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50 jaar Sionkerk
Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de Sionkerk te Ede

1 oktober 1958 – 1 oktober 2008
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Ten geleide

Op 1 oktober van dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Sionkerk, aan de Proosdijer-
veldweg, in gebruik genomen werd.
De kerkenraad besloot dit feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
Er werd een commissie samengesteld, die als opdracht kreeg een boekje samen te 
stellen over 50 jaar Sionkerk.
Zij zijn ijverig op zoek gegaan in de archieven en kerkbodes. Daarnaast hebben zij 
gesproken met mensen die nauw bij het wel en wee van de Sionkerk en de gemeente 
rondom de Sionkerk betrokken waren en zijn.
Nu het resultaat er ligt, ben ik dankbaar dit boekje van deze inleidende opmerkingen 
te mogen voorzien.
Onze dank gaat uit naar de schrijvers/samenstellers van dit boekje: de heren D.J. 
Teeuw, H.J. Verbakel en J. Vlastuin en verder naar allen die op enigerlei wijze hun 
medewerking hebben gegeven, zodat dit boekje op deze wijze kon verschijnen. 
Veel van de 20e eeuwse kerkgeschiedenis van de Hervormde Gemeente werd gepu-
bliceerd in ‘De kerk als moeder’, geschreven door ds. T. van ’t Veld.
Hier gaat het in het bijzonder over één van de wijkkerken van Hervormd Ede: de 
Sionkerk.
De vraag naar plaatselijke kerkgeschiedenis is in. Dat is een goede zaak.
De vraag naar het eigene, de eigen afkomst, kan verrijkend zijn voor onszelf en op-
bouwend voor anderen. 
Juist in een tijd van leegloop en afbraak van kerkgebouwen mag het ook als een 
zegen worden beleefd, dat 50 jaar na de ingebruikname van de Sionkerk er zondag 
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aan zondag nog een gemeente mag samenkomen rondom de verkondiging van het 
Woord van de levende God. Daarnaast mogen er in het winterseizoen wekelijks al-
lerlei activiteiten zijn voor jong en oud rondom de open Bijbel. 
Naar de Heere gaat dan ook onze hoogste dank uit. Hij was het Die de jaren door ge-
trouw gebleven is, hoezeer ook een gemeente en gemeenteleden in zichzelf dwaal-
ziek en onvolmaakt zijn.
Dit boekje is dan ook meer dan 50 jaar geschiedenis in en om de Sionkerk.
Het is een zichtbaar bewijs van de trouw van God door de jaren en geslachten heen. 

‘Want de HEERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats.’
                                                                                                                     Psalm 132 : 13

Mogen we zo, gesteund door dit zichtbare bewijs de komende tijd voorwaarts gaan...  
totdat Hij komt!

Ede, 1 oktober 2008                                                                   ds. J. de Jong
                                                                                                        Predikant wijk 5
                                                                                                       Hervormde Gemeente Ede
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HOOFDSTUK 1

Het ontstaan van de  
Sionkerkwijk

Een tekort aan duizenden woningen, een bewonersaantal dat explosief groeit, auto-
verkeer dat met de dag toeneemt: dat is de situatie waarin Ede verkeert als in 1958 
de Sionkerk wordt gebouwd. Het Ede van die tijd is dan allang niet meer het Ede van 
toen: nog maar een paar jaar daarvoor was Ede een klein Veluws dorpje met een 
grote Oude Kerk. Hoe kan het opeens allemaal zo snel veranderen? Hoe ontstaat de 
Sionkerkwijk in die tijd? Om antwoorden op die vragen te krijgen, moeten we een 
stukje teruggaan in de geschiedenis. 
 

Een klein stukje geschiedenis
De Hervormde Gemeente van Ede kent momenteel 8 wijken, waarvan wijk 3 en wijk 5 
in de Sionkerk kerken. De kerkenraad van wijk 5 neemt tweederde deel van de dien-
sten waar in de Sionkerk, de kerkenraad van wijk 3 eenderde deel.
Tot 1914 kende de gemeente echter nog geen wijken maar was er slechts 1 predikant. 
Rond 1580, het begin van de Reformatie in Ede, wordt er voor het eerst melding ge-
maakt van een predikant in Ede: ds. L. Brinxius. Verschillende predikanten volgen 
in de tientallen jaren erna. Over hoe het er toen in de Hervormde Gemeente aan 
toeging, weten we vrij weinig.
Het eerste notulenboek dat in het gemeentearchief van de gemeente Ede bekend 
is, is een notulenboek uit de 18e eeuw. Zo lezen we dat in die periode de diakenen 
zelfstandig werkten binnen de kerkenraad en de zorg hadden over de armen. Hierbij 
kreeg men al snel te maken met het Burgerlijk Armenbestuur. Indien gemeenteleden 
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van elders kwamen, werd er een overeenkomst 
gemaakt, waarbij werd bepaald dat indien zij 
binnen zeven jaar tot armoede geraakten, zij 
door de gemeente waaruit zij afkomstig wa-
ren moesten worden ondersteund. 
Verderop in het notulenboek lezen we dat 
er eind 19e eeuw een aantal ‘vernieuwin-
gen’ worden doorgevoerd die tot vandaag 
toe zichtbaar zijn: ds. Kalshoven stelt voor 
om dank- en biddag in plaats van op zondag 
voortaan op een afzonderlijke dag te houden. 
Dit voorstel wordt door de kerkenraad aan-
vaard. Een andere verandering is dat bij een 
huwelijksbevestiging in het vervolg een Bijbel 
wordt meegegeven. 

Eind 19e eeuw is Ede al een behoorlijk grote 
plaats, maar kent Ede nog steeds maar één 
predikant. Als rond 1900 bovendien veel mi-
litairen zich in Ede vestigen, wordt de gemeente te groot. In 1904 komt de classis er 
aan te pas om erop aan te dringen dat een tweede predikant in Ede noodzakelijk is. 
De kerkenraad belooft “er ernstig over na te denken”, maar de kerkvoogden delen 
een jaar later mee dat zij “onvermogend zijn om bij te dragen aan een nieuw te stich-
ten predikantsplaats”. Als de overheid uiteindelijk een ‘subsidiepotje’ opentrekt – 
met het oog op de geestelijke verzorging van de militairen – krijgt Ede 10 jaar later 
een tweede predikant: ds. J.A. van Boven. 
In de notulen van die tijd is te lezen dat de taken netjes worden afgestemd:

de predikbeurten worden om de beurt vervuld;•	
de ‘oudste’, de langstzittende predikant geeft catechisatie aan de meisjes, de •	
‘jongste’ predikant aan de jongens. De catechisatie voor militairen wordt om 
beurten een jaar verzorgd;
Ede wordt in tweeën verdeeld: Ede ten noorden van de kerk is voor de oudste •	
predikant (ds. I. Schipper) de rest van Ede voor de ander (ds. J.A. van Boven);
om beurten zijn beide predikanten een jaar voorzitter c.q. scriba van de kerken-•	
raad.

De Oude Kerk rond 1900
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Begin van wijk 3 
Op 7 juli 1942 besluit de kerkenraad de gemeente in drie wijken te verdelen. Voor de 
nieuwe (derde) wijk wordt een predikant beroepen, ds. K. van den Pol, die het be-
roep op 12 augustus 1942 aanneemt: “Na drie weken van strijd, waarin wel meestal 
de weegschaal naar Ede oversloeg, maar toch ook steeds weer ernstig schommelde, 
heb ik ten slotte gemeend het beroep naar Ede te moeten aanvaarden.” 
Hoewel de Hervormde Gemeente nu officieel drie wijken heeft, vergaderen de wijken 
nog niet zelfstandig. De kerkenraadsleden van de drie wijken vallen allemaal geza-
menlijk onder de naam ‘Algemene Kerkenraad’. 
Als in 1951 de vierde wijk wordt gevormd wordt het wel erg druk op de vergade-
ringen van de ‘Algemene Kerkenraad’. Daarom wordt besloten dat vanaf nu ie-
dere kerkenraad voor zichzelf vergadert als wijkkerkenraad. Daarnaast wordt 
er een ‘Centrale Kerkenraad’ gevormd uit afgevaardigden van de vier wijken. 
De eerste vergadering van de ‘Centrale Kerkenraad’ is op 20 september 1951. 
 

Wijk 5 van start 
Ede maakt in de jaren ‘60 een onstuimige groei door. Dat heeft gevolgen voor de 
Hervormde Gemeente: wijk drie en vier groeien uit hun ‘jasje’. 
Er wordt in 1960 besloten tot de vorming van wijk 5. Voor deze nieuwe wijk wordt er 
een predikant beroepen, ds. E.F. Vergunst, die het beroep aanneemt.
Op vrijdag 3 juni 1960, net na de bevestiging van de nieuwe predikant, vindt er een 
bijzondere vergadering plaats in het huis van ds. I. Schipper, de wijkpredikant van 
wijk 4. “Een avond van scheiden, aangezien wijk 4 gesplitst wordt met wijk 5, dit is 
noodzakelijk geworden door de snelle uitbreiding der gemeente,” is te lezen in het 
notulenboek van wijk 4. Zelfs de vrouwen van de ambtsdragers zijn deze bijzondere 
avond aanwezig. Een aantal broeders zal ‘meegaan’ met de nieuwe wijk. Voorzitter 
ds. Schipper “brengt zijn oprechte dank aan de scheidende broeders voor de pret-
tige samenwerking die de Voorzitter al die tijd heeft mogen ondervinden”. Na afloop 
van de vergadering blijven de broeders nog enige tijd gezellig met hun vrouwen bij-
een, vermeldt het notulenboek. Wijk 5 is van start!
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Wijk 5 is van start! Overigens is de scriba P.J. Vergunst, niet te verwarren met ds. E.F. Vergunst.
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HOOFDSTUK 2

Gebouw Sionkerk
  

“Het besluit is gevallen. De nieuwe Hervormde Kerk, welke D.V. zal verrijzen aan de 
Proosdijerveldweg in West, heeft een naam gekregen. De naam die deze nieuwe kerk 
zal dragen, wordt: SIONKERK.
  
