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AGENDA
1 maart Koken voor Kruispunt door Rens Plaschek
2 maart Spannende Spellen Avond, 20.00 uur,
Consistorie
6 maart Kerkenraadsvergadering, 20.00 uur,
Consistorie
10 maart Bezoek Karmelitessen Klooster
10 maart Uitvoering ‘Stabat Mater van Pergolesi’ in
onze Dorpskerk
13 maart Ouderenkring, 14.30 uur, Dorpshuis
15 maart Sobere Rijstmaaltijd, 17.30 uur, Dorpshuis,
25 maart Palmpasen
25 maart Aanschuifdiner, Dorpshuis, 17.30 uur
31 maart Paaswake met Jongeren, 22.45 uur,
Dorpskerk
1 april Paasontbijt, 8.45 uur, Dorpskerk
 
21 april Film Café, 20.00 uur, Dorpskerk
 
Op diverse data in maart “Kennismaking & een Goed
Gesprek” (zie artikel)
 
De cantorij repeteert elke maandagavond in de con-
sistorie van 19.30-21.00 uur.
 

INHOUD
2  Colofon-Agenda-Inhoud
3  Verliezen en opstaan-Kerkdiensten maart 2018
5  Uit de pastorie
6  Kerkenraadsnieuws-Ouderenkring-Paas-
    groetenactie-Concert 10 maart
7  Kennismaking en goed gesprek-Paasontbijt
    Filmcafé
8  Bezoek Karmelitessenklooster-Collecten januari
    2018-Paaskaarsen bestellen-Paaswake met
    jongeren-Sobere rijstmaaltijd
9  Aanschuifdiner-Spannende spellenavond
    Kinderkerknieuws
10 Van de Diaconie-Werelddiaconaat
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VERLIEZEN EN OPSTAAN
Het begin van de 40 dagen tijd valt samen met de
eerste week van de Olympische Spelen. Terwijl de
Spelen me meesleuren in een verlangen naar Gouden
Medailles en ik intens geniet van de overwinning van
Ireen Wüst op de 1500 meter, ben ik ook bezig met
de betekenis van de 40 dagentijd.
 
Het is een contrast waar ik niet omheen kan. De
competitie van de Spelen aan de ene kant, waarbij
iemand die als 4e (van de wereld!!) eindigt het gevoel
heeft verloren te hebben. Eindeloos wordt er gekeken
naar succesvolle mensen op de hoogste trede van het
podium. En vol vuur wordt er gepraat over de voorbe-
reiding, de lange weg naar succes, de offers en de
pijn om het hoogste te bereiken.
 
De topsport brengt afleiding en vreugde in het leven
van mensen. Meeleven met de sporters, je in hen ‘-
verplaatsen’, is een manier om wat meer kleur te
geven aan je eigen leven. Vooral wanneer ‘we’ winnen
geeft dat een goed gevoel. Het is ook inspirerend om
te zien, waartoe mensen in staat zijn als ze zich ergens
helemaal voor inzetten. Inspiratie die wij toeschou-
wers op andere terreinen in ons eigen leven kunnen
gebruiken. Inspiratie die kan helpen om vol te houden
en door te zetten als we beren op de weg zien. En dan
is er nog gewoon de schoonheid van de sport, de
bewegingen die mensen laten zien in de sneeuw en
op het ijs, de behendigheid en souplesse.
 
Maar aan de andere kant is er het verhaal van die man
die zo goed was voor mensen die ziek waren. Die
vriendelijk was voor mensen aan de rand van de sa-
menleving. Zijn leven was helemaal niet gericht op het
bereiken van een podiumplaats. Hij probeerde geen
record te vestigen of het maximale uit zichzelf te halen.
Wat hij probeerde, met hartstocht, was mens te zijn
onder de mensen – medemens ten voeten uit, mens
naar Gods hart. Hij keek mensen die hulp nodig
hadden. Hij zag ze en ‘werd met ontferming bewogen’.
En hij kwam in opstand tegen de machten en gedach-
ten die mensen kleineerden.
 
Even leek het of hij toch op het podium terecht zou
komen. Met groot enthousiasme werd hij als een ko-
ning binnengehaald. Maar even later eindigde hij als
verliezer in de ogen van de menigte. Aan het kruis
geslagen, verlaten door zijn vrienden.
 
Het verhaal gaat verder, met de mensen om hem
heen. Wat hebben zij ervaren in de dagen en weken
na zijn dood? En wat deed dat met hen? Aanvankelijk
waren ze verslagen en geneigd zich weer te voegen
in het succesverhaal van het Romeinse rijk.
 

Maar toen kwam de omkeer. Ze gingen zijn aanwe-
zigheid ervaren, herkenden hem soms even bij het
breken van het brood, in de stem die hun naam uit-
sprak. Ze raakten overtuigd dat Jezus niet als verliezer
geëindigd was – niet in Gods ogen! En dat gaf hun
moed, om zijn verhaal te vertellen en zijn leven als
voorbeeld te nemen voor hun eigen leven. Niet bang
meer om te verliezen. Maar opgewekt en opstandig.
 
