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OTTERLO (2.215 inwoners) bestond in 2005 1.150 jaar en behoort daarmee tot een van de oudste dorpen van ons land.
Waar nu Oud- en Nieuw Reemst liggen hebben in de romeinse tijd waarschijnlijk verschansingen gelegen. Het dorp is
omgeven door veel natuur waaronder Nationaal Park Hoge Veluwe en kan daarom jaarlijks op veel toeristen rekenen.
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LANDBORG adviseert agrariërs, ondernemers
en particulieren in het buitengebied
op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening
en milieu
Heeft u plannen voor een nieuwe stal,
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functieverandering of bestemmingsplanwijziging ?
Bel ons eens voor een vrijblijvende afspraak !
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MEEDENKEN is onze Passie

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. te Ede is de regionale totaalleverancier van alle voorkomende hijsmiddelen
van halkranen tot en met rondstroppen. Ook als u met een hef- of hijsprobleem zit, wij bedenken de juiste
oplossing volgens de geldende normen.

Wij zijn op zoek naar een:

VACATURE

Lasser / Bankwerker
Wat bieden wij?
Een afwisselende en verantwoordelijke baan
binnen een gezellig team.
De mogelijkheid je zelf te ontwikkelen door middel
van training en/of opleiding.

Wat vragen wij?
Enthousiasme, flexibiliteit en collegialiteit.
Minimaal MBO werk- en denkniveau.
Interesse?
Stuur dan je C.V. naar: dirk@asav.nl of per post.

Asav hef- en hijstechniek B.V. | Jennerstraat 10 | 6718 XS Ede | Tel. 0318 655 675 | info@asav.nl

WWW.ASAV.NL

TEN GELEIDE

Aandacht
voor jeugdzorg

Inhoud

360.000 jongeren in de jeugdzorg, zo’n tiende
deel van al onze jongeren. En bijna 61.000
meldingen van geweld bij Veilig Thuis.
Weliswaar minder dan vorig jaar, maar toch…..

Meditatie
‘Gods jeugdzorg !’
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Meldingen van vermoedens van geweld binnen

Van de fractievoorzitter
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huwelijken. Het zijn actuele cijfers van het CBS.

gezinnen, in de richting van kinderen en binnen
Cijfers die iets laten zien van vragen en zorgen,
van verdriet en pijn.
En dan het nieuws van een week eerder, 1115 kinderen van gedupeerde
ouders in de toeslagenaffaire zijn de afgelopen jaren uit huis geplaatst.
Schrijnend nieuws dat bijna een jaar na het rapport ‘Ongekend
onrecht’ over de toeslagenaffaire naar buiten komt. Schrijnend nieuws,
omdat vooral jonge kinderen hiermee te maken hebben gekregen.
Schrijnend omdat het welzijn van deze kinderen blijkbaar onvoldoende
meegewogen werd in de aanpak van al dan niet geconstateerde fraude.
In een aantal artikelen in deze SGP-klanken wordt u meegenomen in
diverse ontwikkelingen die binnen de jeugdzorg aan de orde zijn. Goed
dat daar aandacht aan gegeven wordt. Niet alleen vanwege de forse
financiële problemen waar de jeugdzorg mee te maken heeft, maar
vooral omdat het hier gaat om kinderen. Kinderen die je een warme plek
gunt, waar ze op kunnen groeien tot verantwoordelijke burgers.
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Goed dat er jeugdzorg is. Het raakt aan de Bijbelse taak van de overheid
om bescherming te bieden zodat onze jongeren veilig op kunnen
groeien. Vraag is wel hoever de overheid kan gaan. Voor de SGP ligt de
eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding in het gezin. Terecht
wordt door onze partij aandacht gevraagd voor stabiele gezinnen die
die verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen. Er mogen daarom
vragen gesteld worden bij het toenemend aantal (v)echtscheidingen.
En ouders mogen gewezen worden op hun eigen verantwoordelijkheid,
voorzover mogelijk ook voor de kosten van de jeugdzorg. Er hoeft niet
altijd gekozen te worden voor de duurste zorgvormen. En laten we als
overheid terughoudend zijn in het zelf organiseren van goedbedoelde
oplossingen en het opeenstapelen van allerlei regels. Laat daarin de
toeslagenaffaire een waarschuwend voorbeeld zijn.
Wat is de rol van de overheid, ten aanzien van de jeugdzorg, of op al die
andere onderwerpen die aan de orde zijn? Het is van belang daar steeds
weer over na te denken. In deze SGP-klanken, door de SGP-jongeren,
binnen de kiesverenigingen en de fractie. Graag hebben we dáárover het
gesprek. Samen met u.

KEES VAN WOLFSWINKEL
Raadslid SGP Ede
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MINIMARKT

INNOVATIEVE VOERSYSTEMEN

van den Brink

UW COMPLETE BUURTSUPERMARKT
EN BEDRIJFS BEZORGSERVICE
KANTINEVLEESWAREN LEVENS& BROOD MIDDELEN PRODUCTEN

GROENTE
& FRUIT

BEZORGDIENST

ZUIVEL
& KAAS

Barneveldseweg 37 Lunteren
minimarkt@kliksafe.nl ■ 0342 41 21 70

Uw dieren centraal
Een betere diergezondheid, gezonde groei en meer rendement.
Het begint bij slim voeren. Met voerschema’s die zijn afgestemd
op de individuele behoeften van uw dieren. En exact de juiste
dosering in verse, regelmatige porties. Dát maken we mogelijk
met onze toekomstgerichte voersystemen.

VOERSYSTEMEN VAN DE TOEKOMST

www.minimarktvandenbrink.nl

Timmerwerken
Interieurwerken
Inbouwkasten
Keukenmontage
Tegelwerk
Badkamers
Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie

www.sieplo.nl
A De Stroet 2 6741 PT Lunteren

T 0318 693 691

E info@sieplo.nl

Timmer- & Onderhoudswerken
Stakenberg 64
T 6718 DG Ede
0318 - 612353
M 06 - 22151506
info@wtoptimmerwerken.nl
www.wtoptimmerwerken.nl

Indrukwekkend
werk
Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van Drukkerij AMV dat als geen ander. Steeds meer ondernemers
en organisaties kiezen voor AMV. Met een team creatieve vormgevers, printers en drukkers zijn we onze opdrachtgevers graag van dienst.
Indrukwekkend van concept tot eindproduct.

Drukkerij AMV BV Kauwenhoven 5 | Lunteren | info@drukkerij-amv.nl | www. drukkerij-amv.nl

MEDITATIE

‘Gods jeugdzorg !’
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Johannes 3 vers 16

DS. M.C. SCHREUR
Ouddorp

Noot van de redactie: Ds. Schreur stond tot voor kort in Harskamp.
Alsnog was hij bereid om de meditatie te verzorgen, waarvoor onze hartelijke dank.

