
Meditatie

Babylon is de verwarring, die geen vaste 
volgorde van afzonderlijke deugden bezit. 
Als onze geest immers door verleidingen in 
verwarring is gebracht, begaan wij zonden. 
De Chaldeeën onderzoeken de banen van 
de sterren met de hartstocht van een ijdel 
bijgeloof en strooien de dwalingen van 
een goddeloos heidendom rond. Vlucht bij 
hen vandaan, opdat zij u niet te pakken krij-
gen, opdat zij u niet omstrengelen met de 
knellende valstrik van de krijgsgevangen-
schap. Abraham was een Chaldeeër, maar 
vluchtten van de Chaldeeën en dan nog 
voor de wet [was gegeven]; u, die reeds 
onder de wet geboren bent, vlucht voor 
de goddelozen! Abraham wees de erfenis 
van zijn vaderen af, om die van het geloof 
te bezitten. Laat alles wat het lichaam ook 
maar te bieden heeft achter u, verwerf de 
erfenis van de godsvrucht! 

Als u echter niet in de zonde hebt gestaan, 
dan bent u daarmee nog niet zalig. Dan 
hebt u nog steeds iets dat u [eigenlijk] niet 
moet hebben. Er zijn veel verleidingen, 
veel dat ervan afhoudt om het goede te 
doen, de prikkeling die van de begeerten 
uitgaat is serieus, de brandstof voor de heb-
zucht is enorm. Enorm is ook de begeerte 
naar macht om de honger naar roem en 
eer, zaken die als het ware met gif de gees-
ten van mensen infecteren on als het ware 
met een verderf brengende zondenepide-

mie de zielen van mensen besmetten. Dit 
is het gestoelte van het verderf, waarop de 
Schriftgeleerden en farizeeën zaten, die 
zware lasten op de mensen legden, maar 
ze zelf nog niet met de vinger wilden aan-
raken. Deze stoelen heeft de Verlosser uit 
de tempel geworpen van degenen die zich 
op hun eer on roem hebben verheven en 
die zochten naar de beste posities van de 
ereambten; van hen die van hun priester-
schap of eervolle positie gebruikmaakten 
om eraan te verdienen; van hen die als 
gulzige kelen een bewaking die totaal niet 
nodig was, stelden boven de onthouding. 
Dit is het echte verderf. De zonen van Eli 
waren tenslotte de zonen van het verderf. 
In deze verblijfplaats van zonden verbiedt 
de Schrift ons om de nek naar achteren te 
buigen en de krachten van het hele lichaam 
maar wat achterover te laten leunen. Merk 
dus de eigen betekenissen op [die dit 
Schriftgedeelte heeft]. 

Zalig is hij die op de weg der zondaren niet is 
blijven staan en ook in het gestoelte van het 
verderf niet is gaan zitten. Het is niet twijfel-
achtig dat het verloop van dit leven een weg 
wordt genoemd, aangezien de Schrift zelf 
zegt: ‘Op deze weg, waarop ik wandelde, 
hebben ze een strik voor mij verborgen’, en: 
‘Stel u zo snel mogelijk welwillend op te-
genover uw tegenpartij, terwijl u nog met 
hem op de weg bent’. Immers, wanneer wij 

Babylon

(Psalm 1)
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Kerkdienstenhet traject van dit leven haastig afleggen, 
hebben wij een pad waarlangs wij dagelijks 
wandelen, totdat wij bij het einde uitkomen; 
hoewel men van ons in lichamelijk opzicht 
niet ziet dat wij daarlangs gaan, komen wij 
vooruit. Want zoals slapende scheepspassa-
giers door de winden aar de havens gedre-
ven worden, hoewel degenen die rusten 
helemaal niet het gevoel hebben dat ze va-
ren, toch brengt de snelle vaart hen bij het 
einddoel en stuwt hen als onwetenden daar 
naartoe. Zo wordt ook ieder van ons, omdat 
de tijdsruimte van ons leven langzaam maar 
zeker kleiner wordt, naar het eigen levens-
einde geleid via een traject dat [voor ons] 
verborgen is. Daarom wordt ook gezegd: 
‘Sta op, u die slaapt’ - u slaapt immers en uw 
levenstijd schrijdt voort - en kijk ervoor uit 
dat uw tijd niet voorbijgaat, terwijl u lang 
slaapt. Laat uw hart daarom waken hoewel 
u slaapt, en uw hart zal niet worden ge-
schokt; maar als het hart niet rustig is, ja, dan
is uw levenstijd dat natuurlijk [ook] niet.

U bent onderweg, o mens; wandel om [bij 
uw doel] aan te komen, opdat de nacht u 
onderweg niet overvalt, opdat de dag van 
het leven niet verbruikt wordt, voordat u 
[uw] pas van de voortreffelijkheid weet te 
versnellen. U bent een reiziger van dit le-
ven, alle dingen gaan voorbij, alle dingen 
gebeuren na u, alle dingen ziet u en pas-
seert u op deze weg. U hebt de liefelijkheid 
van de bomen gezien, het frisse groen van 
de gewassen, de zuiverheid van de wa-
terbronnen, en wat ook maar verheugend 
was om te zien, waardoor de ogen ge-
streeld worden; het verheugde [u] om een 
korte tijd daar uw aandacht aan te geven; 
terwijl u uw aandacht daaraan gaf, bent 
u verder doorgegaan. Toen hebt u vervol-

gens een gevaarlijke en moeilijke weg af-
gesloten: holle rotsen, steile bergen, dichte 
wouden [bent u doorgetrokken]; u hebt er 
weinig afkeer van gehad; opnieuw bent u 
erdoorheen gegaan. Zo is dit leven, waar-
van en de voorspoedige momenten niet 
blijven voortduren en de tegenslag niet 
altijddurend is. Mogen dus noch de voor-
spoed u, alsof u op een weg geplaatst bent, 
in de hoogte steken, noch de tegenspoed 
u breken, noch de aantrekkelijke dingen u
van de strijd afhouden, noch de verdrietige 
dingen u tegenhouden. Haast u altijd naar
het einddoel, haast u om het te bereiken;
kies toch een weg, voordat u erlangs rent.

Wordt vervolgd

Deze meditatie is het 8e stukje van de uit-
leg van Ambrosius van Milaan van Psalm 1. 
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 be-
tekend 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 geweest hij heeft een zeer beroemde leer-
ling gehad nl. Augustinus, later bisschop van
Hippo. Deze beroemde leerling heeft onge-
veer drie jaar onder zijn preken en onderwijs 
gezeten en is door hem gedoopt. Door mid-
del van deze uitleg van psalm 1 kunnen wij
kennis maken met de gedachten wereld van
Ambrosius. 

