zondags als tijdens doordeweekse activiteiten parkeren in de
daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk. We willen u er op wijzen dat fietsen die rond de
ingang van de kerk geparkeerd worden, verwijderd moeten worden i.v.m. de toegankelijkheid
voor de hulpdiensten.
Met het voorjaar in aantocht zult u mogelijk weer vaker op de fiets komen, wat betekent dat de
parkeerdruk op het terrein van de kerk toeneemt. We waarderen het als u de beschikbare
plekken op het kerkterrein vrij laat voor degenen die deze echt nodig hebben. Alvast dank voor
uw medewerking.
Rekeningnummer Kerkvoogdij
Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v.
Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de
kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Activiteitencommissie
Amerikaanse maaltijd
Op vrijdag 20 maart organiseren we een ‘Amerikaanse Maaltijd met een Twist’. Deze avond zijn
we te gast bij Veldheim in Ede, Bovenbuurtweg 33. U bent uitgenodigd vanaf 17.30 uur, we
starten om 18.00 uur met de maaltijd. Het is de bedoeling dat u zelfgemaakt eten meebrengt in
de hoeveelheid die genoeg is voor het aantal personen waarmee u komt. Dit eten wordt gedeeld
met de andere aanwezigen en zo kan iedereen verschillende gerechten proeven. Tijdens de
maaltijd kunt u elkaar ontmoeten, nieuwe mensen leren kennen en zo een fijne tijd met elkaar

hebben. Graag uw eigen pan / schaal / opscheplepel merken met uw naam. En wilt u uw eigen
bord en bestek meenemen?
Aanmelden kan tot vrijdag 13 maart via het formulier op de website, of u kunt bellen met
Nicolet: 0611 94 12 26.
Mountainbiken – mannenuitje
Op zaterdag 18 april zijn alle mannen uit de gemeente welkom om een mooie mountainbiketocht
te maken en aansluitend met elkaar te eten. We starten om 14.00 uur met de mountainbiketocht
en rond 17.00 uur hopen we op de plaats te zijn waar we zullen eten. Het is uiteraard ook
mogelijk alleen voor het eten te komen.
De kosten voor dit uitje zijn de eventuele huur voor een mountainbike en de kosten voor het
eten. De insteek van het eten is vooral dat het gezellig is, het zal geen dure, luxe maaltijd
worden.
Opgeven kan via het formulier op de website, hier kunt u ook aangeven of u een mountainbike
wilt huren.
Zending en evangelisatie
Friedensstimme - Kinderbijbelpakketten voor Rusland en andere voormalige
Sovjetrepublieken.
Op biddag, 11 maart zullen er Kinderbijbelpakketten in de hal van de Zuiderkerk liggen om te
versturen naar Rusland en voormalige Sovjetrepublieken.
Een pakket (2 kinderbijbels) kost € 18,-. (hiervoor is € 10 voor de kinderbijbels en € 8 voor de
porto).
De korting die we hebben op de postzegels hebben we van de prijs afgetrokken. Omdat bepaalde
regelgeving voor internationaal versturen gewijzigd is, heeft de stichting Friedensstimme ervoor
gekozen om nu alleen 1 soort pakketten te versturen. Dus niet zoals andere jaren
Bijbelpakketten waar 1 grote Bijbel en twee kinderbijbels in zitten.
De totale kosten van 2 kleine pakketten zijn ongeveer evenveel als van 1 groot pakket. Als u
anders 1 groot pakket kocht, zou u nu 2 kleine pakketten kunnen kopen. De pakketten kunnen in
de gewone brievenbus, waarin ook brieven en kaarten gepost kunnen worden.
Als u het zichzelf makkelijk wilt maken, dan willen wij zorgen dat alles op de post gaat met
biddag, zodat het snel op de plaats van bestemming kan komen.
Kosten kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL24 SNSB 0910 1195 89 t.n.v. F.A.C.
de Haan te Ede o.v.v. Kinderbijbelpakketten Friedensstimme.
Met dankdag, 6 november 2019 was de opbrengst van de collectebus € 79,50. Via de Bijbel- en
lectuurpakketten is € 800 binnen gekomen voor de drukkosten. Totaal is € 879,50 overgemaakt
naar Friedensstimme.
Er staat een collectebus op de tafel bij de pakketten voor de Stichting Friedensstimme, zodat ieder
de mogelijkheid heeft, om wat bij te dragen voor Kinderbijbels voor Rusland.
Mocht er een pakket terugkomen, geef het dan aan ondergetekende.
Denkt u ook aan gebed voor de komende verzending, voor goede ontvangst en zegen bij het
uitdelen door de evangelisten in Rusland?
Informatie: Dhr. FA.C. de Haan, tel. 0318 61 29 90