Ruim 125 duizend jongeren deden tien
jaar geleden een beroep op de jeugdzorg.
Vorig jaar steeg dat aantal tot 400 duizend!
‘Hoe stoppen we deze toename?’
De Agenda voor de Toekomst (plannen
voor de zorg in 2025) moet soelaas bieden.
Sinds in 1789 de Fransmannen de Lafayette en Sieyès de
eerste universele Verklaring van de Rechten van de Mens en
de Burger opstelden, bepaalde niet je geboorte de sociale
voorrechten, maar je persoonlijke bekwaamheid en prestaties.
We gingen voor een eerlijke verdeling van rechten en plichten.
De Verlichting verruilde de trits ‘geloof, hoop en liefde’ voor:
‘vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Anno 2021 vragen we ons af:
Wat is de keerzijde van de soevereine vrijheid van de mens?
Wat levert het gelijkheids-ideaal nu werkelijk op?
In hoeverre is de mensheid nu eigenlijk ècht verbroederd?
Ons idee van vrijheid was natuurlijk vooral: vrij van Gods
wetten…geen God en geen meester.
Wat is (met eerbied gezegd) ‘Gods agenda’ van de toekomst
ten aanzien van de zorg voor de jeugd?
God, als de allerhoogste Wetgever, heeft bepaald:
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden
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in het land dat de HEERE uw God u geeft….En: Gij zult niet
echtbreken en overspel plegen.
Als er nou ìets is dat kinderen veiligheid geeft, dan is het de
wetenschap dat de burcht waarin ze opgroeien omgeven
wordt door ondoordringbare muren van de liefde en de trouw
van hun ouders jegens elkaar.
En als er nu één voorwaarde is die de onderlinge
gezagsverhouding waarborgt, dan is het de gehoorzaamheid
en het respect van de kinderen jegens hun ouders, zijn/haar
vader en moeder.
Tussen dat vijfde en zevende gebod staat het zesde gebod:
het verbod tot doodslag (en haat, zie 1 Johannes 3:15) ofwel:
het gebod om lief te hebben, ja je naaste lief te hebben als
jezelf. Nee, ik bedoel dit niet als een kwalijke simplificatie
van een ontzaglijke problematiek (zowel nationaal als
internationaal), maar wel als oproep om het probleem bij de
wortel aan te pakken.
Onze soevereine vrijheid leverde ons het recht op om te
scheiden, het recht om te doden, het recht op autonomie op
seksueel gebied.
Maar alleen gehoorzaamheid aan God brengt èchte vrijheid.
Uit Gods Wet blijkt dat de jeugd Gods zorg is.
Daarom: Heb God lief boven alles en uw naaste, -uw
kind(eren), uw/je ouders en uw echtgeno(o)t(e)- als uzelf !
Lees naast Johannes 3:16 ook 1 Johannes 3:16… !
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...Want wij verpakken
uw kracht

www.dirksenverpakkingen.nl
Edeseweg 74 | 6733 AG, Wekerom
 06 - 51 60 79 67 | info@dirksenverpakkingen.nl
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NIEUW EN GEBRUIKT
GROOT IN VOORRA AD
TEL .: 06-13086805
WWW.MEYERHANDEL.NL
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en betrouwbaarheid
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AETech
Kauwenhoven 10
6741 PW Lunteren
T +31(0) 318 463038
F +31(0) 318 463028
E info@ae-tech.nl

www.ae-tech.nl

VAN DE FRACTIEVOORZITTER

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
De voorbereidingen voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen op DV 16 maart 2022
zijn in volle gang. Achter de schermen wordt hard
gewerkt om een goede campagne neer te zetten, het
verkiezingsprogramma klaar te maken en de lijst
met kandidaten te vullen, zodat we compleet de
verkiezingstijd en -strijd in gaan.
In de campagnecommissie wordt
nagedacht over de zichtbaarheid van
de SGP in de verkiezingen. Daarvoor
zullen er bijeenkomsten georganiseerd
worden in de komende periode, waarin
we het gesprek willen aangaan met
inwoners en ondernemers van onze
gemeente. In lokale media, zoals kranten,
reclameborden, e.d. zullen wij zichtbaar
zijn. We willen in deze campagnetijd een

helder SGP-geluid laten horen. Bij deze
verkiezingsstrijd hoort ook een strijdkas.
Vanuit mijn positie als lijsttrekker en
fractievoorzitter wil ik u graag oproepen
deze strijdkas te vullen!
De totstandkoming van het
verkiezingsprogramma is al wat langer
onderweg. Ruim voor de zomer van
2021 is hiermee gestart. We hebben hier

Dat we het in deze verkiezingstijd
ook van Zijn zegen mogen
verwachten en niet van eigen
kracht of inspanning.

dankbaar gebruik mogen maken van
kennis en kunde vanuit de markt en onze
achterban om te horen welke punten van
belang zijn. Daarvoor zijn verschillende
bijeenkomsten georganiseerd om
deze informatie op te halen. Kees van
Wolfswinkel heeft hier als spin in het
web gefungeerd om te komen tot het
programma zoals dat er nu is. Dank
aan een ieder die hieraan een bijdrage
geleverd heeft.
Het samenstellen van de kandidatenlijst
gebeurt door het uitbrengen van een
advies door de selectieadviescommissie
aan het bestuur van de gemeentelijke
afdeling van de SGP in Ede. Als
lijststrekker heb ik deel uit mogen maken
van deze commissie. Het is waardevol
om te constateren dat er ook jongeren
van harte beschikbaar zijn om in onze
gemeente het SGP-geluid te laten horen.
Wat ik daarnaast waardevol vindt, is
dat we nog één SGP hebben, waarin de
verschillende kerkelijke achtergronden
samen optrekken. Laten we hier zuinig
op zijn en hopen en bidden dat deze
eenheid niet verbroken wordt, hoewel de
druk van buitenaf en binnenuit toe lijkt
te nemen.
Al het werk wat gedaan wordt kan niet
zonder zegen van de Heere. We kijken
bij de verkiezingen altijd naar het aantal
stemmen die we krijgen en hoeveel winst
of verlies er geboekt is. Toch is het niet
zo dat het gaat om de grootte van het
getal. De Bijbel leert ons dat in meerdere
opzichten dat met een klein aantal er
grote dingen bereikt kunnen worden als
de Heere het zegent. Dat we het in deze
verkiezingstijd ook van Zijn zegen mogen
verwachten en niet van eigen kracht
of inspanning. Daar is ook gebed voor
nodig. Bid en werk! Mogen we daarin ook
op u rekenen?

GERRIT FLIER
Fractievoorzitter SGP Ede
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IN- EN VERKOOP
VAN NIEUWE EN
GEBRUIKTE AUTO’S
EN BEDRIJFSAUTO’S

www.ith.nl
Totaalinstallateur

Installatietechniek

APK KEURING,
SCHADEHERSTEL
EN REPARATIES

Elektrotechniek
Advies & Ontwerp
Service & Onderhoud

Technisch Installatieburo Hevel B.V.

Ribesstraat 9 • 6744 XA Ederveen • T: 0318 - 57 12 64 • E: info@ith.nl

Brinklanderweg 3, 6744 PC Ederveen tel 0318 576703
fax 0318 573372 e-mail verkoop@garage-evers.nl
internet www.garage-evers.nl | www.eversautoimport.nl

Scharrenburgersteeg 10
6741 LT Lunteren
T (0318) 48 68 68

gewoon goed geregeld

whardeman.nl
Actieve en concurerende
bemiddeling van:
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Ontdek de service van

N

F

Wij leveren verf en
alle benodigdheden,
precies wanneer u
het nodig heeft

TELLE

- Pluimveerechten
- Fosfaatrechten
- Varkensrechten

Galileistraat 39
3902 HR Veenendaal

Van Eldik Coatings!
Bel (0318) 529 527 of kom langs

t (0318) 529 527
f (0318) 517 333

in onze verfgroothandel.

e info@vaneldikcoatings.nl

Welkom!

i www.vaneldikcoatings.nl

Voor meer vrijblijvende info:
Theo Snetselaar 0318 - 57 57 54

www.snetselaarproductierechten.nl

ACTUEEL

Gemeente Ede start
eigen gezinshuis

Je gunt het elk kind, een fijne jeugd in een gezin waar
je gezien en gehoord wordt, waar je veilig bent en waar
voor je gezorgd kan worden. Helaas is de praktijk anders
en moet gezocht worden naar oplossingen buitenshuis.
Bij voorkeur tijdelijk en in de eigen omgeving. Naast een
verblijf in een instelling kan een kind geplaatst worden
in een pleeggezin of in een gezinshuis. De gemeente Ede
telt in totaal 30 gezinshuizen en 125 pleeggezinnen, mooie
initiatieven waar kwetsbare kinderen veilig kunnen
opgroeien.
Toch leverde deze zorg nog vragen op
voor de gemeente. Nog afgezien van de
forse financiële consequenties van al
deze zorg, blijkt 80% van de genoemde
plaatsen bezet te zijn door kinderen van
buiten de gemeente. Daarnaast is in
veel gevallen het verblijf vaak langer dan
wenselijk, waarmee een terugkeer naar

het eigen gezin steeds lastiger wordt. De
gemeente Ede heeft daarom het initiatief
genomen om zelf een kort verblijf
gezinshuis te starten. De gemeente
Ede koopt een woning en levert de
projectleiding. De zorg wordt geboden
door één van de jeugdzorgaanbieders in
onze gemeente.

