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

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

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

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

Lindelaan 1 | 6721 VB Bennekom
Tel. 0318-414487

Waarom Hartman Tweewielers?

4 100% rijklaar geleverd
4 Scherpe prijzen
4 Snelle levering
4 Alleen topmerken
4 Volledige fabrieksgarantie
4 Lid van de BOVAG
4 Klaar terwijl u wacht

De Dijk 30
3911 SN  Rhenen (Achterberg)

0318 - 526641
 

info@phvanderleer.nl
www.phvanderleer.nl

24 uur per dag bereikbaar
 P.H. (Peter) van der Leer 

  Voor een waardige
en stijlvolle begrafenis

06 - 46376232

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING

Persoonlijk en betrokken

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

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

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

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

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

Telefoon tijdens  alleen in dringende situaties 0657 28 04 60
kerkdiensten 

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

Interne  Dhr. A.H. (Erik) Duifhuizen
vertrouwenspersonen vertrouwenspersoonED@hhgede.nl  0646 47 67 27
 Mw. H. (Rineke) Heij  0318 65 59 22
 vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl  0617 82 08 77

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

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

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

Hoevelen heb ik niet leren kennen die 
bedroefd waren geworden, omdat zij de 
waarheid hadden ontdekt en het niet meer 
mogelijk was een beroep te doen op het 
excuus van de onwetendheid. Ze bezaten 
immers inzicht, maar datgene waartoe de 
Waarheid hen aanspoorde, voerden zij niet 
uit. Omdat de zaken er zo voor staan, kan 
het één niet zonder het ander. Maar ik heb 
nog te weinig benadrukt dat het ook niet 
nuttig is. Hoe weten wij dit? De Schrift zegt: 
‘Wie het goede kent, maar het niet doet, 
zondigt.’ En: ‘Een slaaf die de wil van zijn 
Heere kent, maar daaraan geen waarde 
hecht, zal veel slaag krijgen.’ Dat geldt voor 
het aspect van de waarheid.

Maar wat wordt er over de genade gezegd? 
Er staat geschreven: ‘Toen hij een stuk brood 
genomen had, voer de Satan in hem.’ Het 
gaat hier over Judas, die, hoewel hij het ge-
schenk van de genade had ontvangen, toch 
in zichzelf ruimte voor de Satan had ge-
maakt. Want hij wandelde niet in de waar-
heid samen met zijn leraar van de waar-
heid, of liever: met de Waarheid als leraar. 

Luister ook nog naar het volgende: ‘Hij 
heeft hen gevoed met de beste tarwe en 
met honing uit de rots heeft hij hen verza-
digd.’ Wie? ‘De vijanden van de Heere heb-

ben tegen hem gelogen.’ Degenen die hij 
met honing en graan verzadigd heeft, heb-
ben dus tegen hem gelogen. Zij zijn vijan-
den geworden, omdat zij de genade niet 
verbonden hebben met de waarheid. Over 
hen staat ergens anders: ‘Vreemde zonen 
hebben tegen mij gelogen, vreemde zonen 
zijn oud geworden en hebben wankelend 
hun pad verlaten.’ Hoe is het mogelijk dat 
ze niet zouden wankelen, als ze tevreden 
zijn met het ene been van de genade en 
niet steunen op de waarheid? Hun toe-
stand zal eeuwig voortduren, zoals ook de 
toestand van hun leider eeuwig zal duren. 
Zelf was hij niet geworteld in de waarheid, 
maar hij was een leugenaar vanaf het be-
gin en daarom heeft hij moeten horen: ‘Je 
bent je wijsheid door je schoonheid kwijt-
geraakt.’

Ik wil geen schoonheid die de wijsheid van 
mij wegneemt. Je vraagt om welke schoon-
heid, zo schadelijk en gevaarlijk, het hier 
gaat. Het is die van jou. Misschien heb je 
het tot nu toe niet begrepen? Hoor het dan 
nog duidelijker: het gaat om jouw eigen, 
persoonlijke schoonheid. Ik verwijt je niet 
de gave, maar het gebruik ervan. Ten slotte, 
als je goed had opgelet, wordt er niet ge-
zegd dat hij door schoonheid zijn wijsheid 
heeft verloren, maar ‘door zijn schoonheid’.

Verlangen naar de Bruidegom 

“Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden; keer om, mijn Liefste! wordt Gij gelijk 
een ree, of een welp der herten, op de bergen van Bether”. 
Hooglied 2 : 17 
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Als ik mij niet vergis, is de wijsheid gelijk aan 
de schoonheid van zowel de engel als de 
ziel. Want wat is een ziel of een engel zonder 
wijsheid anders dan ruwe en ongevormde 
materie? Door de wijsheid was de engel 
namelijk niet alleen gevormd, maar zelfs 
welgevormd. Echter, hij raakte de wijsheid 
kwijt, omdat hij haar als zijn eigendom had 
opgeëist.

Met de woorden ‘door zijn schoonheid’ 
wordt dus niets anders bedoeld dan dat hij 
door zijn wijsheid zijn wijsheid kwijtraakte. 
Het gaat hier om het recht van eigendom. Hij 
was in zijn eigen ogen wijs en gaf niet de eer 
aan God. Hij was niet dankbaar voor de ge-
nade en wandelde niet in de waarheid, maar 
gaf er een draai aan in overeenstemming 
met zijn eigen wil. Daarom is hij zijn wijsheid 
kwijtgeraakt. Want op die manier iets bezit-
ten betekent feitelijk verlies.

De Schrift zegt: ‘En als Abraham door zijn wer-
ken gerechtvaardigd is, dan kent hij roem, 
maar niet bij God.’ Ik denk daar bij: ‘Die roem 
is dus niet zeker, want ik raak kwijt wat ik niet 
heb in Gods ogen.’ En welk verlies is eigenlijk 
erger dan buiten God verbannen te zijn? De 
dood is toch niets anders dan de beroving van 
het leven? Zo bestaat er geen werkelijk ver-
lies buiten de vervreemding van God.
‘Wee jullie, die wijs zijn in jullie eigen ogen 
en verstandig naar jullie eigen inzicht.’ Over 
jullie wordt gezegd: ‘Ik zal de wijsheid van 
de wijzen vernietigen en het verstand van 
de verstandigen tenietdoen.’ Zij verloren 
hun wijsheid, omdat Hij hen in Zijn wijsheid 
vernietigde. Wat hebben degenen die zelf 
verloren zijn, niet verloren? Of zijn zij die God 
niet kennen, soms niet verloren? Verder zijn 
de dwaze meisjes dwaas geworden; volgens 

mij zijn ze dwaas geworden, omdat ze be-
weerden dat ze wijs waren. Zij hoorden God 
tegen hen zeggen: ‘Ik ken jullie niet.’ En op 
dezelfde manier zullen zij die de genadega-
ve van wonderdaden opeisen tot meerdere 
eer en glorie van henzelf, horen: ‘Ik ken jullie 
niet.’ Zo wordt hierdoor volkomen duidelijk 
dat de genade niets oplevert, maar eerder 
schade berokkent, als men de waarheid niet 
als doel voor ogen heeft.

