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De commissie Bos presenteerde onlangs 
haar rapport Oud en Zelfstandig in 2030. 
Zij spreekt in dat rapport over ouderen       
in de derde en vierde levensfase. Daarbij      
is de derde levensfase ruwweg de periode 
van de pensioendatum totdat de vierde 
levensfase begint. En de vierde levensfase 
is de periode waarin ouderen niet langer 
veilig zelfstandig kunnen wonen en behoefte 
hebben aan zorg of ondersteuning.

In de derde levensfase zijn mensen over 
het algemeen genomen actief als vrijwilliger 
of geven mantelzorg. Veel mensen leveren 
na hun pensionering een grote bijdrage 
aan de maatschappij. Momenteel doet 
bijvoorbeeld 25% van de 65-plussers 
vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning 
(CBS). Vrijwilligers in verpleeghuizen doen 
waardevol aanvullend werk, waar beroeps-
krachten niet aan toe komen. Jonge ouderen 
willen en kunnen op vele manieren van 
betekenis zijn en een bijdrage leveren aan 
de samenleving. De derde levensfase is 
dus óók een geschenk voor de samenleving.

Een van de aanbevelingen in het rapport is 
om de mogelijkheden voor de zelf-regie 
van ouderen te vergroten. Ieder mens leidt 

graag het leven waar zij of hij zelf voor 
kiest: het gewone leven, met al de 
ongemakken die daar bij kunnen horen.
Toen ik afgelopen week met een groep 
senioren sprak kon iedereen goed 
aangeven wat voor hen belangrijk was in 
het leven. De een wordt blij als de dag 
wordt onderbroken door een bezoekje en 
een van de oudsten (90 jaren) leeft 
helemaal op als hij nog lezingen geven 
mag. Zo kunnen we met al onze verschillen 
ieder eigen keuzes maken. En die keuzes 
van anderen respecteren en waarderen.

In het boekje “Geloven in elkaar” van ds. 
Hans Bouma zegt hij: Elkaar niet 
terneerdrukken, maar opbeuren. Niet 
ontmoedigen, maar elkaar inspireren. 
Elkaar niet bepalen bij het kwade, maar 
een beroep doen op het goede.
Ik vind dat ook een Bijbelse opdracht waar 
we als PCOB zeker iets mee kunnen. Ik zou 
graag met u het gesprek aan willen 
aangaan om vanuit de basis, dat ieder 
waardevol is, die zelf-regie te kunnen 
vergroten.

Geeske Telgen-Swarts
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COLOFON

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden
- de heer H.A. van der Meulen en mevrouw L.T. van der Meulen-Hoogkamp.
- de heer G.J. van Osnabrugge en mevrouw E. van Osnabrugge-Roosjen
Van harte welkom. We hopen dat u zich snel bij ons thuis zult voelen.

Overleden
- op 10 januari 2020 de heer N.H. van Reenen
- op 28 januari 2020 mevrouw A. Grondman-Sellies

Wij denken aan hen met eerbied en respect. Wij wensen hun families en allen die van hen hielden 
veel sterkte en Gods troost bij het dragen van dit verlies.

LEDENBIJEENKOMSTEN EN -ACTIVITEITEN
a. Jaarvergadering 16 maart 2020
Hierbij nodig ik de leden van de PCOB afdeling Ede uit om de jaarvergadering van onze afdeling bij te wonen op maandag           
16 maart 2020 om 14.00 uur in “Ons Huis”, Hovystraat 2 te Ede.

De agenda is als volgt.
1. Opening 2.  Vaststellen agenda
3. Mededelingen 4. Notulen jaarvergadering 18 maart 2019
5. Jaarverslag 2019 6. Financieel jaaroverzicht 2019
7. Begroting 2020 8. Contributie 2020
9. Rondvraag 10. Sluiting.

Het jaarverslag en de bijlagen bij de agenda zijn verkrijgbaar bij Herman Gerritsen, secretaris van onze afdeling.

