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AGENDA
 13  februari      Ouderenkring, Dorpshuis,
                       14.30-16.30 uur
28 februari      Koken voor Kruispunt door Wouter
                       Groothedde
 1 maart          Koken voor Kruispunt door Rens
                       Plaschek
 
De cantorij repeteert elke maandagavond in de con-
sistorie van 19.30-21.00 uur.

Bij de voorpagina: 
De foto, die onze voorpagina siert, is een prachtige
opname van het smalle pad, dat bij het Pomphuis nabij
het  jachtslot St. Hubertus op de Hoge Veluwe  te
belopen is. De fraaie belichting en het slingerende
diagonaal verlopende pad over de moerassige onder-
grond maken  het tot een fraai geheel. En dat op bijna
loopafstand van onze gemeente!
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9  Bezoek aan de Eisebiuskerk
10 Foto-impressies van de kinderkerstnachtdienst
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OVERDENKING
Op 18 februari zullen we met elkaar avondmaal vieren.
Merkwaardig is dat toch, dat deze viering een datum
heeft en maar enkele keren per jaar plaatsvindt.
Terwijl in de rooms-katholieke kerk en in de oosters-
orthodoxe kerken de eucharistie wekelijks gevierd
wordt.
En niet alleen daar; ook in de protestantse Keizers-
grachtkerk in Amsterdam en op andere plaatsen wordt
wekelijks avondmaal gevierd.
 
De Keizersgrachtkerk was voor mij de eerste plaats
waar ik aan het avondmaal deelnam. Ik had nog geen
belijdenis gedaan en dat betekende – zo had ik ge-
leerd – dat het avondmaal nog niet voor mij was. En
belijdenis doen – dat stuitte bij mij op zoveel denkpro-
blemen en rationele bezwaren. ‘Ja’ zeggen op die
oude teksten die ik niet anders dan letterlijk kon le-
zen… als ik eerlijk was lukte me dat echt niet.
 
Maar in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam vond ik
een plaats waar ik gaandeweg anders over geloof en
belijden kon nadenken. En waar ik ook de ruimte kreeg
om mee te gaan in de viering van het avondmaal. Dat
zat in de eenvoud van de bewoordingen waarmee op
een zondag Bernard Rootmensen het avondmaal in-
zette. Ik weet niet meer precies wat hij zei, maar het
kwam neer op een uitnodiging aan iedereen die zich
wilde aansluiten bij de vriendenkring van Jezus. En
daar kon ik in alle eerlijkheid geen nee op zeggen.
 
De maaltijd kreeg daarmee voor mij een nieuwe be-
tekenis die niet langer zwaar beladen was met een
theologie over schuld en een zoenoffer, waarmee
iemand anders ‘voor mijn zonden gestorven’ was.
Daar kon ik me, op een afstand van 2000 jaar, zo
weinig bij voorstellen. Deelnemen aan de maaltijd ging
voor mij betekenen de uitnodiging aannemen om in
mijn eigen leven Jezus te volgen. Bij die persoon
willen horen, met vallen en opstaan, en daarmee een
weg gaan door het leven. Het leven van Jezus, zijn
omgang met vrienden en met mensen die ze onder-
weg tegenkwamen, dat alles kwam in deze manier
van vieren meer op de voorgrond te staan. De maaltijd
als gedenken van deze mens en de weg die hij gegaan
is, in de kring van mensen die zich door Jezus voelen
aangesproken. Brood en wijn ontvangen, eten en
drinken, als antwoord op de uitnodiging om in ons
leven bij de weg van Jezus te horen.
 