Zendingscommissie
In de laatste nieuwsbrief schrijft ds. van der Bas over de bezoeken die hij aflegde in de
verschillende kerkelijke gemeenten in Malawi. Hieronder volgt een kort verslag:
Elke zondag bezoeken we een andere kerk van de Reformed Presbyterian Church of Malawi. We
verdelen de preekbeurten zo eerlijk mogelijk over alle classes van de kerk. Op deze manier
krijgen we een beeld van de situatie waarin de kerkelijke gemeenten verkeren. Met eigen ogen
zien we welke inspanningen bepaalde predikanten moeten leveren om in verafgelegen en
moeilijk bereikbare gebieden het Woord te bedienen. Veelal valt het ons niet zwaar om die
verafgelegen plaatsen te bereiken. Ons is een terreinauto ter beschikking gesteld door de
Zending van onze kerk. Maar de predikanten hier hebben veelal alleen een fiets. Een motor zou
hen soms ook niet helpen, omdat er niet genoeg geld beschikbaar is voor benzine en onderhoud
aan een motor. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat het niet altijd de beste oplossing is om wat
extra geld over te maken vanuit Nederland. We zoeken naar een route om de kerk ook financieel
zelfstandig te maken. Iets wat door ons wordt mogelijk gemaakt, moet in de toekomst wel
uitvoerbaar blijven voor de kerk hier, als ze financieel (meer) op eigen benen staat. Ofwel, er
moeten regelmatig afwegingen worden gemaakt, die niet eenvoudig zijn. Wat van het hoogste
belang is, is dat de verkondiging van Wet en Evangelie haar voortgang heeft. Ook in de meest
verafgelegen streken. Laat het uw en jouw gebed zijn, dat de prediking van het Evangelie van
vrije genade vrucht mag afwerpen van bekering en geloof. Van verheerlijking van God Drieënig!
ds. C.J.P. Van der Bas

Open Lucht Club 2020 (D.V. 25 t/m 28 augustus)
Hoewel de zomer nog ver weg is, worden er volop vakantieplannen gemaakt. Zo maken wij ook
al plannen voor de Open Lucht Club! In de laatste week van de schoolvakantie organiseren we
weer OLC: op 4 middagen is er een tent in Ede Zuid waar we op een laagdrempelige manier de
kinderen het Evangelie vertellen. Voor sommige kinderen is dit zelfs de enige keer in het jaar! In
deze week leren we vaak nieuwe kinderen kennen.
We zoeken nog medewerkers! Vertelt u graag een Bijbelverhaal? Of ga jij liever met de jongens
voetballen? Of ben je iemand die graag met kinderen knutselt...of?
Heb je hart voor kinderen: welkom!
Bent u/jij minimaal 2 middagen beschikbaar? Ook jongeren van harte welkom!
Wil je meer informatie? Mail ons gerust. schatzoekersclub@hhgede.nl
Een verslag van een evangelisatiedag in Wageningen
Op de tweede zaterdag van februari waren we met twee mannen aanwezig bij het marktplein. Er
zijn veel gesprekken geweest. Een aantal Chinese studenten stonden open voor het evangelie. Er
zijn dan ook zes Nieuwe Testamenten meegegeven. Een Chinees jong stelletje kwam langs en
waren erg blij met de bijbel in hun eigen taal. Er was ook een gesprek met een Chinees studente
die alleen in de wetenschap geloofde. Na een lang gesprek wilden we haar ook een bijbel
aanbieden, maar daar bedankte ze voor. Na doorvragen bleek dat zij maar kort in Nederland was
en bij terugkomst in haar land kon deze bijbel echt niet mee. Dit was vanwege haar vertrouwen
op de grote leider Xi Jinping. Ze had toch meer geloof in het communisme dan in God. Er zijn
weer veel Arabische folders met de vraag: ‘Hoe kom ik in de hemel?’ uitgedeeld. Ook waren er
Jehova’s getuigen die we mochten vertellen dat het Woord (Jezus) bij God was. En dat de Heere
Jezus tegelijk ook God is, want Hij kon over het water lopen en door Zijn kracht nog meer

