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Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht.
Liedboek 465

december 2018

BIJ DE VOORPAGINA
Vorige maand stond er op de voorpagina van de
kerkklok een fraaie foto van onze kerktoren met
daarboven een regenboog, gemaakt door onze koster. Ditmaal ziet u het zicht vanuit de pastorie op het
voorterrein. Deze foto kan dus niet anders gemaakt
zijn dan door onze dominee zelf, die vanuit de voorkamer van de pastorie deze mooie lichtdoorlating van
de zon in de lens wist te vangen.
Foto: Hette Domburg

AGENDA
Licht, bron van louter leven
Licht, bron van louter leven,
Ster, stralend in de nacht,
Hoog aangeschreven teken
oplichtend, onverwacht,
in vrije val omlaag,
de hemel kust de aarde,
morgen omhelst vandaag.

29 november
2 december
11 december
15 december
18 december
24 december

Uw liefde zal ons leiden,
geen wind die uw vlam dooft;
dat licht zal zich verspreiden,
dansen op ieders hoofd.
Valt eenmaal onze ster,
hoe zal de hemel stralen,
niemand valt U te ver.

6 januari

Thema avond rond dementie,
Dorpshuis, 20.00-21.30 uur
Powerpoint Presentatie Gambia door
Cecilia Plaschek na de kerkdienst
Ouderenkring, 14.30-16.30 uur,
Dorpshuis
Kerstmarkt op het kerkelijk erf,
16.00-20.00 uur
Tafels van Hoop, Stadskeuken
Arnhem, vanaf 18.00 uur *zie artikel
Gezinskerstnachtdienst 19.30 uur
Kerstnachtdienst 22.00 uur
Nieuwjaar wensen na de Kerkdienst
in het Dorpshuis

De cantorij repeteert elke maandagavond in de consistorie van 19.30-21.00 uur.

Inhoud: zie pagina 16

Kind, minste van de mensen,
klein vonkje vallend vuur,
wat zouden wij nog wensen,
dit ene: in dit uur
te zien uw lachend licht;
de hemel streelt de aarde,
Gods goedheid krijgt gezicht.

Ster, vallend in de stilte,
uw licht doet ons verstaan:
Gods vlam trekt onze kilte
mantels van liefde aan.
Ons koude hart van steen
breekt als de bloesem open
dwars door de winter heen.
André F. Troost

Want een kind is ons geboren...
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BIJ DE ZONDAGEN
Bij elke zondag wordt aangegeven welke Bijbelteksten
er gelezen worden. Doorgaans volgen we het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken, maar
niet altijd. Een voorganger kan naar eigen inzicht voor
andere teksten kiezen.
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.
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? Gaan we
daardoor anders naar de dingen kijken?
Leesrooster: Zacharia 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31
Ouderling van dienst: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Frans Kappelle
Kinderkerk: Gerra van Hunen

Zondag 9 december, 2e Advent, ds. Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
Lukas 3 vertelt over het optreden van Johannes de
Doper, lang geleden, toen Tiberius keizer was van het
Romeinse Rijk. Johannes was iemand die de mensen
opriep om hun leven te veranderen. Daarom deed hij
denken aan een oude profetie, waarin gesproken werd
over een stem die een weg baant voor God. Ook de
profeet Maleachi heeft het over iemand die de weg
baant voor God. Wie zijn in onze tijd wegbereiders
voor God? En hoe luisteren wij naar oproepen om ons
leven te veranderen? Kan de stem van Johannes ons
helpen om echt Kerst te vieren straks?
Leesrooster: Maleachi 3,1-4, Lucas 3,1-6
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Jeske Alblas
Kinderkerk: Chantal Limburg

Zondag 16 december, 3e Advent, ds. Ingrid Lodewijk (Arnhem) , aanvang 10.00 uur
Vandaag komt Johannes de Doper opnieuw aan het
woord. Nu wijst hij vooruit naar de komst van de
Messias. ‘Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en
met vuur’, zegt Johannes. Het blijft dus niet bij de
oproep tot inkeer en omkeer van mensen. Verandering
hoeft niet alleen van onszelf te komen. Johannes

verwacht goddelijke hulp, die de mensen inspireert
(met heilige Geest) en vurig maakt. Hoeven we ook
vandaag niet alles van onszelf te verwachten en
mogen we iets verwachten van de Geest?
Leesrooster: Sefanja 3,14-20, Lucas 3,7-18
Ouderling van dienst: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Marjoh Verstraten
Kinderkerk: Bea Clerkx
Zondag 23 december, 4e Advent, ds. Dick Kruyt,
Arnhem, aanvang 10.00 uur
Waar zal degene vandaan komen die vrede en veiligheid brengt in het land? Micha verwacht deze Messias niet uit Jeruzalem of een paleis. Hij komt uit het
onbeduidende Betlehem, denkt de profeet. Nog minder voor de hand liggend is wat er in Lukas 1 gebeurt.
Een ongehuwd meisje is zwanger van een kind. Haar
nicht voelt aan, dat dit kind de messias is. Hoe komt
ze daarbij? Lukas verwijst hiervoor naar de ‘heilige
Geest’. Hoe zit het met onze verwachtingen voor de
toekomst? Kan de Geest ook ons leren waar we het
moeten zoeken?
Leesrooster: Micha 5,1-4a, Lucas 1,39--45
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Alieke Stijf

