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

Hij die het geld liefheeft, zal er nooit door 
verzadigd worden. Rijkdom dijt uit, maar 
verzadigt niet. ‘En zelfs als iemand verza-
digd zal zijn door rijkdom, dan is [die ver-
zadiging] niet zo, dat zij hem toestaat om 
te slapen; maar zo, dat hij al zijn dagen in 
duisternis en rouw, in veel opvliegendheid 
en ziekte en woede [verkeerd heeft].’ Hoe 
kan hij immers slapen, die de verontrus-
tende bewaking van zijn goud uitoefent, 
huivert voor verliezen, over winsten na-
denkt, de rentes berekent, zijn voorraadka-
mers telt? Dit is dus een slechte ziekte, die 
de goede rust van zijn geest wegneemt. 
De hang naar weelde, de begeerte, het 
verlangen, het wereldse genot, de ambitie 
die snel het heilzame effect van de nuch-
terheid bederft, het zijn allemaal slechte 
ziekten. De verleiding van deze wereld is 
uiteindelijk in zijn geheel een pestilentie. 
Raak haar dus niet aan, betast haar niet; het 
is een besmettelijke ziekte, ze bezoedelt u; 
het is een ziekte, ze infecteert u. ‘Proef niet 
van die zaken die allemaal tot het verderf 
leiden, juist door er gebruik van te maken’, 
heeft de apostel gezegd. En elders roept 
hij: ‘De wortel van alle slechte dingen is 
de hebzucht.’ Ze doet ziekten ontstaan, ze 
zaait smarten, kortom, ‘degenen die haar 
hebben begeerd, hebben zich met veel 
smarten belast.’ Dat is een pestilentie, die 
vaak niet warm of koud, maar wat erger is 
dan warm of koud, die lauw maakt, zodat 

zij uit de mond van de Heere Jezus worden 
uitgespuwd. [Dergelijke mensen zijn het] 
die Hij vanwege hun ernstige zonden uitge-
worpen heeft. Dit is een pestilentie die niet 
een ziekte bij een paar mensen, maar een 
ziekte bij iedereen doet ontstaan! ‘Het hele 
hoofd is in smart, het hele hart is in droef-
heid. Van de voeten tot het hoofd van de 
zondaren zijn er zweren.’ Het hele hoofd is 
in smart, omdat zij die wijs worden geacht, 
door de smart van de hebzucht worden ge-
kweld. Het gevoel van een wijze is immers 
in zijn hoofd, en dit kan ook betrokken wor-
den op degenen van de Kerk die uitmunten 
boven anderen. ‘Het hele hart is in droef-
heid’, omdat wij wijs zijn in de zaken die 
vleselijk zijn en de slaglinie van ons hart 
in de grond begraven door onze vleselijke 
begeerten. Daarom spreekt de Heere tot 
iedereen in zo’n situatie ‘dat Hij hun [ook] 
een vlezen hart gegeven heeft’. ‘Van de 
voeten tot aan het hoofd’ verspreidt de af-
schuwelijke besmetting van de ziekten zich 
verder, aangezien men onderhevig is aan 
de besmetting en die van anderen mee-
krijgt. Gesteld dat iemand bedrogen wordt 
in de uitwerking van zijn begeerte, en het 
eergevoel van een weduwe niet heeft kun-
nen overwinnen, de akker [dus] niet heeft 
kunnen binnendringen, dan brengen al die 
zieken toch op hun beurt de ziekten wel 
op elkaar over. Hoe vaak zuchten ouderen 
niet, dat ze zo lang niet kunnen drinken. 

Onverzadigbaar

(Psalm 1)
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KerkdienstenHoe vaak betreuren ze het dat ze opgehou-
den zijn lichte vrouwen na te lopen, omdat 
ze nog steeds de behoefte hebben om dat 
te doen. Hoe vaak zijn - in de verhalen van 
dronken mensen - de deugden onderwerp 
van beschimping, strekken zonden tot eer, 
is eerlijkheid onderwerp van spot, wekt 
onthouding de lachlust op, ziet men me-
delijden als onzin. Dat zijn ziekten die hun 
kwade invloeden op velen overdragen. 
De verderfelijke verleiding van weinigen 
komt bij velen terecht. Er zitten mensen in 
vergaderingen die anderen, die gewoon 
nuchter zijn, tekortdoen, terwijl ze zelf nog 
kotsen van hun kater; er zitten mensen in 
herbergen die met elkaar vechten omdat 
ze dronken zijn, met in hun midden een 
prostituee vol wijn, die de een behaagt en 
de ander verblindt en allen doet ontvlam-
men vanwege de vurige begeerte van de 
seksuele lust. Als een ingetogen persoon 
voorbijkomt, slaan de kleuren hem uit en 
wordt hij door hen allemaal zonder uitzon-
dering lastiggevallen. Maar wie schande-
lijk is, wordt door de mond van allen ge-
prezen en hij gaat als een ziekte over op de 
zielen van ieder individu. Hij die door zijn 
schanddaden gevierd is, brengt zeer velen 
ertoe om zijn dwaling na te volgen. En zo 
begaan ze hun eigen kwaad, terwijl ze de 
zonde van de ander nadoen. Zit niet te mid-
den van hen, voor wie de heilige profeet 
vluchtte. Volg hem na, die vluchtte en in 
ieder geval niet zat; die zei: ‘Ik heb niet ge-
zeten in de vergadering van hen die kwaad 

deden, en met hen die ongerechtigheden 
plegen, zal ik niet binnentreden.’ Leg ons 
uit, David, op welke wijze u hen ontvlucht-
te. Beschrijf deze kanten van hen, opdat 
ook wij ze kunnen ontvluchten, opdat we 
niet worden geïnfecteerd door de besmet-
ting ermee. ‘Ze zijn bedorven’, zegt hij, ‘en 
afschuwelijk geworden, er is niemand die 
goeddoet, er is er niet tot één toe.’

Wordt vervolgd
Deze meditatie is het 11e 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 gebie-
den 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 leer-
ling gehad n.l. Augustinus, later bisschop
van Hippo. Deze beroemde leerling heeft
ongeveer drie jaar onder zijn preken en on-
derwijs gezeten en is door hem gedoopt.
Door middel van deze uitleg van psalm 1
kunnen wij kennis maken met de gedach-
ten wereld van Ambrosius.

2 okt. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
18.30 uur Ds. W. van Vlastuin (Wezep)
1e collecte  Commissie Israël
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

9 okt. 10.00 uur Ds. H. Verheul (Woudenberg)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Noodhulp
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

16 okt. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

20 okt. 19.30 uur Ds. A.I. Kazen (Hoevelaken)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij

23 okt. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek 
1e collecte  Stichting Nijlvallei
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

30 okt. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. D.C. de Pater (Emst)
1e collecte Wycliffe comité Karels
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

De mens is op zijn best en het hoogst wanneer hij op zijn knieën oog in oog komt te staan   met God. 

Martyn Lloyd-Jones

De meest essentiële vraag die we moeten stellen aan allen die beweren christen te zijn, is deze: heb-

ben zij een grote dorst naar God? ... Is hun leven op Hem gericht? Ze gaan steeds verder door om Hem te 

leren kennen. 

Martyn Lloyd-Jones
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Uit de pastorie

Van de Kerkenraad

Eva speciaal door God geschapen is uit 
Adam. Paulus’ woorden sluiten elk situatie 
uit waarin gezegd kan worden dat Eva af-
stamt van een eerder bestaand menselijk 
wezen of menselijk ras.