En inderdaad: bij de bruidegom treffen wij 
beide aan. Tenslotte zegt Johannes de Doper: 
‘Genade en waarheid zijn gekomen door Je-
zus Christus.’ Als de Heere Jezus dus op de één 
of andere manier met één van beide, terwijl 
de andere ontbreekt, op mijn deur klopt - Hij 
is immers het Woord van God, de bruidegom 
van de ziel - dan zal hij zeker niet als brui-
degom, maar als rechter binnenkomen. Dat 
niet! Dat mag onder geen beding gebeuren! 
Laat Hij niet binnen komen om over zijn die-
naar een oordeel te vellen. Moge Hij vrede-
lievend binnenkomen, moge Hij beminnelijk 
en vrolijk binnenkomen. Moge Hij toch ook 
gerijpt en ernstig binnenkomen om met de 
strengere blik van de waarheid mijn onbe-
schaamdheid te beteugelen en mijn vreug-
de te zuiveren. Laat Hij binnenkomen als een 
springend hert en als een gazelle die om 
zich heen kijkt, zodat Hij als het ware over 
de schuld heen springt door die te negeren 
en de straf beziet met mededogen. Moge Hij 
binnenkomen alsof Hij afdaalt van de bergen 
van Bethel, feestelijk en stralend, als degene 
die van de Vader uitgaat, lieflijk en mild. 
Moge Hij binnenkomen als iemand die het 
niet beneden Zijn waardigheid acht om brui-
degom te heten en te zijn: bruidegom van 
de ziel die Hem zoekt, omdat Hij boven alles 
God is, geprezen tot in eeuwigheid. Amen 

Wij zijn over het algemeen ontzaglijk benauwd voor wereldgelijkvormigheid in ons kerkelijk leven. 

Ik zeg daar niets van. Reeds onder het Oude Testament moesten de profeten er in de naam van de  

Heere hun stem tegen verheffen. Als dat toen nodig was, dan nú niet minder. Maar laten wij er toch 

terdege voor op onze hoede zijn, dat wij dit kwaad niet gaan lokaliseren, niet gaan beperken tot zekere 

uiterlijke verschijnselen, die naar onze gedachten vol wereldgelijkvormigheid zijn. Wij mogen niet ver-

geten, dat die wereldgelijkvormigheid véél verder om zich heen grijpt dan wij in de regel denken. En ik 

geloof, dat wij in onze dagen er nauwgezet op moeten toezien, dat zij zich niet laat gelden bij wat wij 

met de Bijbel doen. Wij zullen er voor moeten oppassen, dat de geest van onze tijd zich niet meester 

gaat maken van ons Bijbellezen en van alles wat daarmede verbonden behoort te zijn. Nog immer is 

het woord van kracht, dat wij wel in de wereld zijn, maar dat wij niet van de wereld mogen wezen. Dat 

hebben we ook voor ogen te houden in ons Bijbelgebruik. Laten wij er voor waken, dat de wereldge-

lijkvormigheid hier niet ons huis binnenkomt. Want dat kan slechts rampzalige gevolgen hebben. Wie 

geen tijd voor Gods Woord heeft, heeft immers ook geen tijd voor God zelf!

wijlen ds. H.A. van Bemmel, overleed plotseling in 1967 op 34-jarige leeftijd

Dit is het vierde en laatste gedeelte van een preek van Bernhardus van Clairveaux. Bernhar-
dus heeft geleefd van 1090 t/m 1153. Hij was een Franse abt en een belangrijke promotor 
van de kloosterorde van de cisterciënzers. Na de dood van zijn moeder is hij in deze kloos-
terorde gegaan. Bernhardus is bekend geworden door zijn 86 (!) preken over het Hooglied. 
Hij wordt geduid als een mysticus, dat lezen we ook in zijn werken. Bernhardus is een man 
geweest van het Woord daarom heeft hij in zijn tijd aandacht gevraagd voor de rijkdom van 
Bijbel zelf. Voor velen van ons is hij onbekend. In de tijd van de Reformatie werd hij wel 
gewaardeerd, zijn soms verregaande mystieke uitingen niet altijd. Diverse keren in zijn Insti-
tutie haalt Joh. Calvijn – met name de preken over Hooglied, zie citaat verderop -  hem aan. 
M.b.t. de preek van Bernhardus, neem en lees!   

Citaat van Joh. Calvijn uit Institutie boek III, hoofdstuk XI, 22
In dit gedeelte van zijn Institutie spreekt Calvijn over de rechtvaardigheid door het geloof. 
Eerst komt er een citaat van Augustinus en vervolgens stemt Bernhardus van Clairvaux, 
volgens Calvijn, er mee in. 

‘Want Augustinus spreekt ergens [Civitate Dei XIX,27] aldus: ”De rechtvaardigheid der heili-
gen in deze wereld bestaat meer in de vergeving der zonden dan in de volmaaktheid der deug-
den.” En daarmee in overeenstemming zijn de voortreffelijke uitspraken van Bernardus 
[preek Hooglied no. 23] : ”Niet te zondigen, is Gods gerechtigheid; ’s mensen gerechtigheid 
echter is Gods goedertierenheid.” En tevoren had hij verzekerd [uit preek Hooglied 22], dat 
Christus ons is rechtvaardigheid door de kwijtschelding, en dat daarom alleen zij recht-
vaardig zijn, die vergiffenis uit barmhartigheid verkregen hebben.’
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Uit de pastorie

Kerkdiensten

5 sept. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.A.)
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte Wycliffe comité Karels
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie
 
10 sept. 15.15 uur Ds. W. Schinkelshoek 
 Huwelijksbevestiging (livestream)
 
12 sept. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
 18.30 uur Ds. H. Verheul (Woudenberg)
 1e collecte Fonds noodlijdende gemeenten en personen
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie
 
19 sept. 10.00 uur Ds. A. v. Wijk (Herkingen)
 18.30 uur Ds. J. Koppelaar (Katwijk)
 1e collecte Christelijk Noodhulpcluster (coronahulp)
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

26 sept. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.D.)
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte De Herberg Oosterbeek
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie 

Vakantie
De meeste vakanties zijn inmiddels weer 
achter de rug. Het gewone dagelijkse le-
ven wacht weer. Mijn vrouw en ik zijn twee 
weken in Friesland en Groningen, voor ons 

wat onbekende provincies, geweest. Maar 
wat een prachtige historische stadjes en 
plaatsen! Bijvoorbeeld: de oude universi-
teitsstad Franeker met haar oude gebou-
wen en straatjes waar de tijd lijkt stil te 

hebben gestaan. En dat niet alleen, wat 
een fraaie vergezichten over de eindeloze 
vlakke landerijen met de eeuwenoude 
hofsteden. We hebben we er twee mooie 
en rustige weken gehad en zijn actief ge-
weest in wandelen [meer dan 125 km] en 
het bezichtigen van gebouwen en schilde-
rijen. O.a. is door ons bezocht het museum 
van de bekende schilder Henk Helmantel; 
het plaatsje Westeremden waar het muse-
um ligt is een oase van rust en stilte in het 
rumoer en de onrust van deze wereld.    

Je kunt toch alleen maar dankbaar zijn – en 
God de eer geven -  dat je op deze wijze een 
vakantie door mag brengen? En dat in een 
tijd waar er op het wereldtoneel allerlei 
ontwikkelingen zijn en mensen moeten 
lijden en van huis en haard verdreven wor-
den door vuur, water of geweld.  

Zondag versus sabbat
Af en toe borrelt de discussie weer op: 
samenkomen op de zondag of de sab-
bat. Zorgvuldige lezing van het Grieks van 
het Nieuwe Testament kan ons helpen. In 
Openbaring 1 vs. 10 staat ‘En ik was in de 
geest op de dag des Heeren; en ik hoorde 
achter mij een grote stem, als van een ba-
zuin,’ De Griekse woorden van Openbaring 
1:10, die vertaald is met 'de dag des Hee-
ren', is in alle handschriften en uitgaven 
van Openbaring 1:10:  ἐν τῆ ϰυριαϰιῆ ἡμέρα· 
- getranscribeerd  ‘en te kupiake hemera’.

Kupiake wordt vertaald met: 'wat de Heere 
toebehoort'. In heidense inscripties en pa-
pyri wordt het alleen gebruikt om dat wat 
de keizer toebehoort aan te duiden. In 
christelijke geschriften wordt het woord 
nooit gebruikt om de dag des oordeels, of 

de Joodse sabbat, de zevende dag, aan te 
duiden. Het wordt alleen gebruikt voor de 
(christelijke) zondag, de eerste (of achtste) 
dag. Die dag wordt al vroeg, in de kerkge-
schiedenis, constant en consequent aan de 
Heere Jezus toegekend omdat Hij op die 
dag is opgestaan. 

