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AGENDA
Opgeven vóór 4 november, Belijdeniskring (zie
artikel)
29 oktober, 5 en 9 november, Gesprekskring “Bijbel
in onze tijd”, 14.00-15.30 uur (zie artikel)
4 november Oogstdienst
6 november
Kerkenraadsvergadering, 20.00
uur, Consistorie
13 november Ouderenkring, 14.30-16.30 uur,
Dorpshuis
18 november Ringbijeenkomst Kerkmuziek,
14.00-16.00 uur, Dorpskerk (zie art.)
21 november Koken voor Kruispunt door de Fam.
van Kleef
25 november Aanschuifdiner, 17.30 uur,
Dorpshuis
28 november Koken voor Kruispunt door
Hennie Beijer
29 november Thema rond dementie, 20.00-21.30
uur, Dorpshuis (zie artikel)
Vooraankondiging Winterserie “Geloof en Economie”. Voorlopige data 7 en 21 januari, 4 en 18 februari (zie artikel)
De cantorij repeteert elke maandagavond in de
consistorie van 19.30-21.00 uur.

foto bij nevenstaande meditatie: De
tuin bewaren

DE TUIN BEWAREN

ling en opwarming terugdringen.

Wat is de wereld mooi en kwetsbaar tegelijk. We
mogen genieten van de kleurrijke aarde waarop we
leven. Dat is het beeld, waarmee de Bijbel begint: een
prachtige tuin met heerlijke vruchten om van te genieten. Hier te leven wordt de mens zomaar gegeven, ‘gratis’, ‘om niet’. Maar de tuin is wel aan de zorg van
de mens toevertrouwd. ‘God plaatste de mens in de
tuin, om die te bewerken en te bewaken.’ Toen al,
eeuwen voor het begin van onze jaartelling, klonk bij
de schrijvers van Genesis het bewustzijn door, dat de
mooie aarde een bewaker nodig heeft. En dat dat een
van de hoofdtaken van de mens zou zijn.

Het gaat uiteindelijk om de vraag, hoe we omgaan met
een aarde die we niet bezitten, maar onder onze hoede
hebben.
Hoe dragen we deze heerlijke tuin over aan de kinderen en kleinkinderen die nog zullen komen? Hoe delen
we de beschikbare ruimte met anderen?
Je naaste liefhebben als jezelf en God boven alles –
dat vraagt ook, dat we zorgvuldig omgaan met de
aarde. Zó te leren leven zal ons goed doen – we zijn
ervoor geschapen.

De mens als tuinier, die verantwoordelijk is voor het
onderhoud en behoud van de tuin waarin het goed
toeven is. Dat beeld gaat vooraf aan een ander beeld:
de mens als hoeder van zijn/haar eigen broeder (en
zuster). Maar die twee horen wel bij elkaar, aan het
begin van de Bijbel. Het verhaal van de tuin en het
verhaal van Kaïn die zijn broer Abel doodslaat, zijn
met elkaar verbonden door het woord ‘bewaken’ of
‘ behoeden’. Kaïn probeert God op afstand te houden
met de vraag: ‘moet ik soms waken over mijn broer?
’ Een woord dat ons neerzet als mensen met verantwoordelijkheid. We worden aangesproken op wat we
doen met wie en wat aan ons is toevertrouwd.
En als we die twee verhalen naast elkaar leggen,
krijgen we een vermoeden waarvoor de tuin bewaakt
moet worden. Is het ook in het geval van de tuin de
mens zelf, die de grootste bedreiging vormt?
Als dat zo is, komt het erop aan dat mensen zelfbeheersing leren. Dat we de ander en de aarde tegen
onze eigen impulsen beschermen. En dat we ons
ontwikkelen tot echte ‘bewakers’ of ‘hoeders’ van wie
en wat aan ons is toevertrouwd.
Eind september is een ‘werkgroep duurzaamheid’ van
start gegaan in onze gemeente. De werkgroep buigt
zich over de vertaling van onze verantwoordelijkheid
naar concrete daden. Wat kunnen we als gemeente
doen om de aarde te behoeden voor uitputting en te
veel opwarming? Wat kan elk gemeentelid in de eigen
situatie doen? Kan geloof handen en voeten krijgen
in onze omgang met de aarde?
Ik denk dat het niet zwaar hoeft te zijn, om hierin
verantwoordelijkheid te nemen. Het kan juist een
mooie uitdaging zijn. Maar ik denk wel, dat het om
inzet vraagt. Om zelfbeheersing ook.
Er worden aanpassingen gevraagd in leefstijl en
consumptiepatronen. En investeringen die de vervui-