wonderen doen. Je zag ze nadenken bij het horen van deze woorden. We zijn dankbaar dat ook
Jehova’s getuigen open stonden voor het getuigenis dat Jezus de Leidsman en Voleinder van het
geloof is. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen
en de schande veracht. Hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God en is heel dicht bij
ons en leeft met ons mee. We mogen deze dag weer aan de Heere terug geven. Het zaad is
gestrooid, misschien wel op arme grond, maar we kunnen erop vertrouwen dat Hij de wasdom
geeft. We hopen er 14 maart weer te zijn. Ook zijn we dankbaar dat mensen uit de
Gereformeerde Gemeente van Wageningen dan mee willen doen. Misschien dat zij het van onze
gemeente gaan overnemen, zodat wij ons meer kunnen richten op de pas begonnen acties in
Ede. Alles tot eer en glorie van Zijn grote naam.
Kees Imminkhuizen
Verenigingen / kringen
Lidmatenkring
Op donderdag 19 maart hebben we weer lidmatenkring, het is alweer de laatste keer van dit
winterseizoen. Deze keer zullen we stil staan bij het gedeelte wat handelt over de relatie tussen
Christus en Zijn gemeente. Een beeld van het huwelijk tussen man en vrouw en dat noemt
Paulus een geheim. We vinden dit gedeelte in Efeze 5 vers 22 t/m 33. Op de lidmatenkring gaan
we tekst voor tekst na, wat de Bijbel bedoelt. En m.b.v. vragen gaan we in groepjes met elkaar in
gesprek over het behandelde gedeelte. Hoe geven we de teksten praktisch ‘handen en voeten’ in
ons leven. Allemaal heel hartelijk welkom, we beginnen om 19.30 uur.
Jonge lidmatenkring
Op donderdag 26 maart is de jonge lidmatenkring, ook dit is de laatste van het winterseizoen.
Van het boekje ‘Welkom in de strijd’ van dr. R. van Kooten, gaan we hoofdstuk 18 met elkaar
lezen en behandelen. De vorige keer ging het over: Zijn je voeten geschoeid? Nu gaan we
nadenken over: Schuil achter je Schild!
De jonge lidmatenkring is bedoeld voor hen die pas belijdenis hebben afgelegd. 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, het is laagdrempelig en gericht om
het christen-zijn praktisch handen en voeten te geven. Welkom! We beginnen om 20.00 uur.
Zinnige Zondagavond
Op zondagavond 1 maart is de ‘ZZ’ er weer. Na de dienst gaan we in de pastorie met jongeren –
en de wat oudere jongeren - van de gemeente, met elkaar over het gehouden Avondmaal
napraten. Wat heeft Woord en Sacrament met je gedaan? Wat betekent het Avondmaal voor je?
Welkom!
Ouderenmiddag
We hebben een presentatie gehad over de bekende ds. J.T. Doornenbal uit Oene. Een man met
een gedreven, scherpe en geestige pen. Meneer L. Dalhuisen, Doornenbal-kenner bij uitstek,
(volgens mij kent hij Doornenbal beter dan Doornenbal zichzelf ooit gekend heeft) stuurde na de
ouderenmiddag nog een mailtje, hij vond het fijn en gezellig om in ons midden te zijn. Bij zijn
mailtje zat een bijlage met wat pennenvruchten van ds. J.T. Doornenbal en collega’s van hem.
Hieronder een stukje van ds. B. Eysenga. De volgende keer zal ik ook een stukje van ds. J.T.
Doornenbal plaatsen.
‘Onlangs las ik van een Grieks redenaar het volgende: Hij hield een gloedvolle rede, waarin hij ’t
volk opriep zich te verdedigen tegen de vijand. Na afloop feliciteerden velen hem met zo’n prachtige
toespraak. Maar zelf was hij diep bedroefd, want men vond de toespraak prachtig, maar praktisch
niemand meldde zich voor de strijd.