Geeske Telgen, voorzitter

b. Ledenmiddag 16 maart 2020 - Paasviering - 
 Marcel Wielhouwer
Muzikale medewerking: Margret Spelt (piano) en Geeske Telgen (fluit), 
Anton Kanis (projectkoor).

Op deze middag neemt Marcel Wielhouwer ons mee langs de kruiswegstaties. 
Teksten en beelden worden afgewisseld door muziek.
Laat u inspireren en wees welkom.Goed om iemand mee te nemen. 
Na afloop is er pauze en tijd voor ontmoeting.

colofon, ledenmutaties

Voorzitter
Geeske Telgen
Molenparkweg Oost 14
6741 ZS  Lunteren
0318 - 48 70 46 
geeske.telgen@planet.nl

Secretaris
Herman Gerritsen
Kraatsweg 18, 6712 DB  Ede
0318 - 61 24 99 
ede@pcob50plus.nl

Lief en leed
Cock Walraven
Erasmusstate 124, 6717 SB  Ede
0318 - 64 01 62
cwalraven@solcon.nl

Penningmeester 
en ledenadministratie
Jan Geels
Amsterdamseweg 73, 6712 GH  Ede
0318 - 65 57 12
jgeels@telfort.nl

Website
www.pcob.nl/uw-afdeling/Ede

Rekeningnummer Ede
NL27 RABO 0103 5960 54
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c. Ledenmiddag 6 april 2020 - Veilig omgaan met je geld - Thilda Tempelman
Deze middag staat in het teken van internetbankieren. Thema: ‘Veilig omgaan met je geld’.
Het gaat over oplichting via mail, sms en whatsapp. Termen als phishing, smishing en spearphishing zullen voorbijkomen.
Misschien zijn er ook mensen die nauwelijks durven te bankieren via internet. Het blijft wel belangrijk om op de hoogte te zijn 
met de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Kom als dat mogelijk is.

Van harte uitgenodigd om op de ledenmiddagen te komen. En neem gerust iemand mee uit uw vriendenkring of buurt. Welkom!

Plaats en tijd ledenmiddagen
De jaarvergadering op 16 maart begint om 14.00 uur. De ledenmiddagen beginnen om 14.30 uur en duren tot uiterlijk 16.45 uur. 
Plaats is Ons Huis’, Hovystraat 2, Ede. Vanaf 14.00 uur staan koffie en thee klaar. Als u niet zelf kunt zorgen voor vervoer neem 
dan contact op met de heer H. Laanstra, tel. 0318 - 65 27 72.

d. Dagtocht 4 juni 2020 Kagerplassen en Leiden
Op 4 juni 2020 organiseren de PCOB en de KBO samen een dagtocht naar de 
Kagerplassen en Leiden.
’s Morgens vertrekken we om 8.30 uur richting Haarzuilens. We beginnen met 
koffie/thee met gebak. Om 12.00 uur stappen we in een rondvaartboot die in 
Leiden voor ons klaarligt. We gaan 2,5 uur varen. Onderweg is er veel te zien en 
te horen. De Kagerplassen zijn prachtig! Op de boot gebruiken we een 
schipperslunch. Om 14.30 uur zijn we terug in Leiden.
Daar hebben we vrijaf in het centrum. Zowel de rijke historie als de schitterende 
binnenstad met zijn grachten en bijzondere panden maken van Leiden een 
unieke stad. Vele beroemdheden hebben in Leiden gewoond, waaronder 
Rembrandt van Rijn, Heike Kamerlingh Onnes en koning Willem Alexander.
Om 17.00 uur vertrekt de bus naar Harmelen, waar we afsluiten met een diner. 
Omstreeks 21.00 uur hopen we weer in Ede te zijn.

