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Meditatie

Neemt u de filosofen, zij durven te zeg-
gen: ‘Ik ken geen goden.’ Maar zij trekken 
niet de wereld rond om hun boodschap te 
verkondigen, maar verblijven in een stad. 
Neem bijvoorbeeld Diagoras van Milete of 
Theodorus, die de atheïst werd genoemd. 
Ze hadden vrienden en genoten gezag door 
hun welsprekendheid. Ze werden bewon-
derd om hun filosofie. Toch had geen van 
beiden daar uiteindelijk voordeel van. Of 
neem de grote Socrates, die in de filosofie 
boven hen allen uitstak. Hij moest de gifbe-
ker drinken, omdat hij ervan verdacht werd 
door zijn uitspraken over de goden lichte 
verwarring te hebben gezaaid. Alleen al 
de indruk van vernieuwing betekende een 
groot gevaar voor filosofen, die wijs waren 
en oneindig veel waardering genoten. Zij 
konden niet alleen niet doen wat zij wil-
den, maar verloren zelfs hun leven en hun 
vaderland. Dan kun je toch alleen maar vol 
bewondering en verbazing zijn, als je ziet 
dat een visser over de hele wereld zoveel 
teweeg heeft gebracht, is geslaagd in zijn 
opzet en alle barbaren en Grieken heeft 
overwonnen.

‘Maar zij hebben geen vreemde goden ge-
bracht, zoals die anderen,’ zeg je misschien. 
Hiermee noem je mij het meest verbazing-
wekkende. De vernieuwing is namelijk 
tweevoudig: aan de ene kant de bevrijding 

van de bestaande goden en aan de andere 
kant de verkondiging van de Gekruisigde.
Hoe kwamen ze op het idee dergelijke din-
gen te verkondigen? Hoe kwamen  ze ertoe 
vertrouwen  te hebben  in  de verwezenlij-
king van hun doel? Hadden zij mensen voor 
ogen uit de generaties voor hen die iets 
dergelijks met succes hadden bewerkstel-
ligd? Was het niet zo dat iedereen demo-
nen vereerde? Was het niet zo dat iedereen 
de elementen tot goden maakte? Lag niet 
het enige verschil in de wijze waarop de 
goddeloosheid werd beoefend?

Toch maakten zij met dat alles korte met-
ten. Ze maakten er een eind aan. Ze ver-
spreidden zich in korte tijd over de hele 
wereld, als een soort gevleugelde wezens, 
zonder stil te staan bij de gevaren, de dood, 
de moeilijkheid van de zaak, hun eigen ge-
ringe aantal, de grote menigte tegenstan-
ders, de overheid, de macht van de staat 
en de vakkundigheid van degenen die hen 
bestreden. Want zij hadden de steun van 
een bondgenootschap dat sterker was: de 
kracht van de Gekruisigde en de Opgestane.
Wanneer zij tegen de wereld een oorlog 
in letterlijke zin waren begonnen, was 
dat niet zo verbazingwekkend geweest 
als de situatie die nu aan de orde is. Want 
volgens het oorlogsrecht is het geoorloofd 
een stuk land te kiezen en zich op te stel-

De dwaasheid van het kruis 

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

1



len tegenover de tegenstander. Men mag 
de tijd nemen voor de aanval en het ge-
vecht. Maar in dit geval ging het anders. 
Want zij hadden geen eigen legerkamp, 
maar mengden zich onder de vijanden en 
zo overwonnen zij hen. Zelfs wanneer zij 
zich onder hun tegen  standers ophielden, 
ontkwamen zij aan hun greep. Ze over-
wonnen en behaalden een schitterende 
overwinning, waardoor de volgende pro-
fetie vervuld werd: ‘Zelfs te midden van je 
vijanden zul je heersen.’

Het was verbijsterend. Want hoewel de 
vijanden hen in hun macht hadden, hen 
in de gevangenis gooiden en in de boeien 
sloegen, behaalden zij niet de overwin-
ning. Sterker nog: even later moesten de 
vijanden voor hen buigen! Zo bogen dege-
nen die geselden voor de gegeselden, de-
genen die boeiden voor de geboeiden en 
de achtervolgers voor degenen die werden 
opgejaagd.

Al die dingen zeggen wij tegen de hei-
dense Grieken. En het kan nog indrukwek-
kender. Want de waarheid is ongelooflijk 
rijk. En als jullie de hele gedachtegang vol-
gen, zal ik jullie onderwijzen in alle kanten 
van de strijd tegen hen. Laten we intussen 
vasthouden aan twee hoofdzaken: hoe 
overwonnen de zwakken de sterken? En: 
hoe kwam het bij hen op, gelet op wie zij 
waren, om dergelijke plannen te maken? 
Dat had nooit kunnen gebeuren zonder de 
steun van een goddelijk bondgenootschap.

Zo staan de zaken er bij ons voor. Laten wij 
door onze daden blijk geven van het hoogst 
haalbare in onze levenswijze. Laten wij het 
vuur van de deugd rijkelijk aansteken. En 

aan een ieder van ons heeft God een taak 
toevertrouwd die belangrijker is dan de 
zon, belangrijker dan hemel, zee en aarde. 
Die taak is belangrijker in de mate waarin 
het geestelijke het zintuiglijk waarneem-
bare overtreft.

Wanneer wij dan kijken naar de zon of de 
schoonheid, vorm en schittering van een 
ster bewonderen, laten wij dan bedenken 
dat het licht in ons groter en beter is. Laten 
we bedenken dat op dezelfde manier de 
duisternis erger kan zijn, als wij niet oppas-
sen. Want een diepe nacht bedekt de hele 
wereld. Laten wij die nacht verstoren en tot 
een einde brengen. Het is niet alleen nacht 
onder ketters of heidenen, maar ook velen 
onder ons verkeren in duisternis op het ge-
bied van leer en leven. Velen geloven niet 
in de opstanding en velen zoeken zeker-
heid in het gesternte waaronder zij gebo-
ren zijn. Velen wijden zich aan het lezen 
van de toekomst door middel van waar-
zeggerij, vogelwichelarij en voortekens. 
Sommigen gebruiken zelfs amuletten en 
toverspreuken. Maar tegen hen zal ik later 
iets zeggen, wanneer ik klaar ben met mijn 
betoog tegen de Grieken.

Jullie moeten intussen de woorden die 
ik gesproken heb, vasthouden en mij bij-
staan in de strijd. Jullie moeten aantrek-
kingskracht op hen uitoefenen door jullie 
levensstijl en hen zo veranderen. Ik zeg 
altijd: wie een verheven levenswijze on-
derwijst, moet deze allereerst onderwijzen 
door middel van zijn eigen leven en voor 
zijn leerlingen een bron van aantrekkings-
kracht zijn.