Ds. Hette Domburg

BIJ DE ZONDAGEN
Bij elke zondag wordt aangegeven welke Bijbelteksten
er op het oecumenisch leesrooster van de Raad van
Kerken staan. Doorgaans volgen we dit rooster, maar
niet altijd. Een voorganger kan naar eigen inzicht voor
andere teksten kiezen.
Zondag 4 november, 7e van de herfst, ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur, Oogstdienst,
gezinsdienst
Vandaag vieren wij de jaarlijkse Oogstdienst. Een
moment om stil te staan bij wat het land en ons werk
dit jaar heeft opgebracht. We maken er een mooie
dienst van voor jong en oud. Voor kinderen zal er
genoeg te beleven zijn vandaag!
Na de dienst is er de jaarlijkse Oogstmarkt, georganiseerd door de diaconie. Hiermee wordt het startschot
gegeven voor de najaarsactie, waarmee geld wordt
ingezameld voor een goed doel in onze omgeving. Dit
jaar is dat het oecumenische inloophuis St. Marten in
Klarendal.
De lezingen van vandaag horen bij woensdag 7 november, de eigenlijke dankdag. De wijze raad uit
Spreuken 6 geeft al voldoende stof tot nadenken. Daar
voegt Marcus 4 nog een gelijkenis aan toe, over een
mens die zaait en dan gaat rusten, terwijl het zaad
vanzelf ontkiemt en uitgroeit tot graan. Daarna nog
een gelijkenis over het mosterdzaad dat uitgroeit tot
een enorme plant waarin de vogels nestelen. Mooie
beelden om bij te mediteren over werken en rusten,
zaaien en oogsten.
Leesrooster: Spreuken 6 en Marcus 4:26-34
Ouderling van dienst: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Roos Nijmeijer
kinderkerk: gezinsdienst
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Zondag 11 november, 8e van de herfst, ds. Arrie
van Veen (Soest), aanvang 10.00 uur
Hoe kijk je? En wat zie je? We lezen vandaag Zacharja 8: 1-8 en 20-23 en Marcus 8: 22-26.
De profeet ziet pleinen met ouderen en jongeren,
samen leven, samen spelen, als gevolg van Gods
brandende liefde voor Sion. Een aantrekkelijk beeld.
Voor de blinde man in het evangelieverhaal is het
donker. Zal hij ook zicht krijgen op licht in zijn leven?
Wat is daar voor nodig?
Lezingen: Zacharja 8: 1-8 en 20-23 en Marcus 8: 22-26
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Karianne Hulshof
Zondag 18 november, 9e van de herfst, ds. Monique Maan (Arnhem), aanvang 10.00 uur
Als we het leesrooster volgen, horen we twee teksten
waarin de verhouding tussen arm en rijk een rol speelt.
Wat doet verschil in inkomen met de verhoudingen
tussen mensen? En hoe willen wij daarmee omgaan?
Geeft de Bijbel een richting?
In Exodus 30 wordt gesproken over een belasting die
betaald moet worden bij een volkstelling. Arm of rijk,
iedereen moet hetzelfde betalen als ‘losgeld voor hun
leven’. Het leven van de één is niet meer waard dan
het leven van de ander. En met dit geld wordt de
eredienst onderhouden. Ook daaraan draagt de één
dus niet méér bij dan de ander. Jezus komt in de
tempel in conflict met mensen met macht en geld. In
Marcus 12 zien Jezus en de leerlingen hoe ‘veel rijken
veel geld in de offerkist gooiden’, terwijl een arme
weduwe er maar twee muntjes in kan werpen. Toch
is haar gift meer waard volgens Jezus. Bij het verlaten
van de imposante tempel houdt hij zijn leerlingen voor:
‘geen enkele steen zal op de andere blijven’.
Leesrooster: Exodus 30: 11-16 en Marcus 12:38-13:2
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Ineke Antuma
Zondag 25 november, laatste zondag kerkelijk
jaar, ds. Hette Domburg, aanvang 10.00 uur, met
medewerking van de cantorij
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Opnieuw klinken hun namen in de kring van de
gemeente. In Bijbelteksten zoeken we een manier van
omgaan met hen die ons zijn voorgegaan in het leven.
Welke blijvende betekenis hebben zij voor ons? In
Hebreeën lezen we over mensen die herinnerd worden om het geloof waarmee ze leefden. Hun geloof
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hielp hen om door moeilijkheden heen hun weg te
vinden. Kan hun voorbeeld ons kracht geven om te
geloven? In Mattheüs lezen we dat mensen door
Jezus gelukkig worden genoemd om hun verdriet, hun
zachtmoedigheid, hun zoeken naar vrede. Zo benoemt hij wat van waarde is in het leven. Wijst hij
daarmee een weg die voor ons begaanbaar is?
Lezingen: Hebreeën 11:1-16 en 23-27 en Mattheüs
5:1-12
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Aletta Knegtering
Zondag 2 december, 1e Advent, ds. Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
Het is de eerste zondag van Advent. Vandaag gaat
het Adventsproject met de kinderen van start. Zo leven
we toe naar de viering van Kerst, het feest van de
geboorte van Christus. In de lezingen van vandaag
wordt de blik gericht naar de toekomst. Voorbij de
crisis waarin mensen in die dagen leefden, keken de
schrijvers vooruit naar een tijd waarin het leven hersteld zou worden door God. Zo gaven ze hoop aan
hun tijdgenoten. Kunnen wij vandaag ook hoop putten
uit hun woorden?
Leesrooster: Zacharia 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31
Ouderling van dienst: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Frans Kappelle
Kinderkerk: leiding aanwezig