Vanaf dat moment ben ik het avondmaal elke keer
mee gaan vieren. En dat kon ik vanaf dat moment ook
als iets vreugdevols beleven. Niet minder ernstig,
maar wel minder zwaarmoedig dan ik in de kerk van
mijn jeugd gewend was. Belijdenis doen kwam later
en had voor mij ook de betekenis gekregen van een

keuze maken voor een weg door het leven, veel meer
dan instemmen met een aantal theologische formules.
(Die oude formules ben ik ook weer gaan waarderen,
als uitingen van mensen die vóór ons de weg zijn
gegaan. Zoals oude wegwijzers in het landschap: het
gaat om de weg waarlangs we gaan, niet om de
wegwijzers. Het uitzicht is veel wijder…)
 
Die weg door het leven blijft zoeken, telkens weer, met
anderen samen, naar de betekenis van het geloof in
de God van Jezus. Ik hoop dat het delen van brood
en wijn ons moed en vreugde mag geven om samen
de weg te vervolgen, in vertrouwen op de God van
hem die ons is voorgegaan.
 
Ds. Hette Domburg
 
KERKDIENSTEN IN FEBRUARI 2018
Zondag 4 februari, ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur, zondag Werelddiaconaat,
koffiedrinken
 
In 1953 werd het Zuidwesten van Nederland getroffen
door een grote ramp: de watersnood. Vanuit heel de
wereld werd hulp geboden bij de wederopbouw. Dat
werd de aanleiding om jaarlijks een zondag wereld-
diaconaat te houden. Een zondag waarop in Neder-
landse kerken hulp gemobiliseerd wordt voor mensen
elders in de wereld. In de lezingen van vandaag gaat
het ook over hulp. De profeet Elisa schiet een vrouw
te hulp om haar zoon te redden, die dood lijkt te zijn.
En Jezus geneest zieken die naar hem toe gebracht
worden. Jezus en Elisa, ze hadden ook weg kunnen
lopen. Weg van ziekte en dood, die hen onrein zouden
maken. Maar ze deden het tegenovergestelde: ze
zetten zich persoonlijk in om mensen te redden van
de dood. Zo zijn Elisa en Jezus voorgegaan in het
omzien naar medemensen. Zo zijn zij inspirerende
voorbeelden van geloof dat handen en voeten krijgt!
Leesrooster: 2 Koningen 4: 18-21 en Marcus 1: 29-39
Ouderling van dienst: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Marjoh Verstraten
Kinderkerk: Bea Clerkx
 
 
Zondag 11 februari, ds. I. Lodewijk, aanvang 10.00
uur, 6e na Epifanie, koffiedrinken
 
Vandaag twee lezingen waarin een melaatse genezen
wordt. Eerst over Naäman, de legeroverste van Aram,
die genezing zoekt bij Elisa in Israël. Een verhaal
waarin naast genezing ook (het overwinnen van) vij-
andschap een rol speelt. Zowel het ontvoerde Israë-
litische meisje in het huis van Naäman als de profeet
Elisa gunnen de vijand Naäman zijn gezondheid.
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Naäman moet zelf ook zijn vooroordelen overwinnen,
voor hij genezing vindt. In Marcus 1 komen we op-
nieuw een melaatse tegen. Vanwege zijn ziekte was
het deze mens verboden om in contact te komen met
gezonde mensen. Jezus aarzelt echter niet de man
aan te raken en daarmee zijn sociale isolement te
doorbreken. Horen genezing en verzoening bij elkaar?
Is dit een teken van de komst van Gods Koninkrijk?
Waarom vraagt Jezus de man om het gebeurde stil te
houden?
Leesrooster: 2 Koningen 5,1-3(4-8)9-15b en Marcus
1,40-45
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Marcel Bax
 
 
Zondag 18 februari, ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur, 1e van de 40 dagen, Avondmaal,
koffiedrinken
 