5. 1 Korintiërs 15:20-22, 44-49
In dit lange gedeelte over de opstanding
staan belangrijke parallellen en ook ver-
schillen tussen Adam en Christus.
Want dewijl de dood door een mens is, zo
is ook de opstanding der doden door een
Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, 
alzo zullen zij ook in Christus allen levend
gemaakt worden. (1 Kor. 15:21-22)

In vers 22 zet Paulus ‘Adam’ en ‘Christus’ 
tegenover elkaar: ‘Want gelijk zij allen in 
Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus 
allen levend gemaakt worden.’ Adam is de 
‘mens’ van het vorige vers – ‘Want dewijl 
de dood door een mens is, zo is ook de op-
standing der doden door een Mens.’ (1 Kor. 
15:21). Deze twee mensen lijken op elkaar 

in die zin dat zij werkelijk bestaande perso-
nen geweest. De dood komt tot ‘allen’ die 
‘in Adam’ zijn, het opstandingsleven komt 
tot ‘allen’ die ‘in Christus’ zijn. We kunnen 
twee belangrijke gevolgen trekken uit 
Paulus’ uitspraken in deze verzen. In de 
eerste plaats vertelt deze parallel tussen 
Adam en Christus dat zij allebei werkelijk 
mens zijn geweest. Het in twijfel trekken 
van de menselijkheid van één van hen is 
het in twijfel trekken van de menselijk-
heid van de ander. In de tweede plaats, 
Paulus’ bewering over Adam en Christus in 
deze verzen is geen bijkomende zaak voor 
hem, maar is het hart van zijn evangelie. 
De opstanding is één van de zaken die voor 
Paulus van fundamenteel belang is. Lees 1 
Korintiërs 15:3-4 maar eens. De historiciteit 
van Adam is een vast en zekere zaak van 
Paulus’ leer m.b.t. de opstanding van Chris-
tus. Het erkennen van de historiciteit van 
Jezus Christus is onlosmakelijk verbonden 
met het erkennen van de historiciteit van 
Adam.

Is Adam een historische figuur geweest? 
Dat is een vraag die in het evolutiedebat 
regelmatig terugkomt. Uit het Nieuwe Tes-
tament zijn minimaal acht passages aan te 
wijzen die het bestaan van een historische 
Adam en Eva ondersteunen. De vorige keer 
de eerste twee bewijzen, nu de bewijzen 3 
t/m 5. 

3. Romeinen 5:12-21
Deze belangrijke passage zegt ons: Daar-
om, gelijk door een mens de zonde in de
wereld ingekomen is, en door de zonde
de dood; en alzo de dood tot alle mensen
doorgegaan is, in welke allen gezondigd
hebben.... (Rom. 5:12)

Paulus gaat dan verder met een uitge-
breide bespreking van de parallellen 
tussen Adam en Christus. Hoe ziet Paulus 
Adam? In de eerste plaats identificeert 
Paulus Adam in vers 14 als ‘een type van 
degene die komen zou’, dat wil zeggen 
met de Heere Jezus, want het woord ‘type’ 
wijst op overeenkomst. Het woord ‘type’ 
wil ons duidelijk maken dat er op een be-
paald moment in de geschiedenis van de 
verlossing wordt gewezen naar een ander 
[later] moment in dezelfde geschiedenis. 
Zij wijst ons op een werkelijke historische 
relatie. Door dit woord toe te passen be-
vestigt Paulus’ de overeenkomst tussen 
Adam en Christus en dus de historische re-
latie tussen deze twee mensen. Adam en 
Christus zijn historische mensen die zich in 
dezelfde lijn van de geschiedenis bevin-
den. Deze historische lijn heeft bovendien 
zijn betekenis en verbondenheid in het 

verlossingsplan van God. De relatie die 
Paulus legt tussen Adam en Christus heeft 
daarom noodzakelijke gevolgen voor ons 
begrijpen van de persoon van Adam. Adam 
is een historische persoon en niet een min-
der historische persoon dan Jezus Christus. 
We zijn kunnen dus niet zomaar beweren 
dat Adam een mythische of semihistori-
sche figuur was, en volhouden dat Jezus 
Christus een volledig historische figuur is 
geweest. Het is goed om te beseffen dat 
deze Adam, voor Paulus, de Adam is waar-
over in Genesis 1 t/m 3 in detail wordt ge-
sproken. Adam is de eerste mens, die God 
heeft geschapen en van wie het gehele 
menselijke ras biologisch afstamt. Dat te 
ontkennen zet alles op losse schroeven.

4. 1 Korintiërs 11:8-9
Want de man is uit de vrouw niet, maar de
vrouw is uit de man. Want ook is de man
niet geschapen om de vrouw, maar de
vrouw om de man.

Paulus noemt Adam en Eva niet bij naam in 
1 Korintiërs 11:8-9. In deze verzen vat hij 
het Bijbelse verslag samen van de schep-
ping van Adam en Eva in Genesis 1-2. In 
het bijzonder vertelt Paulus over de spe-
ciale schepping van Eva uit Adam (1 Ko-
rintiërs 11:8; vgl. Gen. 2:21-23). Deze pas-
sage geeft inzicht op Paulus’ begrijpen van 
Adam en Eva in tenminste twee opzichten. 

In de eerste plaats beschouwt Paulus Adam 
en Eva als personen die werkelijk hebben 
bestaan en het verslag van Genesis 1-2 als 
een historisch verslag. In de tweede plaats 
zegt Paulus, in navolging van Genesis, dat 

Verkiezing voor het ambt van diaken 

 Voor de vacature van diaken wordt

opnieuw een ambtsdragerverkiezing 
uitgeschreven op woensdagavond 2 no-
vember aanstaande, dat is op dankdag. De 
stemmingsvergadering zal aansluitend aan 
de avonddienst op dankdag plaatsvinden.

Belijdende leden van de gemeente zijn in 
de gelegenheid om namen in te dienen 
voor de ontstane vacature tot zondag 2 ok-
tober. Indienen van de namen kan bij de 
scriba, schriftelijk en ondertekend. 
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Pastoraat

Uit de gemeente

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.

Vergaderdata kerkenraad 2e helft 2022 
Voor het tweede halfjaar van 2022 heeft 
de kerkenraad de volgende vergaderdata 
vastgesteld: 
• 19 oktober
• 9 november
• 14 december

In dit seizoen hopen we een start te maken 
met een Plan van Aandacht, dat is een be-

leidsplan voor de gemeente. Daarvoor be-
ginnen we met het vaststellen van een aan-
tal speerpunten, waarop we de komende 
tijd concreter willen gaan worden. Ook be-
ginnen we met het nadenken over een pro-
fielschets van een te beroepen predikant, in 
verband met het op handen zijnde emeritaat 
van onze dominee, september volgend jaar.

