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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”!
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Meditatie

Wat een geschikt, wat een toepasselijk be-
gin! Want zoals degenen die de opdracht 
hebben ontvangen om de viering van een 
wedstrijd te organiseren, gewoon zijn een 
beloning in het vooruitzicht te stellen en de 
begeerlijkheid van de krans te laten zien, 
waardoor degenen die gaan strijden met 
des te meer inzet samenkomen, alsook 
met een nog meer toegewijde inzet erom 
strijden, zo heeft onze Heere Jezus de glo-
rie van het hemelse Koninkrijk, de genade 
van de eeuwige rust en de zaligheid van 
het eeuwige leven [aan ons] voorgesteld, 
als prikkels voor de mens om het goede 
te doen. Ook de keizer belooft, wanneer 
hij naar de oorlog oprukt, een geschenk 
in geld aan de soldaten en promoties van 
mannen van aanzien in de militaire rangen, 
opdat de hoop op voordeel razend enthou-
siast maakt om ontberingen [te doorstaan] 
en de vrees voor gevaar wegneemt. 

Als een heraut dus van de grote Keizer 
spoort David zijn soldaten aan, roept hij de 
atleten, verwoordt hij de beloning, door te 
zeggen: Welgelukzalig is de man die niet 
afgedwaald is in de raad van de goddelo-
zen. Hij is begonnen bij de beloning, om de 
zwaarte van de toekomstige strijd te ver-
lichten; hij heeft het loon vooraf laten gaan, 

opdat ieder, door de zorgvuldigheden en de 
moeiten van ons huidige bestaan met het 
hart te overstijgen, met een begerige haast 
ernaar zou streven de gelukzaligheid van 
de toekomstige zaken te verkrijgen. Zalig, 
zegt hij, is de man. Wat kon aan een mens 
nog meer geschonken worden, dan datge-
ne waarboven God, volgens het gezagheb-
bende spreken van de apostel, niets kon 
verlenen dat nog meer inhield? Want God 
is ‘zalig en alleen machtig en een Koning 
der koningen en een Heerser der heersers’ 
genoemd. Hij, Die alleen machtig is; Hij, Die 
een Koning der koningen is; Hij, Die een 
Heerser der heersers is, komt toch niet uit 
boven de macht van de zaligheid? Hij heeft 
ons het gemeenschappelijke deelgenoot-
schap van deze benaming geschonken, een 
benaming die goddelijke eer waardig ge-
acht is. Laten we nu overdenken met welke 
bedoeling hij zalig is de man heeft gezegd 
en niet in het meervoud zalig zijn de men-
sen, aangezien beide geslachten tot de ge-
nade geroepen worden. Hij heeft de vrou-
wen toch niet van het deelgenootschap van 
de zaligheid uitgesloten, omdat hij alleen 
de man zalig genoemd heeft? Zeker niet! 

Immers, God heeft de vrouwen [ook] niet 
uitgesloten van het deelgenootschap van 

Een welgelukzalig man 

Welgelukzalig, zegt de Schrift, is de man die niet afgedwaald is in de raad 
van de goddelozen. 

(Ps. 1 : 1)

1



Kerkdiensten

Uit de pastorie

de schepping omdat Hij eerst de man ge-
schapen heeft. Want God heeft gezegd: ‘Laat 
Ons een mens maken, naar Ons beeld en naar 
Onze gelijkenis. En God maakte de mens’, zegt 
de Schrift. ‘Naar het beeld van God schiep Hij 
hem, man en vrouw schiep Hij ze.’ In de mens 
worden dus beiden aangegeven, in de man 
wordt [in principe] een geslacht uitgedrukt. 
Maar, zoals beiden daarin begrepen worden, 
wanneer hij mens genoemd wordt, zo wordt 
ook de vrouw, van wie de man [de echtge-
noot] is, [in haar man] begrepen, ook wan-
neer hij man genoemd wordt. Daarom [zegt 
de Schrift ook]: ‘Deze zal vrouw genoemd 
worden, omdat zij van haar man genomen 
is.’ Daar komt nog dit bij, dat het handelen 
van hen van wie de natuur hetzelfde is, in 
ieder geval niet onderscheiden kan worden. 
En van wie het werk gelijk is, van hen is in 
ieder geval ook het loon gelijk. Dus heeft 
de Schrift door de man te noemen, haar die 
deelgenote was van de [huwelijks] band, 
niet buiten beschouwing gelaten, omdat de 
Schrift door de man te noemen haar die deel 
heeft aan [dezelfde] natuur, niet verzwegen. 

Dus, zoals we op die andere plaats lezen 
dat de mens geschapen is, en wij - aange-
zien er een natuur is - niet kunnen ontken-
nen dat het oorspronkelijke geslacht eerst 
geschapen is, zo herkennen we ook hier, 
wanneer we lezen ‘man’, het geslacht dat 
bijna gelijk is, vanwege de oorspronke-
lijke verhouding. De inzet om het goede 
te doen is dus gelijk, omdat het voorrecht 
van de schepping gelijk is. Waarom zou je 

echter over het geslacht discussiëren, wan-
neer niet de gevechten van het lichaam, 
maar van de ziel worden vereist, van de 
ziel die geen geslacht heeft? Daar kan men 
toch de eer niet onderscheiden en het loon 
niet verdelen, waar het geslacht niet on-
derscheiden wordt? Niet onvoorzichtig [is 
het toch], als die persoon eerder tot de oe-
fening geroepen wordt, die later tot de val 
[genegen] was (d.i. Adam/de man)?
Wordt vervolgd

Deze meditatie is het 4e stukje van de uitleg 
van Ambrosius van Milaan van Psalm 1 en te-
vens een inleiding op het boek van de psalmen. 
Dit stukje is het laatste deel van zijn inleiding. 
De volgende keren komt zijn uitleg.  Ambrosius 
[339/40 – 397] was bisschop van Milaan. In die 
dagen een belangrijke stad in het noorden van 
Italië, de bisschop van deze stad was dan ook op 
vele gebieden een invloedrijk man. Ambrosius 
heeft veel betekend voor de kerk in zijn dagen, 
hij heeft o.a. de zelfstandige positie van de kerk 
tegen over de overheid [Romeinse keizers van 
zijn dagen] verdedigd. Tevens heeft hij diverse 
geschreven werken en liederen nagelaten en 
is hij een van de initiatiefnemers geweest die 
het zingen in de kerk heeft ingevoerd. En er is 
nog iets waardoor Ambrosius van belang is ge-
weest hij heeft een zeer beroemde leerling ge-
had n.l. Augustinus, later bisschop van Hippo. 
Deze beroemde leerling heeft ongeveer drie 
jaar onder zijn preken en onderwijs gezeten 
en is door hem gedoopt. Door middel van deze 
uitleg van psalm 1 kunnen wij kennis maken 
met de gedachten wereld van Ambrosius.