Met de behandeling in de raad
heeft de SGP aangegeven dat er
waardering is voor het zoeken naar
creatieve oplossingen.
SGP KLANKEN

Met de behandeling in de raad heeft de
SGP aangegeven dat er waardering is
voor het zoeken naar creatieve oplossingen. Daar vragen de knelpunten in
de jeugdzorg ook om. Wel vinden we
het van belang dat dit nieuwe initiatief
goed gevolgd wordt. De wens voor snelle
oplossingen vraagt om een zorgvuldige
omgang met de rechten en plichten van
zowel kinderen als ouders. Daarnaast is
het van belang rekening te houden met
de identiteit van betrokkenen. Goed dat
dit initiatief gestart wordt. Ook goed dat
de wethouder naar aanleiding van onze
vragen heeft toegezegd dat na een pilotfase van twee jaar het initiatief volledig
wordt overgedragen aan de zorgpartijen.
Want de gemeente levert niet ‘de handen
aan het bed’, die zorg kan prima door
het zorgveld opgepakt worden.

KEES VAN WOLFSWINKEL
Raadslid SGP Ede
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Barneveldse
Begrafenis
Vereniging
voor een waardige, eenvoudige
verzorging van begrafenissen
in Barneveld en omstreken

loravi

Alles voor een vitale tuin

• BIOLOGISCHE ZIEKTEWERING
• ONDERHOUDSMIDDELEN
• GAZONVOEDING
• TUINVOEDING

Begrafenisverzorgers:

floravit.nl

• eigen personeel
• vervoer van en naar alle
plaatsen
• dag en nacht te ontbieden
• levering van grafstenen
• laatste wilsbeschikking
• drukwerk
• opgave van lidmaatschap
• geen crematie

Dhr. G. de Groot
(06) 50 21 72 55
0342 - 44 18 12

Dhr. G.M. van Lagen
(06) 20 12 44 00

www.BBVer.nl

FUNDAMENTEEL

In deze serie lichten we per keer een beginsel uit van de SGP. De fundamenten waarmee onze partij al meer dan
100 jaar politiek bedrijft, geven ook vandaag de dag wijze lessen. In dit nummer artikel 6.

Regeren voor de naaste
‘Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en
geneigd tot alle kwaad?’ Zo vraagt de leerling in Zondag 3 van de Heidelbergse
Catechismus. Deze vraag zou ook bij ons kunnen oprijzen als we terugzien op de
behandeling van het vorige artikel. Het antwoord luidt zo aangrijpend: ‘Ja wij...’
Is dat ‘ja wij’ niet alleen lippentaal, maar al eens de beleving van uw ziel mogen
worden? Dan komt u niet boven een ander uit en gaat de hand op de mond. In dat
licht zouden we ook graag iets proberen te zeggen naar aanleiding van artikel 6.

ARTIKEL 6:

Uitgangspunt voor de overheid is dat alle mensen als
schepselen Gods gelijkwaardig zijn. Dit sluit niet uit
de erkenning van verschillen in geaardheid, gaven,
talenten en roeping in de maatschappij. De overheid
dient het individu en het door God ingestelde huwelijk
te beschermen. Zij moet recht en gerechtigheid
oefenen, is geroepen een goed rentmeesterschap
te betrachten en behoort een schild der zwakken te
zijn. De overheid dient de vrijheid van het geweten
te waarborgen. Zij heeft tot taak de opbouw van de
maatschappij te bevorderen met inachtneming van de
door God gewilde gezagsverhoudingen.

SGP KLANKEN
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koopzondagnee.nl
Online platform
Deze bedrijven doen niet mee aan koopzondagen. Ze verdienen uw steun.
Daarom is koopzondagnee.nl gelanceerd.
U kunt zo eenvoudig zien welke bedrijven
op zondag gesloten zijn.

TOPSLAGERIJ
AB VAN LEEUWEN

Is uw bedrijf ook op zondag gesloten?
Meld uw bedrijf aan op koopzondagnee.nl.

MOLENPARKWEG 1, LUNTEREN
TELEFOON: 0318 484 938
SLAGERIJABVANLEEUWEN.NL

Steun ons!

Op de website zijn al ruim 150
bedrijven aangemeld.

Proosdijweg 35, Ede
Tel. 0318-639561

Koopzondagnee.nl is onderdeel van DeBewusteMeerwaarde.nl

info@koopzondagnee.nl



koopzondagnee.nl
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beslissing te
nemen’

Authenthiek vakmanschap
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Hoofdweg 120
OPRECHT BETROKKEN

SCHUITEMAN.COM

Ederveen

0318-574192

www.koetshuys-ederveen.nl

We zagen de vorige keer dat de mens weliswaar goed
geschapen is, maar door zijn val een hater van God en
van zijn naaste is geworden. Om eigen schuld zijn we dat
beeld kwijtgeraakt! Om eigen schuld moeten we de dood
sterven. “De bezoldiging der zonde is de dood” (Rom.
6:23). Hellenbroek leert ons dat deze dood drieërlei is:
Lichamelijk, geestelijk en eeuwig… In dat licht zijn we
van nature allen gelijk. Wij liggen allen verloren. Maar
dan dat Goddelijk welbehagen, waardoor zondaren nog
bekeerd kunnen worden. Er is een Middel. Er is nog
doen aan voor de grootste der zondaren. Bent u al op
dat plekje gekomen, dat u met God te doen kreeg en Zijn
eisend recht? Alleen zo kan er plaatsgemaakt worden
voor het vervolg van antwoord 8 van Zondag 3: ‘Ja wij;
tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren
worden.’ Als het mag gaan wegen dat u een ziel
meedraagt voor de allesbeslissende eeuwigheid, dan
gaat u zich ook bekommeren over uw naaste. Genade
maakt gunnend. Het woord ‘gelijkwaardig’ krijgt zo een
heel andere strekking. Of u nu koning zou zijn of op de
straat zou leven, we hebben toch allen hetzelfde nodig
wil het wel zijn voor die allesbeslissende eeuwigheid.
GELIJKWAARDIG, MAAR NIET GELIJK

De opstellers gaan dieper op het woordje ‘gelijkwaardig’
in: ‘Dit sluit niet uit de erkenning van verschillen
in geaardheid, gaven, talenten en roeping in de
maatschappij.’ Dat klinkt tegenstrijdig; gelijkwaardig
en verschillend. Maar, gelijkwaardig betekent niet:
Hetzelfde. Zullen we rustig alles nalopen? Bij ‘geaardheid’
wordt in onze dagen al gauw gedacht aan iemands
gerichtheid ten opzichte van een geslacht. Hier is dat
niet zo bedoeld, maar mag u het zien als iemands aard,
iemands wezen, met alle karaktereigenschappen die
daarbij horen. Vervolgens schrijven ze over ‘gaven en
talenten.’ Heel concreet: Er zijn denkers en doeners. De
Heere heeft ieder mens uniek geschapen, met talenten
en gaven. ‘Roeping in de maatschappij’ is het laatste
wat ze noemen. Iedereen heeft een andere taak of
verantwoordelijkheid gekregen. Hoe zich dat verhoudt
tussen man en vrouw hopen we in artikel 7 te zien. We
hebben zomaar wat dingen genoemd, maar u hoeft
niet ver om u heen te kijken om te erkennen dat er
verschillen zijn. Het is van alle tijden dat er stromingen
zijn die deze verschillen proberen weg te poetsen, maar
laten we hier toch niet in meegaan. De Heere heeft het
zo gewild. “Weet dat de HEERE is God; Hij heeft ons
gemaakt (en niet wij)” (Ps. 100: 3a). Hij doe met het Zijne
wat goed is in Zijn ogen.
EEN BESCHERMENDE TAAK