Maandag 24 december, Kinderkerstfeest, ds. Hette
Domburg, aanvang 19.30 uur
Vanavond vieren de kinderen het Kerstfeest. Met een
mooie stal en veel theater. Met warme chocolademelk.
Iedereen van harte welkom, jong en oud, om dit feest
mee te vieren.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke

Maandag 24 december, Kerstnachtdienst, ds.
Hette Domburg, aanvang 22.00 uur,
m.m.v. de cantorij
Om half tien gaan de deuren open en is iedereen
welkom voor samenzang. Uit het evangelie van Lukas
klinkt het verhaal over de geboorte van Jezus. In de
overdenking staan we stil bij de betekenis van het
kerstevangelie voor onze tijd. Na afloop van de dienst
is er warme glühwein bij de vuurkorven voor de kerk.
Leesrooster: Jesaja 8,23b-9,7, Lucas 2,1-20
Ouderling van dienst: Dick van Ouwerkerk
Organist: Miciel Vanhoecke
Lector: Ineke Antuma
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Dinsdag 25 december, Kerst, ds. Hette Domburg,
aanvang 10.00 uur
Kerstochtend klinkt traditiegetrouw het evangelie van
Johannes. Een tekst waarin Johannes het uitzingt, dat
de geboorte van Jezus heel de wereld in een ander
licht plaatst. Kunnen we daar vandaag ook iets van
begrijpen en ervaren?
Leesrooster: Jesaja 52,7-10, Johannes 1,1-14
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Marjoh Verstraten

Zondag 30 december, ds. Dick Kruyt (Arnhem),
aanvang 10.00 uur
Van de profeet Jesaja klinken vandaag woorden van
vreugde om een toekomst van bevrijding en gerechtigheid. In Lukas komen Jozef en Maria de oude Simeon en Hanna tegen. Ze verbazen zich over de
woorden die deze oude mensen over hun kind spreken. Woorden waarin zowel de vreugde als de pijn
doorklinkt. Vreugde om het goede dat Jezus komt
brengen. En pijn om de prijs die hij daarvoor betalen
zal.
Leesrooster: Jesaja 61,10-62,3, Lucas 2,33-40
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Frans Kappelle

Maandag 31 december, Oudejaarsavond, aanvang
19.30 uur
Op deze oudejaarsavond komen we bij elkaar voor
een viering waarin we stilstaan bij het afgelopen jaar.
Met mooie liederen en teksten, stilte en gebed.
Ouderling van dienst: Hennie Roelofsen
Pianist: Teun Alblas

Zondag 6 januari, Epifanie, ds. Hette Domburg ,
aanvang 10.00 uur,
na afloop nieuwjaarswensen in het Dorpshuis.
In de eerste lezing wordt aan het volk Israël toegezegd
dat Gods licht over hen zal schijnen en uit verre landen
mensen zullen toestromen, beladen met wierook en
goud. De echo van deze profetie klinkt in het verhaal
uit Mattheüs 2, waarin drie magiërs uit het oosten op
zoek gaan naar het kind in de kribbe. Wat doen ze
wanneer blijkt dat het leven van dit kind bedreigd
wordt? Laten zij zich onder druk zetten om het kind te
verraden? Of laten ze zich leiden door de Geest van
God en gaan ze niet mee in het spel van de macht?

4

Leesrooster: Jesaja 60,1-6, Mattheüs 2,1-12
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Aletta Knegtering
Kinderkerk: leiding aanwezig

GESPREKSKRINGEN
Bijbel in onze tijd
In januari start een nieuwe serie van vier middagen
rond 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
7, 21 en 28 januari en 11 februari.
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.
Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur.

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Mevrouw Dini Kappert-Bombergen op de leeftijd
van 95 jaar. Zij heeft jarenlang gewoond in de
Voermanstraat en verbleef de laatste periode in
Zorgcentrum Vreedenhoff.

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Een belangrijk punt op de agenda van de
kerkenraadsvergadering in november was
de zogenaamde ‘heidag’ op 12 november. De
kerkenraad gaat dan als geheel een dagje ‘de
hei op’ om te praten over het functioneren
van de kerkenraad als team. Dit heeft inmid
dels plaatsgevonden in het ‘Schrijfhuisje
Loenen’ nabij Slijk-Ewijk, een mooie, kleine
vergaderlocatie. Het thema van de dag was
‘communicatie’.
Een ander agendapunt was de komende ou
dejaarsavond. De eerder gevoerde discussie
over ‘een dienst’ of ‘een vesper’ kwam weer
tevoorschijn. Else van Setten, die voor de
preekvoorziening zorgt, zal proberen of er
alsnog een voorganger bereid kan worden
gevonden om een dienst te leiden. Lukt dat
niet dan houden we een vesper op de gebrui
kelijke tijd.
Een volgend punt was het 150-jarig bestaan
van de Dorpskerk in 2019. Er zijn veel
plannen, maar voor veel plannen is ook veel
tijd en met name veel geld nodig. Het ‘feest
jaar’ wordt het kerkelijk jaar 2019-2020. Het
geld dat tijdens de Kerstmarkt wordt gecol
lecteerd, zal bestemd zijn voor dat ‘150-ja
rig-feest’. Er zal een stichting worden opge
richt die fondsen gaat inzamelen om de
kosten van de festiviteiten te bestrijden. In
het stichtingsbestuur komt één kerkenraads
lid te zitten. Daarnaast zijn minstens twee
andere bestuursleden nodig uit de Schaars
bergse gemeenschap.
De wijze waarop de viering van het Heilig