Kosten
Kosten € 71,00 per persoon. Dit bedrag uiterlijk 9 mei 2020 onder vermelding ‘Leiden’ overmaken naar rekening NL27RABO 
0103 5960 54 tnv PCOB afdeling Ede. We zijn blij dat de gemeente Ede op deze dagtocht de regeling “Ede doet mee” van 
toepassing heeft verklaard. Op grond van deze regeling kunt u als u een beperkt inkomen en vermogen heeft de kosten van de 
dagtocht onder voorwaarden vergoed krijgen. Onze vrijwillige ouderenadviseurs willen u daarbij graag helpen. Zie ook de 
rubriek Zorg en Wonen.

Aanmelding
Aanmelden op de ledenmiddag van 16 maart, 6 april, 20 april en bij Jacomien Wijnbergen, tel. 0318 619039, e-mail jwijnbergen@
upcmail.nl. Afhandeling naar volgorde van binnenkomst. De aanmelding is pas definitief als de kosten betaald zijn. Aan- en 
afmelden kan tot 9 mei 2020.
Als u een speciaal dieet heeft of u een rollator of inklapbare rolstoel meeneemt willen wij dat graag weten.

Opstapplaats
Om 8.30 uur bij Ons Huis bij de Taborkerk.

Jacomien Wijnbergen

f. Verslag ledenmiddag 20 januari 2020 - Kerken in Ethiopië - Ale Sierksma
Geeske Telgen opent de middag. Ze verwijst nog even naar de Nieuwjaarsbijeenkomst en wenst iedereen veel heil en zegen. Na 
een paar korte inleidende woorden gaat ze daarna voor in gebed. Ale Sierksma komt vertellen over Ethiopië. Hij stelt zich voor. 
Voor de pauze vooral het land zelf. Na de pauze de kerken in dat land.
Aan de hand van beelden krijgen we het een en ander te horen: Volgens Haile Gebreselassi (marathonloper) is Ethiopië een land 
van honger, hitte, armoede. Maar er is ook veel cultuur en natuur.
Het is nu een federale republiek, net als bij Duitsland. 84 miljoen inwoners. Ale bezocht vooral het noordelijke deel, dit is vooral 
Koptisch (christelijk). Het zuiden is meer islamitisch.
Ethiopië was heel lang een koninkrijk. De laatste koning was Haile Selassie, die in 1974 afgezet werd. Hij is heel belangrijk 

ledenbijeenkomsten en -activiteiten

e. Programma voorjaar 2020
datum onderwerp door:
20 april Het heelal G.M. Gerbrands
18 mei Kunst en kitsch Jan Bonhoff
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ledenbijeenkomsten en -activiteiten

geweest voor het land. Addis Abeba is de hoofdstad en daar is veel rijkdom, maar 
evengoed veel armoede. Er is ook een Nationaal museum, vooral beroemd door 
(een deel van) het geraamte van ‘Lucy’, de oudst bekende mens in Afrika.
We zien beelden over de huisvesting op het platteland. Soms hutjes of een kraal. 
Onverharde straten, dus veel stof. Transport vooral lopend of met dieren. Grote 
afstanden met de bus. Veel wordt gekocht op de markt. Daar zijn ook vaak de 
werkplaatsen van bijv. de kleermaker. Het zuiden erg droog, het noorden kent 
meer neerslag. Het Simiengebergte is 4550 m hoog. Een ruw gebergte. Diepe 
dalen, uitgeslepen door rivieren. Daar is ook de bron van de Blauwe Nijl. Het 
Tanameer is het echte begin daarvan, het hoogste meer van Afrika met veel 
eilanden. Die werden vaak gebruikt voor het bewaren van schatten. In het 
noordelijke deel wonen ook de Falasha’s (=Joden). Deze werden naar Israël gehaald 
(operatie Mozes). We horen hoe koffie ontdekt werd in Ethiopië.
Na de pauze: De kerk in Ethiopië = Ethiopisch Orthodoxe kerk. Ale vertelt over het 
besnijden van jongetjes en het dopen van kinderen.
Hoe kwam het Christendom terecht in Ethiopië? Er zijn verhalen, maar daarvan is 
het onzeker of ze waar zijn. De Koptische kerk is ontstaan doordat men het niet 
eens was met de conclusies van het Concilie van Chalcedon (450). Aan het hoofd 
staat een patriarch. Elke Koptische stad heeft een eigen kruis.
Gondar was hoofdstad tot 1855. Daar is een universiteit en een kasteel. Lalibela 
werd het nieuwe Jeruzalem genoemd. Daar zijn zgn. rotskerken. De doop van Jezus 
wordt gevierd : Timkat. En daar is de Jordaan nagemaakt. Allerlei gelovigen laten 
zicht in het water dopen, omdat Jezus daar ook gedoopt is. In Axum is een 
afbeelding van de Ark van het verbond. De Ethiopiërs geloven dat de echte Ark bij 
hen is.
In de Koptische kerk zijn monniken, priesters e.d. De kerken zijn versierd met veel 
voorstellingen uit het Oude testament. De drie-eenheid wordt altijd afgebeeld als 
drie gelijkwaardige figuren. Uit de oude tijd zijn er ook nog tempels.
Het was een boeiende middag.

