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                            VOORJAAR !

AGENDA
  5 april    Koken voor Kruispunt door Wouter
                Groothedde
10 april    Ouderenkring, Dorpshuis, 14.30-16.30 uur
14 april    Inleveren boeken, Dorpskerk, 10.00-12.00
                uur
25 april     Koken voor Kruispunt door Familie Van Kleef
 
De cantorij repeteert elke maandagavond in de
consistorie van 19.30-21.00 uur (maar stopt na Pasen
tot begin september).

Inhoud: zie pagina 10
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KERKDIENSTEN APRIL 2018
Zondag 1 april, 1e zondag van Pasen, ds Hette
Domburg, met medewerking van de cantorij,
aanvang 10.00 uur.
 
Vandaag vieren we het feest van Pasen, feest van
opstanding. Wat wil dat zeggen? Vrouwen die vroeg
in de morgen naar het graf gingen om het lichaam van
Jezus te balsemen, vonden het graf geopend en leeg.
Niet bij de doden is Jezus te vinden. Zijn einde was
het einde niet… De vrouwen krijgen te horen, dat ze
hem moeten gaan zoeken in Galilea – hijzelf is hen
vooruit. Ze moeten niet verlamd raken van schrik of
ongeloof bij het geopende graf. Maar ze krijgen de
oproep om hem te gaan zoeken daar waar het allemaal
begon: onder de mensen in Galilea. Het is een open
einde, een oproep om het erop te wagen met de hoop
om hem weer tegen te komen. Een oproep ook aan
ons…? Kan het feest ons vandaag ook in beweging
zetten? Voorafgaand aan de dienst is er om 08.45 uur
gelegenheid om samen te ontbijten in de kerk. Daar-
voor kunt u zich aanmelden bij Hette Domburg of
Jeske Alblas.
Lezingen: Jesaja 25: 6-9 en Marcus 16:1-8
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Roos Nijmeijer
Kinderdienst: leiding
 
Zondag 8 april, 2e zondag van Pasen, ds Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur
 
In Jesaja klinkt een lied over de redding die van God
komt. ‘Heer, geef vrede.’ Er is sprake van armen en
zwakken die aan hun recht komen en van onrechtple-
gers die hardleers zijn, en ‘nooit gerechtigheid zullen
leren’. Maar toch, zingt het lied, zullen zij moeten zien
hoe God zich inzet voor zijn mensen. De hardleersheid
uit Jesaja komen we ook in het evangelie van Johan-
nes tegen. Thomas wil met eigen ogen zien en voelen,
dat Jezus is opgestaan, voor hij kan geloven. Hij zou
zomaar in onze tijd kunnen leven, waarin tastbaar
bewijs een onaantastbaar principe lijkt. Thomas is ons
niet vreemd en zijn ongeloof ook niet. Kan zijn verhaal
ons helpen om de sprong te wagen van het geloof –
voorbij de tastbare bewijzen te vertrouwen op leven,
liefde, recht… boven het aardse uit?
Lezingen: Jesaja 26: 1-13 en Johannes 20: 24-31
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist:  Michiel Vanhoecke
Lector: Marcel Bax
 
 
Zondag 15 april, 3e Zondag van Pasen, Eusebius-
dienst, ds Margreet de Bree, Barneveld,
aanvang 10.15 uur !!

