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Ten geleide
Voor u ligt de nieuwe versie van de gemeentegids. De gids bevat in-
formatie die voor u als gemeentelid van belang is. We hopen dat deze 
gemeentegids ondersteunend zal zijn voor Gods gemeente ter plaat-
se. De kerkvoogdij streeft ernaar om periodiek een update van de ge-
meentegids uit te brengen. Daarom verzoekt de kerkvoogdij u vrien-
delijk om eventuele fouten of onvolkomenheden in de gemeentegids 
door te geven via gemeentegids@hhgede.nl.

‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord 
Gods’

Uw/jullie kerkenraad,
Ede, oktober 2022

Zuiderkerk, Zandlaan 16, 6717 LN Ede www.hhgede.nl

mailto:gemeentegids@hhgede.nl


©Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen, E.O.

1 De gemeente

Grondslag; waar staan we voor

Het levende Woord van de Heere God staat centraal in de christelij-
ke gemeente. In de diepe overtuiging dat het Woord levendmaken-

de kracht heeft en als L icht schijnt in de duisternis, willen we een 
gemeente zijn in gehoorzaamheid aan Gods Woord, zij is ons enige 
richtsnoer. Wij belijden dat de Heilige Geest door het Woord van God 
werkt in ons leven.

In gehoorzaamheid aan het Woord van God weten we ons gebon-
den aan en verbonden met de belijdenissen van de Vroege Kerk en 
de belijdenisgeschriften uit de tijd van de Reformatie, de drie formu-

lieren van enigheid.

In deze belijdenissen vinden we de leer die naar de godzaligheid is 
helder verwoord en samengevat. Deze belijdenisgeschriften zijn ook 
voor onze tijd van onschatbare waarde: ze vertolken de Bijbelse waar-
heid.

Gemeente; wie zijn we

Onze gemeente is ontstaan in 2004 en maakt deel uit van Hersteld 
Hervormde Kerk (www.hersteldhervormdekerk.nl). De gemeente komt 
sinds 6 april 2008 samen in de Zuiderkerk, Zandlaan 16 te Ede. De ge-
meenteleden komen voornamelijk uit de plaatsen Ede, Bennekom, 
Wageningen e.o.

Nieuwe leden die niet afkomstig zijn uit de HHK, leven eerst een half 
jaar mee, alvorens ze worden ingeschreven als lid van de gemeente. 
Van nieuwe leden uit andere kerkgenootschappen wordt instemming 
gevraagd met de derde belijdenisvraag, die gangbaar is in onze kerk. 
Deze vraag luidt:
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‘Wilt u in de gemeenschap van de Hersteld Hervormde Kerk en on-
der haar opzicht getrouw zijn onder de bediening van het Woord en 
van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de 
Heilige Schrift en naar de u geschonken gaven meewerken aan de op-
bouw van de christelijke gemeente?’ 

Alle aankomende en nieuwe leden worden bezocht door de wijkou-
derling en wijkdiaken. Eén keer per jaar belegt de kerkenraad een 
kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden.

Wijkindeling

De gemeente is momenteel ingedeeld in vier wijken. De wijkverde-
ling is gemaakt aan de hand van de postcodes en ziet er als volgt uit:

• Wijk 1 Ouderling J. Visser: 6711, 6712, 6713

• Wijk 2 Ouderling C.J. van der Sluijs: 6716, 6717

• Wijk 3Ouderling J.D. Lam: Bennekom, Lunteren, Renkum, Rens-

woude, Rhenen, Wageningen, Wekerom.

• Wijk 4 Ouderling J.C. van Wolfswinkel: 6714, 6715, 6718

In specifieke gevallen kan afgewekenworden vandepostcode-indeling. 

Kerkbode ‘Quo Vadis’

De kerkbode verschijnt iedere laatste zondag van de maand. Na de

morgendienst ligt deze klaar in de hal. In de QV vindt u informatie uit

de gemeente, zoals ziekte, geboorte of jubilea. Daarnaast informeert

de kerkenraad u over belangrijke zaken. Commissies en verenigingen

die binnen de gemeente actief zijn, berichten u over de onderwerpen

waarmee ze bezig zijn. Als u zelf ietsmet de gemeentewilt delen kunt

u mailen naar: redactie@hhgede.nl.
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Website

Onze gemeente heeft een eigen website: www.hhgede.nl. Op deze

website is allerlei gemeente-informatie te vinden. U vindt onder an-

dere gegevens over kerkdiensten, verenigingen en activiteiten. Te-

vens kunt u op de website kerkdiensten en gemeente-avonden te-

rugluisteren. Het is ook mogelijk om live mee te luisteren met kerk-

diensten en bijeenkomsten. Contact met de webbeheerder is moge-

lijk via: webbeheer@hhgede.nl.

Gemeentegids

De gemeentegids wordt periodiek bijgewerkt. In de gids is alle be-

langrijke informatie over het reilen en zeilen van de gemeente opge-

nomen. Ook vindt u er de adresgegevens van de gemeenteleden.

Zuiderkerk, Zandlaan 16, 6717 LN Ede 3 www.hhgede.nl
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2 Rondom het Woord

Erediensten

Onze zondagse kerkdiensten vinden plaats om 10.00 uur en 18.30 
uur. Met enige regelmaat wordt er aansluitend een preekbespreking 
voor de jongeren gehouden of is er de gelegenheid om met elkaar 
koffie te drinken en te zingen.

Sacramenten

Het sacrament van de Heilige Doop wordt regelmatig bediend. Voor-
afgaande aan de doopbediening vindt er in de doopzitting een doop-
gesprek plaats met de ouders die daarbij ook doopaangifte doen. De 
doopzitting wordt middels de afkondiging in de erediensten bekend 
gemaakt. De ouders wordt verzocht hun trouwboekje mee te nemen. 
Tijdens de doopzitting wordt aandacht besteed aan de betekenis van 
de Heilige Doop o.a. aan de hand van het doopformulier.

Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar be-
diend, in principe in maart, juni, september en december. De data 
staan vermeld in de kerkbode en op de website. De zondag voor de 
bediening van het Heilig Avondmaal wordt er een voorbereidings-
dienst gehouden. In de week van voorbereiding is er een bezinnings-
bijeenkomst. In de avonddienst van de avondmaalszondag vindt dank-
zegging en nabetrachting plaats.

In de week van voorbereiding wordt door de kerkenraad ‘Censura 
Morum’ gehouden. Hier kunnen bezwaren tegen leer en leven van 
lidmaten worden ingebracht, nadat men het betreffende gemeente-

lid er zelf volgens de Bijbelse weg (Mattheüs 18 vers 15-17) op heeft 
aangesproken. Het kan hierbij slechts gaan om gevallen van openlijke 
ergernis of zonde, waardoor de naam van Christus te schande wordt 
gemaakt. Over de harten van de lidmaten oordeelt de kerkenraad
niet.
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Catechese

De catechisaties worden verzorgd door ds. W. Schinkelshoek en dhr. 
L. Soeters. Deze vinden plaats op de maandagavonden vanaf septem-

ber tot en met april met uitzondering van de vakanties en de weken 
waarin de bid- en dankdag valt. De data van de catechisaties en de 
catechesestof staan vermeld in de kerkbode en op de website. Als 
leidraad voor de catechisaties wordt gebruik gemaakt van de metho-

de ‘Leren om te leven’.
De indeling van de groepen zal worden gecommuniceerd bij de start 
van het seizoen en vermeld op de website. Alle jongeren vanaf 12 
jaar worden op de catechisatie verwacht.

Belijdeniscatechese

De Heere roept in Zijn Woord op tot het belijden van Zijn naam. Het 
gaat daarbij niet om het lidmaatschap van een vereniging, maar om 
het lidmaatschap van de kerk. Als verbondskinderen zijn wij in de 
kerk ingelijfd. De HEERE God heeft dit in de Heilige Doop betuigd 
en verzegeld. Dit vraagt om een antwoord van onze kant. De Heere 
vraagt ons om met ons hele hart voor Hem te leven. Belijdenis doen 
kan daarom nooit buiten het ware geloof in Jezus Christus. We mo-

gen niet tevreden zijn met een belijdenis van de leer alleen. De Heere 
vraagt naar waarheid in ons hart, naar een hartelijk belijden van Zijn 
naam in het midden van Zijn gemeente. Het waarachtig belijden van 
het geloof in Christus geeft toegang tot het Heilig Avondmaal.