Tegenstanders van de viering op zondag 
zien de instelling ervan als een reactie van 
keizer Constantijn die voort is gekomen uit 
anti-semitisme. Zulke sentimenten kun je 
inderdaad niet uitsluiten. Maar de vraag 
blijft, of dat de werkelijke reden is. Tot op 
heden is dit woord kupiake de gewone be-
naming voor de zondag in de huidige Griek-
se taal. Het is dus daarom correct om op 
grond van de juiste Griekse tekst van Open-
baring 1:10 te concluderen dat dit vers een 
ondersteuning biedt voor de viering van de 
eerste dag van de week. Vanaf het allereer-
ste begin hebben de kerkvaders deze tekst 
ook op deze wijze gelezen en begrepen.   

Hetzelfde bijvoeglijk naamwoord kupiake 
komen wij ook tegen in 1 Cor. 11 vs. 20, 
daar slaat het op de tafel (die de Heere Je-
zus toebehoort). Het woord kupiake heeft 
in verschillende Europese talen de bete-
kenis gekregen om hen aan te duiden die 
de Heere Jezus  toebehoren, namelijk Zijn 
'kerk, kirche '. Kortom, lang voordat keizer 
Constantijn de zondag tot vrije dag ver-
hief, kwam de kerk op Zijn opstandings-
dag bijeen, onder meer om deel te hebben 
aan Zijn tafel. Zijn de apostelen ons daar al 
niet in voorgegaan? Zie Hand. 20 vs. 7 en 
1 Kor. 16 vs. 2; zij waren zeker geen anti-
semieten, zij waren zelf semieten. 

Met een hartelijke groet,
fam. ds. W. Schinkelshoek
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Van de Kerkenraad

Pastoraat

Uit de gemeente

Gemeente-agenda
De laatste jaren werd in de kerkbode van 
september een rooster met de gemeente-
activiteiten voor het komende seizoen, in-
gevouwen. Dit jaar wordt het rooster op de 
website van de kerk gepubliceerd. Dit doen 
we omdat het rooster tussentijds vaak aan-
gepast werd.

Hiermee heeft u een actueel overzicht van 
alle activiteiten, zodat u deze alvast in uw 
agenda kunt noteren. Als u geen internet 
heeft, kun u een papieren versie opvragen.

Afkondigingen en voorbede
Zoals u weet zijn er voor erediensten vrijwel 
altijd enkele afkondigingen van de kerken-
raad. Het is misschien goed om nog eens te 

benadrukken dat deze afkondigingen dan 
ook van de kerkenraad als geheel zijn en 
niet van de scriba of de dominee. Datzelfde 
geldt voor de voordracht van de voorbeden.

Voorbeden worden uitsluitend gedaan op 
uw aanvraag of na uw toestemming. Als u 
graag voorbede wilt in de gemeente, kunt 
u dit verzoek dan a.u.b. op tijd bij ons aan-
leveren? Er komen in toenemende mate
op het laatste moment nog verzoeken tot
voorbede of tot andere afkondigingen
bij ons binnen. De afkondigingen zijn dan
soms al geprint door de ouderling van
dienst. Dit kan slordigheden veroorzaken.
Graag zouden we de afkondigingen in de
loop van de zaterdag willen afstemmen in
de kerkenraad en dan definitief maken.
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Roosters en Data

Diaconie

Mensen klagen dat zij zouden kunnen geloven, als er maar niet deze of gene zaken waren. Terwijl het 

hun ongeloof is dat die hindernissen opwerpt. Het is alsof iemand spijkers en scherpe stenen op z’n 

eigen pad gooit en zegt: echt, ik zou verder kunnen gaan, als die spijkers en stenen er maar niet waren 

– en ondertussen gaat hij door met die daar zelf te strooien.

John Owen (1616-1683)

Vergader- en bijeenkomstenrooster
2 september Bezinningsavond Heilig Avondmaal
11 september Startdag JV en kinderclub
14 en 15 september Vrouwenvereniging
17 september   JV -16
18 september   Klusmorgen
22 september   Ouderenmiddag
24 september   JV +16
29 september Kinderclub
30 september Gemeenteavond
4 oktober           Catechisatie, gezamenlijke avond
5 oktober           Open avond belijdeniscatechisatie
7 oktober Weekdienst
14 oktober        Lidmatenkring
21 oktober Jonge lidmatenkring

Oppasrooster 
5 september Mw. A. Aalbers, Mw. H. Adam

Geanne Visser, Ellen van der Vliet
12 september Mw. N. de Kool, Mw. E. Kroon

Hadassa Adam, Suzanne Kortenhoff
19 september Mw. W. Oostrom, Mw. D. Vroegindeweij

Marieke van Leeuwen, Anke van der Vliet
26 september Mw. J. Bouwheer, Mw. J. (Jeannette) van der Vliet

Liselotte van der Sluijs, Charlotte Pluimers

Opbrengst collecten juni en juli

(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag  6-6 GDC diaconale projecten 
Zondag 13-6 Open Doors 
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Collectebestemmingen
Op zondag 5 september vieren we als ge-
meente het Heilig Avondmaal. Op die dag is 
de opbrengst van de diaconale collecte en 
van de offerblokken bestemd voor het Bij-
belvertaalwerk van Wycliffe Comité Karels 
in Tanzania, dat vanuit Nederland doorgaat.

De diaconale collecte van 12 september is 
bestemd voor het landelijk fonds noodlij-
dende gemeenten en personen. Door mid-
del van dit fonds helpen gemeenten op fi-
nancieel gebied elkaar zodat geld(gebrek) 
geen belemmering hoeft te zijn voor een 
goede voortgang van de Woordverkondi-
ging en het gemeenteleven. In het bijzon-
der zijn het de kleine(re) gemeenten die 
door het fonds geholpen worden. Maar er 
zijn ook gemeenten die onverwachts of 
vanwege bijzondere omstandigheden fi-
nanciële hulp nodig hebben. Deze gemeen-
ten kunnen, onder voorwaarden, onder-
steuning uit het noodfonds krijgen om de 
moeilijke periode te kunnen overbruggen.

Daarnaast kan het fonds ondersteuning 
bieden ter stimulering van het beroepings-
werk. De bijdrage vanuit het stimulerings-
fonds is in principe voor een periode van 
vijf jaar. Gedurende de ondersteuningspe-
riode wordt de stimuleringsbijdrage elk 
jaar met 20% afgebouwd. In de afgelopen 
jaren zijn op deze wijze veel gemeenten 
geholpen die nu in staat zijn om zelfstan-
ding de predikantsplaats financieel in 
stand te houden. Naast het nood- en stimu-
leringsfonds aan gemeenten is de collec-
teopbrengst ook bestemd voor financiële 
ondersteuning van predikanten. Ook voor 
dit jaar hopen en rekenen we, ondanks de 
bijzondere omstandigheden, opnieuw op 

uw steun om dit werk mogelijk te maken! 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meele-
ven en uw gaven.

Op zondag 19 september wordt gecollec-
teerd voor coronahulp wereldwijd, zoals die 
geboden wordt door het Christelijk Nood-
hulpcluster (www.christelijknoodhulpclus-
ter.nl). De organisaties van het Christelijk 
Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, 
Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) 
zijn allemaal in actie gekomen op het gebied 
van voorlichting rond corona, hygiëne, maar 
ook in schrijnende situaties die ontstaan door 
lockdowns en groeiende werkloosheid.