Op deze eerste zondag van de 40 dagentijd vieren we
Avondmaal. Daarmee gedenken we Jezus’ leven,
dood en opstanding en vieren we het nieuwe verbond
tussen God en mensen. In de eerste lezing van van-
daag gaat het over het eerste verbond van God en
mensen, het verbond met Noach en zijn nageslacht.
De schaduw van de zondvloed ligt nog over de aarde.
In het verbond belooft God nooit meer de vernietiging
van de mensen te willen. Er wordt een grens gesteld
aan het kwaad dat de wereld bedreigt. Maar mensen
hebben de vrijheid te leven naar de intentie van dit
verbond of juist niet. Hoe gaan mensen om met de
aarde die ze als woonplaats hebben ontvangen? Hoe
gaan ze om met elkaar? Blijkt daaruit respect voor het
leven van anderen en voor de schepping? Er valt wat
te kiezen, ten goede of ten kwade. Dat maakt het leven
spannend. Die spanning moest ook Jezus ervaren,
blijkt uit de tweede lezing. Welke invulling zou hij aan
zijn leven geven? Hij werd in de woestijn op de proef
gesteld ‘door de satan’. Maar Jezus bleef bij zijn keuze
voor het Koninkrijk van God. Een weg die hij door alle
weerstand heen heeft volgehouden tot het eind. Wat
betekent zijn keuze voor ons? Hoe vieren we dat
vandaag?
Leesrooster: Genesis 9: 8-17 en Marcus 1: 12-15
Ouderling van dienst: Wil Sybrandy en Niels van
Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Cor van de Velden
 
 
Zondag 25 februari, ds. Magda Hazeleger, aanvang
10.00 uur, 2e van de 40 dagen, koffiedrinken
 
Op de tweede zondag van de 40 dagentijd krijgen we

tweemaal een vergezicht te zien. Op de berg Horeb
ontmoet Elia de Heer, die zich laat kennen in een
zachte bries. Op ‘een hoge berg’ verschijnen Mozes
en Elia naast Jezus – die daarmee wordt gepresen-
teerd als de vervulling van de wet en de profeten. Het
zijn momentopnamen, want zowel Elia als Jezus moet
vervolgens weer verder, van de berg af, de wereld in.
Het contact met God leidt in de Bijbelse verhalen nooit
tot langdurige afzondering, maar geeft een impuls om
met nieuwe moed de wereld in te gaan. Het geloof
moet in de wereld van alledag, te midden van het
gedoe van mensen, betekenis krijgen. De leerlingen
van Jezus, die erbij zijn op de berg, moeten dat nog
leren. Hoe is dat voor ons? En kunnen we daarbij
terugvallen op vergezichten die we ooit gezien heb-
ben, of van anderen gehoord?
Leesrooster: 1 Koningen 19:9-18 en Marcus 9: 2-10
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Alieke Stijf
Kinderkerk: Gerra van Hunen
 
 
Zondag 4 maart, ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur, 3e van de 40 dagen, koffiedrinken
 
Op de derde zondag van de 40 dagentijd staat op-
nieuw een tekst centraal die verwijst naar een verbond
van God met mensen. Deze keer het verbond van God
met het volk van Israël, gesloten in de woestijn. De
lezing uit Exodus bevat het handvest van dit verbond
voor de mensen: tien regels om je aan te houden. Tien
regels die het speelveld aangeven waarop in alle
vrijheid geleefd kan worden, zonder dat iemand te kort
hoeft te komen. Regels die tegelijk ook ruimte schep-
pen voor een goede omgang met de Eeuwige. Die
twee hangen blijkbaar met elkaar samen. Gaat het
daar ook over in de tweede lezing? Jezus jaagt de
handelaars uit de tempel. Wat doen zij verkeerd in zijn
ogen? En hoe gaan wij zelf om met de relatie tussen
‘markt’ en ‘geloof’, tussen ‘economie’ en wat heilig is?
Leesrooster: Exodus 20: 1-17 en Johannes 2: 13-22
(25)
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Marcel Bax
Kinderkerk: aanwezig