 Want Zion is van God begeerd,
 Wordt met Zijn woning hoog vereerd;
 Hier, sprak Hij, die het al beheert,
 Hier zal ik wonen naar Mijn lust,
 Hier is in eeuwigheid Mijn rust.”

Aldus de Edese Kerkbode van januari 1957, waar voor het eerst melding wordt ge-
maakt van de naam “Sionkerk”, een naam die door de jeugd bedacht is. Op dat 
moment kerkt de gemeente ‘s ochtends nog in de openbare lagere Graaf Bentick-
school aan de Ganzeweide. Elke zaterdagavond is er weer een aantal vrijwilligers die 
de stoelen uit de kelder van de school halen en in de hal zetten zodat er een klein 
kerkzaaltje gevormd wordt. En na elke dienst worden alle stoelen weer netjes terug-
gezet in de kelder. 
 
Omdat de wijkgemeente met het hard groeiende Ede meegroeit, wordt de school al 
snel te klein. Daarnaast vindt de Centrale Kerkenraad dat in elke nieuwe wijk een 
echte kerk hoort te zijn. Er wordt een bouwcommissie gevormd onder leiding van 
dhr. H.H.G. Stroomberg en er wordt een architect gekozen: architect Th. Dekker uit 
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Ede. De architect gaat aan de slag en niet lang daarna heeft hij zijn eerste ontwerpen 
klaar. 
Het wordt een vrij sober kerkgebouw: een torentje moet uiteindelijk zelfs uit de bouw-
plannen geschrapt worden vanwege de slechte economische situatie. Wel krijgt de 
kerk acht bijzondere ramen waar op elk raam een plaat gezandstraald is die een 
periode uit de Bijbelse geschiedenis voorstelt. Daarnaast komen in het groot een 
Alpha en Omega- en Christusteken boven de preekstoel te hangen. In een kerkbode 

van 26 september 1958 gaat ds. J. van den Heuvel uitvoerig in op de betekenis van 
de ruiten en het teken boven de preekstoel dat volgens hem “uitnemend geslaagd is 
en één geheel van bouw en stijl”. 
De aannemer die de klus mag klaren is firma Elbertsen en Van der Meijden. In de 
winter van 1957 legt ds. Van den Heuvel, terwijl het buiten koud is en sneeuwt, de 
eerste steen. De bouw kan nu echt beginnen!

De eerste steen kan gelegd worden. In het midden staat ds. J. van den Heuvel. Rechts daarvan staat de 
architect Th. Dekker. 
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Het exterieur en interieur van de Sionkerk net na de opening
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De oplevering
De bouw vordert gestaag. Als het met-
selwerk wordt opgetrokken en de grote 
stalen spanten worden geplaatst, wor-
den de contouren van het gebouw al 
snel zichtbaar. 
De planning is dat het gebouw 1 augus-
tus 1958 geopend kan worden. Door ie-
dereen wordt naar die dag toegeleefd. 
De preekbeurtenregelaar die tot nu toe 
één predikant per zondag in het school-
gebouw regelde, heeft vanaf die datum 
twee diensten per zondag gepland. 
Maar het zit niet mee: de bouw blijkt 
twee maanden uit te lopen. Omdat 
je alle predikanten niet zomaar kunt 
afbellen wordt besloten dat er vanaf 
nu tweemaal per zondag een dienst 
wordt gehouden in de school.

“Het geld kan zeker niet op!” In een Edese kerk-
bode van 1957 wordt uitgelegd dat de bouwcom-
missie zeker niet geldverkwistend bezig is…

Orde van handelingen bij de opening van de Sionkerk op 1 oktober 1958
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Ds. J. van den Heuvel legt de eerste steen.
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Op woensdag 1 oktober 1958 is het uitein-
delijk zover: het gebouw kan in gebruik 
worden genomen. Binnen is plaats voor 
375 stoelen. 
    
Door een harmonicadeur is de kerkzaal 
gescheiden van twee zijzalen. Inclusief die 
beide zalen is er plaats voor 550 mensen 
in het kerkgebouw. 
De kerkbode van 18 september 1958 meldt 
dat “het ons verheugt aan de gemeente de 
mededeling te mogen doen, dat de nieuwe 
kerk in Ede-West, zo de Heere wil, op 1 ok-
tober a.s. des avonds om 8 uur in gebruik 
genomen zal worden.” De schrijver van 
het kerkbodestukje – de secretaris van 
de bouwcommissie – is zo trots op het 
gebouw dat hij lichtelijk met aantallen 
overdrijft. Zo schrijft hij dat er ongeveer 
800 (!) zitplaatsen ter beschikking zijn. Ondanks dat grote aantal zijn kinderen niet 
helemaal welkom: “De verwachting is evenwel dat voor deze avond veel belangstel-
ling zal bestaan, zodat wij een vriendelijk verzoek tot u menen te moeten richten en 
wel, om geen kinderen deze avond mede te nemen, want deze kunnen niet geplaatst 
worden.” De nieuwsgierigen die verwachten deze avond iets van de kerk te kunnen 
zien moet de secretaris helaas teleurstellen: “Op de avond van de ingebruikneming 
zal het niet mogelijk zijn de gehele kerk te bezichtigen. De bouwcommissie heeft 
daarom gemeend U allen toch in de gelegenheid te moeten stellen deze prachtige 
kerk van binnen met de zijzalen, kerkenraadskamer en bovenzaal te bezichtigen. 
Hiertoe is gelegenheid op maandagavond 19 september 9 uur tot 9.30 uur. Wij ho-
pen, dat velen hiervan gebruik zullen maken.”
’s Avonds tijdens een officiële dienst draagt de voorzitter H.H.G. Stroomberg van 
de bouwcommissie het gebouw over aan de kerkvoogdij die – bij monde van haar 
voorzitter de heer R. Hansman – het weer overdraagt aan de Centrale Kerkenraad. 
Onder het zingen van psalm 119 vers 65 wordt door de voorzitter van die raad, ds. P. 
Bouw, de Bijbel op de kansel gelegd. Ds. Van den Heuvel houdt zijn eerste preek in 
de Sionkerk over psalm 132 vers 13: “Want de Heere heeft Sion verkoren, Hij heeft 
het begeerd tot Zijn woonplaats”. 

Een kerkbode uit 1957: de bouwcommissie 
onderneemt van alles om maar aan voldoen-
de geld te komen…
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Nieuwe banken in 1970
Met de nieuwe Sionkerk hebben wijk 3 en wijk 5 – wijk 5 is twee jaar na opening 
ontstaan – een mooi kerkgebouw, maar toch blijkt het gebouw enkele nadelen te 
hebben. Het eerste dat de kerkvoogdij aanpakt, zijn de stoelen. Deze staan sinds 
de opening in rijen van 16 stoelen naast elkaar met aan weerskanten een pad. In 
1970 wordt er anderhalf jaar actief door gemeenteleden gespaard om de stoelen te 
vervangen door houten banken. Ds. A. den Hartogh, die in die periode predikant is 
van wijk 5, schrijft onder het kopje “Bank- en beursberichten” in het kerkblad gere-
geld over de actie, waarbij hij het steevast heeft over “de bankjes”. Een citaat uit 
een kerkbode van die tijd: “Een goede vriend had vodden verkocht en bracht de 
opbrengst f 10,- aan de pastorie. Geweldig! Geweldig!” En in een andere kerkbode 
schrijft hij onder het kopje “Onze bankjes” dat “de kerkgangers die verleden zondag 
in de Sionkerk geweest zijn, hebben gemerkt dat bij de ingangen miniatuurbank-
jes staan met een gleufje bovenin. Ouderling Harskamp heeft deze gemaakt, waar-
voor wij hem heel hartelijk danken. Kerkgangers die dit willen, kunnen na of voor 
de dienst daar een gave in doen voor de nieuwe banken. We willen beslist niet een 
verkapte tweede collecte invoeren, maar hebben wel de gedachte, dat het voor de 

Een foto van het interieur in december 1970 als de banken gereed zijn.
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meeste mensen geen bezwaar zal zijn, zo nu en dan deze bankjes van een gave te 
voorzien. In de hoop dat de gewone collecten daarvan geen schade zullen hebben, 
maar ook in de hoop dat wij op deze manier wat gauwer ons doel bereiken, dank 
ik broeder Harskamp nogmaals voor zijn spontane actie en beveel ik ‘de bankjes’ 
hartelijk aan.”
De echte banken komen uiteindelijk tegen beide zijmuren aan te staan met in het 
midden een looppad. In het pad komt een lange loper te liggen, waarvoor de dames-
krans van de Sionkerk ijverig spaart.
De banken blijken iets duurder uit te vallen doordat er onder het orgel nog twee rijen 
worden neergezet die niet zijn begroot, maar uiteindelijk wordt het gewenste bedrag 
– soms letterlijk cent voor cent – bijeen gespaard.

De eerste verbouwing in 1976 
In 1976 komt de volgende grote verandering: de kerk wordt uitgebreid. Tot nu toe is 
er erg weinig ruimte voor activiteiten van verenigingen. De twee zijzalen die daar nu 
voor gebruikt worden, zijn erg klein en vooral gehorig. In 1976 geeft de kerkvoogdij 
toestemming om de kerk uit te breiden. Architect H. Versluis uit Ede gaat aan de slag 
en ontwerpt twee bouwlagen aan de achterzijde van de kerk. Niet lang daarna gaat 
de Edese aannemer Maassen aan de slag. De uiteindelijke kosten van de verbou-
wing bedragen ongeveer 150.000 gulden. Dit bedrag wordt door de wijkgemeente 
zelfstandig opgebracht.