SAMEN GELOVEN
Een goed gesprek en kennismaken:  dat wilden we
bereiken met een serie huisbijeenkomsten in maart.
Telkens wanneer we met een groep mensen bij elkaar
kwamen, gebeurde er iets moois. Met aandacht werd
er naar elkaar geluisterd.  Hoewel het voor sommige
mensen best spannend was om iets over zichzelf te
vertellen, kwam er bij iedereen toch een persoonlijk
verhaal over de lippen. Kennelijk was er vertrouwen
in elkaar en durfden we ons kwetsbaar op te stellen.
 Dat is heel waardevol en daar ben ik ontzettend blij
mee.  Niet alleen ik hoorde veel nieuwe verhalen, over
wat mensen in hun leven meegemaakt hadden, waar
ze vandaan kwamen, hoe hun weg door het geloof
gegaan was.  Ook anderen hoorden nieuwe dingen
van elkaar.
Het waren bijzondere ochtenden, middagen en
avonden, waarbij veel mensen aan het eind zeiden:
dit wil ik nog wel eens meemaken.  Op welke manier
dat gaat gebeuren weet ik nog niet, maar dat het be-
langrijk is om elkaar te ontmoeten en te spreken over
ons leven, onze vragen en twijfels, onze ervaringen,
onze hoop en ons verlangen – daarvan ben ik over-
tuigd. De gesprekken die we voerden, draaiden om
het thema ‘geloven in deze tijd’.  Is het makkelijker dan
vroeger?  Voor een aantal mensen wel.  Er is meer
ruimte, minder dwang en minder controle.  Dat maakt
het in zekere zin makkelijker – je kunt je eigen weg
gemakkelijker volgen, je eigen vragen, gedachten en
twijfels een plaats geven.  Er is meer begrip voor
verschil in ervaring en manier van denken.  De ver-
scheidenheid van geloven is misschien van probleem
tot rijkdom geworden. Of is het moeilijker dan vroeger?
 Dat was de ervaring van anderen.  Waar het vroeger
vanzelfsprekend leek om te geloven en bovendien nog
bij een kerkgemeenschap te zijn aangesloten, daar
ontmoet je tegenwoordig vragende blikken en kriti-
sche vragen.  En die kritische vragen zijn ook onszelf
niet altijd vreemd.  Met sommige Bijbelverhalen weten
we ons geen raad meer. Twijfel of het ‘allemaal wel
waar is’.  En dan is er nog de drukte van het alledaag-
se leven en die ene ochtend in de week dat je thuis,
met elkaar…  De straten zijn op zondagochtend leeg,
op een enkeling na die de hond uitlaat. En toch…
zeiden we tegen elkaar. Toch geloven we – allemaal
op een eigen manier –  Daarin kan van alles meespe-
len.  Ervaringen in het leven, waardoor het geloof
gevoed wordt.  Hartelijkheid van de gemeenschap,
waardoor je je op de weg van het geloof gesterkt voelt
. Inspiratie, die wordt opgedaan tijdens het samen
zingen, stil zijn en luisteren op zondagochtend…We
vormen een veelkleurige gemeenschap.  Een levend
lichaam, zou Paulus zeggen.  En wat duidelijk is:  elk
lid vervult hierin een onmisbare en waardevolle rol
voor het geheel. Gelovendoen we samen.
Ds. Hette Domburg
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‘Eens zal de dag komen…. dan zullen zij hun zwaar-
den omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot
snoeimessen’. Uitzien naar die toekomst, in kwade,
maar ook in goede dagen... Een visioen van vrede dat
ons uitnodigt om er vast naartoe te werken, niet lijd-
zaam af te wachten. Geloof maakt een mens verant-
woordelijk. Daarover lijkt het ook te gaan in het verhaal
uit Johannes 21. Petrus krijgt tot drie keer de vraag,
of hij van Jezus houdt. En telkens als hij ‘ja’ zegt, geeft
Jezus hem een opdracht: hoed mijn schapen, etc. Het
hoort bij de weg van het geloof: hopen, vertrouwen, je
toevertrouwen, houden van en dan ook: verantwoor-
delijk zijn… voor wie? Voor wat?
Lezingen: Micha 4: 1-5 en Johannes 21: 15-24
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist:  Michiel Vanhoecke
Lector: Cor van de Velden
 
Zondag 22 april, 4e van Pasen, ds. N. da Costa,
Angeren, aanvang 10.00 uur
 
Na de opdracht (vorige week) die Petrus van Jezus
kreeg om ‘mijn schapen’ te hoeden, lezen we vandaag
bij Ezechiël over slechte herders die ‘alleen zichzelf
geweid’ hebben. Herders die hun verantwoordelijk-
heid niet waargemaakt hebben! En vervolgens lezen
we bij Johannes over Jezus, die zichzelf de goede
herder noemt. ‘Een goede herder geeft zijn leven voor
de schapen’, zegt hij daarover. Wat zou dat voor ons
betekenen? Stelt hij zichzelf als voorbeeld om na te
volgen? Of is hij ook voor ons op een bepaalde manier
nog die goede herder?
Lezingen: Ezechiël 34: 1-10 en Johannes 10: 11-16
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist:  Michiel Vanhoecke
Lector: Marjoh Verstraten
 
Zondag 29 april, 5e van Pasen, ds Hette Domburg,
aanvang 10.00 uur
 
Hoe vergaat het mensen in de jaren na de bevrijding?
Slijten de herinneringen aan de onderdrukking en de
vreugde om het wonder van de vrijheid? Of is het
mogelijk om die herinneringen als bron van leven te
behouden? In de eerste lezing van vandaag bindt
Mozes de Israëlieten op het hart om niet te vergeten
hoe ze uit de slavernij bevrijd zijn. Blijf daarom trouw
aan de ene God die jullie bevrijd heeft! In de tweede
lezing lijkt Jezus zoiets over zichzelf te zeggen. ‘Blijf
in mij, dan blijf ik in jullie’. En ‘een rank die niet aan de
wijnstok blijft kan uit zichzelf geen vrucht dragen.’ Hoe
kunnen wij ook in deze tijd blijven leven vanuit die
collectieve herinnering – de herinnering aan de Uit-
tocht, de herinnering aan Jezus?
Lezingen: Deuteronomium 4: 32-40 en Joh. 15: 1-8
Ouderling van dienst: Dick van Ouwerkerk