BELIJDENISKRING
Wil je graag eens dieper doorpraten over je
geloof (en twijfel), om erachter te komen
waar je eigenlijk staat? Dat kan in de belij
deniskring. Een serie gesprekken over de
betekenis van wat de christelijke traditie ons
aanreikt en over wat wij daar zelf mee
kunnen en willen. Hoe sluit geloof aan bij
onze ervaring? Wat raakt ons? Waar hebben
we moeite mee? Hoe denken we over God,
Jezus, de Heilige Geest? Over Schepping en
evolutie, kerk en wereld? Over leven en
sterven, geloven en liefhebben? Het zijn zo
maar een aantal vragen die aan bod kunnen
komen. En misschien heb je zelf nog wel
andere vragen – daar is vast ruimte voor.
Twee deelnemers hebben al aangegeven dat
ze graag Belijdenis van hun geloof willen
afleggen. Misschien is dat voor jou nu nog
een stap te ver, maar wil je wel serieus in
gesprek over geloof? Meld je dan snel aan,
liefst voor 4 november, bij ds. Hette Dom
burg.

GESPREKSKRINGEN

THEMA AVOND ROND DEMENTIE

Bijbel in onze tijd

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie
(bron: Alzheimer Nederland). Zo’n 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door
hun naaste familie en omgeving. Veel mensen krijgen
zo direct of indirect te maken met dementie en de
gevolgen daarvan. Dat vraagt veel van zowel patiënten als mantelzorgers. Daarom deze thema avond.
Wat is dementie precies en wat betekent het voor de
mantelzorger? Hoe kun je omgaan met dementie?
Hoe leg je contact met de patiënt? Wat is er belangrijk
in de omgeving? Waar en bij wie kun je terecht voor
ondersteuning? Hoe bereid je je voor als het uiteindelijk thuis niet meer goed gaat? Aan de hand van
filmbeelden en praktijkvoorbeelden komen deze en
andere vragen aan de orde. Uiteraard is er ruimte voor
gesprek en het stellen van vragen.
Gastspreekster is Alie van den Brink, vrijwilligster bij
Alzheimer Nederland en Manager Welzijn en Zorg bij
Stepping Stones, zij werkt voor kleinschalige locaties
voor ouderen met geheugenproblemen / dementie. Zij
heeft veel ervaring in de ouderenzorg, verpleeghuiszorg en met name dementiezorg.