De tweede grote verbouwing in 1994
Begin jaren negentig blijkt dat de Sionkerk te klein is geworden. Het aantal mensen 
op verenigingen groeit en ook met kerkenraadsvergaderingen is het passen en me-
ten. 
In februari 1991 richten de kerkenraden van wijk 3 en 5 zich voor het eerst in een 
gezamenlijke brief tot het College van kerkvoogden en notabelen. De kerkenraden 
verzoeken het college om onder andere de keuken, de consistorie, de toiletten en 
de trap aan te passen. Daarnaast wordt er in de brief voorgesteld om “een fonds 
‘Uitbreiding Sionkerk’ te stichten en een commissie te vormen om dit fonds te be-
heren.”
De kerkvoogdij buigt zich over het voorstel en schrijft in juli 1991 een brief terug 
waarin ze zegt “terughoudend te zijn bij het vormen van fondsen als nog niet duide-
lijk is wat er gebouwd c.q. aangepast gaat worden”. Maar toch, verderop in de brief: 
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“Alles overwegende hebben wij besloten dat via de Kerkvoogdij een fonds openge-
steld gaat worden voor de renovatie Sionkerk.”
Het fonds krijgt niet lang daarna een eigen rekeningnummer en een vast plaatsje in 
de Edese kerkbode.

In de maanden die volgen, buigen kerkenraden en kerkvoogden zich over de uit-
breiding. Moeten er bijvoorbeeld één of twee trappen naar de bovenzaal? Moet de 
kleedruimte van de predikant intact blijven of moeten we er een keuken van maken? 
En vergroten we de hal aan de Celebeslaan of voegen we in plaats daarvan een inva-
lidentoilet toe? En wat doen we dan met de toiletten aan de Timorlaan? Alles wordt 
bekeken en gewogen. Zelfs een voorstel van wijk 3 om een kelder toe te voegen pas-
seert de revue. 
Terwijl alle aandacht gevestigd is op de verbouwing aan de achterkant van de kerk, 
lijkt er in de kerkzaal een nieuw probleem te ontstaan: de verwarming. Er wordt in 
de kerkzaal al lange tijd geklaagd over een “koudeval”. Daarnaast is ook de verwar-
mingsinstallatie een probleem. Deze blijkt van armoede uit elkaar te vallen en zou 
eigenlijk ook in het verbouwingsproject meegenomen moeten worden.
Er volgen twee jaren van voorstellen en overleggen waarin partijen zich afvragen of 

Ook de plaatselijke pers bericht over de verbouwing…
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het verstandig is om deze uitbreiding uit te voeren en hoe. De kerkvoogdij staat er 
aan de ene kant niet al te rooskleurig voor maar aan de andere kant is het ook weer 
hoopgevend dat het aantal giften groot is. 
Op 30 maart 1993 schrijft het College van kerkvoogden en notabelen een verlos-
sende brief waarin “het ons veel genoegen doet u te berichten dat de kerkvoogdij in 
haar vergadering van 16 maart j.l. in beginsel besloot medewerking te verlenen aan 
de renovatie/uitbreiding van de Sionkerk”.

Architectenbureau H. Versluis in Ede is dan inmiddels al volop bezig met het te-
kenwerk. In de definitieve versie van het plan wordt onder andere de kerkzaal aan 
de kant van de Timorlaan uitgebreid. Daarnaast komt er een nieuwe keuken op de 
plaats waar eerst een trap naar boven was (de brandweer geeft goedkeuring aan het 
plan waarin nu nog maar één trap naar boven is, mits de deur vanuit de kerkenraads-
kamer naar de trap dicht wordt gemaakt). De toiletten aan de kant van de Timorlaan 
worden gesloopt terwijl de toiletten aan de Celebeslaan worden uitgebreid met een 
invalidentoilet. Een grote toevoeging aan het plan is een zaal van 48 vierkante meter 
die met een schuifwand van de kerkenraadskamer kan worden gescheiden. Tenslot-
te zal de hele verwarmingsinstallatie in de kerkzaal vervangen worden. 

Ook de keuken is nodig aan vervanging toe!
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Begin 1994 kan aannemer Willemsen en Elbertsen uit Ede met behulp van een aan-
tal onderaannemers uit de regio aan de slag. Alle banken worden uit de kerk gehaald 
en in de kerkenraadskamer opgeslagen. De gemeente kerkt die periode in de Oude 
Kerk waar tijdelijk dubbele diensten worden gedraaid. Op drukke dagen is er een 
groot aantal mensen aan het werk: terwijl binnen wanden gesloopt worden is de 
metselaar buiten bezig met het metselen van nieuwe buitenmuren.
Na enkele maanden is het resultaat zichtbaar: het vernieuwde wijkcentrum en de 
kerkzaal kunnen in gebruik worden genomen!
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HOOFDSTUK 3

De predikanten
 

 
Sinds 1958 hebben 11 predikanten de Sionkerk gediend, zowel van wijk 3 als wijk 5. 
Een overzicht van alle predikanten in chronologische volgorde.

Ds. J. van den Heuvel, wijk 3 (1954-1968)
Ds. J. van den Heuvel (geboren op 19 november 1913) is in 1954 be-
vestigd tot predikant van wijk 3, nadat hij hiervoor de gemeenten 
Poortvliet, Gameren en Schoonhoven gediend heeft. 
Ds. Van den Heuvel is predikant in een tijd dat er zeer grote span-
ningen zijn in de Hervormde Gemeente van Ede (in de jaren ’50 is 

er namelijk een meningsverschil tussen een collega-predikant ds. Van Dieren en de 
Hervormde Gemeente met als gevolg dat ds. Van Dieren in 1964 uit zijn ambt wordt 
gezet). Ds. Van den Heuvel beschikt over de gave om juist in deze moeilijke tijd op 
rustige en weloverwogen wijze leiding te geven aan de gemeente. 
In 1968 neemt ds. Van den Heuvel afscheid en vertrekt hij naar de Hervormde Ge-
meente van Waddinxveen. Ds. Van den Heuvel overlijdt op 8 augustus 1991, nadat 
hij zijn laatste jaren in Ede doorgebracht heeft.

Ds. E.F. Vergunst, wijk 5 (1960-1965)
Ds. E.F. Vergunst (geboren op 19 juni 1927) is de eerste predikant van 
wijk 5 en heeft daarom met “jeugdig enthousiasme” gewerkt aan de 
vorming van deze wijk. Als ds. Vergunst in 1965 afscheid neemt van 
Ede spreekt ds. P. Bouw hem toe: “Hoewel het resultaat van de gees-
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telijke arbeid zich niet zo laat registreren als van een bakker, mag bijvoorbeeld al-
leen reeds het feit, dat velen uit wijk 5 in die 5 jaar (besloten) belijdenis des geloofs 
te doen, ons de hoop geven, dat de Heere het pastorale werk beliefde te zegenen,” 
zo is te lezen in een kerkbode ter gelegenheid van zijn afscheid in 1965. 
Ook ds. E.F. Vergunst heeft in Ede, als voorzitter van de Centrale Kerkenraad, zeer 
zware jaren gehad door de grote spanningen in de Hervormde Gemeente. In een 
interview verderop in dit jubileumboek geeft hij aan dat deze periode zijn tijd in Ede 
heeft gestempeld. 
Ds. Vergunst heeft verder de gemeenten Rijssen, Polsbroek, Capelle a/d IJssel, Mid-
delharnis, Ridderkerk en Zoetermeer gediend.

Ds. A. den Hartogh, wijk 5 (1966-1972)
Ds. A. den Hartogh (geboren op 15 november 1917) is de tweede pre-
dikant van wijk 5. Al gauw staat hij bij velen bekend om zijn felle 
karakter. Als “bankdirecteur” schrijft hij in de kerkbode wervende 
berichten voor de nieuwe banken van de Sionkerk onder de kop 
“bank- en beursberichten”. Zijn kerkbodeberichten bevatten vaak 

een felle, maar ook een humoristische ondertoon. Een kerkbodebericht van decem-
ber 1966: “Lieve mensen, u (ik bedoel alle gemeenteleden) maakt soms onbewust 
zoveel kapot door dingen te vertellen die niet waar zijn. Pas toch op. Ook heb ik ge-
merkt, dat verschillenden maar slecht tegen een grapje kunnen. Kom, niet zo donker. 
De Heere God heeft ook kinderen met een opgeruimde aard.” Naast Ede heeft ds. 
Den Hartogh de plaatsen Langerak, Harderwijk, Scherpenzeel, Amersfoort, Bodegra-
ven en Woudenberg gediend. Ds. Den Hartogh is op 26 december 2000 overleden.

Ds. W. Chr. Hovius, wijk 3 (1970-1975)
Ds. W. Chr. Hovius (geboren op 26 februari 1934) heeft zijn hele leven 
veel functies gehad in het kerkelijk leven. Als hij op 13 september 
1970 bevestigd wordt in Ede is hij onder andere tweede voorzitter 
van de Spaanse Evangelische Zending en bestuurslid van de chr. 
Kweekschool De Driestar. Ds. Hovius heeft als auteur medewerking 

verleend aan een groot aantal boeken, artikelen en dagboeken.
Voordat ds. Hovius predikant wordt in Ede is hij predikant in Nieuw-Lekkerland en 
Katwijk aan Zee. Op 23 februari 1975 neemt hij afscheid in Ede en vertrekt hij op-
nieuw naar Katwijk aan Zee. Daarna dient hij de gemeente van Apeldoorn, waarna 
hij voor de derde keer predikant wordt in Katwijk aan Zee. Sinds 1996 is hij met 
emeritaat.
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Ds. D. van den Berg, wijk 5 (1973-1990)
Ds. D. van den Berg (geboren op 6 augustus 1924) is predikant in 
Oud-Alblas, Veenendaal en Huizen geweest als hij op 5 augustus 
1973 bevestigd wordt in Ede. In zijn intredepreek vertelt hij dat er op 
de afscheidsavond in Huizen iemand “Succes in Ede” tegen hem zei. 
“Gemeente,” schrijft ds. Van den Berg, “zo reageert de wereld. Men 

begrijpt van ons ambt niets.”
Tijdens zijn periode in Ede verhuist ds. Van den Berg in 1987 naar Veenendaal waar 
hij een huis koopt als voorbereiding op zijn emeritaat. In een kerkbode van die tijd 
schrijft hij hierover: “U denkt misschien: wat ver uit de wijk. Vergeet echter niet dat 
we tot nu toe ruim 1 km van de Sionkerk woonden. Bovendien ben ik als voorheen 
telefonisch te bereiken. En op maandagavond tussen 18.00 en 19.00 uur ben ik in 
ons wijkcentrum.”
Op 29 april 1990 neemt hij na 13 jaar afscheid van Ede en gaat hij met emeritaat. Op 
17 september 2005 overlijdt hij. 