Op zondag 26 september is de diaconale 
collecte voor pastoraal diaconaal centrum 
De Herberg in Oosterbeek. De Herberg wil 
als verlengstuk van de plaatselijke kerke-
lijke gemeente een tijdelijk huis en gees-
telijke begeleiding bieden aan individuele 
gemeenteleden die, om wat voor reden 
dan ook, even afstand willen nemen van 
hun woon/werksituatie en zich willen be-
zinnen op levensvragen. Daarbij kunnen 
psycho-sociale problemen een rol spelen. 
De stichting wil haar doel onder andere be-
reiken door het bieden van een christelijke 
leefgemeenschap, individuele geestelijke 
begeleiding door professionele begelei-
ders, en rust en ruimte. Kijk voor meer in-
formatie eens op www.pdcdeherberg.nl.

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!

Zondag 20-6 FNGP 
Zondag 27-6 MAF, comité de Bruijn 
Zondag 27-6 MAF, comité de Bruijn, Heilig Avondmaal 
Zondag 4-7
Zondag 11-7 Gave 
Zondag 18-7
Zondag 25-7

Per bank ontvingen we in juli, behalve via de website, de volgende collectegelden: 
Algemene bestemming 

Gave 

Per bank ontvingen we in juni, behalve via de website, de volgende collectegelden:
GDC diaconale projecten 
Open Doors  
FNGP 
MAF, comité de Bruijn 

Per bank zijn voor mei nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming 
FNGP 
MAF, comité de Bruijn 
Kimon (project jedidja) 
Zendingscollecte 

Per bank zijn voor april nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming 
MAF, comité de Bruijn 
Evangelisatiewerk 

Giften
Via diaken Karels ontvingen we €20 met algemene bestemming. Hartelijk dank!

Vast en zeker, als de moeder (ongeloof) de mond van de hel is, zijn de dochters (twijfelingen) niet de 

poorten van de hemel. (…) Dit is de vrucht en de ‘winst’ van al onze twijfel: we beroven God van Zijn 

eer en onze zielen van genade.

John Owen (1616-1683)
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Kerkvoogdij

Jaarverslag diaconie 20201
Baten  2020  2019

Rentebaten  € 4  € 4
Bijdragen levend geld  € 13.487 (*2)  € 11.329
Door te zenden collecten en bijdragen derden  € 16.030 (*2)  € 15.542
Overige baten  € -   € 5.698 (*3)
Som der baten:  € 29.521  € 32.573

Lasten  2020  2019

Lasten kerkelijke activiteiten  € -  € -
Verplichtingen/bijdragen i.z. andere organen  € 611  € 600
Kosten beheer en administratie  € 235  € 220
Diaconaal werk plaatselijk  € 5.595 (*4)  € 6.735
Diaconaal werk regionaal/landelijk  € 3.594 (*4)  € 4.931
Diaconaal werk wereldwijd  € 13.942 (*4)  € 10.832
Overige lasten  € -  € 4.701 (*3)
Som der lasten:  € 23.977  € 28.018
Resultaat boekjaar  € 5.544  € 4.555

Uitleg
(*1) Algemene opmerking
het model van de staat van baten en las-
ten is aangepast t.o.v. afgelopen jaren. Dit 
heeft te maken met de voorkeur vanuit de 
landelijke kerk voor het gebruik van het 
model van de landelijk kerk. De baten en 
lasten van 2019 zijn omgezet naar dit nieu-
we model om het vergelijken makkelijker 
te maken

(*2) Bijdragen levend geld / Door te zen-
den collecten en bijdragen derden
Met dankbaarheid kunnen we melden dat 
de collecte opbrengsten voor zowel de di-
aconie algemeen (‘bijdragen levend geld’) 
als voor de doorzendcollectes (‘door te 
zenden collecten en bijdragen derden’) het 
afgelopen jaar gestegen zijn t.o.v. 2019.

(*3) Overige baten / Overige lasten
Dit betreft subsidie vanuit Stichting idee in 
uitvoering voor het project Thuis in Zuid. 
Omdat Thuis in Zuid nog geen eigen reke-
ningnummer had binnen Stichting Ont-
moeting (waar zij vanaf 2019 deel vanuit 
maken) is het bedrag aan de diaconie over-
gemaakt en dit geld is gebruikt voor het 
opknappen van de ontmoetingsruimte van 
de Elskampflat (waar Thuis in Zuid gehuis-
vest is). In 2020 zijn er geen overige baten 
of lasten geweest

(*4) Diaconaal werk
Deze 3 bedragen zijn bij elkaar €23.132,- 
wat aanzienlijk meer is dan wat er binnen 
gekomen is (€16.030). Dit heeft te maken 
met het feit dat het diaconaal werk meer 
is dan alleen de doorzendcollectes. De di-

aconie heeft o.a. een aanvulling gedaan 
aan verschillende collecte opbrengsten 
(€1.380,-), daarnaast bijgedragen aan an-
dere instellingen (€2.611,- doelen waar 
niet voor gecollecteerd is) en ook diaconale 
ondersteuning gegeven (€2.915,-).

Mochten er na het lezen van dit jaarver-
slag nog vragen zijn dan kunt u contact 
opnemen met de penningmeester van de 
diaconie (via penningmeesterdiaconie@
hhgede.nl)

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

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

Opbrengst collecten juni en juli
(collecteontvangsten via de website en per bank)

Zondag  6-6
Zondag  6-6 Kerk en pastorie 
Zondag  13-6
Zondag  13-6 Kerk en pastorie 
Zondag 20-6
Zondag 20-6 Kerk en pastorie 
Zondag  27-6
Zondag  27-6 Kerk en pastorie 
Zondag  4-7 Landelijk jeugdwerk 
Zondag  4-7 Kerk en pastorie 
Zondag 11-7
Zondag 11-7 Kerk en pastorie 
Zondag  18-7
Zondag  18-7 Kerk en pastorie 
Zondag  25-7
Zondag  25-7 Kerk en pastorie 

Per bank ontvingen we in juni, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
Kerk en pastorie 
Opleiding predikanten 
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Per bank ontvingen we in juli, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming € 1.076,60
Kerk en pastorie € 659,60
Landelijk jeugdwerk € 106,40
Opleiding predikanten € 2,00

Halfjaarcijfers kerkvoogdij 2021
Als kerkvoogdij houden we u graag op de hoogte van de financiële stand van zaken van onze 
gemeente. Onderstaand treft u de cijfers van de kerkvoogdij aan over het 1e halfjaar 2021. Ter 
vergelijking zijn de cijfers over het hele jaar 2020 opgenomen, en de begrote inkomsten en 
kosten over het 1e halfjaar 2021.

Er was voor 2021 (zowel voor het 1e halfjaar als voor het 2e halfjaar) een resultaat begroot van 
nihil. De inkomsten blijven evenwel fors achter bij de begroting. Over het 1e halfjaar 2021 had-
den we als gemeente een tekort van ca. € 8.400. Dit tekort komt ten laste van het vermogen / de 
reserves. We willen u ertoe oproepen om naar vermogen financieel bij te (blijven) dragen. Mocht 
u vragen hebben over de halfjaarcijfers, dan kunt u daarmee terecht bij de penningmeester van 
de kerkvoogdij, via administratie@hhgede.nl.

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in juni € 64,25 opgebracht. De opbrengst komt ten goede van Wy-
cliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

Giften
Via ouderling Methorst ontvingen we over juni 1x € 20,00
Via dominee Schinkelshoek ontvingen we over juli 1x € 50,00
Beide giften met algemene bestemming.

Oude metalen
Over juni en juli ontvingen we in totaal € 1.267,18 voor oude metalen.

Klusmorgen
We willen weer starten met de klusmorgens en wel op zaterdag 18 september.  We be-
ginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Helpt u ook mee met allerlei 
grote en kleine klussen in en rondom de kerk? Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar 
D.J. van Leeuwen, 0318-561549. 