Avondmaal de afgelopen keren heeft plaats
gevonden, is uitgebreid besproken. De ker
kenraad besluit om voorlopig op dezelfde
manier verder te gaan. Aandacht wordt ge
geven aan nog wat verdieping in de betekenis
en beleving van het Avondmaal, b.v. bij
kennismakingsavonden of d.m.v. een the
ma-avond.
Ds. Hette Domburg deelt mee dat er twee
belijdeniscatechisanten zijn. Zij zullen belij
denis doen in de Paasnacht of op Paasoch
tend.
De startzondag was geslaagd. Ook het kloos
terkamp wordt besproken. Onze predikant
Hette Domburg wil graag inhoudelijk een wat
grotere rol spelen in de organisatie. Hij vindt
dat passen in zijn taak. De kerkenraad gaat
daarmee akkoord.
Er zal een flyer voor de tweede helft van het
seizoen worden ontwikkeld. Die kan dan o.
a. op de Kerstmarkt worden verspreid.
Tijdens de thema-avond op 29 november over
dementie komt iemand van Alzheimer-Ne
derland over dat onderwerp vertellen. Er zijn
convocaties gemaakt en het zal worden af
gekondigd.
Leo Uijl vertelt over het achterstallig onder
houd van het koetshuis en hoe dat op dit
ogenblik wordt hersteld ten laste van het
onderhoudsfonds.
De opbrengst van de eerste collecte voor het
najaarsproject, het inloophuis St. Marten, is
als eerste klap (700 euro, inclusief de op
brengst van de oogstmarkt) dus al een hele
daalder waard. Voor belangstellenden is er
een excursie mogelijk naar het inloophuis op
dinsdag en donderdag. Hebt u daar belang
stelling voor, neem dan contact op met een
van de diakenen.
De begroting van de diaconie voor 2019
wordt (met dank aan Leo Uijl) geaccepteerd.
Voor het JAM-geld van vorig jaar, is nog geen
goede bestemming gevonden. Dat zal daarom
gebruikt worden om de opbrengsten van
sommige diaconale collecten te verdubbelen.
Aan het einde van de vergadering neemt
Riekje Groothedde afscheid van Dick van
Ouwerkerk als ouderling. Zij bedankt Dick
voor de uitstekende manier waarop hij zijn
ouderlingschap vorm heeft gegeven en biedt
hem twee lezenswaardige boekjes aan als
blijk van die dank.
Fred Bosman, scriba
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AKTIE KERKBALANS 2019
Uw kerkrentmeesters zijn al bezig met de voorbereiding van de Aktie Kerkbalans 2019, die wordt
gehouden van 19 januari tot 2 februari. Willen onze
“vaste vrijwilligers” rekening houden met deze 2
weken en bij verhindering tijdig bericht aan mij
geven zodat ik vervanging kan regelen?
Namens het College, Henk van Hunen,
T 026-351 11 47

WERKGROEP VOOR HET
WERELDDIACONAAT
Ook dit jaar staan wij op zaterdag 15 decem
ber a.s. met een kraam op de Kerstmarkt.
De opbrengst van de verkopen is bestemd
voor het Najaarsproject, het Inloophuis en
Buurtpastoraat in St. Marten/Klarendal.
We hopen op veel aanloop bij onze gezellige
kraam, waar u veel van onze mensen van
Werelddiaconaat en Diaconie zult treffen. Er
zullen weer traditionele, ambachtelijke en
sfeervolle kerstgeschenkjes in de verkoop
zijn … dus mist u onze kraam niet dit jaar!
Tot dan!
Namens de Werkgroep Werelddiaconaat,
Ineke Antuma

VAN DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 11 december organiseren we weer
een sfeervolle bijeenkomst. We gaan graag met
elkaar aan de slag om iets moois voor de Kerst te
maken. We hopen u allemaal te zien! Graag tot dan.
Hartelijke groet namens de leiding,
Hennie van Hunen, T 026-3511147

OOGSTDIENST
Op 4 november vierden we de Oogstdienst, waarbij
we stilstonden bij gebed en dankzegging voor (zoals
we het vroeger uitdrukten) gewas en arbeid. Het was
een blijde dienst met een brede inzet van voorganger,
gemeenteleden en zeker ook de jeugd, die zich niet
onbetuigd liet. Er werd zelfs onder leiding van "een
echte boer" rogge gezaaid. En nu maar afwachten of
het netjes wil gaan opkomen. Het prachtige bloemstuk, dat Riekje Groothedde had gemaakt, stond voor
de vleugel en kon dus in combinatie met een ook al
blije pianist worden vereeuwigd.