Ds. J. den Besten, wijk 3 (1976-1987)
Ds. J. den Besten (geboren op 20 november 1922) is 11 jaar predikant 
geweest van wijk 3. 
Op 7 april 1976 wordt hij bevestigd nadat hij de gemeenten Babylo-
niënbroek, Dirksland en Huizen gediend heeft. 
Ds. J. den Besten heeft door zijn bescheidenheid en zijn trouw en 

liefde in het pastoraat diepe sporen in de gemeente getrokken.
Op 1 december 1987 gaat ds. Den Besten met emeritaat. In een terugblik ter gelegen-
heid van dit jubileum zegt hij hierover: “Met name nu we in de tijd van ons emeritaat 
in de kerkdienst oud-catechisanten herkennen en wanneer ze soms ook al weer be-
trokken zijn bij het werk in de gemeente, geeft dit vreugde. Dit is toch wel één van de 
voorrechten, wanneer je als emeritus-predikant nog moogt wonen en kerken in de 
gemeente, waar je het laatst mocht werken.”
 

Ds. J.H. van Daalen, wijk 3 (1988-1999)
Ds. J.H. van Daalen (geboren op 20 januari 1948) begint in 1973 met 
een studie theologie waarna hij in 1979 tot kandidaat wordt be-
noemd.
In 1979 wordt ds. Van Daalen bevestigd in zijn eerste gemeente, de 
gemeente Polsbroek Vlist (1979). Daarna volgt de gemeente Oud-

Alblas (1984).
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In 1988 neemt ds. Van Daalen een beroep aan naar Ede. Op 4 september 1988 wordt 
hij bevestigd door ds. D. van den Berg (die dan predikant is van wijk 5) met de woor-
den uit Ezechiël 33 : 7: “Gij nu, o mensenkind, Ik heb U tot een wachter gesteld over 
het huis Israëls: zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege 
waarschuwen.”
Eind 1998 neemt ds. Van Daalen een beroep aan naar Nijkerk waar hij op 3 januari 
1999 bevestigd wordt.
Ds. Van Daalen is enige tijd vice-voorzitter van de SGP geweest.

Ds. C. van de Worp, wijk 5 (1990-2007)
Ds. C. van de Worp (geboren op 25 februari 1956) is als predikant 
begonnen in de gemeente Dussen/Hank. Als hij in 1990 predikant 
wordt in Ede vertelt hij in een interview in de Edese Kerkbode dat hij 
erg benieuwd is of hij dezelfde intimiteit in Ede zal terugvinden zoals 
die gevonden werd in zijn eerste gemeente. Waarschijnlijk heeft hij 

die intimiteit ook in Ede gevonden, want bij een terugblik op een afscheidsavond 
van de gemeente schrijft ds. Van de Worp in de kerkbode dat “het goed was om nog 
weer samen te delen en te ervaren hoe u en jij bij ons en ons gezin betrokken bent 
geweest. Dat wordt niet zomaar uitgewist bij ons vertrek. Die verbondenheid blijft 
zeer zeker. Dat heeft ook alles te maken met de band die vanuit de prediking, vanuit 
het Woord gelegd werd. Daar kwamen banden van liefde en vriendschap en zo werd 
het tot een hecht geheel.”
Ds. Van de Worp heeft op 29 april 2007 afscheid genomen. Sindsdien dient hij de 
Hervormde Gemeente van Wezep.

Ds. P.H. van Trigt, wijk 3 (1999-2006)
Ds. P.H. van Trigt (geboren op 1 oktober 1951) is eerst predikant in 
Aalst, Middelharnis, Rijssen en Wapenveld voordat hij op 26 septem-
ber 1999 bevestigd wordt door consulent ds. D.C. Floor. 
Kerkbodeartikelen van ds. Van Trigt bevatten nagenoeg allemaal een 
rubriek “Voor u gelezen” waarin hij een citaat van iemand uit de kerk-

geschiedenis aanhaalt. 
Bij zijn afscheid in 2006 schrijft ds. Van Trigt in een kerkbode dat hij bij het aan-
nemen van het beroep naar Ouderkerk aan den IJssel vaak moest denken aan de 
woorden van Psalm 111: ‘En Zijn grote Naam ten prijs, gedenkt Hij Zijns verbonds 
(ook Zijn eeuwig verbond der genade met Zijn gemeente te Ede) gestadig’. Wanneer 
ik ondanks dit alles toch zeg, dat de tijd in Ede zeer goed was, dan is dat omdat wij 
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rondom en door het Woord van de Heere en van Zijn Zoon zoveel goeds ontvangen 
hebben.”
Op 15 oktober 2006 neemt ds. Van Trigt afscheid in een kerkdienst in de Oude Kerk.

Ds. J. van Dijk, wijk 3 (2007)
Ds. J. van Dijk (geboren op 26 augustus 1952) is een predikant die 
het werkende leven van een andere kant kent: hij is als ambtenaar 
begonnen met werken op proefboerderijen. 
Na zijn roeping tot het predikantsambt studeert hij theologie in zijn 
vrije tijd: colleges op zaterdag en de studie in de overige vrije tijd. In 

1987 verhuist ds. Van Dijk met zijn gezin naar Kinderdijk waar hij pastoraal mede-
werker wordt.
In 1990 wordt ds. Van Dijk bevestigd tot predikant te Tholen en in 1997 te Ridderkerk. 
In januari 2007 neemt ds. Van Dijk het beroep naar Ede aan. 
In een interview in de Edese Kerkbode in juni 2007 zegt hij dat hij hoopt dat hij in 
Ede tijd en gelegenheid krijgt voor wat hij ziet als zijn kerntaak: het pastoraat, waar-
onder ook de catechisaties vallen. 

Ds. J. de Jong, wijk 5 (2008)
Ds. J. de Jong (geboren op 27 september 1952) is sinds maart 2008 
predikant van wijk 5. Na zijn opleiding tot onderwijzer bij de Driestar 
in Gouda heeft ds. De Jong enkele jaren voor de klas gestaan, tot-
dat hij roeping kreeg tot het ambt van predikant. Na voorbereidende 
examens in de vereiste talen heeft hij daar fulltime voor gestudeerd. 

In 1989 wordt hij bevestigd in Schoonrewoerd. Daarna volgen de gemeenten van 
Nijkerk (1993), Lunteren (1998) en Sliedrecht (2003). 
Ds. De Jong wordt op 30 maart 2008 in de morgendienst bevestigd door zijn oud-
mentor, ds. J. R. Volk uit Den Haag. De tekst voor de bevestigingsdienst is Handelin-
gen 4:33a: „En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding 
van de Heere Jezus.” 
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Terugblik met ds. J. den Besten

“De Sionkerk is een 
liefelijk kerkgebouw”
Graag wil ik voldoen aan het verzoek van de commissie om iets te vertellen uit de 
jaren dat ik als predikant nauw betrokken was bij de Sionkerk.
Dat begon direct al in 1976. Er werden mij 2 sleutels van de Sionkerk toevertrouwd. 
Dat was vooral met het oog op de catechisatie, die voor wijk 3 gehouden werd in de 
Sionkerk. Eén sleutel voor het hek aan de Celebeslaan, daar konden de catechisan-
ten hun fiets binnen het hek neerzetten. Daar was ook de deur, die toegang gaf tot de 
zaal waar de catechisatie gehouden werd. Deze zaal deed ook dienst als consistorie 
voor de kerkenraad. Twee sleutels dus, die zorgvuldig bewaard moesten worden. 
De tweede sleutel was voor de buitendeur van de Sionkerk. Met de sleutels moest 

Ds. J. den Besten tijdens het 25-jarig jubileum van kostersechtpaar Vermeulen.
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aan het eind van de avond ook alles weer zorgvuldig afgesloten worden. Vooral dit 
laatste was belangrijk om ongewenst bezoek buiten te houden.

De maandag- en dinsdagavond waren bestemd voor de catechisatie. Dit was goed 
geregeld. Collega Van den Berg ging met zijn catechisanten naar boven en ik gebruik-
te de benedenzaal. Heel wat jongens en meisjes hebben we zo mogen begeleiden 
naar de volwassenheid. Dit was van onze kant met alle gebrek! Er wordt wel eens tot 
de ouders gezegd: “Leg de namen van uw kinderen maar aan de Heere voor”. Dat za-
gen we ook als een onderdeel van ons pastorale werk: “vóór elke catechisatieavond 
de namen aan de Heere voorleggen”. Daartoe diende een lijst met de namen van de 
catechisanten. Dit werk bracht wel eens teleurstelling mee. Toch ook vreugde! Met 
name nu we in de tijd van ons emeritaat in de kerkdienst oud-catechisanten herken-
nen en wanneer ze soms ook al weer betrokken zijn bij het werk in de gemeente. Dit 
is toch wel één van de voorrechten, wanneer je als emeritus-predikant nog moogt 
wonen en kerken in de gemeente, waar je het laatst mocht werken. Je hoopt zo van 
harte dat het uitgestrooide zaad van het Woord vrucht mag dragen op Gods tijd, ook 
wanneer wij weggevallen zijn; dat Psalm 72 : 9 (berijmd) in vervulling mag gaan. Ook 
zal eeuw in, eeuw uit, Het nageslacht Zijn grootheid zingen.