De belijdeniscatechese wordt gegeven van oktober tot en met april 
en verzorgd door ds. Schinkelshoek. Ook als je nog twijfelt, ben je van 
harte welkom. Als leidraad wordt deel 5 van de methode ‘Leren om 
te leven’ gebruikt. De belijdenisdienst wordt tijdens de Pinksterda-
gen gehouden. 

Zuiderkerk, Zandlaan 16, 6717 LN Ede 5 www.hhgede.nl
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3 Kerkenraad
Naast het formuleren van het beleid voor de gemeente zijn de vol-

gende zaken aan de kerkenraad toevertrouwd:

• De zorg voor de diensten van Woord en Sacrament

• De pastorale en diaconale zorg voor de gemeente

• Het opzicht over belijdenis en wandel van de leden van de ge-

meente

• De zorg voor de (belijdenis)catechese

• Alle overige zaken, die naar de orde der kerk behoren tot het

arbeidsveld van de kerkenraad

De kerkenraad vergadert over het algemeen eens per maand. De ver-
gaderdata van de kerkenraad worden opgenomen in de kerkbode 
en website. 

Momenteel bestaat de kerkenraad uit de predikant, vier ouderlingen 
en vier diakenen. Via het mailadres kerkenraad@hhgede.nl bereikt u 
alle kerkenraadsleden. 

De predikant is voorzitter van de kerkenraad. Het moderamen van 
de kerkenraad bestaat uit de voorzitter, de scriba en een assessor. 
Hieronder vindt u ook de adresgegevens van de consulent van onze 
gemeente.

Predikant:

Ds. W. Schinkelshoek

Zandlaan 16

6717LP Ede

0318-701625

ws@solconmail.nl

Consulent:

Ds. P.D. van den Boogaard

Burgemeester Posweg 3

5307HA Poederoijen

0418-645838
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Ouderlingen:

Dhr. J.D. Lam 

Hertespoor 52  

6713 JD Ede

06-40555009

jlam@hhgede.nl

Dhr. C.J. van der Sluijs  

Opveld 50  

6715 GK Ede  

0318-795302  

cvandersluijs@hhgede.nl

Dhr. J. Visser (scriba)

Loevestein 31

6714 BS Ede

0318-690160  

jvisser@hhgede.nl

Dhr. J. C. van Wolfswinkel

(ouderling kerkvoogd)  

Compagnie 21  

6711 VP Ede  

0318 – 652846

jcvanwolfswinkel@hhgede.nl

Diakenen:

Dhr. J.J. van Harten

Van Hoffenlaan 35 

6721 XC Bennekom

0318-751039 

jvanharten@hhgede.nl

Dhr. J.A. Karels (secretaris) 

Pollenstein 3

6714 DC Ede

0318-302232

jkarels@hhgede.nl

Dhr. A.M.K. de Kool

(penningmeester)  

Bongeveen 32  

6718 MS Ede  

06-27535603

kdekool@hhgede.nl

Dhr. K. Slotegraaf

Winde 37 

6721 RR Bennekom 

0318-413483 

kslotegraaf@hhgede.nl

Contact met de kerkenraad

We verzoeken u om familieberichten altijd naar de scriba te sturen.

Ook overige zaken kunt u meedelen aan de scriba. Het mailadres is

scriba@hhgede.nl. 
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Voorbede

Als u voorbede wilt vragen, neem dan contact op met de scriba. 

Pastorale bezoeken en ziekenbezoek

De kerkenraad bezoekt regelmatig gemeenteleden in geval van ziekte

of andere omstandigheden. Wanneer u zelf een afspraak wilt maken

voor een pastoraal bezoek, neem dan contact op met de predikant

of de scriba.

Huisbezoeken

De kerkenraad streeft ernaar om bij ieder gemeentelid eens per an-

derhalf jaar huisbezoek af te leggen.Gewoonlijkwordener tweehuis-

bezoeken op een avond gedaan. Vooraf wordt er telefonisch een af-

spraak gemaakt. Het is fijn en noodzakelijk dat alle gezinsleden, voor

zover mogelijk, bij een huisbezoek aanwezig zijn. 

Ledenvergaderingen

De kerkenraad belegt indien nodig ledenvergaderingen en/of infor-

merende gemeenteavonden. Deze avondenworden bijvoorbeeld ge-

houden om ambtsdragersverkiezingen te houden of om de gemeen-

te te informeren. Deze avonden worden bekend gemaakt via de zon-

dagse afkondigingen, kerkbode en website. 

Gemeenteavonden en weekdiensten

In het winterseizoen wordt er maandelijks op een donderdag een

gemeenteavond gehouden. Op deze avonden komen diverse onder-

werpen aan de orde rond een jaarthema. Voor de pauze wordt er

door een predikant of een andere spreker een inleiding verzorgd. Na

de pauze is er een interactief gedeelte. Tevens zijn er in deze periode

een viertal weekdiensten. De kerkenraad benadrukt het belang van

trouwe opkomst tijdens deze bijeenkomsten.

Zuiderkerk, Zandlaan 16, 6717 LN Ede 8 www.hhgede.nl
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4 Diaconie
Het woord ‘diaconie’ wordt in het Nieuwe Testament veel gebruikt 
en betekent dienst, hulp of liefdedienst. Het is een taak voor alle ge-
meenteleden om elkaar hulp te bieden en een bijzondere taak voor 
de diakenen om daarin te coördineren. Van oudsher draagt de dia-
conie zorg voor diegenen die in financiële of maatschappelijke nood 
verkeren en op deze wijze heeft ze haar plaats binnen de kerkelijke 
gemeente gekregen. Dit werk wordt mogelijk gemaakt door de ga-
ven die tijdens de eredienst voor dit doel worden ingezameld. Door 
de tijd heen heeft het werk zi ch steeds aan de  vragen van de  tijd 
aangepast. De diaconale gelden worden zowel binnen de gemeente 
als in en buiten Nederland besteed. 

Schroom niet om in financiële en/of maatschappelijke noodsituaties 
contact op te nemen met de diaconie. Wilt u als gemeentelid dat 
niet in (financiële) nood zit, hen die wel nood kennen, gedenken in 
uw voorbede en in uw barmhartigheid? 

‘Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor el-
kander gelijke zorg zouden dragen. En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden 
al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden 
zich al de leden mede.’ (1 Korinthe 12: 25 en 26).

Het rekeningnummer van de diaconie is: 
NL12RABO 0115 300 538 (t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wa-

geningen e.o.).
Mailadres: diaconie@hhgede.nl

Vrijwilligershulp ‘Oog voor elkaar’

Kunt u voor een bepaalde periode extra ondersteuning gebruiken?
Vindt u het fijn om regelmatig bezoek te krijgen? Dan kunnen vrij-
willigers vanuit de gemeente u helpen!

Zuiderkerk, Zandlaan 16, 6717 LN Ede 9 www.hhgede.nl
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De vrijwilligershulp is een initiatief van de diaconie en wordt 
georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers van onze gemeente. 

Gemeenteleden ontvangen hulp of bezoek in de thuissituatie wan-
neer mantelzorg, professionele ondersteuning of hun netwerk niet 
toereikend is. ‘Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van 
Christus.’ (Galaten 6:2)

Werkwijze

Heeft u  hulp nodig, wilt u  graag regelmatig bezoek, of  signaleert u 
een hulpvraag bij een gemeentelid, dan kunt u contact opnemen met 
een van de contactpersonen van ‘Oog voor elkaar’ (zie hieronder). De 
contactpersoon gaat op zoek naar een vrijwilliger uit het vrijwilligers-
bestand. Gaat het om langdurige of ingewikkelde hulp, dan komt de 
contactpersoon eerst bij u langs, om te zien welke hulp en vrijwilli-
ger het beste bij uw situatie past. Wanneer uw vraag thuishoort bij 
een professionele organisatie, dan kan de contactpersoon u helpen 
bij het vinden van een passende organisatie. 

Voorbeelden van ondersteuning:

• Rijden naar huisarts / ziekenhuis

• Bezoek en/of wandelen

• Oppassen zodat mantelzorger eens weg kan

• Gezin opvangen bij ziekte / kraamtijd moeder. Eten koken, 
kin-deren naar school brengen of ophalen, oppassen, 
aanvullen-de huishoudelijke werkzaamheden zoals strijken, 
kleine klus-jes, enz.