WIE WIL?
Op zaterdag 15 december tijdens de kerstmarkt
wordt er in de kerk weer gecollecteerd.
De opbrengst is deze keer bestemd voor de festiviteiten ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van
onze kerk. We zoeken nog vrijwilligers die een (half)
uurtje ingeroosterd willen worden tussen 16.00 en
20.00 uur. Opgeven kan bij mij.
Alvast hartelijk bedankt, Marjan van Kleef
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NAJAARSACTIE 2018 /
KERSTCOLLECTE
Op zondag 4 november jl. tijdens de Oogstdienst,
begon onze Najaarsactie. Het was ook dit jaar weer
een vliegende start, mogen we wel zeggen. Tijdens
de mooie viering, waarin ook de kinderen en jongeren
een rol hadden, bracht de Diaconiecollecte al bijna
200 euro op. En wat te denken van de Oogstmarkt na
de dienst in het Dorpshuis: Maar liefst 500 euro !! Wat
een mooi begin!
Zoals u weet, is onze Najaarsactie bestemd om het
Buurtpastoraat / Inloophuis aan de Van Slichtenhorst-

straat in Arnhem te ondersteunen. Vanuit dit oude
pastoriepand, worden oecumenische activiteiten georganiseerd voor de wijken St. Marten en Klarendal.
Ellie Smeekens en Carla Kool werken er als coördinatoren. Zij zijn aanspreekpunt voor de wijkbewoners,
die er binnenlopen met hulpvragen. Er wordt samengewerkt en doorverwezen naar diverse instanties,
maar er wordt ook daadwerkelijk hulp geboden door
de tientallen vrijwilligers, die vanuit het inloopcentrum
worden aangestuurd. Naast de hulpverleningsfunctie
zijn er ook allerlei activiteiten voor en door de wijkbewoners, zoals koken en gezamenlijk eten, creatieve
tijdsbesteding, etc. Vanuit pastorale en diaconale
bewogenheid zijn hier mensen actief met omzien naar
de ander.
Gastvrouw Marie Noëlle heeft ons tijdens de startdienst hierover verteld. U hebt voor de dienst daar ook
beelden van kunnen zien. (met dank aan het
Beamerteam!)
Zelf kunt u ook veel informatie vinden op internet, o.
a. op de site www.debezieling.nl/hier-word-ik-gezien-buurtpastoraat-arnhem.
Mocht u tijdens de inloop-ochtenden (dinsdag en
donderdag) zelf eens een kijkje willen nemen in het
Inloophuis, dan zijn we hiervoor uitgenodigd door
pastor Ellie Smeekens. Zij zal dan wat tijd voor ons
vrijmaken. U kunt zich voor zo'n bezoekje bij mij
aanmelden. Zoals bekend, loopt de Najaarsactie door
tot en met Oudjaarsdag. De eerst collecte in de komende kerkdiensten is dus steeds bestemd voor dit
project.
We kijken natuurlijk ook uit, naar de opbrengst van
verkoop tijdens de Kerstmarkt. Onze werkgroep Werelddiaconaat is daar present en verkoopt diverse
producten. Dus Kerstmarktbezoekers, sla ook hier uw
slag en steun ons goede doel. En dan niet te vergeten
de collecte op Kerstavond: We collecteren dan, zoals
gebruikelijk, voor Kinderen in de Knel.
Onder de titel “Geef licht aan Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon” verleent de kerk hulp aan Syrische vluchtelingen in Libanon waar en hoe ze maar
kan. In tentenkampen, door voedsel uit te delen, door
onderdak te regelen. Kinderen kunnen naar school en
naar de dokter. En krijgen de kans, om soms weer
even kind te zijn.
Maar om onze Najaarsactie hierdoor niet tekort te
laten komen, willen we, als Diaconie, de opbrengst
van deze collecte ook uit eigen middelen toevoegen
aan ons Najaarsproject. Uiteraard zijn we heel blij, dat
dit allemaal mogelijk is en we zo onze diaconale gelden optimaal kunnen inzetten.
We wensen u een gulle hand en een mooi Kerstfeest!
Namens de diakenen, Henny Beijer

OPROEP VOOR MEEDOEN AAN DE
TAFELS VAN HOOP
Op 18 december is het de internationale dag van de
migrant. Kerk in Actie organiseert dan het landelijk
evenement “Tafels van Hoop”.
Net als vorig jaar willen we dit jaar ook weer graag
meedoen met deze landelijke actie, die georganiseerd
wordt door de Centrale Diaconie Arnhem en de Raad
van Kerken Arnhem.
Wat voor actie was het ook weer?
Een maaltijd met vluchtelingen en autochtone mensen, voor jong en oud. Status wel of niet, of al wat
langer in Nederland, maakt niet uit. Het gaat om de
ontmoeting met elkaar. Voor samen eten, contact en
gesprekken. Vorig jaar was het een succes!
WAAR en WANNEER
Op 18 december vanaf 18.00 uur in de Stadskeuken
Arnhem, Beekstraat 40, centraal gelegen en met
openbaar vervoer goed bereikbaar.
Wel in de drukke decembermaand?
Wij hebben een heel drukke Kerst met allerlei diensten
en activiteiten. Daarnaast worden we overspoeld met
diners, kerstbomen, familiebezoek en diners. Dat
geldt niet voor de vluchtelingen, want zij leven vaak in
een onbekende omgeving, zonder familie. Wat is het
niet goed, om samen een mooie ontmoetingsavond
te beleven?
Vrijwilligers
We zijn inmiddels met een groepje vrijwilligers uit de
Protestantse Gemeente Arnhem en de Raad van
Kerken Arnhem aan het organiseren gegaan. We
hebben daarbij gasten nodig.
OPROEP
U bent welkom samen met een vluchteling (alleenstaand of gezin). Misschien kent u iemand uit de buurt,
uit een AZC of misschien weet het wijkteam wel iemand voor u. Wilt u wel meedoen aan de avond maar
kent u geen vluchteling? Dan gaan we kijken of u kunt
aanschuiven bij een vluchteling. We horen het graag.
Wel graag aanmelden voor 6 december a.s. Het
aantal deelnemers is beperkt.
Namens de voorbereidingsgroep,
Ans Bosma, Prot. Gem. Arnhem, Email: bosma.
ans@gmail.com
Henny Beijer, Raad van Kerken Arnhem, Email: hw.
beijer14@gmail.com
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GROET VANUIT CANADA VAN DE
FAMILIE VAREKAMP
Enige tijd geleden sprak ik na de kerkdienst tijdens de
koffie met Joke en Teun Varekamp. Zij waren net terug
van een reis naar hun kinderen in Canada en vertelden
enthousiast over hoe het hun zoon Ben (velen van ons
nog welbekend!) en zijn gezin daar vergaat. Spontaan
hebben we het plan opgevat om Ben eens te vragen
iets te schrijven voor onze Kerkklok. Hij reageerde
enthousiast en zodoende treft u onderstaand zijn
verhaal aan, met foto’s van zijn gezin en het bedrijf.
Teun Alblas.