Organist:  Teun Alblas
Lector: Aletta Knegtering
Kinderdienst: Leiding
 
Zondag 6 mei, 6e van Pasen, ds. Wilma Hartogs-
veld, aanvang 10.00 uur
 
De dag na bevrijdingsdag. Wat klinkt er vandaag nog
mee van de dodenherdenking en de 5 mei viering? In
Jesaja lezen we over ‘de God van Israël die redding
brengt’. En in het evangelie van Johannes lezen we
een tekst die vaak wordt aangehaald bij de herden-
kingen van de slag om Arnhem: ‘er is geen grotere
liefde dan je leven te geven voor je vrienden’. Hoe
klinkt zo’n tekst in vredestijd? Wat betekent het voor
ons dat Jezus zegt: heb elkaar lief?
Lezingen: Jesaja 45: 15-19 en Johannes 15: 9-17
Ouderling van dienst: Dick van Ouwerkerk
Organist:  Michiel Vanhoecke
Lector:  Alieke Stijf
 
FILMCAFÉ - RISEN
Op zaterdag 21 april is de film Risen (Opgestaan) te
zien in het Dorpshuis (dus niet in de Dorpskerk).
In deze film van regisseur Kevin Reynolds, met Joseph
Fiennes, Tom Felton, Peter Firth en Cliff Curtis, wordt
een verhaal verteld over de dagen en weken na de
dood van Jezus. Een Romeinse militair (Joseph Fien-
nes) die getuige is geweest van de executie van Jezus
krijgt van Pilatus de opdracht het graf te laten bewa-
ken. Als het lichaam van Jezus (Cliff Curtis) verdwijnt
gaat hij op onderzoek uit. Wat hij daarbij tegenkomt
heeft ingrijpende gevolgen. Een film over een zoek-
tocht naar vrede in een gewelddadige wereld.
Na de film is er gelegenheid om na te praten onder
het genot van een hapje en een drankje. Er wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten.
Aanvang om 20.00 uur.

UIT DE GEMEENTE
Verhuisd:
De familie R. Zijlstra is (toch nog onverwachts) naar
Diever verhuisd.
Hun adres is: De Wijert 85, 7981 AH Diever
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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. Er hebben zich al mensen
aangemeld en er is plaats voor meer. Van harte
welkom! Aanmelden kan bij ds Hette Domburg,
 hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl, tel
0681803499 of bij Jeske Alblas, dhschaarsber-
gen@kpnmail.nl, tel 026-4422860.

VAN DE OUDERENKRING
Op dinsdag 10 april a.s. komen we weer bij elkaar
in het Dorpshuis. Deze keer maken we er leuke
spelmiddag van. U bent allen van harte welkom om
14.30 uur.
Tot dan!
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, tel. 026-35 11 147

NIEUWS UIT DE KERKENRAADSVER-
GADERING VAN 6 MAART
Het eerste deel van de vergadering is ingeruimd voor
de heer Erik Verwoerd van de Dienstenorganisatie
van de PKN, die iets zal vertellen over ‘pioniersplek-
ken’. Dat is een van de mogelijkheden om een alter-
natieve vorm van kerk-zijn te realiseren.
Hij geeft aan de hand van een powerpoint presentatie
een inleiding op de mogelijkheden die er zijn om een
dergelijke pioniersplek te beginnen. Zijn functie is om
kerken te begeleiden in het opstartproces van een
dergelijke plek.
De jaarrekeningen van de kerk en de diaconie worden
toegelicht en besproken. Kees Luijten verdient een
compliment voor het werk dat hij daar in heeft gesto-
ken. De controlecommissie, bestaande uit Teun Al-
blas en Willem Nijmeijer, heeft beide jaarrekeningen
in orde bevonden. Hennie Roelofsen geeft nog enige
toelichting op sommige bedragen. In 2016 en 2017
komen afwijkende bedragen voor vanwege de verbou-
wingskosten van de kerk, die verantwoord zijn op de
exploitatiekosten van deze jaren. Er is over 2017 een
positief saldo, dat naar de onderhoudsreserve gaat.
Hennie Roelofsen zorgt voor toezending van de
jaarrekeningen naar het RCBB van de PKN.
De resultaten van de Aktie Kerkbalans zijn nagenoeg
gelijk aan die van vorig jaar, wat tot vreugde stemt.
Volgend jaar kunnen we als kerkelijke gemeente het
150-jarig bestaan van ons kerkgebouw vieren. Willen
we daar aandacht aan besteden, dan zullen we daar
op tijd actie voor moeten ondernemen. Op de volgen-
de agenda zal dat als prominent punt aan de orde
komen. Daarbij is samenwerking met andere Schaars-
bergse instellingen onontkoombaar. Genoemd wor-
den Dorpskrant, Kerkklok, Eendracht, Kerstmarkt-
commissie en Oranjecommissie.
Namens de kerkenraad,
Fred Bosman, scriba