Het tweede wat in artikel 6 genoemd wordt is de
bescherming van het individu en het huwelijk. We
noemden al dat elk mensenleven waardevol is.
Bescherming van het individu betekent dus dat de
overheid zorgvuldig met elk mensenleven moet omgaan
en ook zo de maatschappij dient in te richten. Dat is
heel iets anders dan het individualisme propageren,
waarbij iedereen voor zichzelf kiest en zijn of haar eigen
waarheid heeft. En daar gelijk op volgend, let wel, het
door God ingestelde huwelijk. De overheid dient er
rekening mee te houden dat het huwelijk tussen één
man en één vrouw een Goddelijke instelling is. De Heere
schiep de mens, de Heere is ook de Schepper van het
huwelijk. Het huwelijk is niet zomaar iets als een zakelijk
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contract wat weer ontbonden kan worden, maar een verbond
van levenslange trouw. Ons huwelijksformulier noemt drie
oorzaken. Mag ik ze noemen? Het eerste: “Opdat de een den
ander trouwelijk helpe en bijsta in alle dingen die tot het
tijdelijke en eeuwige leven behoren.” Het tweede: “Opdat zij
hun kinderen die zij krijgen zullen, in de waarachtige kennis
en vreze Gods, Hem ter eer, en tot hun zaligheid opbrengen.”
De derde oorzaak: “Opdat een iegelijk, alle onkuisheid en boze
lusten vermijdende, met een goede en geruste consciëntie
moge leven. Want om hoererij te vermijden, zal een iegelijk
man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar
eigen man.” Ik zeg het met alle teerheid, maar alle alternatieve
samenlevingsvormen gaan wel ergens mank bij deze
genoemde oorzaken. Daarom moet de overheid het door God
ingestelde huwelijk beschermen.
RECHT EN GERECHTIGHEID

De overheid dient zorgvuldig met elk mensenleven om te
gaan, zo zagen we net. Onze opstellers werken dat verder
uit door vier dingen te noemen. Ze schrijven over ‘recht
en gerechtigheid oefenen.’ Dat zult u toch niet vreemd
vinden? Immers, de Heere is een God van recht. Hij kan van
Zijn recht niet af. Zelfs Zijn Zoon moest als Mens door een
aardse rechter gevonnist worden. De mens had gezondigd
en daarom moest ook de mens gevonnist worden. Als de
overheid geen recht spreekt krijgen we een bandeloos volk
wat doet wat recht is in hun eigen ogen. De overheid moet
ook ‘goed rentmeesterschap te betrachten,’ dat is het tweede.
Ze dient het belastinggeld op een juiste wijze te besteden.
Daar zou veel over te zeggen zijn. Mag ik het zo samenvatten:
De overheid zal ook eenmaal rekenschap moeten afleggen
voor de Rechterstoel hoe ze de staatskas besteed hebben.
‘Een schild der zwakken’ moet de overheid ook zijn. Het is een
Bijbelse opdracht om om te zien naar weduwen en wezen,
of mensen die op eigen kracht niet in hun levensonderhoud
kunnen voorzien. Tenslotte dient de overheid ‘de vrijheid van
het geweten te waarborgen.’ Of ook wel, de overheid dient
de grens van het geweten respecteren. De vrijheid van het
geweten is een groot goed wat we nooit licht mogen achten.
OPBOUW VAN DE MAATSCHAPPIJ

Tenslotte: ‘Zij heeft tot taak de opbouw van de maatschappij
te bevorderen met inachtneming van de door God gewilde
gezagsverhoudingen.’ De nadruk ligt op het woordje gezag.
Als werknemers, tegen hun baas opstaan, of kinderen tegen
hun ouders, gemeenteleden tegen ambtsdragers, zou dat de
opbouw van de maatschappij bevorderen? Welke plaats we
dan ook in mogen nemen, dat het toch mocht wezen met de
bede uit de morgenzang:
Dat wij ons ambt en plicht, o Heer’,
Getrouw verrichten, tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’;
Uw Geest ons leid’, en in ons woon’.

MAARTEN OTTEN
Hoofdredacteur SGP klanken
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Gespecialiseerd in losgestort vervoer van o.a.:
- (Biologische) voedermiddelen;
- Groenten en fruit;
- Agrarische producten

.. met kippers en walkinggloors..

Schampsteeg 12
T: +31 (0) 318 - 651808
E: info@vanvlastuintransport.nl

6718 VD Ede - NL
F: +31 (0) 318 652460
I: www.vanvlastuinagro.nl

K I E F T H OV E N I E R S
- vo o r u w co m p l e t e t u i n -

'Wij maken uw tuin, zoals u het wenst.
De mogelijkheden zijn onbegrensd.'
LUNTEREN
06 11 68 96 70
info@kiefthoveniers.nl
www.kiefthoveniers.nl
Tuinaanleg - Onderhoud Sierbestrating - Boomverzorging - Houtbouw

Compleet van
weg tot water

ialist

, één spec

nruimte

één buite

www.vaarkamp.nl

ACTUEEL

ACHTER DE SCHERMEN

Ede krijgt een
samenspeeltuin

In deze rubriek geven fractieleden en fractievolgers een blik achter de
schermen van het politieke raadswerk, met persoonlijke ervaringen
of leerzame gebeurtenissen die voor ons meestal niet zichtbaar zijn.
Deze keer vertelt Theo Folmer iets over zijn werkzaamheden.

Raadswerkgroepen
Binnen de gemeente zijn er diverse projecten en
beleidsterreinen die behoorlijk ingewikkeld zijn en ook
meerdere jaren lopen. Om dit goed te behandelen heeft de
gemeente ambtenaren in dienst die hier in gespecialiseerd
in zijn. De besluiten hierover moeten echter door de
gemeenteraad genomen worden, maar dat zijn meestal
geen specialisten.

Veel speeltuinen hebben veel fysieke
barrières waardoor je niet mee kan spelen
als je bijvoorbeeld afhankelijk bent van
een rolstoel. We spraken de initiatiefnemer
achter de motie, Bert van Roekel.
WAT IS EEN SAMENSPEELTUIN PRECIES?

Een samenspeeltuin is een speeltuin waarin verschillende
speeltoestellen staan voor kinderen met een fysieke beperking.
Alleen voor hen? Nee zeker niet, het is juist een samenspeeltuin
voor iedereen. Dus vooral toestellen waar kinderen met en zonder fysieke beperkingen samen kunnen spelen. Een perfecte
plek dus om bijvoorbeeld heen te gaan met een kinderfeestje,
waarbij ook een mindervalide vriendje of vriendinnetje gewoon
mee kan spelen.
KUN JE IETS VERTELLEN OVER DE ACHTERGROND?

Eind september is het nieuwe beleidsplan buiten bewegen, ontmoeten, spelen en sporten vastgesteld. In dit Beleidsplan leek
weinig oog te zijn voor mensen met fysieke beperking. Daarom
heb ik samen met de ChristenUnie een motie gemaakt om voor
deze mensen iets te verbeteren. Vanuit de andere fracties was
er veel belangstelling om de motie mede in te dienen, en kon
hij op steun van de grote meerderheid van de raad rekenen.
WAT KUNNEN WE NOG MEER VERWACHTEN?

De motie deed ook een oproep om nog eens goed te kijken
naar de toegankelijkheid van de andere speelplekken. Het zijn
vaak kleine dingen in de inrichting van een speelplek die een
groot verschil kunnen maken voor mensen met een fysieke
beperking. Bijvoorbeeld door een speeltoestel aan de zijkant
van een zandbak te zetten ipv in het midden.

BERT VAN ROEKEL
Raadslid SGP Ede

SGP KLANKEN

NOVEMBER 2021

Om te voorkomen dat de gemeenteraad besluiten
neemt, zonder die goed te begrijpen zijn op een aantal
onderwerpen raadswerkgroepen ingesteld, dat zijn kleine
groepjes raadsleden, verdeeld over de verschillende
fracties, die regelmatig met elkaar vergaderen over zo’n
beleidsterrein of onderwerp. Hierbij zijn dan de ambtenaren
aanwezig die de kennis hebben en vaak ook een wethouder.
In Ede hebben we bijvoorbeeld een raadswerkgroep
Programmabegroting, voor het opstellen van de begroting
voor de komende jaren en de raadswerkgroep WFC, voor de
ontwikkeling van de aangekochte kazerneterreinen.
Een raadswerkgroep is puur technisch bedoeld, om goed
te kunnen begrijpen wat, waarom en wanneer besloten
moet worden en niet bedoeld om politieke standpunten
in te nemen. Voor de raadsleden is dit erg handig.Je kunt
vragen stellen aan de aanwezige specialisten, zonder dat
dit in de openbaarheid komt. Het is echter in de praktijk
soms wel lastig om het niet politiek te maken: je kunt best
alvast je mening geven, misschien kan er dan al rekening
mee gehouden worden. Ook voor een wethouder is het
best handig om even te peilen hoe er gedacht wordt over
een bepaald besluit, maar daar is een raadswerkgroep
eigenlijk niet voor. Voor de leden van een raadswerkgroep
is het wel belangrijk om hun eigen fractie op hoofdlijnen
te informeren wat er besproken is tijdens een vergadering,
anders ontstaat er een groot kennisverschil binnen de
fractie, helemaal te voorkomen is dit niet, maar uiteindelijk
moet wel de hele fractie stemmen.
Raadswerkgroepen hebben dus zeker een meerwaarde
voor de gemeenteraad, maar wel als de spelregels in acht
genomen worden.