5 juni 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Belijdenisdienst)
1e Pinksterdag 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek

1e collecte  Pinksterzendingscollecte
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

6 juni 10.00 uur Kand. D.A. Pater (Veenendaal)
2e Pinksterdag 1e collecte Pinksterzendingscollecte

2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

12 juni 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Voorbereiding H.A.)
18.30 uur Ds. P. de Vries (Nunspeet)
1e collecte Open Doors
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

19 juni 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.A.)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek 
1e collecte MAF – fam. de Bruijn
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

26 juni 10.00 uur Ds. J.A. Kloosterman (Lunteren)
18.30 uur Ds. J. Joppe (Barneveld)
1e collecte Jeugdwerk (JV-kamp)
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Gebed kan een kruis lichter voor ons maken, hoe zwaar het ook is. Gebed kan ons Hem doen zien, Die 

ons zal helpen een kruis te dragen. Gebed kan een deur voor ons openen als onze weg afgesloten is. 

Het kan ons tot Hem brengen, Die zal zeggen: "Dit is de weg". Gebed kan verlichting betekenen voor 

ons als zij die wij zeer liefhebben, van ons worden weggenomen en de wereld leger voor ons schijnt. 

Gebed kan ons tot Hem brengen Die de leegte in onze harten kan vullen en tot de golven kan zeggen: 

"Wees stil". Gebed kan een straal van hoop geven als onze aardse voorspoed schijnt te verdampen. 

Door het gebed komt Hij tot ons en zegt: "Ik zal u niet begeven of verlaten".  J.C. Ryle
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Uit de pastorie

De Nederlandse Geloofsbelijdenis
Op 22 november 2020 zijn we begonnen 
met artikel 1 van deze geloofsbelijdenis 
[NGB] en op 22 mei 2022 hebben we arti-
kel 37 behandeld. Diverse zaken zijn voor-
bij gekomen waar de catechismus geen 
aandacht aan besteed, bijvoorbeeld de 
ambten, de orde van de kerk en de over-
heid. Daarmee is de NGB een ander type 
belijdenisgeschrift dan de Heidelbergse 
Catechismus [HC]. Om het kort te duiden: 
de NGB is meer een verdedigingsgeschrift 
[apologetisch] naar de wereld van toen en 
meer bestemd voor gebruik buiten de kerk. 
De HC is meer bedoeld voor het gebruik 
[onderwijs] binnen de kerk. De kerkorde 
van Dordrecht – opgesteld ten tijde van de 
bekende synode in Dordrecht [1618/1619] 
zegt dat ondubbelzinnig in artikel 68, dat in 
de avonddienst [ordinaarlijk in den namid-
dagse predicatie] de HC behandeld moet 
worden en zij spreekt niet over de andere 
belijdenisgeschriften om die te behande-
len. 

De reacties die ik op de preken van de NGB 
heb gekregen waren over het algemeen, 
dat zij moeilijk waren. In eerste instantie 
was ik van plan om de Dordtse leerregels 
[DL] na de NGB te gaan behandelen. Maar
dit belijdenisgeschrift is nog lastiger dan
de NGB, inhoudelijk zijn deze van een ho-
ger niveau dan de NGB. Daarom heb ik be-
sloten om dat niet te doen. Ik hoop in het
laatste jaar dat ik in uw midden ben weer
te beginnen met de HC. Misschien dat een
opvolger de DL nog eens met u wilt behan-
delen. 

Hoe lees je de Bijbel? 
Wat bedoel je nu precies als je zegt dat je de 
Bijbel aanvaardt als het Woord van God? En 
als je dat zegt, wat betekent dat dan voor 
je hoe je de Bijbel uitlegt? Deze vragen zijn 
ook vandaag volop in discussie. Maar laten 
we niet vergeten dat door de hele kerkge-
schiedenis heen deze vragen een rol heb-
ben gespeeld. Diverse kerkvaders, dat zijn 
beeldbepalende schrijvers en bisschoppen 
geweest uit de eerste eeuwen van onze 
jaartelling, hadden er ook mee te maken. 
Eén van hen is Irenaeus van Lyon. Wat kun-
nen wij van zijn opvattingen leren? Onder-
staande is een bewerking van een artikel 
uit het blad ‘Nader Bekeken’. Deze keer het 
tweede deel, in het vorige kerkblad stond 
het eerste deel. 

Gnostische bijbeluitleg vandaag
Opvallend is de gelijkenis tussen de gnosti-
sche benadering van de Bijbel en sommige 
manieren van bijbeluitleg die je vandaag 
tegenkomt. De gnostici brengen een ge-
laagdheid aan in de Schrift. In sommige de-
len vinden zij de boodschap van de hoogste 
god. Andere delen zijn van een lagere orde. 
Daar spreekt alleen de demiurg/schepper-
god, daar passen de apostelen zich aan hun 
hoorders aan, of hebben ze zelf nog maar 
beperkt inzicht. Maar hoe maken de gnos-
tici dit onderscheid? Op basis van een ken-
nisbron van buiten de Bijbel, namelijk hun 
geheime traditie. Die geeft inzicht in waar 
het in de Schrift eigenlijk om gaat. Als je in 
die traditie bent ingewijd, kun je Gods uit-
eindelijke spreken in de Bijbel op het spoor 
komen. 

Vrouw en ambt
Hier is er een overeenkomst met manieren 
waarop vandaag de Bijbel wordt gebruikt 
in kerkelijke discussies. Bijvoorbeeld om 
de vrouw in het ambt te rechtvaardigen. In 
die discussie is een van de grote vragen: als 
Christus en de apostelen ten diepste wilden 
dat ook vrouwen oudste zouden worden, 
hoe kan het dan dat ze dat niet explicieter 
hebben gezegd en in de praktijk gebracht? 
Waarom dan geen vrouwelijke apostelen 
onder de twaalf? Waarom dan geen zusters 
als oudsten? Dan is een van de antwoorden: 
zij hielden nog rekening met de hardheid 
van de harten. Ze waren expres voorzich-
tig in het zeggen van de waarheid, omdat 
de hoorders van toen daar nog niet aan 
toe waren, gebonden als ze waren door 
voorstellingen van de verhouding tussen 
man en vrouw van na de zondeval. Maar 
ondertussen fluisteren Jezus en Paulus in 
bepaalde teksten wel dat het daarnaartoe 
moest gaan (bijv. Gal. 3:28). Er zit een ‘be-
vrijdende lijn’ in de Bijbel, die wij vandaag 
eruit moeten halen en ten volle werkelijk-
heid moeten laten worden.

God is liefde
En deze methode van bijbeluitleg is dan 
ook moeiteloos toe te passen op andere si-
tuaties en ethische kwesties. Bijvoorbeeld 
de rechtvaardiging van homoseksuele re-
laties. Maar het gaat verder. Of misschien 
moet je zeggen: de ethische kwesties zijn 
een uitvloeisel van een veel diepere ver-
andering in het geloof in God. Er zullen 

weinig christenen zijn die zullen zeggen 
dat er twee goden zijn. De God van het 
Oude Testament die toornig is en de God 
van het Nieuwe Testament die liefde is. 
Alle christenen zullen zeggen dat er één 

God is, maar voor velen is Hij vooral een 
God van liefde. Liefde opgevat als onvoor-
waardelijke bevestiging van mensen. Al 
het andere wat de Bijbel zegt over God, is 
secundair en moet verstaan worden vanuit 
Zijn liefde. De eigenschap van Gods liefde 
wordt uitgespeeld tegenover zijn andere 
eigenschappen. Bijvoorbeeld Zijn toorn en 
Zijn heiligheid worden ondergeschikt ge-
maakt aan Zijn liefde. Irenaeus zou zeggen: 
omdat men de Schepper niet wil aanvaar-
den, bedenkt men een god boven Hem. En 
die god wordt vervolgens ‘teruggevonden’ 
in de Bijbel.