Anton Kanis

    
LEDEN EN LEDENVOORDELEN
a. Lief en Leed

Leden die iets verdrietigs of iets blij’s meemaken, krijgen een kaart of een bezoekje namens de PCOB-Ede. 
Er wordt iets lekkers meegenomen. Dat wordt erg op prijs gesteld merken wij. Als u leden kent, waarvan u 
denkt dat die wel een bemoediging in de vorm van een kaart of bezoekje kunnen gebruiken, geef dat dan 
aan mij door. Met elkaar weten we meer van het Lief en Leed van onze leden. Alvast hartelijk dank.

Cock Walraven

b. Ledenwerving

De PCOB en onze afdelingen kunnen het werk op het gebied van onderlinge ontmoeting, ondersteuning en belangenbehartiging 
alleen blijven doen als er steeds weer nieuwe leden bijkomen. U kent in uw omgeving ongetwijfeld mensen die 50 jaar en ouder 
zijn. Als zij de doelstellingen van de PCOB - ontmoeting, belangenbehartiging en voorlichting willen ondersteunen dan wilt u hen 

vast uitnodigen om lid te worden van de PCOB.
Leden werven leden!

Voor nieuwe leden van de afdeling Ede is er als welkomstcadeau een herdruk van het Album van 
Ede met oude foto’s.

PCOB-leden kunnen gebruik maken van kortingen op o.a. verzekeringen, internet en maaltijden. 
Meer daarover op de website https://www.kbo-pcob.nl/vereniging.

g. Programma KBO Ede-Bennekom voorjaar 2020

datum    onderwerp
15 april van 18.30 - 20.30 uur Indonesisch buffet van Toko Fennis

De bijeenkomst vindt plaats in appartementencomplex “De Bosroos” aan de Rozenlaan. Aanvang 14.00 uur.
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leden en ledenvoordelen

c. Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers doen heel veel mooi werk voor onze afdeling. Na dit werk een tijd gedaan 
te hebben nemen en/of moeten zij daarvan afscheid nemen. Ook nu zoeken we 
weer nieuwe vrijwilligers.

Bezorgers
Bij de bezorging van nieuwsbrieven en KBO-PCOB-magazine zijn in de afgelopen 
periode enkele vacatures ontstaan. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe bezorgers. 
Verder zoeken we leden, die willen invallen als er knelpunten zijn bij bezorging door 
vakantie, ziekte, etc.
U kunt zich daarvoor opgeven bij Gijs Wijnen, Wildforster 49, Ede, tel. 0318-63 28 52. 
Ook kunt u met vragen bij hem terecht.

Belastingservice
Dit jaar hopen 5 vrijwilligers op pad te gaan om voor leden van KBO en PCOB de aangifte inkomstenbelasting te verzorgen. Om 
ook volgend jaar aan de vraag naar belastinginvullers te kunnen voldoen zoeken we enthousiaste vrijwilligers, die voor leden 
van de ouderenbonden belastingaangiftes en aanvragen voor huur- en zorgtoeslagen in willen vullen. Een mooie gelegenheid 
om anderen te helpen!