Tot zover iets over de catechisatie, Daar was in de Sionkerk een doelmatige ruimte 
voor.
Ik denk daarbij ook aan de bijeenkomsten van de vrouwenverenigingen; mijn vrouw 
was nauw betrokken bij de vrouwenvereniging “Lydia”. En verder de Bijbelkring. Al 
dat werk gaat voort onder leiding van jongere collega’s. Gelukkig maar! En de man-
nenvereniging eveneens.
De Sionkerk is wat uiterlijk betreft een ‘liefelijk’ kerkgebouw. En dan vooral liefelijk 
in de zin van Psalm 84: “Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen 
God, zijn mij Uw huis en tempelzangen”. Dat gold voor de tempel, maar de Heere 
kan nog zulk een eenvoudig kerkgebouw maken tot een plaats waar Hij uitdeelt uit 
Zijn volheid van genade voor genade (Joh. 1:16). En dat is toch, naar we hopen, voor 
elke kerkdienst het gebed in de gemeente, dat de Heere de samenkomsten in de 
Sionkerk wil gebruiken als een middel, waardoor er begeerte komt in vele harten om 
door Christus verlost te worden van de schuld en de macht van de zonden en terug-
gebracht tot de Vader, van Wie we in Adam afgevallen zijn. 
In dit verband vermeld ik ook, wat we wel eens als teleurstellend ondervonden heb-
ben in de Sionkerk als we zagen vanaf de kansel, dat tijdens de tweede kerkdienst 
één zijbeuk van de kerkruimte gesloten was. Dat zal wel geweest zijn omdat er an-
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ders zoveel lege plaatsen waren. Ik hoorde dat dit nu niet meer gebeurt. Dit laatste 
hopen we van harte, opdat de Sionkerk en de andere preekplaatsen in de gemeente 
mogen beantwoorden aan de bestemming waarvoor we ze gekregen hebben. Een 
collega zei eens: “Het is een veeg teken wanneer in de gemeente de tweede dienst 
verwaarloosd wordt”. En het is waar. Dit is een uitholling van binnenuit. Mede met 
het oog op de ‘leerdienst’ in de middag- of avonddienst. Mijn vrouw en ik zeiden 
eens na zulk een dienst, waarin een collega voorging: “Deze preek had toch heel ons 
Nederlandse volk moeten horen!” Want het is wel waar: “We hebben geen woord 
‘naar’ de wereld, naar de smaak van de wereld, maar we hebben wel een woord 
‘voor’ de wereld, tot behoud van de wereld”.
En welk een zorg van de Heere mogen we opmerken in elke dienst, waarin Hij het 
door één van Zijn gezanten laat bidden: “Laat u met God verzoenen!”
Gemeente, laat zo het 50-jarig bestaan van de Sionkerk voor ons allen een aanspo-
ring mogen zijn tot het horen van Zijn Woord en het bewaren ervan.
Koster en organist zijn voor ons daarvan een sprekend voorbeeld. Zij laten niet zon-
der reden hun plaats leeg, maar in elke dienst zijn ze trouw op hun plaats om de 
gemeente te ontvangen en te begeleiden.

Bij de naam ‘SIONKERK’ denken we aan de belofte uit Ps. 132 : 10 (berijmd), waar de 
Heere toch ook de gemeente van de nieuwe bedeling belooft:
  
  ‘k zal Sion, ‘k zal der armen spijs
  hier zeeg’nen op de ruimste wijs.
        
J. den Besten
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Interview met ds. E.F. Vergunst

“Het gaat om de ernst en 
diepte van de prediking”
Het is bijna 50 jaar geleden dat ds. E.F. Vergunst als eerste predikant van wijk 5 
bevestigd werd. De 81-jarige predikant gaat wanneer zijn gezondheid het toestaat 
nog elke zondag voor. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij actief en zit hij geregeld 
achter de computer. Zijn vrouw: “Hij heeft er nog meer verstand van dan de klein-
kinderen.” Hij: “Nou ja, niet zo overdrijven.” 

Tegenwoordig woont Ds. Vergunst samen met zijn vrouw in een appartement in Rid-
derkerk. Vanaf de achtste verdieping hebben ze een schitterend uitzicht over Ridder-
kerk en omgeving. In de verte zien ze de kerktorens van Alblasserdam en Dordrecht, 
aan de andere kant de stuw over de Hollandse IJssel bij Krimpen en de molens bij 
Kinderdijk. 
Ds. Vergunst: “En dan te bedenken dat dit een tiental jaren geleden nog allemaal 
polder was. Dat is net als in Ede. Toen wij daar kwamen wonen, was het gebied waar 
nu de hoge flats van Veldhuizen staan, ook nog weiland. Ook in het gebied achter de 
Sionkerk stonden bijna nog geen huizen.”

U kwam 50 jaar geleden hier als predikant van een nieuwe wijk. Was u een soort 
opbouwwerker?
“Een opbouwwerker ben je als predikant altijd, maar anders dan met de moderne 
nieuwbouwwijken vandaag. Je had gewoon je wijk, en daar ging je aan de slag. Je 
wist wat je moest doen en daarin was grote eenstemmigheid. De samenwerking met 
de kerkenraad was goed, dus grote discussies over de identiteit waren er eigenlijk 
niet.”

Gaf u zelf de catechisaties?
“Ja, van catecheseteams en dergelijke was toen nog geen sprake. Ds. Van den Heu-
vel gaf beneden catechisatie en ik in de bovenzaal. Ik weet nog goed hoe één van 
mijn eerste catechisaties in de Sionkerk begon. Er waren ongeveer veertig catechi-
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santen, een gemengd gezelschap van leerlingen van de kweekschool en jongens van 
de boerderij. Probeer daar maar een homogeen gezelschap met gelijke interesses 
van te maken. Dat viel niet mee. Vooral ook omdat er jongeren tussen zaten, die van 
thuis gedwongen werden om te gaan en maar weinig belangstelling hadden. Van 
het begin af aan probeerden zij uit hoe ver zij konden gaan. Ik wilde een keer begin-
nen met bidden en toen hoorde ik ‘klop-klop-klop’. Ik deed de deur open maar zag 
niemand. We gingen maar verder, maar toen hoorde ik weer ‘klop-klop-klop’. Ik ging 
weer kijken, maar zag weer niemand. Bij de derde keer kloppen dacht ik: ‘Volgens 
mij komt het uit de kast.’ Ik deed die kast open en daar zat iemand. Ik heb hem 
er niet bepaald zachtzinnig uitgetrokken! Hij is één van mijn beste catechisanten 
geworden. Een andere keer toen ik de namen van de catechisanten noteerde, wist 
een ander niet meer hoe hij heette. Enkele jaren later heb ik hem getrouwd. Vergeet 
bovendien niet, dat de groepen catechisanten destijds nog aanzienlijk groter waren, 
dan vandaag aan de dag.”  

Hoe was de samenwerking met collega ds. J. van den Heuvel van wijk 3?
“Subliem. Ik kende ds. Van den Heuvel al jaren, voordat wij in Ede kwamen. Zijn 

Dominee en mevrouw Vergunst
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ouders waren bevriend met mijn ouders en er was regelmatig contact. Toen ik een 
jaar of zestien was, logeerde ik zelfs bij hem, toen hij in Gameren stond. Zijn vrouw 
en hij waren ook aanwezig bij ons trouwen en hij had mij in mijn eerste gemeente 
Rijssen ook bevestigd.”
 
De periode dat u in Ede stond was een turbulente tijd. Wat is u bijgebleven?
“Voornamelijk drie dingen. Allereerst de schorsing van ds. G. M. van Dieren. Hij was 
het er niet mee eens dat in de Hervormde Kerk de vrouw in het ambt toegelaten werd, 
waarin de andere predikanten overigens volledig met hem meegingen. Maar ds. van 
Dieren vond daarin aanleiding om het Avondmaal en daarna ook de Doop niet meer 
te (kunnen) bedienen. Om de eenheid van de gemeente te bewaren, hebben zijn 
collega’s hem daarin jarenlang verdragen en namen zij zijn diensten waar. Tot ds. 
van Dieren zelf de zaak aanhangig maakte bij de visitatie met als onvermijdelijk ge-
volg, dat hij geschorst werd. Juist in dat jaar van zijn ontzetting uit het ambt was ik 
preses van de Centrale Kerkenraad en – al stond ik er niet alleen voor – was ik toch 
de spreekbuis naar buiten. Dat is een heel moeilijke periode geweest, die onze tijd 
in Ede gestempeld heeft. Alle predikanten in Ede leden eronder. Er zijn zestig verga-
deringen aan gewijd.”
Mevrouw Vergunst: “Tot diep in de nacht. En dan zat ik thuis maar te wachten. Mijn 
man is in die tijd afgevallen tot 115 pond. Hij werd er bijna overspannen van.”
Ds. Vergunst: “Vergeet niet, dat ds. van Dieren 17 jaar in Ede had gestaan en uiter-
aard zijn aanhang had. Uiteindelijk heeft hij ongeveer 500 leden meegenomen naar 
zijn ‘Hervormde Evangelisatie’, waarvan niets overgebleven is. Vooral ‘oude’ Edena-
ren. Een heel moeilijke tijd.”

En het tweede?
“Dat was de Taborgemeente. In die tijd was de verhouding tussen onze Hervormde 
Gemeente en de Taborgemeente, die veel import aantrok, erg moeilijk. Dat was zor-
gelijk.”

Lagen de verhoudingen vroeger scherper dan nu?
“Naar mijn inzicht veel scherper. Dezelfde problemen kwamen trouwens in veel Her-
vormd-Gereformeerde gemeenten voor. De situatie is nu meer uitgekristalliseerd en 
ook onder ons is al of niet ten goede veel veranderd, waarin ook uiterlijke dingen 
meespeelden. Als vrouwen zonder hoed aan het Avondmaal kwamen, veroorzaakte 
dat onrust. De cultuur van de oude Edenaren botste vaak met die van mensen die 
van elders kwamen. Ik herinner mij nog, dat een vrouwtje, dat gerepatrieerd was 

50jaar_Sionkerk_Ede-opmaak_spread.indd   32 30-8-2008   21:48:19



33

uit het toenmalige Nederlands-Indië, blootshoofds aan het Avondmaal kwam. Daar 
moest het lieve mens toch wel op gewezen worden. Maar toen ik bij haar op bezoek 
was en voorzichtig de zaak aansneed, keek zij mij met grote ogen aan en zei: ‘Dat 
meent u toch niet, dominee? Dat ik met een hoed op aan de tafel van de Heer zou 
komen? Dat is toch oneerbiedig?’ Dan ontdek je opeens een heel andere cultuur. 
Intussen zijn die uiterlijke dingen wel veranderd en is de stijl in de eredienst er niet 
altijd op vooruitgegaan, maar wat toen doorslaggevend was, was het verschil in de 
prediking. Het ging in principe om een ander evangelie, en niet – zoals men be-
weerde – om het evangelie anders. 
 