6 febr. 10.00 uur Ds. P.D. v.d. Boogaard (Poederoijen)
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte   Landelijk jeugdwerk HHJO
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie
 
10 febr. 19.30 uur Ds. P.D. Teeuw (Sliedrecht)
 1e collecte Diaconie
 2e collecte Kerkvoogdij

13 febr. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Doopdienst)
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte Diaconie
 2e ollecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

20  febr. 10.00 uur Ds. J. Kommerie (Dordrecht)
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte Diaconie
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

27 febr. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Voorbereiding H.A.)
 18.30 uur Ds. B.D. Bouman (Hardinxveld-Giessendam)
 1e collecte Voorjaarszendingscollecte
 2e collecte Plaatselijk evangelisatiewerk
 3e collecte Kerk en pastorie

Het grootste werk dat God ooit verrichtte was niet de schepping van het universum uit het niets, maar is de 

nieuwe schepping van heiligen uit zondaars.   

Steven J. Lawson

Mede namens Annemarie heel hartelijk 
bedankt voor het meeleven bij het overlij-
den van onze [schoon]moeder. De bezoe-
ken, de kaarten, de woorden, de appjes, de 
mailtjes hebben ons goed gedaan.    

Onze ‘klassieke’ liturgische formulieren 
De vorige keer hebben we geschreven over 
het liturgisch formulier m.b.t. de doop, van 
dat formulier is de bekende Petrus Datheen 
de samensteller is geweest. En voor dat 
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Van de Kerkenraad

samenstellen heeft hij diverse bronnen ge-
bruikt o.a. het formulier en de kerkorde uit 
de Palts waar hij hofprediker is geweest. 
Nu iets over het Avondmaalsformulier.    

II - Formulier om het Heilig Avondmaal te 
bedienen

Bijbelse fundering
In het klassieke formulier m.b.t. het Avond-
maal, zoals wij dat kennen zijn de kerkorde 
artikelen van de Palts  “Voorbereiding voor 
het Avondmaal” en “Over het Avondmaal” 
weggelaten. Waarom dat weten we niet. 
In die artikelen staan een theologische on-
derbouwing van het Avondmaal en prakti-
sche richtlijnen.

Voorbereiding
Met het oog op de viering van het Heilig 
Avondmaal schrijft de kerkorde van de Palts 
het volgende voor:

-  Het Avondmaal dient regelmatig be-
diend te worden: op de feestdagen en 
elke twee maanden. En als de nood het 
vereist nog méér. Over de noodzaak 
van het Avondmaal gesproken. Zo’n 
richtlijn vinden we ook in artikel 63 van 
de kerkorde van Dordrecht 1618/1619 
een kerkorde die in de Reformatorische 
kerken nog steeds gebruikt wordt.   

-  De opdracht m.b.t. het Avondmaal vie-
ren is: Schikt u! God wil in Christus de 
gemeente bezoeken. Daarbij vraagt Hij 
niet: “Schikt het u?”, maar: “Schikt u!” 
naar Amos 4 : 12.

-  Voorbereiding: Vooral de vaders heb-
ben de eerste en belangrijkste verant-
woordelijkheid hun gezin voor te be-
reiden op het Avondmaal.

 Binnen de gemeente vindt de voorbe-
reiding plaats op de zaterdag, vooraf-
gaande aan de Avondmaalszondag. 
Daarbij is dan ook gelegenheid belijde-
nis af te leggen van het geloof. Bijzon-
dere zorg gaat uit naar de verstandelijk 
minder begaafden. In de “zelfbeproe-
ving” staan de drie stukken, ellende, 
verlossing en dankbaarheid centraal. 

 Elk ‘stuk’ behoren de gemeenteleden 
met “ja” te beantwoorden. Zo wordt het 
geloof keer op keer beleden. Opmerke-
lijk is dat in het ”stuk van de verlossing” 
een directe relatie wordt gelegd met de 
Heilige Doop: In de Heilige Doop heeft 
Christus de verlossing éénmaal beloofd 
en geschonken.

 Bij het Heilig Avondmaal herhaalt en be-
vestigt Hij Zijn belofte door de werking 
van de Heilige Geest in het hart, als een 
“betrouwbare, met zegels voorziene 
brief”. In het “stuk van de dankbaarheid” 
wordt de eis gesteld “de naaste te verge-
ven, zoals Christus ons, arme zondaars, 
duizend maal en meer vergeven heeft”.

-  De Avondmaalganger wordt opgeroe-
pen te blijven bij de goede keus van het 
hart en te volharden in de strijd tegen 
de zwakheden, die nog in ons zijn over-
gebleven.

Het Avondmaal
In de prediking die vooraf gaat aan de be-
diening van het Heilig Avondmaal dient 
men kort en krachtig de inzetting, beteke-
nis, redenen, nut en vrucht van het Heilig 
Avondmaal aan de orde te stellen.

Formulier
Petrus Datheen, en daarmee ons klassieke 
Avondmaalsformulier, volgt bijna woorde-

lijk de tekst van de kerkorde van de Palts. 
Voor het dankgebed geeft deze kerkorde 
twee mogelijkheden: een lang en kort dank-

gebed. Datheen kiest voor de lange versie.

Volgende keer iets over het huwelijksformulier

We zijn vorige maand de drempel van 2022 
overgegaan. Het jaar 2021 ligt daarmee 
achter ons. Het virus en de maatregelen 
om de verspreiding ervan tegen te gaan 
hebben diepe sporen getrokken. Nu we de 
jaargrens zijn overgegaan, zien we aan de 
ene kant nieuwe dingen. Aan de andere 
kant zien we veel dingen die we vorig jaar 
ook gezien hebben: onenigheid, spannin-
gen en polarisatie over de maatregelen die 
de overheid heeft afgekondigd. We mogen 
daarbij niet vergeten dat we onszelf met 
onze angst, verontwaardiging en teleur-
stelling over de jaargrens hebben meege-
nomen. Het is tegen deze achtergrond een 
wonderlijke troost dat de Heere Dezelfde is 
en dat Hij regeert. Hij heeft ons ook in dit 
pas begonnen jaar de dienst der verzoe-
ning gelaten.