Wordt vervolgd. 
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Kerkdiensten

Zondag 7 maart 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Wycliffe comité Karels
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Woensdag 10 maart 10.00 uur Kand. V.S. v.d. Meer (Oud-Alblas)
Biddag 19.30 uur Ds. W. Schinkelshoek

1 collecte Kerkvoogdij

Zondag 14 maart 10.00 uur Kand. A.S. Middelkoop (Terwolde)
18.30 uur Ds. P.D. v.d. Boogaard (Ederveen)
1e collecte Voedselbank Ede
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Zondag 21 maart 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Heilige Doop) 
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Noodhulp en rampenfonds
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

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

Geboorte
Begin februari zijn we voor de derde keer 
opa en oma geworden. Onze dochter Le-
anne heeft samen met haar man Pieter hun 
derde kindje en tweede zoontje gekregen. 
En ja, ik ben een beetje vernoemd, zijn na-
men zijn namelijk: Jefta Willem Daniël. En 
Willem is mijn doopnaam. Ik ben vernoemd 
naar de vader van mijn moeder en deze 
opa (ds. W. van Dijk) heeft mij ook gedoopt. 
Het was rond de tijd van de bevalling voor 
Pieter en Leanne een spannende en drukke 
tijd, want Pieter was beroepbaar en heeft 
zeven beroepen gekregen. Inmiddels is het 
besluit gevallen, vermoedelijk rond eind 
mei gaan zij verhuizen van Moordrecht 
naar Sliedrecht, want naar die gemeente 
heeft Pieter het beroep aangenomen.    

Huwelijk 
Op 24 februari waren wij 40 jaar getrouwd. 
Ons huwelijk is burgerlijk voltrokken door 
de burgemeester J.G. de Groot van het 
oude vestingstadje Nieuwpoort, indertijd 
behoorde dat tot de gemeente Groot-Am-
mers, Langerak en Nieuwpoort. Nieuw-
poort ligt tegenover Schoonhoven, aan de 
andere kant van de rivier de Lek. Wilde je 

naar de overkant was en is de pont noodza-
kelijk. De burgemeester heeft ons huwelijk 
gesloten, het was een wens van hem, om-
dat mijn vrouw Annemarie bij hem op het 
secretarie van het gemeentehuis in Nieuw-
poort werkte. 
In kerk van de Oud Gereformeerde Ge-
meente te Krimpen aan den IJssel hebben 
we de zegen over ons huwelijk gevraagd. 
De predikant was toen ds. M. A. Mieras, hij 
bediende het woord uit 1 Korinthe 16 vs. 
23: De genade van den Heere Jezus Chris-
tus zij met u. Vrij snel na ons huwelijk is hij 
overleden, hij was tijdens de dienst al be-
hoorlijk ziek. 

We hebben in het begin van ons huwelijk 
gewoond in het plaatsje Langerak, dat ligt 
naast het stadje Nieuwpoort. Een dorpje 
dat bij wijze van spreken tegen de Lekdijk 
aanleunt. We konden daar wonen omdat 
de burgemeester daar voor een huurhuis 
had gezorgd. Wij wilden een huisje kopen, 
maar dat konden we niet, niet dat de prij-
zen zo hoog waren. Maar de hypotheekren-
te was toen heel hoog, die lag tegen 12% 
aan! Dat had een voordeel want de spaar-
rente was ook hoog, maar als je weinig of 

Zondag 28 maart 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie
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geen geld hebt, helpt dat ook niet. Nu is 
het andersom, de prijzen zijn heel hoog en 
de rente is zeer laag. Als het nog lang duurt 
zul je zelfs voor spaargeld moeten betalen. 
Na Langerak zijn we verhuisd naar Krim-
pen aan de Lek, daar hebben we jaren ge-
woond en onze drie kinderen gekregen. En 
dan nu alweer bijna 4 jaar in Ede. En onze 
volgende woonplaats? Geen idee, maar als 
je langzaam maar zeker opschuift naar het 
einde van je actieve loopbaan, ga je daar 
wel over nadenken.         

Elk huwelijk kent zijn hoogte- en diepte-
punten, het is ook aan ons niet voorbij ge-
gaan. Voorspoed en tegenslag is ook ons 
deel geweest. Bijvoorbeeld, in je huwelijk, 
met je kinderen, met je werk, met de kerk 
enz.  De tekst die we bij ons huwelijk heb-
ben gekregen, een wens van Paulus naar de 
gemeente, is waar gebleken. Zonder daar 
verder over uit te weiden: zonder Zijn ge-
nade en blijvende trouw in voor- en in te-
genspoed zou het niet gegaan zijn. Dan past 
ons alleen maar ootmoed en dankbaarheid 
dat Zijn genade met ons is geweest.  
Door de huidige omstandigheden van lock-
down en beperkt samenkomen doen we 
verder niets aan de herdenking ervan. Al-
leen met onze kinderen en kleinkinderen 
zullen we er wat aandacht aan besteden.

De Bijbel is het woord van God 
In een Amerikaans Bijbelcommentaar – 
Reformed Expository Commentary – las ik 
een aardig stukje over Bijbellezen. Ik heb 
het vertaald en wat toegesneden op onze 
situatie en wat aangevuld. (Bijvoorbeeld: 
specifieke Amerikaanse voorbeelden ver-
wijderd en Bijbelteksten overeenkomstig 
de S.V. gemaakt.)

De Bijbel is het woord van God 
Ik hoop dat je gelooft dat de Bijbel Gods 
Woord is en een goede gids is voor een 
oprecht geloof en het leven uit het geloof. 
Maar stel dat je dat niet zou vinden dan nog 
zijn er goede redenen om te geloven dat de 
Bijbel betrouwbaar is. En dat rechtvaardigt 
een zorgvuldige lezing van de Bijbel. Maar 
als we hem lezen is hij dan altijd even ge-
makkelijk te lezen? Nee, hij kan soms zelfs 
moeilijk te begrijpen zijn, zoals Petrus dat 
zelf zegt als hij de brieven van Paulus be-
schrijft. Hoe kunnen we baat hebben bij het 
lezen van de Bijbel?