KINDERKERKNIEUWS  
Hallo Jongens en Meisjes,
Jammer, we hebben geen Elfstedentocht
gehad, maar ik heb wel geschaatst. Jullie
ook?
Volgens mij wordt het nu definitief lente. Bij
ons in de tuin komen de krokussen en de
mini- hyacinten al omhoog. Nog even en dan
is het Pasen. Wij hebben ons huis al versierd.
Op 1 april is het Eerste Paasdag, dan is er
natuurlijk ook kinderkerk. Misschien gaan
we wel weer eieren zoeken …?
Op 29 april is er ook een Kinderkerk, dan is
Chantal er. Wat we dan gaan doen, dat is nog
niet bekend. Maar dat wordt nog wel bekend
gemaakt in de uitnodigingsmail.
Voor nu tot ziens,
Bea, Gerra en Chantal

VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
In de maand Maart heeft u de rekening ontvangen van
de Kerkklok en de Solidariteitskas; mocht u deze nog
niet betaald hebben dan herinneren wij u daar nog
graag even aan.
Soms zijn er problemen met de bezorging van de
Kerkklok, maar er ligt altijd enkele exemplaren achter
in de kerk. Laat mij dit dan wel weten, dan kunnen we
een klacht indienen hierover.
Adreswijzigingen of opzeggingen graag ook even naar
ondergetekende.
 
Er zijn een paar antwoordenveloppen van de Aktie
Kerkbalans 2018 nog niet ingeleverd. Misschien staat

5



deze nog bij u op de schoorsteenmantel, omdat u de
bezorger van de Kerkbalans heeft gemist? Zoudt u de
enveloppe dan alsnog willen afgeven bij ondergete-
kende of hem een berichtje willen geven om de enve-
loppe te komen afhalen?
Hiervoor onze hartelijke dank.
 
Namens het college van kerkrentmeesters,
Henk van Hunen (email: hendrikvanhunen@gmail.
com)
Tel.nr. 026-351114

AKTIE KERKBALANS 2018
Van bijna iedereen zijn de antwoordstrookjes
voor de Aktie Kerkbalans 2018 inmiddels
terug ontvangen en daarom kunnen we de
“balans” opmaken. Hoewel we met een
langzaam krimpende gemeente te maken
hebben komen we bijna op het bedrag van
vorig jaar uit, nl. € 66.225,-. Vanwege over
lijden en verhuizing is het ledenaantal iets
gedaald. Hier staat tegenover dat een aantal
mensen hun bijdrage duidelijk hebben ver
hoogd. Hier zijn we dankbaar voor evenals
voor alle overige toezeggingen. Het is moge
lijk ook dit jaar weer om al het kerkenwerk
te bekostigen en ook aan alle andere finan
ciële verplichtingen te voldoen. Op deze
plaats wil ik ook mijn waardering uitspreken
voor de mensen die voor de Aktie Kerkbalans
bij de gemeenteleden zijn langsgegaan en
voor het werk van de overige medewerkers.
 
Henny Roelofsen, penningmeester CvK

het gezicht van Gré dat ze er blij van wordt als ze het
daarover heeft, oude namen komen weer naar boven.
In de tuin, zie ik op de voederpaal een roodbonte
specht omgekeerd aan een paal hangen en een
roodborstje is voortdurend op zoek naar eten. “Het
was een mooie tijd.”
Nog eventjes en dan verhuizen ze naar het Noorden.
Daar zijn ze beiden geboren en getogen. Gré kwam
uit Wagenborgen, een klein plaatsje, in de buurt van
Delfzijl. Ze was daar in de verpleging en leerde daar
Roel kennen, die na zijn opleiding in Frederiksoord
aan de middelbare tuinbouwschool, in Wagenborgen
kwam werken. Roel kwam uit Heiligerlee en zo ge-
beurde het dat een Fries en een Groningse elkaar
leerden kennen en zich met elkaar verloofden. In 1956
trouwden ze in Heiligerlee en een dag later verhuisden
ze naar Schaarsbergen, waar Roel z’n werk vond in
het Schreuderhuis aan de Bakenbergseweg. Roel
werkte daar met de jongeren die op het instituut
woonden. Hij genoot daar groot aanzien en beteken-
de voor de pupillen, die hij dagelijks onder zijn hoede
had, heel veel. Gré en Roel hebben ook veel betekend
binnen de kerk van Schaarsbergen. Gré heeft jaren
geholpen in de Zondagschool en Roel heeft lange tijd
gewerkt als ouderling en heeft ook het ambt van diaken
vervuld. Hij vertelde, dat hij als ouderling op pad ging
met een wat oudere diaken om een bezoek af te
leggen. In die tijd was dat, zo blijkt, nog een risicovol-
le onderneming. “Niet schrikken,” werd hem gezegd,
“als we bij de deur komen, sta je hier eerst oog in oog
met een jachtgeweer.” En zo was het ook! Pas na
herkenning werd het geweer opgeborgen en waren
beide heren van harte welkom!
Helaas is Roel nu even niet thuis en verblijft hij in het
ziekenhuis Rijnstate voor herstel na een longontste-
king. Over drie dagen verhuist eerst Gré naar hun
nieuwe huis in het schilderachtige plaatsje Diever en
een dag later als het nieuwe huis op orde is, komt ook
Roel naar Diever. Hier runnen Klaas met zijn vrouw
Sabine en dochter Tanya een grote logeerboerderij.
Mocht u ze daar een keer willen opzoeken, dan is daar
bijna altijd een logeer momentje op de “Huntershof”