THEO FOLMER
Raadslid SGP Ede
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DE VERANDERING

In deze serie laten we in woord en beeld zien wat er afgelopen jaren is veranderd in de gemeente Ede als gevolg van politieke besluiten.
In dit nummer: Landgoed Schothorst
Tekst en samenstelling: Ralph van Rees | Foto’s: Ralph van Rees

van
Haverkamp
VROEGER
Lunteren wordt al voor het eerst genoemd in de 13e eeuw. De Klomperweg is een weg waarlangs al in de middeleeuwen
werd ontgonnen. Lang geleden is hierdoor het Kampenlandschap ontstaan. Smalle stroken weiland of bouwland. Tussen de
Postweg en de Klomperweg lag het Lunterse Veld. Een deel van het Lunterse Veld is de Haverkamp genoemd. Het gebied
werd ontwaterd langs de Lunterse Beek. Op oude kaarten is een boerderij te zien die De Haverkamp wordt genoemd. Het was
maar een kleine boerderij. Dit wordt verklaard doordat De Haverkamp ligt op de overgang tussen het hoge en lage gebied en
daardoor erg vochtig was.
In 1927 is aan de Klomperweg een boerderij gebouwd die De Nieuwe Haverkamp wordt genoemd. Dit huis bestaat nog steeds. Uit
de archieven blijkt dat aan de Klomperweg rond 1900 verschillende mensen woonden die Haverkamp heetten. Ze waren kort bij
de plaats gebleven waar hun voorgeslacht woonde.
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Bethelkerk

NU
Door de groei van Lunteren was het
nodig een rondweg aan te leggen, De
Westzoom. Hierdoor ontstond ruimte
voor het uitbreiden van Lunteren aan
de westkant. In 2004 is de Hersteld
Hervormde Gemeente van Lunteren
ontstaan. Zij maakten gebruik van de
Bethelkerk aan de Schaepmanstraat. Dit
gebouw was te klein voor de gemeente.
In 2006 is besloten dat een nieuwe
kerk op een nieuwe locatie gebouwd
wordt. Samen met projectontwikkelaar
Klomp wordt de keus gemaakt voor
de bouw op de hoek van de Westzoom
en de Klomperweg. De gemeente Ede
is positief over de bouw van een kerk
op die locatie. Rond de kerk wordt een
nieuwe wijk gebouwd: De Haverkamp.
Om de ontwikkeling mogelijk te maken
is de oude boerderij De Haverkamp
gesloopt. Om de bouw van de kerk
en de woonwijk mogelijk te maken
moet het bestemmingsplan gewijzigd
worden. Op 5 november 2015 wordt
het bestemmingsplan door de
gemeenteraad goedgekeurd. Inmiddels
zijn de woonwijk en het kerkgebouw
gereed en al weer geruime tijd in
gebruik.
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Ruimte voor idealen

Mensen hebben wensen. Dat geldt in het algemeen, maar
zeker voor wonen, werken en leven. Het mooie van ons vak
is, dat wij die wensen mogen vertalen naar werkelijkheid.
Daar werken we hard voor. Dag in, dag uit. Zodat we
gebouwen opleveren die tot in elk detail kloppen. Maar
we kijken ook verder. Als rentmeesters van onze aarde,
werken we duurzaam en passen we energiebesparende
middelen toe in wat we bouwen. Zodat ook toekomstige
generaties nog lang mogen genieten van wat we bouwen.
Nieuwe technieken, maar met ouderwets vakmanschap en
persoonlijke aanpak. Dat is hoe wij werken.
Wat zijn uw wensen? Deel ze met ons. Bel of app ons

Wij vertalen
wensen naar
werkelijkheid.
WO N I N G B O U W

A PPA RTE M E NTE N

op 06-51817238, 0318-596450 of stuur een mail naar
kees@bouwbedrijfvanmiddendorp.nl.

U TI L ITE ITS B O U W

KALFSVLEES RECHTSTREEKS
VAN ONZE BOERDERIJ!

Van harte welkom bij “Koetjes en Kalfjes”!
Sinds kort verkopen we het heerlijke vlees van
onze kalveren ook aan particulieren.

U koopt het vlees bij ons thuis in bevroren conditie. Het vlees wordt
vacuüm verpakt per twee stuks. Of in porties van 300 en 500 gram.
U kunt ook een bout (= ongeveer 50 kg) bestellen of een paar kilo
vlees naar eigen samenstelling. Dit vlees kan vers afgehaald worden.
Dit is alleen in overleg mogelijk.

Nieuw verschenen bij Drukkerij AMV
Een
biografie
geschreven
door Iain H.
Murray
PRIJS*:

Als de borden aan de weg staan,bent u
van harte welkom! Of neem contact met
ons op via onderstaand telefoonnummer.

Gereformeerd theoloog en schrijver Iain H. Murray doet op prachtige wijze verslag van het leven van Amy Carmichael (1867-1951). Deze bijzondere vrouw
bracht meer dan vijftig jaar van haar leven door in India, waar ze een weeshuis
oprichtte in het dorpje Dohnavur. Amy had een niet aflatende liefde voor haar
Verlosser, haar Bijbel en haar vrienden. Wat haar misschien wel het meest kenmerkt is haar niet aflatende liefde voor verloren, lijdende en wanhopige zondaars.
Naast de vele werkzaamheden die zij verrichtte schreef ze ook een aantal boeken over het
zendingswerk. ISBN: 978-90-825061-9-8.

€ 9,

95

WE ZIJN IN PRINCIPE GEOPEND OP:
donderdag & vrijdag: 12.00 – 18.00 uur
zaterdag:
09.00 – 18.00 uur

Lekkse!r
ver

GERARD EN RIKA VAN DEN BERG
LAGE VALKSEWEG 54 TE WEKEROM
TEL: 0318-461281 (B.G.G. 06-27 434 438)

KOETJESENKALFJESONLINE.NL

ven
Meer uitga
d:
met inhou
Belijden. Nut en noodzaak
van een goede belijdenis.

Voor u en uw kinderen
Andrew Murray

Al wat u ontbreekt
door een onbekende christen

ISBN 978-90-821588-1-6
Prijs € 14,95*

ISBN 978-90-821588-0-9
Prijs € 9,95*

ISBN 978-90-821588-7-8
Prijs € 7,50*

* Genoemde prijzen van onze uitgaven zijn inclusief verzendkosten.

We hebben o.a. biefstuk, entrecote, kalfslapjes, schnitzel etc. We
maken zelf overheerlijke hamburgers en rollades. Deze zijn glutenvrij! Heel belangrijk voor mensen met coeliakie! Op verzoek kunnen
deze ook zonder zout gemaakt worden. (Voor al onze producten geldt:
zolang de voorraad strekt).