Straks liggen de stadions weer verlaten en zwerven
de mensen die huis en haard zijn kwijtgeraakt door de
lege olympische dorpen. Welk verhaal zal hen – en
ons – dan verder helpen?
 
Ds. Hette Domburg

KERKDIENSTEN MAART 2018
Bij de zondagen
De zondagen in maart zijn zondagen in de 40 dagen-
tijd. In deze tijd wisselen hoogte- en dieptepunten
elkaar af, waarbij de hoogtes en dieptes steeds groter
worden. Dat begon al in februari: zondag 18 februari
het eerste dieptepunt, de duivel verzoekt Jezus in de
woestijn. Op zondag 25 februari het eerste hoogte-
punt: de verheerlijking van Jezus op de berg. Op
zondag 4 maart het tweede dieptepunt: Jezus in
conflict met de handelaren op het tempelplein. Op
zondag 11 maart het tweede hoogtepunt: Jezus geeft
een grote menigte te eten. Op zondag 18 maart het
derde dieptepunt: Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat
hij gedood zal worden. Op zondag 25 maart het derde
hoogtepunt: de feestelijke intocht in Jeruzalem
(Palmzondag). Daarna gaan we de Stille Week in, op
weg naar het laatste en grootste dieptepunt: de krui-
siging op Goede Vrijdag en dan ook het laatste en
grootste hoogtepunt: de opstanding met Pasen.
 
Zondag 4 maart, ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur, 3e zondag van de 40 dagen,
koffiedrinken
 
Op de derde zondag van de 40 dagentijd lezen we
een tekst over 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 scheppen 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 raakt
dat zowel hun relatie met God, als hun omgang met
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medemensen? Spannende vragen, wanneer we die
op onszelf betrekken.
Leesrooster: Exodus 20: 1-17 en Johannes 2: 13-22
(25)
Ouderling van dienst: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Marcel Bax
 
 
Zondag 11 maart, ds. D. Kruyt, Arnhem, 4e zondag
van de 40 dagen, koffiedrinken
 
De vierde zondag van de 40 dagentijd. We lezen een
verhaal over de intocht in het beloofde land met Jozua
als aanvoerder van het volk Israël. Na de doortocht
door de Jordaan is er voor het eerst sinds lange tijd
weer gewoon te eten: graan van de akkers van Ka-
naän. Ook in de lezing uit het evangelie van Johannes
gaat het over eten. Een grote menigte mensen verza-
meld op een berg, krijgt te eten. Samen kunnen eten,
gevoed worden, als teken van een goede tijd die
aanbreekt. Daarbij stelt de tekst van Johannes 6 wel
een paar vragen: zijn we bereid om te delen wat we
hebben? En zien we de mogelijkheden die er dan zijn?
Of zien we alleen het tekort en denken we: laat ieder
maar voor zichzelf zorgen?
Leesrooster: Jozua 4:19-5:1.10-12, Johannes 6: 4-15
Ouderling van dienst: Wil Sijbrandij
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Jitty Alblas
Kinderkerk: leiding aanwezig
 
 
Zondag 18 maart, ds. Hette Domburg, 5e zondag
van de 40 dagen, koffiedrinken
 
Op de vijfde zondag van de 40 dagentijd lezen we over
het nieuwe verbond dat aangekondigd wordt door
Jeremia. ‘Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en
hem in hun hart schrijven’. De tekst verwoordt hiermee
het besef, dat het niet genoeg is wanneer mensen
‘weten wat goed is’. Ze moeten ook innerlijk gemoti-
veerd zijn om het te doen. En de tekst spreekt de
verwachting uit, dat God zelf de mensen daarbij wil
helpen, door ‘in hun hart’ te werken. De lezing uit
Johannes gaat nog een stap verder. Jezus spreekt
over de graankorrel die moet sterven om vrucht te
dragen. En hij vergelijkt dat met je leven liefhebben
en het zo verliezen, of juist je eigen leven ‘haten’ en
daarmee het ‘eeuwige leven’ winnen. Misschien her-
kennen we hiervan iets uit eigen ervaring. Vastlopen
als we alleen maar met onszelf bezig zijn. Het gevoel
krijgen echt te leven wanneer we ons inzetten voor
een ander. Wat zou het voor ons betekenen om als
een graankorrel te zijn?
Leesrooster: Jeremia 31:31-34, Johannes 12: 20-33

Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Ineke Roelofsen
 
 
Zondag 25 maart, ds. I. Middendorp, Zetten,
Palmzondag, koffiedrinken
 
Op de 6e zondag van de 40 dagentijd is er een spe-
ciaal programma voor de kinderen. Tijdens de dienst
mogen ze broodhaantjes bakken en Palmpasenstok-
ken versieren in het pannenkoekenhuis Den Strooper
en daarna in optocht naar de Dorpskerk. Zie voor meer
informatie het stukje over de Kinderkerk in deze
Kerkklok.
In Marcus 11 wordt verteld over de intocht van Jezus
in Jeruzalem op de rug van een ezel die zijn leerlingen
voor hem gehaald hebben. Het is een feestelijke in-
tocht, maar toch trekt Jezus zich aan het eind weer
terug buiten Jeruzalem. In Marcus 14 en 15 wordt het
verhaal verteld over Jezus’ laatste maaltijd met zijn
leerlingen, het verraad, het verhoor en de veroorde-
ling, tot en met de kruisiging en het neerleggen van
zijn dode lichaam in een graf. Zo wordt de feestelijke
dienst van Palmpasen afgesloten met (een gedeelte
uit) deze hoofdstukken, om ons voor te bereiden op
de gebeurtenissen die in de Stille Week centraal
staan. Van het ‘heden hosanna’ gaan we naar het ‘-
morgen kruisigt hem’. De lezing uit Jesaja 50 past daar
ook bij. In dit gedeelte is iemand aan het woord die
bereid is om veel te lijden, omdat hij vertrouwen heeft
dat God hem zal bijstaan. Dat vraagt om bezinning op
wie wij zijn als mensen en waar we staan in deze
wereld.
Leesrooster: Marcus 11:1-11, Jesaja 50:4-7
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Marjoh Verstrate
Kinderkerk: aanvang om 9.30 in Den Strooper, zelf
een Palmpasenstok meenemen!
 
 
In de Stille Week zijn er vieringen op donderdag,
vrijdag en zaterdag. Deze vieringen hebben een inge-
togen karakter en worden in de avonduren gehouden.
 
Donderdag 29 maart, Witte Donderdag, ds. Hette
Domburg, Avondmaal, met medewerking van de
cantorij, aanvang 19.30 uur
 
Op Witte Donderdag lezen we hoe Jezus en zijn
vrienden Pesach vierden, op de avond voor zijn
kruisiging. Als achtergrond klinkt daarbij het verhaal
over de instelling van het feest van de ongezuurde
broden bij de uittocht uit Egypte. Jaarlijks wordt Pe-
sach gevierd, om de bevrijding van Israël uit de sla-
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vernij te gedenken. Johannes vertelt hoe Jezus bij zijn
laatste Pesachmaal liet zien hoe je als vrij mens ook
vrij bent om de ander te dienen, door de voeten van
zijn leerlingen te wassen. Dat is het voorbeeld dat hij
zijn leerlingen geeft. Deze avond delen ook wij brood
en wijn. Daarmee gedenken we Jezus, wat hij gedaan
heeft voor zijn vrienden en hoe hij geleden heeft. En
we vieren onze verbondenheid met hem, met elkaar
en met God. Zo wordt het avondmaal een moment om
onze hoop te vernieuwen op een toekomst waarin we
als vrije mensen in vrede mogen samenleven.
Leesrooster: Exodus 12: 15-20 en Johannes 13: 1-15.
Ouderling van dienst: Wil Sijbrandij
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector:
 
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, ds. Hette Dom-
burg, met muziek door Michiel Vanhoecke en
Marjo Finke, aanvang 19.30 uur
 
Op Goede Vrijdag lezen we over Jezus’ gevangenne-
ming, over zijn verhoor door de hogepriesters en de
Romeinse overheid en over zijn kruisiging. In de tekst
van Johannes klinken daarbij verwijzingen naar het
paaslam uit Exodus. We lezen daarom ook over het
slachten van het paaslam, bij de uittocht uit Egypte.
Het leven van het paaslam werd geofferd om het leven
van de kinderen van Israël te redden. Deze oude
traditie kreeg een nieuwe betekenis door het lijden en
de dood van Jezus. Een leven gegeven om het leven
van anderen te redden. We zoeken met elkaar rust en
stilte om deze oude verhalen tot ons te laten spreken.
In deze viering spelen Michiel Vanhoecke en Marjo
Finke ‘Erbarme Dich’ van J.S. Bach.
Leesrooster: Exodus 12:21-28 en Johannes
18:1-19:42.
Ouderling van dienst: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector:
 
Zaterdag 31 maart, Stille Zaterdag, ds. Hette
Domburg, aanvang 21.00 uur
 
Op Stille Zaterdag houden we een Paaswake, een
ingetogen dienst met verschillende Schriftlezingen
afgewisseld met liederen. De dienst staat in het teken
van waken en wachten op de morgen. Wat gebeurt er
in de stilte na de kruisdood van Jezus? Is God afwe-
zig? Of voert God juist de strijd tegen de machten van
het kwaad, die tot de overwinning leidt op Paaszon-
dag? Is deze stille nacht een nacht van hoop?
Bij voldoende belangstelling vanuit de jeugd zal er na
deze viering vanaf 23.00 uur een wake gehouden
worden die de hele nacht duurt, tot de zon weer op-
komt. Zie de aankondiging elders in deze Kerkklok.
Lezingen: Genesis 1: 1 - 2:3; Genesis 22: 1-18;

Exodus 14:15 – 15:1a; Jesaja 54: 4-14; Jesaja 55:
1-11; Ezechiël 36: 24-28; Sefanja 3: 12-20; Romeinen
6: 3-11; Marcus 16: 1-8
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector:
 