• Winkelen of boodschappen doen voor of met iemand

Bezoekwerk

Aan de ouderen uit de gemeente boven de 70 jaar die dat op prijs 
stellen en andere gemeenteleden die daar behoefte aan hebben, 
wordt ongeveer eens per 6 weken een bezoek gebracht door een 
vaste vrijwilliger.

Zuiderkerk, Zandlaan 16, 6717 LN Ede 10 www.hhgede.nl



©Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen, E.O.

Afspraken

• Alle vrijwilligers hebben zwijgplicht, dus er wordt zorgvuldig

met uw privacy omgegaan.

• De hulp die verleend wordt is gratis. Wel wordt er, als het ver-

voer betreft, een reiskostenvergoeding gevraagd.Mocht dit pro-

blemen opleveren, kan er een tegemoetkoming van de diaco-

nie worden gevraagd.

• Hulp bij schoonmaken wordt maximaal over een periode van

6 weken gegeven.

Vrijwilligers

Het ene moment heeft u  misschien zelf hulp nodig, op een ander 
moment kunt u wellicht iets terugdoen door een ander te helpen. Dit 
kan door zelf vrijwilliger te worden bij ’Oog voor elkaar’. U kunt zelf 
aangeven voor welke taken u ingezet wilt worden en hoe vaak. Ook 
mannen en jongeren zijn van harte welkom! U kunt zich aanmelden 
bij een van de contactpersonen. 

HipHelpt

Wanneer u graag van betekenis wilt zijn voor hulpvragen buiten de 
kerkelijke gemeente, dan kan dat via HipHelpt. ‘Hip’ staat voor Hulp 
in Praktijk.
HipHelpt Ede gaat uit van het Diaconaal Platform Ede, is bedoeld voor 
hulpvragen van alle inwoners van Ede en wordt gevormd door kerke-
lijke vrijwilligers. HipHelpt matcht hulpvrager en hulpbieder/vrijwil-
liger op basis van opgegeven hulpactiviteiten, postcode en beschik-
baarheid. De coördinatoren van de vrijwilligershulp begeleiden de-
ze hulpvraag verder. Vrijwilligers kunnen zich apart aanmelden voor 
HipHelpt op www.hipede.nl.
Gemeenteleden die via HipHelpt vrijwilligerswerk doen, vallen 
onder verantwoordelijkheid van ‘Oog voor elkaar’. De coördinator 
van HipHelpt stelt de contactpersonen van ‘Oog voor elkaar’ op de 
hoogte van de match.

Zuiderkerk, Zandlaan 16, 6717 LN Ede 11 www.hhgede.nl
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Contactpersonen

Voor hulp of informatie kunt u bellen naar: Dirmia van der Welle 
(0318-572166), Marieke Oostrom (06-44591308) en Carolien van 
der Sluijs (06-55086368).  Mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl is 
ook mogelijk. 

Werkgroep Autisme

In onze gemeente zijn er diverse gezinnen met kinderen die extra 
zorg nodig hebben. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld een ontwik-
kelingsachterstand, depressieve klachten of een stoornis als autisme 
of ADHD. Dit kan problemen geven in het dagelijks functioneren van 
het gezin. Daarnaast kunnen alleenstaanden ook belemmeringen er-
varen door bovengenoemde problematiek.

Mocht het zo zijn dat er bij u of in uw gezin ook problemen van de-
ze aard spelen, neem dan gerust contact op met de werkgroep. We 
denken dan graag met u mee en willen, waar wij kunnen, u onder-
steuning bieden.

Als werkgroep zijn we ons ervan bewust dat u ook op andere gebie-
den zorgen kunt ervaren (in het gezin) en dat we hierin niet volledig 
kunnen zijn. Als u zorgen heeft op ander gebied of u heeft vragen, 
schroom ook dan niet om contact op te nemen. 

U kunt contact opnemen door te bellen naar Tineke Pluimers 
(0318-414474)  of via werkgroepautisme@hhgede.nl. 
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Stichting De Vluchtheuvel

Angst, rouw, seksualiteit, spanningen in de relatie, identiteitsproble-
men, eenzaamheid en opvoedingsvragen. De Vluchtheuvel biedt jon-
geren en volwassenen christelijke hulp bij psychosociale problemen. 
De hulp bestaat uit individuele gesprekken door professioneel opge-
leide maatschappelijk werkers en psychologen.  

Christelijke hulp

Geloofsbeleving en problemen staan niet los van elkaar. De Vlucht-
heuvel biedt christelijke hulp en baseert zich daarbij op Gods Woord. 
Onze hulpverleners werken vanuit deze achtergrond en overtuiging. 
Zij onderhouden, zo nodig en alleen in overleg met de cliënt, contact 
met het pastoraat. De Vluchtheuvel verricht haar werk binnen het 
geheel van de gereformeerde gezindte.  

Waarbij kunnen wij hulp bieden? 
De Vluchtheuvel biedt hulp bij persoonlijke en relatieproblemen. 
Voorbeelden daarvan zijn: identi-teitsvragen, rouwverwerking, 
psychische problemen, problemen op het werk, 
huwelijksproblemen, opvoedingsvragen, enzovoort. In veel gevallen 
zijn hulpvragen op dit gebied verweven met godsdienstige 
opvoeding en beleving.  

Groepstherapie 
De Vluchtheuvel biedt groepstherapie aan zowel mannen als 
vrouwen die willen breken met seksverslaving. Ook zijn er 
regelmatig gespreksgroepen rond rouwverwerking, zelfvertrouwen 
en identiteit.  

Gastopvang 
Even afstand nemen. Dat is soms heel belangrijk voor kinderen, 
jongeren en volwassenen met problemen. Daarom is er een 
bestand van gastgezinnen, zodat zij tijdelijk in een andere om-

geving kunnen zijn.  
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Toerusting en preventie 
De Vluchtheuvel biedt ook toerusting en preventie, zoals 
huwelijkstoerusting en opvoedingscursussen. 

Aanmelding en advies 
Heeft u hulp nodig? Twijfelt u of uw hulpvraag past bij De 
Vluchtheuvel? Of heeft u behoefte aan advies? Met al uw vragen en 
voor aanmelding kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur 
bellen naar: (0113-213098). U kunt zich ook aanmelden via 
www.stichtingdevluchtheuvel.nl/aanmelden-voor-hulp.  

Waar zijn we te vinden? 
Door het hele land zijn kantoren en gesprekslocaties van De 
Vluchtheuvel: Amersfoort, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Goes, 
Woerden, Neder-Betuwe, Zwolle en Lelystad. Bij het Algemeen 
Maatschappelijk Werk te Rijssen is een medewerker van De 
Vluchtheuvel gedetacheerd. Alle locaties zijn goed bereikbaar met 
de auto en het openbaar vervoer.

Kosten 
Uw kerkenraad ondersteunt het werk van De Vluchtheuvel 
financieel waardoor (doop)leden van de gemeente tegen het gere-
duceerde tarief van € 48,50 per consult geholpen kunnen worden. 
Voor groepstherapie is het tarief € 37,50 per sessie. Soms vergoedt 
uw zorgverzekering een deel van uw kosten. U kunt dat zelf 
nagaan bij uw zorgverzekeraar. Als de kosten voor u een bezwaar 
zijn, kunt u contact opnemen met uw diaconie. Als u en De 
Vluchtheuvel van mening zijn dat uw hulpvraag zich vanwege 
privacy niet leent voor ondersteuning door de diaconie, dan kan de 
eigen bijdrage (gedeeltelijk) worden bekostigd uit een 
solidariteitsfonds.
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Giften en donaties 

De Vluchtheuvel is gedeeltelijk afhankelijk van steun van giften en 
donateurs. Giften zijn daarom van harte welkom. U kunt deze 
overmaken op IBAN: NL85 INGB 0004 3255 63 t.n.v. Stichting 
Hulpverlening De Vluchtheuvel. U kunt ook donateur worden.

Stichting De Vluchtheuvel is in het bezit van een ANBI-verklaring 
(Algemeen Nut Beogende Instellingen).  