Als kerkenraad wensen we u voor het nieu-
we seizoen van harte Gods zegen toe! Dat 
Zijn genade en trouw u zal vergezellen. La-
ten we bidden om de zegen in de eredien-
sten en de andere ontmoetingen. Dat alles 
mag zijn tot eer van Zijn grote Naam en tot 
zaligheid van onze zielen!
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Roosters en Data

Vergader- en bijeenkomstenrooster
29 september Gemeenteavond over Israël
30 september JV +16
3 oktober Catechisatieavond voor ouders
3 oktober Belijdeniscatechisatie
5 oktober Uitgifte collectemunten
6 oktober Lidmatenkring
7 oktober JV -16
8 oktober Gebedskring
9 oktober Koffiedrinken na de morgendienst
10 oktober (Belijdenis)catechisatie
12 oktober Ouderenmiddag
13 oktober Jongvolwassenkring
14 oktober JV +16
17 oktober (Belijdenis)catechisatie
18/19 oktober Vrouwenvereniging
19 oktober Kinderclub
20 oktober Weekdienst
21 oktober Activiteitenavond JV -16/+16
22 oktober Gebedskring
31 oktober (Belijdenis)catechisatie
2 november Ambtsdragerverkiezing
7 november Uitgifte collectemunten
19 november Klusmorgen

Kerkelijke agenda voor komende seizoen 
Zondag 18 september was de opening van het winterwerk. Er staan voor de komende 

maanden diverse bijeenkomsten gepland. De kalender van het nieuwe seizoen is in 
te zien via onze website (www.hhgede.nl) en de app van de gemeente. Hier vindt u 
steeds de meest actuele data en tijden zoals die bekend zijn. Door op een agenda item 
te klikken, ziet u meer informatie (indien beschikbaar). 

Voorheen werd de agenda in papieren vorm uitgedeeld. Mocht u daar opnieuw prijs 
op stellen dan kunt u deze zelf uitprinten via de knop ‘Afdrukken’ rechts bovenaan de 
kalender op hhgede.nl. Bent u niet in de gelegenheid om te printen, kunt u deze aan-
vragen bij één van de kerkvoogden. 

Oppasrooster 
2 oktober Annette Aalbers, Lydia van Spronsen

Judith Aalbers, Geanne Visser
9 oktober Klaasje Jansen, Carola Jol

Hadassa Adam, Sarah Pluimers 
16 oktober Martine Schipper, Dinanda Vroegindeweij

Lisanne Bakker, Eloïse van der Sluijs  
23 oktober  Jorieke Bouwheer, Jacobien van der Vliet 

Rebecca Adam, Anke van der Vliet 
30 oktober Nicolien de Kool, Willemien Oostrom 

Annemieke van Engelenhoven, Liselotte van der Sluijs

Oproep
Beste gemeenteleden, 
Mag ik een beroep op jullie doen? Het is fijn dat we een kindercrèche hebben, waardoor 
de ouders de mogelijkheid krijgen om beiden naar de kerk te kunnen gaan. Het mooie 
nieuws is dat we qua aantal kinderen groeien. Nu snapt u/jij dat we onze handen soms 
er letterlijk vol aan hebben. Daarom deze oproep: Wij zoeken vrouwen/moeders die 
eens in de twee à drie maanden een zondagochtend willen oppassen. Dat geldt ook 
voor onze jonge meiden in onze gemeente. Ben je 12 jaar of ouder en vind je het leuk 
om op te passen? Meld je dan aan bij mij, app of bel tel.: 0612140263 of mail mij gerust 
jbouwheer@hhgede.nl. Alle hulp is van harte welkom!

Hartelijke groet, Jorieke Bouwheer-Mandersloot

Kerkautorooster 
2 oktober Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19     

Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf  0318 41 34 83 

9 oktober Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters  0615 46 98 14
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Diaconie

16 oktober Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19     
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven 0318 41 75 07

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

30 oktober Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19     
Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen 0318 56 15 49

Herhaalde oproep!
We zoeken kerkauto’s voor Ede. Wie wil zich ongeveer één keer per maand beschik-
baar stellen en gemeenteleden uit Ede, die geen vervoer hebben, naar de kerk en weer 
thuisbrengen? Neem alstublieft contact op met D.J. van Leeuwen 0318-561549

Opbrengst collecten augustus
Zondag 7-8 
Zondag 14-8 Noodhulp Oekraïne 
Zondag 21-8 Diaconaal gastenhuis de Oase 
Zondag 28-8 

Per bank ontvingen we in augustus aanvullend nog de volgende collectegelden:
Algemene bestemming
Noodhulp Oekraïne
Diaconaal gastenhuis de Oase 

Per bank zijn verder nog de volgende collectegelden nagekomen:
Landelijk jeugdwerk
FNGP
Dorcas
GDC, diaconale projecten Malawi 
Thuis in Zuid 

Collectebestemmingen
Op 2 oktober is er weer de jaarlijkse Isra-
elzondag. Ook dit keer bent u weer in de 
gelegenheid uw gaven voor Israël te ge-
ven. Bijzonder ook dat we vanuit de Her-
steld Hervormde Kerk actief mogen zijn in 
Israël en de kleine christelijke gemeente 
van Dimona en haar inloophuis al 5 jaar 
mogen steunen. Daarnaast ondersteunen 
we ook kleinschaliger projecten in lectuur 
en bijstand onder Messiasbelijdende joden. 
We zijn ook dankbaar dat deze activiteiten 
steeds meer ingang vinden in de gemeen-
ten en de collecten toenemen voor dit 
mooie werk. Van harte aanbevolen. Wilt u 
meer informatie over de activiteiten van de 
Commissie Israël van de Hersteld Hervorm-
de Kerk, bezoek dan onze website.

Pakistan is getroffen door veel regen. Dat 
zorgt voor veel overlast. In Oekraïne is er 
nog steeds oorlog. Ook in Syrië en Jemen 
duren de oorlogen voort. Veel vluchtelin-
gen zijn op zoek naar een veilig verblijf. Om 
mensen in deze noden bij te staan, wordt 
er op zondag 9 oktober 2022 gecollecteerd 
voor noodhulp.

Op 23 oktober is de diaconale collecte be-
stemd voor Stichting Nijlvallei, www.nijl-
vallei.nl. 

Deze christelijke stichting doet diaconaal 
werk onder de allerarmste christenen in 
Egypte. Minstens 30% van de Christenen 
in Egypte leeft onder de armoedegrens. 
Velen van hen geven al hun geld aan eten 
uit, vaak niet meer dan brood, thee, suiker, 
macaroni en wat ketchup voor de smaak.  
Door de oorlog in Europa zijn de voedsel-
prijzen in Egypte in 2022 met meer dan 

40% gestegen, waardoor de allerarmsten 
nog dieper in de misere zijn gedrukt. De 
kerken in Egypte doen hun uiterste best om 
deze armen in hun nood bij te staan, maar 
hoe doe je dat als al je gemeenteleden ge-
bukt gaan onder hoge inflatie? Stichting 
Nijlvallei helpt een tiental kerken om met 
de Kerstdagen 1.000 weduwen en 1.000 
gezinnen een voedselpakket te geven 
waar ze weken mee vooruit kunnen. In dat 
pakket zitten eerste levensbehoeften als 
rijst, bakolie, macaroni, thee en suiker. Om 
de Kerstdagen extra feestelijk te maken zit 
in dit pakket ook wat kip, vlees of vis. Dat 
kunnen ze zelf nooit kopen; voor velen 
kost een kilo vlees 
evenveel als het 
geld waar ze een 
week van moeten 
rondkomen. Leest u 
ook het artikel over 
het mooie werk van 
Stichting Nijlvallei in het Reformatorisch 
Dagblad vorig jaar op https://www.rd.nl/
artikel/948745-jos-strengholt-worstelt-
met-armoede-in-egypte of via de QR hier-
naast. 

Op zondag 30 oktober is de opbrengst van 
de diaconale collecte bestemd voor het Bij-
belvertaalwerk in Tanzania, ondersteund 
door Wycliffe Comité Karels.