Op 7 april 2007 zijn wij getrouwd in de kerk van
Schaarsbergen. Kort daarna, op 4 juni 2007, hebben
we de Rolbaan omgeruild voor Range Road 414 en
zijn geemigreerd naar Canada. We wonen op 15
minuten afstand van Lacombe, een stadje van zo’n
12,000 inwoners in de provincie Alberta, drie uur oost
van de Rocky mountains, op 850 meter hoogte.

Martine en ik hebben inmiddels 3 kinderen. Tone is 8,
Mabel is 7 en onze Rosa is 5 jaar oud. Wij voeden ze
tweetalig op en de meiden zitten ook op een franstalig
programma op school. Tone zit op voetbal en de
meiden zitten op dans en er wordt natuurlijk geskied.
We hebben hier een landklimaat, dus lange koude,
maar zonnige, winters en korte zomers. Het kan hier
wel min 35C worden. Doordat de zomers kort zijn en
er veel werk moet worden verzet, worden de zomers
intens beleefd. Het is voor ons niet altijd makkelijk om
een goede balans te vinden tussen werk en vrije tijd
maar we maken altijd tijd vrij om te kamperen. Doordat
we lange winters hebben is het belangrijk om leuke
activiteiten te hebben om naar uit te kijken, skien,
schaatsen en langlaufen horen hier bij.
Canada heeft me altijd al getrokken en met de liefde
voor het vak die ik van thuis heb mee gekregen is het
een goede keuze geweest om hier naar toe te gaan.
In 2007 ben ik aan de slag gegaan bij mijn schoonouders op het bedrijf. Doordat mijn schoonvader verschillende funties had als vergaderboer gaf hij ons de
ruimte om onze eigen draai aan het bedrijf te geven.
Met een gunstig ondernemersklimaat en een agrarischgerichte gemeenschap heb je hier als agrarisch
ondernemer nog veel mogelijkheden.
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We melken 300 koeien ,die drie keer per dag gemolken
worden en die samen 10.500 liter melk per dag produceren. Daarnaast hebben we 400 stuks jongvee en
droge koeien en het bijbehorende land. Ons motto is
“ gezond vee, kwaliteit melk en iedereen een leuke
dag”.
We werken met verschillende full-timers en part-timers die uit alle omstreken van de wereld komen,
onder andere Mexico, de Filipijnen, Guatamala en
natuurlijk Canada.
In het voorjaar van 2018 zijn we ook begonnen met
de bouw van een nieuwe stal en melkstal. We hopen

hier in het begin van het nieuwe jaar in te kunnen gaan.
Met deze stap kunnen we onze veestapel laten
groeien en efficienter werken en is er veel gedacht
aan koe comfort.
Canada is een echte immigrantenland, Martine heeft
daar op ingehaakt en heeft in 2008 een eigen immigratiebemiddelingsbureau opgezet.
Canada is goed voor ons en we zijn erg dankbaar dat
we dit land thuis mogen noemen.
Tijdens het wekelijkse telefoonuurtje met mijn ouders
bespreken we de familie, beide boerderijen en natuurlijk de gebeurtenissen in de buurt. We gaan nog regelmatig met veel plezier terug naar Nederland, we
vinden het belangrijk dat de kinderen zich in Nederland
ook een beetje thuis voelen en de kans krijgen om een
goede band met de familie daar op te bouwen.
Jaarlijks krijgen we bezoek van Opa en Oma uit
Nederland en hier kijken we altijd weer naar uit. De
kinderen vinden het geweldig, de koffer met cadeautjes helpt hierbij, en het is mooi om samen te zijn. En
dan kunnen mijn vader en ik even samen boeren en
genieten van het mooie vak.
Een vriendelijke groet voor u allen, van Ben, Martine,
Tone, Mabel en Rosa Varekamp

KERSTMARKT SCHAARSBERGEN OP
ZATERDAG 15 DECEMBER 2018
Rondom de pittoreske dorpskerk van Schaarsbergen
vindt al jaren de meest gezellige en sfeervolle kerstmarkt van Arnhem plaats. Ook dit jaar weer, op zaterdag 15 december van 16 tot 20 uur, biedt het kerkelijk erf meer dan 50 kramen waar heerlijke delicatessen, brocante curiosa en snuisterijen en nog veel meer
aangeboden worden...Jong en oud ontmoeten elkaar