In een korte serie van vier middagen gaan we samen
op zoek naar de actuele waarde van Bijbelse teksten.
Herkennen we de thema’s van onze tijd in de vragen
waar de Bijbelse auteurs mee worstelden? En helpen
die oude teksten ons dan aan nieuwe gedachten en
inspiratie? In deze kring gaan we uit van onze eigen
ervaringen, om daarna een Bijbeltekst bij het gesprek
te betrekken. Ontmoetingen die inspireren, om
opgewekt verder te gaan.
Data: maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur op
22 en 29 oktober, 5 en 19 november.
Informatie en aanmelding: ds. Hette Domburg.
Geloof en economie – aankondiging winterserie
We leven in een tijd waarin de economie een van de
belangrijkste onderwerpen is in de journaals en in
politieke debatten. ‘Economische argumenten’ geven
op veel terreinen van beleid de doorslag. Of het nu
gaat om landbouw, milieu, onderwijs of zorg.
Meestal wordt de uitleg van economische vraagstukken overgelaten aan economen.
Dr. Roelf Haan, zelf econoom, stelt daar vragen bij.
Hij signaleert dat veel economen de eigen vooronderstellingen niet ter discussie stellen, terwijl die uiteindelijk bepalend zijn voor hun economische theorie.
Vanuit welke visie op de wereld en het menselijk leven
werken zij? En zijn er vanuit het gezichtspunt van
christelijk geloof vragen te stellen bij die uitgangspunten? Kunnen we ook anders leren denken over
economie?
Roelf Haan betrekt in zijn boek ‘Vergeten vragen’ twee
christelijke denkers bij het gesprek over economie:
Johannes Calvijn en Jacques Ellul. De hervormer uit
de zestiende eeuw blijkt verrassend actueel te zijn en
de filosoof uit het midden van de twintigste eeuw al
even waardevol voor het begrijpen van de huidige tijd.
In het boek worden de Griekse schuldencrisis en
andere actuele thema’s in een ander licht gezet. Haan
is in staat theologie en economische theorie op boeiende wijze in gesprek te brengen. Geen makkelijke
kost, maar wel inspirerend en toegankelijk geschreven.
In een serie van vier avonden gaan we door het boek
van Roelf Haan heen, ‘Vergeten vragen. Humanisme
in economisch-theologisch perspectief’, uitgeverij
Skandalon (2016). De kring gaat door bij ten minste
vijf aanmeldingen. Informatie (inzage in het boek) en
aanmelding bij Hette Domburg.
Voorlopige data: 7 en 21 januari, 4 en 18 februari.

Plaats en tijd: donderdag 29 november van 20.00
tot 21.30 in het Dorpshuis. Inloop vanaf 19.45 uur.

UITNODIGING WORKSHOP KERKMUZIEK 18 NOVEMBER
Ringbijeenkomst met dr. Hanna Rijken over kerkmuziek op zondagmiddag 18 november van 14:00
uur tot 16:00 uur in de Dorpskerk van Schaarsbergen.
Tegelijk met de nieuwe classisindeling die op 1 mei jl.
in verband met Kerk2025 is ingevoerd, zijn er ringen
ingesteld die vooralsnog de omvang hebben van de
oude classes. Een belangrijke taak van de nieuwe
ringen is om de onderlinge ontmoeting tussen de
(leden van de) gemeenten binnen de ring te bevorderen. Daarbij gaat het niet alleen om (afgevaardigden
van) kerkenraden, maar ook om andere gemeenteleden.
De ring Arnhem organiseert daarom een workshop
kerkmuziek met dr. Hanna Rijken. De workshop is
bedoeld voor alle gemeenteleden binnen de ring
Arnhem die belangstelling hebben voor kerkmuziek.
Daarbij denken we met name aan predikanten, organisten, leden van cantorijen, maar natuurlijk ook aan
andere gemeenteleden die veel van zingen houden.
Met Hanna Rijken is afgesproken dat het thema van
de workshop VERBINDEN is, en dat past natuurlijk
heel goed bij de opdracht van de ring om de ontmoeting tussen gemeenteleden te bevorderen. Hanna
Rijken heeft heel wat te vertellen, maar het is natuur-
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lijk ook de bedoeling dat we met elkaar gaan zingen.
Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, promoveerde
op 12 december 2017 aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam op een dissertatie ”
My Soul Doth Magnify’. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Netherlands.’ Sinds
2016 is ze verbonden aan het Rotterdams Conservatorium als docent Kerkmuziek – Liturgiek. Hanna is
oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble powered by PThU en artistiek leider van de
Buitenschoolse Koorschool Utrecht. Sinds 1 juli 2017
is Hanna Rijken predikant in algemene dienst van de
Protestantse Kerk in Nederland, ten dienste van de
Protestantse Gemeente Utrecht, met een bijzondere
opdracht voor het project dat ze initieerde: interkerkelijke Choral Evensong & Pub op donderdagavond in
Utrechtse binnenstadskerken.