Enkele versoepelingen
De regering heeft per 19 december een 
lockdown afgekondigd. We merken in de 
gemeente dat de coronamaatregelen hun 
tol eisen: het overzicht over het geheel van 
de gemeente staat onder druk, het is een-
voudiger dan ooit tevoren om digitaal weg 
te zwerven van de gemeente, het wordt 
steeds weerbarstiger om de diensten op 
afstand te volgen en de onderlinge betrok-
kenheid verflauwt en wordt sterk gemist. 
Daar komt nog bij dat de economische, 

sociale en psychische nevenschade van de 
lockdown – hoe ingrijpend die ook is – in 
het niet valt bij de geestelijke schade. We 
roepen u daarom met klem op de onderlin-
ge samenkomsten van de eigen gemeente 
niet na te laten, zowel online als in het 
kerkgebouw. 

En gedenkt u ook alstublieft de kerkvoog-
dij in het voorzien van de middelen om de 
erediensten en het verdere kerkelijke le-
ven te kunnen continueren. Ook al vallen 
bijeenkomsten soms uit, de kosten lopen 
wel door.

Als kerkenraad hebben we met het oog op 
dit alles besloten tot een aantal versoepe-
lingen. Hierover bent u recent via de e-mail 
geïnformeerd. Deze versoepelingen zijn bij 
het verschijnen van deze kerkbode reeds 
ingegaan.

We benadrukken dat het van het grootste 
belang blijft dat de basisregels rond af-
stand houden, handen ontsmetten, hoes-
ten en niezen in de elleboog, thuisblijven 
bij klachten en het dragen van een mond-
kapje in acht genomen blijven worden. 

Als we om ons heen kijken, zou de moed 
ons in de schoenen zinken. Als we de blik 
naar binnen richten, vinden we geen hou-

54



Pastoraat

Satan is zoveel ernstiger dan wij - hij grijpt zijn kans terwijl wij ons afvragen hoeveel het gaat kosten.

Amy Carmichael

vast. Laten we daarom in diepe afhankelijk 
omhoog kijken om de Heere in onze gebe-
den aan te lopen als een waterstroom. Hij 
schenke onverdiend de wending waar de 
dichter van Psalm 34 over zingt: ‘Zij sloe-
gen ’t oog op God; zij liepen als een stroom 
Hem aan; Hij liet hen nimmer schaamrood 
staan; Hij wendde straks hun lot.’

Afscheid en introductie ouderlingen
Op de laatst gehouden kerkenraadsverga-
dering is onderling afscheid genomen van 
ouderling Methorst. Ook is ouderling Lam 
geïntroduceerd in het kerkenraadswerk. 
Een aantal taken van ouderling Methorst 
zijn aansluitend herverdeeld. Hieronder 
een kort overzicht van enkele zaken:

- Ouderling Lam is de nieuwe wijkou-
derling voor wijk 3. Daarmee neemt
hij de plaats in van ouderling Methorst, 
verder zijn er geen wijzigingen in de
wijkteams. We hechten, zeker in deze
corona-omstandigheden, aan stabili-
teit en continuïteit, zoveel als mogelijk.

- Vooralsnog zal ouderling van Wolfs-
winkel de rol van ouderling-kerkvoogd 
op zich nemen. Hiermee treedt ouder-
ling van Wolfswinkel ook toe tot het
coronateam.

- Tot slot is ouderling Lam in de kerken-
raad de contactpersoon geworden
voor de plaatselijke zendingscommis-
sie, de evangelisatieactiviteiten en de
vrouwenvereniging
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Uit de gemeente

Roosters en Data

Of we leven voor de glorie van God, of we leven helemaal niet. We bestaan slechts. Steven Lawson

Vergader- en bijeenkomstenrooster
1/2 februari  Vrouwenvereniging
2 februari Kinderclub
3 februari Jongvolwassenkring
4 februari JV +16
7 februari Catechisatie
10 februari Weekdienst
11 februari JV activiteitenavond
12 februari Gebedskring
14 februari Catechisatie
16 februari Ouderenmiddag
17 februari Lidmatenkring
18 februari JV -16 / Spelcarrousel
21 februari Catechisatie
22/23 februari Vrouwenvereniging
23 februari Kinderclub
24 februari Jongvolwassenkring
25 februari JV +16
26 februari Gebedskring

Oppasrooster
6 februari Marjolein van de Craats, Jacolina van de Geest

Lisanne Bakker, Liselotte van der Sluijs
13 februari Annette Aalbers, Maartje van de Kamp

Hadassa Adam, Charlotte Pluimers
20 februari Klaasje Jansen, Lydia van Spronsen

Rebecca Adam, Anke van der Vliet 
27 februari Henriëtte Adam, Dinanda Vroegindeweij

Annemieke van Engelenhoven, Ellen van der Vliet

Kerkautorooster
6 februari Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52  

Bennekom/Wageningen: fam. Soeters  0615 46 98 14
13 februari Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19  

Bennekom/Wageningen: fam. Marchal  0642 48 31 34  
20 februari Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55 

Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven  0318 41 75 07
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Diaconie

Collectebestemmingen
Op zondag 6 februari is de diaconale collec-
te bestemd voor het landelijk jeugdwerk 
van de HHJO.

Op 27 februari wordt de Voorjaarszen-
dingscollecte gehouden. De zendingscol-
lecte heeft ten doel de voortgang van het 
zendingswerk te bevorderen. Naast het 

huidige werk in Malawi en Suriname, kan 
het daarbij ook gaan om financiële onder-
steuning van kerkleden die betrokken zijn 
bij zendingswerk dat onder verantwoor-
delijkheid valt van een andere organisatie 
dan de ZHHK, zoals MAF of Wycliffe.

Diaconale collecten op de andere zon-
dagen die geen specifiek doel hebben, 

27 februari Ede: mevr. van Wageningen 0627 52 23 53
Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen  0318 56 15 49

Opbrengst collecten december
(collecteontvangsten via de website en per bank)

Zondag  5-12 MAF, familie de Bruijn 
Zondag  5-12 MAF, familie de Bruijn, Heilig Avondmaal 
Zondag  12-12
Zondag  19-12
Zaterdag 25-12 Landelijk evangelisatiewerk 
Zondag 26-12 Landelijk evangelisatiewerk 
Vrijdag 31-12

Per bank ontvingen we in december, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
MAF, familie de Bruijn 
Landelijk evangelisatiewerk 

Per bank zijn voor november nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming 
Najaarszendingscollecte 
Thuis in Zuid  

worden gebruikt om (financiële) hulp te 
verlenen aan mensen in (diaconale) nood. 
Wat mooi dat we als gemeente en diaco-
nie een helpende hand kunnen bieden, als 
broeders en zusters aan elkaar, en buiten 
de gemeente. Als u weet van nood van uw 
naaste of van uzelf, aarzel niet om contact 
op te nemen met een (wijk)diaken, Wij hel-
pen u graag verder, ook met het kijken naar 
de juiste oplossing.