FAMILIE ZIJLSTRA NEEMT NA 62
JAAR AFSCHEID VAN
SCHAARSBERGEN
Als de thermometer op 1 maart laat zien dat het buiten
bijna 9 graden vriest, ben ik onderweg naar de Trek-
kerslust waar Gré en Roel Zijlstra wonen. Op een
prachtig plekje, verscholen aan de bosrand, van de
Kemperbergerweg staat een rij van 6 woningen, die
daar 26 jaar geleden speciaal voor inwoners van
Schaarsbergen gebouwd werd. Roel en Gré waren
één van deze eerste bewoners. Ik heb daar een ge-
sprek met Gré en haar schoondochter Sabine temid-
den van een aantal dozen, die al voor de verhuizing
klaar staan.
“We kijken terug op een fijne tijd”, zegt Gré, “een tijd
dat alles zo gemoedelijk was, zo gewoon, de mensen
kenden elkaar.” Vooral de tijd dat Klaas, hun zoon, op
“De School met de Bijbel” zat (waar nu het oorlogs-
museum gelegen is) was een fijne tijd. Ik merk aan
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te regelen. Wilt u uw bezoek nog wat verder uitbreiden
dan doet u er goed aan om in Diever te kijken wanneer
daar in het Shakespeare theater uitvoeringen zijn, taal
van deze tijd en toch volop Shakespeareaans, dit is
een absolute aanrader voor jong en oud!
 
We wensen Roel en Gré in Diever met elkaar nog een
hele goede tijd toe.
We kijken in dankbaarheid terug op alle jaren waarin
we met elkaar lief en leed mochten delen. We wensen
jullie Gods zegen toe!
 
Niels van Hunen (Ouderling)

DE BRIEF DIE KONING ABGERUS
SCHREEF AAN JEZUS
Koning ABGERUS UCHAMA was een roemrijk heer-
ser over een groot gebied rond de stad Edessa in
Mesopotamië, een stad gelegen op zo`n afstand van
1.000 km van Jerusalem.
Koning ABGERUS was ernstig ziek en had zelfs op
deze afstand gehoord van de genezingen die Jezus
deed. Zo besloot ABGERUS Jezus een brief te sturen
en te vragen hem van zijn slopende ziekte te bevrijden.
Aan ANANIAS, koerier, gaf hij de opdracht deze brief
bij Jezus te bezorgen. Jezus antwoorde op zijn brief: ”
IK moet alle dingen, waartoe IK gezonden ben hier
volvoeren. Nadat deze dingen volbracht zijn, zal Hij,
die mij gezonden heeft, Mij weer ontvangen. Nadat ik
opgenomen ben, zal Ik u een van mijn discipelen
sturen; die zal uw kwaal genezen en u en de uwen
leven schenken”.
Na de Hemelvaart van Jezus, zond discipel Thomas,
Thaddeus, een van de zeventig discipelen, ook over
de 1.000 km (!) naar Edessa. Bij binnenkomst in het
koninklijk paleis zag ABGERUS een buitengewoon
teken op Thaddeus gezicht en vroeg hij aan Thadde-
us, bent u werkelijk een discipel van Jezus? Na be-
vestiging vroeg Thaddeus de koning: “Gelooft U
werkelijk in HEM en in zijn VADER”?
Na een bevestigend antwoord van de Koning legde
Thaddeus in de naam van de VADER de handen op
en sprak de wens voor de genezing uit. Zodra hij dit
deed, werd Koning  ABGERUS genezen van de
pijnlijke ziekte waaraan hij leed.
Dit alles vond plaats in het jaar 29 na Christus.
(Bron: Eusebius’ Kerk- geschiedenis).
Cor van de Velden