Diaconale collecten op de andere zon-
dagen die geen specifiek doel hebben, 
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 
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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 met een dankbaar hart geven voor God 
en onze naaste!

Nacht zonder dak
We kijken terug op een mooie en geslaagde 
‘Nacht zonder Dak’ met onze jongeren. Deze 
actie was gecombineerd met de startavond 
voor het nieuwe JV-seizoen. De opkomst was 
goed, we hebben mooie ‘krotten’ gemaakt 
en nog heel redelijk geslapen! Gemeente, 
heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid 
in deze actie. Bedankt voor de vele giften, 
het meehelpen op de avond en het sponso-
ren van een Dixi-toilet! In totaal is er 1428 
euro opgehaald! Hiervan was 838 euro vorig 
jaar al binnengekomen. Wist u dat ruim 500 
euro door Liselotte en Eloïse van de Sluijs is 
opgehaald? Knappe prestatie!

De opbrengst gaat naar de stichting Tear-
fund voor de onderstaande projecten:

1. Rehab Centre in Oeganda
Ondanks dat de natuur in Oeganda prach-
tig is, zijn er op het platteland vaak weinig
kansen. Veel jonge mensen gaan daarom
op zoek naar een beter leven in de hoofd-
stad Kampala. Helaas is het leven in de stad 
erg hard en veel jongeren komen op straat
terecht. Om te overleven kiezen veel jonge 
meiden noodgedwongen voor de prostitu-
tie. Dat is vaak de enige manier om geld te
verdienen. Annette uit Oeganda maakt zich 
kwaad over dit onrecht en heeft daarom
een opvanghuis opgericht: Rehab Centre.

Samen met Tearfund helpt zij kwetsbare 
meiden uit de prostitutie door middel van 
therapie en vakopleidingen.

2. ACT in India
In Mumbai is het contrast tussen arm en
rijk enorm. In deze grootste stad van
India wonen veel rijke zakenmannen,
maar een ander groot deel van de inwo-
ners woont in getto’s aan de rand van de
stad. Het leven in de getto’s is gevaarlijk.
Mensenhandel komt veel voor en meisjes
en vrouwen lopen het risico om seksu-
eel misbruikt te worden. Tearfunds part-
nerorganisatie ACT begeleidt families in
Mumbai en organiseert trainingen en ac-
tiviteiten om kinderen en jongeren van
de straat te houden. Daarnaast helpt ACT
slachtoffers van huiselijk geweld en kin-
dermishandeling.

3. ETSC in Nepal
In Nepal is het voor veel jongeren een
uitdaging om een goede toekomst op
te bouwen. Door beperkte baankansen
lijkt migratie een oplossing. Maar veel
mensen worden daardoor juist slachtof-
fer van mensenhandel en slavernij. Ook
in de gemeenschap zelf is het niet altijd
veilig. Seksueel en fysiek geweld, kind-
huwelijken en kinderarbeid zijn helaas
nog steeds de realiteit. Tearfund werkt
in Nepal samen met de lokale organi-
satie ETSC. Zij helpen gemeenschappen
om de handen ineen te slaan om samen
een eind te maken aan de problemen. Er
wordt gewerkt aan lokale werkgelegen-
heid en weerbaarheid. Het project be-
trekt hierin scholen, lokale autoriteiten,
ondernemingen en groepen vrouwen en
jongeren.

Vrijwilligershulp ‘Oog voor Elkaar’ 
Voor hulpvragen kunt u bellen naar Marie-
ke Oostrom (06-44591308), Carolien van 
der Sluijs (06-55086368) of Dirmia van der 
Welle (0318-572166). U kunt ook mailen 
naar vrijwilligershulp@hhgede.nl. 

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

Opbrengst collecten augustus
Zondag 7-8 
Zondag 7-8 Kerk en pastorie 
Zondag 14-8 
Zondag 14-8 Kerk en pastorie 
Zondag 21-8 
Zondag 21-8 Kerk en pastorie 
Zondag 28-8 
Zondag 28-8 Kerk en pastorie 

Per bank ontvingen we in augustus aanvullend nog de volgende collectegelden:
Algemene bestemming
Kerk en pastorie 

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in augustus € 39,40 opgebracht. Deze opbrengst komt voor de helft ten 
goede van Wycliffe (familie Karels), en voor de helft ten goede van MAF (familie De Bruijn).

Uitgifte collectemunten 
Voor de maanden oktober en november staat de muntenuitgifte gepland op woensdag 
5 oktober en maandag 7 november. Op deze avonden kunt u van 19.30 uur tot 21.30 
uur collectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de 
kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis:
-  Ede-Noord: fam. Schipper, Corversbos 31, 06-13820531, cschipper@hhgede.nl
-  Ede-Zuid: fam. Budding, Berckheydestraat 40, 0318-633548, 

budding-kleppe@kpnplanet.nl
-  Bennekom: fam. Soeters, Hofrustlaan 53, 06-40653424, stl@vanlodenstein.nl 
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Tellers gezocht!
Nu het fysieke collecteren weer hervat is, dienen de collecte-opbrengsten ook weer pe-
riodiek geteld te worden. Als diaconie en kerkvoogdij beleggen we eens per maand een 
‘telavond’, waarop we alle collectes van de voorgaande maand tellen en verwerken. 
We doen dat op dezelfde avonden als de muntenuitgifte. Voor de maanden oktober en 
november staat dit gepland op woensdag 5 oktober en maandag 7 november. 
Om diaconie en kerkvoogdij te ontlasten, zijn we op zoek naar gemeenteleden die ons 
hierbij willen helpen. Het gaat om maximaal 2 uurtjes per avond. Wilt u/wil jij eens per 
maand of eens per 2 maanden op deze wijze een steentje bijdragen aan het werk in de 
gemeente? Meld je dan bij één van de kerkvoogden, of via een mailtje naar administra-
tie@hhgede.nl.

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 19 november. We beginnen om 9.00 uur en ron-
den af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keur-
horst 0649-923749 of naar 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.

Kinderclub
Beste allemaal,
De startdag is alweer achter de rug. Het 
was leuk he? Er zijn veel foto’s voorbij 
gekomen, waarop duidelijk te zien was 
dat het heel gezellig was met elkaar. 
En ook de 1e clubmiddag is alweer ge-
weest. De jongste groep is heel groot met 
wel 20 kinderen. 

Er zitten verschillende nieuwe kinderen op 
de club. Misschien is dat even wennen, maar 
het is leuk om andere kinderen uit de kerk te 

zien en elkaar te leren kennen. De volgende 
clubmiddag is op woensdag 19 oktober en 
begint om 14.00 uur. We hopen jullie alle-
maal weer te zien. Van harte welkom!

Groetjes van de meesters en jufs.

Catechese
Maandagavond 3 oktober willen we graag 
in gesprek met de ouders over de cateche-
se. Deze avond zal onder leiding staan van 
de jeugdouderling J. van Wolfswinkel en 
de jeugddiaken J. van Harten. We stellen de 
aanwezigheid en inbreng van alle ouders 

bijzonder op prijs omdat het over jullie kin-
deren gaat en dan met name over de zaak 
van het geloofsonderricht. Op deze avond 
zijn onze jongeren er niet bij. We beginnen 
om 19.30 uur. 

Op 10 oktober zal de jeugdouderling en 
jeugddiaken in gesprek gaan met onze 
jongeren. Hoe zien zij de catechese en wat 
verwachten zij?  Uiteraard verwachten we 
al onze jongeren. Op deze avond zijn de ou-
ders er niet bij. We beginnen om 19.30 uur. 