U noemde drie dingen.
“Het derde, dat diep ingreep, was het sterven en begraven van kinderen en jonge 
mensen. In mijn ambtelijke loopbaan ben ik daar heel vaak bij betrokken geweest. 
In feite vanaf het begin. Mijn tweede begrafenis in mijn eerste gemeente Rijssen 
betrof een jongen van 18 jaar, mijn vierde en vijfde begrafenis waren drie kinderen 
van 3, 9 en 11 jaar. En in onze Edese tijd denk ik aan de twee enige kinderen van de 
familie Cats die omkwamen bij een brand van de hooiberg waarin zij zaten te spe-
len. Zij waren 3 en 4 jaar oud, en op verzoek ben ik hen op het politiebureau met de 
dokter wezen identificeren. Ook denk ik aan Teunie Teunissen van twee jaar en aan 
Marjan Hilkemeijer, die op 6-jarige leeftijd stierf. Met haar moeder, van wie haar man 
op Nieuw-Guinea op tragische wijze om het leven was gekomen, heb ik aan haar 
sterfbed gezeten. Die dingen laten een blijvend litteken op je ziel achter.”

Wat waren hoogtepunten uit uw Edese periode?
“Om dicht bij huis te beginnen: de geboorte en de doop van onze kinderen. Drie van 
hen zijn in Ede geboren. Ook Piet (secretaris van de Gereformeerde Bond – red.) en 
Flora, die lid is van de Eerste Kamer, zijn in Ede geboren. Hoogtepunten waren ook 
de doopdiensten. Ik heb in de Nieuwe Kerk in één dienst 23 kinderen gedoopt. Dat 
is nu niet meer voor te stellen.”

U heeft nog een ander record op uw naam staan. U bent de predikant die in de Si-
onkerk de volste kerkdienst heeft gehad. Een kerkdienst op een eerste Paasdag, met 
625 mensen.”
“Echt waar? Dat wist ik niet. Maar om hier over een record te spreken, lijkt mij niet 
passend in de dienst des Heeren. Laten wij liever over bevoorrechting spreken en er 
geen christian book of records op na houden. Wat hebben wij per slot van rekening, 
dat wij niet ontvangen hebben?” 
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Ds. Vergunst gaat even weg en komt terug met een vaandeltje met de tekst ‘Natio-
nale Pijpers-dag 1962’. Ds. Vergunst: “Eén van de onvergetelijke dingen is ook, dat 
ik gevraagd werd om op de toogdag van de Christelijke Tamboers- en Pijpersver-
eniging, die op Hemelvaartsdag gehouden zou worden, een dienst te leiden. Maar 
omdat geen kerkgebouw de 2400 jongeren, die kwamen, kon bevatten, heb ik toen 
voor hen in het openluchttheater gepreekt over Openbaring 4 vers 1. “Hierna zag 
ik en ziet, een deur was geopend in den hemel.” Ik heb ze een inkijk in de hemel 
mogen geven!” 

Ede is veranderd. Wijken liggen verder uit elkaar dan vroeger. Hoe moet de Sionkerk 
hiermee omgaan?
“Als het om de principiële dingen gaat, moet men de rug recht houden. Het punt waar 
het om gaat is de inhoud van de prediking. In dat opzicht ben ik ook wat onze kring 
betreft zeer bezorgd. Natuurlijk zijn er middelmatige dingen, die alle eeuwen door 
onderhevig zijn aan verandering. Vormen gaan met de tijd mee. Vijftig jaar geleden 
liepen de predikanten er ook anders bij, dan nu. Maar of allerlei vernieuwingen en 
aanpassingen in de dienst veel geestelijke winst opleveren, waag ik te betwijfelen. 
Zonder te generaliseren, denk ik, dat het er nu veelal om gaat om met allerlei kunst- 
en vliegwerk de gemeente bijeen te houden. Naar mijn idee vergeet men daarbij 
echter, dat niet de gezelligheid, maar de heiligheid het sieraad van Gods huis is en 
dat de Schriftuurlijke prediking in haar diepgang en ernst in het gedrang komt. De 
wezenlijke dingen dienen bewaakt te worden.”

En de niet-wezenlijke dingen?
“Ritmisch zingen bijvoorbeeld. Persoonlijk vind ik het een must, al hoeven wij ons nu 
ook niet te meten aan de hoge-snelheidstrein.” 
Zingend, op hele noten: “Aan-d’oevers-van-zeer-stille-waat’ren-leiden. Hoor jij het 
kabbelen? Ik niet.”

En bijvoorbeeld de Herziene Statenvertaling? Hoe moet een kerkenraad daarmee 
omgaan?
“Een kerkenraad moet altijd met voorzichtigheid en wijsheid te werk gaan. Maar niet 
minder ook doortastend. En wat de Herziene Statenvertaling betreft, daarin gaat het 
niet om een vernieuwing of verandering, maar om een betere verstaanbaarheid. Niet 
alleen met het oog op de jeugd, maar op de gehele gemeente. Het gaat erom de 
waarheid van het woord van God duidelijker en dichter bij de gemeente te brengen. 
De doorzichtigheid van de Schrift mogen wij niet blokkeren door krampachtig aan 
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verouderde woorden vast te houden. Wie weet nu nog wat een bagge is? Een ring. Of 
een rondas en beukelaar? Schilden.”
Lachend: “Jaren geleden verweet een ouderling mij na de dienst, dat ik het Woord 
verkracht had. Ik was mij van geen kwaad bewust. Wat was het geval? Ik had bij het 
derde gebod niet gelezen de Naam des Heeren niet ‘ijdellijk’ te gebruiken, maar 
‘ijdel’. Toen ik hem vroeg wat dan het verschil was, zei hij dat niet te weten, maar 
er wás verschil. Bij ons afscheid heb ik hem toen maar de groeten meegegeven aan 
zijn ‘wijf’. Hij kéék me aan! Ik zei: ‘Zo staat het toch in de eerste uitgave van de Sta-
tenvertaling?’”
Maar dan ernstig: “De nood van de kerk is de nood van de prediking. Het gaat om de 
ernst en de diepte van de prediking. Dáár moeten we aan vasthouden.”
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HOOFDSTUK 4

De kosters
  

 
Kostersechtpaar Vermeulen
Op 1 oktober 2008 is het niet alleen 50 jaar geleden dat de Sionkerk gereed kwam, 
maar ook dat echtpaar J.E.J. Vermeulen koster werd in de nieuwe Sionkerk. Én op 1 
oktober 2008 is het precies 10 jaar geleden dat het echtpaar stopte met het kosters-
werk. 
Vermeulen heeft het werk al die tijd samen met zijn vrouw gedaan, vertelde hij in 
1983 al in een interview met de 
Edese Courant ter gelegenheid 
van het 25-jarig kostersjubileum. 
“Ik heb het altijd met plezier ge-
daan maar ik ben al die jaren 
wel blij geweest dat ik een vrouw 
naast me had. Ik denk niet dat je 
als man alleen een kerk kunt on-
derhouden en alles wat daar zoal 
bijkomt.”
Toen Vermeulen als koster begon 
werkte hij naast zijn kostersbaan 
nog bij Jumbo Fietspompenfa-
briek. In die periode kerkte de gemeente nog in de openbare school aan de Gan-
zeweide. Vermeulen: “Zaterdagmiddag haalden we de stoelen uit de kelder. En die 
werden ‘s zondags weer teruggezet want de schoolklassen moesten er ’s maandags 

Vriend van de buurt

Koster Vermeulen was een vriend van de buurt. 

Iedereen kende hem. Hij liet de kinderen graag de 

kerk van binnen zien. Maar ook als een kind wat 

kapot maakte dan liet hij het kind zien wat hij of zij 

nu gedaan had. 

De goede band met de buurt bleek ook toen er in 

een zijzaal van de Sionkerk een brandje uitbrak: 

een buurtbewoner belde als eerste naar Vermeulen 

om hem te alarmeren. Overigens is in de zijzaal 

nog steeds een zwarte vlek op de muur die herin-

nert aan dit brandje.
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weer in.” Toen de Sionkerk ge-
reed kwam, was het niet no-
dig om langer in de school te 
kerken en kon men ‘s zondags 
naar een echte kerk.
Iedere zondag verliep voor Ver-
meulen volgens het vaste stra-
mien. Zondagochtend ging de 
radio in huize Vermeulen aan 
en luisterde Vermeulen naar 
het weerbericht op de radio. 
“Als er zuidenwind staat, zet 
ik aan de zuidkant van de kerk 
geen ramen open.” 
Daarna wandelde Vermeulen 
om acht uur rustig naar de Si-

onkerk – altijd gekleed in een zwart pak. Dat viel in de buurt rondom de Sionkerk 
wel op en al snel werd Vermeulen door de jeugd “pastoor” of “dominee” genoemd. 
Vermeulen kan er wel om lachen.
Aangekomen in de kerk zorgde Vermeulen ervoor dat de eredienst in gereedheid 
werd gebracht: “In de koudere tijden moet je voor de verwarming zorgen. En ‘s zon-
dags moet je zorgen dat er water op de kansel staat.” Bij dat laatste moet je ook nog 
rekening houden met de wensen van predikanten. De meeste dominees wilden één 
glaasje water, maar de 
dominees Vergunst en 
Van de Worp weer twee. 
En dat moet je als koster 
allemaal onthouden.
Ook doordeweeks 
viel er voor de familie 
Vermeulen genoeg te 
doen. Vermeulen: “Er 
wordt wat afvergaderd 
in de kerk en het is toch 
altijd zaak om de spul-
len klaar te hebben, 
om koffie te schenken, 