Alle collecten van harte aanbevolen. Laten 
we van onze overvloed geven voor God en 
onze naaste!

Rekeningnummer diaconie
Het rekeningnummer van de diaconie van 
onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 
38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, 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. 

Vacature coördinator “Oog voor Elkaar”
Een berichtje van de coördinatoren van 
“Oog voor Elkaar”.  Het afgelopen jaar zijn 
de zes wekelijkse bezoeken aan een aantal 
van onze (oudere) gemeenteleden weer 
opgepakt door vrijwilligers van “Oog voor 
elkaar”. Bij de eerste lockdown was dit lasti-
ger in verband met de coronamaatregelen. 
Fijn dat dit weer mogelijk is! Daarnaast zijn 
er leden die via een belletje, kaartje of iets 
dergelijks contact onderhouden met ge-
meenteleden die niet naar de kerk kunnen.

We merken dat er minder praktische hulp-
vragen binnen komen, zoals eten koken of 
schoonmaken. Dit zal grotendeels ook wor-
den veroorzaakt door de coronamaatrege-
len. Hopelijk is de drempel voor gemeen-
teleden niet te hoog om hulp te vragen. 
Wij zijn ervoor om met u mee te denken 
en tot een (tijdelijke) oplossing te komen. 
Schroom dus niet ons te bellen!

Daarnaast willen wij nog iets anders onder 
de aandacht brengen.

Ik, Jeanet, heb aangegeven dat ik zal gaan 
stoppen met het werk als mede-coördina-
tor van “Oog voor Elkaar”. Dit in verband 
met steeds meer toenemende drukte in 
mijn privéleven (ook met name ouders die 
steeds meer zorg nodig hebben) en daar-
naast lijkt het mij goed dat, na al die jaren, 
weer een frisse wind gaat waaien binnen 
“Oog voor Elkaar”.

Dit alles betekent dat er een plekje opge-
vuld moet worden waartoe wij u graag op-
roepen.

Graag geven wij u een (beperkt) beeld 
van wat een coördinator zoal allemaal 
doet.
• Aannemen van een hulpvraag, mee-

denken, afstemmen, wensen in kaart
brengen, vrijwilligers benaderen, roos-
ter opstellen;

• Oog houden op signalen voor nieuwe
hulpvragen;

• Het maken van (intensieve) bezoek-
roosters in verband met het ouderen-
bezoek en het blijven coördineren hier-
van (af en toe informeren of alles nog
goed verloopt);
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Kerkvoogdij

• Het direct regelen van eenmalige hulp-
vragen, bijv. rijden naar ziekenhuis,
dokter, etc.;

• 1 of 2 keer per jaar een vergadering met 
de contactpersoon van de diaconie;

• (indien mogelijk) het organiseren van
bijscholing en een leuke avond voor de 
vrijwilligers.

Het is moeilijk te zeggen hoeveel tijd het 
werk als coördinator in beslag neemt. Het 
is afhankelijk van de hulpvragen. Soms is 
het maanden rustig en soms komen er in-
eens twee hulpvragen tegelijk. Ook op de 
achtergrond blijft een coördinator betrok-
ken bij diverse dingen.

Het is altijd weer fijn om te ervaren dat je 
wat kunt doen voor en/of meedenken met 
de gemeenteleden die op dat moment zelf 
de oplossing niet hebben. Het geeft voldoe-
ning en je krijgt er veel dankbaarheid voor 
terug.Ik heb het zelf ongeveer 10 jaar met 
veel plezier en vreugde mogen doen, maar 
soms is het tijd voor verandering.

Mocht iemand denken de mogelijkheid te 
hebben om dit mooie werk te doen en daar-
mee dienstbaar te zijn voor de gemeente, 
neem dan contact op met diaken de Kool.

Voor meer informatie kunt u altijd telefo-
nisch contact met ons opnemen.

Landelijk jeugdwerk
Dankdag, algemene bestemming 

De inzamelingsactie van collectemunten in december heeft in totaal € 3.380,80 opge-
bracht, onderverdeeld naar de volgende bestemmingen:

Algemene bestemming
Kerk en pastorie 
Commissie Opleiding en Vorming 
Diaconie

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in december € 94,40 opgebracht. De opbrengst komt ten goede 
van Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

Giften
In december ontvingen we via ouderling Methorst 2x € 50,00 met algemene be-
stemming.

Oude metalen
In december ontvingen we € 330,40 voor oude metalen.

Collecte ten behoeve van plaatselijk evangelisatiewerk 
Op 27 februari is de 2e  collecterondgang bestemd voor het plaatselijk evangelisatie-
werk wat vanuit onze gemeente plaatsvindt. De collecte dient ter dekking van de voor 
dit doel gemaakte kosten. Van harte bij u aanbevolen! 

Oproep kascontrolecommissie
Jaarlijks dienen de cijfers van de kerkvoogdij beoordeeld te worden door een kascon-
trolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit 2 gemeenteleden. De samenstel-
ling van de commissie wijzigt jaarlijks. Elk lid verricht in principe 2 jaren achtereen de 
kascontrole, zodat er jaarlijks een plaats beschikbaar komt voor een nieuw lid. We zijn 
daarom weer op zoek naar iemand die bereid is om (in principe voor 2 keer) plaats te 
nemen in de kascontrolecommissie. 

De controle vindt fysiek in de kerk plaats. Het kost één of maximaal twee avonden. De 
momenten worden gepland in overleg met beide leden; bij voorkeur in de periode tus-
sen half februari en half maart. 

Wilt u / wil jij op deze wijze betrokken zijn bij het werk van de kerkvoogdij? Neem 
dan contact op met de penningmeester van de kerkvoogdij via  administratie@ 
hhgede.nl. 