Schoonmaak 
We kunnen nog meer helpende handen gebruiken voor de schoonmaak van ons kerk-
gebouw. Bovendien is het nog gezellig ook! En zeker voor nieuwe gemeenteleden een 
leuke manier om in te burgeren. 
Wilt u uw schouders er onder zetten en ons één keer in de 14 weken helpen? Dan horen 
we het graag! U heeft de keuze uit woensdagavond, donderdagmorgen, vrijdagmorgen 
of zaterdagmorgen. 
Neem contact op met Suzanne van Harten of Dinanda Vroegindeweij of mail naar 
schoonmaak@hhgede.nl.

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.  

Wanneer ik van iemand zeg dat hij groeit in de genade bedoel ik heel eenvoudig dat zijn schuldbesef 

verdiept, zijn geloof sterker wordt, zijn hoop helderder, zijn liefde vuriger, zijn geestelijk gezind zijn 

meer aan de dag treedt. Zo iemand voelt meer van de kracht van de godzaligheid in zijn eigen hart. Het 

komt ook meer tot openbaring in zijn leven.

J.C. Ryle
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Verenigingen en Kringen

Catechese 
Het systeem wat we vorig jaar hebben ge-
hanteerd doen we nu ook weer. We komen 
samen voorin de kerk en houden afstand. 
We hebben vier groepen die om de beurt 
les krijgen van dhr. L. Soeters dan wel van 
mij. Heb je nog een boekje van vorig jaar, 
neem het mee, dan kunnen we het voor 
een ander jaar weer gebruiken.  De eerste 
catechese avond is op maandag 4 oktober 
en is een gezamenlijke avond met alle 
groepen die begint om 19.00 uur.   

Belijdeniscatechisatie 
Belijdenis doen. Misschien denk je/denkt u 
erover na. Allerlei afwegingen kunnen een 
rol spelen. Het is goed om te bedenken dat 
het niet zomaar een keuze is. Belijdenis doen 
is een zaak waar we toe worden geroepen. 
Trouwens niet alleen in het doen van een 
keer openbare belijdenis, maar in je en met 
je hele leven. Belijdenis doe je niet omdat 
het er nu eenmaal bij hoort als je rond de 20 
jaar bent geworden. Maar omdat de Heere 
Zijn Naam al over u/jou uitsprak tijdens de 
bediening van de Heilige Doop. Of, als je niet 
gedoopt bent, je roept onder de verkondi-
ging van het Woord. ‘Dit is de weg, wandelt 
in dezelve.’ Kun je dat vanuit je zelf? Nee. 
Wanneer ben je goed genoeg? Nooit. Gaat je 
hart uit naar Hem? Hij wil geven wat Hij eist. 
Zoals Paulus dat zegt: ‘Hij, Die u roept, is ge-
trouw, Die het ook doen zal’ (1 Thess. 5: 24). 
Wil je graag belijdeniscatechisatie volgen, 
meld je dan bij mij aan. Wil je eerst nog een 
gesprek met mij: laat het mij weten. Je bent 
welkom. In elk geval is op dinsdag 5 oktober 

– in de kerk - een avond voor iedereen, die
over belijdenis doen meer wil weten en van 
plan is om belijdenis te doen. 

Ouderenmiddag
Op 22 september is er een ouderenmid-
dag. Omdat we elkaar al vele keren niet 
ontmoet hebben, willen we deze middag 
veel aandacht besteden aan de onderlinge 
en persoonlijke ontmoeting.  We beginnen 
om 14.30 uur. 

Lidmatenkring 
Donderdagavond 14 oktober om 19.30 uur 
is er de lidmatenkring.  We vervolgen onze 
reis door de Efeze-brief en zijn bezig met 
het laatste hoofdstuk. De afgelopen keer 
hebben we  vers 17 met elkaar behandeld. 
Nu gaan we nadenken over het volgende 
verzen. Allen hartelijk welkom!

Jonge lidmatenkring
Op 21 oktober om 20.00 uur komen we 
weer met de jonge lidmaten samen in de 
kerk.  De vorige keer hebben we over hoofd-
stuk 25 nagedacht, van het boekje ’Welkom 
in de strijd’. Nu dus hoofdstuk 26. We lezen 
dit hoofdstuk gezamenlijk met elkaar en be-
spreken deze en eventuele andere vragen.

JV
Als ik dit schrijf is het voor de meesten van 
jullie nog vakantie. Als jullie dit lezen is de 
vakantie voor de meesten van jullie alweer 
voorbij en dat betekent: JV start weer! We 
hopen dat jullie allemaal een goede vakan-
tie hebben gehad, maar ook weer zin heb-

ben om te starten. Wat is het lang geleden 
zeg, dat we bij elkaar mochten komen voor 
een JV-avond. Gelukkig hebben we elkaar 
nog een keer gezien buiten bij de fam. 
Sloof. Het was een gezellige avond!

Startdag
Het seizoen start traditioneel met de start-
dag op 11 september. Dit jaar zijn jullie, 
bij mooi weer, van harte welkom vanaf 
18.00u in het park bij huize Kernhem in 
Ede. De precieze invulling van deze avond 
horen jullie nog, maar voor eten wordt in 
ieder geval gezorgd. Houd je app en/of 
mail in de gaten voor het laatste nieuws. 

Planning
Zaterdag 11 september startdag
Vrijdag 17 september JV -16
Vrijdag 24 september JV +16

We willen in het bijzonder alle nieuwe le-
den welkom heten die van de kinderclub 
nu (eindelijk) naar de JV mogen. Ook de 
+16 leiding heet de jongeren van harte
welkom die vanuit de -16 doorstromen! 
Ben je 12 jaar of ouder en nog nooit op JV
geweest en lijkt het je leuk om een keer te 
komen kijken, ook van harte welkom!

Als je nog twijfelt en je wil eerst eens een 
babbeltje maken of je vragen stellen, neem 
dan contact op met één van de leiding. We 
hopen je te zien!

Groetjes,
Henry, Gerhard, Jeannette, Ernst, 

Gerben & Arja

Kinderclub
Na een periode van vakantie gaan we weer 
van start met de club.

We beginnen met de startdag. Die is op 11 
september. We verklappen nog niet wat 
het programma is. Daar krijgen jullie bin-
nenkort meer informatie over.
De eerstvolgende gewone clubmiddag is 
op 29 september. Verschillenden van jullie 
gaan naar een nieuwe groep. Het thema 
van dit jaar is Dienen.
Binnenkort ontvangen jullie ouders een 
mail met alle data voor het komende jaar 
en nog wat andere dingetjes…

Tot gauw, groetjes van alle jufs

Vrouwenvereniging 
Hallo allemaal,
Op dit moment van schrijven duurt het on-
geveer een maand voordat we onze eerste 
bijeenkomsten hebben. Nog volop in de 
vakantiemodus komen de eerste datum-
prikkers en vergaderdata binnen. Ik heb 
de neiging het vakantiegevoel wat 'te rek-
ken'; liefst nog niet allerlei verplichtingen. 
Alhoewel, het brengt ook een bepaalde 
structuur (en rust!) met zich mee. Niet alleen 
samen een doordacht plan bedenken voor 
de toekomst, maar ook de ontmoetingen 
met elkaar. Hoe gaat het met de ander? Wat 
spreekt hij of zij uit of wat zien we non-ver-
baal? Hoe gaat het nu echt met de ander? Ik 
bedacht mij, toen ik zondag de kerk uitliep, 
hoeveel we eigenlijk ZIEN. Als we ons loopje 
van de kerk naar ons vervoermiddel maken; 
wat valt ons op aan degene die ik tegen-
kom? Laten we elkaar 'in het oog' houden! 
Ieder op zijn of haar eigen wijze, dat maakt 
een gemeenteleven ook zo divers en veel-
kleurig. Ik zie er, samen met de andere be-
stuursleden, naar uit om weer te starten! En 
in de Bijbelstudie en ontmoeting met elkaar, 
Zijn heerlijke aanwezigheid te ontdekken in 
onze levens. 'Vader maak ons tot een zegen, 
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Puzzelhoekje
hier in de woestijn, wachtend op Uw milde 
regen, om zelf een bron te zijn!’ 