Wie bepaalt hoe we de Bijbel lezen?
Maar wie bepaalt dat wij de Bijbel zo moe-
ten lezen? Waar de helderheid van de 
Schrift wordt losgelaten, ontstaat een nieu-
we groep die de ware zin van de Schrift 
moet ontsluiten. Dan zien we de vergelij-
king met de gnostische leraren in de oude 
kerk. Zijn dat dan  bepaalde theologen of 
opinieleiders? Bezitten zij dan zogenaamd 
de kennis die nodig is om te weten wat de 
bijbelschrijvers echt bedoelden om te we-
ten wat blijvend geldig de tijd waarin wij 
leven? Hebben zij toegang tot de eigenlijke 
betekenis van de Bijbel? Dan krijgen zij een 
eigen gezag ten opzichte van hen en men-
sen worden van hen afhankelijk. De tragiek 
hier van is dat het geloof gebaseerd wordt 
op de mening van mensen en steeds min-
der op het onfeilbare Woord van God. 

Gods openbaring: schepping en Schrift 
Om Irenaeus’ benadering van de Bijbel te 
begrijpen, moeten we beginnen bij zijn 
visie op God en de mens. Zijn uitgangspunt 
is Genesis 1:1: ‘In het begin schiep God de 
hemel en de aarde.’ Daar wordt duidelijk 
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Van de Kerkenraad Pastoraat

Verkiezing kerkenraad
Zoals we vorige maand moesten bekend 
maken heeft diaken K. Slotegraaf wegens 
zijn gezondheid moeten besluiten het 
ambt terug te geven. Op dit moment heeft 
hij reeds het grootste deel van zijn 
taken neergelegd. Voor de ontstane 
vacature van diaken wordt daarom een 
ambtsdrager-verkiezing uitgeschreven 
op donderdag-avond 7 juli aanstaande.

Belijdende leden van de gemeente zijn in 
de gelegenheid om namen in te dienen 
voor de ontstane vacature tot zondag 5 
juni. Indienen van de namen graag bij de 
scriba, schriftelijk en ondertekend. 

We roepen u op om gebruik te maken van 
deze gelegenheid om namen in te dienen! 
Voor ons als kerkenraad is dit een belang-
rijke basis om de tweetallen op te kunnen 
stellen.

De Heere gedenke broeder Slotegraaf per-
soonlijk, maar ook ons als gemeente in deze 
verkiezing. Dat het is tot opbouw van de ge-
meente, tot de voortgang van de verkondi-
ging van het Woord, tot eer van Zijn heilige 
Naam en tot zaligheid van onze zielen.

dat God de Schepper is en de mens zijn 
schepsel. Er is daarom een afstand tussen 
God en mens, die de mens uit zichzelf niet 
kan overbruggen. Om God te leren kennen, 
moet Hij zich aan hem openbaren. Sterker 
nog: voor al zijn kennis, ook die van de 
schepping, is de mens afhankelijk van wat 
God hem te kennen geeft. Voor Irenaeus 
is Mattheus 11:27 fundamenteel: ‘Alleen 
de Vader kent de Zoon en de Zoon kent de 
Vader, en iedereen aan wie de Zoon het wil 
openbaren.’ De Vader en de Zoon kennen 
elkaar door en door. En alleen de Zoon kan 
de Vader openbaren aan mensen. Dat doet 
Hij ook, al vanaf het begin van de schep-
ping. Maar altijd in een bepaalde mate. Wij 
kennen God niet zoals God zichzelf kent. Wij 
leren Hem vooral kennen in zijn goedheid 

voor ons, in wie Hij voor ons, zijn schepse-
len, wil zijn. Die kennis ontvangen we al 
door de schepping, maar nog veel meer in 
de geschriften van het Oude en het Nieuwe 
Testament. Op dit punt bekritiseert Irenae-
us de gnostici. Zij willen niet afhankelijk 
zijn van wat God hun openbaart, maar een 
hogere en diepere kennis van God bezit-
ten. En daarom zoeken ze een god boven 
de God van de Bijbel. Maar die god blijkt 
nogal menselijke trekken te vertonen. Hij is 
veranderlijk, onderworpen aan het nood-
lot en niet almachtig. Omdat ze God willen 
kennen buiten zijn openbaring om, is hun 
godsbeeld automatisch een product van 
hun eigen geest.

Wordt vervolgd

Visitatie
Op woensdag 15 juni zal er een visitatiebe-
zoek gebracht worden aan de 
gemeente. Dit reguliere visitatiebezoek 
vindt volgens de kerkorde eens per 5 
jaar plaats. Zoals ambtsdragers 
gemeenteleden bezoeken, zo bezoeken 
visitatoren gemeenten, ker-kenraden en 
predikanten. Namens de visitatiecommissie 
van classis Midden hopen ds. H. v.d. Ziel en 
ouderling L. Scheurwater een bezoek te 
brengen. Mocht u als ge-meentelid de 
visitatoren willen spreken, dan kan dit tussen 
20.00 en 20.30 uur. Daarna zullen de 
visitatoren een bezoek brengen aan uw 
kerkenraad.
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Uit de gemeente

Roosters en Data

Meeleven is een kernwoord van gemeen-
te-zijn. Een belangrijke vorm van gemeen-
te-zijn is uw zorgen delen en daardoor de 
ander de mogelijkheid te geven om mee 

te leven. Helen door te delen! Stuur, elkaar, 
indien mogelijk, ter bemoediging een 
kaartje of toon op een andere manier be-
langstelling.   

Initiatief buurtenplan
Tringgg… hallo, we hebben een klei-
nigheidje voor jullie. Dit is namens het 
buurtenplan. Wat leuk zeg, dankjewel! 
Buurtenplan…? O ja, ik heb wel een mail 
voorbij zien komen. Wat is de bedoeling 
hiervan? Geen idee, dat weten wij ook 
nog niet precies. We gaan nu iedereen 
uit de buurt even langs om wat te bren-
gen en kijken hoe het gaat lopen én of er 
mensen zijn die buurtvrouw/buurtman 
willen zijn. 

Een paar weken later… er zijn 3 buurtvrou-
wen die een kopje koffie met elkaar gaan 
drinken en samen praten over het vorm-
geven van het buurtenplan. We spreken 
een moment af om iedereen uit de buurt 
uit te nodigen voor een koffieochtend. Tij-
dens deze ontmoeting vragen we de buur-
tjes hoe zij het buurtenplan zien. Er wordt 
gezellig met elkaar gekletst. Na deze mor-
gen wordt er een appgroep aangemaakt 
en we spreken een nieuw ontmoetings-
moment af. Tijdens deze ontmoetingen is 
het fijn om elkaar wat beter te leren ken-
nen. En om zo een stukje vertrouwen op 

te bouwen en er voor elkaar te zijn als het 
nodig is. 