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Mevr. F. (Freddie) Schep in de leeftijd van 88 jaar,
haar laatste woonadres was
Zorgcentrum Felixoord te Oosterbeek
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KERKENRAADSVERGADERING VAN
9 JANUARI 2018
Er is een nieuw vergaderrooster voor het komend jaar
vastgesteld. Het aantal kerkenraadsvergaderingen
wordt kleiner, ruwweg wordt er een keer per twee
maanden vergaderd. De frequentie van de modera-
menvergaderingen blijft dezelfde.
De vieringen van het Heilig Avondmaal worden vast-
gesteld op 18 februari, 29 maart (Witte Donderdag),
3 juni, 2 september (of eventueel 9 september) en 4
november.
De oogstdienst wordt gepland op 11 november (7
november is de dankdag voor gewas en arbeid).
Onze nieuwe dominee heeft, naar aanleiding van een
voorbeeldwerkplan van het Dienstencentrum uit
Utrecht, een opzet gemaakt voor zijn eigen werkplan.
De prioriteiten zullen liggen bij pastoraat en jeugd-
werk.
De geplande thema-avond van 15 februari komt te
vervallen en wordt vervangen door een (serie) groot-
huisbezoek(en). Dat vergemakkelijkt het kennisma-
kingstraject voor dominee Domburg. Via de Kerkklok
wordt u op de hoogte gehouden van de opzet en de
organisatie van deze huisbezoeken.
Op 15 maart vindt de sobere maaltijd plaats (was al
vastgelegd).
Ds. Domburg heeft contact gelegd met het jeugdwerk
uit de Koepelkerk. Daar wordt een project voor een
goed doel in Afrika georganiseerd. Samenwerking met
‘onze’ jeugd zou wellicht een mooie optie kunnen zijn.
Verder valt te melden dat de organisatie rond de actie
Kerkbalans weer is geregeld.
De diaconie deelt mee dat op 18 februari de voorjaars-
actie van start zal gaan.
 
Fred Bosman, scriba
 

IN MEMORIAM   FREDDIE SCHEP--
FEKKES CREMER (1929-2018)
Op 1 januari jl. is Freddie Schep overleden. Freddie
werd op 10 maart 1929 in Haren (Groningen) geboren
als Frederika Harmina Jacoba Fekkes Cremer. Ze was

twee jaar jonger dan haar enige broer Max. In de jaren
dertig verhuisde het gezin naar Zeist. Toen de oorlog
uitbrak sloten de ouders van Freddie zich aan bij het
verzet. Haar vader werd in 1942 opgepakt en kwam
nooit meer terug. Ook haar moeder zat korte tijd vast
in Utrecht, maar kwam wel weer thuis. Deze ervarin-
gen lieten sporen na in het leven van Freddie. Na de
oorlog ging Freddie aan het werk bij het KNMI als
weerdienstassistente. Ze werd er zelfs een van de
radiostemmen. In 1955 trouwde ze met Jan Schep,
de grote liefde van haar leven. Zoals in die tijd nog
gebruikelijk was, betekende haar huwelijk dat ze haar
baan bij het KNMI moest opgeven. Dat was moeilijk
voor haar, want in het huishouden alleen kon ze haar
creativiteit niet kwijt. In de winter van 56/57 kreeg ze
een zwaar auto-ongeluk en moest ze lang revalideren.
Kort daarna, in 1958, werd Monique geboren. Rond
1960 verhuisde het gezin naar Schaarsbergen van-
wege het werk van Jan, die in Arnhem bij het Econo-
misch Technologisch Instituut van Gelderland ging
werken. Ze behoorden tot de eerste bewoners van de
straat op Merkendal. Daar werd al snel Rob geboren,
die in zijn beginjaren veel extra zorg nodig had. Met
haar doorzettingsvermogen zorgde Freddie dat die
zorg er ook kwam. In de jaren dat hun kinderen jong
waren, legde ze zich toe op het gezin. Toen de kinde-
ren groter werden was er tijd voor Freddie om te gaan
beeldhouwen en kon ze haar scheppingsdrang daar-
in tot uiting brengen. Ze maakte vele prachtige beel-
den. Daarnaast was ze graag in de tuin bezig en be-
steedde ze veel zorg en aandacht aan de inrichting
van het huis. Freddie hield van gezelligheid en ontving
graag gasten. Een jaar of dertien geleden werd ze
getroffen door darmkanker en zweefde ze op de rand
van de dood. Maar ze kwam ook hier doorheen en
beleefde nog mooie jaren met man, kinderen en
kleinkinderen. Na het overlijden van haar man in 2016
verhuisde ze naar Felixoord in Oosterbeek, waar ze
liefdevol verzorgd werd. Na een periode waarin haar
gezondheid langzaam achteruitging is Freddie vredig
ingeslapen.
 