Om dit boeiende en zinvolle werk te kunnen doen is er voor vrijwilligers een opleidings- en themadag en ondersteuning door 
fiscalisten. Verder kan een vrijwilliger beroep doen om digitaal beschikbare fiscale informatie. Meer info bij de heer Douwe 
Ettema tel. 0318 – 64 58 31 of 06 55 90 06 46. U kunt zich opgeven bij Herman Gerritsen, secretaris van onze afdeling.

e. Rijbewijskeuringen 75-plus

Keuring
Wanneer u 75 jaar of ouder bent is een keuring bij het verlengen van het rijbewijs verplicht.
Het CBR heeft heel veel tijd nodig voor de beoordeling. Het is daarom van groot belang dat u tenminste 6 maanden voor het 
verlopen van het rijbewijs een afspraak voor een keuring maakt.

d. Hulp bij belastingaangifte en toeslagen 2020

Ook dit jaar zal de belastingdienst aan veel leden vragen om aangifte te doen. 
Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom hebben de PCOB en de KBO de 
belastingservice ingevoerd. Ook in Ede en Bennekom zijn er vijf mensen die 
gespecialiseerd zijn om -samen met u- de belastingaangifte te verzorgen. Zij 
krijgen een opleiding en worden ieder jaar ondersteund door KBO-PCOB.

Hoe gaat dat in de praktijk?
Als u eerder al gebruik hebt gemaakt van deze service dan kunt u -na 1 maart- uw ondersteuner weer opbellen en een 
afspraak maken. Tegen een kleine onkostenvergoeding wordt de afgifte voor u verzorgd. Natuurlijk u blijft zelf 
verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Maar wij helpen u daarbij graag. En… de vertrouwelijkheid is -natuurlijk- 
gegarandeerd.

Hebt u niet eerder van deze service gebruik gemaakt? Neem dan contact op met de coördinator van de KBO-PCOB 
belastingservice, de heer Douwe Ettema, tel. 0318-645831 of 06-55900646, e-mail: ettema.douwe@gmail.com. In overleg 
zal dan een invulhulp worden gezocht.

De invulhulpen komen bij u thuis om u te ondersteunen bij de aangifte. Het is daarbij wel belangrijk dat uw jaaropgave(n) 
en alle onkosten voor zorg en ondersteuning bekend zijn. Ook is het van belang om uw giften aan kerk en goede doelen 
op een rijtje hebt. Deze kunnen namelijk van invloed zijn op het bedrag wat u eventueel aan belasting moet betalen.

De vrijwilligers kunnen de aangifte alleen maar verzorgen door een zogenaamde machtiging aan te vragen. Daarmee 
geeft u de invulhulp toestemming om uw aangifte te verzorgen. Hoe dat gaat leggen wij u graag uit als u zich opgeeft.   
Zij kunnen starten vanaf 1 maart en vóór 1 mei moet de aangifte binnen zijn bij de belastingdienst. Het is altijd weer 
spannend: Moet ik betalen of krijg ik wat terug?
Na het invullen kunnen zij u een indicatie geven van de uitkomst. Uiteindelijk beslist de belastingdienst over uw aangifte.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Douwe Ettema.
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Het is belangrijk dat u een arts kiest die met ZorgDomein werkt. Sinds kort kunnen artsen de resultaten van hun onderzoek 
namelijk direct met het CBR delen via dit digitale platform. Eerder duidelijkheid voor u dus. Vraag daarom of een arts met 
ZorgDomein werkt als u een afspraak maakt.

Voor een keuring kunt u ook terecht bij:
1. de Rijbewijskeuringsarts. 
 Voor een keuring moet u zich aanmelden op www.rijbewijskeuringsarts.nl of bellen met 036 - 720 09 11. 