Kortom…Een luisterend oor, een bemoedi-
gend kaartje, een appje, een telefoontje, een 
paar sokjes voor een baby die net is geboren, 
een pannetje soep voor een zieke of een 
welkomstpakketje voor nieuwe buurtjes. 
Het zijn de kleine dingen die het doen en we 
doen het met elkaar! Enkele buurten zijn nog 
op zoek naar buurtvrouwen/buurtmannen.   
Wil jij helpen? Stuur dan een mailtje naar di-
aken de Kool (kdekool@hhgede.nl). 

Vergader- en bijeenkomstenrooster
8 juni Collectemuntenuitgifte in de kerk
12 juni Koffie drinken en zingen na de morgendienst
15 juni  Visitatiebezoek
17/18 juni Nacht van gebed
25 juni Gemeentedag
1 t/m 4 juli JV-kamp
4 juli Collectemuntenuitgifte in de kerk
7 juli Ambtsdragerverkiezing
7 juli Voetbaltoernooi Kernhem
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Diaconie
Oppasrooster
5 juni - 1e Pinksterdag Jorieke Bouwheer, Klaasje Jansen

Geanne Visser, Ellen van der Vliet

6 juni -  2e Pinksterdag Nicolien de Kool, Lydia van Spronsen
Lisanne Bakker, Charlotte Pluimers

12 juni Elise van Duijn, Dinanda Vroegindeweij
Hadassa Adam, Liselotte van der Sluijs

19 juni Marianne Donkersteeg, Annette Aalbers
Annemieke van Engelenhoven, Anke van der Vliet

26 juni Marjolein van de Craats, Maartje van de Kamp 
Rebecca Adam, Marieke van Leeuwen

Kerkautorooster
5 juni - 1e Pinksterdag Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52  

Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf  0318 41 34 83

6 juni - 2e Pinksterdag Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19   
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters  06 154 698 14

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

19 juni:  Ede: mevr. van Wageningen 0627 52 23 53
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven  0318 41 75 07

26 juni:  Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52  
Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen  0318 56 15 49

Opbrengst collecten april
(collecteontvangsten fysiek, via de website en per bank)
Zondag  3-4 Thuis in Zuid 
Donderdag 7-4
Zondag 10-4 Landelijk Evangelisatiewerk 
Vrijdag 15-4
Zondag 17-4 Kimon 
Maandag 18-4
Zondag 24-4 Woord en Daad 

Per bank ontvingen we in april, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming
Thuis in Zuid 
Landelijk Evangelisatiewerk
Kimon
Woord en Daad 

Per bank zijn verder nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming
Landelijk jeugdwerk
Voorjaarszendingscollecte
Wycliffe, comité Karels 
GDC, Noodhulp en rampenfonds, Oekraïne 
Noodhulp, hongersnood Madagaskar 

Het grote verschil tussen Christus en de mens toont waar de ziel die gebrek aan alles heeft, naartoe 

moet gaan. Ga naar Christus, Hij is alles in allen. Wilt u genade ontvangen? Ga naar Christus ‘in Wie al 

de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn’ (Kol. 2:3). Christus is de grote Schatbewaarder, 

ga dan naar Christus. Zeg: ‘Heere, ik heb gebrek aan genade, maar U bent mijn levende Bron, vul mijn 

vat met Uw levende water. Heere, ik ben blind, maar U hebt zalf om mijn ogen te zalven. Ik ben ver-

vuild, maar U hebt water om mij te reinigen. Mijn hart is hard, maar U hebt bloed om mij te verzachten. 

Ik ben zonder genade, vervul mij met Uw genade.’  Thomas Watson

Collectebestemmingen
Op zondag 5 juni en maandag 6 juni, Eerste 
en Tweede Pinksterdag, wordt de jaarlijkse 
Pinksterzendingscollecte gehouden. Iedere 
landbouwer weet dat het nodig is om grond 
te ontginnen, het om te ploegen en zaad te 
zaaien, voordat hij oogst mag verwachten. 
De aarde moet goed zijn, wil het zaad ontkie-
men, opgroeien en vrucht dragen. Dat leert 
de Heere Jezus ons Zelf ook in de bekende 
gelijkenis over het zaad (Mattheüs 13). In 

Suriname wordt dit zowel in letterlijke als 
in figuurlijke zin ook gedaan: met de ge-
meenteleden worden bijvoorbeeld stukjes 
kostgrond ontgonnen en ingezaaid, om zo 
de levensomstandigheden van mensen te 
verbeteren. Tegelijk geeft deze gezamenlij-
ke bezigheid verbondenheid met en betrok-
kenheid op elkaar. Jezus leert ons Zelf dat 
Zijn gemeente samen één lichaam is, en ook 
in praktische dingen kan daar invulling aan 
worden gegeven. Maar naast deze vorm van 
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bezig zijn met goede grond en het zaaien van 
zaad, wordt er ook op een andere manier 
zaad gezaaid: de jongeren van de gemeente 
zijn onlangs op Bijbelkamp geweest, er is 
een wekelijkse Bijbelstudieavond voor vrou-
wen en sinds kort ook voor mannen, en op 
zondag wordt het zaad iedere week gezaaid 
in de erediensten. Bidt u mee om ontkieming 
van het gestrooide zaad, om groei en om 
vrucht? Dankt u God ook dat Hij, ondanks alle 
moeilijkheden die corona gebracht heeft de 
laatste jaren, Zijn gemeente vasthoudt, dat 
Hij niet loslaat wat Zijn hand begon!

Wilt u dit werk ook ondersteunen? Geef dan 
een bijdrage aan de pinksterzendingscol-
lecte. De opbrengst van deze collecte is be-
stemd voor het werk in Suriname en Malawi. 
Voor meer informatie over de werkzaamhe-
den van de ZHHK op beide zendingsvelden, 
zie www.zhhk.nl. U kunt ons ook steunen 
door een gift over te maken (IBAN: NL61 
RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld 
Hervormde Kerk te Veenendaal). We bedan-
ken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Zondag 12 juni is de zondag voor de ver-
volgde kerk. Traditiegetrouw is de eerste 
zondag na Pinksteren de Zondag voor de 
Vervolgde Kerk, want na de uitstorting van 
de Heilige Geest begon ook de vervolging. 
De diaconale collecte op deze zondag is be-
stemd voor Open Doors.

Op zondag 19 juni vieren we als gemeente 
het Heilig Avondmaal. De diaconale collec-
te en de opbrengst van het offerblok op de 
avondmaalstafel is deze zondag bestemd 
voor steunfonds van de MAF ten bate van 
het werk waarop Willem en Lydia de Bruin 
zich voorbereiden in Indonesië.

Op zondag 26 juni collecteren we voor het 
jeugdwerk in onze gemeente, specifiek 
voor het JV-kamp. Door oplopende tarie-
ven heeft de organisatie van het JV-kamp te 
maken met tegenvallende kosten. In deze 
tijd waarin prijzen hard stijgen willen we 
daar gezinnen niet te veel mee belasten. 
Daarom dragen we als diaconie dit jaar bij.
Alle collecten van harte aanbevolen. Laten 
we van onze overvloed geven voor God en 
onze naaste!