Impressie inzaaien wintertarwe. En nu
maar afwachten, wat er opkomt.
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met een lekker drankje en hapje tussen de geurende
houtkorven bij het horeca plein. Voor de jeugd zijn er
diverse activiteiten zoals pony rijden, broodjes bakken
en popcorn poffen bij het grote kampvuur, en luisteren
naar de prachtige verhalen van Hans Platenkamp bij
de kerststal. In de kerk kan men genieten van de
muzikale optredens van de verschillende koren.
De organisatie van de Kerstmarkt Schaarsbergen

AFSCHEID WIL HEEMSTRA
Op vrijdagmiddag 2 november ben ik op weg naar Wil
Heemstra, het is een mooie middag en de zon schijnt
volop. Als ik aanbel, gaat de voordeur vlot open en
klinkt er een hartelijk welkom.
In de huiskamer ligt naast haar stoel een dik boek; Wil
leest graag detectives. Al gauw staat een heerlijke kop
koffie met cake naast ons en het is direct gezellig. Wil
is een opgewekte prater, ze vertelt over Amsterdam
waar ze in haar jeugd gewoond heeft. Ze zegt: “ ik was
een echte feministe, want in de tijd dat het nog geen
gewoonte was dat vrouwen werkten, wilde ik dat wel
graag”. Zo kwam ze te werken op een verzekeringskantoor waar ze al spoedig helemaal op haar plek was.
Toen ze later met Henk besloot om naar Groningen
te verhuizen, had haar baas een probleem. Hij had
gemerkt, dat Wil zich op kantoor onmisbaar gemaakt
had en hij bood haar een fors bedrag aan als ze besloot
om te blijven, maar dat was voor Wil geen optie. Na
de Groningse tijd, waar veel van Henk’s familie woont,
hebben ze nog op meerdere plekken in Nederland
gewoond. Ook haar man Henk was een harde werker
en heeft in zijn leven veel bereikt. In 1989 besloten ze
om op Schaarsbergen een huis te laten bouwen. Daar
hebben ze samen 22 jaar heel plezierig gewoond,
ook na het overlijden van Henk, heeft ze vrij spoedig
de draad van het leven weer opgepakt. Wil is een
optimist, ze kijkt graag vooruit, ze heeft met haar twee
dochters en schoonzoon een goede band, maar ook
zeker met haar 3 kleinkinderen. Als ze daar over
vertelt, begint ze te stralen en samen hebben we
genoten van de mooie verhalen. Wil verhuist omdat
het huis op Schaarsbergen groot is, en realistisch als
ze is, kijkt ze vooruit en weet dat er op haar plek in
Schaarsbergen mogelijk een tijd komt, waarin meer
zorgen komen en daar wil ze niet op wachten.
Ze vertelt over de kansen die ze ziet wanneer ze naar
Leiden vertrekt. Ik hoop en verwacht dat ze daar nog
een mooie en goede tijd zal hebben en als ze dit
stukje nu in de kerkklok leest, zit ze al in haar nieuwe
woning met zicht over Leiden en Naturalis. We wensen
haar alle goeds toe op die nieuwe plek en nog vele
gelukkige jaren.
Niels van Hunen
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KINDERKERKNIEUWS
Hallo Meisjes en Jongens,
Wat is het toch een gezellige tijd, die decembermaand!
Alle kinderen hebben er weer lang op gewacht en naar
uitgekeken. De komst van Sinterklaas … Hij is weer
in het land en natuurlijk gaan we zijn verjaardag vieren.
Zijn jullie ook benieuwd wat er in die pakjes zit? Waar
hoop je op?
Ook in de kerk hopen we het een en ander. “Een Tafel
van Hoop”. We wachten en tellen af. Er is Kinderkerk
op de volgende zondagen:
1e Advent – 2 december, 2e Advent – 9 december,
3e Advent – 16 december en op 24 december weer
de mooie Gezinskerstnachtdienst om 19.30 uur. Met
het prachtige kerstverhaal als musical, waar je misschien ook wel aan mee wilt doen?
Op zondag 6 januari, dan is het Driekoningen, zien we
elkaar om ieder ‘een gelukkig nieuwjaar’ toe te wensen.
We wensen jullie allemaal een fijne en mooie decembermaand toe. Tot ziens op onze Adventszondagen
en Gezinskerstnachtdienst!
Fijne december groeten van ons allen,
Chantal Limburg, Gerra van Hunen en Bea Clerkx

PRESENTATIE PROJECT GAM
BIA
Enkele jaren geleden heb ik vanuit de Voor
jaarsactie, een mooi bedrag gekregen voor al
mijn projecten in Gambia. Nog steeds ga ik
in de maand oktober met veel plezier naar
Gambia. Ik ben net weer terug van een reis
hiernaartoe, om de arme bevolking zoveel
mogelijk te kunnen helpen. De afgelopen
jaren heb ik weer veel werk kunnen doen.
Graag wil ik jullie daar iets over vertellen,
ook omdat vele gemeenteleden geregeld
vragen of ik nog wel steeds naar Gambia ga.
Daarom heb ik in overleg met ds. Hette
Domburg besloten om op zondag 2 december
voor jullie na de kerkdienst een Power point

presentatie te geven over mijn projecten in
Gambia, zodat ik jullie weer wat meer kan
vertellen over mijn second homeland. Graag
tot 2 december!
Cecilia Plaschek