Woensdag 14 nov. is de eerste keer van dit
nieuwe schooljaar dat we weggaan. We gaan
dan naar Woon-, zorgcentrum Vreedenhoff.
We verzamelen daar tussen 12.30-13 uur bij
de receptie en eten onze meegebrachte lunch
op. Voor drinken wordt door Vreedenhoff
gezorgd.
Ds Florie van de Hoek heeft een programma
voor ons gemaakt dat rond 13 uur zal star
ten. Om half 3 nemen we weer afscheid na
een hopelijk geslaagde middag!
Alle kinderen die zich opgegeven hebben om
mee te doen ontvangen een uitnodiging met
informatie.
Tot dan!
Nicolien Bredenoord en Gerra van Hunen

Een kleine terugblik op de geslaagde
Startzondag.
Eén van de vele taarten, die gemaakt zijn voor de
afgelopen startzondag, misschien wel de mooiste, in
ieder geval de kleurrijkste.

Graag nodigen we iedereen die belangstelling
heeft voor kerkmuziek uit voor de ringbijeenkomst
op zondagmiddag 18 november van 14:00 tot 16:00
uur in de Dorpskerk Schaarsbergen, Kemperbergerweg 806, 6816 RX Arnhem.

HET MONNIKMYSTERIE

VERDER KIJKEN
…( voor kinderen van groep 6,7en 8 van de
basisschool)
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Wat een prachtige dag was het zaterdag 13 oktober.
De temperatuur tikte 25 graden aan. De eerste voorbereidingen werden vanaf 4 uur s’middags getroffen
in het Christophorus troephuis aan de Monnikensteeg.. Er werden vast broodjes gesmeerd en soep
gekookt, Waxine lichtjes in potjes werden klaar gezet
en om half 6 werden de eerste jonge gasten en hun
ouders verwelkomd.
Met ruim 20 kinderen en bijna evenveel vrijwilligers
hebben we een geweldig Monnik mysterie spel
gespeeld!!
We begonnen met soep en broodjes en een start van
het mysterie verhaal door Dionysius (Walter van
Wingerden) in de kampvuur kuil. Tegen het donker
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vertrokken 4 groepen met kinderen en begeleiders het
park Klarenbeek in, waar de kinderen monniken
(be)zochten.
Elke keer als er een post bezocht werd met 1 of 2
monniken, was daar een opdracht te doen, waarna de
kinderen een voorwerp mee kregen waar monnik Dionysius een stukje van het mysterie mee kon oplossen.
Om kwart voor 9 werd het spel beëindigd en moesten
de groepen terug naar het troephuis, waar veel waxinelichtjes het gezellig maakten. Het kampvuur brandde en er was drinken voor iedereen. Tijdens het verhaal (en de oplossing )door monnik Dionysius konden
de kinderen marshmallows roosteren boven het vuur.
Moe, vol verhalen en heel voldaan zijn we allemaal
huiswaarts gegaan!
Met dank aan veel vrijwilligers van onze kerkgemeente: Chantal v. Limburg, Frans Boer, Hette Domburg,
Niels van Hunen, Anton Stekelenburg, Walter van
Wingerden!
Gerra van Hunen