Wij hopen  dinsdagochtend 14 september 
en woensdagavond 15 september  onze 
eerste bijeenkomsten te hebben. Jakobus 
2:1-13 zal behandeld worden. Wilma Ka-
rels hoopt dinsdagochtend de inleiding 
te verzorgen, aanvang 9.30 uur.  Woens-
dagavond 15 september zal de inleiding 
gehouden worden  door Annette Aalbers, 
aanvang 19.45 uur.

Ben je pas in de gemeente en wil je ook ko-
men? Om de drie weken hebben we vrou-
wenvereniging. Deze bieden we op verschil-
lende tijdstippen aan, op de dinsdagochtend 
en de woensdagavond. We doen Bijbel-
studie aan de hand van een boekje. Opzet 
van de ochtend: inloop, Bijbelstudie, pauze 
voor ontmoeting en daarna het bespreken 
van vragen in groepjes. We spreken plenair 
nog na. Een goede manier om elkaar beter 
te leren kennen! Voor meer informatie: 06-
18390280 (Henriette Adam)

Ha jongens en meisjes,
De vakantie zit er al weer bijna op, of mis-
schien zit hij er al wel helemaal op en ga je 
weer naar school. Daar hoor je dan denk ik 
ook wel eens een Bijbelverhaal. Deze puz-
zel en kleurplaat gaan ook over verhalen. 
Jezus zelf vertelde deze verhalen en staan 
ook opgeschreven in de bijbel. Ze worden 
ook wel gelijkenissen genoemd. Weet je 
nog dat de dominee pas ook preekte over 
zo’n verhaal? Zoek maar eens zo’n ver-

haal uit en vraag aan iemand of ze die aan 
je voorlezen of met je wil lezen. Als je de 
woordzoeker gemaakt hebt dan komt daar 
een vraag uit, kan jij deze beantwoorden? 
Je kan deze vraag vinden in de bijbel na-
melijk in Mattheüs 13. Je kan de uitslag 
en de kleurplaat weer mailen naar puz-
zelhoekje@hhgede.nl of opsturen naar de 
Valkestein 917, 6714BG Ede. 
Veel puzzel- en kleurplezier!

Groetjes Simone

Raakt het ons als jongeren in onze gemeente langzaamaan los dreigen te raken van het Evangelie? 

Je ziet dit bij veel jongeren gebeuren, misschien wel bij uw eigen kinderen of kleinkinderen. Als ze 

jong zijn, gaan ze trouw mee naar de samenkomsten, maar als ze ouder worden, hebben velen daar 

geen behoefte meer aan of ze gaan nog wel omdat het moet, maar niet omdat het hun iets zegt. Het 

geloof, de boodschap van de Bijbel raakt hen niet meer en geleidelijk zie je ze steeds minder vaak in de 

diensten en raken ze uit het zicht. Laten we bewogen zijn over hen die losraken van de kerk, nog erger: 

losraken van het Evangelie, van de Heere Jezus. Dit laten we veel te gemakkelijk gebeuren. En zeker, je 

kunt ze niet vasthouden, niet tegenhouden, maar blijven we hen in onze gebeden bij Gods troon bren-

gen en zien en horen ze in ons de Heere Jezus? Laten we verwachting hebben, gelovig uitzien naar het 

moment dat ze de Heere Jezus leren kennen. Dat geloven we toch nog wel, dat Hij machtig is om dat 

werk in hun leven te doen, hoe ver ze misschien ook zijn afgedwaald? Denk eens aan de geschiedenis 

van de verloren zoon, in Lukas 15. Hij was ver weg gedwaald, maar zijn vader, als een prachtig beeld 

van de hemelse Vader, bleef op de uitkijk staan. Dat was zijn verlangen, dat zijn zoon terug zou komen. 

Wat een bemoediging, wat een troost. Wij mogen op de uitkijk staan, voor hen bidden, maar de Heere 

staat ook op hen te wachten. Laten we Hem smeken dat Hij met Zijn Geest in de harten van onze verlo-

ren zonen en dochters zal werken. En als Hij werkt, zullen ze komen. Gegarandeerd!

U bent de oorzaak geweest van Christus’ vernedering, want door en vanwege uw overtredingen heeft 

Hij Zijn troon (en de glorie die Hij met Zijn Vader ontving) verlaten om te lijden schande, smaad, ver-

driet en de meest vervloekte dood die er was. En wilt u niet een middel zijn (voor zover dat in u is) om 

Hem, Die u zo zeer vernederd hebt, te verheerlijken en te eren?

Vavasor Powell (1617-1670)
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Kleurplaat Verhaal

Overige berichten

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

Volmaakt
Meneer Thompson was advocaat. Hij had 
de Bijbel nog nooit gelezen en hij twijfelde 
of de Bijbel het Woord van God was. Op een 
dag vroeg hij aan een vriend die christen 
was: ‘Welke boeken zou ik moeten lezen 
om me ervan te overtuigen dat de Bijbel 
echt het Woord van God is? Wat raad je me 
aan?’ Zijn vriend antwoordde: ‘Lees de Bij-
bel zelf.’ Meneer Thompson dacht dat zijn 
vraag niet goed begrepen was. ‘Wat ik be-
doel is dat ik boeken wil lezen die me er-
van overtuigen dat de inhoud van de Bijbel 

waar is.’ Maar zijn vriend zei: ‘Je hoeft geen 
andere boeken te lezen. De Bijbel zelf is ge-
noeg.’ Dus las meneer Thompson de Bijbel, 
te beginnen bij Genesis. Toen zijn vriend 
op bezoek kwam, was meneer Thompson 
in gedachten verzonken. Hij vertelde zijn 
vriend dat hij de tien geboden had gelezen 
in Exodus. ‘Ik heb geprobeerd of ik er iets 
aan toe kon voegen, maar dat kan ik niet. Ik 
heb nagedacht of ik iets weg kon laten om 
ze beter te maken, maar dat kon ik niet. Ze 
zijn volmaakt.’ 

Vraag: Waarom hoefde meneer Thompson 
geen andere boeken te lezen om ervan 
overtuigd te raken dat de Bijbel volmaakt is? 
Bijbellezen: Exodus 20; Psalm 9 : 7-14.
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Bijeenkomst Revoke 
Zaterdag 25 september organiseert Re-
voke een bijeenkomst voor kinderloze 
echtparen. Wilma van Klaveren hoopt 
een inleiding te houden over het thema 
'Geen kinderen. En dan?' Kerkgebouw De 
Hoek-steen, Vellerselaan 1 te Barneveld. 
Inloop 14.00 uur, meer info op 
www.revoke.nl of 0318 – 45 65 87.

Oproep voor vrijwilligers
Namens de Stichting Nachamu Nachamu 
Ami (deze Hebreeuwse woorden 
staan in Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn 
(Joodse) volk, zal ulieder God zeggen), 
mogen we een oproep doen voor onze 
Habbekrats/kringloopwinkel in Lunteren. 
We zoeken mensen die willen helpen 
met: klanten-bezoek, schoonhouden en 
inrichten van de winkel of kleding 
sorteren in Renswoude. Ben je een man, 
vrouw of jongere, die tijd over heeft en 
graag iets wil doen voor het bondsvolk 
Israël, bel dan met Marja 06  1942 
9248.

Opening academisch jaar 2021-2022 Her-
steld Hervormd Seminarie
Vrijdagavond 3 september 2021 A.D. is 
de opening van het nieuwe academische 
jaar. We willen als studenten en 
docenten de Heere bidden om Zijn zegen 
over het nieu-we jaar. 