Voor bestellingen en informatie: info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl

AMV - Amy - Allicht Hoorn - 180x133cs.indd 1

23-11-17 15:51

SGP-JONGEREN

Identiteitscrisis
Wat betekent identiteit eigenlijk? Het omschrijft in één woord wie jij bent; wat
je vindt, wat je denkt, hoe je er uitziet, wat je gelooft, wat je voelt, enz. Het is
erg actueel en de meningen lopen ontzettend uiteen. Het houdt me daarom ook
erg bezig. Ik gebruik Gods Woord als Bron, omdat Hij Het is die ons geschapen
heeft, volmaakt en naar Zijn evenbeeld.
In onze samenleving hebben we de
vrijheid om te doen en te laten wat
we willen. Een mobiel op zak om te
volgen en te liken. Filmpjes kijken
over van alles en nog wat. Ik volg
het nieuws omdat ik het interessant
vind, maar er is ook een hoop onzin
te vinden. We krijgen te horen dat
iedereen geaccepteerd moet worden
in zijn/haar mening, hoe hij/zij zich

SGP-JONGEREN EDE
Bestuursleden:
Gerbrand van Hoef (voorzitter)
Gijs Westeneng (secretaris)
Timon Thomassen(penningmeester)
Erik Boonzaaijer, Berry Bouw, Wouter
Dekker, Melvin Hazeleger, Maarten
Otten, Wilmer Achterstraat,
Peter van Lagen
E-mail: ede@sgpj.nl
Website: www.sgpjede.nl
Twitter: www.twitter.com/spgjede
Facebook: facebook.com/sgpjede
Gastspreker nodig?
Bel 06-26448658 (Gijs Westeneng)
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ook maar wil uiten. We mogen de
politie uitschelden en de koning
een hak zetten.
Er is veel discussie over genderdentiteit. Als ik lees wat de Bijbel hierover zegt... God heeft ons geboren
laten worden als man of als vrouw
moeten we dat zo laten. Door die
scheppingsorde naar willekeur aan
te passen gaan we God heel bewust
voor de voeten lopen. Door de zonde kunnen jij en ik gevoel krijgen
voor mensen van hetzelfde geslacht
of anders. In de maatschappij is de
tendens dat we alle verhoudingen
aan elkaar gelijk stellen. Het wordt
moeilijk om hierover een Bijbelse
opvatting te hebben
Hoe komt het dat de lobby van de
lhbti-gemeenschap zo groot is?
Dit is de keerzijde van een democratie zoals in Nederland. Hoewel
er godsdienstvrijheid is, is er in
de maatschappij steeds minder
plaats voor de christelijke normen
en waarden. Wij ‘jongeren’ willen
steeds meer doen waar we zin in
hebben. Ik moet eerlijk bekennen
dat ik het lastig vind dat er Iets is
dat voor mij bepaald hoe ik leven
moet. Is er misschien iets anders of
is het allemaal echt zo aan regels
gebonden? Dat gevoel is niet de
werkelijkheid maar fluistert de
satan ons in.

Op zaterdag 2 oktober verscheen
een artikel in het Leidsch Dagblad
dat lhbti-organisaties naar de onderwijsinspectie stapten, omdat iemand uit het schoolbestuur van het
Leidse Driestar College een column
heeft geschreven waarin staat: Veel
lesbiennes hebben moeite met de
seksuele beleving van homo’s en
moeten er niet aan denken dat een
tot vrouw verbouwde man gebruik
maakt van het damestoilet. Mogen
mannen niet naar het vrouwentoilet? Dat moet geaccepteerd
worden. Met pillen en hormonen is
mogelijk om van identiteit te veranderen of zoals veel mensen zeggen:
je moet je gevoel volgen.
Zoals gezegd: We zijn geschapen als
man of vrouw. We zullen voor God
niet anders zijn of worden. Wie ben
jij? Waar kom jij als je sterft? Sommigen zeggen het vagevuur, of zeggen:
Er is helemaal niks. In de Bijbel staat
dat we maar één leven hebben en
dat is door eigen schuld verloren of
door genade naar de hemel!

WILMER ACHTERSTRAAT
SGP Jongeren
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THEMA INTERVIEW

‘Gemeenten kennen hun
inwoners beter dan de provincie’
Er speelt veel op het gebied van jeugdzorg. Aan dhr. A.G.J. van Berkum,
manager Jeugd en gezin bij KOC diensten, legden wij als redactie een
aantal vragen voor.
KUNT U IETS ZEGGEN OVER DE
HUIDIGE ONTWIKKELINGEN RONDOM
JEUGDZORG?

Binnen de jeugdzorg zien we op dit
moment grote tekorten op zowel het
personele vlak als op financieel gebied.
Veel organisaties hebben te maken met
wachtlijsten. Voor KOC Diensten geldt
dat voor de diagnostiek. Voor ambulante
begeleiding kunnen we de hulpvragen
gelukkig nog vrij snel oppakken.
De complexiteit van de samenleving zorgt
voor veel hulpvragen. Verder moeten we
denken aan zaken als de degradatie van
het huwelijk, het meerouderschap, de genderideologie, het tweeverdienersmodel,
overmatig mediagebruik: allemaal thema’s
die ook onze gezinnen niet voorbijgaan.
Een mooie ontwikkeling is dat er steeds
meer oog is voor preventief werken. Zo
heeft KOC Diensten een aantal pilots
‘Jeugdhulp op de basisschool’, waarbij
ouders laagdrempelig kunnen spreken
over het welbevinden van hun kind.
De jeugdhulpverlener kan indien van
toepassing kortdurende interventies
uitvoeren zoals bijvoorbeeld een individueel traject met een leerling van 4-5
gesprekken rond faalangst, zelfbeeld of
sociale weerbaarheid.
ZIET U KNELPUNTEN OF
PROBLEMEN TEN AANZIEN VAN DE
ONTWIKKELINGEN?

De identiteitsgebonden jeugdhulp staat
onder druk. Vooral bij het preventief aanbod vinden gemeenten de inzet van een
professional die dezelfde achtergrond
heeft als de hulpvrager niet altijd nodig.
Opvoeden is echter nooit ‘neutraal’ en
moet altijd uitgaan van een Bijbels mensbeeld.
Een andere ontwikkeling is de bezuiniging bij de jeugdzorg. Inkooporganisaties
willen over het algemeen met minder
aanbieders verder waardoor het voor
kleine organisaties als KOC Diensten
steeds moeilijker wordt een contract te
krijgen. Middels constructies als bijvoorbeeld het onderaannemerschap zijn er
gelukkig nog wel mogelijkheden, maar
het is wel een punt van zorg.
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IS HET TEKORT AAN PERSONEEL
VOLGENS U TERUG TE DRINGEN?
WAT ZOU DAAR AAN BIJ KUNNEN
DRAGEN?

Het is moeilijk om aan voldoende gekwalificeerde mensen te komen die ook een
reformatorische achtergrond hebben. Ik
zou daarom de oproep willen doen om
onze jeugd te stimuleren na te denken
of een baan in de jeugdzorg wellicht iets
voor hen is. Het is dankbaar werk om op
deze wijze iets te betekenen voor onze
gezinnen.
GEMEENTEN ZIJN SINDS 2015
VERANTWOORDELIJK VOOR
JEUGDZORG. IS DIT EEN GOEDE
KEUZE GEWEEST VOLGENS U?

Ja, gemeenten kennen hun inwoners
beter dan de provincie. De begeleiding
en behandeling kan dan meer op maat
plaatsvinden waarbij niet alleen gekeken
wordt naar de cliënt maar ook naar de
omgeving (sociale netwerk).
HEEFT EEN ORGANISATIE ALS DE
UWE NOG VEEL MET DE GEMEENTE
TE MAKEN, BIJVOORBEELD
ADMINISTRATIEF?

Doordat KOC Diensten een landelijke
organisatie is, hebben we met veel
gemeenten en inkooporganisaties te
maken die veelal hun eigen regels en
werkwijze hebben. Vanuit dat oogpunt
gezien heeft de decentralisatie bij KOC
Diensten voor een enorme hoeveelheid
administratief werk gezorgd.
HOE VERLOOPT DE SAMENWERKING
TUSSEN ANDERE ORGANISATIES?

De samenwerking met andere organisaties verloopt prima. Om tijdig te kunnen
op- en afschalen is het belangrijk dat er
goed samengewerkt wordt.
KUNT U AAN DE HAND VAN EEN
CASUS VERTELLEN WAAR UW
ORGANISATIE ZOAL MEE TE MAKEN
KRIJGT?

