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AGENDA
 6 januari         Nieuwjaar wensen na de kerkdienst in
                        het Dorpshuis
 8 januari         Ouderenkring, Dorpshuis, 11.00 –
                        14.00 uur, Nieuwjaarsborrel
19 januari         t/m 2 februari Aktie Kerkbalans 2019
3 februari         Zondag van het Wereldiaconaat
 
7, 21, 28  januari en 11 februari : “Bijbel in onze tijd”,
14.00-15.30 uur (zie Kerkklok)
9 en 30 januari, 13 februari en 6 maart : “Geloof en
Economie”, Winterserie (zie Kerkklok)
 
 
De cantorij repeteert elke maandagavond in de con-
sistorie van 19.30-21.00 uur.
 
 

De redactie van de Kerkklok wenst u
een gelukkig en voorspoedig 2019.
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HOUD DE GASTVRIJHEID IN ERE
Hebreeën 13: 1-2: Houd de onderlinge liefde in stand
en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben som-
migen zonder het te weten engelen ontvangen.
Half september maakte ik de startzondag mee in
Schaarsbergen. Het thema was gastvrijheid en er was
een aantal vluchtelingen uitgenodigd om mee te vie-
ren, maar ook om mee in gesprek te gaan over gast-
vrijheid. Samen met een groepje oudere dames kwam
ik in gesprek met een jonge vrouw uit Bosnië. Zij
vertelde hoe ze als kind naar Nederland was gevlucht
en hoe haar gezin gastvrijheid had ervaren in Neder-
land. Ze hadden heel veel warmte en steun ontvangen
van mensen die hen niet kenden. Dit  had hen gehol-
pen om weer een gevoel van veiligheid te hervinden,
dat ze in de oorlog waren verloren. Bij gastvrijheid
moest zij dus in eerste instantie aan Nederland den-
ken.
Vervolgens kwam het gesprek op gastvrijheid thuis.
Ik vertelde dat het mijn verlangen is om gastvrij te zijn,
maar dat deze gastvrijheid soms wordt overschaduwd
door stress. Heb ik genoeg in huis? Vermaken mijn
gasten zich? Ziet alles er netjes uit? Ineens kwam de
kring van vrouwen tot leven. Iedereen knikte instem-
mend. Ook de ingeburgerde Bosnische vrouw knikte
mee. Gastvrijheid klinkt leuk, maar is in de praktijk
soms ook een bron van stress.
De Nederlandse vrouwen vertelden dat het vroeger
heel anders was. Er was veel armoede, maar er kon
altijd wel iemand aanschuiven. De Bosnische vrouw
vertelde dat haar moeder altijd voor een heel weeshuis
kookte, zodat een onverwachte gast met open armen
kon worden ontvangen. We ontdekten overeenkom-
sten tussen de cultuur waar zij vandaan kwam en het
Nederland van 70 jaar geleden. Gastvrijheid had veel
minder met uiterlijk en met presteren te maken en veel
meer met je leven delen en genoegen nemen met wat
er is. We constateerden: jammer dat we dat kwijt zijn.
Ik moest terugdenken aan ons verblijf in Mozambique.
Hoe we regelmatig te gast waren bij mensen die
leefden op het bestaansminimum. Hoe we bij hen
werden ontvangen, hoe er op feestdagen werd ge-
kookt op open vuren voor 200 mensen of meer. Het
had niets met stress te maken. Geen strakke tijdsplan-
ning. Geen culinaire hoogstandjes. Het had met vieren
te maken: eten werd met vreugde gedeeld en gasten
werden als geschenk ontvangen. Maar ook hoe je
werd begroet op straat. Mijn schoonzus vertelde het
enthousiast nadat ze een wandelingetje door ons
dorpje had gemaakt: ‘wat bijzonder hoe de mensen
me hier begroeten. Ze zijn blij om me te zien, terwijl
ze me niet eens kennen!’
In Mozambique heb ik geleerd dat gastvrijheid niet
alleen geldt voor bezoek dat je thuis ontvangt, maar
dat het een grondhouding is. Wanneer je elkaar be-
groet op straat, wanneer je elkaar ontvangt in de kerk,

bij de koffieochtend of bij je thuis, zie de ander niet als
een opgaaf, maar als een geschenk, een kans. Zonder
het te weten kun je engelen ontmoeten.
 
ds. Petra Doorn (Oosterbeek)
 

BIJ DE ZONDAGEN
Bij elke zondag wordt aangegeven welke Bijbelteksten
er gelezen kunnen 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 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?
Leesrooster: Jesaja 60:1 t/m 6, Mattheüs 2: 1 t/m12
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Marjoh Verstraten
Kinderkerk: leiding aanwezig
 