Nog vragen? 
Voor algemene informatie is De Vluchtheuvel iedere werkdag 
bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 
(0113-213098) of via de website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl.
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5 Kerkvoogdij
De kerkvoogdij behartigt de materiële belangen van de kerk. Zij ziet 
toe op beheer en onderhoud van gebouw en pastorie, zorgt voor de 
bekostiging van de erediensten, enzovoort. De kerkvoogdij heeft niet 
alleen de taak ten aanzien van een juiste besteding en het vastleggen 
van de aan haar toevertrouwde middelen, maar ook de verwerving 
daarvan is aan haar opgedragen. 

Verreweg het grootste deel van de inkomsten bestaat uit bijdragen 
van de gemeenteleden in de vorm van de jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage, collecten tijdens de kerkdiensten en bijzondere giften uit 
de gemeente. 

De kerkvoogdij vergadert over het algemeen eens per maand.  

U kunt de kerkvoogdij mailen via kerkvoogdij@hhgede.nl of contact 
opnemen met de afzonderlijke kerkvoogden. 

Kerkvoogden:

Dhr. H.J. Aalbers

Holleweg 40  

6712BR Ede  

06-42127936

haalbers@hhgede.nl

Dhr. A.J. Keurhorst  

Voerakker 60  

6713 SP Ede  

06-49466075

akeurhorst@hhgede.nl

Dhr. D.J. van Leeuwen

(voorzitter)  

Schoolstraat 53  

6721 CR Bennekom  

0318 – 561549

djvanleeuwen@hhgede.nl

Dhr. D. Marchal

(penningmeester)  

Bennekomseweg 109

6871 KD Renkum  

06 – 42483134 

dmarchal@hhgede.nl
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Dhr. J. C. van Wolfswinkel

(ouderling kerkvoogd)  

Compagnie 21  

6711 VP Ede  

0318 – 652846  

jcvanwolfswinkel@hhgede.nl

Dhr. C.N. Schipper
(secretaris) 
Corversbos 31  
6718 HK Ede  
06-13820531 
cschipper@hhgede.nl

Financiële zaken

Vaste kerkelijke bijdrage 
Onze gemeente is verplicht jaarlijks een kerkelijke bijdrage over te 
maken aan de landelijke kerk ten behoeve van onder andere 
pensioenen voor predikanten, periodieken voor de predikanten en 
bijdragen voor het algemene kerkenwerk en het solidariteitsfonds. 
Dit bedrag wordt bijeengebracht door middel van een vastgestelde 
bijdrage. Ieder najaar ontvangt u hierover bericht, met een oproep 
om dit bedrag te voldoen. Onderstaand vindt u de bedragen 
hiervoor, zoals die gehanteerd worden. 

• Echtparen en gezinnen: € 150,00

• Alleenwonend doop- of belijdend lid: € 75,00

Als de hoogte van deze verplichte kerkelijke bijdrage voor u een pro-
bleem vormt, kunt u contact opnemen met de secretaris van de kerk-
voogdij.

Vrijwillige bijdrage 
De inkomsten middels de vrijwillige bijdrage vor-men een belangrijk 
deel van de totale inkomstenstroom van de kerk-voogdij. Jaarlijks 
ontvangt u, als meerderjarig doop- of belijdend lid van de 
gemeente, van de kerkvoogdij in het voorjaar een schrijven 
betreffende de vrijwillige bijdrage. De hoogte van dit bedrag is vrij.
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Bijdragen voor kerk en pastorie 

Inmiddels is het ruim 15 jaar geleden dat ons huidige kerkgebouw 
en de pastorie zijn aangekocht en verbouwd. De gemeente heeft 
destijds ingestemd met deze investeringen, die forse financiële 
verplichtingen met zich meebrachten. Nu zien we de kosten voor 
het onderhoud van de kerk en pastorie toenemen. We proberen 
het onderhoud zoveel mogelijk met elkaar als gemeente uit te 
voeren, onder andere op de klusochtend. Daardoor kunnen we de 
onderhoudskosten beperken. Maar sommige werkzaamheden 
moeten door bedrijven worden uitgevoerd, vanwege veiligheid, 
omvang of complexiteit. 

We roepen de gemeente op om ook financieel bij te dragen door 
te geven aan de collecte t.b.v. kerk en pastorie. 

Contributie ‘Quo Vadis’  
De contributie voor onze kerkbode ‘Quo Vadis’ bedraagt € 20,00 
per jaar. Jaarlijks vragen wij via een bericht in de kerkbode dit 
bedrag te voldoen. 

Bid- en dankdagcollecten

De jaarlijkse bid- en dankdagcollecten zijn bestemd voor de kerk-
voogdij. 

Collectemunten

Maandelijks kunt u collectemunten kopen in de kerk. De data hier-
voor worden vermeld in de kerkbode en op de website. Daarnaast 
kunt u op afspraak collectemunten bij diverse gemeenteleden thuis 
bestellen en afhalen, zodat u niet afhankelijk bent van de tijdstippen 
die de kerkvoogdij voor de muntuitgifte plannen. 
Bij het afhalen van munten in de kerk kunt u contant betalen, pin-
nen of de rekening achteraf per bank overmaken. U kunt de munten 
vooraf bestellen via administratie@hhgede.nl.
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• Groen:

• Wit:

• Rood:

• Geel:

€ 0,60 (per 50 stuks)
€ 1,10 (per 50 stuks)
€ 2,00 (per 50 stuks)
€ 5,00

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is:

NL83RABO0118349619 t.n.v. HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o.

Voor de verenigingen binnen onze gemeente wordt het volgende re-
keningnummer gebruikt:

NL28RABO0117202614 t.n.v. HHG Ede, Bennekom,Wageningen e.o
(Met vermelding van doel en vereniging)

Taken en activiteiten
Diverse taken en activiteiten binnen de gemeente vallen onder ver-
antwoordelijkheid van de kerkvoogdij. Te weten: 

Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie organiseert verschillende bijeenkomsten ter 
bevordering van de onderlinge band binnen de gemeente, daarnaast 
worden er acties gehouden ten behoeve van de kerkvoogdij. Via de 
rubriek ‘Activiteitencommissie’ in de kerkbode wordt u geïnformeerd 
over de activiteiten en acties die door de commissie worden 
georganiseerd. Voor de meest actuele commissieleden en haar taken 
verwijzen wij naar de website van de gemeente. Wanneer u contact op 
wilt nemen met de activiteitencommissie, mail dan naar 
actie@hhgede.nl of neem contact op met de secretaris. 

Zuiderkerk, Zandlaan 16, 6717 LN Ede 19 www.hhgede.nl

De volgende collectemunten kunnen worden gekocht: 

mailto:actie@hhgede.nl


©Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen, E.O.

Beheer ‘Zuiderkerk’ 
Dhr. W.C. Oudijn is de beheerder van ons kerkgebouw. Hij is 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden 
rondom de erediensten en bijeenkomsten en voor het beheer van 
het kerkgebouw. Ook wordt de agenda van de kerk door hem 
bijgehouden. Dit betekent dat hij aanspreekpunt is voor de ver-
enigingen en zaalhuurders. Hij is te bereiken op tel: 0318 - 
431841 / 06 –20545431 of woudijn@hhgede.nl.

Huur zalen 
Voor verjaardagen/recepties e.d. is het voor gemeenteleden 
mogelijk om een bijzaal van de kerk te huren. Hierbij kunt u gebruik 
maken van de keuken. De huurkosten zijn € 85,00 per zaal per 
dagdeel. U betaalt maximaal voor 2 zalen. Als u koffie, thee, of 
frisdrank van de kerk betrekt, zijn de kosten € 0,50 per consumptie. 
Alcoholische dranken zijn niet toegestaan. Voor afspraken 
hierover kunt u zich wenden tot de beheerder. 