Gaat ’t zo niet dikwijls met de preek? Velen zeggen wel eens: „Wat een prachtige preek”, maar
wordt er ook naar geleefd en gehandeld?’
Op 25 maart is de volgende ouderenmiddag, een middag waar het lijden en de opstanding van de
Heere Jezus centraal zullen staan. We zijn dan immers midden in de lijdensweken aangekomen.
De middag wordt afgesloten met een eenvoudig maaltijd. U krijgt nog een uitnodiging.
Vrouwenvereniging ‘Aan Zijn voeten’
Het leven van Mozes is voor ons allen bekend. Maar wat blijven we leren en ons verwonderen
over de bijzondere relatie tussen God en Mozes. Hij sprak tot hem 'als een vriend'. De zonde van
het volk maakt dat Mozes meer pleit bij God, als bemiddelaar treedt hij op. En God wil Zijn
goedheid en barmhartigheid tonen! 'Toon mij nu Uw heerlijkheid' is wat Mozes nu stoutmoedig
vraagt. God laat hem zelfs dat zien (Mozes ziet een glimp van Hem)! God spreekt dan Zelf Zijn
goedheid uit: 'HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig; lankmoedig en groot van
weldadigheid en waarheid'.
Zomaar even wat overdenkingen naar aanleiding van Bijbelteksten uit Exodus 33 en 34. Wat
kunnen we er ongelooflijk veel uit halen, geeft het nieuwe vragen en zijn we nog lang niet
uitgepraat!
We kijken alweer uit naar het volgende hoofdstuk. We behandelen Hoofdstuk 11: 'Mozes sterft
en de verheerlijking op de berg'.
Dinsdagochtend 17 maart hoopt Arida de inleiding te verzorgen. Inloop vanaf 9.00 uur, aanvang
9.30 uur.
Woensdagavond 18 maart hoopt Hennie de inleiding te houden. Inloop vanaf 19.15, aanvang
19.45 uur.
Van harte welkom!
Nog twee data de komende tijd:
-Toerustingsdag 26 maart in de HHK te Elspeet. Spreker die dag is mw. E. Hoogendoorn van
Woord en Daad. Zij zal spreken over 'Hoe gaan we om met Gods schepping'. Deze dag duurt van
10.00 uur tot 15.00 uur. Opgave via de mail: cbhovestadstoffer@solcon.nl. of telefonisch 0318701499.
-Ons jaarlijks dagje weg: dinsdag 9 juni! Anje en Marjan hebben een prachtig programma in
elkaar gezet. Per touringcar hopen we naar Amsterdam te gaan waar we de stad met andere
ogen gaan bekijken. Tot Heil Des Volks zal ons een rondleiding geven. Meer informatie over
deze dag leest u hieronder. Geef je nu al op, ook niet-leden van harte welkom!
DAGJE UIT NAAR AMSTERDAM
Aan alle vrouwen van onze gemeente,
Dinsdag 9 juni is er weer ons jaarlijks dagje uit. Ook als je geen lid bent van de
vrouwenvereniging nodigen we je van harte uit om met ons mee te gaan. Het belooft een mooie
dag te worden!
Het plan is om met de bus naar Amsterdam te gaan. Daar maken we een wandeling met gidsen
van Tot Heil Des Volks, een christelijke organisatie die zich richt op evangelisatie en
hulpverlening aan prostituees, verslaafden, daklozen en kinderen in armoede. Tijdens de
wandeling maken we een koffiestop bij Second Step, de tweedehands kledingwinkel van THDV
en de wandeling eindigt bij de Shelter City, een van de hostels van THDV. Daar lunchen we
samen en krijgen we een presentatie over het mooie werk van THDV en Het Scharlaken Koord
(de afdeling van THDV die opstaat voor vrouwen in de prostitutie).
De gidsen beloven ons dat we met andere ogen naar Amsterdam gaan kijken en nemen ons mee
langs plekken, verhalen en projecten die Jezus zichtbaar maken.