Hoe moeten we de Bijbel lezen?
Ten eerste, we lezen de Bijbel serieus en 
oprecht. Dit betekent dat we de Bijbel let-
terlijk nemen en op die wijze lezen zoals 
het verwacht wordt. We lezen de Bijbel 
in overdrachtelijke zin (niet letterlijk dus) 
wanneer het geoorloofd is. We nemen de 
Bijbel letterlijk en dat doen we bijvoor-
beeld als er wordt geschreven over de 
wonderen die Jezus heeft verricht en als 
er wordt geschreven over Zijn geboorte, 
lijden, sterven en opstanding. Kort samen-
gevat: Zijn hele handelen en wandelen in 
woord en daad op deze aarde. We denken 
ook aan de schepping, Gods weg met Is-
raël, de profetieën. Waarvan sommige na-
tuurlijk al helemaal of sommigen gedeel-
telijk zijn vervuld en sommigen nog open 
staan om vervuld te worden. Bij profetieën 
is het van belang om te luisteren tegen wie 
het gezegd wordt en in welke omstandig-
heden de profeet het zegt.     

Aan de andere kant staan er ook zaken in 
de Bijbel die we overdrachtelijk lezen. Bij-
voorbeeld in 2 Kronieken 16:9 staat: “Want 
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den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlo-
pen de ganse aarde, ….”. Dit betekent niet 
dat God letterlijk ogen heeft die snel over 
de hele aarde gaan. Ook de Heere Jezus 
gebruikt ook wel eens woorden die we 
overdrachtelijk moeten lezen: “En indien 
uw rechterhand u ergert, houwt die af, en 
werpt die van u” (Mattheüs 5:30). Dat we 
dit niet letterlijk lezen, zien we om ons 
heen; we zien geen grote groepen chris-
tenen met één hand. Natuurlijk zit er ook 
in overdrachtelijke woorden een les, we 
leren hier uit dat we onze zonde serieus 
moet nemen en actie moeten ondernemen 
om deze uit ons leven te verwijderen. Bij 
het lezen van de Bijbel geldt in alle geval-
len: lees hem nauwkeurig, want hij is ge-
schreven door mensen die door de Geest 
zijn gedreven.  

Ten tweede, we lezen de Bijbel als één 
geheel. Dat wil zeggen dat we geen uit-
spraken uit de Bijbel halen en die uitspra-
ken isoleren en een betekenis geven die 
de auteurs nooit bedoeld hebben. Dat is 
het uit zijn verband halen van teksten. We 
moeten ons realiseren, dat een tekst in 
een hoofdstuk, een hoofdstuk in een Bij-
belboek en dat Bijbelboek in het Oude of 
het Nieuwe Testament staat en daarmee in 
de Bijbel. Vervolgens laten we ons leiden 
door de grote lijn van de Bijbel. Een grote 
lijn is: Schepping – Zondeval – Verlossing – 
Herschepping. Een andere lijn die er als het 
ware aan verbonden is, is de lijn van het 
verbond. 
Deze lijnen krijgen hun vervulling en ko-
men samen in de persoon van de Heere 
Jezus. Want Hij zegt het tegen Zijn leerlin-
gen: “Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, 
als Ik nog met u was, namelijk dat het al-

les moest vervuld worden, wat van Mij 
geschreven is in de Wet van Mozes, en de 
Profeten en Psalmen.” Toen opende Hij hun 
verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 
Dit is wat er geschreven is: “Alzo is er ge-
schreven, en alzo moest de Christus lijden, 
en van de doden opstaan ten derden dage. 
En in Zijn Naam gepredikt worden bekering 
en vergeving der zonden, onder alle vol-
ken, beginnende van Jeruzalem.” 
De profeten, priesters en koningen van Is-
raël leiden ons en wijzen ons op de beloof-
de Middelaar Die komen gaat, zonder nog 
precies te weten Wie Hij is. Hij zal blijken te 
zijn de grote Profeet, die God aan de we-
reld openbaart en de grote Hogepriester, 
die het grote en laatste offer brengt en Hij 
is de grote Koning, die Zijn volk beschermt 
tegen hun vijanden. Hij is de inhoud van de 
Schriften, ze getuigen van Hem. 

Ten derde lezen we de Bijbel persoonlijk. 
We nemen de Bijbel ter harte voor onszelf! 
En we gebruiken hem niet om anderen te 
veroordelen. Soms hoor je het wel eens: 
“Indringende boodschap, dominee. Ik wou 
dat mijn vriend(in), broer, zus enz. er ook 
waren om het te horen. Die heeft het nu 
echt nodig. Het is ongetwijfeld waar dat 
onze familie en bekenden ook de bood-
schap van wet en evangelie moeten ho-
ren. Maar hebben we het zelf wel goed 
gehoord? Laten we Gods Woord op onszelf 
toepassen en de balk (the plank) uit ons ei-
gen oog verwijderen voordat we een splin-
ter (a speck) uit het oog van onze buurman 
willen verwijderen. De Bijbel is bedoeld 
voor ons hart.  

Tenslotte moeten we de Bijbel meditatief 
lezen. Het is goed om te luisteren naar al-
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Van de Kerkenraad

lerlei preken, overdenkingen en lezingen, 
hetzij live of via een geschikt medium. Toch 
voer ik ook een pleidooi, ongetwijfeld te-
gen de stroom in, dat het goed is om een 
oprechte en een aandachtige lezer te wor-
den. Beperk het luisteren door de week en 
vul dan je persoonlijke tijd ook met lezen. 
Waarom? Alles wat je leest in het Woord 
kun je dan zorgvuldig overwegen. Je kunt 
het lezen en herlezen, de woorden ‘smaken 
en proeven’. Een zin lezen en die dan laten 
indalen in je. Wat zegt het, wat betekent 

het, je kunt Schrift met Schrift vergelijken. 
Het heeft nog een voordeel, want op deze 
wijze word je vertrouwd met de Schriften. 
En zeker als je woorden, teksten die je ge-
raakt hebben onderstreept of markeert.  La-
ten we dus meditatief, nadenken en op ons 
zelf toepassend lezen zodat de vruchten 
van het geloof zichtbaar worden in ons le-
ven. “We must also read with godly goals”. 

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

Biddag
10 Maart as. is de jaarlijkse biddag. Biddag 
is een Nederlandse, christelijke feestdag, 
altijd op de tweede woensdag van maart. 
De volledige naam luidt: Biddag voor ge-
was en arbeid. Een dag waarop we als ge-
meente mogen bidden om de zegen van de 
Heere over de oogst, over ons werk op de 
plaats waar Hij ons heeft gesteld. Een dag 
om stil te staan en stil te zijn voor God, om 
van Hem alles te verwachten. 

Biddag, een dag waarop we onze afhan-
kelijkheid van de Heere belijden. Juist op 
deze dag mogen we ook bidden om de ze-
gen van de Heere voor ons als gemeente. 
Opdat de Heere ons genadig zij!

Psalm 123 : 1
Ik hef tot U, Die in den hemel zit, 
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,

En ’t oog der maagd is op haar vrouw  
geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij ’t oog op onzen HEER’, tot Hij
Ook ons genadig zij.