‘DORP OP WOESTE GRONDEN’ MET
EEN ‘DORPSKERK IN BEWEGING’
Inleiding
In december 2019 is het 150 jaar geleden dat de
Dorpskerk van Schaarsbergen in gebruik werd genomen. Om dit heugelijke feit te vieren heeft de kerkenraad een commissie benoemd die de feestelijkheden
ter gelegenheid van dit jubileum gaat voorbereiden.
De Dorpskerk is echter niet alleen voor de kerkelijke
gemeente belangrijk, maar vormt, samen met het hele
kerkelijk erf, in vele opzichten het hart van ons dorp.
Dat de Dorpskerk 150 jaar bestaat is dus een feest
voor het hele dorp. Alle verenigingen, clubs en ondernemingen die in de afgelopen 150 jaar een rol hebben
gespeeld in het ontstaan van de Schaarsbergse gemeenschap worden in de gelegenheid gesteld om in
de Dorpskerk acte de presence te geven.
Er zullen in de Dorpskerk regelmatig concerten worden gegeven, lezingen gehouden en tentoonstellingen georganiseerd. Als hoogtepunt van de festiviteiten willen we proberen een openlucht theatervoorstelling te ontwikkelen die eind augustus of begin september zal worden uitgevoerd voor en met name door de
inwoners van Schaarsbergen.
Opzet
Wij hopen dat vanuit alle geledingen van de Schaarsbergse gemeenschap mensen deel willen nemen aan
voorbereiding, productie en uitvoering van die theatervoorstelling. Met name dienen daarbij genoemd te
worden Eendracht (ons Schaarsbergse muziekgezelschap) en de Historische Werkgroep Schaarsbergen.
De rode draad in het stuk wordt gevormd door de
historische ontwikkeling van Schaarsbergen van een
stuk ‘woeste grond’ gelegen op de zuidelijke Veluwe,
via het gebruik van schaapskuddes, ontginning tot
landbouwgrond en een baron die een Dorpskerk
bouwde, tot bakermat van militaire activiteiten en
grootschalig toerisme. Aan deze ‘kapstok’ worden
door een aantal schrijvers scenes en taferelen ‘opgehangen’.
Aan voorbereiding en uitvoering van deze voorstelling
zijn uiteraard kosten verbonden. Er zal een script
worden gemaakt. Er moet worden gerepeteerd. Er zijn
allerlei voorzieningen noodzakelijk, denk aan ‘geluid
en licht’, podium, tribunes, etc.
Een deel van deze kosten is te bestrijden uit de op-

brengst van kaartverkoop (een voorzichtige schatting
is dat in een totaal van drie uitvoeringen 1500 kaarten
kunnen worden verkocht à € 10,00 met een risicofactor van 70%, wat een opbrengst van ruim € 10.000,00
betekent). Daarnaast willen we aan een aantal cultuurfondsen een bijdrage in de kosten vragen.
Oproep
Via dit artikel in de Kerkklok en Dorpskrant willen we
een beroep doen op alle mensen die Schaarsbergen
een goed hart toedragen om mee te doen aan voorbereiding en/of uitvoering van een of meerdere van
de hierboven beschreven activiteiten.
Een telefoontje of ander berichtje zien we graag tegemoet.
Liefst ook met vermelding van uw voorkeur voor het
soort bijdrage(n) dat u zou willen leveren.
Wij hopen op een hele grote respons.
Namens de organisatiecommissie,
Fred Bosman, 4450581, f.bosman7@gmail.com

DUURZAAMHEID IN
SCHAARSBERGEN
Binnen onze kerkgemeenschap bestaat een werkgroepje ‘duurzaamheid’. Duurzaamheid begint steeds
belangrijker te worden. De centrale vraag daarbij is:
kunnen wij nog een leefbare aarde nalaten aan onze
kinderen en kleinkinderen als we niet zo spoedig
mogelijk ons leven en onze maatschappij duurzaam
gaan inrichten?
Dat is niet alleen een kardinale vraag aan ons als individu maar ook op economisch en politiek gebied.
Het bovengenoemde werkgroepje wil proberen de
bewustwording over duurzaamheid in onze eigen
kring te vergroten.
Daar komen heel eenvoudige vragen bij tevoorschijn
(maar die zijn lang niet altijd eenvoudig te beantwoorden):
– Wat betekent dat ‘duurzaam leven’?
– Wat doen we zelf om ons duurzamer te gaan
gedragen?
Als werkgroepje willen we proberen het gesprek over
die twee vragen op gang te brengen.
Laten we eens beginnen bij onze kerkgemeenschap.
De kerk schakelt over op ‘groene stroom’. Dat is een
begin, want ‘duurzaam’ bezig zijn is meer dan alleen
groene stroom inkopen. Moeten we misschien een
aandeel in een windmolen aanschaffen (of kunnen we
dat beter als particulier doen?) Sinds de verbouwing
enkele jaren geleden zijn we als kerk al wel wat
duurzamer geworden door het kerkgebouw te isoleren, over te schakelen op led-verlichting en een verwarmingssysteem te gebruiken met een hoger rende-
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ment.
Met wat hierboven genoemd is kunnen we onszelf al
een ‘groene kerk’ noemen.
Maar u begrijpt natuurlijk al lang dat daarmee de kous
niet af is. We willen graag nog veel meer met u van
gedachten wisselen over dat zo belangrijke duurzame
gedrag dat we als samenleving wel zullen moeten
gaan bevorderen.
We hebben plannen om een gemeenteavond te organiseren rond het thema ‘soberheid’. Want ook versoberen is duurzaam bezig zijn. Denkt u eens aan ‘reizen
en vakantie’ (hoeveel en hoe vaak gaan we vliegen?),
‘goed eten’ (en dat niet volgens de reclame van Plus,
maar ‘goed’ in de betekenis van duurzaam) en ‘consumptie’. (kunnen we van Ikea en McDonalds wat
leren, of juist niet?)
We hopen dat we een bevlogen iemand kunnen vragen om ons wijzer te maken op het gebied van duurzaamheid en wat we daar zelf aan kunnen doen.