Inzage jaarcijfers diaconie 2021
De jaarcijfers van de diaconie over 2021 lig-
gen van 13 t/m 17 juni ter inzage in de kerk. 
U hebt dan gelegenheid om de jaarcijfers in 
te zien en vragen te stellen. Mocht u hier be-
langstelling voor hebben, neemt u dan con-
tact op met de penningmeester van de dia-
conie (penningmeesterdiaconie@hhgede.
nl) om een afspraak te maken voor inzage.

Ede geeft warmte
De energieprijzen stijgen de pan uit. De 
overheid heeft een korting op de ener-
giebelastingen toegezegd. De korting 
zal € 400,-- per adres bedragen. Maar de 
meerkosten door de prijsstijgingen zullen 
voor veel adressen per jaar € 1.000,-- tot € 
1.500,-- meer dan anders bedragen. In som-
mige situaties is het verschil nog meer! Deze 
kostenpost raakt de mensen met een smalle 
beurs heel erg. Reken daarbij de inflatie – de 
boodschappen zijn ook duurder dan nor-
maal- en het wordt zeker voor mensen met 
een laag inkomen erg passen en meten of 
het allemaal wel gaat lukken. In de media 
lezen we al over energiearmoede…

Het diaconaal platform Ede (DPE) -waarin 
meer dan 20 diaconieën uit Ede en de bij-

behorende dorpen samenwerken- start 
‘Ede geeft warmte’ als een actie van solida-
riteit en verbondenheid.

Niet iedereen heeft ‘last’ van de energie-
prijzen. Een energiecontract, een goed ge-
isoleerd huis of duurzaamheidsmaatrege-
len, dan voel je de financiële pijn minder. 
Het DPE daagt u uit om geld over te maken 
naar het Noodfonds Ede. Via het DPE is het 
Noodfonds ook ANBI. Met de opbrengst van 
deze actie krijgen de mensen met een laag 
inkomen en een hoge energierekening 
een bijdrage in de kosten. Deze actie zal de 
meerkosten niet oplossen, maar hiermee 
tonen we wel het gevoel van solidariteit 
met de mede-Edenaren.
Ede geeft warmte loopt in de kerken vanaf 
eind april. De actie zal via de media ook 
andere burgers vragen mee te doen. Bin-
nenkort start ook de werving van mensen 
uit Ede die tot de doelgroep van de actie 
behoren. Mocht u mensen weten, die hier-

bij horen, laat hen gerust weten dat ze zich 
binnenkort kunnen aanmelden.

Doet u mee met Ede geeft warmte?
Uw gift kunt u overmaken naar NL42 ABNA 
0425 2885 44 t.n.v. Noodfonds Ede met 
vermelding van ‘Ede geeft warmte’.

DPE werkgroep ‘Ede geeft warmte’
Jan de Kluijver. edegeeftwarmte@gmail.com

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.

Opbrengst collecten april
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag  3-4 
Zondag  3-4 Kerk en pastorie 
Donderdag 7-4
Zondag  10-4
Zondag  10-4 Kerk en pastorie 
Vrijdag  15-4
Vrijdag  15-4 Kerk en pastorie 
Zondag  17-4 Commissie Opleiding en Vorming 
Zondag  17-4 Kerk en pastorie 
Maandag 18-4 Commissie Opleiding en Vorming 
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Maandag 18-4 Kerk en pastorie 
Maandag 18-4 Paasappèl 
Vrijdag 22-4 Trouwdienst 
Zondag 24-4
Zondag 24-4 Kerk en pastorie 

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

Opbrengst collecten april
(collecteontvangsten fysiek, via de website en per bank)

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in april € 44,60 opgebracht. De opbrengst komt ten goede van 
Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

Giften
In april ontvingen we via diaken Karels 1x € 20,00. Verder ontvingen we een gift in col-
lectemunten van € 10,00. Beide giften met algemene bestemming.

Oude metalen
In april ontvingen we € 452,77 voor oude metalen.

Uitgifte collectemunten 
Nu de fysieke collectes weer hervat worden, zullen we ook weer periodiek een avond 
plannen waarop u collectemunten kunt kopen in de kerk. We reserveren daarvoor één 
vaste avond per maand. Dat wordt (in principe) afwisselend de eerste maandag of de 
eerste woensdag van de maand. Op deze avonden kunt u van 19.30 uur tot 21.30 uur 
collectemunten kopen in de kerk. 

Omdat dit telkens aan het begin van de maand valt, kort na het verschijnen van de Quo Va-
dis, hopen we in het vervolg ook alvast de datum voor de volgende maand te vermelden. 
Voor de maanden juni en juli is de muntenuitgifte op woensdag 8 juni en maandag 4 juli. 

U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@
hhgede.nl.  
 
Thuisadressen uitgifte collectemunten 
Vanaf juni kunt u uw collectemunten ook bij diverse gemeenteleden thuis bestellen en 

op afspraak afhalen. Zo bent u niet meer afhankelijk van de momenten die we als kerk-
voogdij voor de uitgifte van munten plannen. 

We hebben de volgende gemeenteleden bereid gevonden om de uitgifte vanuit huis te 
verzorgen: 

Bennekom:
Fam. Soeters 
Hofrustlaan 53, 6721 TA Bennekom 
Telefoon: 06-40653424 
Mail: stl@vanlodenstein.nl                         

Ede-Zuid:
Fam. Budding 
Berckheydestraat 40, 6717 NJ Ede 
Telefoon: 0318-633548 
Mail: budding-kleppe@kpnplanet.nl 

Ede-Noord:
Om een goede ‘dekking’ te kunnen bieden, zijn we nog op zoek naar een uitgifte-adres 
in Ede-Noord. Is dat wellicht iets voor u? Neemt u dan vrijblijvend contact op met één 
van de kerkvoogden, of via administratie@hhgede.nl.
U kunt de munten vooraf bij hen bestellen per mail of telefoon. De contactgegevens zijn 
bovenstaand opgenomen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat u de munten alleen op 
afspraak bij hen afhaalt. 

Duurzaamheid en de kerk
Als gemeente hebben we het voorrecht om een mooi gebouw te hebben waarin we 
kunnen samenkomen. Het bezit van een eigen gebouw maakt ook het ook relevant om 
na te denken over duurzaamheid. Doordat onze kerk een groot dak heeft bestaat wel-
licht de mogelijkheid om een deel van ons stroomverbruik zelf op te wekken met zonne-
panelen. Hoe zou dat dan ingericht moeten worden? Kan de verwarming van het kerk-
gebouw en de pastorie ook duurzamer? Welke maatregelen zijn ervoor nodig om dit 
mogelijk te maken? Zijn er andere dingen mogelijk om de kerk duurzamer te laten zijn? 
De kerkvoogdij heeft als taak om de kerkdienst mogelijk te maken door de stoffelijke 
belangen van de gemeente te behartigen. Bovenstaande vragen horen daar ook bij. 
Heeft u ervaring met deze vragen? Wilt u de gemeente vooruithelpen door mee te den-
ken over duurzaamheid in/rondom ons kerkgebouw en de pastorie? Meldt u dan aan bij 
Arnold Keurhorst (0649466075 of akeurhorst@hhgede.nl). We beleggen dan een avond 
om de ideeën te verzamelen en te bespreken wat de volgende stappen zijn.