Op biddag wordt altijd de jaarlijkse bid-
dagcollecte gehouden. Graag vragen we u, 
mede namens de kerkvoogdij, om blijmoe-
dig te geven.

Contactpersonen betreffende Israël in de 
gemeente
We hebben van de commissie Israël van de 
Hersteld Hervormde Kerk het verzoek ge-
kregen om 1 of 2 namen door te geven, van 
mensen met een hart voor Israël. Mensen 
die zich willen inzetten als schakel tussen 
de commissie en de gemeente. De com-
missie wil ons als gemeente graag nauwer 
betrekken bij haar werk in Israël. 
Stuurt u bij interesse een berichtje naar de 
scriba.
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Pastoraat

Onderlinge samenkomsten
Op dit moment kunnen we nog met een 
zeer beperkt aantal mensen samenkomen 
in de erediensten op zondag. Wel zijn er 
door de week diverse momenten waarin 
we als gemeente online samenkomen, in 
diverse kringen of andere verbanden. In 
alle samenkomsten gaat het Woord open 
en spreekt de Heere tot ons. De kerken-
raad roept u er toe op om in de huidige 
omstandigheden de middelen te blijven 
gebruiken en onder het Woord te (blijven) 

komen. Dat kan door u in te schrijven voor 
een zondagse eredienst, maar ook door 
mee te doen met een doordeweekse on-
line samenkomst. 
We hebben uiteraard de taak om de gele-
genheden te bieden om als gemeente sa-
men te komen. De gelegenheid moet ech-
ter ook worden waargenomen. Dat is wat 
onze Heere van ons vraagt en Hij belooft 
tegelijk het gebruik van de middelen en 
het onderhouden van Zijn geboden te wil-
len zegenen!

Wie tot des Alderhoochsten rots 
Vrijmoedich is geweken
Sal sitten inde schaduw’ Gods,
En tot den Heere spreken:
God ist die stedes voor my sorcht,
Tot wien in angst ick loope,
Mijn toevlucht en mijn vaste borcht,
Mijn God op wien ick hoope.
J.Revius   (Psalm 91:1)
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Uit de gemeente

Allen van harte de nabijheid van de Heere 
toegebeden. Ook al wordt niet iedereen 
met zijn of haar naam genoemd. Als we 
van de zorgen van een ander weten laten 
we dan aan hen denken en belangstelling 
tonen. Stuur, indien mogelijk, ter 
bemoediging eens een kaartje of toon op een 
an-dere manier belangstelling. 

De perikelen rondom corona blijven 
lastig om handen en voeten te geven aan 
het ge-meentelijke en kerkelijke leven, 
dat geldt zowel voor het werk van de 
landelijke kerk en voor de gemeente. 
Elkaar bezoeken gaat lastig, (catechetisch) 
onderwijs en vergade-ringen worden 
veelal digitaal gedaan. Je merkt 
concentratieverlies en vermoeidheid op 
de diverse fronten, tijdens de vergade-
ringen, bij de catechisanten en bij jezelf. 
Hoe zal het verder gaan? Ik weet het niet. 
Als er spoed is of u wilt dringend bezoek, 
laat het weten dan zoeken we naar een 
oplossing.      
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Roosters en Data

Vergader- en bijeenkomstenrooster
1 maart Catechisatie
3 maart Kinderclub
4 maart Weekdienst
5 maart JV +16
10 maart  Biddag
12 maart  JV -16
13 maart  Gebedskring
15 maart  Catechisatie
18 maart  Jonge lidmatenkring
19 maart  Sprekersavond beide JV’s
20 maart  Klusmorgen
22 maart  Catechisatie
24 maart  Ouderenmiddag
25 maart  Lidmatenkring
26 maart  JV +16
27 maart  Gebedskring
29 maart  Catechisatie
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Diaconie

Opbrengst collecten januari
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Vrijdag 1-1 HipHelpt 
Zondag 3-1 
Zondag 10-1 Stichting Schuilplaats 
Zondag 17-1 GDC, projecten in Malawi 
Donderdag 21-1
Zondag 24-1
Zondag 31-1

Per bank ontvingen we in januari, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
HipHelpt 
Stichting Schuilplaats 
GDC, projecten in Malawi 

Per bank zijn voor december nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming 
Landelijk evangelisatiewerk 

Giften
• Via ds. Schinkelshoek ontvingen we

een envelop met het mooie bedrag van 
€500,- ter algemene bestemming. 

• Via diaken Slotegraaf ontvingen we
drie Plus boodschappenpakketten en
een kerstpakket. Deze zijn uitgedeeld
onder bewoners van de Elskampflat.

Voor alle bovengenoemde giften bedan-
ken we u allen, na de Heere, hartelijk.

Collectebestemmingen
Op zondag 7 maart is de opbrengst van de 
diaconale collecte bestemd voor het Bijbel-
vertaalwerk in Tanzania, ondersteund door 
Wycliffe comité Karels.
Op zondag 14 maart is de opbrengst van de 

diaconale collecte bestemd voor de Voed-
selbank Ede. Voedselbank Ede helpt mensen 
die onder het bestaansminimum leven. De 
hulp bestaat uit het wekelijks verstrekken 
van een zo gevarieerd mogelijk voedselpak-
ket. Voedselhulp kan worden aangevraagd 
via diverse hulpverlenende instanties. Het 
verzorgingsgebied van de Voedselbank Ede 
is de hele gemeente Ede. Kijkt u ook eens op 
www.voedselbankede.nl.
Op zondag 21 maart zal er een diaconale 
collecte worden gehouden met als bestem-
ming het Noodhulp- en rampenfonds van 
de Generale Diaconale Commissie (GDC) 
van de HHK. Uit dit fonds wordt van tijd tot 
tijd steun geboden aan mensen elders in de 
wereld die met een ramp- of noodsituatie 
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Kerkvoogdij

te maken krijgen. Vorig jaar werd er nood-
hulp verleend in crisissituaties – in enkele 
gevallen gerelateerd aan corona - in onder 
andere Jemen (traumahulp, evangelisatie), 
Oekraïne (Romagezinnen tijdens de coron-
acrisis), Beiroet (explosie), Ethiopië en Soe-
dan (vluchtelingen Tigrayregio).
Alle collecten bevelen we van harte bij 
u aan. Ook nu de collecte alleen digitaal
plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkom-
stenstroom op peil blijft. Zo kunnen we als
gemeente onze diaconale taak voort blijven
zetten. Laten we ook nu van onze overvloed 
rijk blijven geven voor God en onze naaste!