Als catecheet zal ook de heer L. Soeters 
erbij aanwezig zijn, hij zal aantekeningen 
maken van deze avonden, zodat we met 
de gemaakte opmerkingen aan de slag 
kunnen en ze mogelijk een plaats kunnen 
geven in de lesstof. 

De eerste echte catechese les voor onze 
jongeren is dus op maandag 17 oktober. 
We beginnen in principe met vier leeftijds-
groepen:

a) De jongeren van 12 en 13 jaar: 18.30-
19.10 uur - ds. W. Schinkelshoek

b) De jongeren van 14 en 15 jaar: 19.15-
19.55 uur - dhr. L. Soeters 

c) De jongeren van 16 en 17 jaar: 20.00-
20.40 uur - dhr. L. Soeters

d) De jongeren van 18 jaar en ouder:
20.45-21.25 uur - dhr. L. Soeters 

Dhr. L. Soeters doet de groepen 2 t/m 4 om-
dat ik op dat tijdstip belijdeniscatechese 

geef. Voor de jongeren van 18 jaar en ou-
der kunnen er naast de gewone lesstof, 
ook thematische onderwerpen behandeld 
worden. We vragen van onze jongeren hun 
thema op te geven, zodat we ons er op 
kunnen voorbereiden. 

We gebruiken dit seizoen voor alle jonge-
ren boekje B dat behoort bij hun leeftijd. 
Het boekje zal verstrekt worden. Neem het 
boekje A van vorig jaar mee en lever het 
in, als je dat nog niet gedaan hebt. Het is 
overbodig om af te spreken dat we op tijd 
komen, de boekjes bij ons hebben en het 
[geringe] huiswerk gemaakt hebben. Als je 
voor of op 1 september 2022 12 jaar bent 
geworden dan ben je welkom in groep a. 
De overige groepen spreken voor zich.

Belijdeniscatechese
Op maandagavond 3 oktober starten we 
met de belijdeniscatechese. Het is op elke 
maandagavond uitgezonderd de schoolva-
kanties. Op 3 oktober maken we kennis met 
elkaar en nemen door wat belijdeniscate-
chese inhoudt en wat er van je verwacht 
wordt. Het boek dat we gaan gebruiken is: 
‘Leren om te leven’, deel 5. Lessen voor de 
belijdeniscatechese. Schaf het boek aan, 
als je meedoet. Welkom om 20.00 uur in de 
kerk.   

Ouderenmiddag
Op woensdag 12 oktober mogen we als ou-
deren van de gemeente ook weer samen-
komen. Deze middag zal in het teken staan 

Ik vraag niet of je dingen over Hem weet, maar ken je God, geniet je van God, is God het middelpunt 

van je leven, de ziel van je wezen, de bron van je grootste vreugde? Zoals Hij is bedoeld te zijn. 

Martyn Lloyd-Jones
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van ontmoeting, bijpraten en iets met een 
quiz. We beginnen om 14.30 uur. Welkom!  

Lidmatenkring
Donderdagavond 6 oktober om 19.30 uur 
is er de lidmatenkring. We vervolgen onze 
reis door de 1e brief van Johannes. We gaan 
nadenken over 1 Joh. 2 vs. 3 t/m 11. Allen 
hartelijk welkom!

Jongvolwassenkring
We zijn vorig seizoen begonnen met het 
boekje ‘Daarom ga ik naar de kerk’ van 
ds. A.A.F. van de Weg. We hebben met el-
kaar gelezen en besproken de eerste drie 
hoofdstukken van het boekje. Op 13 okto-
ber willen we hoofdstuk 4 ‘Van kerkgang 
tot ontmoeting met God’ met elkaar lezen 
en bespreken. Als je komt, schaf dan het 
boekje aan. We beginnen om 19.30 uur. 
Jongeren, komt allen! 

Zinnige Zondagavond
Het is alweer een poosje geleden dat we 
met de ‘Zinnige Zondagavonden’ groep 
bijeen zijn geweest. Corona heeft ook deze 
bijeenkomsten stilgelegd. Voor mogelijke 
nieuwelingen, de bedoeling van de Zinni-
ge Zondagavonden is, om met elkaar na te 
denken over wezenlijke aspecten van het 
geloof en dan in het bijzonder over de ver-
dediging van het christelijk geloof. De zgn. 
apologetiek. Mogelijk vind je hier een ant-
woord op de vragen die in de maatschappij 
door collega’s etc. aan je gesteld worden. 
Elke jongere/jongvolwassene van de ge-
meente is welkom. We behandelen per 
keer een hoofdstuk uit het boek ‘Ik heb te 
weinig geloof om een atheïst te zijn’ van de 
bekende Amerikaanse apologeten Norman 
L. Geisler en Frank Turek. De bedoeling is

dat je het boek en het werkboek aanschaft. 
Je kunt gratis van mij een digitale versie 
krijgen van het boek. Het werkboek heb ik 
niet digitaal. De bedoeling is dat je het be-
treffende hoofdstuk leest en de vragen uit 
het werkboek probeert te beantwoorden. 
Laat het weten als je belangstelling hebt 
om te komen dan zullen we deze kring 
weer opstarten.  

Gebedssamenkomst
We kennen in onze gemeente een gebeds-
kring die om de twee weken op zaterdag-
morgen van 7.15 uur - 8.15 uur samenkomt 
in de kerk. Eerst vindt er een Bijbelse be-
zinning plaats aan de hand van één van de 
psalmen en vervolgens wordt de nood van 
land, volk en kerk in gebed aan de Heere 
voorgelegd. In verband met de nood van 
de tijd waarin wij leven worden er mo-
menteel – door anderen - ook regionale 
interkerkelijke gebedssamenkomsten ge-
organiseerd. Iedereen is welkom om deel 
te nemen aan zo’n regionale samenkomst. 
Heeft u belangstelling? Voor meer inlichtin-
gen omtrent tijd en plaats: fam. Harskamp 
tel. 0630 82 56 55. 

JV Ichthus
De vorige keer waren we het stukje voor de 
kerkbode vergeten en kwamen we daar-
achter toen de kerkbode uitkwam. Niet 
heel handig, daarom deze keer een extra 
lang stukje waarin natuurlijk de terugblik 
op kamp niet mag worden vergeten!

Kamp
Het eerste weekend van juli zijn we met 
een hele grote club naar Brabant afge-
reisd. Voor het eerst sinds lange tijd naar 
een nieuwe locatie, maar die overtrof al 

onze verwachtingen. Mooie locatie met 
veel buitenfaciliteiten op het terrein en in 
de buurt. We hebben met elkaar nagedacht 
over de vruchten van de Geest en hebben 
op zaterdagmorgen gehoord over evan-
gelisatie onder prostituees. Meisjes van de 
leeftijd van sommige jongeren belanden al 
in de prostitutie om allerlei redenen. Iets 
wat indruk op veel van ons heeft gemaakt.  
Aan het eind heeft iedereen een kaartje 
voor een prostituee geschreven die een 
volgende keer uitgedeeld kan worden als 
er weer een groep op pad gaat. 

Op zondag zijn we naar de Hersteld her-
vormde gemeente van Sprang-Capelle 
geweest en hebben we een preekbespre-
king gehouden samen met de JV daar. Een 
mooie ervaring. In de avond hebben we 
een sing-in gehouden. 