De keuringen vinden plaats in Gebouw Opella (2e verdieping), Galvanisstraat 7, 6716 AE EDE en in Het Coachhuis EDE, 
Galvanisstraat 1, 6716 AE  EDE. Kosten voor PCOB-leden € 40,00 voor rijbewijs B/E. Voor medisch C/D/E (ook voor code 95) 
en taxipas zijn de kosten € 60,00.

2. J. van den Berg, Stationsweg 56, Ede. 
 De opbrengsten van de keuring komen volledig ten goede aan de stichting Child Support Indonesia.
3. Wijkcentrum De Velder, Munnikenhof 17 in Ede na afspraak op de tweede woensdag van elke maand, tel. 0318 - 478 232. 
 Kosten € 30,00. Voor groot rijbewijs € 35,00.

Gezondheidsverklaring
Voor u naar de keuring gaat moet u een gezondheidsverklaring kopen. Verkrijgbaar via internet op mijn.cbr.nl. Voor meer 
informatie: tel. 085 - 487 71 00. Kosten € 37,80. Bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Ede € 41,30.

f. Edesche Concertzaal – 15% korting voor PCOB-leden

In de unieke Edesche Concertzaal kunt u prachtige concerten van beroemde artiesten bijwonen. Als 
PCOB-lid krijgt u 15% korting op de prijzen. De korting wordt berekend over de normale verkoopprijs. 
Dus niet op de voorverkoopprijs. Geen korting op al gekochte kaarten. De kortingscode PCOBLEDE is 
alleen geldig op vertoon van de ledenpas bij de kassa. De kortingscode voert u in op de website. 
Neem uw ledenpas mee naar het concert.

Schuberts ‘Der Tod und das Mädchen’ - Signum Quartett - Strijkkwartetten
Schuberts Der Tod und das Mädchen is zonder twijfel het bekendste strijkkwartet ooit gecomponeerd. Wat maakt dit stuk zo 
bijzonder? En waarom willen luisteraars het steeds weer horen? Misschien wel omdat het gaat over de essentie van het bestaan. 
In Der Tod und das Mädchen cirkelen leven en dood om elkaar heen. Voor Schuberts meesterwerk is nauwelijks een betere 
vertolker denkbaar dan het sublieme Signum Quartett. Dit Duitse ensemble is specialist als het om Schubert gaat. “Het kwartet 
speelt transparant en bezield”, vindt Gramophone. “Een topensemble dat voor hartverwarmende vertolkingen zorgt”, schrijft 
OpusKlassiek. Bestel kaarten via tickets.edescheconcertzaal.nl/t1508

g. Theater Cultura – Speciale korting voor PCOB leden

Bij Theater Cultura, Molenstraat 45 te Ede kunt u genieten van de volgende voorstellingen:
1. Toneelvoorstelling Doet sneeuw pijn van Saskia Temmink op woensdag 18 maart om 20.15 uur. 
 Speciale prijs voor PCOB leden € 18,50.
2. Theatervoorstelling De grote Harry Bannink Podcast van Gijs Groenteman & Frank Groothof 
 op donderdag 2 april om 20.15 uur. Speciale prijs voor PCOB leden € 17,50.

leden en ledenvoordelen
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ZORG EN WONEN

Regelingen gemeente Ede

hulp voor inwoners met een laag inkomen
De gemeente Ede vindt het belangrijk dat mensen met een 
beperkt inkomen en vermogen mee kunnen doen aan 
allerlei activiteiten, waaronder het lidmaatschap van de 
PCOB. Zij heeft daarvoor verschillende regelingen 
gemaakt. In de volgende tabel staan de inkomens- en 
vermogensgrenzen. Meer op www.ede.nl/berekenuwrecht.

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS (VOA’S)
Binnen onze afdeling zijn 5 VOA’s actief. Mensen, die zorg nodig hebben, komen 
terecht in een ingewikkeld web van contacten met de gemeente, zorgkantoren, 
instanties en aanbieders. Niet zelden ziet men door de bomen het bos niet 
meer. De VOA’s kunnen en willen u daarbij graag helpen. Zij staan naast u en 
helpen u gratis met informatie, advies en voorlichting om de weg te vinden.