Met vriendelijke groeten, Arnold Keurhorst
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Verenigingen en Kringen

Activiteitencommissie

Zending en Evangelisatie

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 17 september. We beginnen om 9.00 uur en ron-
den af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 
0649 923749 of Dirk Jan 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.   

dragen. Dat leert de Heere Jezus ons Zelf 
ook in de bekende gelijkenis over het zaad 
(Mattheüs 13). 

In Suriname wordt dit zowel in letterlijke 
als in figuurlijke zin ook gedaan: met de 
gemeenteleden worden bijvoorbeeld 
stukjes kostgrond ontgonnen en ingezaaid, 
om zo de levensomstandigheden van men-
sen te verbeteren. Tegelijk geeft deze ge-
zamenlijke bezigheid verbondenheid met 
en betrokkenheid op elkaar. Jezus leert ons 
Zelf dat Zijn gemeente samen één lichaam 
is, en ook in praktische dingen kan daar in-
vulling aan worden gegeven. 

Maar naast deze vorm van bezig zijn met 
goede grond en het zaaien van zaad, wordt 
er ook op een andere manier zaad gezaaid: 
de jongeren van de gemeente zijn onlangs 
op Bijbelkamp geweest, er is een weke-
lijkse Bijbelstudieavond voor vrouwen en 
sinds kort ook voor mannen, en op zondag 
wordt het zaad iedere week gezaaid in de 
erediensten. Bidt u mee om ontkieming van 
het gestrooide zaad, om groei en om vrucht? 

Dankt u God ook dat Hij, ondanks alle moei-
lijkheden die corona gebracht heeft de 
laatste jaren, Zijn gemeente vasthoudt, dat 
Hij niet loslaat wat Zijn hand begon! 

Vrouwenvereniging
We hebben de laatste bijeenkomsten alweer 
gehad voor dit seizoen. Met elkaar de Jako-
busbrief behandeld en wat waren het rijke 
Bijbelstudies. Jakobus wijst op het belang van 
de christelijke levenswandel, voor de echt-
heid van het geloof als ook om de wereld te 
tonen dat het goede nieuws mensenlevens 
verandert. Jakobus wil laten zien dat geloof 
zonder goede werken dood geloof is. Maar 
ook telkens een bemoediging, ook in tijden 
van verzoeking. Een citaat uit het boekje: 
‘... wie om de Naam van Christus gelasterd 
of uitgebuit wordt, moet niet bezwijken of 
boos worden, maar volharden! Lijdzaam zijn 
= nooit opgeven! Wat is het doel van de vol-
maaktheid? Een christen moet leren om elke 
beproeving om te zetten in heerlijkheid...’ 

Wij mogen altijd naar God gaan om wijs-
heid, die ons zo vaak ontbreekt, met een 

hartelijk vertrouwen. Het sprak mij aan, 
deze duidelijke taal. Ik denk dan aan dat 
lied ‘Heer, ik wil horen, Uw zachte stem, 
laat andere stemmen in mij zwijgen’.

Het was goed om elkaar met regelmaat te 
ontmoeten. In juni, juli en augustus zullen 
er geen bijeenkomsten zijn. We houden 
jullie op de hoogte in de komende tijd. 

             Hartelijke groet van Marianne, Maar-
tje, Hannie, Hermien en Henriëtte

Jeugdvereniging Ichthus
In mei hebben we een heel gezellige af-
sluitende avond gehad. We zijn bij familie 
Sloof op het veld wezen lasergamen, en 
dat was echt leuk! Gelukkig was het weer 
goed, en konden we ons tijdens het spel 
verschuilen achter allemaal constructies 
van pallets en planken. Hoe donkerder het 
werd hoe leuker het werd! Om 22.00 uur 

Gemeentedag 2022
Zaterdag 25 juni vindt de jaarlijkse gemeen-
tedag plaats! Dat betekent tijd voor ont-
moeting, gezelligheid, sportiviteit, leuke 
activiteiten en mooie gesprekken. Iedereen 
is welkom. Tussen 16.00 uur en 17.30 uur 
is er de mogelijkheid om uw auto te laten 
wassen. Tegelijk starten we om 16.00 uur 
met spellen op het terrein van de kerk en 
kunt u meedoen aan een creatieve work-
shop. Natuurlijk mag het springkussen niet 
ontbreken en kan er weer heerlijk gespron-
gen worden door de kinderen. Vanaf 17.30 
uur kunt u meebieden in de dienstenvei-
ling en ondertussen de maaltijd nuttigen. 
Ook tussendoor is er genoeg mogelijkheid 
om wat lekkers te eten of te drinken. Uw 

diensten voor de veiling kunt u aanmelden 
via het formulier op de website. We zijn be-
nieuwd wat u deze keer aanbiedt! 

Hulp tijdens de gemeentedag is altijd wel-
kom. Wilt u bij één van de activiteiten mee-
helpen, geef dat dan door aan Maartje van 
de Kamp of mail naar actie@hhgede.nl.

Voetbaltoernooi
Op donderdagavond 7 juli organiseren we 
weer een voetbaltoernooi op het grasveld 
bij het Huis van Kernhem. Alle geïnteres-
seerden, jong of oud, zijn van harte wel-
kom. Of het nu is om mee te strijden voor 
de winst, of om aan te moedigen. Zet deze 
datum dus alvast in uw en jouw agenda!

Bericht uit Suriname
Iedere landbouwer weet dat het nodig is 
om grond te ontginnen, het om te ploegen 

en zaad te zaaien, voordat hij oogst mag 
verwachten. De aarde moet goed zijn, wil 
het zaad ontkiemen, opgroeien en vrucht 
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Puzzelhoekje

Sommigen zouden naar de tafel van de Heere willen gaan zonder gewassen te zijn. Pas op, u god-

deloos mens! Wilt u het wagen om aan te zitten terwijl uw zonden niet vergeven zijn? Durft u het te 

wagen het brood met een onreine ziel aan te nemen? O, u zult er eenmaal bitter berouw van hebben. 

Ik vertrouw dat sommigen van u deze dag in de heerlijkheid zullen gedenken. Maar ik vrees dat som-

migen van u zich deze dag zullen herinneren in de hel.

Robert Murray McCheyne

Niemand gaat naar de hemel door een gebed op te zeggen, gedoopt te worden of lid te worden van een 

kerk, maar door met nederige onderwerping in Jezus Christus te geloven.  Steven J. Lawson

sloten we af met een belangrijke mede-
deling:
We kregen al vaak de vraag en eindelijk 
kunnen we het goede nieuws brengen: we 
mogen weer op kamp! Dit jaar gaan we van 
vrijdagavond 1 juli t/m maandagmorgen 4 
juli.

Alleen kunnen we niet meer naar het be-
kende Gees afreizen. Maar we zijn vol goe-
de moed op zoek gegaan naar een andere 
locatie en na een zoektocht langs heel veel 
locaties hebben we er eentje gevonden die 
beschikbaar was en aan onze wensen vol-
doet. We hadden al een tipje van de sluier 
opgelicht via de app dat het in Brabant is en 
nu mogen jullie het weten: Groepsaccom-
modatie de Putte in Hoogeloon.