Opbrengst collecten december
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag  5-12 
Zondag  5-12 Kerk en pastorie 
Zondag  12-12 
Zondag  12-12 Kerk en pastorie 
Zondag  19-12 
Zondag  19-12 Kerk en pastorie 
Zaterdag 25-12 
Zaterdag 25-12 Kerk en pastorie 
Zondag  26-12 
Zondag  26-12 Kerk en pastorie 
Vrijdag 31-12 Commissie Opleiding en Vorming 
Vrijdag 31-12 Kerk en pastorie 

Per bank ontvingen we in december, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming
Kerk en pastorie 
Commissie Opleiding en Vorming 
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Activiteitencommissie

Verenigingen en KringenKlusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 19 maart. We beginnen om 9.00 uur en ronden 
af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar D.J. van Leeuwen, 
0318-561549. 

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.  

Terugkijkend
De HHKetting van vrijdag 14 januari was 
weer een daverend succes! Maar liefst 36 
enthousiastelingen maakten op creatieve 
wijze een verassingspakketje voor een an-
der gemeentelid. Of het nu een bloemetje, 
een kaasplankje of een mooie kaart was, 
het gaf weer de nodige positieve reacties, 
gedachten en gevoelens! Iedereen harte-
lijk dank voor het meedoen.

Vooruitkijker
Spelcarrousel: Vrijdag 18 februari organi-
seren we een nieuwe actie, het Spelcar-
rousel. Omdat het concept van het Walking 
Dinner zo leuk was kopiëren we dat in de 
vorm van een spelletjesavond. De avond 
wordt opgedeeld in 2 rondes zodat (mocht 
u niet tegen uw verlies kunnen) er altijd

een herkansing is! Ronde 1 start om 19.30 
uur en ronde 2 om 20.45 uur. U kunt zich op-
geven als gast of als gasthuis. Tijdens ronde 
1 zorgt de activiteitencommissie voor wat 
lekkers bij de koffie. Dus zet de avond gauw 
in uw agenda, inschrijven kan tot en met 10 
februari via de link op de website.

Potgrond en zadenactie: Zaterdag 26 
maart kunt u diverse soorten potgrond en 
bloemen- en moestuinzaden inslaan voor 
het voorjaar. Altijd handig om uw eigen 
groente te kweken om nog maar te zwij-
gen over de prachtige veldboeketten die u 
straks uit uw eigen tuin kunt plukken. Ver-
dere details komen in de volgende kerk-
bode te staan en uiteraard krijgt u nog per 
e-mail tekst en uitleg om ook daadwerke-
lijk te bestellen.

Kinderclub
Fijn dat de meeste kinderen de club zo 
trouw bezoeken. Het is erg gezellig met 
jullie. De volgende keer, 2 februari, zal een 
diaken, meneer van Harten, bij de club aan-
wezig zijn. Hij gaat iets vertellen over wat 
diakenen doen en hoe het is om diaken te 
zijn. Je mag hem ook vragen stellen. Daar 
kun je alvast over nadenken. In de maand 
februari is er nog een keer club. Dat is op 
23 februari. Er zit wat minder tijd tussen 
de clubmiddagen. Dat komt omdat het de 
week erna voorjaarsvakantie is. Maar dat 
geeft niet, het is leuk en goed elkaar weer 
te zien. Zijn jullie er weer bij? Tot dan.

Groeten van alle jufs en meesters

Ouderenmiddag
Op 16 februari willen we weer een oude-
renmiddag houden. Op de planning staat 
dat er een presentatie over de Amish wordt 
gegeven. De Amish is een mennonitische en 
behoudende protestantse geloofsgemeen-
schap in Noord-Amerika. Gedwongen door 
geloofsvervolgingen emigreerden veel 
Amish-gemeenschappen vanuit Europa 
naar Noord-Amerika. Hun levenswijze werd 
in Europa nog nauwelijks getolereerd en 
ook in Amerika vallen zij op door hun leef-
wijze. In 2020 werd de totale Amish-popu-
latie geschat op 350.000 mensen.  

Deze presentatie zal verzorgd worden door 
Mevr. G.W. [Wilma] Karels en Mevr. M.H. 
[Maartje] van de Kamp. Hopelijk kunnen 
we deze middag weer normaal samenko-
men. Allen hartelijk welkom. We beginnen 
om 14.30 uur. 

Lidmatenkring 
Afhankelijk van de geldende coronamaat-
regelen is er op 17 februari een lidmaten-
kring. We gaan beginnen met de eerste 
algemene zendbrief van Johannes. Komt 
allen! We beginnen om 19.30 uur.      

Jonge lidmatenkring = Jongvolwassen kring 
Op de laatste kring hebben we nadat we de 
gehouden enquête hebben geëvalueerd 
besloten om met deze kring door te gaan. 
We gaan wel naar een andere opzet. Het 
was vroeger een kring voor jonge mensen 
die net belijdenis van het geloof hadden 
afgelegd. Nu is hij voor elke jongere vanaf 
ca. 20 jaar. We noemen hem nu, jongvol-
wassen kring. Wat gaan we doen op deze 
kring? Bijbellezen en nadenken wat we ge-
lezen hebben en het bespreken van door 
jullie aangedragen onderwerpen over di-
verse zaken.     

Op 24 februari om 20.00 uur is er weer een 
jongvolwassen kring. Jongeren, de kerk en 
het kerkgaan is van levensbelang! Daarom, 
komt allen!    

JV Ichthus
Ha JV-ers,
Wat een lange, vaak saaie en donkere 
dagen hebben we achter de rug… We 
konden nergens heen en konden geen 
JV houden. Toen kwam er post van de 
kerkenraad: Een kooltje…. Met de uitno-
diging om deze te gebruiken om binnen-
kort een BBQ aan te steken..! Kooltjes ste-
ken elkaar aan, houden elkaar warm. Zo 
is het ook onze wens dat we elkaar weer 

"Beproevingen testen de kracht van ons geloof; Weken ons los van aardse dingen; roepen ons op tot 

eeuwige hoop; onthullen wie we liefhebben; leren ons Gods zegeningen te waarderen; stellen ons in 

staat anderen te helpen; bewerken volharding, wat ons toerust voor grotere bruikbaarheid; en bovenal, 

beproevingen maken ons nederig.”     John MacArthur
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Puzzelhoekjeopzoeken, elkaar aansteken (niet met co-
rona) en elkaar enthousiast maken. Ten-
slotte is het supergezellig om elkaar weer 
te zien.