THEMA AVOND ROND DEMENTIE
Nogmaals een herinnering:
Aan de hand van filmbeelden en praktijkvoorbeelden komt dit belangrijke onderwerp aan de orde.
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
en dementie. Zij heeft veel ervaring in de ouderenzorg, met name in de zorg voor mensen met dementie.
Donderdag 29 november van 20.00 tot 21.30 in
het Dorpshuis. Inloop vanaf 19.45 uur.

Dit is het eerste deel van (hopelijk) een veel langere
serie artikelen over dit onderwerp.
Fred Bosman

OPBRENGST COLLECTEN OKTOBER 2018
In de maand oktober hebben de collecten de volgende bedragen opgebracht:
Datum Diaconie Kerk
07-10
14-10
21-10
28-10

€ 218,20
€ 97,60
€ 101,00
€ 244,60

€
€
€
€

Gebouwen Koffiepot
en terreinen
76,60 € 54,15 € 6,75
61,30 € 54,90 € 29,50
60,85 € 55,45 € 13,93
77,35 € 52,20 € 20,67

Henny Roelofsen

WAAR ZOUDEN WE ZIJN ZONDER
VRIJWILLIGERS?!
We zijn op zoek naar mensen die regelmatig (of af
en toe) op zondag mensen willen mee nemen naar
de kerk. Niet iedereen kan makkelijk naar de kerk
komen en dan is het natuurlijk heel erg fijn om met
een iemand mee te kunnen rijden. Het zou fijn zijn
als de bestaande lijst met ‘taxichauffeurs’ wat groter
wordt, vandaar deze oproep.
Opgeven kan bij één van de diakenen.
Marjan van Kleef
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EEN GEBROKEN WERELD HEEL
MAKEN
Iemand zei onlangs tegen me: ‘ik zocht het grote geluk,
maar ik vond het in duizend stukjes’. Eerst dacht ik in
een flits: wat jammer, het Grote Geluk is kapot. Maar
toen drong de betekenis van de uitspraak tot me door:
zoek niet naar het Grote Geluk, maar heb oog voor de
vele kleine stukjes die dagelijks te vinden zijn.
Dat vind ik soms moeilijk. De kranten en nieuwsberichten kunnen mij zó in beslag nemen, dat ik meer
oog heb voor het Grote Ongeluk in de wereld, dan
voor de splinters van geluk die er te vinden zijn.
Meer dan ‘Groot Geluk’ dat kapot is, ervaar ik de
wereld vaak als ‘gebroken’. Vandaar de titel boven dit
stukje. ‘Een gebroken wereld heel maken’ is de titel
van een boek van rabbijn Jonathan Sacks. Met die ‘gebroken wereld’ bedoelt hij het onrecht en lijden in
de wereld. Problemen die zó groot op ons af kunnen
komen, dat we ons onmachtig voelen om er iets aan
te doen. Klimaatverandering. De groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm. Etnische conflicten. Vluchtelingenstromen. En zo kunnen we nog even doorgaan.
Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen, maar wat kan
ik eraan doen? Ik wil wel helpen, maar mijn hulp stelt
toch veel te weinig voor…
Het kan verleidelijk zijn om te vluchten voor de problemen en te proberen het ‘zo gezellig mogelijk’ te
houden in eigen kring. We kunnen ons terugtrekken
rond de kerstboom, met de rug naar de wereld. Maar
Sacks wil niet dat we onze ogen sluiten voor de pro-

blemen en ons naar binnen richten. Hij wijst een weg,
die me begaanbaar lijkt. ‘Wij kunnen een verschil
maken en alleen wij kunnen een verschil maken,’ zegt
hij.
Alleen wij kunnen een verschil maken. Met hoe weinig
mensen we ook zijn, wij kunnen een verschil maken.
Zo verschuift de aandacht van ‘De Grote Oplossing’
naar onze kleine bijdrage. Het besef dat mijn bijdrage
het probleem niet oplost, kan verlammend werken.
Maar het inzicht dat mijn bijdrage, hoe klein ook,
verschil maakt, geeft kracht. Dit is inspirerend en
bemoedigend!
In een wereld die net zo gebroken was als de onze,
werd tweeduizend jaar geleden een kind geboren. Het
groeide op en ging op zoek naar de scherven van
Gods licht. Hij zag het licht van God in gebroken
mensen, in naastenliefde, in geven en delen. Zo was
Jezus bezig de wereld weer heel te maken. Hij
maakte geen einde aan onderdrukking. Hij loste niet
alles op. Maar hij maakte verschil in het leven van
mensen.
In zijn zoeken naar licht was hij zó aanwezig bij
mensen, dat zij in hém Gods licht ervoeren. Zo begrijp
ik hoe Kerst het feest is van Gods licht dat in de wereld
komt. Licht dat er al was, vanaf het begin, maar dat in
scherven verspreid lag in een gebroken wereld. Het
ligt er nóg, om door ons gevonden te worden. Laten
we zoeken en zó helpen om een gebroken wereld heel
te maken. Vrolijk Kerstfeest!
Ds. Hette Domburg.
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