Ds. M.W. Muilwijk zal een meditatie 
verzor-gen en dr. C.P. de Boer hoopt een 
lezing te houden over ‘Verhulling en 
onthulling van de profetieën’ (dit in het 
kader van de HHS-

conferentie, die begin september gehou-
den wordt, en als thema heeft ‘Waartoe het 
Oude Testament?’). 

We willen die avond ook kennis ma-
ken met de nieuwe eerstejaarsstuden-
ten. Met het oog hierop worden studen-
ten, die dit jaar hopen te starten met 
de studie theologie aan het Hersteld 
Hervormd Seminarie, hartelijk uitgeno-
digd voor deze bijeenkomst (eerstejaars, 
graag aanmelden voor de jaaropening 
via dr. P.C. Hoek,  pc.hoek@kpnmail.nl). 

Datum:  Vrijdag 3 september 2021 A.D.
Tijd:  19.30 uur (inloop vanaf 19.00 

uur)
Plaats:   kerkgebouw van de hersteld her-

vormde gemeente te Elspeet, 
Vierhouterweg 45, 8075 BG 
Elspeet

Belangstellenden en betrokkenen zijn van 
harte uitgenodigd. Vanwege de Covid-
19-maatregelen is aanmelding noodza-
kelijk (bij voorkeur via mabuitink@hhk.nl,
anders via 06-40 138 158).

Cursus evangelisatie
De aanmelding voor de cursus evangeli-
satie staat weer open. De cursus wordt dit 
jaar aangeboden, bij voldoende deelne-
mers in Rijssen, Achterberg en in Staphorst.
Vindt u het ook lastig om het evangelie te 
delen met uw buren en familie? We mogen 
weten dat er in Gods Woord hiervoor de op-
dracht wordt gegeven om het Evangelie uit 
te dragen. Juist daarom is het goed om met 
elkaar na te denken en praktisch bezig te 
zijn met deze opdracht.
De cursus wordt gegeven door docenten 

die deze spanning herkennen en in meer 
of mindere mate ervaring hebben in het 
evangelisatiewerk. De cursus zal vooral 
praktisch gericht zijn. Per cursusdag is er 
een opdracht die in de praktijk uitgevoerd 
kan worden. Op deze manier gaan prakti-
sche en theoretische kennis gelijk op. Er 
is een lesprogramma opgesteld voor tien 
lesdagen, steeds op de zaterdagochtend. 
De eerste lesdagen worden begonnen met 
een stevige Bijbelse visie op evangelisa-
tie en de manier waarop dit plaats had in 
de tijd van de Bijbel. Natuurlijk komt ook 
de boodschap van het Evangelie naar vo-
ren die overgebracht moet worden in het 
evangelisatiewerk. We besteden een cur-
susdag aan het kinder- en tienerevangeli-
satie. Verderop in het lesprogramma gaan 
we in op de doelgroepen die benaderd 
moeten worden. We bespreken diverse 
wereldgodsdiensten, maar ook de huidige 
postmoderne cultuur. Een hele cursusdag 
staan we stil bij de vraag van het lijden. 
Zoals wellicht bekend is dit een vraag die 
vaak naar voren komt in evangelisatiege-
sprekken. De laatste lesdagen gaan in op 
de verschillende manieren van evangeli-
satie en de plaats van de eigen kerkelijke 
gemeente hierin. Tijdens elke lesdag gaan 
we heel praktisch oefenen in de communi-
catie. Evangeliseren is in de eerste plaats 
luisteren en dan pas Gods Woord brengen, 
in het geloof dat Zijn Woord niet ledig terug 
zal keren.

Aanmelden liefst voor 1 september 2021. 
Het cursusgeld bedraagt € 50,00 per per-
soon. Echtparen ontvangen korting. Zij be-
talen slechts € 75,00. Deelnemers vanuit 
andere kerkverbanden zijn van harte wel-
kom!

Meer informatie over deze en andere cur-
sussen is te vinden op de site van de kerk: 
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/
evangelisatie/toerustinq/cursus-evangeli-
satie

Landelijke evangelisatiedag 
Juist in deze onzekere tijd is het nodig dat 
mensen het evangelie horen. Deze blijde 
boodschap geeft hoop! Velen realiseren 
zich dat het nodig is om het evangelie 
door te geven. Het is mooi werk! Maar het 
is best lastig om zomaar mensen aan te 
spreken. Heb je daar geen bijzondere ta-
lenten of een roeping voor nodig? Zo ja, 
welke dan? Hoe gaan ervaren evangelis-
ten hiermee om? Op de landelijke evange-
lisatiedag op 16 oktober 2021 hopen we 
dat van hen te horen en er met elkaar over 
na te denken.

Het thema van de dag is: Het Evangelie 
doorgeven kan iedereen! Of je nu domi-
nee, arts of gewoon gemeentelid bent. In 
de hoofdlezing spreekt Ds. M. van Reenen 
over ‘De dominee als evangelist’. De arts 
Gor Khatchikyan gaat in een interactieve 
lezing in op het onderwerp ‘Evangeliseren 
in coronatijd’.

Als gewoon gemeentelid belicht Wim van 
Leeuwen in een interactieve lezing het on-
derwerp ‘Een evangelisatiegesprek begin-
nen in het dagelijks leven’. 

Als de coronamaatregelen het toelaten 
wordt de dag gehouden in de Bethelkerk 
in Lunteren. U kunt ook meekijken via een 
livestream. Op www.hhk.nl/evangelisa-
tiedag kunt u meer informatie over de dag 
vinden. 
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Pleegouders gezocht
Timon biedt jeugdhulp en jongvolwas-
senenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd 
vanuit de christelijke levensovertuiging. 
Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel 
van. We hebben al veel kinderen een sta-
biele plek kunnen bieden, maar de vraag 
naar pleegouders blijft groeien.

We zoeken in het brede kerkelijke segment 
naar nieuwe pleegouders. Dit is belangrijk 
voor een goede match tussen pleegkind en 

pleegouders. Er vindt een informatieavond 
over pleegzorg plaats op:
13 september 2021
aanvang 19.45 uur. 
Locatie: Kruispunt Vathorst, 
Terschellingkade 22, Amersfoort.

Heb jij ruimte in je hart en huis? Wil jij je 
thuis delen met een pleegkind? Tijdens een 
informatiesessie krijg je informatie over 
wat pleegzorg is. Aanmelden of meer in-
formatie: deeljethuis.nl.

2524



Voor u gelezen

Wie ben ik?

Bij het ingaan tot Gods tegenwoordigheid 
in het morgengebed, hangt er veel van hoe 
de gelovige God ziet en wie hijzelf is, en in 
welke betrekking hij tot God staat. Op de 
vraag ‘Wie bent u’, wordt van een ieder die 
zich het recht toe-eigent van toegang tot en 
een gehoor van de Allerhoogste, moet er 
een antwoord in zijn diepste bewustzijn ge-
reed zijn. Dat bewustzijn moet niets minder 
zijn dan een levend besef van de plaats, die 
hij in Christus voor God heeft.

Ja, laat mij denken en zeggen, wie ik ben, 
die nu kom vragen, dat God mij hier ont-
moeten zal, en deze gehele dag met mij zal 
doorbrengen? Ik ben er één, die weet, door 
Gods Woord en Geest, dat ik in Christus ben, 
en dat mijn leven met Christus verborgen is 
bij God. In Christus ben ik der zonde en der 
wereld gestorven. Ik ben er uitgenomen, er-
van afgescheiden en van haar macht verlost. 
Ik ben met Christus opgewekt, en in Hem 
leef ik voor God. Mijn leven is met Christus 
verborgen bij God, en ik kom tot God om 
al het Goddelijke leven, dat in Hem weg-
gelegd is voor de behoefte en voorziening 
van vandaag, mij toe te eigenen en te ont-
vangen. Ja, dit ben ik. Ik zeg het tegen God in 
een nederige, heilige eerbied tot mijn ver-
ontschuldiging. Ik zeg het tegen mijzelf om 
anderen zowel als mijzelf te bemoedigen, 
om niets minder te zoeken en te verwachten 
dan genade om hier op aarde het verborgen 
leven van de hemel te leven. Ik ben iemand, 
die verlangt te zeggen, die beslist zegt, dat 

Christus mijn leven is. Het verlangen van 
mijn ziel is gericht op Christus, Die door de 
Vader Zelf in mijn hart is geopenbaard.  Niets 
minder kan mij tevreden stellen. Mijn leven 
is met Christus verborgen. Hij kan op geen 
andere wijze mijn leven zijn, dan zoals Hij in 
mijn hart is. Ja! Met niets minder, dan Chris-
tus in het hart, kan ik tevreden zijn: Christus 
als Zaligmaker van de zonde. Christus als de 
gave en brenger van Gods liefde. Christus als 
een inwonende Vriend en Heere.