De dienstverlening van de afdeling Jeugd
en gezin van KOC Diensten is gegroepeerd rond zeven aandachtsgebieden.
Eén van de aandachtsgebieden is ‘Ouders
en gezinnen met een verstoorde dynamiek’. Hiernaast een casus die betrekking heeft op dat aandachtsgebied. Het
volledige aanbod is te vinden op: https://
kocdiensten.nu/jeugdengezin/
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NIEUWS & ACTIVITEITEN

Bert en Marieke zijn inmiddels zo’n 13
jaar getrouwd. Ze hebben vier kinderen. Een
jongen van 11 en drie meisjes in de leeftijd
van 8, 7 en 2 jaar. Marieke is in verwachting
van hun vijfde kind. Het oudste meisje heeft
een verstandelijke beperking en autismespectrum-problematiek. Bert zorgt voor zijn
gezin door hard te werken. Hij werkt in de
fruitteelt. Zijn uren zijn opgedeeld in ploegendiensten. Marieke zorgt voor het gezin.
Vanuit de familie komen er signalen dat ze
zich zorgen maken over het kindje dat nog
gaat komen. Wordt het niet teveel allemaal?
Marieke denkt dat het kindje de breuken
in het gezin gaat helen en kijkt daarom
verwachtingsvol uit naar de geboorte.
Tussen Bert en Marieke gaat het al een tijd
minder goed. Marieke verwijt Bert dat hij
weinig oog heeft voor haar en het gezin.
Bert laat de opvoeding van de kinderen volledig aan haar over en heeft geen oog voor
zaken uit haar verleden die doorwerken in
het heden (seksueel grensoverschrijdend
gedrag van een broer richting Marieke).
Marieke heeft bij tijden moeite om zich toe
te vertrouwen aan Bert. Bert voelt zich dan
afgewezen en weet niet wat hij aan Marieke
heeft. Op zijn beurt geeft Bert aan dat
Marieke geen oog heeft voor zijn inspanningen om voor het inkomen te zorgen, zodat
ze als gezin de dingen kunnen doen die ze
nodig hebben.
Bert ervaart het vele werken als zwaar.
Hij komt moe thuis. Hij is iemand die op
een dergelijk moment weinig prikkels kan
verdragen en trekt zich het liefst terug om
alleen te zijn. De drukte van het gezin tijdens de spitstijden (eten, naar bed brengen)
zorgt er met regelmaat voor dat Bert boos
reageert op de kinderen. Marieke ervaart
veel spanning op de momenten dat Bert
thuis is. Tegen de kinderen zegt ze vaak dat
dat ze echt stil moeten zijn wanneer papa
thuis komt, want papa kan niet tegen herrie
en wordt dan boos. Marieke kan haar ergernis over haar ‘luie’ man niet onderdrukken. Ze laat dit merken door demonstratief
te zuchten als Bert de krant pakt om die te
gaan lezen of mompelt voor zich heen ‘Ja,
daar ga je weer zitten lezen. Je zou je vrouw
ook eens kunnen helpen!’ Er gaat geen
dag voorbij zonder een woordenwisseling
tussen Bert en Marieke. De ruzies zijn heftig.
De kinderen kruipen ver onder de dekens
om te proberen de ruzie niet te horen. Het
samenleven als man en vrouw, als vader en
moeder staat sterk onder druk. Het gezin
dreigt meer en meer in een negatieve cirkel
te raken. De kinderen zijn bang voor hun
boze papa, maar snappen hun moeder ook
niet altijd. Ze zoeken vaak met opstandig
en ongewenst gedrag de aandacht van hun
ouders.
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IN MEMORIAM
Op 11 september is Dhr. P.H.D. van Ree op de leeftijd van
84 jaar overleden. De ziekte van Non-hodgkin was teruggekomen,
met uitzaaiingen in het gehele lichaam. Vele jaren heeft hij een
vooraanstaande plaats ingenomen in verschillende kerkelijke instellingen.
De PKV van Lunteren droeg hij een warm hart toe. Mocht de Heere zijn
vrouw en (klein)kinderen ondersteunen in dit smartelijk verlies.
NAMENS BESTUUR PKV LUNTEREN

Geachte leden,

De voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart
2022 zijn inmiddels weer volop bezig. Samen met de fractie, verschillende
commissies en subcommissies, die heel hard hebben gewerkt, heeft het
bestuur van de Gemeentelijke Afdeling het concept- verkiezingsprogramma en
de concept-kandidatenlijst reeds aan u gepresenteerd op de ledenvergadering
van 26 oktober 2021.
Het is goed om elkaar ook in meer informele setting te ontmoeten, dit jaar
is dat niet gelukt, maar we willen proberen om samen met de fractie en
de SGP-jongeren ook dit jaar weer een nieuwjaarsreceptie te organiseren
op zaterdagmiddag 8 januari. Tweede Kamerlid Chris Stoffer hebben we
reeds bereid gevonden om te komen spreken over een actueel onderwerp.
Informatie over de locatie en tijdstip volgt nog via uw Plaatselijke Afdeling of
Kiesvereniging. Allen hartelijk welkom!
Graag nodigen we u ook uit op de jaarvergadering op donderdag 20 januari
Dv. Op die avond hopen we extra aandacht te geven aan de aanstaande
verkiezingen en de thema’s die voor de SGP extra belangrijk zijn. Ook hiervoor
geldt dat de locatie en overige belangrijke informatie via uw Plaatselijke
Afdeling of PKV volgt, maar reserveert u beide momenten alvast in uw agenda!

Met vriendelijke groet,

Arie Achterstraat (secr. Gemeentelijke Afdeling)

ONDERNEMERS- EN AGRARIËRS
BIJEENKOMST SGP EDE DONDERDAG
2 DECEMBER (19:30 - 22:00 UUR)
Op donderdag 2 december D.V. organiseert de SGP Ede
een bijeenkomst voor ondernemers. Vanaf 19:30 zijn we
van harte welkom bij Bouwbedrijf van Middendorp
(Het Laar 1, 6733 BZ Wekerom).
Wij willen met u het gesprek aangaan over wat wij voor u als ondernemer in de
gemeente kunnen betekenen? Wilt u meer uitbreiding op de industrieterreinen?
Ervaart u knellende wet- en regelgeving? Of ziet u juist kansen op het gebied van
duurzaamheid of regionale economie? Wat kunnen we voor elkaar betekenen in de
gebiedsgerichte opgaves? Deel het met ons!
Alleen maar inhoud? Nee, u kunt onder het genot van een hapje en drankje
netwerken met uw collega ondernemer uit de gemeente Ede! Wij ontvangen uw
aanmelding graag voor maandag 29 november via w.doeleman@kliksafe.nl.
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Boekhandel Hazeleger
nieuw en gebruikt

o.a. theologie, Bijbels, Jongbloed,
GBS, dagboeken, kinderboeken,
jeugdboeken, wens- en rouwkaarten.
Openingstijden: Zie onze website !
Parkeren voor de deur, gratis !

Bouwen is samenwerken. Samen. Met elkaar, met
opdrachtgevers, met anderen. Het is de kunst van
verbinden: de juiste partijen bij elkaar brengen en de
juiste krachten bundelen. Als verbindende bouwer
doen we dat graag. Zo realiseren we uiteenlopende
projecten in woningbouw en utiliteitsbouw. Van grote
nieuwbouw tot kleinere onderhoudsklus.