 
Zondag 1 april, 1e zondag van Pasen, ds. Hette
Domburg, met medewerking van de cantorij,
aanvang 10.00 uur
 
Het feest van de opstanding, wonder van Gods trouw
aan mensen, overwinning op de dood die zo graag
zijn schaduw over het leven werpt. Maria uit Magdala
die als eerste aankomt bij het lege graf. De verwarring
als de tuinman de tuinman niet blijkt te zijn. Blijdschap
en verwondering als ze de stem van haar rabbi her-
kent. We gaan op zoek naar die vreugde in deze
dienst, met het oog op ons leven. Op zoek naar
energie om op te staan en naar moed om opstandig
te worden. Op zoek naar geloof in de liefde die over-
wint.
Leesrooster: Jesaja 25: 6-9 en Johannes 20: 1-18
Ouderling van dienst: Wil Sijbrandij
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector:
Kinderkerk: leiding aanwezig
 

UIT DE PASTORIE
De eerste drie maanden van mijn werk in Schaarsber-
gen zijn voorbijgevlogen. Met plezier zit ik in de
werkkamer in de pastorie. Voor de ramen hangen
mooie blauwgroene gordijnen, dankzij Marcel, Else en
Sjaak. Het plafond en de wanden zien er netjes uit
dankzij Leo en De Schilder. Fijn dat jullie zo je best
gedaan hebben! Bedankt!
Buiten schijnt de zon en smelten de laatste restjes
sneeuw. De lente is in aantocht. De eerste ontmoetin-
gen in de pastorie zijn geweest. We hebben hier met
een paar mensen een begin gemaakt met de voorbe-
reiding van de Stille Week. Er is hier overlegd over
jeugdwerk en andere kerkelijke activiteiten. Mensen
zijn even binnengekomen voor een praatje. Zo komt
de werkkamer weer tot leven en zo hoort het ook.
De fietstocht naar Schaarsbergen is al heel vertrouwd
en lijkt daardoor ook steeds korter te worden. Onder-
weg geniet ik van de putters op de heide en soms een
ree. En elke keer als ik in de buurt van de A12 kom
denk ik: de geluidsschermen kunnen en moeten
stukken beter.
Thuis raken we gewend aan het nieuwe ritme. Met
onze dochter fiets ik soms ’s ochtends naar haar
school aan de Kluizeweg, om daarna naar de pastorie
te fietsen. Met het winterse weer hebben we het
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schoolbusje nog wel aangehouden, maar misschien
dat we straks helemaal overstappen op fietsen naar
school.
Als beginnend predikant heb ik een mentor, ds. Johan
Dorst in Nijmegen. Eens in de maand hebben we een
gesprek over de voortgang van het werk. Ds. Dorst is
predikant in een oecumenische gemeenschap en
heeft een aantal rooms-katholieke collega’s. Het is
voor mij inspirerend om te horen hoe zij samenwerken,
elkaar respecteren en van elkaar leren. Ruimte voor
verschil en toch ook weten wat je samen deelt. Zo wil
ik graag werken.
 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is vastge-
steld op 6 maart a.s. (want in februari is er niet verga-
derd).
Vandaar enkele punten uit de moderamenvergadering
van 6 februari jl.:
 
Vanuit het College werd meegedeeld dat de omge-
vingsvergunning voor het kerkterrein is verleend (incl.
42 parkeerplaatsen);
Dat de Actie Kerkbalans 2018 ongeveer hetzelfde
bedrag aan toezeggingen heeft opgeleverd als die van
vorig jaar;
Dat de jaarrekening van 2017 zo goed als klaar is;
Dat ons kerkgebouw volgend jaar 150 jaar oud wordt
en dat het de moeite waard is dit te gedenken en te
vieren.
Dominee Domburg deelt mee dat hij komend voorjaar
op zes data cursussen geeft elders;
Dat hij een protocol heeft gemaakt voor het afkondigen
van overlijdensgevallen en een protocol voor de wijze
waarop we het Heilig Avondmaal gaan vieren;
Verder zijn er plannen gemaakt voor het organiseren
van een Taizé-weekend eind oktober.
 
Algemeen:
Op 10 maart zal in de kerk het Stabat Mater van
Pergolesi worden uitgevoerd.
 
Fred Bosman, Scriba

VAN DE OUDERENKRING
Dinsdag 13 maart gaan we een mooi stukje maken
voor Pasen. We zien u dan graag weer.
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, tel. 3511147