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

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

Opbrengst collecten januari (collecteontvangsten via de website en per bank)
Vrijdag 1-1 Opleiding predikanten 
Vrijdag 1-1 Kerk en pastorie 
Zondag 3-1 
Zondag 3-1 Kerk en pastorie 
Zondag 10-1 
Zondag 10-1 Kerk en pastorie 
Zondag 17-1 
Zondag 17-1 Kerk en pastorie 
Donderdag 21-1
Zondag 24-1
Zondag 24-1 Kerk en pastorie 
Zondag 31-1
Zondag 31-1 Kerk en pastorie 

Per bank ontvingen we in januari, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
Kerk en pastorie 
Opleiding predikanten 
Landelijk jeugdwerk   
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Zendingsbus
De zendingsbus heeft in december €40,00 
opgebracht. De opbrengst komt ten goede 
van Wycliffe, voor het vertaalwerk door de 
familie Karels.

Giften
Via ouderling Methorst ontvingen we 
€ 92,00.
Via diaken Slotegraaf ontvingen we 
€ 25,00.
Beide giften met algemene bestemming.

Inzage jaarcijfers kerkvoogdij 2020 
De jaarcijfers over 2020 van de kerkvoogdij 
liggen van 8 t/m 13 maart ter inzage in de 
kerk. U hebt dan gelegenheid om de jaar-
cijfers in te zien en vragen te stellen. Mocht 
u hier belangstelling voor hebben, neemt
u dan contact op met de penningmeester
van de kerkvoogdij (via  administratie@ 
hhgede.nl) om een afspraak te maken voor 
inzage. We staan graag voor u klaar! 

Aankondiging vrijwillige bijdrage 
Jaarlijks brengen wij in het voorjaar de vrij-
willige bijdrage onder uw aandacht. Naast 
de collecte-inkomsten en de jaarlijkse 
‘verplichte’ bijdrage is uw vrijwillige bij-
drage 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 be-
roep op uw/jouw milddadigheid.  In maart 

ontvangt u van ons een brief met een toe-
lichting op de financiële situatie van onze 
gemeente. Bij deze brief zit een antwoord-
strook waarmee u uw bijdrage voor 2021 
kenbaar kunt maken. Van harte aanbevo-
len! 

Contributie Quo Vadis 
Maandelijks ontvangt u onze kerkbode, 
de Quo Vadis. De contributie hiervoor be-
draagt €20,00 per jaar. Deze bijdrage dient 
ter dekking van de drukkosten. U/jij kunt 
deze contributie overmaken op NL83 RABO 
0118 3496 19 ten name van de Hersteld 
Hervormde Gemeente Ede. 
Mocht u/jij een meelezer zijn die geen lid is 
van onze gemeente: ook aan u/jou vragen 
we dan vriendelijk om deze contributie 
over te maken. Hartelijk dank! 

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 20 
maart. We beginnen om 9.00 uur en ron-
den af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! 
Voor vragen kunt u bellen naar D.J. van 
Leeuwen, 0318-561549. 

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

Ik geloof dat het voor de veiligheid, het geluk en de troost van alle ware christenen het beste is om 

zo min mogelijk te verwachten van de kerken of overheden in de hedendaagse tijd. Tegelijk ook om 

rekening te houden met vreselijke schokkende gebeurtenissen en veranderingen van alle bestaande 

dingen en alle goeds alleen van de tweede komst van Christus te verwachten.

J.C. Ryle
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Zending en Evangelisatie

Activiteitencommissie

Bloemenactie 
Zoals u in een eerdere mail hebt kunnen 
lezen is de bloemenactie verplaatst. De 
nieuwe datum is 6 maart. Op deze zaterdag 
worden de bloemen op het door u opge-
geven adres bezorgd. Verdere info volgt 
via de appgroep of wordt via de mail naar 
u gestuurd. 

Fietstocht 
Op zaterdag 1 mei organiseren we een fiets- 
tocht met een twist. Het is lang geleden 
dat we een activiteit hebben kunnen doen 
waarbij veel gemeenteleden actief mee 
konden doen. Nu willen we dat weer eens 
proberen, uiteraard binnen de geldende 
maatregelen. Als u meedoet aan de fiets-
tocht volgt u een route via verhalende in-

structies. Dus niet via een kaart, maar een 
blad met aanwijzingen, bijvoorbeeld: ga 
bij het huis met een paard in de tuin naar 
links. Onderweg zullen er ‘stops’ zijn voor 
een versnapering en een praatje. Diezelfde 
zaterdag wordt er ‘s avonds een kahoot-
quiz gespeeld met vragen over de route 
waar het antwoord tijdens de fietstocht te 
vinden was. Een aanmeldformulier en ver-
dere inhoudelijke informatie volgt nog.

Kahoot 
Eén keer in de maand zal er een kahoot-
quiz worden gemaakt en gespeeld. Via de 
HHConnect-app wordt gecommuniceerd 
wanneer dit is en hoe laat dit zal beginnen. 
De quiz voor deze maand zal plaatsvinden 
op 26 maart.
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Verenigingen en Kringen

Friedensstimme 
Op biddag (10 maart) zal de Friedensstim-
me-actie gehouden worden. 
Net zoals met dankdag 2020 is de actie 
i.v.m. de coronamaatregelen wat aange-
past. U kunt het geld overmaken en on-
dergetekende zal dan zorg dragen voor de
verzending van de pakketten. 
Een pakket (2 kinderbijbels) kost € 18,-.
Hiervoor is 10 euro voor de kinderbijbels
en € 8 euro voor de porto. 
Omdat er geen collectebus in de hal zal
staan, kan iedereen naar vermogen een
gift overmaken (vanaf € 1) Elk bedrag is
welkom. Alle giften worden bij elkaar
opgeteld, zodat we zoveel mogelijk pak-
ketten kunnen versturen.   U kunt het geld
overmaken op IBAN NR NL 24 SNSB 0910
1195 89 t.n.v. F.A.C. de Haan te Ede o.v.v.
Kinderbijbelpakketten Friedensstimme. 
Denkt u ook aan gebed voor de komende
verzending, voor goede ontvangst en ze-
gen bij het uitdelen door de evangelisten
in Rusland? 