Op het moment van schrijven hebben we 
net een mail ontvangen van de kerkenraad 
dat de avondactiviteiten weer door mogen 
gaan, de JV mag weer starten! Daar zijn we 
superblij mee! Eind januari de eerste JV -16 
avond, en ook in februari zetten we de JV 
avonden er gewoon weer op!
Intussen proberen we zo snel mogelijk een 
leuke BBQ avond te plannen om de tweede 
helft van het seizoen feestelijk te starten. 
Houd je app in de gaten!

Data in februari:
• 4-2    JV +16
• 11-2  Activiteitenavond voor de hele JV
• 18-2  JV -16
• 25-2  JV +16
Hartelijke groet: Arja, Ernst, Gerben, Gerhard, 

Henry, Jeannette

Vrouwenvereniging
Lieve allemaal! 
Graag laten we weer van ons horen, want 
er staan weer bijeenkomsten gepland die 
door kunnen gaan! Dinsdagmorgen 1 fe-
bruari en woensdagavond 2 februari ho-
pen we elkaar weer te ontmoeten. Wilma 
hoopt dinsdagmorgen de inleiding te ver-

zorgen over Jakobus 4:13-17 (Bijbelstu-
die 8). Lydia hoopt dit woensdagavond te 
doen. Onderwerp: ‘De onzekerheid van het 
leven’.

Ook op dinsdagmorgen 22 februari en 
woensdagavond 23 februari is er vrouwen-
vereniging. Carolien hoopt dinsdagmor-
gen de inleiding te verzorgen en Maartje 
woensdagavond.

Op het moment van schrijven bemerk ik, 
dat we leuke ideeën hadden voor het ko-
mende jaar. We hadden een programma 
voor de jaarvergadering, denken vooruit 
voor Paasviering. Skippen, vooruit zetten, 
wat in ‘t vat zit verzuurt niet tenslotte! Dit 
zal ook in werksituaties of privé veel voor-
komen. Ik hoop dat de afgelopen weken 
‘goede’ weken waren. Dat ondanks alle 
‘afgelaste ontmoetingen’ ontmoetingen 
waren met de levende God. Die ons hart 
totaal vernieuwt, ons kracht geeft om situ-
aties aan te kunnen. En zelfs in onze mok-
kende, ongeduldige aard ons niet loslaat, 
maar wacht totdat we ons richten op Hem! 
Jezus Christus blijft Dezelfde, nu, vandaag 
en tot in alle eeuwigheid! 

Iedereen op zijn of haar plek veel wijsheid 
toegewenst. En laten we uitzien naar meer 
van Hem, tot eer en verheerlijking van Zijn 
grote Naam!

Ha jongens en meisjes,
Deze maand heb ik een puzzel voor jullie uitgezocht dat gaat over de geloofshelden. Weet 
jij wie dat zijn? Je kunt ze vinden in Hebreeën 11. Ik denk dat je veel van deze namen wel 
kent. Zoek ze maar eens op en dan kan je de onderstaande puzzel invullen. Eén van deze 
geloofshelden staat ook op de kleurplaat. Als je de kleurplaat hebt gekleurd of de puzzel 
hebt gemaakt mag je deze weer naar mij sturen via puzzelhoekje@hhgede.nl of naar Val-
kestein 917, 6714 BG Ede. 

Groetjes, Simone

We proberen niet aan dit leven te ontsnappen door over de hemel te dromen. Maar we merken wel dat 

we dit leven kunnen doorstaan vanwege de zekerheid van de hemel. De hemel is eeuwig. De aarde 

is tijdelijk. Degenen die al hun genegenheid op de vluchtige dingen van deze wereld fixeren, zijn de 

echte ontsnappers, omdat ze tevergeefs proberen de eeuwigheid niet onder ogen te zien - door zich te 

verbergen in de vluchtige schaduwen van dingen die slechts van voorbijgaande aard zijn.

John Macarthur
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Verhaal
Kleurplaat

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

Woorden van leven
Lang geleden had een dominee in Schot-
land een kerk vlakbij de kust. Dit deel van 
het land was dunbevolkt en de huizen 
stonden ver uit elkaar. Op een dag, tijdens 
een lange wandeling om gemeentele-
den te bezoeken, zag hij dat er storm op 
komst was. Omdat hij wist dat hij het vol-
gende huis niet droog zou bereiken ging 
hij op zoek naar een schuilplaats. Al gauw 
ontdekte hij een oude schuur. Terwijl hij 
er heen rende, voelde de dominee de eer-
ste regendruppels al. Toen hij bij de oude 
schuur kwam trof hij daar tot zijn verbazing 
een groep mannen aan. Ze zaten op de 
grond. Ze zagen er onguur uit, en keken ge-
alarmeerd naar de dominee die de schuur 
binnen glipte. De dominee kende geen van 
de mannen, maar hij groette ze vriendelijk. 
Hij vroeg: ‘Vinden jullie het goed dat ik hier 
wacht tot de storm overtrekt? Ik ga verder 
zodra de storm voorbij is.’ De mannen haal-
den hun schouders op en knikten. Na een 
poosje vroeg een van de mannen: ‘Meneer, 
bent u een dominee?’ ‘Inderdaad.’ ‘Een van 
mijn vrienden is op zolder. Hij is behoorlijk 
ziek en we maken ons zorgen om hem. Wilt 
u naar boven gaan en met hem bidden?’ De 
dominee glimlachte. ‘Graag.’ Hij beklom
de ladder naar de zolder. Daar, op een bed
van stro, lag de zieke man. Hij sprak van zijn 
vele zonden en erkende dat hij de Verlosser 
nodig had. De dominee ging naast hem zit-
ten op een oud krukje. ‘Mijn vriend,’ begon 

de dominee, ‘u en ik zijn vreemden voor el-
kaar. We hebben elkaar nog nooit ontmoet, 
en we zullen elkaar waarschijnlijk niet eer-
der weer zien dan voor de rechterstoel van 
God. Als ik u vertelde dat ik in mijn zak een 
medicijn had dat u zou genezen en weer 
helemaal gezond maken, zou u me dan ge-
loven en het medicijn nemen?’ ‘Jazeker, dat 
zou ik doen,’ antwoordde de man enthou-
siast. ‘Mijn vriend, ik heb geen medicijn dat 
de ziekte van uw lichaam kan genezen,’ zei 
de dominee, ‘maar ik heb wel een ander 
medicijn. Dat medicijn maakt u gezond om 
de hemel in te gaan. Ik zal u niet lastigval-
len met mijn eigen woorden. Luister als ik 
u vertel wat God hierover heeft gezegd in
Zijn eigen Woord. En terwijl u luistert, moet 
u de woorden geloven die u hoort. Dan zult 
u gered worden.’ Nadat ze samen gebeden 
hadden, citeerde de dominee langzaam en 
duidelijk een paar bijbelteksten: ‘Geloof in
de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig wor-
den’ (Handelingen 16 : 31); ‘Het bloed van Je-
zus Christus reinigt ons van alle zonde’ (1 Jo-
hannes 1 : 7); ‘Waarom Hij ook volkomen kan 
zalig maken degenen, die door Hem tot God
gaan’ (Hebreeën 7 : 25);  ‘Komt herwaarts tot 
Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal 
u rust geven’ (Mattheüs 11 : 28);  ‘Die tot Mij
komt, zal Ik geenszins uitwerpen’ (Johannes
6 : 37); ‘Want alzo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zon gegeven
heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven heb-
be’ (Johannes 3 : 16).