DUNBLANE SCHAARSBERGEN
Deze twee woorden staan op bijna al onze Heilig
Avondmaals borden en bekers.
Dat ‘SCHAARSBERGEN’ roept geen vragen op, maar
dat ‘DUNBLANE’, wat stelt dat voor? Sterker: toen ik
begin zestiger jaren van de vorige eeuw met het
Dunblane gerei te maken kreeg, stond er alleen
Dunblane op; keurig gegraveerd. Alles werd bewaard
in een slordige, versleten kartonnen boodschappendoos. Bij nader onderzoek bleek dat na de oorlog
oud-kerkenraadslid van Aalten gehoord had dat na de
oorlog een groot pakket uit Engeland was gekomen
voor “kerken die onder het oorlogsgeweld veel waren
kwijt geraakt”. Nu, daar behoorde onze gemeente ook
toe. En zie daar: dhr.van Aalten kwam op zijn fiets met
een kartonnen doos met Avondmaal-gerei!
DUNBLANE betekende dus, dat het geschenk uit de
Schotse plaats van die naam afkomstig was. Met de
diakenen waren wij van mening dat we dit geschenk
ons op waardige wijze mochten toe-eigenen door op
gelijke wijze de naam van de ontvangende gemeente
in de bekers en borden te laten graveren. Een kundig
vakman, dhr. Boorsma werd bereid gevonden een
passende opbergkist te maken.
In die tijd speelde er nog iets anders. Het STIOC (Stichting Internationale Oecumenische Contacten) van
de Raad van Kerken Arnhem, kreeg een uitnodiging
van het CUE (Christian Understanding Everywhere)
voor een conferentie in Edinburgh, zo’n 45 kilometer
van Dunblane gelegen! Diaken Hanny Boorsma en de
dominee met echtgenote besloten (met een bijbedoeling) aan die conferentie deel te nemen. Fotograaf
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VAN DE OUDERENKRING
Wat hebben we afgelopen keer genoten van
de lezing door de heer Jan Vierdag over
Arnhem en zijn rivier de Rijn. Prachtig!
Hartelijk dank hiervoor.
Dinsdagmiddag 13 november a.s. hopen we
elkaar weer te zien. Ditmaal gaan we er een
gezellige Bingo-middag van maken en na
tuurlijk even bijpraten met elkaar.
Namens de leiding, Hennie van Hunen, Tel.
026-35 11 147
Pieter de Booys zorgde voor een prachtige foto en lijst
van de broodschaal met duidelijk DUNBLANE en
SCHAARSBERGEN zichtbaar, waardig om in een
consistoriekamer een plaatsje te vinden. In Edinburgh
klonk direct op ons voorzichtige “Dunblane” een “Dunblane Cathedral”. Onze ideeën over een dorpskerk
bleken dus wat te simpel te zijn. De lift was dus zo
geregeld. Daar stonden we voor een prachtige middeleeuwse Gotische kathedraal met museum en al.
Gelukkig stopte vrij snel een auto en stapte de “reverend” (de dominee) uit. Hij vertelde dat een voorganger
van hem zich ergerde aan het feit dat kerkelijke goederen, die voor gebruik dienen en wellicht geschonken
zijn, in een museum beland waren. En aldus had hij
nieuwe mogelijkheden gezien. Waar Schotse militairen betrokken zijn geweest bij oorlogsgeweld, daar is
het gepast dat Schotse kerken ook tekenen van verzoening en geloof voor een nieuwe toekomst bewerken. Voorts zei hij nog iets belangrijks: “Als ik op een
keer in Nederland kom, dan wil ik met jullie het
Avondmaal vieren!” Nu, dat klonk niet in dovemans
oren. Een paar jaar later werd onze ‘reverend’ “High
of Very Reverend”; dat wil zeggen ‘Moderator of the
Church’. In onze termen: voorzitter van de synode. De
vergadering waarin je tot die functie verkozen wordt
is ook typisch Brits. Je leeft in een United Kingdom en
dan sleep je een hele historie achter je aan en blijk je
ineens als moderator op gelijk niveau te staan met de
Aartsbisschop van Canterbury! Deze vergadering
wordt dan ook bijgewoond door de regerende vorst
(in) en de eerste minister, die daarvoor speciaal uit
Londen overkomen. Een van de speciale taken is, dat
je, in dat ene jaar ,dat je moderator bent, drie buitenlandse posten van de Church of Scotland in de wereld
moet visiteren. Het betreft hier dus meestal zendingsen zeelieden kerken, terwijl de staatshoofden dan
gelijk maar meegenomen worden.
Enfin, onze ‘reverend’ Graay viel de eer te beurt een
uitnodiging te krijgen voor een bezoekje op de koffie
bij onze koningin H.M. Juliana! Dat betekende dat zijn
buitenlandse programma moest worden omgezet en
dat dan maar de Schotse gemeenten in Rotterdam en

AANSCHUIFDINER 25 NOVEMBER
2018

Amsterdam bezocht moesten worden. U voelt het
aankomen … Ook onze gelukwensen met de eervolle benoeming konden niet uitblijven … en een bijzondere tweetalige Avondmaalsdienst in onze gemeente
was het gevolg! Een gezellig etentje in de pastorie die
avond na de dienst vonden hij en zijn echtgenote het
leukste van deze buitenlandse dienstreis. De volgende dag verwachtte H.M. Juliana hem en zijn vrouw.
Twee weken later gingen zij op bezoek bij President
Carter van de U.S.A.