Info: Dhr. F.A.C. de Haan Sweelincklaan 33, 
Tel. 0318-612990, facdehaan@solconmail.nl

Kinderclub
Beste jongens en meiden,
Wat is het lang geleden dat we elkaar za-
gen op de club! We hebben er goede hoop 
op dat we 3 maart weer bij elkaar mogen 
komen. Het is fijn dat jullie nu weer naar 
school gaan en je je vrienden weer ziet. 
Maar het is ook belangrijk als jullie je ge-

meentevriendjes weer zien. We hopen op 
een fijne middag.
Op zaterdagmiddag 27 maart wordt het 
jaarlijkse kinderappèl gehouden. Vorige 
jaren gingen we dan met z’n allen naar 
een kerk in Lunteren of Kesteren. Dit jaar 
kan het niet op die manier en wordt het 
digitaal gehouden. Ons plan is om met 
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elkaar in de kerk te luisteren en samen 
te kijken naar het kinderappèl. Het the-
ma is “Bevrijd door het Lam”. Eerst wordt 
er met elkaar gezongen en geluisterd 
naar een Bijbelverhaal. Daarna zijn er 
workshops voor verschillende groepen. 
Ben je er ook bij? De informatie zullen 
we nog aan jullie ouders doorgeven. 

Groeten van alle jufs.

Jeugdvereniging Ichthus
Ha JV-ers,
Hoog tijd om iedereen weer even bij te pra-
ten. De gezamenlijke activiteitenavond die 
in februari stond gepland hebben we op 
een erg leuke wijze kunnen invullen mid-
dels het schaatsen op natuurijs! We hebben 
met een grote groep aan de Griftweg in De 
Klomp geschaatst. Koek en zopie hadden 
we zelf meegenomen. We werden even-
wel verrast door familie Moerman, die ons 
halverwege de avond trakteerde op heer-
lijke saucijzenbroodjes. Waarvoor dank! 
Om 20.30 uur ging iedereen met een goed 
gevoel naar huis. We kijken terug op een 
hele gezellige en geslaagde activiteiten-
avond!

JV -16
Afgelopen maand hebben we één JV avond 
gehouden. Maar die was dan ook echt ge-
zellig! We hebben met elkaar nagedacht 
over iemand in de Bijbel die een jaar in 
‘quarantaine’ was met zijn familie. Hij werd 
met zijn gezin in de ark gered, en ook wij 
kunnen gered worden door de Ark met een 
hoofdletter!
Na de inleiding hadden de twee Jonathans 
een leuke Kahootquiz georganiseerd. Tus-
sendoor ook lekker bij gekletst. Leuk om 

elkaar weer te zien. Wil jij ook weer (digi-
taal) aansluiten bij de JV en niks meer mis-
sen? Geef je de eerstvolgende keer op in de 
app groep. Houd in elk geval je berichten in 
de gaten!

JV +16
Hier weer even een terugblik op de afgelo-
pen weken. 
Op vrijdag 22 januari hebben we de eerste 
JV-avond online gehouden. Deze avond 
was er een beperkte online aanwezigheid, 
welke waarschijnlijk door scherm moeheid 
werd veroorzaakt.  
Wij als + 16 - leiding begrijpen dat en heb-
ben vervolgens de volgende JV-avond an-
ders opgezet, namelijk met het motto “De 
JV komt naar je toe”.  
Op 5 februari zijn we de jongeren van onze 
gemeente langs gegaan. Een kort gesprek 
aan de deur (vanwege de avondklok) en 
we hebben wat lekkers gebracht, met 
daarbij een opdracht. 
De opdracht was niet al te moeilijk en stond 
in het teken van het weggeven van een 
kleine attentie aan je naaste. De attentie 
was al ingepakt en dus was het alleen nog :  
Kom in beweging !!  
Wij hopen en bidden dat er op korte ter-
mijn versoepelingen komen, zodat we de 
jv-avonden weer fysiek kunnen houden. 

Voorlopige data in maart:
JV +16

12-3 JV -16
19-3 Gezamenlijke sprekersavond (?) 

-> houd de berichten in de gaten!
26-3 JV +16

Hartelijke groeten, Arja, Jeannette, Henry, 
Gerhard, Gerben, Ernst
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Verhaal

Lidmatenkring 
Donderdagavond  18 maart om 19.30 uur is 
er de lidmatenkring. Hoe deze vorm krijgt 
dat hoort u t.z.t.  We vervolgen onze reis 
door de Efezebrief en zijn bezig met het 
laatste hoofdstuk. De afgelopen keer heb-
ben we  vers 15  met elkaar behandeld. Nu 
gaan we nadenken over het volgende vers. 

Jonge lidmatenkring
Donderdagavond 25 maart om 20.00 uur is 
er de jonge lidmatenkring.  De vorige keer 
hebben we over hoofdstuk 23 nagedacht, 
van het boekje ’Welkom in de strijd’. Nu 
dus hoofdstuk 24; we lezen dit hoofdstuk 
gezamenlijk met elkaar en bespreken deze 
en eventuele andere vragen. De afgelopen 
keren hebben we het met Microsoft Teams 
gedaan en dat is goed verlopen. Of het 25 
maart ook met Teams gaat, dat weten we 
nog niet.  

Ouderenmiddag 
De laatste ouderenmiddag is op 17 februari 
uitgezonden met beeld en geluid. Het was 
een middag waar dhr. Bart Sikkema  van 

Wycliffe (een organisatie die zich richt op 
het vertalen van de Bijbel) e.e.a. over deze 
organisatie heeft laten zien en horen. Het 
was voor hem de eerste keer dat hij het op 
deze wijze, zonder publiek heeft gedaan. 
Het was boeiend en inspirerend om te ho-
ren. Hoe we de volgende ouderenmiddag 
(24 maart) invullen hoort u nog. Hij zal on-
getwijfeld in het kader van Pasen staan. Ter 
zijner tijd zal dat bekend gemaakt worden.  

Catechisatie
De gewone catechese die we (dhr. L. Soe-
ters en ik) momenteel doen met  Microsoft 
Teams gaan goed. Voor beide partijen is het 
best wel lastig om op deze wijze contact 
met elkaar te hebben. Het oogcontact, de 
lichaamstaal, de interactie, je mist het! En ik 
kan mij ook voorstellen, als je een groot deel 
van de dag al les hebt gehad op deze wijze,  
je energie wat op is. Het blijft waar: digitaal 
is schraal! Maar we zijn ook dankbaar dat we 
de middelen hebben  en ze ingezet kunnen 
worden – met dank aan het DigiTeam van 
HHG Ede.  Zo kunnen we op deze wijze het 
kerkelijke leven nog enigszins continueren.  