Kosters:

Dhr. D. J. Buitink 

Arnold Koningstraat 105

6717 EA Ede  

06-10551628

dbuitink@hhgede.nl

Dhr. K. Slotegraaf

Winde 37 

6721 RR Bennekom 

0318-413483 

kslotegraaf@hhgede.nl

Dhr. W.C. Oudijn (hoofdkoster)   
Vogelwikke 30  
6721 RN Bennekom  

0318-431841  

woudijn@hhgede.nl

Dhr. H. van den Brink  
Jan Th. Tooroplaan 76  
6717 KM Ede  
hvandenbrink@hhgede.nl

Kerkdiensten via internet
De diensten van onze gemeente zijn te beluisteren via de websites 
www.hhgede.nl en www.kerkdienstgemist.nl.  De preken worden op-
geslagen in het archief op www.hhgede.nl en zijn later nog eens terug
te beluisteren of te downloaden.
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Orgel

Het orgel van de Zuiderkerk in Ede is een elektro-pneumatisch 
kegelladen-orgel uit 1959 en is gebouwd door de fa. Fonteijn & 
Gaal uit Rotter-dam. Het orgel is in 1969 aangekocht door de R.K. 
Verrijzeniskerk te Arnhem. De fa. Kaat en Tijhuis uit Kampen heeft 
het orgel in 1987uitgebreid met een Mixtuur III-IV sterk op het 
Hoofdwerk. Vanwege de sluiting van deze kerk in 2006 is het orgel in 
de verkoop gekomen. Na bemiddeling van orgelbouwer G. de Kruif 
uit Elst (U.) is het orgel in 2008 aangekocht door onze gemeente.

Het orgel is door de orgelcommissie onder supervisie van dhr. De 
Kruif in Arnhem gedemonteerd en tijdelijk opgeslagen aan de Zand-
laan. Na het gereedkomen van de Zuiderkerk is het orgel weer op-
gebouwd en geplaatst op de galerij in de Zuiderkerk. Vanwege de 
beperkte ruimte is de opstelling van de windladen en de windvoor-
ziening enigszins aangepast. 

Aangezien het orgel in de oorspronkelijke situatie in Arnhem geen 
orgelfront bezat (vanwege de plaatsing achter een hoge wand in het 
liturgisch centrum) was de realisatie van een orgelfront noodzakelijk. 
Het orgelfront (niet-sprekend) is een ontwerp van dhr. G.J. van Ingen 
en is geheel nieuw vervaardigd door Vlot Maatwerk uit Ridderkerk. 
Het ontwerp is gebaseerd op de typisch Hollandse orgelfronten uit de 
17e en 18e eeuw van o.a. de Duits-Nederlandse orgelbouwers Hinsz, 
Schnitger en Müller. De stijl en kleurstelling van het front sluit aan 
op het klassieke interieur van de kerk. In 2010 heeft er een uitbrei-
ding van het orgel plaatsgevonden waarbij op het Hoofdwerk een 
Cornet V sterk geplaatst is. Op het Hoofdwerk was ten tijde van de 
bouw in 1959 al een ruimte gereserveerd voor een extra stem. Aan 
het Nevenwerk zijn een Hobo 8 voet en een Vox Celeste 8 voet toe-
gevoegd op twee separate windladen. Alle uitbreidingen zijn door de 
orgelcommissie zelf uitgevoerd. Na de uitbreiding is het orgel in 2011 
geheel geïntoneerd door Orgelmakerij Boogaard uit Rijssen. De dis-
positie van het orgel na uitbreiding/ aanpassing is als volgt:
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Hoofdwerk Nevenwerk Pedaal Koppelingen

Prestant 8’ Holpijp 8’ Subbas 16’ HW - NW 

Roerfluit 8’ Vox Celeste 8’

(2009)

Gedekt 8’ Ped. - HW 

Gamba 8’ Prestant 4’ Ped. - NW 

Oktaaf 4’ Roerfluit 4’ 

Flute Harmoni-

que 4’

Gemshoorn 2’

omvang C t/m

g’’’ 

Oktaaf 2’ Nasard 2 2/3

Cornet V sterk

(2009)

Sesquialter II

sterk 

Mixtuur III-IV

sterk (1987)

Hobo 8’ (2009)

Trompet 8’ Tremulant 

Tremulant 

Mw. G.W. Karels – van Dijkhuizen  

Concordialaan 5  

6712 GL  Ede  

0318-590094  

wkarels@hhgede.nl

Dhr. J. C. van Wolfswinkel 

Compagnie 21  

6711 VP Ede  

0318-652846

jcvanwolfswinkel@hhgede.nl

Organisten:

Mevr. M.A. Buitink - Heijblom  

Saffierstraat 17  
6713 TE Ede  
06-40138158  
mabuitink@hhgede.nl

Dhr. L. Mouthaan  

Ruisdaelstraat 39
6717 TL Ede  
0318-645121  

kmouthaan@hhgede.nl
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BHV

Kerkbesturen moeten ervoor zorgen dat er tijdens de 
kerkdiensten en andere bijeenkomsten die onder hun 
verantwoordelijkheid vallen goede en adequate (eerste) hulp 
geboden kan worden. Verder moet ervoor gezorgd worden dat de
bedrijfshulpverleners (BHV-ers) over voldoende middelen en

deskundigheid beschikken om hun taak te kunnen uitvoeren.

Praktisch houdt dit in dat tenminste een persoon aanwezig is die in
geval van een calamiteit of het onwel worden van iemand in de kerk
hulp kan verlenen. De verantwoordelijke BHV-er zit achter in de
kerk-zaal, bij binnenkomst direct rechts. 

Als er een ontruiming plaatsvindt vanwege een calamiteit, dient u
zich te begeven naar de verzamelplaats bij de pastorie. Daar ontvangt
u instructies van de BHV-er.

Zouden de mensen met lichamelijke klachten (waarvan de BHV-ers

opdehoogtemoeten zijn), dit doorwillen geven aandeBHV-coördinator? 

Graag willen wij met u de volgende afspraken maken: 

• Mocht er tijdens de dienst iemand naast u onwel worden, gaat
u dan staan en wenk de BHV-er. Deze zal het slachtoffer gaan
verplaatsen.

• Mocht u zich niet lekker voelen en even de kerkzaal willen ver-
laten, dan is dit geen probleem. Meld dit in het voorbij lopen
dan even aan de BHV-er.

• Als het ontruimingsalarm klinkt in de kerkzaal, zal een lid van
de kerkvoogdij u verzoeken om even te blijven zitten. De BHV
gaat dan onderzoeken wat er aan de hand is.

• Mocht er besloten worden om te gaan ontruimen, gebeurt dit
op aanwijzing van de BHV. U verzamelt dan bij de voordeur van
de pastorie. De kinderen die op de crèche zijn worden daar ook
naar toe begeleid.
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• Bij een calamiteit in de crèche waarschuwt een oppas de BHV,

deze zal meelopen om te kijken welke handelingen er moeten

worden verricht.

• Bij het klinken van het brand-/ontruimingssignaal blijft u op de

crèche. Een BHV-er zal bij u komen om te vertellen hoe verder

te handelen.

Contact opnemen over de BHV kan via bhv@hhgede.nl.
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Ontruimingsplan
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Schoonmaak kerk

Iedere week wordt er schoongemaakt in de kerk. We kunnen nog ex-

tra schoonmaakhanden gebruiken. U bent ongeveer 1 keer per 10

weken aan de beurt en kunt kiezen voor woensdagavond, donder-

dagmorgen, vrijdagmorgen of zaterdagmorgen. Meldt u aan bij de

coördinator via schoonmaak@hhgede.nl. 

Kerkauto

Als u moeilijk ter been bent of om een andere reden niet zelf naar

de kerk kunt komen, kunt u contact opnemen met de kerkvoogdij.

Iedere maand wordt een rooster in de kerkbode geplaatst van be-

schikbare kerkauto’s. Er is voor Ede en Bennekom afzonderlijk een

auto beschikbaar. 

Parkeren auto’s

De volgende regels zijn bij het parkeren op en rond het kerkplein van

toepassing: 

• Parkeren van auto’s dient zoveel mogelijk aan de overkant van

de kerk, bij Het Streek te gebeuren, zowel tijdens zondagse ere-

diensten als bij doordeweekse activiteiten.

• Naast de kerk zijn 7 (aangevraagde)mindervaliden-parkeerplaatsen

gerealiseerd. Dit om de loopafstand voor mensen die moeilijk

ter been zijn te verkorten.

• Naast de kerk zijn eveneens parkeerplaatsen gereserveerd voor

de predikant en de kerkauto.