De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden
op 6 januari in de Dorpskerk te Schaarsbergen. Te-
rugkijkend op het leven van Freddie zagen we mo-
menten van groot verdriet, maar ook grote hoogtepun-
ten en perioden vol liefde, zorgzaamheid en creativi-
teit. Geloof speelde in haar leven een belangrijke rol,
waar ze echter weinig over sprak. Psalm 23 bood
woorden om haar leven en geloof te verbinden. Het is
een lied dat draait om de ontdekking dat God ‘dichtbij
mij’ is, juist op de moeilijkste momenten in het leven.
Een lied dat zo vertrouwen wekt dat een mens be-
waard blijft in Gods handen, ook als het leven hier ten
einde is.
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Freddie is begraven bij haar man op Vredenoord. In
gedachten zijn wij bij haar kinderen, haar schoonkin-
deren en kleinkinderen en bij allen die haar zullen
missen.
 
Ds. Hette Domburg
 

UIT DE PASTORIE
 
Het is half januari als ik dit schrijf en inmid
dels kan ik ‘vanuit de pastorie’ schrijven.
Sinds enkele dagen staat er een mooie houten
tafel met enkele stoelen in de werkkamer.
Niet echt een bureau, meer een keukentafel.
Zodat wie binnenkomt even kan aanschuiven
voor een gesprek en een kop thee of koffie.
De hoge ramen zorgen voor veel daglicht,
zelfs op grijze dagen. Dat geeft een prettige
sfeer. Aan het plafond hangt bovendien een
prachtige kroonluchter en er staat een mooie
piano met twee kaarsenhouders. Die is voor
gasten die even muziek willen maken – van
harte welkom!
 
Na de drukke decembermaand begin ik nu
voorzichtig plannen te maken voor de ko
mende maanden. In januari moest er een
werkplan worden opgesteld in overleg met
de kerkenraad. We hebben besloten dat
pastoraat en jeugdwerk de komende tijd
extra aandacht krijgen. Daarnaast blijft
kennismaken belangrijk – met de gemeente
en met het dorp en de verschillende vereni
gingen die hier actief zijn.
 
Ds. Hette Domburg

VAN DE OUDERENKRING
Na een heel gezellige bijeenkomst in januari gaan we
deze keer een film kijken.
Welke film? Dat houden we nog even als verrassing.
We zien u graag op 13 februari om 14.30 uur .
 
Namens de ouderenkring,
Hennie van Hunen, tel. 026-3511147
 

VOORBEREIDING STILLE WEEK
U kunt nog meedoen! Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen vallen dit jaar op
29, 30 en 31 maart en 1 april. Graag zou ik de
vieringen van deze opeenvolgende dagen met een
paar mensen voorbereiden. Tot nu toe hebben zich
drie mensen hiervoor aangemeld. We gaan eerst
bespreken wat we rond Pasen vieren en gedenken
en wat dat voor ons betekent, om daar vervolgens
vorm aan te geven in de vieringen. In het begin van
februari wil ik een eerste keer bij elkaar komen. Wilt
u nog meedoen aan deze voorbereidingen? Stuur
mij gerust een berichtje of spreek me even aan!
 
Ds. Hette Domburg

GROOT HUISBEZOEK EN
KENNISMAKEN
In februari en maart wil ik in samenwerking met ou-
derlingen en pastoraal werkers een aantal groot
huisbezoeken organiseren. Het is de bedoeling dat

KERSTNACHT 2017 : VERHALEN BIJ
DE 2 EURO ACTIE?
Na de Kerstnacht viering werden bij de uitgang mun-
ten van 2 euro uitgedeeld. De uitnodiging daarbij was,
om met die munt een kleinigheidje te kopen voor ie-
mand en vervolgens daar wat van de eigen tijd en
aandacht aan toe te voegen. Kortom: koop iets klein
en leg daarmee een bezoekje af aan iemand die wel
wat kerstlicht kan gebruiken. De kerkenraad zou graag
in de volgende Kerkklok een aantal verhalen willen
zetten, van wat er zoal met die munten gedaan is.
Daarom bij deze een oproep: wie wil in het kort ver-
tellen wat zij of hij met de munt gedaan heeft en hoe
dat is ontvangen? Stukjes kunnen worden gestuurd
naar de redactie van de Kerkklok. Bij voorbaat harte-
lijk dank!
 