PAASGROETENACTIE 2018
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Neder
land sturen gemeenteleden ook dit jaar weer
een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en
buitenland.
Ook wij doen daaraan mee. Op  zondag 18
maart worden na de dienst deze kaarten
aangeboden.
Het is fijn als u op de kaart ook wat persoon
lijks zet, een tekst of een bemoedigend woord.
Een kaart krijgen zegt gedetineerden al heel
wat, maar nog meer als iemand ook nog de
moeite heeft genomen om er zelf iets bij te
schrijven.
Het lijkt voor u als afzender een wat onper
soonlijke zaak, omdat u niet weet aan wie u
de kaart stuurt. Maar namen noemen kan
en mag uiteraard niet in verband met de
privacy.
Zowel justitiepastores als de Stichting
Epafras benadrukken, dat een paasgroet
altijd zeer wordt gewaardeerd en de gevan
genen echt goed doet.
In verbinding staan met mensen buiten de
gevangenismuren is voor gevangenen erg
belangrijk! Het doet goed als mensen, door
het sturen van een paasgroet, je een hart
onder de riem steken.
Belangrijke tips voor de afzender
Op de kaarten nooit een adres of woonplaats
schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten
met adres worden namelijk niet doorgegeven.
De kaart gaat naar gedetineerden in Neder
land. U kunt uw groet en uw naam achterop
de kaart schrijven. Plakt u wel een postzegel
op de geadresseerde envelop.
Verzend de kaart liefst vòòr Palmzondag!
 
Natuurlijk hopen we, dat velen van u een
Paasgroet zullen versturen!
 
De Diaconie/ Kerk-in-Aktie

CONCERT 10 MAART 2018
Uitgevoerd wordt het Stabat Mater van Pergolesi.
Aanvang 19.00 uur, toegang gratis, collecte bij de
uitgang.
Uitvoerenden: Yvonne Schaub, sopraan, Beatrix
nagy, mezzo-sopraan, Katharina Eicke, dwarsfluit,
Cosette Ponte, viool en Stefan Haselhoff, klavier
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KENNISMAKING & EEN GOED GESPREK
Elkaar ontmoeten, kennismaken met de nieuwe predikant en een goed gesprek! Daarvoor organiseren pas-
toraal medewerkers en ouderlingen samen met ds. Hette Domburg een aantal ochtenden, middagen en
avonden in de periode van 5 tot 23 maart. Zoals u misschien weet is onze protestantse gemeente te
Schaarsbergen in drie wijken ingedeeld, met elk een eigen ouderling. Voor elke wijk zijn drie data vastgesteld
waarop een ontmoeting en kennismaking georganiseerd gaat worden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging
thuis en kunt dan zelf kiezen op welke dag u naar de ontmoeting in uw wijk wilt gaan. Als het niet lukt op een
datum in uw eigen wijk, dan is het geen probleem om in een andere wijk mee te doen. De bijeenkomsten
zullen bij gemeenteleden thuis gehouden worden. De adressen hoort u t.z.t. van uw pastoraal medewerker.
Elke bijeenkomst duurt twee uur. Onder het genot van koffie en thee zullen we nader met elkaar kennismaken
en bijpraten. Daarna is er ruimte voor gesprek rond het thema ‘geloven in een seculiere samenleving’. Dit
thema zal kort ingeleid worden door Hette Domburg.
De volgende data en tijden zijn gereserveerd voor deze ontmoetingen:
 
Wijk 1, met ouderling Dick van Ouwerkerk: dinsdag 6 maart om 10.00 uur, maandag 12 maart om 14.00 uur
of dinsdag 13 maart om 20.00 uur.
Wijk 2, met ouderling Wil Sijbrandij: maandag 5 maart om 10.00 uur, donderdag 15 maart om 20.00 uur of
dinsdag 20 maart om 20.00 uur.
Wijk 3, met ouderling Niels van Hunen: donderdag 8 maart om 10.00 uur, maandag 19 maart om 14.00 uur
of donderdag 22 maart om 20.00 uur.
 
Aanmelden kan bij uw pastoraal medewerker, een ouderling of de predikant. Graag uiterlijk twee dagen voor
de bijeenkomst waar u naartoe wilt. U kunt hiervoor een mailtje sturen, even bellen of het onderstaande
strookje inleveren.
 
Kennismaking & een goed gesprek
Naam:___________________________________________________________________________
Ik / wij kom(en) graag naar een ontmoetings- en kennismakingsbijeenkomst.
Eerste keuze: _______________dag  maart.
Tweede keuze: ______________dag  maart.
O Ik/wij doe(n) graag een beroep op vervoer van en naar huis. (Aankruisen indien van toepassing.)

PAASONTBIJT
Op de zondagmorgen van Pasen samen ontbijten in de kerk! Dat is toch een mooi begin van deze feestelijke
dag? Om 8.45 uur ontbijten en om 10.00 uur het Paasfeest vieren. Bij voldoende belangstelling willen we dit
graag organiseren. Aanmelden kan door onderstaand strookje in te leveren bij uw pastoraal medewerker of
ouderling, of door een berichtje te sturen naar hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl. Even bellen mag
ook: 0681803499.
 
Paasontbijt zondag 1 april
 
Naam: ________________________________________________________________________
 
Ik meld mij hierbij aan voor het Paasontbijt op 1 april in de Dorpskerk.
 