• Houdt u rekening met de voetgangers die zich naar de fietsen-

stalling begeven.
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De overige parkeerplaatsen op het kerkplein, aan de oostzijde of 
rechterkant van het gebouw, zijn bedoeld voor onze minder goed 
ter been zijnde gemeenteleden die geen gereserveerde plaats nodig 
hebben. We waarderen het als u deze plekken vrij laat voor
degenen die dit nodig hebben.

Als u denkt een vaste parkeerplek dicht bij de kerk nodig te hebben,
kunt u hierover contact opnemen met de kerkvoogdij.  

Fietsen

Uw fiets kunt u plaatsen in de daarvoor bestemde fietsstrook achter
de kerk. In verband met de toegankelijkheid voor de hulpdiensten is
in de directe nabijheid van de entree parkeren niet toegestaan.  
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6 Verenigingen & commissies

Kinderclub ‘De Zaaier’

Eens in de maand op woensdagmiddag (van september tot en met

mei) komen we met de kinderen van onze gemeente bij elkaar. Van

14.00 uur tot 16.00 uur zijn we bezig met een stukje onderwijs uit

Gods Woord en ontspannende en samenbindende activiteiten. Elke

middag beginnen we met bezinning, hiervoor gebruiken we mate-

riaal van de HHJO. De tweede helft van de middag maken we iets

creatiefs of doen we een (buiten)spel. 

 We hebben de kinderen in vier groepen verdeeld: 

• De jongste groep voor kinderen uit groep 3 en 4
• De middelste groep voor meisjes uit groep 5 en 6
• De oudste groep voor meisjes uit groep 7 en 8
• De jongensclub voor jongens uit groep 5, 6, 7 en 8

We beginnen het seizoen altijd met een leuke activiteit op een zater-
dag in september, de startdag. Als afsluiting van het seizoen gaan we
met elkaar naar het kinderappèl van de HHJO, waarna we nog iets
gezelligs gaan doen. 

De contributie voor de kinderclub bedraagt € 10,- per kind per sei-
zoen, met een max. van € 25,- per gezin. Kinderen mogen vriendjes
of vriendinnetjes van buiten de gemeente meenemen, mits ze vooraf
worden aangemeld. Voor het meenemen van een vriendje of vrien-
dinnetje betaalt u € 1,- per kind per keer. 

Contactpersoon van de kinderclub is Nicolien de Kool,
telefoonnummer 06-49466076.
E-mail: ndekool@hhgede.nl of kinderclub@hhgede.nl.

Zuiderkerk, Zandlaan 16, 6717 LN Ede 28 www.hhgede.nl



©Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen, E.O.

Jeugdvereniging ‘Ichthus’ -16/+16

Jongeren in de gemeente zijn heel belangrijk. JV Ichthus wil een plek 
zijn waar jongeren elkaar ontmoeten, nadenken over de bijbel en 
thema’s en ook veel gezelligheid ervaren. 

Omdat er tussen jongeren van 12 en jongeren van bijvoorbeeld 22 
best grote verschillen bestaan doen we soms dingen met z’n allen 
(gezamenlijke avonden), maar de meeste JV-avonden zitten we 
gesplitst in een JV -16 en een JV +16 groep. Globaal heeft de ene 
week de -16 JV, en de andere week de +16. In de kerkbode staat de 
planning van die maand beschreven.

Tijdens een JV-avond denken we na over een thema en gaan we 
daarover in gesprek, en hebben we na de pauze (die gevuld is met 
chips, drinken en soms frituur) een leuke activiteit. Naast deze 
avonden hebben we gezamenlijke sprekers-avonden, 
activiteitenavonden en natuurlijk het JV-kamp! 

Daarnaast verschijnt 2x per jaar onze nieuwsbrief ‘het Visnet’ waarin 
nieuws over de avonden en JV-leden en een fotoimpressie staat. 
Deze nieuwsbrief ontvangen ouders 2x per jaar digitaal en een 
aantal exemplaren staan in de lectuurbak in de kerk. 

We vinden het belangrijk dat we met de JV de jongeren uitnodigen 
om laagdrempelig na te denken over Bijbelse onderwerpen. Dit te 
meer omdat in de leeftijdsfase 12-25 belangrijke vragen op 
jongeren afkomen. Daarnaast komen de jongeren uit deze 
gemeente vaak uit verschillende plaatsen en verschillende scholen. 
Juist in deze leef-tijdsgroep is het belangrijk jongeren een platform 
te bieden waar zij leeftijdgenoten uit onze kerk kunnen ontmoeten. 
Door samen over de Bijbel na te denken en samen dingen te 
ondernemen groeit de band met de gemeente en blijven jongeren 
betrokken en in beeld. 
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De JV-leiding ziet het als een uitdaging om, betrokken op het 
individu, de JV-avonden en activiteiten zo in te vullen dat het voor
onze jongeren plezierig is om deel van de vereniging uit te maken.

Als jongeren zich welkom voelen en samen met ons op zoek gaan in
Gods Woord naar wat Hij van ons vraagt, denken we dat de JV een
waardevolle plek is om te zijn. 

Het e-mailadres van de jeugdvereniging is ichthus@hhgede.nl. Heb
je een vraag dan kan je die per mail stellen of bellen/appen naar Arja
Evers, tel: 06-24986274. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u
dit ook via deze weg aangeven.

Vrouwenvereniging ‘Aan Zijn voeten’ 

De vereniging
De vrouwenvereniging van onze gemeente heet ‘Aan Zijn voeten’; via
deze naamgeving willen we tot uitdrukking brengen dat onze
bijeenkomsten voornamelijk in het teken staan van Bijbelstudie. Per
seizoen komen we ongeveer 10 keer bij elkaar. Dit is op
dinsdagochtend en woensdagavond bij elkaar. (de data zijn te vinden
op de website van de gemeente). De vrouwenvereniging telt ruim 35
leden in de leeftijd variërend van 22 tot 82 jaar. 

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?
Voordat we starten, is er inloop (‘s morgens vanaf 9.15 uur en ’s
avonds vanaf 19.30 uur) en staat de koffie en thee klaar. Tijdens een
“gewone” ochtend en avond staat de Bijbelstudie centraal. We

volgen hierbij een Bijbelstudieboekje. Er wordt een inleiding
gehouden, waarna er pauze is. In de pauze is er tijd voor
ontmoeting en gesprek met elkaar. Na de pauze gaan we in groepjes
uiteen om de vragen n.a.v. de Bijbelstudie te bespreken. De
bijeenkomst wordt rond 11.15 uur afgesloten. De avonden eindigen
rond 21.15 uur. 
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Bijzondere ochtenden 
Elk jaar houden we een bijeenkomst rond Kerst of Pasen. Aan het 
einde van het seizoen wordt er een gezellige dag georganiseerd 
door twee leden van de vereniging. 

Wat doen we nog meer?

Als vereniging zijn we aangesloten bij de Hersteld Hervormde 
Vrouwenbond (HHV). Hierdoor worden we ook uitgenodigd voor 
landelijke en regionale bijeenkomsten, die door de HHV worden 
georganiseerd. 

We willen ook actief zijn door goede doelen onder de aandacht te 
brengen en deze met de daad te steunen, bijvoorbeeld via een kle-
dinginzameling binnen onze gemeente.   

In de gemeente worden kraamvisites afgelegd bij geboortes. Elke
”gewone” ochtend en avond worden kaarten ter bemoediging 
verstuurd naar gemeenteleden en iemand van de vervolgde kerk. 

Voor wie?

Alle vrouwen van de gemeente zijn hartelijk welkom op onze 
vereniging! Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar 
vrouwenvereniging@hhgede.nl of contact opnemen met Marianne 
Buitink, tel: 06-40138158. 

Lidmatenkring

De lidmatenkring is een leerzame avond waarin we met elkaar de 
Bijbel bestuderen. Alle leden van de gemeente zijn hartelijk welkom. 
We komen in het winterseizoen eens per maand bij elkaar (zes keer 
per jaar). Ook dit seizoen gaan we verder met de Efezebrief. We 
behandelen elke avond één hoofdstuk of een gedeelte ervan. Het is 
niet nodig om je voor te bereiden, al is het zeker wel nuttig om 
dat te doen. 
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De avonden zijn interactief. Eerst denken we na over wat de tekst 
nu eigenlijk precies zegt. Daarna denken we na over de betekenis 
ervan voor ons leven. Meestal doen we dit in groepjes met vragen 
en/of stellingen. Het zijn gewoonlijk leerzame avonden. Het 
bestuderen van het Woord is het middel waardoor de Heere ons 
onderwijst, tot bekering roept en leiding geeft aan ons leven. 
Daarnaast is er ook 
ruimte voor ontmoeting met elkaar, waarbij je nieuwe contacten
kunt opdoen en bestaande contacten kunt verdiepen. De avonden 
beginnen om 19:30 uur en eindigen rond 21:30 uur. De

lidmatenkring wordt geleid door Ds. W. Schinkelshoek. 