Kerkvoogd Jan van Asselt en kostersechtpaar Vermeulen tijdens het 
25-jarig kostersjubileum

Kostersechtpaar Vermeulen tijdens hun 25-jarig kosters-
jubileum
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enzovoort.” Vroeger 
had de koster zelfs een 
hele bijzondere taak: 
“Ik moest zorgen dat de 
toga’s van de predikan-
ten vanuit de pastorie 
naar de kerk kwamen. 
Dat is veranderd.”
Het schoonmaken is 
iets dat echtpaar Ver-
meulen altijd met veel 
zorg heeft gedaan. En 
daarbij hielp het gezin. 
“Met het hele gezin ver-

zorgden we de grote schoonmaak. De kinderen zullen wel eens lelijk gekeken heb-
ben, maar ze hielpen altijd,” vertelt mevrouw Vermeulen. Vermeulen ging er tijdens 
het schoonmaken af en toe tussenuit: “De kerk schoonmaken kun je de hele week 
doen. Als het mooi weer was, stopte ik er een half uur mee en ging een eind fietsen. 
De bezem liet ik dan in de kerk staan. Als de kerk zondag maar schoon is.”
Echtpaar Vermeulen heeft verschillende hoogtepunten meegemaakt. Dat waren met 
name de twee verbouwingen. In een afscheidsinterview ter gelegenheid van het 40-
jarig kostersjubileum vertelde Vermeulen: “Bij een verbouwing krijg je een gruwelijke 
rommel. Als je het opruimt, is het weer mooi. De laatste verbouwing was een hoog-
tepunt voor ons. Er is nu een grote 
keuken met een afwasmachine en 
een koelkast. Prachtig. Met alles 
erop en eraan. Helemaal volgens 
de eisen van deze tijd.” 
Vermeulen kreeg ooit een aan-
bieding om koster te worden in 
de Oude Kerk. “Dat trok enerzijds 
geweldig. Maar bij de Oude kerk 
zijn geen zalen en daardoor mis-
ten we toch een enorm stuk werk en binding doordeweeks.”
Ondanks soms minder mooie momenten heeft de familie de kosterstijd altijd als 
een mooie tijd ervaren. “Het kosterswerk is een deel van ons leven. We hebben het 
beiden met liefde gedaan. Wij zijn dankbaar dat de Heere God ons de gezondheid en 

Arbeidsovereenkomst

Kostersechtpaar Vermeulen is vanaf het begin van 

de Sionkerk al actief. Maar wat eigenlijk niemand 

wist, is dat ze nooit een arbeidsovereenkomst 

hebben ondertekend. Pas bij het 25-jarig jubileum 

werd deze arbeidsovereenkomst opgesteld en 

aangeboden door de toenmalige voorzitter van de 

kerkvoogdij, dhr. G. van Soest.

Bij het afscheid van kostersechtpaar Vermeulen is het Koster Vermeu-
lenplein onthuld.
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kracht heeft gegeven het werk te kunnen doen. Het was dankbaar werk.”

Kostersechtpaar Moree
Vanaf 1 januari 1999 is Kees Moree koster in de Sionkerk. Zijn vrouw Hennie is be-
heerder van het wijkcentrum. Als kostersechtpaar Vermeulen in 1998 aangeeft dat zij 
willen stoppen, wordt er een opvolger gezocht, maar deze blijkt moeilijk te vinden. 
Moree is dan al wel hulpkoster en wil dat liever zo houden, want door een volledige 
werkkring en ouderling is hij al behoorlijk bezet. Na enig aandringen besluiten Hen-
nie en Kees het een half jaar te proberen. Inmiddels is dat dus bijna 10 jaar.

Er zijn in de loop van de jaren 
heel wat activiteiten bijgeko-
men in de Sionkerk. Het is dan 
ook bijna niet mogelijk dat ie-
mand alleen al dat werk doet. 
Kees en Hennie Moree zijn heel 
vaak samen in de kerk bezig. In 
het winterseizoen gebeurt het 
regelmatig dat zij geen enkele 
avond thuis zijn.

De taak van de koster is hoofd-
zakelijk het regelen van de 
zaken die nodig zijn voor het 
houden van de erediensten. 
“Hierbij komt meer kijken 

dan hetgeen zichtbaar is tijdens de diensten,” vertelt koster Moree. “De kerk moet 
schoon zijn, de psalmborden moeten ingevuld worden en de stoelen in de zijzalen 
moeten weer in de goede opstelling gezet worden. En naast de ‘gewone’ erediensten 
zijn er de rouw- en trouwdiensten en de winteravondlezingen.”

In de zijzalen en de zalen van het wijkcentrum vinden veel activiteiten plaats. Koster 
Moree: “Vergaderingen van de wijkkerkenraden van wijk 3 en 5, de catechisaties van 
wijk 3 en 5, vrouwenverenigingen, mannenvereniging, Bijbelkring en het jeugdwerk. 
Voor deze verschillende activiteiten moeten de zalen meestal opnieuw ingericht wor-
den. Er moet veel met stoelen en tafels geschoven worden.”

Kostersechtpaar Kees en Hennie Moree
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In de loop van de jaren zijn er verschillende dingen voorgevallen. Zo werden wel eens 
kerkgangers onwel, maar nooit met ernstige gevolgen.
“Enkele jaren geleden werden we ‘s morgens verrast door de aanwezigheid van een 
zwerfster op de stoep,” vertelt koster Moree. “Ik heb haar te drinken gegeven en 
gezorgd dat iemand brood meebracht. Gevolg was dat zij steeds terugkwam en van 
meerdere mensen eten en drinken kreeg. Op zeker moment wilde ze geld hebben, 
maar daar konden we niet aan beginnen. Zij is toen doorverwezen naar het Leger des 
Heils en we hebben haar niet meer teruggezien.”

Kees en Hennie Moree geven aan dat zij de samenwerking met de kerkenraden als 
zeer prettig ervaren. Zij hopen van God de kracht en de gezondheid te ontvangen om 
dit werk nog jaren samen te mogen doen.
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HOOFDSTUK 5 

De orgels
 

 
De eerste jaren na de opening van de Sionkerk wordt de gemeentezang begeleid op 
een harmonium. Wim Modderkolk mag als eerste organist van de Sionkerk de ge-
meente hierop begeleiden. “Het harmonium waarop in de eerste jaren de diensten 
begeleid werden was van de fa. Van de Burg uit Amersfoort,” herinnert Modderkolk 
zich. “Het had vierkante registerknoppen die naar beneden gedrukt moesten wor-
den om ze in te schakelen. Boven de registerknoppen bevond zich een rij kleine 
ronde knopjes, die bestemd waren om de registers weer uit te schakelen.” 
Het harmonium zal uiteindelijk vier jaar dienst doen totdat het eerste pijporgel ge-
reed is. 

Het drama met het eerste orgel
In het begin van de jaren ’50 zijn er enkele orgelliefhebbers – o.a. de heren De Groot, 
Knevel en van Eck – in Ede die de con-
certen van het Buurkerkkoor o.l.v. Mees 
van Huis en Stoffel van Viegen bezoe-
ken en ook vaak naar de orgelconcerten 
van Feike Asma in Den Haag en Amster-
dam gaan. Op deze manier ontstaat er 
langzaam een vriendschapsband met 
Feike Asma die er toe leidt dat zij in alle 
orgelzaken bij hem om advies vragen. 

De kerkbode van 26 mei 1961: het besluit is 
genomen!
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Zo komt men tot de aankoop van de orgels in de Oude Kerk, de Bethelkerk, de Sion-
kerk en het orgel in Wekerom, dat toen kerkelijk bij Ede hoorde.
“Asma werkt niet samen met de adviseurs van de V.O.N. (Vereniging van orgelbou-
wers in Nederland) en ook niet met de Synodale orgelcommissie van de Hervormde 
Kerk,” vertelt organist Wim Modderkolk, “omdat die het lang niet altijd eens waren 
met zijn ideeën. Het waren toen roerige tijden in orgelland.”
Omdat de kerkvoogdij eigenlijk maar weinig geld heeft voor een nieuw orgel, komt 
Feike Asma met een goed idee. Orgelbouwer Verweijs – een bouwer waar Feike Asma 
een goede band mee heeft – heeft een orgel in de aanbieding voor weinig geld en 
van goede kwaliteit. 

Orgelbouwer Verweijs is een orgelbouwer die voornamelijk electropneumatische 
orgels bouwt, maar in die tijd al een zeer slechte naam heeft: zijn orgels zijn van 
zeer slechte kwaliteit. Niet ver-
wonderlijk is dat anno 2008 bijna 
alle Verweijs-orgels in Nederland 
gesloopt zijn. 
Ook de orgelcommissie heeft gro-
te vraagtekens bij orgelbouwer 
Verweijs. Modderkolk: “Op onze 
opmerking over de reputatie van 
Verweijs was het antwoord van 
Asma, dat hij nu goede mensen 
in dienst had en dat het allemaal 
prima in orde zou komen.”

De bouw blijkt één groot drama. 
“Met de opbouw ging het aanvan-
kelijk goed,” vertelt Modderkolk, 
“maar met het aansluiten van de elektrische speeltafel begonnen de problemen. 
Die bleek voor zoveel storingen te zorgen, dat het bijna niet te overzien was. Ook de 
laden waren gevoelig voor lekkage, maar eindelijk waren de orgelmakers dan toch 
zover dat de pijpen geplaatst konden worden.” Dat blijkt een misrekening te zijn, 
want de pijpen blijken er helemaal niet te zijn. Ze moeten van een pijpenfabriek 
komen die ze pas wil afleveren als Verweijs al zijn openstaande rekeningen betaalt. 
Modderkolk: “De pijpen zijn toen door de kerkvoogdij rechtstreeks aan de pijpen-
fabriek betaald. Ook toen waren ze er nog niet meteen, want de pijpenmakerij had 

Peentjes zweten…

Voortdurend zat je in span-

ning of er niet het een of 

ander mis zou gaan. En dat 

vanaf de eerste dag. Wim 

Modderkolk had voor de eer 

om de ingebruikname te 

spelen bedankt. Voor Feike 

Asma was het toen peen-

tjes zweten, want het orgel 

stond bol van de storingen. 