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 consumpties zijn de kosten
10 euro per persoon. Deze keer op zondag 25 november a.s., wordt het aanschuifdiner georganiseerd
door de leden van het Werelddiaconaat. Zoals gebruikelijk is inloop vanaf 17.30 uur en gaan we om 18.00
uur aan tafel. We zorgen, indien gewenst, ook voor
vervoer. Bovenal hopen we op een gezellige opkomst
en een geslaagde avond.
De aanmelding hiervoor kan ditmaal bij:
Ineke Antuma, mail : i.antuma@planet.nl
of Jeske Alblas, tel. 44 22 860 of mail : dhschaarsbergen@kpnmail.nl
Ineke Antuma, namens Werkgroep Werelddiaconaat

AKTIE KERKBALANS 2019

’t Is goed af en toe herinnerd te worden aan het feit
dat Schaarsbergen niet onbekend is in de grote wereld. Belangrijk lijkt me ook nog te vermelden dat de
moderator en zijn echtgenote naar hun hotel in Amsterdam werden terug gebracht door een verloofd stel,
dat nog altijd actief in ons midden werkzaam is; het
nu reeds meer dan 40 jaar gehuwde echtpaar Niels
en Gerra van Hunen-Bordewijk.

We zijn al weer druk om de actie Kerkbalans 2019
goed voor te bereiden. We zoeken vooral nog
nieuwe mensen, die ons kunnen helpen met het
rondbrengen van de enveloppen. Wilt u ook helpen
bij de actie? Het kost u maar een paar uur tijd. Neemt
u dan contact op met onderstaande.
Henk van Hunen, Tel.nr 026-35 11 147

Met groet,
B. Bordewijk

UIT DE GEMEENTE

OPBRENGST COLLECTEN SEP
TEMBER 2018

Verhuisd : Kiki Mahieu, Kemperbergerweg 792,
naar Leeuwarden

In de maand september hebben de collecten
de volgende bedragen opgebracht:
Datum Diaconie

Kerk

02-09 € 116,12 €
09-09 € 64,00 €
16-09 € 93,12 €
23-09 € 52,85 €
30-09 € 137,50 €
De opbrengst van
€ 18,98
Henny Roelofsen

Gebouwen

77,67 € 33,35
72,10 € 42,80
76,35 € 63,52
45,95 € 36,20
77,80 € 47,70
de koffiepot bedroeg