BEZOEK AAN HET KARMELITESSEN
KLOOSTER
De Kinderkerk bezocht enige tijd geleden het klooster
en kwam enthousiast terug. Het resultaat was dat er
bij volwassenen de wens kwam het klooster ook te

bezoeken. Gerra had contacten met zuster Lucia van
Steensel en afgelopen zaterdag konden we een be-
zoek brengen. Het programma was in twee delen
gesplitst: een kennismaking met de kloosterorde en
de geschiedenis ervan en daarna het bijwonen van de
Vespers. Onze gastvrouwen waren de zusters Lucia
en Bernadette. De orde vindt zijn oorsprong bij kluize-
naars op de berg Karmel in Noord Israël. Zo’n 600 jaar
geleden werd hen bevolen naar Europa terug te keren,
waar ze zich tot ordes vormden. Een afsplitsing vond
plaats, waarbij communiteiten werd gevormd die af-
gezonderd en in eenvoud  leven. Ook werden deze
gesticht voor vrouwen. Momenteel zijn er in Nederland
nog drie kloosters.
De grondslagen van hun levenswijze zijn stilte en
gebed. Tot zover de geschiedenis. Want de zusters
leven naar eeuwenoude regels, maar zijn ook bij de
tijd. Op de website van het klooster wordt de geschie-
denis uitgebreid beschreven. Zeer lezenswaardig.
(www.karmelitessenocd.nl)
Na de uitgebreide beschouwing over de geschiedenis
en de leefwijze was er ruim tijd voor vragen. Ik pik er
een paar uit:
Het aantal zusters neemt geleidelijk maar gestaag af.
Er zijn 8 (oudere) Nederlandse en 3 (jongere) Indone-
sische zusters. Het eiland Flores in Indonesië is
Christelijk en er zijn daar in het verleden verschillende
kloosters gesticht.
De terugloop in Nederland  leverde een verzoek om
hulp op. Enkele Indonesische zusters kwamen naar
Nederland om hulp te bieden. Zolang het kan blijven
de oudere zusters in Arnhem. Maar als het onmogelijk
wordt, is er een bejaardenhuis in Maastricht. Op het
terrein van het klooster is een klein kerkhof.
Het aantal religieuzen loopt in Nederland terug, maar
wereldwijd, met name in Afrika en Amerika, is een
sterke toename. Zuster Lucia is optimistisch. Het
klooster heeft een gesloten karakter, maar dat wil niet
zeggen dat ze buiten de wereld staan. Ze voelen zich
verbonden met Schaarsbergen en zijn via dorpskrant
en website goed op de hoogte van ons wel en wee en
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nemen dat in hun gebeden mee. Alle kans dat u de
Nederlandse zusters op 21 maart op het stembureau
ziet.
Om half zes beginnen de Vespers en wij werden
hartelijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Een
indrukwekkende dienst, die wordt besloten met een
processie in de kerk.
De deelnemers hebben een goede middag beleefd.
 
Frans Kappelle

HET DUURDE EVEN, MAAR ... HET IS
AF!
Weet U nog? Voor de afgelopen Startzondag werd U
gevraagd om schoteltjes en dergelijke mee te nemen
naar de kerk. Daar gingen we samen mee aan de slag
om een mozaïek in de vorm van een appelboom te
maken. De kinderen hadden het grootste plezier om
met een hamer schoteltjes tot kleine stukjes te slaan!
Er werd hard gewerkt, geplakt en gepuzzeld!  Ieder
droeg zijn/haar steentje bij. Het resultaat werd door
ds. Hette Domburg met zijn gezin afgemaakt na afloop
van zijn intrede-dienst, door de laatste stukjes te
leggen. Daarna kwam het voegwerk en tot slot kreeg
de lijst een kleurtje.
Als deze kerkklok uitkomt dan kunt U vast ons mozaïek
bewonderen ergens in de kerk!
 
Gerra van Hunen

VOOR DE JEUGD
Op vrijdag 2 maart is er een spellenavond
gehouden in de consistoriekamer achter de
kerk. Het spel Munchkin was even ingewik
keld om te leren, maar daarna hebben we
veel plezier gehad met elkaar helpen en
dwarszitten! De groep jongeren was klein,
maar wel enthousiast. We hebben daarom
besloten om de komende maanden eens in de
maand op vrijdagavond een spellenavond te
organiseren. De volgende keren zijn op vrij
dag 20 april en op vrijdag 18 mei. Het begint
om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Neem
gerust een vriend of vriendin mee, of een
leuk spel. Graag horen we van tevoren of je
komt: whatsapp naar Ludens 06 2267 7767,
of Raoul 06 2987 4805. Of stuur een mailtje
naar hette.domburg@dorpskerkschaarsber
gen.nl

VAN DE WERKGROEP VOOR HET
WERELDDIACONAAT
BOEKENKRAAM
 
Ook dit jaar is de Werkgroep Werelddiaconaat aan-
wezig op de Koningsdagmarkt met de bekende boe-

kenverkoop. Kom snuffelen in onze kraam en kies uit
uw favoriete of juist onbekende genre een mooi boek.
Het aanbod is divers;  van roman, thriller, reisverhaal,
kookboek, biografie, detective, hobby & vrije tijd tot
kinderboek. De opbrengst gaat dit jaar naar de Stich-
ting Microkrediet voor Moeders. Deze Stichting geeft
kleine leningen aan de allerarmste vrouwen in Azië.
Hiermee kunnen zij een eigen bedrijfje in handel,
textiel, veeteelt of landbouw starten, een eigen inko-
men verdienen en zorgen voor hun gezin. Deze aller-
armste vrouwen kunnen niet voldoen aan de gestelde
voorwaarden van een bancair microkrediet, zoals een
onderpand geven. De lening van gemiddeld €94,00
wordt tussen 1-3 jaar terugbetaald. Het geld dat te-
rugkomt, wordt steeds opnieuw uitgeleend! Microkre-
diet voor Moeders is opgericht in 2005, bestaat 100%
uit vrijwilligers en heeft inmiddels al duizenden vrou-
wen een lening kunnen geven. Doet u mee? Kom naar
de boekenkraam, met uw aankoop geeft u de aller-
armste moeders in Azië een kans!
Namens de werkgroep: Ineke Roelofsen
 