Als hij speelde, klonk er van alles mee wat er niet 

bij hoorde. Als Asma zijn handen van het klavier 

haalde, stond er iemand klaar om snel alle registers 

dicht te doen, anders ging het orgel gewoon door…!

Feike Asma
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inmiddels een aantal registers ervan doorverkocht aan een andere orgelmaker.”

In de Edese Kerkbode wordt met geen woord gerept over de problemen. In de kerk-
voogdijvergadering van 16 mei 1961 komt de nadere uitwerking van het orgel ter 
sprake: “Het in aanbouw zijnde orgel in de Sionkerk vormt een punt van bespreking. 
Het frontontwerp is ter vergadering aanwezig. Met september hoopt men het orgel 
gereed te hebben”. 

Een front voor een orgelbouwsel…
Het front van het orgel is ontworpen en gemaakt door Modderkolk jr. en sr. De bedoeling is dat 

orgelbouwer Verweijs de frontpijpen aanlevert die het orgel moeten afdekken. Modderkolk jr.: 

“Ik herinner mij dat wij hebben gepuzzeld om van het stelletje zinken pijpen dat in de kerk was 

bezorgd een enigszins aannemelijk front te maken. Die pijpen waren de enige hulp daarbij die wij 

van de fa. Verweijs ontvingen. Het aantal en de afmetingen van die pijpen waren ontoereikend om 

het zich achter het front bevindende bouwsel af te dekken. Zo kwam het idee om de beschikbare 

pijpen tegen een paneel te plaatsen. We probeerden daarbij in de stijl van de kerk te blijven. De 

variatiemogelijkheden waren niet groot. Behalve de (sprekende) middenpartij hadden we de 

beschikking over maar vier verschillende pijpmaten. Het resultaat van ons puzzelwerk ziet u op de 

foto. Als u vindt dat het geen schoonheidsprijs verdient, dan ben ik het roerend met u eens.”
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Het orgel wordt uiteindelijk in een kerkdienst op donderdag 3 mei 1962 officieel in 
gebruik genomen. Het kerkblad van 27 april 1962 vermeldt dat “velen die de laatste 
weken de kerkdiensten hebben bijgewoond het orgel reeds hebben kunnen beluis-
teren. Zij hebben evenwel het geluid van een beperkt aantal niet geheel afgestemde 
registers gehoord”.
 

Het programma van de ingebruikname van het Verweijs-orgel. Feike Asma speelt o.a. “Koekoek en Nach-
tegaal” van Händel, “Het Gebed des Heren” van Mendelssohn en orgelwerken van Jan Zwart.

Hoofdwerk: C-g’’’

Prestant 8’

Holpijp 8’

Octaaf 4’

Speelfluit 4’

Quint 2 2/3’

Octaaf 2’

Mixtuur III-IV sterk

Tremulant

Zwelwerk: C-g’’’

Roerfluit 8’

Quintadena 8’

Prestant 4’

Gedekte fluit 4’

Woudfluit 2’

Sesquialtera III sterk

Trompet 8’

Tremulant 

Pedaal: C-g’

Subbas 16’

Prestant 8’

Bourdon 8’

Koppelingen

Ped. + HW

Ped. + ZW

Man. I + II

Dispositie van het eerste orgel
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Een brief waaruit overduidelijk blijkt dat er grote problemen zijn met het orgel…
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Een nieuw orgel!
De problemen met het Verweijs-orgel 
blijven nog lang na de oplevering be-
staan. Na enige tijd vervangt firma 
Pels de speeltafel waardoor de pro-
blemen iets af lijken te nemen. Maar 
het is helaas van tijdelijke aard. Niet 
lang daarna wordt de toestand on-
houdbaar.
Na alle belevenissen is er weinig in-
teresse voor een oud of tweedehands 
orgel. Dit keer wordt Feike Asma niet 
nog eens gevraagd om advies, maar 
wordt er advies gevraagd aan de or-
gelcommissie van de Hervormde Kerk. 
Na een eerste onderzoek door dhr. 
Aart van Beek, wordt dhr. Hans Erné 
aangesteld als adviseur, die de werk-
zaamheden begeleidt. Hans Erné is 
een bekend orgeladviseur die al ver-
schillende nieuwbouw- en restaura-
tieprojecten begeleid heeft. Erné stelt 
samen met de organist en de orgelcommissie een dispositie op, waarvoor hij een 
ontwerp en een offerte aanvraagt bij drie orgelmakers: de firma’s Flentrop, Reil en 
Van Vulpen.
Nadat diverse orgels, die door deze drie orgelbouwers gebouwd zijn, beluisterd en 
bespeeld zijn, wordt er besloten het nieuwe orgel te laten bouwen door de fa. Van 
Vulpen in Utrecht. De bouw van dit orgel verloopt zonder problemen. De heer L. Har-
deman, organist van Bethanië, die bij de fa. Van Vulpen werkzaam is, voelt zich als 
gemeentelid sterk betrokken bij de bouw van het orgel en doet veel werk aan het 
orgel belangeloos, onder andere het versierende zaagwerk aan de zijkanten en bo-
venop het orgel.
Als het uiteindelijk zover is dat het nieuwe orgel geplaatst kan worden, wordt het 
oude orgel door vrijwilligers gesloopt en tijdelijk opgeslagen in een opslagruimte 
van de heer G. van de Brink. Een nieuw muzikaal tijdperk kan beginnen!
Het nieuwe orgel werd op 12 december 1979 in gebruik genomen. 

Een foto van het nieuwe Van Vulpen-orgel in 1979. 
Op deze foto zijn de contouren van het oude orgel 
op wand en plafond te zien.
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Hoofdwerk: C-f’’’

Prestant 8’

Holpijp 8’

Octaaf 4’

Quint 3’

Octaaf 2’

Mixtuur III-IV

Trompet 8’ 

Zwelwerk: C-g’’’

Gedekt 8’

Roerfluit 4’

Nachthoorn 2’

Flageolet 1’

Sexquialter II 

Pedaal: C-g’

Subbas 16’

Koppelingen

man. I + II (schuifkoppel)

ped. + man. I

ped. + man. II

Dispositie van het huidige orgel
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Organisten van de Sionkerk 
 
Wim Modderkolk
De eerste organist die in 1958 een vaste aanstelling krijgt in de Sionkerk is Wim 
Modderkolk. Vanaf 1 oktober 1958 tot juli 1969 is hij organist in de Sionkerk. Daarna 
wordt hij vaste organist in de Nieuwe Kerk.

Henk Thijsen
Sinds 1969 is Henk Thijsen (de schoonvader van Wim Modderkolk) organist in de 
Sionkerk. Daarvoor is hij organist van de Nieuwe Kerk, maar omdat in 1969 in de 
Nieuwe Kerk wordt besloten ritmisch te gaan zingen, geeft hij aan de voorkeur te 
hebben om te gaan spelen in de Sionkerk. 

Berend van Steenbeek
Als Henk Thijsen onverwachts overlijdt, wordt hij opgevolgd door Berend van Steen-
beek. Van Steenbeek is jaren organist geweest in de Sionkerk. Van Steenbeek is mo-
menteel organist in de Oude Kerk.

Arie Loonstra
Arie Loonstra is momenteel vaste organist van de Sionkerk. Hij studeerde orgel aan 
het Arnhems conservatorium. Loonstra heeft een uitgebreide piano- en orgellesprak-
tijk en geeft zijn leerlingen onder andere les op het orgel in de Sionkerk.

Leander van der Steen
Leander van der Steen is enkele jaren tweede organist in de Sionkerk geweest. Van 
der Steen studeerde schoolmuziek en orgel op het Utrechts Conservatorium. Mo-
menteel is hij organist van de Oude Kerk.

René van Maastricht
René van Maastricht is sinds enkele jaren tweede organist in de Sionkerk en speelt 
doorgaans iedere laatste zondag van de maand. Hij studeerde onder andere bij Wil-
lem Hendrik Zwart.  
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HOOFDSTUK 6 

De Sionkerk en de 
toekomst

In vijftig jaar is er veel gebeurd en veel veranderd. 
Hoeveel kerkdiensten zouden er de afgelopen vijftig jaar gehouden zijn? Vijfdui-
zend? Zesduizend? En hoeveel kinderen zijn er gedoopt? Hoeveel stelletjes gaven er 
elkaar het jawoord? Het is allemaal niet meer te tellen.

Een trouwdienst 50 jaar geleden. Ook toen hing het Alpha en Omega-teken er al…
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Mensen kwamen en mensen gingen. Er waren geboortes en er waren begrafenissen. 
Predikanten werden bevestigd, predikanten namen afscheid. 
Vreugde en verdriet, hoogte- en dieptepunten wisselden elkaar af.
Er is de afgelopen jaren veel, héél veel gebeurd.

En tóch bleven dingen hetzelfde. Vanaf het begin van de Sionkerk is er iedere zon-
dag om 9.30 uur en 17.00 uur een eredienst. Dan staan de deuren weer uitnodigend 
open, geen zondag uitgezonderd. Iedereen die het horen wil, is dan weer welkom: 
de mensen van de Indische buurt, maar ook van alle wijken daar ver omheen.

Wat ook hetzelfde bleef: het Alpha en Omega-teken boven de preekstoel, met het 
Christus-teken in het midden. Al 50 jaar hangt dat er onveranderd. Christus: het Be-
gin en het Einde. Dat biedt hoop, dat biedt perspectief!

Hoe de toekomst zal gaan, of de Sionkerk opnieuw 50 jaar zal meemaken, weten we 
niet. 

Maar wat er ook gebeurt: Christus blijft het Begin en het Einde. 
Ook in de toekomst!

Ede, 1 oktober 2008
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