Halverwege de middag vertrekken we weer richting de Veluwe. Onderweg maken we nog een
koffiestop op een mooie plek en rond 17.30 uur hopen we weer bij de Zuiderkerk aan te komen.
Vandaar gaan we naar pannenkoekenhuis De Langenberg in Ede, waar we ruim de tijd hebben
om gezellig met elkaar te eten (tot 20.00 uur, maar als je eerder weg wilt kan dat ook).
Start van de dag is om 8.30 (uiterlijk 8.45) uur in de Zuiderkerk; om 9.15 uur gaat de bus rijden.
Kosten: overdag € 30,00, pannenkoekenhuis € 13,50. Je kunt je ook aanmelden voor één van
beiden (alleen overdag of alleen pannenkoeken eten).
Krijg je er al zin in of heb je nog vragen? Stuur dan een bericht naar anjezondag@hotmail.com.
We kijken uit naar je aanmelding.
Hartelijke groeten, Marjan van Steenbergen en Anje Zondag
Kinderclub 'de Zaaier'
Woensdag 4 maart is onze laatste gewone clubmiddag. Deze middag staat ons jaarthema 'voor of
tegen Jezus' weer centraal. We zullen met elkaar nadenken over de moordenaars aan het kruis:
de één voor en de ander tegen Jezus. Wat is ons antwoord als we die vraag krijgen?
Uiteraard gaan we deze middag ook weer iets gezelligs en creatiefs met elkaar doen. Maar hoe
dat er precies uitziet, is een verrassing.
Een maand later, zaterdag 4 april - we melden het nu alvast in deze kerkbode, zodat jullie deze
datum allemaal vrij kunnen houden - hopen we weer met elkaar naar het jaarlijkse kinderappèl
te gaan. Dit keer niet in Kesteren, maar in Lunteren! Een nieuwe locatie (en ik heb horen
vertellen dat het echt heel leuk is in Lunteren dit jaar!). Gaan jullie mee? Weet je wat mooi is…
het thema van die dag is 'Bevrijd door het Lam' n.a.v. de tiende plaag en de uittocht uit Egypte.
Wat een mooie aanvulling op de preken over de tien plagen die we nu iedere keer horen. Reken
er maar op dat je ongeveer rond de klok van 9.00 uur bij de Zuiderkerk moet zijn en tot hoe lang
het duurt… dat is nog een verrassing. Daarover horen jullie later meer… want we gaan niet
alleen naar het kinderappèl, maar ook nog iets gezelligs met elkaar doen.
Groeten van alle jufs
Jeugdvereniging Ichthus
Ha JV-ers,
De eerste twee maanden zijn alweer omgevlogen. Fijn dat we alweer zoveel jongeren op de JV
hebben gezien! We hebben gezellig met een grote groep gezwommen in Kootwijk.
Daarnaast hebben we op de -16 een paar mooie avonden gehad over Paulus. We hebben heel
indringend gehoord dat het ertoe doet wat we geloven, en wat we in ons leven doen en laten.
Als JV+16 hebben we nagedacht over God als de JWHW. De enorme liefde van Hem naar ons
mensen; de mensen die zich steeds weer van Hem afkeren. We waren opnieuw verwonderd over
Zijn geduld en trouw!
Tenslotte willen we nog meedelen dat we een interessante sprekersavond hebben ingepland op
13 maart. Paul van Weiden werkt bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en
werkt samen met de politie. Hij gaat ons vertellen over zijn werk, op de sprekersavond gericht
op Drugspreventie en ondermijning. Zorg dat je dat niet mist!
Data in maart
6-3
JV -16 Paulus 3 (Tot een licht der heidenen: Wat doe jij?)