INZAMELING BOEKEN
 Zaterdag 14 april tussen 10.00 – 12.00 uur bij de
kerk.
U kunt uw boeken ook brengen bij Joke en Teun
Varekamp, Koningsweg 17a.
Tel: 026-4431803
Contactpersonen: Joke Varekamp, Wiep Kortlever en
Geke
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OPBRENGST COLLECTEN  FEBRU-
ARI  2018
In de maand februari hebben de collecten de vol-
gende bedragen opgebracht:
 
Datum  Diaconie      Kerk       Gebouwen en
                                                     terreinen
04-02   € 162,90     €   75,62        €   39,75
11-02   €   54,26     €   49,42        €   42,05
18-02   € 224,85     €   82,00        €   43,18
25-02   €   68,10     €   68,10        €   40,80
 
In de koffiepot zat op 4 februari een bedrag van
€ 19,40, op 11 februari € 31,85,
op 18 februari € 21,47 en op 25 februari € 2,55.
 
Henny Roelofsen

PAASSTUKJES
Onder herderlijk toezicht werd door de Ouderenkring
naarstig gewerkt aan de vervaardiging van leuke
Paasstukjes.

VAN DE DIACONIE
Op donderdagavond 15 maart organiseerde de Dia-
conie opnieuw een sobere maaltijd.  Met 18 personen
zaten we aan tafel. Dit keer was er een speciale bij-
drage van Christine Alblas. Zij besteedde aandacht
aan de viering van de Sedermaaltijd, zoals die binnen
de Joodse traditie wordt gevierd. Er stonden extra
schaaltjes met producten, zoals water, zout, groene
kruiden en noten op tafel, die symbolisch zijn bij de
het vieren van Pesach, het herdenken van de uittocht
uit Egypte en de tocht door de woestijn. Christine wist
hier veel over te vertellen. Zij opende de maaltijd met
gebed en sloot die aan het einde ook af met een ge-
dicht.
Fijn, dat zij ons op deze wijze wat meer inzage gaf van
de Joodse tradities, die ook in deze tijd nog niets aan
inhoud verloren hebben. Dank daarvoor, Christine!
Tevens werd er aan het einde van de maaltijd nog
gecollecteerd voor ons Voorjaarsproject, bestemd
voor Microkredieten voor arme vrouwen/moeders in
Azië.
De opbrengst was prachtig: er werd maar liefst 130,-
euro opgehaald.
Een mooie en zinvolle bijeenkomst. Dank aan ieder,
die heeft bijgedragen!
 
Namens de Diaconie, Henny Beijer

MEDEWERKER STICHTING KRUIS-
PUNT GEZOCHT
Oproep: Stichting Kruispunt ontvangt dagelijks, be-
halve op zondag, dak- en thuislozen tijdens de inloop
van 10.00-13.00 uur en van 16.30-19.30 uur.
Stichting Kruispunt zoekt dringend uitbreiding van het
team gastvrouwen/gastheer voor de maandagoch-
tend en maandagmiddag. Het gaat om een functie van
9 uur per week die volgens schaal 2 van de cao
Welzijnswerk wordt betaald (per dagdeel 4 uur, 1 uur
per week voor overleg).Kruispunt is een werkgroep
van de Raad van Kerken Arnhem en is oecumenisch
van karakter. Uw taak omvat het ontvangen van de
bezoekers, het bieden van een luisterend oor en het
ondersteunen van vrijwilligers bij de uitvoering van hun
taken. Tijdens de inloop is ook altijd een pastor aan-
wezig.  Voor meer informatie kunt u telefonisch con-
tact opnemen met Anton Metske of Connie Vliek,
026-4433072 of via mail stichtingkruispunt@planet.nl
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HOLLANDERS OVERZEE
Ons gemeentelid Rien Mensonidus put uit zijn fami-
liedossier en geeft ons een indruk over hoe het zijn
familielid in 1924 als emigrant verging:
Uit de Volksvriend van bijna 100 jaar geleden.
Op het eind van de 19e eeuw en begin van de 20e
eeuw zijn al hele groepen Nederlanders naar de
Verenigde Staten geëmigreerd. De pioniers hebben
zich op diverse plaatsen in dit grote land gevestigd en
verenigden zich in  die kerkgenootschappen,die het
beste aansloten met die uit de oude wereld. Zo werd
ook in Tyndal South Dakota een Christian Reformed
Church opgericht.Lid zijn van een kerkgemeenschap
was toen heel belangrijk zowel voor het geestelijk als
voor het maatschappelijk welzijn van de nieuwe
emigranten. Zo’n 100 jaar geleden existeerde op veel
plaatsen in het uitgestrekte boerenland het kerkblaad-
je De Volksvriend, dat ook tot doel had elkaar bij te
staan in goede en minder goede tijden. Onderstaand
verhaal geeft de toenmalige sfeer in de kerk goed
weer.
Uit de Volksvriend, Amerikaans Nederlands kerkblad.
06-11-1924. Ingezonden Stuk van L.S. van der
Schouw: Een en ander uit Tyndall South Dakota,
Waarde redactie, Nooit ziet men eenig nieuws uit de
omgeving in de Volksvriend. Wil daarom s.v.p. het
volgende plaatsen.
 