Dat betekent dat jullie je vanaf nu ook aan 
kunnen melden. We hebben al een mail en 
een app rondgestuurd met alle informa-
tie, de link naar het aanmeldformulier en 
hoe je de eigen bijdrage kan betalen. Heb 

je deze nog niet ontvangen stuur dan een 
appje naar Arja (06-24986274) of mail naar 
jv@hhgede.nl. Je krijgt dan de info alsnog.

We zijn druk met het nadenken over het 
programma. Ideeën zijn altijd welkom! 
Nog even kort alle info op een rij:
• Locatie: de Putte, Hoogeloon 
• Wanneer: 1 t/m 4 juli 
• Wie: Alle jongeren van de gemeente

van 12 t/m 25 jaar. 
• Eigen bijdrage: 50,- p.p.

Mocht de eigen bijdrage echt een probleem 
zijn om mee te gaan dan kan je contact op-
nemen met de JV-leiding of de diaconie en 
vinden we vast een oplossing!

Houd je app in de gaten voor alle updates 
over kamp en tot ziens! Wij hebben er on-
gelooflijk veel zin in!

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

Ha jongens en meisjes,
Weten jullie welke namen er in het ver-
haaltje passen? Ik ben benieuwd of jullie er 
uit komen. De kleurplaat gaat over Pinkste-
ren, dat verhaal hoor je vast ook in de kerk 
of op school binnenkort en lees het anders 
thuis nog maar eens na. Wanneer je de puz-

zel hebt opgelost en de kleurplaat hebt ge-
kleurd dan mag je hem ook deze keer weer 
naar mij sturen via puzzelhoekje@hhgede.
nl of naar de Valkestein 917 6714 BG in Ede.
Ik zie de puzzels en kleurplaten graag ver-
schijnen.

Groetjes Simone

Opvolger gezocht!
Omdat Simone binnenkort gaat trouwen én verhuizen, zoeken we een opvolger. Lijkt u/
jou het leuk om maandelijks het puzzelhoekje en de kleurplaat in de kerkbode te verzor-
gen? Neem dan snel contact op met de redactie via redatiekerkbode@hhgede.nl
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VerhaalKleurplaat

Uit: “Hoe een spin het leven van een man 
redde” door Tony Hutter 
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn) 

Susannah
“Opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.” 
(Kolossenzen 1 : 18b)

De eerste zondagavond dat Spurgeon in 
zijn gemeente in Londen preekte, zat er 
een jonge vrouw in de kerk. Susannah 
Thompson heette ze. ’s Morgens was ze 
er niet geweest, maar ’s avonds kwam ze 
naar de kerk. Ze was niet bepaald onder 
de indruk van Spurgeon. Ze vond zo’n plat-
telandsjongen eigenlijk niet sjiek genoeg 
om in Londen te preken. Maar langzamer-
hand ging ze het steeds fijner vinden om 
naar hem te luisteen. Hij leerde haar ook 
kennen en hij vond haar heel erg aardig. Je 
begrijpt het al – ze werden verliefd, kregen 
verkering en waren vast van plan om met 
elkaar te trouwen.

De Bijbel leert ons dat een christen niet 
moet trouwen met een ongelovige. Susan-
nah geloofde en Spurgeon ook. Ze waren 
heel gelukkig met elkaar. Toch kwam er 
een moment waarop Susannah helemaal 
niet gelukkig was. Op een dag, nog voordat 
ze getrouwd waren, vroeg Spurgeon of ze 
zin had om met hem mee te gaan naar een 
bijeenkomst waar hij zou preken. Het was 
niet zijn eigen gemeente, maar ergens in 
een grote zaal. In deze tijd preekte Spur-
geon soms wel twaalf of dertien keer per 
week! Susannah woonde toen nog bij haar 
ouders. Spurgeon werd uitgenodigd voor 

de lunch, want de diens zou ’s middags ge-
houden worden. Na het eten bestelden ze 
een rijtuig dat hen naar de zaal bracht. On-
derweg praatten ze opgewekt met elkaar. 
Toen kwamen ze bij de zaal. Een grote trap 
leidde naar de ingang. Veel mensen gingen 
er naar binnen. Susannah probeerde dicht 
bij Spurgeon te blijven toen ze de treden 
opliepen, maar Spurgeon scheen haar he-
lemaal vergeten te zijn. Toen ze bovenaan 
gekomen waren, ging hij gewoon een smal 
zijdeurtje binnen waar de organisatie van 
deze bijeenkomst op hem wachtte. Zonder 
ook maar iets tegen Susannah te zeggen – 
zelfs geen “tot straks!” – verdween hij. Hij 
was haar totaal vergeten!

Kun je je voorstellen hoe Susannah zich 
voelde? Ze werd heel kwaad. Ik weet niet 
of ze gestampvoet heeft, maar ze was in 
elk geval zo boos dat ze meteen naar huis 
vertrok. Susannahs moeder was verbaasd 
dat ze zo snel weer terug was. “Wat is er 
gebeurd?” wilde ze weten. Susannah ver-
telde haar alles. Nu begrijpen moeders 
meestal heel veel en zeggen ze – geloof 
het of niet – vaak verstandige dingen. 
Susannahs moeder herinnerde Susannah 
eraan dat Spurgeon zich helemaal gaf aan 
God en Zijn dienst en dat de Heere de eer-
ste plek in zijn leven had. Ze zei ook dat ze 
zeker wist dat Spurgeon niet onvriendelijk 
had willen zijn. Susannah liet de woorden 
van haar moeder tot zich doordringen. Mis-
schien had ze gelijk. Ze ging naar boven om 
er verder over na te denken. Later op de 
avond stopte er een rijtuig voor de deur. 
Spurgeon sprong eruit. Hij rende naar de 

2120



Overige berichten

voordeur. Susannahs moeder deed open. 
“Waar is Susie?” vroeg Spurgeon. “Ik heb 
haar overal gezocht, maar kon haar nergens 
vinden. Is ze alleen naar huis gekomen?” 
Susannahs moeder vertelde Spurgeon wat 
er gebeurd was en riep toen Susannah naar 
beneden. Al snel waren ze weer goede 

vrienden. Spurgeon had er veel spijt van 
dat hij Susannah was vergeten en haar ver-
driet had gedaan. Susannah had door zijn 
gedrag een belangrijke les geleerd – de 
Heere en Zijn werk moeten de eerste plaats 
hebben. De apostel Paulus schreef: ‘Opdat 
Hij in allen de Eerste zou zijn.’

De dag is als volgt ingedeeld: 
- Het ochtendprogramma bestaat uit

twee lezingen voor hen die zich bezin-
nen op een uitzending. In de eerste le-
zing staat de vraag ‘heb ik een roeping
nodig’ centraal, in de tweede lezing
gaat het over de psychische vereisten
voor de zendingswerker. 

- Het middagprogramma bevat diverse
workshops, gericht op verschillende
doelgroepen. Daarnaast is er een lezing 
over de blijvende taak van zending. Er is 
gedurende de dag ruimte voor het stel-
len van uw vragen, contact en ontmoe-
ting staan centraal. 