Naast momenten van bezinning hebben 
we veel sportieve momenten gehad, waar-
onder een nachtspel in het bos, volleybal-
toernooi en natuurlijk ook een ‘bonte’ 
avond waarin iedereen iets leuks had be-
dacht. Ook het kampvuur mocht niet ont-
breken, twee avonden op rij. 

Wat zijn we dankbaar dat alles zo goed 
verlopen is. De sfeer was goed, er zijn geen 
erge dingen gebeurd en het voelde een 
beetje als één familie! Vooraf hadden we 
dit gehoopt en erom gebeden en we heb-
ben boven verwachting veel zegeningen 
ontvangen. God is goed! Dank ook voor uw 
gebed als ouders en gemeenteleden. 

Wisseling leiding
Helaas hebben we tijdens het kamp van 
twee van de leiding afscheid genomen: 

Ernst en Jeannette gaan stoppen. Dit in 
verband met wisseling van (vrijwilligers)
werk. We willen jullie bedanken voor alle 
jaren inzet voor de JV en Gods zegen toege-
wenst in alle andere taken die jullie doen! 

Tijdens de Nacht zonder Dak (verslag volgt 
hieronder) hadden we een hele bijzondere 
bezoeker: een heuse zwerver met gitaar. 
Sommige jongeren herkenden zijn stem, 
maar konden die niet direct thuisbrengen 
nu hij zo onherkenbaar was. Het bleek 
Tjeerd (van Spronsen) te zijn. Hij komt ons 
team versterken vanaf dit seizoen. Van hart 
welkom!

Op dit moment hebben we nog één vaca-
ture binnen de JV-leiding. We hopen u in 
één van de volgende kerkbodes te kunnen 
vertellen dat deze ook opgevuld is.

Startavond + nacht zonder dak
De aftrap van het nieuwe seizoen is inmid-
dels geweest. We hebben hiermee de star-
tavond en de actie voor stichting Tearfund 
gecombineerd op het terrein van de fam. 
Sloof. We hebben ’s avonds een gezellig sa-
menzijn gehad. Er was de mogelijkheid om 
te kletsen, te volleyballen en we hebben 
een kookworkshop op open vuur gehad 
van Jan van Wolfswinkel. Een leuke uitda-
ging om in het donker op een vuur hambur-
gers te bakken en cake in een pan te ma-
ken. Daarna hebben degenen die bleven 
slapen een hutje in elkaar gebouwd met 
pallets, plastic, karton en andere materia-
len en begon het buitenslaapavontuur. Af 
en toe regende het (soms heel hard), maar 
deze bikkels hebben het volgehouden. Na 
een ontbijt ‘s morgens is iedereen weer 
vertrokken. Er is een mooi bedrag van 590,- 
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Puzzelhoekje

opgehaald! En vorig jaar, toen de Nacht 
zonder Dak uiteindelijk niet doorging, is 
er ook al een mooi bedrag opgehaald. Het 
totaalbedrag staat vermeld, elders in de 
kerkbode bij de diaconie.

Jaarthema
Ook dit jaar hebben we weer 
een jaarthema: ‘Leef je leven?!’.  
Een aantal vragen n.a.v. dit thema zijn: Hoe 
leef je je leven? Welk leven leef je? Wat 
voor leven vraag God van je? We hopen hier 
samen met elkaar over in gesprek te gaan 
tijdens de JV-avonden.

Planning oktober
In oktober staan de volgende avonden op 
de planning:
• 30 sept.: JV +16, 
• 7 okt.: JV -16, 
• 14 okt.: JV +16 
• 21 okt.: Activiteitenavond JV +16/ JV -16
• 28 okt.: Herfstvakantie

Houd allemaal de app in de gaten voor wat 
we die avonden gaan doen. Ben je nog 
nooit op JV geweest? Van harte welkom om 
een keer te komen. Neem ook gerust een 
vriend of vriendin mee. We kijken uit naar 
jullie komst!

Vrouwenvereniging
Beste zusters,
Een manier om elkaar beter te leren ken-
nen, is om met elkaar te eten. Dit hebben 
we voor het eerst geïntroduceerd en wat 
was iedereen enthousiast! Heel gaaf om dit 
met elkaar mee te maken en elkaar op een 
ontspannen manier beter te leren kennen. 
Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!
We mogen ook weer nieuwe zusters ver-
welkomen, echt fijn. Wat maakt het ook 
zinvol om met elkaar God beter te leren 
kennen én elkaar te ZIEN, te ontmoeten. 

In oktober hopen we weer 2x bij elkaar te 
komen,  18 oktober en 19 oktober Bijbels-
tudie 4 (Openbaring 1:9-20) 

Nog even iets wat we onder jullie aandacht 
willen brengen: lid zijn neemt geen ‘ver-
plichtingen’ met zich mee! Misschien denk 
je wel ‘liever niet, anders voel ik mij ver-
plicht elke keer te komen’ of ‘ik moet vast 
een inleiding houden, en dat durf ik echt 
niet!’. 

Laat dit geen drempel zijn, want dan stre-
ven we het doel voorbij. Bij deze van harte 
welkom! Voor meer informatie app of bel 
gerust! 

Ha jongens en meisjes,
Hebben jullie vorige week een leuke start-
dag van de kinderclub gehad? En hebben 
jullie alle vossen kunnen vinden? Ik heb ge-
hoord dat jullie het het komende jaar over 

dieren uit de Bijbel gaan hebben. Daarom 
heb ik een woordzoeker opgezocht waarin 
17 dierennamen staan. Ik ben benieuwd of 
jullie ze allemaal kunnen vinden! Een Bij-
belverhaal waarin het over heel veel dieren 

gaat, is het verhaal van Noach en de ark. In 
de Bijbel staan niet de namen van die die-
ren, maar misschien kan je zelf wel, tijdens 
het kleuren, een aantal dieren bedenken 
die met Noach mee de ark in zijn gegaan. 

Als je de woordzoeker hebt gemaakt of de 
kleurplaat hebt gekleurd, mag je hem weer 
sturen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of 
naar Stakenberg 30 6718 DE Ede.

Groetjes, Debora
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Kleurplaat Verhaal

Uit: “Tekko en de witte man” door A. Vogelaar 
– van Amersfoort 
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn) 

Hoofdstuk 1: De zieke baby (vervolg) 
Tekko was intussen naar buiten gegaan. 
Wat doelloos liep hij rond en petste met zijn 
hand een voorbij drentelend varken op zijn 
dikke achterste, zodat het dier er schreeu-
wend vandoor ging. Tekko glimlachte even 
maar meteen verscheen er weer een rim-
pel boven zijn ogen. Want Tekko dacht na, 
heel diep na. Hij maakte zich ook zorgen 
om zijn zusje, van wie hij zoveel hield. Hij 
was dol op het kleine spartelende ding, dat 
zo begon te kraaien als het hem zag. Maar 
nu was ze ziek en lag maar heel stil in een 
hoek van de hut; vaak lag ze zacht te hui-
len. En hoe lang was ze nu al ziek? Ze groei-
de niet, at nu en dan eens iets, was nu eens 
heet, dan weer koud. De oude Wemale was 
er bij geweest, had de geesten bezworen 
en amuletten gegeven, maar het hielp al-
lemaal niets. En nu zou vader hem wéér 
roepen. Zou het helpen?  Het zou in ieder 
geval wel weer veel kosten! Zouden ze dat 
nog wel kunnen betalen? Tekko zuchtte. 
Het was moeilijk. “Tekko! Ge je mee vis-
sen?” Hij schrok op. Met grote sprongen 
kwam Tani, zijn vriendje, op hem toe hol-
len. Hij had de visspeer al in zijn hand. “Ga 
mee joh! De anderen gaan ook!” Die ‘ande-
ren’ kwamen er ook al aan. Allemaal jon-
gens uit het dorp, ongeveer even oud als 
Tekko en Tani. Tekko kreeg er zin in. “Wacht 
dan even”, zei hij vlug. “Even m’n spullen 
halen”. Hij holde weg, was al gauw weer 
terug en sloot zich bij het groepje aan. Druk 