Lunterseweg 37 Ede
Telefoon 0318-615639
E-mail info@boekhandelhazeleger.nl
Webshop: www.boekhandelhazeleger.nl

WONINGBOUW & UTILITEITSBOUW
0318 461 651 | www.driesten.nl

Uw betrouwbare partner voor:

STAALBOUW
DAK- EN WANDBEPLATING

TRAPPEN EN HEKWERKEN
RVS EN ALUMINIUM

Goorsteeg 15 | 6741 TB Lunteren | T 0318 589428 | www.jvandendikkenberg.nl

COLOFON

CONTACT
GEMEENTELIJKE AFDELING EDE
(OVERKOEPELEND BESTUUR)
L. Kisteman, De Klomp (voorzitter)
A.N. Achterstraat (secretaris)
Kattenbroekerweg 13, 6741 GT Lunteren
T 0318-462095
E gasgpede@kliksafe.nl
J.C. Anker, Bennekom
G. van den Herik, Ederveen
E.A. van ’t Hul, Bennekom
J. Siebelink, Ede
G.J. van Ingen, Ede
C. Teunissen, Lunteren
J. Veenendaal, Harskamp
D.W. de Vries, Wekerom
PLAATSELIJKE KIESVERENIGINGEN (PKV’S)
Kiesvereniging Bennekom:
W. Doeleman (secretariaat)
Hendrik van Poelwijcklaan 26, 6721 PL Bennekom
E secretaris.sgp.bennekom@gmail.com
Kiesvereniging Ede:
G.J. van Ingen (secretariaat)
Baron van Wassenaerlaan 28, 6717 LJ Ede
T 0318-624146
E gj.van.ingen@live.nl

Kiesvereniging Ederveen:
J. van den Dikkenberg (secretariaat)
Goorsteeg 15, 6741 TB Lunteren
T 0318-589428
E info@jvandendikkenberg.nl
Kiesvereniging Harskamp-Wekerom:
J. Veenendaal (secretariaat)
Laarweg 21a, 6732 DG Harskamp
T 0318-456830
E jveenendaal@solcon.nl
Kiesvereniging Lunteren:
A.N. Achterstraat (secretariaat)
Kattenbroekerweg 13, 6741 GT Lunteren
T 0318-462095
E sgplunteren@kliksafe.nl
SGP-JONGEREN EDE
Gijs Westeneng (secretariaat)
Veldjeshof 12, 6744VB Ederveen
T 06-26448658
E ede@sgpj.nl
I www.sgpj-ede.nl

A. (Arnold) Versteeg
Raadslid, vice-fractievoorzitter
Wekerom
T 0318-462099
E arnold.versteeg@ede.nl
Portefeuilles: onderwijs,
asielzaken,statushouders,
regio Food Valley, WFC

P. (Pieter) Kool
Raadslid
Lunteren
T 0318-485867
E pieter.kool@ede.nl
Portefeuilles: verkeer, cultuur, sport
en milieu
C.H. (Kees) van Wolfswinkel
Raadslid
Ede
T 0318-623289
E kees.van.wolfswinkel@ede.nl
Portefeuilles: sociaal domein,
werk & inkomen

E. (Evert) Jansen
Raadslid, secretaris
Ederveen
T 0318-573627
E evert.jansen@ede.nl
Portefeuilles: ruimtelijke
ontwikkeling

G. H. (Gerrit) Heij
Fractievolger
Bennekom
T 06-41140442
E gerrit.heij@ede.nl
Portefeuilles: begraafplaatsen,
onderwijs en duurzaamheid

N.M. (Nico) van der Poel
Raadslid
Ede
T 0318-652063
E nico.van.der.poel@ede.nl
Portefeuilles: algemene zaken,
financiën en economie

E.W. (Bert) van Roekel
Fractievolger
Ede
T 06-83448226
E bert.vanroekel@ede.nl
Portefeuilles: sociaal domein
en ruimtelijke ontwikkeling

T.E. (Theo) Folmer
Raadslid
Lunteren
T 0342-421066
E theo.folmer@ede.nl
Portefeuilles: ruimtelijke
ontwikkeling en landbouw

W. (Wilhelm) Doeleman
Fractie-assistent
Bennekom
E wilhelm.doeleman@ede.nl

Raadsvergadering bijwonen of de fractie spreken? Van harte welkom!
De gemeenteraad vergadert om de twee weken op donderdag (de Politieke Dag Ede). Op gemeenteraad.ede.nl
kunt u zien wanneer dat is en wat er besproken zal worden. Op de maandag voorafgaand aan de PDE vergadert de
fractie. Wilt u ons dan spreken, graag vooraf contact met Wilhelm Doeleman via wilhelm.doeleman@ede.nl.
Welkom in het Raadhuis, Bergstraat 4 (ingang Bestuurscentrum) in Ede. Uw betrokkenheid stellen we zeer op prijs!
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M.S. (Maarten) Otten, Ede (hoofdredacteur)
G. (Gijs) Westeneng (redactiesecretariaat)
Veldjeshof 12, 6744VB Ederveen
T 06-26448658 E klanken@sgpede.nl
J.J. (Johan) van den Brink, Wekerom
W. (Wilhelm) Doeleman, Bennekom
E.A. (Arend) van ’t Hul, Bennekom
E. (Evert) Jansen, Ederveen
D.J. (Dirk Jan) Laros, Ede
A.J. (Arnaud) Muit, Ede
J.R. (Ralph) van Rees, Ederveen
ABONNEMENT

FRACTIE
G.W. (Gerrit) Flier
Fractievoorzitter
Wekerom
T 0318-701111
E gerrit.flier@ede.nl
Portefeuilles: financiën,

SGP Klanken is het magazine van de SGP in
gemeente Ede (Bennekom, De Klomp, Ede,
Ederveen, Harskamp, Lunteren en Wekerom)
en wordt viermaal per jaar uitgegeven door
de Gemeentelijke Afdeling van de SGP in Ede.
In het magazine informeert de SGP-fractie
u onder meer over haar bijdrages in de
gemeenteraad.

SGP Klanken wordt geheel kosteloos
toegestuurd aan leden, donateurs en relaties
van SGP Ede. Een vrijwillige bijdrage wordt
daarom zeer gewaardeerd. U kunt uw gift
overmaken naar NL55 RABO 0377 029 238
t.n.v. SGP Gemeentelijke Afdeling Ede o.v.v.
‘Gift SGP Klanken’. Hartelijk dank!
AANMELDEN, OPZEGGEN
OF ADRES WIJZIGEN

Wilt u lid/donateur worden van de SGP, uw
lidmaatschap/donateurschap beëindigen of
als lid/donateur uw adres wijzigen, dan dient
u contact op te nemen met de kiesvereniging
van uw woonplaats (zie contact). Nieuwe
leden/donateurs krijgen automatisch SGP
Klanken toegestuurd en opgezegde leden/
donateurs worden automatisch afgemeld.
Bent u géén SGP-lid/donateur? En wilt u zich
abonneren, uw abonnement opzeggen of uw
adres wijzigen? Neem dan contact op met
het secretariaat van de redactie
(zie redactie).
VORMGEVING EN DRUK

Drukkerij AMV, Lunteren
I www.drukkerij-amv.nl
ADVERTENTIES

Drukkerij AMV, Lunteren
T 0318-484074
I www.drukkerij-amv.nl
FOTO’S EN AFBEELDINGEN
Pixabay (P 11), Shutterstock (P 7,9,15,19,20),
overig: SGP Ede, tenzij anders vermeld.
VOORBEHOUD DATA
Voor alle in dit magazine genoemde toekomstige
data geldt: Deo Volente – “Indien de HEERE wil, en
wij leven zullen.” (Jakobus 4 : 15)
NIEUWSBRIEF
Wilt u op de hoogte blijven van het actuele
nieuws over de SGP in Ede? Schrijf u dan in voor
de digitale nieuwsbrief via ede.sgp.nl.
MEER INFORMATIE
www.ede.sgp.nl
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sloop

dé marktplaats voor
ruimte voor ruimte

Sloopmeters.nl

m
2

HEEFT OF ZOEKT U SLOOPMETERS?

sloopmeters.nl

Struikhoeve biedt een online platform waarop u
gratis uw aanbod plaatst en ook kunt zoeken
naar beschikbare sloopmeters.

WILT U ADVIES OVER

SLOOPMETERS?

Advies
Struikhoeve adviseert over agrarische functieveranderingen en begeleidt het verhandelen
van sloopmeters. We helpen u met het:
‣ in kaart brengen van de mogelijkheden

voor stoppende agrarische bedrijven.

Wilt u (voormalige) stallen slopen en sloopmeters
verkopen? Of zoekt u juist sloopmeters voor een

‣ begeleiden van ruimte voor ruimte

bouwlocatie? Bel Addy Ruitenbeek: 0318 744 150.

‣ aan- en verkopen van sloopmeters.

(rood voor rood) procedures.

0318 744 150 | mail info@struikhoeve.nl

Houd jij van kleinschalig, detail,
hout en vakmanschap?

Kijk voor meer info en de vacature op: wanderinterieur.nl

‣ inzetten van vrijkomende agrarische

bebouwing voor andere doelen.
‣ ontwikkelen van nieuwbouwlocaties

door de inzet van sloopmeters.

STRUIKHOEVE.NL