Ds. Hette Domburg.

iedereen een uitnodiging ontvangt voor een groot
huisbezoek met gemeenteleden uit de eigen wijk. Een
aantal bijeenkomsten zal overdag plaatsvinden, en-
kele andere bijeenkomsten zullen in de avond gepland
worden. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat
zoveel mogelijk mensen in staat zijn om te komen. Het
doel van de bijeenkomsten is elkaar (beter) te leren
kennen en de onderlinge band te versterken. Daarbij
zorgen we voor een passend thema waarover we met
elkaar van gedachten kunnen wisselen. Daarover
hoort u meer in de uitnodiging die u binnenkort zult
ontvangen.
 
We verwachten een aantal gezellige en inspirerende
ontmoetingen met elkaar te hebben. Ik zie er al vast
naar uit u op deze manier te leren kennen!
 
Ds. Hette Domburg
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KINDERKERKNIEUWS  
Hallo Meisjes en Jongens,
 
Als jullie dit lezen is het bijna alweer februari en wie
weet gaat het nog wel ‘winteren’ met sneeuw en vorst.
Misschien kunnen we dan wel gaan schaatsen? Veel
mensen hopen dat er weer eens een Elfstedentocht
gereden kan gaan worden. Natuurlijk is het ook voor
heel veel mensen lastig als het ‘wintert’.
 
In de Kinderkerk gaat het over  heel andere dingen:
 
Op zondag 4 februari vertellen we over “Beterschap!”
Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de
hand van de zieke schoonmoeder van Simon, zodat
ze beter wordt. Het gaat in dit verhaal vooral om het
‘goede nieuws’ dat God naar mensen omziet en dat
er dan dingen gebeuren die je je bijna niet kunt voor-
stellen. Ook wij kunnen meehelpen aan een beetje ‘-
beterschap’. Door een mooi woord, een sterk gebaar.
Daar wordt de wereld beter van!
 
En op zondag 25 februari het verhaal van Jezus op
de berg: “Ik praat met je”.
Deze zondag horen we dat Jezus met drie leerlingen
een hoge berg op gaat. Daar zijn ze helemaal alleen.
Maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia verschijnen en
praten met Jezus. Nadat Jezus met Mozes en Elia
gesproken heeft, klinkt uit de hemel de stem van God.
In ieder geval gaan we er beide zondagen een heel
gezellige ochtend met jullie van maken!
Tot ziens, veel groeten van ons alle drie,
 
Chantal, Gerra en Bea
 

“VERDER KIJKEN DAN JE NEUS….”
Onder deze naam gaan we samen met de Diaco-
nessenkerk en andere kerken uit
Arnhem-Noord, kerkelijke en maatschappelijke
projecten bezoeken met kinderen in de leeftijd van
10-12 jaar.
Nou hoor ik regelmatig, zou ik ook meekunnen?

Geweldig en leuk dat er mensen geïnteresseerd
zijn, maar dit is echt voor de jongeren onder ons
bedoeld!
Daarom dacht ik:
Wie weet willen er meer gemeenteleden eens een
bezoekje brengen aan onder andere het Karmelie-
tessen klooster op Schaarsbergen. Ik wil dat orga-
niseren als ik weet wie daar belangstelling voor
heeft.
 
Laat het mij dan weten via mijn emailadres of tele-
foonnr.
Dan ga ik kijken of dat te regelen is.
 