13-3
20-3
27-3

Sprekersavond (hele JV): P. van Weiden van de CCV (Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
JV +16
JV -16 Paulus 4 (Tegenstand: Aanval uit een andere dimensie)
Hartelijke groet: Arja, Ernst, Gerben, Gerrit, Henry, Jeannette

Puzzelhoekje
Ha jongens en meiden,
Het is alweer voorjaarsvakantie, wat gaat de tijd weer vlug. We lopen en rennen overal van hot
naar her. Maar nu kan je even een weekje uitrusten. Er zijn ook mensen die nergens naartoe
lopen, omdat ze niet kunnen lopen. Denk je daar wel eens bij na? Hoe dankbaar je mag zijn
omdat je kan lopen? In de Bijbel kun je ook lezen van mensen die niet kunnen lopen, kreupel of
verlamd worden ze daar genoemd. Deze mensen zaten op een drukbezochte plek te bedelen. Zo
ook in het verhaal uit Handelingen 3. Maar als hij aan twee mannen om een aalmoes, om geld
vraagt krijgt hij iets heel bijzonders. Als je de goede woorden invult in de puzzel hieronder, dan
kom je erachter wat er gebeurd is. De puzzel en/of de kleurplaat kunnen jullie voor 31 maart
opsturen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ te Ede.
Succes! Groetjes, Christien
Kies uit deze woorden om in te vullen:
wandel, Johannes, lopen, zilver, naam, aalmoes, goud, Petrus, man, Jezus Christus.
Twee discipelen, …………………………. en ………………………… waren op weg naar de tempel. Daar
was een ……………… die niet (goed) kon …………………. Deze man vroeg om een ………………….
Petrus geeft dan als antwoord: ‘………………… en …………………… heb ik niet, maar wat ik heb, dat
geef ik u; in de ………………… van ……………………………………… sta op en ……………………….

Kleurplaat

Verhaal
Uit: “Het onweer” door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)
‘Een vijand in vermomming’
Hugh was een dappere, jonge soldaat. ‘Vannacht houd ik de wacht,’ kondigde hij aan. Zijn
aankondiging werd gevolgd door een geschokte stilte. Ze vochten een oorlog met vijanden en al
vier opeenvolgende nachten was elke dienstdoende wacht gedood. Nu bood Hugh aan de
gevaarlijke taak van wacht te vervullen. Uiteindelijk verbrak één van zijn vrienden de stilte. ‘Je
wordt dan zeker nummer vijf!’ zei hij. ‘O, maak je geen zorgen,’ antwoordde Hugh, ‘ik heb orders
om alles wat beweegt neer te schieten. Neem maar aan dat ik dat zeker doe, zelfs al is het maar
een vogel.’ Die nacht toen hij op wacht stond, moest Hugh denken aan de vier gezichten van de
vrienden die gestorven waren. Zijn zintuigen stonden op scherp. Hij besefte dat hij in groot
gevaar was. Op een kleine heuvel was zijn post. Voor hem lag een stuk grond waar de bomen
gekapt waren. In de verte was het bos. Urenlang bleef Hugh alert, maar geen enkel teken van
leven doorbrak de stilte. Het werd al licht en Hugh was bijna een beetje teleurgesteld dat er niets
gebeurd was wat hij aan zijn vrienden kon vertellen. Op dat zelfde moment keek hij toe hoe een
wild zwijn de veiligheid van het bos verliet. Het leek wat te eten terwijl het langzaam dichterbij
kwam. Hugh lette niet echt op het dier totdat het al best dichtbij was. Hij herinnerde zich opeens
dat hij het bevel gekregen had op alles te schieten wat bewoog. ‘Nou ja,’ dacht hij, ‘ik moet
bevelen opvolgen, ook al is het beest nauwelijks de kogel die ik ervoor gebruik waard.’ Hugh
schoot. De felle schreeuw van een gewonde verbrak de stilte. Twee andere soldaten, die het
geluid gehoord hadden, kwamen aanrennen. Ze ontdekten dat de vijand zo slim was geweest om
zich als een wild zwijn te vermommen. Hij was bijna dichtbij genoeg gekomen om de vijfde
wacht te vermoorden. Hugh dankte God. Hij zag dat hij op het nippertje aan de dood ontsnapt
was. Hij was gered door de grote voorzienigheid en genade van God.
Vraag: Dit verhaal van een historische oorlog kan gebruikt worden als voorbeeld van geestelijke
oorlogsvoering in de harten van Gods kinderen. Wie is onze vijand? Waarom moeten we altijd op
onze hoede zijn voor zonde en verleidingen?
Bijbellezen: Genesis 3