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

De schade die roddelen aanricht
Een jonge man vertelde eens aan een he-
leboel mensen iets heel gemeens over een 
oudere man. Hij ontdekte later dat de rod-
del die hij verspreid had niet waar was. De 

jonge man vroeg toen de oudere man of hij 
hem wilde vergeven. Hij vroeg of er iets was 
wat hij kon doen om het goed te maken. De 
oude man pakte een kussen onder zijn arm 
en nam de jonge man mee naar de top van 
een kerktoren. De wind trok hun haar alle 
kanten op en hun lange jassen wapperden 
tegen hun benen. Ze keken naar beneden, 
naar het dorp en de velden eromheen. De 
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Overige berichten

Live-event: 
Het Joodse volk en de Messias
Op vrijdagavond 5 maart 2021 organiseert 
de commissie Israël een zogenaamde Israë-
lavond. 
Vanwege de coronamaatregelen zal deze 
avond alleen online via een livestream 
vanuit de HHG Ridderkerk (www.hhk.nl/
israel/live-event) te volgen zijn. Het belooft 
een mooie avond te worden met boeiende 
sprekers, een actueel onderwerp en ook de 
medewerking van een kinderkoor dat Israë-
lische liederen zal zingen. 
We hopen dat velen deze avond zullen mee-
beleven. De opbrengst zal zijn voor de pro-
jecten die we als commissie steunen.  

Huwelijksconferentie
Op 10 april 2021 organiseert de HHJO een 
huwelijksconferentie. Speciaal voor stellen 
die zich voorbereiden op het huwelijk of nog 
niet zo lang zijn getrouwd. Samen sta je stil 
bij thema’s als communicatie, seksualiteit en 
man en vrouw in Bijbels licht. Er is nog niet 
precies bekend hoe een en ander invulling 
gaat krijgen, maar de deelnemers zal die 
dag in ieder geval een programma worden 
aangeboden. Als blijkt dat er niet fysiek sa-
mengekomen kan worden, hopen we dat di-
gitaal te doen. Juist omdat we het belangrijk 
vinden om stellen toe te blijven rusten, ook 
in deze tijd. Voor meer informatie:  www.
hhjo.nl/agenda/huwelijksconferentie.

oude man gaf de jonge man het kussen. 
‘Scheur het open’, zei hij. De jonge man was 
verrast door het vreemde verzoek. Maar hij 
deed wat hem gevraagd was. Onmiddellijk 
waaiden de veren alle kanten op. Een wolk 
van veren draaide om hen heen, en waaier-
de toen wijd uit. Duizenden veertjes vielen 
voorbij het dorp, op de stoepen, in de heg-
gen, in beekjes, in bomen en in het gras. 
‘Verzamel nu alle veren en stop ze terug in 
het kussen’,  zei de oude man. ‘Allemaal?’ 
‘Allemaal!’ ‘Maar dat kan helemaal niet.’ Hij 

plaatste zijn hand op de schouder van de 
jonge man. ‘Dat weet ik’, zei hij vriendelijk. 
‘Ik wilde dat je besefte hoe onmogelijk het 
is om roddel terug te nemen.’ 
‘Die als een kwaadspreker wandelt, open-
baart het heimelijke; maar die trouw is van 
geest, bedekt de zaak.’ (Spreuken 11 : 13)

Vraag: Voor welk lichaamsdeel waar-
schuwt Jakobus ons in Jakobus 3?

Bijbellezen: 1 Korinthe 12 : 19 - 24

Onze levens vlammen niet op als een offer ter ere van God en tot heil van onze naaste. Er is geen 

teerheid van geweten, geen mildheid in het oordelen, geen zachtmoedigheid in het bestraffen. Ja op 

zondag zit men in de kerk, komt onder de indruk van de prediking. Maar nauwelijks zijn de kerkdeuren 

gesloten, of wij gaan weer door met de alledaagsheid.

Wijlen dr. A. van Brummelen
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Kleurplaat

19



Puzzelhoekje

Ouderenmiddag 
De laatste ouderenmiddag is op 17 februari uitgezonden met beeld en geluid. Het was een middag waar dhr. Bart 
Sikkema  van Wycliffe (een organisatie die zich richt op het vertalen van de Bijbel) e.e.a. over deze organisatie heeft
laten zien en horen. Het was voor hem de eerste keer dat hij het op deze wijze, zonder publiek heeft gedaan. Het was
boeiend en inspirerend om te horen. Hoe we de volgende ouderenmiddag (24 maart) invullen hoort u nog. Hij zal
ongetwijfeld in het kader van Pasen staan. Ter zijner tijd zal dat bekend gemaakt worden.

Catechisatie
De gewone catechese die we (dhr. L. Soeters en ik) momenteel doen met  Microsoft Teams gaan goed. Voor beide 
partijen is het best wel lastig om op deze wijze contact met elkaar te hebben. Het oogcontact, de lichaamstaal, de 
interactie, je mist het! En ik kan mij ook voorstellen, als je een groot deel van de dag al les hebt gehad op deze wijze,
je energie wat op is. Het blijft waar: digitaal is schraal! Maar we zijn ook dankbaar dat we de middelen hebben  en ze 
ingezet kunnen worden – met dank aan het DigiTeam van HHG Ede.  Zo kunnen we op deze wijze het kerkelijke 
leven nog enigszins continueren.

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,
De vorige keer hebben jullie van Christien al begrepen dat ik het puzzelhoekje van haar overgenomen heb. Ik zal me
allereerst even voorstellen. Ik ben Simone van Wageningen en vind het leuk om met jullie mee te mogen puzzelen.
Laten we alles nog even op een rijtje zetten. Alle kinderen tot en met 12 jaar mogen meepuzzelen of meekleuren.
Voor elke puzzel of kleurplaat krijg je van mij 2 punten. Ik laat jullie weten wanneer je 20 punten hebt behaald want
dan mag je een boekje bij mij uit komen zoeken.
Dit keer gaat de puzzel en de kleurplaat over Daniël. Een paar weken geleden hebben we een preek gehoord over 
Daniël. Weet jij dat nog? Hier mogen we extra bij stil staan omdat het bijna biddag is. Daniël bad tot de Heere, doe
jij dit ook?

Als je alle woorden gevonden hebt in de woordzoeker dan komt er met de overgebleven letters een zin uit. Deze zin 
of de kleurplaat mag je sturen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of naar Valkestein 917, 6714 BG Ede.

Veel puzzelplezier!
Groetjes,
Simone

Ha jongens en meisjes,
De vorige keer hebben jullie van Christien 
al begrepen dat ik het puzzelhoekje van 
haar overgenomen heb. Ik zal me aller-
eerst even voorstellen. Ik ben Simone van 
Wageningen en vind het leuk om met jul-
lie mee te mogen puzzelen. Laten we alles 
nog even op een rijtje zetten. Alle kinderen 
tot en met 12 jaar mogen meepuzzelen of 
meekleuren. Voor elke puzzel of kleurplaat 
krijg je van mij 2 punten. Ik laat jullie weten 
wanneer je 20 punten hebt behaald want 
dan mag je een boekje bij mij uit komen 
zoeken. 