Gerra van Hunen (gerravanhunen@hotmail.com)

OPBRENGST COLLECTEN  DECEM-
BER 2017
In de maand december hebben de collecten de vol-
gende bedragen opgebracht:
 
Datum      Diaconie    Kerk    Gebouwen en
                                              terreinen
03-12        €   69,50     €   59,00   €   40,62
10-12        €   64,85     €   46,35   €   34,35
17-12        € 244,93     € 189,85   € 152,42
24-12 I      € 162,50
24-12 II     € 162,89     €   89,57
24-12 II     € 597,73     € 282,71   € 194,69
25-12        € 139,90     €   86,55   €   75,82
31-12        € 148,30     €   72,60   €   61,45
 
In de koffiepot zat op 3 december een bedrag van
€ 13,65, op 10 december € 9,39 en op 31 december
€ 8,70. In de 10.00 uur dienst van 24 december is
alleen voor het project JAM gecollecteerd en bij de
eerste dienst op Kerstavond is niet aan de uitgang
gecollecteerd. Op 16 december is de bloemenpot
leeggemaakt. Er zat € 56,35 in. De collecte tijdens de
Kerstmarkt heeft € 483,12 opgebracht.
 
Henny Roelofsen
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CONCERT 10 MAART 2018
In memoriam mevrouw Elly Knipscheer
Mevrouw Knipscheer is de weduwe van de eerder
overleden ziekenhuispredikant in Arnhem, Ds.
Knipscheer, voor de ouderen onder ons zeker geen
onbekende. Haar schoondochter Yvonne Schaub,
die musicus is, heeft het plan opgevat om ter her-
innering aan haar een concert te geven in onze kerk
op bovengenoemde datum. Aanvang 19.00 uur,
toegang gratis, collecte bij de uitgang.
Uitgevoerd wordt het Stabat Mater van Pergolesi.
Uitvoerenden: Yvonne Schaub, sopraan, Beatrix
nagy, mezzo-sopraan, Katharina Eicke, dwarsfluit,
Cosette Ponte, viool en Stefan Haselhoff, klavier

KERKBALANS 2018
Op het moment van dit schrijven gaat de
Actie Kerkbalans van start. Het is deze dagen
erg nat en wordt het nu ook weer kouder.
Desondanks hoop ik dat de vrijwilligers, die
de enveloppen rondbrengen en weer ophalen
daar in slagen.
Hen wil ik in de eerste plaats hartelijk be
danken voor hun inzet.
Vrijdag 2 februari hopen we de eerste balans
op te kunnen maken, door alle ontvangen
antwoordstrookjes te inventariseren. Op
basis van uw toezeggingen kunnen wij als
kerkgemeente van Schaarsbergen uitvoering
geven aan ons beleidsplan en meer. Het is
daarom voor ons van belang dat we alle
antwoordstrookjes op korte termijn, graag
ingevuld, weer terugontvangen. Mocht u
vergeten zijn de antwoordenveloppe af te
geven of op te sturen, dan kunt u deze altijd
nog bij mij in de brievenbus, Strolaan 20
6816PN , deponeren of zondag afgeven aan
de ouderling/rentmeester. In de volgende
Kerkklok laten wij u weten hoeveel de totale
toezegging is geworden.
 
Namens het college van Kerkrentmeesters,
Henk van Hunen

NIEUWS VAN HET
WERELDDIACONAAT
Op zondag 18 februari start de nieuwe voorjaars-
actie. De bestemming moet nog in een komende
vergadering worden vastgesteld, dus dat houdt u
nog even te goed. Op zondag 4 februari maken we
de opbrengst bekend van de najaarsactie ten be-
hoeve van de Stichting Jonge Alleenstaande Moe-
ders in Arnhem en wordt de bijbehorende cheque
uitgereikt. In de volgende Kerkkklok leest (en ziet)
u er dus beslist meer over.
Namens de werkgroep,
Riekje Groothedde.

VAN DE DIACONIE
Collecte Werelddiaconaat, 4 februari 2018
 
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana
in de visserĳ op het Voltameer. Deze kindslaven,
vooral jongens, worden vastgehouden op kleine ei-
landjes. Ze moeten zwaar en gevaarlĳk werk doen en
worden uitgebuit. De kinderen komen voornamelĳk uit
kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het
land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen
geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven.
Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer
zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet
ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrĳdt
kindslaven en vangt hen tĳdelĳk op. Voordat ze naar
huis gaan, krĳgen ze intensieve psychologische hulp
en onderwĳs. Ook krĳgt hun familie hulp om een beter
bestaan op te bouwen.
Met deze collecte steunt u het werk van Challenging
Heights en andere werelddiaconale projecten van
Kerk in Actie.
Op zondag 4 februari a.s. collecteren we dus ook in
onze kerkgemeente voor dit doel.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te ma-
ken? Hartelijk dank!
 