Zij zijn daarvoor opgeleid en kunnen informatie geven over wonen, welzijn, zorg, 
veiligheid, vervoer en financiën. Zij kunnen leden tijdelijk ondersteunen als 

klankbord en bovendien fungeren als informatiepunt om te helpen zoeken naar mogelijke oplossingen van problemen.

Wie zijn de VOA’s
U kunt de vrijwillige ouderenadviseurs bereiken:
Adria Overbeeke  0318 - 642 811 en 06 24 19 67 15
Cock Walraven  0318 - 640 162 en 06 18 85 74 48
Herman van den Berg 0318 - 636 869 en 06 53 51 85 22 (coördinator)
Rineke van Ginkel 0318 - 418 250 en 06 23 48 15 28
Truus Boer   0318 - 307 209 en 06 30 42 92 61

INFORMATIE

Ede FM

De radiozender Ede FM heeft elke maandag om 18.30 uur Orgeluur, om 19.00 uur Kerkvenster met 
informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede en om 20.00 uur Zingend geloven. Herhalingen op 
zondag om 08.30 en 9.00 uur, 11.00 - 12.00 uur, 21.00 uur - 23.00 uur.

EDE FM vindt u op FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Live en uitzending gemist via
http://www.omroepede.nl/luister-ede-fm-via/content/page?2808

Programma Kerkvenster
2 maart Gesprek met Hans Haverlach en Bert Fredrikze over “De musical ‘De Ballingschap’ - The making of…!“ 
 Lied van de Week: ‘Woon in wat ik ben’ 
9 maart Interview met Dirk Meijer over de “Mattheus Passion”. 
 Lied van de week: ‘Wordt stil nu de ENE tot ons komt’.
16 maart In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten redactieleden en/of een gast over treffende lectuur van de afgelopen week inzake 
 kerk en geloof. Lied van de Week: ‘Zingt volop Gods lof’.
23 maart Gesprek met Jan Bosma en Jan de Jong over “De Vrijmaking van 1944 en GKV nu”. 
 Lied van de Week: ‘Zonder maat is Gods erbarmen’.
30 maart Interview met Johan de Vries over “De Baptistengemeente”. 
 Lied van de week: ‘Hoe sterk bent U’ - Psalmen voor nu. 
 Boekbespreking: “Het negende uur” van Pieter Nouwen door Cock Walraven.

Zorg en wonen  & voa’s & informatie
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ZAKELIJK DRUKWERK
visitekaartjes, briefpapier, rekeningen, 
enveloppen, complimentscards, mappen

RECLAMEDRUKWERK
folders, brochures, flyers, posters, 
stickers, kalenders, ansichtkaarten

FAMILIEDRUKWERK
geboorte-, trouw-, jubileum-, 
rouw- en uitnodigingskaarten

DIGITALE KLEURENPRINTS
EN KLEURENKOPIEËN

VORMGEVING
logo’s, huisstijlen

DRUKKERIJ

Telefoonweg 68, 6713 AL  Ede • T (0318) 650 250 
E info@vanedendruk.nl   •  I www.vanedendruk.nl

Uw grafische dienstverlener 

Mensen waarvan je houdt
zijn goud waard

Schaapsweg 77, 6712 CC  Ede
Tel. 0318 - 650 000 • www.zorgvooruitvaart.nl

15% kortingscode
voor alle concerten:

PCOBLEDEAmsterdamseweg 9, Ede
0318 - 200 214
info@edescheconcertzaal.nl
www.edescheconcertzaal.nl

tickets.edescheconcertzaal.nl/t1508
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SCHUBERTS ‘DER TOD UND DAS MÄDCHEN’

SIGNUM QUARTETT

VRIJDAG 20 MAART