Terwijl de dominee deze kostbare woor-
den van God herhaalde, zag hij een grote 
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Overige berichten

verandering over het gezicht van de zieke 
komen. De blik van verdriet en wanhoop 
trok weg, en een blik van kalme, rustige 
vrede, hoop en blijdschap kwam op zijn ge-
zicht. Hij duwde zichzelf omhoog van zijn 
bed van stro, en riep uit: ‘Ik geloof het! Hij 
heeft mijn zonden weggewassen!’ 

Het is zeker, de Verlosser kan zondaars die 
ziek zijn van hun eigen ongerechtigheid 
genezen. En zoals David het verwoord-

de: ‘Hij zond Zijn woord uit, en heelde hen’ 
(Psalm 107 : 20) Hij is de grote Dokter. Vraag 
Hem om de ziekte van zonde waaraan je 
lijdt te genezen, en je schoon en puur te 
maken voor Zijn heilig aangezicht. God wil 
graag iedereen genezen die tot Hem komt.

Vraag:  Wat voor ziekte hebben we 
allemaal? Wie kan die ziekte 
genezen?

Bijbellezen:  Johannes 5 : 31 - 47

Kennismakingsavond nieuwe leden
Wat fijn dat u korte of langere tijd geleden 
lid bent geworden van de gemeente! Als 
gemeente hebben we de gewoonte om 
eens per jaar een avond te organiseren 
voor iedereen die het afgelopen jaar lid is 
geworden. Door de corona-omstandighe-
den is deze avond het afgelopen jaar he-
laas niet gehouden.
Alle leden die het afgelopen 2 jaar lid 
zijn geworden van de gemeente zijn op  1 
maart om 20.00 uur van harte uitgenodigd 
in de kerk. Als kerkenraad en kerkvoogdij 
vinden we het fijn om kennis met u te ma-
ken en u te ontmoeten. Ook willen we iets 
vertellen over de gemeente, de verschil-
lende verenigingen/kringen, praktische 
zaken, maar ook inhoudelijke zaken. En als 
u vragen hebt, kunnen we daar samen over 
praten. Hartelijk welkom!

Toerustingsavond voor leidinggevenden 
en ambtsdragers
Binnenkort hoopt de HHJO weer een toe-
rustingsavond voor leidinggevenden te 
verzorgen in twee verschillende plaatsen. 
Als leidinggevende en ambtsdrager loop 
je een stukje mee op de levensweg van 
de jongere. Je geeft om hen, je wilt weten 
wie ze zijn en wat ze doen. Je voelt verant-
woordelijkheid voor élke jongere. Je zoekt 
verbinding en verdieping. Je staat als het 

ware om het hart van de jongere heen, met 
Gods Woord in de hand. Jij en u staat hierin 
niet alleen. Ontmoet anderen tijdens de 
aanstaande toerustingsavond voor leiding-
gevenden en ambtsdragers. Deelname aan 
de avond is kosteloos.
 
• Thema: Eerlijk en betrouwbaar -

daar kun je op bouwen- 
• Data: Vrijdag 4 februari 2022 in Ouder-

kerk a/d IJssel; Dinsdag 8 februari 2022
in Oosterwolde. 

• Aanvangstijd: met maaltijd om 18.00
uur, zonder maaltijd om 19.00 uur.

Kijk voor meer informatie op https://www.
hhjo.nl/agenda/toerustingsavond-voor-
leidinggevenden-2022. Hier kunt u zich 
ook aanmelden voor één van beide data. 
Het kan zijn dat door de dan geldende co-
ronamaatregelen een fysieke bijeenkomst 
niet mogelijk is. In dat geval bieden we de 
avond online aan via Teams, op dinsdag 8 
februari 2022 om 19.45 uur. Wij houden u 
via onze site op de hoogte.

Jongerendag 16-
Ook dit jaar willen we weer een ‘Online 
Jongerendag 16-’ organiseren. Dit ‘evene-
ment’ staat gepland op zaterdag 12 maart 
2022. Dit jaar met als thema: ‘Klaar voor 
de strijd – De Geestelijke Wapenrusting’. 
Ds. J. Kommerie hoopt hier met ons over 
na te denken door middel van een boeiend 
appèlwoord. De avond zal rond 19.15 uur 
starten. Naast het appèlwoord staat het 
programma vol met leuke verrassingen, 
muziek en een leuk interactief gedeelte. 
Houd voor meer info en aanmelden de 
website: www.hhjo.nl in de gaten, maar 
volg ook de berichten die er volgen vanuit 

de JV voor de praktische informatie. Voor 
nu: houd de datum vast vrij in je agenda! 
Tot dan!

Bijbelstudieconferentie 18+
Vervulde blijdschap - Leven in Gods licht en 
liefde volgens 1 Johannes

Opnieuw zitten we in een lockdown, maar 
als de maatregelen het toelaten organi-
seren we 18-21 maart weer een bijbels-
tudieconferentie 18+ in Ter Aar. We gaan 
voor een veilige situatie en organiseren het 
weekend met in achtneming van de op dat 
moment geldende RIVM-richtlijnen. Je kunt 
je dus met een gerust hart inschrijven.

Tijdens de conferentie denken we na over 
blijdschap, terwijl we in tijden van nood 
zijn. Misschien valt het opnieuw online stu-
deren of werken je zwaar, misschien ervaar 
je eenzaamheid of voel je je verward door 
de kerkelijke verdeeldheid die steeds weer 
zo duidelijk naar voren komt… en dan een 
conferentie over vervulde blijdschap. Mis-
schien wel het laatste waar je aan denkt.