Jongvolwassenenkring

De jonge lidmatenkring is bedoeld voor alle belijdende lidmaten van
de gemeente die in de afgelopen 4 jaar belijdenis hebben afgelegd.
De jonge lidmatenkring is erop gericht om hetgeen geleerd is tijdens
de catechese, praktisch handen en voeten te geven. Daarnaast is het
een opstap naar de lidmatenkring. Tijdens de avonden wordt er
eerst een inleiding gehouden, of we lezen het gedeelte uit het boek
dat we gebruiken. Daarna gaan we aan de hand van vragen de stof
met el-kaar bespreken.  

De avonden hebben een informeel karakter en worden bezocht
door zo’n 15 - 20 jonge lidmaten. We komen in het winterseizoen
eens per maand bij elkaar (zes keer per jaar), meestal op de
donderdag-avond. De avond begint om 20.00 uur en wordt rond
22:00 uur afge-sloten. De jonge lidmatenkring wordt geleid door
onze predikant ds. W. Schinkelshoek.

Gebedskring

“Wederom zeg Ik u; indien er twee van u samenstemmen op de aar-
de, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal
geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee
of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van
hen.”  Mattheus 18: 19-20. 
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Binnen onze gemeente bestaat een gebedskring die eens in de 
twee weken op zaterdagmorgen samenkomt. We lezen met elkaar 
eerst een gedeelte uit de Bijbel om ons te laten leren door het 
Woord van God. Vervolgens staan we daarbij kort stil. Daarna 
danken we de HEERE voor al Zijn goede gaven aan onze gemeente 
en dragen we de gemeente op in het gebed. U bent van harte 
welkom! 

We willen u het volgende in overweging geven met de hoop dat
we u gaan ontmoeten op de gebedskring. Het zijn een aantal (van 
veel meer) redenen om gebedskring te houden:

• Samen bidden bevordert de eenheid in de kerk; het verbindt
aan elkaar en bevordert de onderlinge waardering; we voelen
ons eens geestes en we worden verwarmd en verdiept in een-
heid en achting; de gemeente die bidt, blijft een eenheid.

• Samen bidden zorgt voor een geestelijk oase in een drukke
week.

• Door samen te bidden zal bij gelovigen Christus meer in het
middelpunt staan.

• Door samen te bidden krijgt de gemeente onderwijs hoe je
kunt bidden.

• Door samen te bidden laten we zien dat we volledig afhankelijk
zijn van Gods almachtige kracht en genadige zegen voor al Zijn
werken en voor al ons werk in Zijn Kerk en Koninkrijk.

Ouderenmiddagen

Alle ouderen zijn van harte welkom op demaandelijkse ouderenmid-

dag. Ook zij die zich nog niet zo oud voelen. Het zijn leerzame mid-

dagen die één keer in de maand op een woensdagmiddag gehouden

worden. Demiddagen beginnen om14.30 uur enworden geleid door

Ds. W. Schinkelshoek. Er wordt begonnenmet koffie of thee met wat

lekkers erbij. Na de inleiding is er een pauze waarin wat bijgepraat

kan worden onder het genot van een kop koffie of thee. Vervolgens

is er gelegenheid omvragen te stellen. Almet al zijn het goede en ver-

rijkende middagen die zeker de moeite waard zijn bij te wonen! We

heten alle oudere gemeenteleden vanaf ongeveer 65 jaar welkom op

deze middag. 
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Zending en evangelisatie

Zending is het zorg dragen dat de kerk van Jezus Christus ook elders
geplant zal worden met als voornaamste doel dat God aan Zijn eer
zal komen. Dit werk van de zending kan alleen plaatsvinden in af-
hankelijkheid van de Heere, de Koning van de Kerk. Zending is een
opdracht voor de gehele gemeente en gebeurt vanuit de gemeente.

Niet iedereen wordt geroepen om naar een zendingsveld uitgezon-
den te worden. Wel wordt iedereen geroepen de zending te steunen,
via gebed, meeleven en financiële bijdrage. 

Jacob en Albertine Karels – Bijbelvertaalwerk in Tanzania

Jacob Karels is werkzaam als vertaalconsulent voor Wycliffe Bijbel-
vertalers voor bijbelvertaalprojecten in Tanzania. 
In Tanzania, een land 26 keer zo groot als Nederland, worden naast
de nationale taal Swahili meer dan 120 lokale talen gesproken. Voor-
al op het platteland vindt het grootste deel van het leven in de lo-
kale talen plaats. Predikanten in de dorpen zien dat ze mensen niet
voldoende kunnen bereiken met de boodschap van het evangelie in
het Swahili. Daarom is het belangrijk dat Gods Woord beschikbaar
komt in de taal die mensen het meest raakt: hun moedertaal, de taal
van hun hart. In 2005 is Wycliffe begonnen met het vertalen van het
Nieuwe Testament in toen negen talen. Inmiddels is het Nieuwe Tes-
tament in deze negen talen afgerond. Er worden nu plannen gemaakt

om ook het Oude Testament te vertalen. Daarnaast is ook in andere
talen vertaalwerk van het Nieuwe Testament begonnen. 
Jacobs rol in het bijbelvertaalproject houdt in dat hij Tanzaniaanse
vertalers begeleidt bij het vertalen: hij geeft exegetisch en taalkundig
advies, en doet eindcontroles van vertaalde bijbelboeken. Daarnaast
traint hij de vertalers, zodat zij hun werk steeds zelfstandiger kunnen
doen en westerse zendelingen steeds meer een stapje terug kunnen
doen. Ook heeft Jacob een rol in de coördinatie van het Bijbelvertaal-
werk in heel Tanzania. 
In de periode 2009-2018 woonde de familie Karels in Tanzania,
uitgezonden vanuit onze gemeente in samenwerking met Wycliffe 
Bijbelvertalers. In 2018 keerden ze naar Nederland terug.
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Vanuit Nederland werkt Jacob nu in deeltijd (0,4 fte) als vertaalcon-
sulent voor Tanzania. Jacob ontvangt voor dit werk geen salaris van 
Wycliffe. Hij wordt financieel ondersteund door een achterban van
gemeenteleden, familie en vrienden. Ook onze gemeente en enkele 
andere Hersteld Hervormde Gemeenten dragen financieel bij. Alle 
inkomsten en uitgaven verlopen via Wycliffe Nederland en worden 
gecontroleerd door een accountant. De penningmeester van de 
thuisfrontcommissie schrijft jaarlijks een financiële verantwoording.

Wilt u meer weten? Spreekt u Jacob of Albertine gerust eens aan!

Willem en Lydia de Bruijn – MAF in Indonesië

In 2021 zijn Willem en Lydia uitgezonden vanuit onze gemeente naar 
Papoea Indonesië. Na een jaar taalstudie zijn ze in de zomer van 2022 
verhuisd naar Sentani, Papoea. Willem zet zich daar in als IT-
specialist. Om veilig en efficiënt te kunnen vliegen is het nodig om 
goede communicatiemogelijkheden en betrouwbare 
computersystemen te hebben. Vooral in een omgeving waar stroom 
en internet niet zo vanzelfsprekend zijn als in het westen. Lydia richt 
zich op de zorg voor het gezin, het thuisonderwijs van hun dochter 
Leah en voor de toekomst waar ze kan dienen.
MAF (Mission Aviation Fellowship) is met 130 vliegtuigen, ’s werelds 
grootste onafhankelijke non-profit vliegorganisatie. Hun doel is om 
de meest afgelegen gebieden te bereiken met het evangelie en 
praktische hulp. De lokale bevolking, kerken en zendingsorganisaties 
maken dankbaar gebruik van de mensen, materialen en post die MAF 
invliegt en van de communicatiemogelijkheden die MAF hen biedt.
Familie de Bruijn is voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk 
van giften. Ze worden gesteund door hun achterban die bestaat uit 
gemeenteleden, familie en vrienden. Ook draagt onze gemeente en 
de landelijke kerk bij.