Bijzonderheden (dieet) om rekening mee te houden: ____________________________
 

FILMCAFE
In Schaarsbergen naar de film? Dat kan op zaterdag
21 april om 20.00 uur in de Dorpskerk.
Op het programma staat een film over de dagen en
weken na de dood van Jezus. Een Romeinse militair
die getuige is geweest van de executie van Jezus krijgt
de opdracht het graf te bewaken. Als het lichaam van

Jezus verdwijnt gaat hij op onderzoek uit. Wat hij
daarbij tegenkomt heeft ingrijpende gevolgen.
Na de film is er gelegenheid om gezellig na te praten
onder het genot van een hapje en een drankje. Er
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkos-
ten.
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BEZOEK
KARMELITESSENKLOOSTER
Op zaterdagmiddag 10 maart  gaat een groep ge-
meenteleden een bezoek brengen aan het klooster
van de Karmelitessen aan de Bakenbergseweg 302
hier op Schaarsbergen.
N.a.v. het bezoek dat voor de kinderen van de groepen
6,7,8, van de Basisschool gepland staat, op 16 mei,
vroegen mensen of ze daarbij mee konden gaan.
Omdat kinderen hele andere vragen stellen dan vol-
wassenen, gaat er dus nu een groep een rondleiding
krijgen en daarna ook de vesper meemaken.
Zuster Lucia van Steensel vertelde me dat het een
bijzondere dag is. Er zal namelijk ook een kleine
processie in gebedskleding plaatsvinden, daarom is
speciaal voor deze middag gekozen.
Deze groep is inmiddels zo groot dat we “vol” zitten..
Na de afkondiging in de kerk zondag 11 febr. stroom-
den de aanmeldingen binnen! Misschien een idee om
ook met een groep volwassenen een keer vaker
samen dingen te organiseren/ bezoeken. Mocht U
daarvoor interesse hebben laat mij dat dan weten.
Leuk om samen als gemeente met dingen bezig te zijn.
 
Gerra van Hunen ( gerravanhunen@hotmail.com) 

OPBRENGST COLLECTEN JANUARI
2018
In de maand januari hebben de collecten de volgende
bedragen opgebracht:
 
Datum Diaconie Kerk Gebouwen en
                                    terreinen
07-01 € 89,35   € 74,50   € 62,55
14-01 € 95,20   € 75,22   € 52,40
21-01 € 70,10   € 53,10   € 44,10
28-01 € 134,56 € 109,08 € 81,86
 
In de koffiepot zat op 7 januari een bedrag van € 23,-,
op 14 januari € 21,55 en op 21 en 28 januari samen
€ 67,40.
 
Henny Roelofsen
Text van document

PAASKAARSEN BESTELLEN
Er wordt een nieuwe Paaskaars besteld voor in de
kerk. Wilt u thuis een Paaskaars met hetzelfde motief,
of een ander motief, dan kunt u daarvoor een bestel-
ling doen. In de hal van de kerk ligt een intekenlijst
waarop u kunt aangeven welke kaars u wilt voor in
huis. De prijzen zijn daarbij aangegeven. Uw bestelling
moet uiterlijk 12 maart binnen zijn.
 

PAASWAKE MET JONGEREN
Wil je een keer een nacht wakker blijven met een groep
jongeren? Dat kan! Kom op zaterdag 31 maart naar
de Dorpskerk in Schaarsbergen voor een echte
Paaswake. Om 23.00 uur start een programma
waarin creatieve activiteiten, muziek en film, gesprek
en samen eten elkaar afwisselen. De rode draad in
deze nacht is het verhaal van Jezus’ lijden, sterven en
opstanding. Het wordt pas spannend als we daarover
met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wat raakt ons in
dit verhaal? En hoe raakt het aan gebeurtenissen in
ons eigen leven? Kan het verhaal ons inspireren? En
hoe zouden we dat willen uitdrukken? In woorden,
muziek, beeld of theater?
Ben je tussen 14 en 20 jaar, of ben je ouder (of iets
jonger) en voel je je thuis bij deze groep, dan kun je
meedoen! Je bent welkom vanaf 22.45 uur in de
Dorpskerk. De Paaswake begint om 23.00 uur en
duurt tot ongeveer 07.30. Daarna gaan we samen een
Paasontbijt bereiden, waarbij ook de volwassenen
welkom zijn. Het wordt een nacht om nooit te vergeten.
Heb je zin om mee te doen? Laat het even weten via
Whatsapp (0681803499) of mail (hette.domburg@-
dorpskerkschaarsbergen.nl).
 