Namens de diaconie, Henny Beijer
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BEZOEK AAN DE EUSEBIUSKERK
Vandaag - 17 januari 2018 - zijn we met een aantal
kinderen van de kinderkerk en kinderen van de Dia-
conessekerk naar de Eusebius kerk geweest. We
werden begeleid door juf Anneke (vroegere juf van
Gerra van Hunen). Zij wist erg enthousiast te vertellen
en vond dat wij heel goed konden luisteren.

We gingen met elkaar de grote zaal in. Ze vertelde
eerst iets over de tafelbladen die aan de wand hangen.
Deze werden vroeger in de herberg gebruikt en er
stonden spreuken op. Een van de spreuken ging over
brood uitdelen aan de armen door de gildenbroeders:
eigenlijk de voedselbank van vroeger (en daar waren
we vorige keer!). Daarna mochten we allemaal even
op de preekstoel staan (die te leen is uit Dordrecht).
Vanuit de preekstoel kon je mooi de hele zaal overzien.

Van Anneke mochten we daarna op zoek naar een
praalgraf. Een graf waar de persoon niet zelf in ligt
maar waar wel een beeld van op het graf ligt. Het graf
is van Karel van Egmond, hertog van Gelre. Deze
hertog was erg trouw aan zijn burgers. Één van de
taferelen op het graf beelde het verhaal van Reprobus
uit die - nadat hij 3 jaar lang voor de duivel had gewerkt
- 3 jaar lang jongeren en ouderen de rivier over bracht
om zo de heer te dienen. Na 3 jaar komt er ‘s nachts
een kind die hij de rivier over moet brengen. Dit doet
hij maar als hij met het kind op zijn schouder (beelte-
nis) bijna aan de overkant is, wordt de rivier torenhoog
en glijdt hij uit. Hij roept dan: Heer, red mij! De rivier
wordt rustig. Reprobus zet het kind neer en zegt dat
het lijkt of hij de hele wereld op zijn schouder heeft
gedragen. Het kind zegt: ‘Ik heb jou de rivier over
gedragen!’ Omdat Reprobus zijn leven heeft gebeterd
geeft het kind - Jezus - hem de naam Christoffel, sinds
die tijd de beschermheilige van de reiziger.

Naast het praalgraf staat een enorme klok. We mogen
hieronder kijken en zien dat er geen klepel is. Deze
klepel was niet meer te repareren en daarmee dient
de klok nu als .... Anneke laat ons nu op zoek gaan
naar een muurschildering. Op deze muurschildering
zijn alle gezichten weggekrast. Dit omdat er een tijd
is geweest dat er geen afbeeldingen van gezichten
mochten zijn.

En nu gaan we een kijkje nemen onder de Eusebius.
Hier zijn nog oude restanten van de muur van Sint
Maartenskerk en Sint Eusebius te zien. Daarnaast zijn
er graven van wel 1000 jaar oud. We zien de botten
nog liggen. In een van de grafkelders liggen de botten
van de voorouders van Koning Willem Alexander. Zij
zijn gedood omdat ze de Protestanten tegen probeer-
den te houden. Best bizar om de botten zo te zien
liggen.

Tot slot gaan we met de lift in de toren omhoog. Dit
was heel cool. Je kon aan alle kanten naar Arnhem
kijken en ver daarbuiten. Je kon niet eens helemaal
naar beneden kijken.

Het was een heel leuk en informatief uitje. Ik kijk al uit
naar ons volgende bezoek aan....

Ruben Boer
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IMPRESSIE VAN DE KINDERKERSTNACHTDIENST
Bijgaande foto's geven een goede indruk van de eerste kerstnachtdienst, waarbij de kinderen een prachtig
toneelstuk over het kerstgebeuren lieten zien.
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Indien onbestelbaar:  Strolaan 20, 6816 PN Arnhem