snaterend liepen ze achter elkaar over het 
smalle paadje, dat naar de rivier liep. Tekko 
was al gauw zijn zorgen vergeten. Als eer-
ste rende hij naar het water, gooide zijn vis-
gerei neer en sprong in de rivier. “Ho! Ha! 
Wie komt er ook?” Hij spetterde water naar 
de anderen. Achter elkaar sprongen ze erin, 
doken onder, kwamen met hun glimmen-
de kroeskoppen weer boven en gooiden 
elkaar nat. Ha! Heerlijk was dat! Eerst even 
stoeien, elkaar omver duwen en goed hard 
gillen. Lekker de watergeest uitjouwen, 
die je immers toch niet durfde pakken, nu 
de zon scheen? Nu kon je hem lekker uit-
schelden, want hij ging toch alleen maar 
’s nachts op jacht. En ’s nachts lagen ze vei-
lig in de gesloten hutten. Joehoe! Joehoe! 
Puffend en blazend lieten ze zich even in 
de zon drogen. Hun donkere huid dampte, 
hun ogen glinsterden nog van plezier. Maar 
nu zouden ze gaan vissen! Ze hadden hun 
moeders immers vis beloofd?  Met hun 
lange, dunne speren stonden de jongens 
roerloos in het helder stromende water te 
staren. Af en toe kwam er plotseling in één 
van hen beweging en met een vliegens-
vlug gebaar suisde de speer naar beneden. 
Met een triomfantelijke kreet werd dan de 
buit boven gehaald, op grootte geschat en 
trots op de oever bij de andere vissen ge-
legd. Toen ze er allemaal een paar hadden, 
gingen ze terug. Tekko liep achteraan. Moe-
na zou blij zijn met de vissen! Hoe zou het 
nu met zusje zijn? Weer kwam er een diepe 
rimpel boven zijn ogen. De jongens kweb-
belden nog harder dan op de heentocht, 
uitgelaten na die heerlijke stoeipartij en 
de mooie vangst daarna. Maar Tekko was 
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Overige berichten

stil en piekerde. Tani keek om en kwam 
bij hem lopen. Hij kende zijn vriendje wel 
een beetje. “Wat is er?” vroeg hij. “Zusje is 
nog steeds ziek”,  zei Tekko. Meer werd er 
niet gezegd. Zwijgend liepen ze achter de 
anderen aan. Toen ze bijna bij het dorp wa-
ren, zei Tani zacht: “Ik zal je wat vertellen. 
Kom mee!” De twee jongens bleven ach-
ter en gingen op een boomstronk zitten. 
“Wil je vader onze oude wijze man weer 
laten komen?” vroeg Tani. Tekko keek hem 
verbaasd aan. “Ja, maar hoe weet jij dat?” 
“Sst!” zei Tani zacht. “Als je belooft dat je het 
aan niemand zult vertellen, zal ik je zeggen 
wat ik gehoord heb”. “Natuurlijk hou ik m’n 
mond”, bromde Tekko. “Wemale was bui-
ten, toen je vader bij hem kwam”, legde 
Tani uit. “Zodoende heb ik alles gehoord. 
Hij had het over een witte tovenaar”.  “Over 
een witte tovenaar?” “Ja, dus een tovenaar 
met een wit vel, helemaal wit. Ik jok niet 
hoor”, zie hij verontwaardigd, toen hij Tek-

ko’s ongelovige gezicht zag. “Maar de oude 
wijze man was vreselijk boos op hem, want 
hij had gehoord dat de witte tovenaar zei, 
dat onze tovenaars geen tovenaars waren. 
Hij zei dat het maar gelukkig was, dat hij 
ons dorp nog niet ontdekt had. In de dor-
pen, waar hij wél komt, brengt hij alleen 
maar ongeluk. De varkens gaan dood en 
de oogst mislukt. Daarom moeten we ons 
dorp nog beter gaan verbergen. De boten 
mogen niet meer op de oever blijven lig-
gen en dit pad wordt met losse takken af-
gesloten. De witte tovenaar weet nog niet, 
dat wij hier leven en dat moet zo blijven, 
zei onze oude wijze man. Hij was echt heel 
erg kwaad op hem. Maar die witte tove-
naar schijnt wel veel te kunnen”. 

“Ook mensen beter maken?”, vroeg Tekko, 
die gespannen had geluisterd.

Wordt vervolgd

nog weer meer bezoekers dan eerdere 
jaren. We willen immers met elkaar spre-
ken over: De rechtvaardiging door het ge-
loof. De bekende Maarten Luther noemde 
dit hét artikel waarmee de kerk staat of 
valt. De leer van de rechtvaardiging door 
het geloof in het plaatsvervangend offer 
van Christus, raakt onze zaligheid en het 
bestaansrecht van de kerk. Wanneer die 
boodschap uit de kerk verdwijnt, houdt 
de kerk op een christelijke kerk te zijn. Het 
ochtendreferaat wordt uitgesproken door 
ds. R.W. Mulder en het middagreferaat 
door ds. C.M. Buijs. We beginnen om 10:30 
uur en vanaf 10:00 uur is er koffie. Uiterlijk 
15:15 uur hopen we huiswaarts te keren. 
In de pauze wordt u broodjes en drinken 
aangeboden. Ter bestrijding van de on-
kosten wordt voor én na de pauze gecol-
lecteerd. Iedereen en dan ook iedereen 
is hartelijk welkom. Voorafgaand aan de 
Toogdag hebben we onze jaarlijkse Leden-
vergadering. Wij rekenen op uw komst en 
hopen u zaterdag 22 oktober a.s. in Lunte-
ren te mogen begroeten. Voor alles geldt: 
Deo Volente.

Vertelcursus
Binnenkort start een vertelcursus. Deze is 
met name bedoeld voor leidinggevenden 
van kinderclubs en zondagsscholen. De 
cursus bestaat uit drie avonden. Er zal aan-
dacht besteed worden aan de theorie, maar 
je zult ook aan de slag gaan!  Een goede 
voorbereiding en inleving zijn onmisbaar 
om een aansprekend verhaal te vertellen. 
De cursus wordt gehouden in het Kerkelijk 
Centrum van de HHG te Leerbroek op:
• Woensdag 19 oktober 2022
• Woensdag 9 november 2022
• Woensdag 30 november 2022

Kijk voor meer informatie en aanmelden 
op onze website,  https://www.hhjo.nl/
agenda/vertelcursus-leerbroek.

Wil je een vertelcursus in je eigen gemeen-
te en/of voor een andere doelgroep, neem 
dan contact met ons op per mail of telefo-
nisch.

Jubileumconcert 40 Jaar Psalmzangkoor 
Crescendo, Oude Kerk, Ede
Op D.V. 22 oktober hoopt het gemengd in-
terkerkelijk Psalmzangkoor Crescendo uit 
Ede stil te staan bij haar 40 jarig bestaan 
met een muzikaal  jubileumconcert. Dit 
Edese koor, onder leiding van dirigent Jo-
han van Sligtenhorst en organist Gerco van 
Ingen, zingt al sinds 1980 met veel animo 
de 150 Psalmen en 12 Gezangen uit 1773 
vierstemmig en niet-ritmisch.