Dit keer gaat de puzzel en de kleurplaat 

over Daniël. Een paar weken geleden heb-
ben we een preek gehoord over Daniël. 
Weet jij dat nog? Hier mogen we extra bij 
stil staan omdat het bijna biddag is. Daniël 
bad tot de Heere, doe jij dit ook?

Als je alle woorden gevonden hebt in de 
woordzoeker dan komt er met de overge-
bleven letters een zin uit. Deze zin of de 
kleurplaat mag je sturen naar 
puzzelhoekje@hhgede.nl of naar 
Valkestein 917, 6714 BG Ede.

Veel puzzelplezier!
Groetjes,

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

E-mailadressen
actie@hhgede.nl redactiekerkbode@hhgede.nl
avg@hhgede.nl scriba@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)
evangelisatie@hhgede.nl vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)
jv@hhgede.nl vrijwilligershulp@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl vrouwenvereniging@hhgede.nl
kinderclub@hhgede.nl webbeheer@hhgede.nl 
puzzelhoekje@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 28 maart. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 18 maart worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl. 

Kerkdiensten 
De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, ’s zondags 
om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren 
Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik 
maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en minder-
validen kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Fietsers kun-
nen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

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

Dat de gereformeerde gezindte zo’n moeite heeft om matig te leven, heeft een ernstige oorzaak: we 

zijn het uitzicht op de komende heerlijkheid kwijtgeraakt. De overdenking van de toekomende dingen, 

waar Calvijn zo onvergetelijk over schrijft. Als we geen hemel boven verwachten gaan we hem zelf hier 

beneden maken. Onmatigheid is een verdrietig bewijs dat er geen levende hoop is.

Ouderenmiddag 
De laatste ouderenmiddag is op 17 februari uitgezonden met beeld en geluid. Het was een middag waar dhr. Bart 
Sikkema  van Wycliffe (een organisatie die zich richt op het vertalen van de Bijbel) e.e.a. over deze organisatie heeft
laten zien en horen. Het was voor hem de eerste keer dat hij het op deze wijze, zonder publiek heeft gedaan. Het was
boeiend en inspirerend om te horen. Hoe we de volgende ouderenmiddag (24 maart) invullen hoort u nog. Hij zal
ongetwijfeld in het kader van Pasen staan. Ter zijner tijd zal dat bekend gemaakt worden.

Catechisatie
De gewone catechese die we (dhr. L. Soeters en ik) momenteel doen met  Microsoft Teams gaan goed. Voor beide 
partijen is het best wel lastig om op deze wijze contact met elkaar te hebben. Het oogcontact, de lichaamstaal, de 
interactie, je mist het! En ik kan mij ook voorstellen, als je een groot deel van de dag al les hebt gehad op deze wijze,
je energie wat op is. Het blijft waar: digitaal is schraal! Maar we zijn ook dankbaar dat we de middelen hebben  en ze 
ingezet kunnen worden – met dank aan het DigiTeam van HHG Ede.  Zo kunnen we op deze wijze het kerkelijke 
leven nog enigszins continueren.

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,
De vorige keer hebben jullie van Christien al begrepen dat ik het puzzelhoekje van haar overgenomen heb. Ik zal me
allereerst even voorstellen. Ik ben Simone van Wageningen en vind het leuk om met jullie mee te mogen puzzelen.
Laten we alles nog even op een rijtje zetten. Alle kinderen tot en met 12 jaar mogen meepuzzelen of meekleuren.
Voor elke puzzel of kleurplaat krijg je van mij 2 punten. Ik laat jullie weten wanneer je 20 punten hebt behaald want
dan mag je een boekje bij mij uit komen zoeken.
Dit keer gaat de puzzel en de kleurplaat over Daniël. Een paar weken geleden hebben we een preek gehoord over 
Daniël. Weet jij dat nog? Hier mogen we extra bij stil staan omdat het bijna biddag is. Daniël bad tot de Heere, doe
jij dit ook?

Als je alle woorden gevonden hebt in de woordzoeker dan komt er met de overgebleven letters een zin uit. Deze zin 
of de kleurplaat mag je sturen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of naar Valkestein 917, 6714 BG Ede.

Veel puzzelplezier!
Groetjes,
Simone

21



Gedicht

Zou God mij vergeten

Wanneer ik, Heere, even achterom kijk,
de weg zie waarlangs U mij hebt geleid..

Dan blijf ik vol verwondering hier stilstaan
en blik terug tot in de eeuwigheid.

Wanneer ik, Heere, rustig om mij heen kijk,
mijn blik laat gaan, langs alles wat ik zie..

Dan blijf ik vol verwondering hier stilstaan,
wat is het leven met U vol en rijk.

Wanneer ik, Heere, eventjes vooruit kijk,
dan weet ik niet wat ligt in het verschiet..

Maar ik zal aan Uw hand gelovig voortgaan,
in dit vertrouwen: God vergeet mij niet.

Heleen Buth-Villerius
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Passend Drukwerk in elke kleur



Het Schaffelaartje
Slager - Kaasboer - Poelier

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

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

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

TEL. 0317-412274 / 06-53758381
FAX. 0317-416043
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www.vanleusdentransport.nl
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Lorentzstraat 2c
6716 AD Ede
info@probinede.nl
www.probinede.nl

Bezoek onze website www. kapsalonwidybyeverline.nl. 
Online afspreken via de website ook mogelijk.

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 fabrieksgarantieVolledige fabrieksgarantieV
4 Lid van de BOVAGLid van de BOVAGLid van de BOV
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 begrafenisen stijlvolle begrafenisen stijlvolle begrafeni

06 - 46376232

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING

Persoonlijk en betrokken

Wij verzorgen alleen begrafenissen 
Vraag naar de gratis wilsbeschikking “Mijn laatste wensen”!



VOOR ALLE LED EN 
ELEKTRA OPLOSSINGEN 
VOOR UW BEDRIJF OF 
KANTOOR! 

WEBSHOP:
www.elektrohandelsprijzen.nl

BEZOEKADRES:
Fokkerstraat 7 
3905KV Veenendaal 
Contactpersoon: Rien Kortenhoff

ÓÓK VOOR PARTICULIEREN!

www.ith.nl

Technisch Installatieburo Hevel B.V.
Ribesstraat 9 • 6744 XA Ederveen

T: 0318 - 57 12 64 • E: info@ith.nl 

TotaalinstallateurTotaalinstallateurT

Installatietechniek

Elektrotechniek

Service & Onderhoud

Advies & Ontwerp

Planckstraat 2 - Veenendaal 
www.autobedrijf-valkenburg.nl

 0318-522 964

Verkoop nieuw & gebruikt

Onderhoud & reparatie

APK keuring

Bovag Garage

Nat. Autopas

Quo Vadis

Quo Vadis
Quo Vadis

Quo Vadis