SOBERE RIJSTMAALTIJD
Het is in de tijd voor Pasen altijd weer een goed mo-
ment, om ons te bezinnen. Om stil te staan bij de eigen
bevoorrechte positie ten opzichte van onze medemen-
sen wereldwijd. Juist in deze tijd houden we dan ook
onze Voorjaarsactie. De Voorjaarsactie wordt georga-
niseerd door de werkgroep Werelddiaconaat van onze
gemeente. U leest hoort en leest daar in de Kerkklok
meer over in deze weken tot en met Pasen. In de
40-dagentijd organiseert de Diaconie ook nu weer een
sobere rijstmaaltijd. Bij die maaltijd wordt er gecollec-
teerd voor het Voorjaarsactie. We hopen, dat de op-
brengst van deze inzameling niet onder zal doen bij
de opbrengsten van vorige jaren. Van harte aanbevo-
len dus !
De sobere rijstmaaltijd wordt dit jaar georganiseerd op
donderdag 15 maart a.s. We starten dan om 18.00
uur met het gezamenlijk eten van een eenvoudige
maaltijd van bruine bonen en rijst. Een maaltijd, zoals
die ook in Afrika dagelijkse kost is, als men tenminste
al de beschikking heeft over bonen en rijst. De maal-
tijd wordt gewoonlijk nog afgesloten met een kopje
koffie of thee.
Door mee te doen aan deze sobere maaltijd kunnen
we onze solidariteit tonen met al die mensen wereld-
wijd, voor wie een dagelijkse maaltijd geen vanzelf-
sprekendheid is en voor wie een sobere rijstmaaltijd
al een feestmaal zou zijn!
Voor wat betreft de deelname aan deze sobere rijst-
maaltijd is het wel wenselijk, dat U zich tevoren even
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bij mij aanmeldt. Dit uiteraard in verband met de
voorbereiding. Aanmelden kan telefonisch of via de
mail.
U bent op donderdag 15 maart vanaf 17.30 uur zeer
welkom in het Dorpshuis. Van harte uitgenodigd!!
 
Namens de diaconie, Henny Beijer tel. 4452606 mail
hw.beijer14@gmail.com

 AANSCHUIFDINER OP ZONDAG
25 MAART 
Ook in 2018 worden weer regelmatig de
aanschuifdiners georganiseerd.
Steeds op de 4de zondag van de oneven
maanden.
Het Aanschuifdiner is inmiddels een begrip
geworden in onze gemeente.
Mensen, die vaak alleen aan tafel zitten,
kunnen op deze zondagmiddagen gezellig
aanschuiven en samen genieten van een
heerlijk 3-gangen-diner. Inclusief 2 consump
ties zijn de kosten 10 euro per persoon.
De Diaconie regelt sinds januari de organisa
tie van het aanschuifdiner.
Veel verandering geeft dat niet, want er
wordt immers steeds door afwisselende
kookploegen gekookt.
Wel moet de Diaconie nu dus deze kookploe
gen steeds gaan vragen / zoeken / aanwijzen.
Voor het Aanschuifdiner in maart hebben
reeds 3 dames uit ons dorp toegezegd het
diner te gaan verzorgen.
De aanmelding voor het aanschuifdiner op
25 maart a.s. kan ditmaal bij de coördineren
de diaken Henny Beijer, tel. 4452606, mail
hw.beijer14@gmail.com en bij Jeske Alblas,
tel. 4422860, mail: dhschaarsbergen@kpn
mail.nl
Ook deze keer hopen we weer op voldoende
deelname aan dit gezellige gebeuren.
Weet u welkom!
 
Namens de diakenen, Henny Beijer

SPANNENDE SPELLEN AVOND
Op vrijdag 2 maart organiseren Ludens van
Hunen, Raoul Alblas en Hette Domburg een gezel-
lige avond vol spannende en vrolijke spellen voor
de jeugd van 12-20 jaar. De jongeren uit onze ge-
meente hebben hiervoor thuis een uitnodiging
ontvangen. Mocht je de uitnodiging gemist hebben,
aarzel dan niet om even contact met ons op te

nemen. Aanvang 20.00 uur in de consistorie kamer
achter de kerk. Rond 22.00 uur zijn we klaar. Er
wordt gezorgd voor fris en snacks.
Aanmelden kan via mail of Whatsapp:
Ludens: ludenshunen@hotmail.com , mobiel:
0622677767
Hette: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.
nl , mobiel: 0681803499
Raoul: raoul.alblas@live.nl , mobiel: 0629874805.

KINDERKERKNIEUWS
Het is nu nog winter, maar in onze tuin zie ik al een
beetje het voorjaar komen! Sneeuwklokjes staan al
boven de grond en ook de krokussen en narcissen zie
je overal! Als het voorjaar komt dan wordt het ook al
gauw weer Pasen. De tijd voor Pasen noemen we de
veertigdagentijd. In die 40 dagen kijken we uit naar
Pasen.
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over Jezus
die op weg gaat naar Pasen. Het thema dat we
daarbij gekozen hebben is:
                       Ik zorg voor jou.
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen
mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij
ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat
mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die
dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. En
met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donker-
ste nacht voor Jezus blijft zorgen.
Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe
mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de kinderen
ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren
voor iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met ie-
mand te praten. Door iemand eten te geven. Of door
ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo
zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus
voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook
voor elkaar zorgen.
 