Het speciale programma voor deze avond 
bevat veel muzikale variatie en samen-
zang. Aan deze concertavond werken mee:
• Maurice van Dijk – trompet
• Leon Koppelman – panfluit
• Corrie Wielink – viool

Ds. J. van Laar uit Barneveld hoopt de avond 
te openen en te sluiten en een meditatie te 
verzorgen.

De avond wordt gehouden in de Oude Kerk 
te Ede. Kerk open: 19.00 uur – Aanvang: 
19.30 uur
Iedereen van harte welkom!

Psalmzangavond Adullam
Op D.V. 8 oktober organiseert Adullam Co-
mité Ede een psalmzangavond in de Oude 
Kerk te Ede. Het thema van deze avond is 

Schoonmaak van de kerk
Hallo (jonge) vrouwen,
Om ons kerkgebouw schoon en fris te hou-
den wordt er elke week schoongemaakt 
door een heel aantal vrouwen uit de ge-
meente. We zoeken nog meer vrouwen 
om te helpen schoonmaken om het werk 
zo licht mogelijk te maken! We doen dit 
om de beurt in kleine groepjes. Ongeveer 
eens in de 12 weken is het groepje aan de 
beurt en het kost ong. 1 á 1,5 uur tijd. U/jij 
kan aangeven op welke dag het beste uit-
komt, namelijk: woensdagavond, donder-

dagochtend of vrijdagochtend of zaterdag. 
Wilt u/jij ook helpen? Je kan al helpen vanaf 
18 jaar! Het is een leuke manier om met an-
dere gemeenteleden in contact te komen. 
Om je aan te melden of voor meer informa-
tie kunt u terecht bij Dinanda Vroeginde-
weij. 06-37226157

Kom naar de Toogdag
Zaterdag 22 oktober 2022 wordt in de 
Bethelkerk, De Haverkamp 1, te Lunteren 
de jaarlijkse Toogdag van onze Mannen-
bond gehouden. We verwachten dit jaar 
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‘Opent uwe mond’. Aan deze avond zullen 
de bovenstemgroepen van Waddinxveen 
en Wouterswoude hun medewerking ver-
lenen.

Aanvang: 19.30 uur, de kerk is open om 
19.00 uur. De algehele leiding ligt bij ds. A. 
Kot en de organist is Herman van Klaveren.
De toegang is vrij; er wordt een collecte ge-
houden voor Adullam Gehandicaptenzorg.

Toogdag GBS in Barneveld
De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) be-
legt op D.V. zaterdag 8 oktober 2022 haar 
56e toogdag. Plaats van samenkomst is 
kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ van de Gere-
formeerde Gemeente in Nederland, aan de 
Vellerselaan 1 te Barneveld. 

De morgenbijeenkomst van de toogdag 
begint om 10.30 uur. De opening wordt 
verzorgd door ds. A.C. Rijken uit Haaften, 
voorzitter van de GBS. Daarna hopen ds. L. 
Blok uit Schelluinen en ds. K. van Olst uit 
Doornspijk te spreken. De pauze duurt van 
12.30 uur tot 13.45 uur.

Tijdens de middagbijeenkomst hopen ds. 
A.F.R. van de Veen uit Ede, ds. K. Visser uit 
Driebergen en ds. A. van Voorden uit Leer-
dam te spreken. Ds. Van Voorden verzorgt 
ook de sluiting. Het kerkgebouw is goed 
bereikbaar per auto via de A30 - afslag 
Barneveld-Zuid. Bij de kerk zijn ruim vol-
doende parkeerplaatsen. De kerk is ook 
uitstekend per trein te bereiken, u kunt uit-
stappen op station Barneveld-Zuid. 

Meeluisteren kunt u via de volgende link: 
http://kerkstream.polcloud.nl:8000/
GGINB. Als dat niet lukt, dan kunt u met uw 

telefoon inbellen naar 0342-787611. Houd 
er wel rekening mee dat hier belkosten 
aan verbonden zijn. U kunt de link ook aan-
klikken via de site: www.gginbarneveld.nl

Webinar ‘Opvoeden in balans’
Tijdens de Week van de Opvoeding orga-
niseert Agathos hulpverlening (onderdeel 
van Lelie zorggroep) een webinar over het 
thema: Opvoeden in balans. Veel ouders 
worstelen met de combinatie van bijvoor-
beeld (vrijwilligers)werk, sport, kerk en 
opvoeding.  Hulpverlener Rineke de Leeuw 
neemt je mee in de manier waarop je als 
ouder vanuit rust en ontspanning de balans 
kunt vinden in de opvoeding. In het webi-
nar bekijken we de betekenis van bepaald 
gedrag, hoe je je eigen gedrag kunt sturen 
en hoe je meer veerkracht ontwikkelt bij de 
opvoeding van je kind. Van harte welkom 
op maandagavond 3 oktober 2022, om 
20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. 
Deelname aan het webinar is gratis. Meld 
je aan via agathos-hulpverlening.nl/webi-
nar

Open plaatsen Achterberg – Het Binnen-
veld 
De Schutse en boerderij Het Binnenveld 
starten binnenkort een nieuw concept: 
een moestuin. Voor het werk in de moes-
tuin zoeken De Schutse en de ondernemer 
van Het Binnenveld werknemers met een 
Wlz- of Wmo-indicatie voor ondersteuning 
in het werk die in de moestuin willen wer-
ken en het leuk vinden om allerlei andere 
klusjes te doen op de boerderij. Neem voor 
meer informatie contact op met Joke van 
de Kleut (locatiemanager) of Jannet Beuk-
hof (maatschappelijk werker) via 0488 48 
33 22.

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 30 oktober. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 20 oktober 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).

Het christelijk geloof is uiteindelijk niet alleen een kwestie van doctrine of begrip of van intellect, het is 

een toestand van het hart. 

Martyn Lloyd-Jones
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Gedicht

De Hemelse Schat

Vergadert u geen schatten op de aarde.
Wat hebben deze dingen toch voor waarde?

Van dat vergaren wordt u heel erg moe,
zo klinkt het uit des Heeren Woord ons toe.

En bovendien kan mot en roest bederven
de buit die u zo moeizaam moest verwerven.

En and’ren kunnen nemen wat u had.
Wat hebt u dan nog aan die aardse schat?

Ach, kijk eens hoger dan dit aards gewemel.
Vergader u toch schatten in de hemel.

Door mot en roest wordt daar geen buit verknoeid,
en ook de dief laat alles ongemoeid.

Waar uwe schat is, zal uw hart ook wezen.
Word toch van al dat jagen hier genezen,

dat dorsten naar die schat die eens vergaat.
Zoek Mij! Met deze Schat bent u gebaat.

Heer’, leer ons op de juiste wijze schatten
het rijke dat die Schat wel moet bevatten.
Ja, leer ons jagen naar het hoogste goed,

om rein te zijn in Jezus’ kostbaar bloed.

M.A. Groeneweg – de Reuver
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www.stichtingschuilplaats.nl

Schuilplaats geeft professionele hulp en ondersteuning op het gebied van onder 
andere relatie, opvoeding, verlies, rouw, zelfvertrouwen, echtscheiding, pornoverslaving, 
burn-out en biedt diaconaal maatschappelijke hulp.

Investeren 
in uw relaties  
geeft perspectief
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