Wilt u meer weten? Neem contact op met hen 
(famwtdebruijn@gmail.com) of de TFC (tfcdebruijn@gmail.com). Of 
kijk op itmissie.nl.
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Zendingscommissie (ZCEBW)

De zendingscommissie heeft als doel het onder de aandacht 
brengen van het zendingswerk bij de gemeenteleden. Dit om de 
bewustwording en betrokkenheid op de zending te bevorderen. De 
commissie behartigt plaatselijk het belang van o.a. het landelijk 
zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk in Malawi en 
Suriname. 

Voor meer info over het werk van ZHHK, zie 
www.hersteldhervormdekerk.nl/zending.

Het e-mailadres van de zendingscommissie is zending@hhgede.nl. 

De zendingscommissie wil een bijdrage leveren aan het wereldom-
vattende werk van zending bedrijven, om zodoende gehoor te kun-
nen geven aan de opdracht die Christus ons in Zijn Woord stelt:  

‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de 
Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende 
hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.’

De Schatzoekersclub

De Heere Jezus zegt in Zijn Woord: ‘Gaat heen in de gehele wereld, 
predikt het Evangelie aan alle creaturen.’ (Markus 16 : 15) Een ge-
deelte van ‘deze wereld’ vinden we op steenworp afstand van onze 
Zuiderkerk: de flats in Ede-Zuid.
We ontmoeten kinderen, uit allerlei culturen en (gebroken) gezin-
nen, die nog nooit het Evangelie gehoord hebben. Het is ons verlan-
gen dat de kinderen de Heere Jezus mogen leren kennen als hun Ver-
losser en dat de Heere in hun levens verheerlijkt zal worden. 

‘We moeten Bijbels, zuiver, duidelijk, eenvoudig onderwijs herinvoe-
ren, en we moeten pleiten en bidden voor het behoud van de kinde-
ren, de onmiddellijke bekering tot de Heere Jezus Christus. De Geest 
van God staat te wachten ons bij deze poging te helpen’ 
(Charles Spurgeon). Bidt u mee? 
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Om de week op zaterdagmorgen is er Schatzoekersclub voor de kin-
deren (van 4 tot 12 jaar) in één van de flats. We vertellen een Bijbel-
verhaal, zingen, leren een Bijbeltekst, knutselen en doen spelletjes. 
We maken hierbij gebruik van het materiaal van IKEG. 

Wat genieten de kinderen van de vertellingen, de aandacht en 
liefde. De kinderen die elke keer trouw komen, bezoeken we op hun 
verjaardag en zo mogen we de gezinnen steeds beter leren kennen.  

Open Lucht Club

Al jaren is er in de laatste week van de zomervakantie een Open 
Lucht Club (OLC): vier middagen staat er een partytent op het veld 
tegen-over de flats en alle kinderen zijn welkom! 

Het is altijd een afwisselend en actief programma. We merken dat 
deze vorm heel laagdrempelig is en we op een natuurlijke manier in 
contact komen met andere kinderen en hun ouders. 

Het e-mailadres van de Schatzoekersclub is: 
schatzoekersclub@hhgede.nl.

Paasappel 

Ieder jaar wordt op Tweede Paasdag het Paasappèl gehouden. Het 
Paasappèl is een interkerkelijke activiteit voor jongeren. Tijdens de 
middag worden er twee lezingen gehouden door een predikant. Naast 
de lezingen is er ruimte voor ontmoeting.

Het doel van het Paasappèl is om jongeren helder en duidelijk het 
paasevangelie te vertellen. Het is het verlangen van de werkgroep 
dat de jongeren handreikingen krijgen om zich staande te houden in 
de maatschappij en te getuigen van hun heil in Christus. Meer infor-
matie op www.paasappel.nl of via info@paasappel.nl.  
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7 Overige zaken
Jaaragenda

Na de zomervakantie t reft u in  het kerkblad een overzicht van de
jaarplanning aan. Hier staan alle data en bijeenkomsten van onze ge-
meente vermeld. Een actuele, bijgewerkte agenda vindt u online op
onze website of in de Scipio-app. Raadpleeg deze voor de laatste wij-
zigingen. 

Kindercrèche

Iedere zondagochtend is er kindercrèche in de zaal tegenover de keu-
ken. Wilt u ook meehelpen met het oppassen, neem dan contact op
met de coördinator: kindercreche@hhgede.nl.  

Interne vertrouwenspersoon

De kerk wil en hoort een veilige plaats te zijn voor iedereen. Toch is
die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen ker-
kelijke relaties, kan er ongewenst grensoverschrijdend gedrag wor-
den ervaren of gesignaleerd door iemand. Voor mensen die hiermee

te maken hebben en die daarover in gesprek willen, heeft onze ge-
meente een vertrouwenspersoon aangesteld. 

Wat is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee je in vertrouwen
kunt praten over ervaringen met ongewenst gedrag (misbruik)

binnen de kerk. Het kan zijn dat je zelf ervaringen hebt met

ongewenst gedrag. Maar ook kan het zo zijn dat je signalen ziet
waar je je zorgen over maakt en die je graag wil delen. De
vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor.
Daarnaast kan een vertrouwenspersoon hulp en ondersteuning
bieden bij het doen van een melding of een klacht. 

Zuiderkerk, Zandlaan 16, 6717 LN Ede 38 www.hhgede.nl

https://outlook.office365.com/owa/calendar/98ffb599b53a4f1dbe729a169b6ca70d@hhgede.nl/ae511e87e2f540a5bb8a505cbf059d638000608930693053595/calendar.html
https://outlook.office365.com/owa/calendar/98ffb599b53a4f1dbe729a169b6ca70d@hhgede.nl/ae511e87e2f540a5bb8a505cbf059d638000608930693053595/calendar.html
mailto:kindercreche@hhgede.nl


©Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen, E.O.

Voor iedereen beschikbaar
De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor ieder gemeentelid.

Iedereen kan te maken krijgen met situaties van ongewenst gedrag
(misbruik, ongewenste intimiteiten, grensoverschrijdend gedrag
e.d.). Dan is het fijn te weten dat je terecht kunt bij een
vertrouwenspersoon. Blijf er niet mee zitten, maar praat erover!

Geheimhoudingplicht

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent
dat er altijd vertrouwelijk om wordt gegaan met de informatie die
verteld wordt. Zonder overleg of toestemming zal de

vertrouwenspersoon geen verdere stappen ondernemen of iets
doen met de informatie die gegeven is. Er worden ook geen in-
houdelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad of andere in-
stanties. 

Meldpunt misbruik

Als Hersteld Hervormde Kerk (HHK)   zijn we aan-gesloten bij het
Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. Het Meldpunt kan
ondersteuning bieden aan de interne vertrouwenspersoon in de
gemeente. Zo kunnen we met elkaar zorgdragen voor een veilige
kerk. 

Speciaal voor onze jongeren!
Ook voor jou is de interne vertrouwenspersoon beschikbaar als jij
zelf te maken hebt met ongewenst gedrag of ziet dat anderen
hiermee te maken hebben. Ook voor jou geld dat je er niet mee

hoeft te blijven zitten! Praat erover. Mail, bel, WhatsApp, sms… het
mag allemaal!

Maar stel dat jij geen contact durft te leggen? En je zit wel met een
vraag of hebt te maken met ongewenst gedrag? Weet dan dat jij -
met jouw verhaal - ook anoniem (dat betekent dat je niet hoeft te
vertellen wie je bent) terecht kan bij Stichting Chris en Voorkom:

www.chris.nl. Laat dan hen meedenken en blijf er niet alleen mee

zitten. 

Zuiderkerk, Zandlaan 16, 6717 LN Ede 39 www.hhgede.nl

www.chris.nl


©Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen, E.O.

Contactgegevens interne vertrouwenspersonen HHG Ede:

Erik Duifhuizen  

VertrouwenspersoonED@hhgede.nl (E-mail)

06-46476727 (telefoon, WhatsApp, sms)

Rineke Heij 

vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (E-mail)

0318-655922 / 06-17820877 (telefoon, WhatsApp, sms)
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