Overige berichten
Paasappèl
Ook dit jaar wordt er vanuit onze gemeente een Paasappèl georganiseerd op 13 april (Tweede
Paasdag).
De werkgroep is al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Er is nagedacht over o.a. het thema,
de spreker en de poster.
Dit jaar wordt er opnieuw een Bijbelstudie gehouden, waarna er in groepjes vragen worden
besproken. De middag wordt geleid door kand. A.S. Middelkoop.
De Bijbelstudie zal gehouden worden aan de hand van Psalm 9. Het thema voor dit jaar is:
‘Rechtvaardige overwinning!’.
Kijk voor meer informatie op www.paasappel.nl.

Gezocht: vrijwilligers
Om alles in goede banen te leiden op het paasappèl hebben we ook dit jaar weer vrijwilligers
nodig.
Wij zoeken voor de volgende activiteiten nog vrijwilligers:
- Catering, vanaf 13.30 uur tot en met het opruimen om 17.15 uur
- Parkeerwacht, vanaf 13.30 uur tot ong. 14.30 uur
- Collectanten, tijdens het paasappèl
- Bakkers, voor cake o.i.d. bij de koffie tijdens het paasappèl
Kom(t) u/jij ook meehelpen?
Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag 14 maart via info@paasappel.nl.
Wil(t) u/jij ook doorgeven waarbij u/ jij wil(t) helpen. Als u/jij meer informatie wil ontvangen of
vragen heeft, mail ons gerust.
Koffie en theekannen gevraagd
We zoeken ook nog koffie- en theekannen. Heeft u een koffie- en/of theekan die we mogen lenen
dan horen we dat graag!
We zien er naar uit jou te ontmoeten op Tweede Paasdag!
Werkgroep Paasappèl
Een oproep van een toekomstig CHE-studente.
Een vraag van Nienke de Deugd, haar vader is kandidaat in de Hersteld Hervormde Kerk. Nienke
is zestien jaar en zij woont in Stellendam (Goeree-Overflakkee). Zij hoopt in september te gaan
studeren aan de CHE in Ede. Omdat de reisafstand tussen Stellendam en Ede te groot is, is zij op
zoek naar een kamer waar zij van maandag tot vrijdag kan verblijven. Haar vraag is of er iemand
is die een kamer ter beschikking heeft.
Met vriendelijke groet,
Nienke de Deugd
cjmdedeugd@gmail.com

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
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 29 maart. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk donderdag
19 maart 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 fietsstrook achter de kerk.
Deo volente
Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

Gedicht

Gij badt op eenen berg
Gij badt op eenen berg alleen,
en… JESU, ik en vind er geen
waar ‘k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn oogen sla;
en arm als ik en is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
O leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet.
Guido Gezelle