ORGANISATIE AANSCHUIFDINER
Wat fijn dat we een positieve reactie kregen op onze
oproep in de vorige Kerkklok, waarin we een vrijwilliger vroegen voor de organisatie van de aanschuifdiners.
Frans van de Kamp heeft zich gemeld en daar zijn
we allemaal heel blij mee, want dan weten we zeker
dat het goed komt!
Bedankt Frans en heel veel succes en plezier gewenst.
De diaconie
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VAN DE DIACONIE
OOGSTDIENST / START NAJAARSACTIE
Zondag 4 november a.s. start onze traditionele Najaarsactie. In de vorige Kerkklok hebt u al kunnen lezen
over het gekozen doel: het Inloophuis / Buurtpastoraat
Sint Marten en Klarendal in Arnhem. In deze Kerkklok
treft u een artikel over het werk binnen het Inloophuis
door de pastor Ellie Smeekens, die hier namens de
kerken werkzaam is. Velen van u kennen Ellie nog wel
uit de tijd, dat zij als pastor werkzaam was bij Kruispunt
en nu dus alweer een aantal jaren bij het Inloophuis.
Tijdens de dienst hopen dhr. Pieter Jan Veenstra,
voorzitter en mevr. Marie Noëlle, gastvrouw in ons
midden te zijn en zij zullen ons meer informatie geven
over doel en werkwijze van dit project. Na de dienst,
tijdens het koffie drinken, is er alle gelegenheid, om
hen beiden te ontmoeten en u nader te laten informeren. De start van de Najaarsactie is gekoppeld aan de
Oogstdienst. Op deze zondag uiten we onze dankbaarheid voor al het goede, wat ons het afgelopen jaar
ten deel viel. Even stilstaan bij zaken, die we heel
gewoon zijn gaan vinden: eten, drinken, onderdak,
zorg, etc. Om aan deze dankbaarheid vorm te geven,
brengen we op deze zondag, naast onze financiële
bijdragen, ook producten mee, die na afloop van de
dienst in het Dorpshuis kunnen worden verkocht. De
opbrengst van deze verkoop is bestemd voor de Najaarsactie. De producten kunnen vanaf 9.30 uur in het
Dorpshuis worden aangeleverd.
Ook dit jaar zullen Ad en Aletta Paul de verkoop daar
organiseren. De kinderen zullen weer aan de slag
gaan met eigen baksels en andere creatieve bijdragen. Alles voor ons goede doel! Om de verkoop in
goede banen te leiden, hebben we besloten, dat we
na de dienst eerst samen koffie drinken en als iedereen aanwezig is in het Dorpshuis, er pas met de
verkoop zal worden gestart. Deze aanpak beviel de
laatste twee jaar erg goed, dus gaan we dat weer op
deze wijze doen. Voor de inbreng van de producten
denken we vooral aan goed verkoopbare, liefst zelfgemaakte bijdragen. Mooi is het, als we er iets in terug
kunnen zien van de opbrengst van het land en van
onze arbeid. Vroeger heette het niet voor niets “Dankdag voor Gewas en Arbeid”. Het is dus niet een
rommelmarkt, waar van alles en nog wat, kan worden
aangeleverd. (Daarvoor is de bazaar in de Diaconessenkerk, die op woensdag 7 november wordt gehouden, de aangewezen gelegenheid. In dezelfde week
dus). We kijken uit naar deze Oogstdienst, naar alle
creatieve bijdragen van jong en oud, die een uiting zijn
van onze dankbaarheid. En vergeet niet: de opbrengst
van deze verkoop èn van alle eerste collecten tijdens
de diensten in november en december zijn bestemd
voor onze Najaarsactie. Warm aanbevolen!
Namens de Diaconie, Henny Beijer
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INLOOPHUIS ST.MARTEN/
KLARENDAL
Gerda en haar man zijn vaste bezoekers van het
inloophuis. Haar leven draait om hem. Als hij plotseling
sterft is ze erg verdrietig. Na verloop van tijd wordt ze
vrijwilligster in het Inloophuis. Ze krijgt nieuwe contacten, haar wereld wordt groter. We zien haar opbloeien.
Jan van 29, wordt vrijwilliger bij het inloophuis. Hij is
bezig zijn weg terug te vinden na een stevige burn
out. In het inloophuis komt hij in contact met mensen
in allerlei soorten situaties. Verrijkend voor hem en wij
zijn blij met zijn frisse inbreng. Na vijf maanden is hij
weer toe aan betaald werk. Niet lang daarna vindt hij
een nieuwe baan.Corry heeft heel wat te stellen met
een dochter die voortdurend grenzen op zoekt. In het
inloophuis kan ze haar zorgen delen en stoom afblazen om daarna rustiger en duidelijker het gesprek met
haar dochter aan te gaan. Henk raakt door een
stommiteit zijn huis kwijt. Hij schaamt zich, maar op
de kamer van de buurtpastor durft hij hierover te
praten en na enkele gesprekken staat hij open voor
hulp van een wijkcoach. Zo zijn er heel veel verhalen
te vertellen. Het inloophuis richt zich in de eerste plaats
op (kwetsbare) wijkbewoners uit Klarendal, Sint
Marten en Spoorhoek en op mensen met een GGZachtergrond uit de hele stad. Tijdens de inloopochtenden kunnen mensen aanschuiven voor een kop koffie
of thee, wat gezelligheid, een spelletje, een gesprek
met elkaar, met de vrijwilligers of hulp van de buurtpastor of van één van de wijkcoaches die enkele keren
per maand aanschuiven. Ook ons kledinghoekje, met
goede kleding die we krijgen, is dan regelmatig geopend. Bezoekers en buurtbewoners kunnen daarnaast deelnemen aan diverse activiteiten: de wekelijkse maaltijd, zangochtend, wijkatelier of schrijfclub.
We dagen hen ook uit om actief te worden, door te
helpen koken, mee te doen met de buurtklussendienst
of het maatjesproject of te helpen bij ad hoc klussen.
Voor veel van onze bezoekers is het Inloophuis een
tweede thuis, een veilige plek om even op adem te
komen, ontspanning te vinden of zinvolheid te ervaren
in het werk dat je doet en de waardering die je daarvoor
krijgt. Vanuit het inloophuis en het met het inloophuis
verbonden buurtpastoraat, hebben we veel contacten
met buurtbewoners. Dit levert een levendige wisselwerking op tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Als vanzelf is
er samenwerking gegroeid met diverse instanties en
wijkinitiatieven.
Tot dusver werd het inloophuis gedragen door de rk.
St. Eusebiusparochie. We zijn bezig het onder te
brengen in een oecumenische stichting met meerdere participanten om zo het inloophuis een steviger
basis te geven voor de toekomst. Schuif rustig eens
aan tijdens op de dinsdag- of donderdagochtend
tussen 10.00 – 12.00 uur bij de inloop!
Elly Smeekens, pastor Inloophuis St. Marten/
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Indien onbestelbaar: Strolaan 20, 6816 PN Arnhem