We komen bij elkaar op 11 maart en 25 maart en
natuurlijk op Pasen op 1 april.
Op 25 maart is het Palmpasen en gaan we hopelijk
met veel kinderen weer Palmpaasstokken versieren
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in het Pannenkoekhuis ”de Strooper”.
Kom je daar ook om half 10 en neem je een palmpaas-
stok mee?
Wij zorgen voor het lekkers erop en we bakken samen
een broodhaantje. Vriendjes en vriendinnetjes, neven
en nichtjes, kleinkinderen: iedereen van 5 tot 12 jaar
is daar van harte welkom!
Geef je op bij Chantal voor 15 maart zodat we weten
dat je komt, dan weten we hoeveel we moeten inko-
pen/ klaar maken!
En als we dan met onze versierde stokken naar de
kerk lopen dan is er nog een verrassing:
We lopen met onze stokken en met een ezeltje in
optocht naar de kerk!
Daarna is er voor iedereen koffie/thee/limo in of rond
de kerk. We hopen natuurlijk op goed weer die
ochtend!
Bea, Chantal( 06-25211995 of cjlimburg@hotmail.
com) en Gerra

VAN DE DIACONIE
Najaarsactie / Voorjaarsactie
 
Nadat onze Najaarsactie voor de Stichting Jonge Al-
leenstaande Moeders tijdens de Oogstdienst in no-
vember een prachtige start maakte en er veel collec-
tegeld en giften binnenkwamen, was het een tegen-
valler, dat wij op 4 februari j.l. de opbrengst van de
actie niet aan het bestuur van de Stichting JAM konden
overhandigen.
Problemen binnen de organisatie maakten, dat het
bestuur de opbrengst van onze actie niet in ontvangst
kon nemen.
Er kwam maar liefst 2395 euro binnen voor de actie
en dan hebben we de verdubbeling van de Kerstcol-
lecte dit keer, vanwege de gemelde omstandigheden,
achterwege gelaten.
De Diaconie kijkt nu uit naar bestemmingen voor dit
bedrag, die raken aan de oorspronkelijke bestem-
ming. Ongetwijfeld vinden we die en houden we u
daarvan op de hoogte.
Jammer, dat de enthousiaste inzet van ons als ge-
meente hiermee een teleurstelling opliep, maar het
bestuur van JAM heeft wel gemeld, dat ze onder de
indruk waren van de warme ontvangst bij de start van
de actie en de inzet van onze gemeente. Dat maakt
dan toch weer veel goed!
Inmiddels is de Voorjaarsactie voor een doel elders in
de wereld op 18 februari ook van start gegaan.
Tot en met Pasen zal de eerste collecte bestemd zijn
voor werelddiaconaat.
Vanuit onze Werkgroep Werelddiaconaat krijgt u de
nodige verdere informatie over het gekozen project
gedurende de looptijd van de actie.

WERELDDIACONAAT – VOORJAARS-
PROJECT 2018
Op zondag 18 februari is het Voorjaarsproject van het
Werelddiaconaat van start gegaan. Dit jaar staat onze
actie in het teken van hulp aan de Stichting Microkre-
diet voor Moeders in Azië.
Microkrediet voor Moeders (MvM) verstrekt kleine
leningen aan de allerarmste vrouwen in Azië. Hiermee
kunnen zij een eigen bedrijfje starten, een eigen inko-
men verdienen en zorgen voor hun gezin.
MvM is opgericht in 2005 en bestaat 100% uit vrijwil-
ligers. Van elke ingezamelde euro wordt minimaal
€ 0,98 uitgeleend. MvM werkt samen met 20 zorgvul-
dig geselecteerde locale partnerorganisaties in Azië,
die jaarlijks bezocht worden. Vrouwen stellen een
ondernemingsplan op en ontvangen een lening tegen
geen of weinig rente. Vanwege hun armoede wordt er
geen onderpand gevraagd. MvM start bij voorkeur met
een groep vrouwen vanwege de onderlinge stimule-
rende en ondersteunende werking. Ook krijgen de
vrouwen lokaal begeleiding en training in bedrijfsvoe-
ring, financiën, spaarmogelijkheden, etc. Met een
gemiddelde lening van € 94,00 starten vrouwen lokaal
een bedrijfje in bijvoorbeeld handel, textiel, veeteelt of
landbouw. De lening wordt tussen 1-3 jaar terugbe-
taald, afhankelijk van het soort bedrijfje dat is gestart.
Het geld dat terugkomt, wordt steeds opnieuw uitge-
leend! Inmiddels heeft MvM al duizenden vrouwen een
lening kunnen geven. MvM gelooft dat investeren in
het ondernemerschap zorgt voor groei in het zelfver-
trouwen en zelfredzaamheid van vrouwen . MvM wil
‘de hengel geven in plaats van de vis’.
Het resultaat voor Ibu Sumina
Ibu Sumina(42) is eigenaresse van een wasserette.
Met een lening van € 140,00 heeft ze een extra was-
machine en een strijkplank gekocht. Daarmee ging ze
van 7 naar 12 klanten per dag. Ze betaald maandelijks
haar lening af en spaart daarnaast voor haar twee
dochters.
 
Vanaf 18 februari tot en met Pasen (incl. ook de op-
brengst van de boekenmarkt op Koningsdag) zullen
wij deze Voorjaarsactie bij u onder de aandacht
brengen. Wij hopen op een mooie opbrengst voor
Stichting Microkrediet voor Moeders. Meer info vindt
u op: www.microkreditvoormoeders.org
Werkgroep Werelddiaconaat.
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