Wat is vervulde blijdschap? De kantteke-
ning zegt dat het gaat om blijdschap die 
steeds meer toeneemt en in het eeuwige 
volmaakt zal zijn. Het gaat duidelijk niet 
over aardse blijdschap, zoals vrijheid in het 
doen en laten, uit eten, vakanties, sporten 
en ga zo maar door. Door deze tijdelijke 
blijdschap ging in de afgelopen tijd een 
streep. Hier gaat het om eeuwige blijd-
schap die steeds meer zal toenemen. De 
blijdschap die in Christus is, zal door het 
geloof ook de blijdschap worden van Zijn 
volgelingen. Het is vervulde blijdschap die 
volmaakte blijdschap zal worden in Gods 
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licht en liefde. Daar denken we samen over 
na aan de hand van de eerste brief van Jo-
hannes.

De eerste brief van Johannes bestuderen 
we aan de hand van vier deelthema’s: 
• Komen in Gods licht en liefde;
• Zijn in Gods licht en liefde; 
• Blijven in Gods licht en liefde;
• Gemeenschap in Gods licht en liefde.

Tijdens deze lezingen bespreken we ver-
schillende teksten uit de brief. Na elke 
lezing bespreek je in een klein groepje 
van ongeveer zes personen het Bijbel-
gedeelte. Zo kun je ervaringen delen, 
vragen stellen, samen bidden, elkaar be-
moedigen en elkaar bovenal wijzen op 
Jezus Christus. 

Ook zijn er momenten van ontspanning. 
Denk aan de vrije middag op zaterdag en 
momenten om samen te zingen, samen 
een spel te doen of heerlijk een wandeling 
te maken. 

Kortom, het wordt een conferentie met 
veel gezelligheid, bemoediging, troost, 
ontspanning en nieuwe ontmoetingen! 
Aanmelden: hhjo.nl/agenda.

Als je vragen hebt, stel ze gerust via confe-
rentie18@hhjo.nl.

Tot D.V. vrijdagavond 18 maart in Ter Aar!

Bijbelstudieconferentie 23+
De werkgroep van de Bijbelstudieconfe-
rentie 23+ hoopt in het voorjaar van 2022 
weer een conferentie te organiseren. Tij-
dens deze conferentie willen we naden-
ken over het leven van de profeet Elisa. In 
de dagen van de dynastie van de Omriden 
nam de goddeloosheid in Israël enorm toe. 
De zoon van koning Omri, koning Achab, 
is een van de meest goddeloze koningen 
van Israël geweest. Tijdens zijn regeerpe-
riode heeft God de profeet Elia gestuurd 
om een begin te maken met het uitroeien 
van de Baäldienst. Elia heeft dit werk niet 
afgemaakt. De Heere droeg hem op om Ha-
zaël, Jehu en Elisa te zalven. God heeft deze 
3 mannen gebruikt om de Baälaanbidding 
in Israël te beëindigen.  Er valt veel te zeg-
gen over het leven van Elisa. Elia en Elisa 
zijn heel verschillende profeten geweest. 
Er zijn ook veel lijnen te trekken van Elisa 
naar Jezus. Dit laatste willen we doen aan 
de hand van de verschillende deelthema’s. 
Kom jij ook? We hopen op een gezegende 
Bijbelstudieconferentie. 

Jongerendag 16-

D.V. zaterdag 12 maart 2022 | Spreker: ds. J. Kommerie
Locatie: Online-evenement | Tijd: vanaf 19.30 uur
Er is een actieve wedstrijd na het appèlwoord

Voor informatie en aanmelden: hhjo.nl/agenda

De Geestelijke Wapenrusting

Vrijwel niemand zal bezwaar maken tegen de waarheid dat we in een vluchtig tijdperk leven, waarin de 

seculiere en de religieuze mens arm in arm richting hetzelfde doel lijken te lopen: het nastreven van geluk 

in dit leven. Als gevolg daarvan is het een groot taboe om in de cultuur en in het hedendaagse christendom 

melding te maken van iets dat roet in het eten gooit, iemands gevoelens kwetst of iemands zelfwaarde-

ring ondermijnt. Mensen worden niet alleen geacht om niet te streven naar de christelijke genadegaven 

bekering, gebrokenheid en rouw, zij moeten deze dingen ook tegen iedere prijs vermijden. Om deze reden 

worden vele kinderen van God gehinderd in hun christelijke leven. Ze begrijpen niet dat bekering niet al-

leen de essentiële eerste stap richting de verlossing is, maar ook de aanjager van ware vreugde.

Paul Washer
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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 27 februari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 17 februari 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).

Een van de ergste aanvallen op Gods Woord komt van mensen die zeggen in de Bijbel te geloven maar 

niet weten wat de Bijbel leert.

John MacArthur

Bijbelstudieconferentie 18+

D.V. 18-21 maart 2022
Locatie: Het Zwaluwnest in Ter Aar

Voor informatie en aanmelden: hhjo.nl/agenda

Leven in Gods licht en liefde
volgens 1 Johannes

1 Komen in Gods licht en liefde
2 Zijn in Gods licht en liefde
3 Blijven in Gods licht en liefde
4 Gemeenschap in Gods licht en liefde
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Gedicht

Bekeert u!

Hoor, in de Bijbel klinkt een stem.
Het is de luide roep van Hem,

van Jezus, tot bekering.
‘Bekeert u en gelooft’, zegt Hij.

‘Keer je toch om en kom tot Mij.’
Hij zegt dit tot je lering.

Wanneer je zegt: ‘Dat kan ik niet’,
dan stemt dat Jezus tot verdriet.

Hij wil je álles leren.
Vlucht dan tot Hem, Hij kan het wél.

Het is een opdracht, een bevel:
‘Ga je tot Mij bekeren.’

Zit als Maria aan Zijn voet
en merk dan dat Hij álles doet.

Zijn Geest zal je gaan leiden.
Hij zegt het toch: ‘Wie zoekt, die vindt.’

Steun op Zijn woorden als en kind.
Hij zal je heil bereiden.

‘Bekeert u’, zegt Hij, ‘en gelooft.’
Hij heeft toch immers Zelf beloofd,

dat Hij Zijn Geest zal geven
aan hen die daarom smeken gaan.

Wil die belofte dan verstaan.
Ga naar vervulling streven.

Wacht dan niet langer lijdzaam af,
want Hij Die Zijn belofte gaf,

wil deze ook vervullen.
Verlaat dan wat je hier bekoort
en weet dat Hij de bede hoort

van die Hem zoeken zullen.

M.A. Groeneweg – de Reuver
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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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