Dit jaar 1924 is wel een bijzonder jaar. Veel koud weer
en droogte. Wat geleek het eerst slecht met het graan.
Toch hebben wij hier rond allen tamelijk goed gedor-
schen. En ook het corn-gewas schijnt nogal aardig
terecht te komen. Het corn begint mooi op te drogen.
Er is hier, zooals overal zacht corn. Drie onzer schaf-
ten zich corn-husking machines aan. Frank Schota-
nus, John Lukkes en Sam Mensonides. Frank heeft
zijn husking machine al gebruikt en ze voldoet best.
John Lukkes, op de farm genaamd de Blauwe Rozijn,
heeft een persoon gehuurd die de husking machine
voor hem zal ‘runnen’. Dit geeft aan Lukkes meer tijd
om toezicht over zijn nogal groote farm te houden. De
zaken loopen dan als gesmeerd. De derde kooper,
Mensonides, op de farm van De Chauffeur, heeft zich
ook een nieuwe Ford gekocht, Al zijn de tijden niet
rooskleurig. Sam geeft de moed niet op. Sam’s buur-
man, Struiksma, gaat tegenwoordig net als een Hol-
landsche slager om voor de boeren te slachten. De
leeren riem stevig om de lendenen, waaraan staal en
koker met scherpe messen hangen. Menig koebeest
en varken schieten er, dientengevolge, het leven bij in.
Andrew Rienstra en gezin brachten hunnen zoon en
broeder bezoek in Elsworth Minnesota. Een prettige
reis gehad. De lucht was helder en de weg was breed.
Andrew snorde echter wat rijkelijk snel met zijn karre-
tje door de straten van Elsworth en kwam tenslotte bij
een bakker in huis terecht; de car was gelukkig niet

beschadigd. Vanuit Elsworth werd door hem ook nog
een bezoek gebracht aan den pioneer Simon Rienstra,
in Worthington Minnesota, den ouden kolonist van
Murdo en Okaton.
Mr. En Mrs. John Rienstra werden verblijd met de
geboorte van een dochtertje. “Dat is nu de vierde en
dat jurkegoed is zoo duur”.  Naar men mij verzekert,
is Mr Stork, ook al is hij hier buitengewoon druk ge-
weest, nog niet van plan om ons good old Bonhomme
te verlaten.
Biesma en Dragstra schilden ieder een groot crib corn.
Ze liepen bijna scheef van al dat geld, dat ze in town
voor hun corn hadden gebeurd. En nog hoor ik dien
blijden uitroep der beide mannen, toen ze door hunne
wederhelften ’s avonds bij hunne thuiskomst hartelijk
werden begroet. Hoogachtend de uwe, L.S. van der
Schouw.
 
(P.S. Uiteraard is Sytze (Sam) Mensonides
(1886-1963) ergens familie van mij.Hij heeft Neder-
land omstreeks 1918 vaarwel gezegd, heeft zich in
eerste instantie gevestigd in South Dakota, later is hij
verhuisd naar Wisconsin en tenslotte in Illinois).  
Rien Mensonides.

INHOUDSOPGAVE
2   Colofon-Agenda
3   Samen geloven - Kerkdiensten april
4   Filmcafe - Uit de gemeente
5   Paasontbijt - Kinderkerknieuws - Van de
     Ouderenkring - Nieuws uit de kerkenraad -   
     Van het College van kerkrentmeesters
6   Aktie kerkbalans -  Fam. Zijlstra neemt afscheid
7   Brief koning Abgerus  -Bezoek aan
     Karmelitessenklooster
8   Mozaiek - Werkgroep Werelddiaconaat -
     Inzameling boeken - Voor de Jeugd
9   Opbrengst collecten februari - Paasstukjes
     Ouderenkring - Diaconie 
10 Hollanders Overzee- Inhoudsopgave
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Indien onbestelbaar:  Strolaan 20, 6816 PN Arnhem