U bent van harte uitgenodigd op D.V. za-
terdag 28 mei 2022. De dag vindt plaats 
in de HHG te Woudenberg, Frans Halslaan 
21, 3931 LT, Woudenberg. De dag start om 
10.00 uur en wordt om 15.00 uur afge-
sloten; de lunch is inbegrepen. Aan deze 
dag zijn geen kosten verbonden, er zal 
wel een collecte gehouden worden ter 
bestrijding van de onkosten. Aanmelding 
voor deze dag kan via de website (www.
zhhk.nl) of door een e-mail te sturen naar 
info@zhhk.nl. 

Met vriendelijke groet, Zendingsbureau 
Hersteld Hervormde Kerk

Cursus evangelisatie in de gemeente 
nodig?
De landelijke Commissie Evangelisatie 
merkt dat er behoefte is aan toerusting 
en hierin voorzien we graag. Afgelopen 
winterseizoen is de tiendaagse cursus (za-
terdagmorgens) gehouden in Achterberg, 
Rijssen en Staphorst. Een korte cursus van 
vijf avonden is in diverse gemeenten ge-
geven. We zoeken nog mogelijkheden om 

cursus te geven in de kleine gemeenten 
van ons kerkverband die zich midden in 
een evangelisatiegebied bevinden.  

We bieden diverse vormen van toerusting:

Bewustwordingsavond op aanvraag
Een gemeenteavond over de opdracht tot 
evangelisatie en het komen tot evangelisa-
tieactiviteiten.

Cursus evangelisatie (tien zaterdagmorgens)
We denken na over de opdracht tot evan-
gelisatie, hoe we kunnen evangeliseren 
en gaan praktisch aan de slag met com-
municatie. We hopen in het najaar o.a. te 
starten in Leerbroek en Ridderkerk. Het is 
ook mogelijk in uw woonplaats een (kor-
te) cursus aan te vragen als er vijf cursisten 
zijn.  

Korte cursus
Een korte praktische cursus van vijf avon-
den waarbij we enkele onderwerpen van 
de tiendaagse cursus behandelen.

Cursussen speciaal gericht op een bepaalde 
doelgroep:

Kinderevangelisatie
In twee avonden helpen we bij het opzet-
ten van kinderevangelisatie, presenteren 
we de nieuwe kinderevangelisatiemetho-
de en geven we toerusting over het vertel-
len van een Bijbelverhaal op een kinder-
club.

Evangeliseren in de straat / in het dorp
We gaan twee avonden praktisch aan de 
slag aan de hand van gesprekstechnieken 
en diverse casussen.

Vacature organist 
We zijn op zoek naar nieuwe organisten 
om het huidige team wat uit te breiden. 
Kunt u een orgel bespelen dan willen we u 
graag uitnodigen op de onderstaande va-
cature te reageren:
 
Gezocht: organist (m/v) voor de begeleiding 
van de gemeentezang in onze erediensten.
 
Het begeleiden van de gemeentezang is 
een mooie en dankbare taak, waarin de 
lofzang, het klagen en bidden van de ge-
meente begeleid mag worden. Er zal een 
voorspeelavond belegd worden waarin 
eventuele kandidaten uitgenodigd wor-
den om het orgel te bespelen en enkele 
psalmen te begeleiden. 
 
Wij ontvangen uw reactie graag uiter-
lijk  zaterdag 11 juni. De kerkvoogdij kijkt 
uit naar uw reactie:  secretariskerkvoog-
dij@hhgede.nl

Nacht van gebed!
Beste jongere (en andere gemeenteleden),
Open Doors organiseert jaarlijks een Nacht 
van Gebed. Bid je mee? Als gemeente wil-

len we - vooral met jullie jongeren - in de 
nacht van 17 op 18 juni luisteren en kijken 
naar de verhalen van vervolgde christenen, 
leren van hun geloof in de Heere Jezus en 
samen voor hen bidden. Gebed is hard no-
dig. De avond zal van 19.45u tot 02.00u 
duren. Bid je een uurtje of langer mee? Ie-
dereen is welkom! (Wel zal een deel van 
de avond alleen voor onze jongeren zijn.) 
Meer informatie volgt via de mail/ app. 

Herwina Lam-Prins

Ontmoetings- en toerustingsdag ZHHK
Zaterdag 28 mei 2022 wordt door Zending 
Hersteld Hervormde Kerk een ontmoe-
tings- en toerustingsdag belegd. Deze bij-
eenkomst is bedoeld voor iedereen die be-
trokken is bij en/of geïnteresseerd is in het 
zendingswerk. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan leden van de gemeente die zich af-
vragen of zij een roeping hebben voor het 
zendingswerk, ouders/kinderen van hen 
die werkzaam zijn in het zendingswerk of 
zich daartoe aangetrokken voelen, leden 
van thuisfrontcommissies, kerkenraden en 
plaatstelijke zendingscommissies en ten-
slotte alle gemeenteleden die de zending 
een warm hart toedragen. 
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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 juni. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk don-
derdag 16 juni 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 min-
dervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Mocht u 
(tijdelijk) een gereserveerde plaats aan de linkerkant van de kerk nodig hebben, kunt 
u deze aanvragen bij de kerkvoogdij. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor 
bestemde fietsstrook achter de kerk.

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

Diverse doelgroepen
Toerusting evangeliseren onder specifieke 
doelgroepen. Bijvoorbeeld: moslims, asiel-
zoekers.

Vierjarige HBO opleiding tot evangelist
De opleiding kan in de avonduren worden 
gevolgd. Cursisten worden toegerust om 
als ‘zelfstandig’ evangelist te functioneren, 
een evangelisatieproject aan te sturen en 
ook anderen toe te rusten voor evangeli-
satie.  De opleiding is vooral praktisch in-
gericht en direct toepasbaar in de praktijk. 
Zowel mannen als vrouwen zijn welkom!

Aanmelding is mogelijk via: https://www.
hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie 
of bel met het Kerkelijk Bureau tel. 0318 
505 541.
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Gedicht

Uw goede Geest

Laat Uw goede Geest mij vóórgaan,
Heere, op het smalle pad.

Geef dat ik steeds achter U aan,
gaan mag naar Uw hemelstad.

Opdat ik niet af zal wijken
van de rechte levensbaan.

Voor geen zonde zal bezwijken,
die mij trekt bij U vandaan.

Moet ik soms door duist’re dalen,
houd mij stevig aan Uw hand.
Zelf zal ik zo licht verdwalen,
op de reis naar ’t Vaderland.

Heer’, ik kan Uw Geest niet missen,
‘k heb Hem nodig, ieder uur.
Zelf kan ik me zo vergissen.

Zwak ben ik en kort van duur.

O, wat zijn er veel gevaren,
binnen in mij, om me heen.

Maar mijn oog blijft op U staren,
‘k steun op U, mijn Rots, alleen.

Zo mag ‘k veilig verder reizen,
door Uw goede Geest geleid.
Tot ik eeuwig U mag prijzen,

dicht bij U in zaligheid.

M.A. Groeneweg – de Reuver
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