O, mijn God! Indien U vraagt: ‘Wie bent u?’, 
luister dan naar mijn gestamel: Ik leef in 
Christus, en Christus leeft in mij. U alleen 
kunt mij doen zien wat dat betekent. Er is 
meer, dat ik zal moeten zeggen, tot mijn 
verontschuldiging, voor de genade van Gods 
tegenwoordigheid en kracht de gehele dag: 
Ik kom als één die begeert, die zoekt ge-
schikt te worden gemaakt om vandaag het 
leven van Christus te leven, om Zijn verbor-
gen, hemelse heerlijkheid over te zetten in 
de taal van het dagelijkse leven, met zijn 
gezindheden en plichten. Gelijk Christus op 
aarde enkel geleefd heeft, om de wil van 
God te doen, zo is het mijn sterke begeerte 
om volmaakt en volkomen in al Zijn wil te 
staan. Mijn onkunde over die wil, in al zijn 
geestelijke toepassing op het verkeer met 
de wereld en de mensen, is zeer groot. Mijn 
onmacht is nog groter. En toch kom ik tot 
God als één, die niet minder durft aanbie-
den, of enige schikking zoekt, als één, die 
in alle eerlijkheid de hoge roeping van vol-
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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 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode komt uit op zondag 26 september. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 16 september 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).

Terwijl anderen zichzelf feliciteren, lig ik nederig aan de voet van het kruis van Christus en huil ik dat 

überhaupt gered ben.

C.H. Spurgeon

komen in alle dingen de wil van God uit te 
leven, aanneemt.

Dit is het wat mij in de binnenkamer brengt. 
Wanneer ik denk aan al mijn mislukkingen 
in het volbrengen van Gods wil, wanneer ik 
vooruit zie naar al de verzoekingen en ge-
varen die op mij wachten, wanneer ik mijn 
volslagen onbekwaamheid gevoel, en 
niettemin tot God zeg: ik kom om het leven 
verborgen in Christus toe te eigenen, op-
dat ik het leven voor Christus moge leven; 
dan voel ik me gedrongen en getrokken 
om niet tevreden te zijn, zonder de stille 
verzekering, dat God met mij gaan en mij 
zegenen zal.

Wie ben ik, dat ik deze grote en wonderlij-
ke dingen van God vragen zou? Mag ik wer-
kelijk verwachten om het leven, verborgen 
met Christus bij God zo te leven, dat het in 
mijn sterfelijk lichaam geopenbaard zal 
worden? Ik mag het, want het is God Zelf, 
Die het in mij werken zal, door de Heilige 
Geest, Die in mij woont. Dezelfde God, Die 
Christus uit de doden heeft opgewekt, en 
Hem toen aan Zijn rechterhand heeft gezet, 
heeft mij met Hem opgewekt, en mij in het 
hart de Geest van de heerlijkheid van Zijn 
Zoon geschonken. Een leven in Christus, 
overgegeven om de gehele wil van God 
te kennen en te doen, is het leven, dat God 
Zelf bij toeneming door de Heilige Geest in 
mij werken en in stand houden zal. En wan-
neer ik ’s morgens kom, en mijzelf voor God 
stel, om bij vernieuwing het leven, dat Hij 

in Zichzelf voor mij heeft weggelegd, waar 
Zijn Zoon verborgen is, te hervatten, en in 
het vlees te leven, dan kan ik als één, in 
wie de Geest woont, in stilheid en in ver-
trouwen op de Vader wachten, om de verse 
zalving, die alles leert, te geven, en Zelf 
over de nieuwen dag, dien Hij mij gegeven 
heeft, op zich te nemen.

Mijn broeder, ik ben er zeker van, dat u 
gevoelt van welk oneindig belang het is, 
indien het morgenuur Gods tegenwoordig-
heid voor de dag verzekeren zal, dat u een 
beslist standpunt inneemt, op niets minder 
dan de grond van een gehele verlossing. 
Gelooft wat God u zegt. Neem aan wat God 
u in Christus geschonken heeft. Wees met
bewustheid en in het openbaar wat God u
gemaakt heeft te zijn. Neem tijd voor God
om het te weten en te zeggen. Hoeveel
hangt er in een gevecht af van een onneem-
bare positie. Neem uw plaats in waar God u 
geplaatst heeft. Juist de poging om dit te
doen, moge soms uw gewone Bijbelstudie
of uw gebed hinderen. Het zal geen verlies 
zijn. Het zal later rijk beloond worden. Uw
gehele leven hangt af van uw weten wie
uw God is, en wie u bent als Zijn verloste
in Christus. Het leven van elke dag hangt er 
van af. Wanneer u eenmaal het geheim ge-
leerd hebt, dan zal het, zelfs wanneer u er
niet aan denkt en als u tot God gaat en als u 
met Hem in de wereld gaat, de sterkte van
uw hart zijn.

Andrew Murray

God antwoord onze gebeden niet omdat wij goed zijn, maar omdat Hij goed is.

A.W. Tozer 
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Gedicht

Voor eeuwig licht

God bouwt Zijn Kerk; om Christus’ wil
werkt Hij in de geslachten.

Bij dagen en bij nachten 
zet Hij nog snode zondaars stil.

Gods Kerk wordt altijd uitgebreid,
hierboven én beneden.

Zolang ’t genaamd wordt ‘heden’,
zolang is het genadetijd.

Totdat de laatst’ is toegebracht
en Christus zal verschijnen.

Dan is het voor de Zijnen
voor eeuwig licht en nooit meer nacht.

Christien de Priester 

Alles in de Bijbel vertoont vastberadenheid; de voorstellingen van feiten, de openbaringen van de 

waarheid, de veroordeling van dwaling, de verklaringen over God en mensen, over ons heden en onze 

toekomst. Wij lezen over vastberaden personen zoals Abraham, Mozes, Jozua, Elia en Paulus. De Bijbel 

spreekt altijd met gezag en verwacht onvoorwaardelijk geloof. Het Woord rekent erop dat wij zijn 

onderwijs niet twijfelend ontvangen, maar zeker. Het geeft ons alleen de mogelijkheid om de echtheid 

van de Bijbel volledig te ontkennen, of zijn openbaringen zonder enige voorwaarde of uitvlucht aan 

te nemen. Wanneer wij ons verontschuldigen voor twijfel en besluiteloosheid in het geloof, door ons 

te beroepen op de verschillen in de belijdenis, suggereren we dat de Schrift niet onfeilbaar is, of niet 

begrijpelijk. De Bijbel is Gods directe openbaring aan ieder mens in wiens handen hij komt en ieder 

mens is verantwoordelijk voor wat hij ermee doet, al zouden al zijn vrienden het Woord verwerpen. De 

oordeelsdag zal openbaren wie gelijk heeft. Intussen moeten wij luisteren naar God en niet naar een 

mens. Ieder mens is aansprakelijk voor het verstaan van Gods openbaring.

Horatius Bonar
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Het Schaffelaartje
Slager - Kaasboer - Poelier

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