 
Zondag 13 januari, 1e zondag na Epifanie, ds.
Ineke van Middendorp (Elst), aanvang 10.00 uur
 
Bij de teksten van het leesrooster. In hoofdstuk 40 van
Jesaja lijkt de profeet zich te richten tot de Israëlieten
in ballingschap. Hij spreekt hen moed in, omdat ver-
wacht dat aan hun lijden een einde komt en zij terug
zullen keren naar hun eigen land. Hij verwoordt ook
de tegenstem, van mensen die geen reden zien tot
hoop. In Lucas lezen we dat de mensen zich afvragen
of Johannes de Doper de Messias is. Johannes zelf
verwacht iemand die tot meer in staat is. Als Jezus
zich laat dopen, schrijft Lucas, daalt er een duif op
hem neer. Wat zien we in de wereld om ons heen?
Waarom ziet de één reden tot hoop, de ander niet?
De één een duif, de ander de Heilige Geest?
Leesrooster: Jesaja 40: 1 t/m11 en Lucas 3:15 t/m 16
en 21 t/m 22
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Roos Nijmeijer
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Zondag 20 januari, 2e zondag na Epifanie, ds.
Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
 
Vandaag volgen we niet het vaste leesrooster, met de
bruiloft in Kana. We kiezen voor een alternatief spoor
en lezen een gedeelte uit Ester. In dit verhaal gaat het
over een jonge joodse vrouw die wordt opgenomen in
de harem van de Perzische koning. Zowel haar af-
komst als haar vrouw-zijn maken haar kwetsbaar. Hoe
houdt zij zich staande? En wat valt er vandaag voor
ons te leren van dit verhaal? Er komen vast herinne-
ringen boven aan de musical die hier enkele jaren
geleden gespeeld is!
Leesrooster: Ester 2: 1-17
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Karianne Hulshof
 
 
Zondag 27 januari, 3e zondag na Epifanie, ds.
Margreet de Bree (Gendt-Doornenburg), aanvang
10.00 uur
 
Op het rooster staat een tekst uit Lucas 4. Jezus leest
in de synagoge uit de profeet Jesaja, over bevrijding
van gevangenen, herstel van het zicht van blinden,
goed nieuws voor de armen. En hij eigent zich die
woorden toe als zijn eigen taakomschrijving. We lezen
deze tekst ook zelf uit Jesaja 61. Wat betekenen deze
woorden voor de manier waarop wij Jezus zien?
Herkennen we iets van het appèl dat hier vanuit gaat?
Het is ook mogelijk dat het spoor van Ester gevolgd
wordt. Dan staat Ester 3 op het programma, waarin
Haman tot zijn voornemen komt om alle joden te laten
vermoorden. In een tijd van toenemend antisemitisme,
is het goed opnieuw naar deze tekst te luisteren.
Leesrooster: Jesaja 61:1 t/m 9 en Lucas 4:14 t/m 21
of Ester 3
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Frans Kappelle
 
 
Zondag 3 februari, Zondag Werelddiaconaat, ds.
Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
 
Het is vandaag zondag werelddiaconaat. Samen met
de Werkgroep Werelddiaconaat wordt deze dienst
voorbereid. In 1953 werd het zuidwesten van Neder-
land getroffen door een watersnoodramp. Vanuit heel
de wereld schoten mensen te hulp. Dat werd de
aanleiding voor de jaarlijkse zondag werelddiaconaat.
Een zondag om erbij stil te staan, dat ook wij anderen
te hulp moeten schieten. Het doel van de eerste col-

lecte sluit hier goed bij aan: hulp aan dorpen in
Bangladesh om zich te wapenen tegen overstro-
mingsgevaar.
We lezen verder in het spoor van Ester. In hoofdstuk
4 ontdekken Ester en Mordechai het lot dat hen te
wachten staat en maken ze een plan om de joden te
redden.
Leesrooster: Ester 4
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Alieke Stijf
Kinderkerk: leiding aanwezig
 
 BIJBEL IN ONZE TIJD
In januari start een nieuwe serie van vier
middagen rond de actuele waarde van Bijbel
se teksten. Herkennen we de thema’s van
onze tijd in de vragen waar de Bijbelse au
teurs 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 Bij
beltekst bij het gesprek te betrekken. Ont
moetingen 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 Dom
burg.
 

GELOOF EN ECONOMIE –
WINTERSERIE
 
De kring rond economie en geloof gaat dóór!
Economie is een veelgehoord argument bij
allerlei beslissingen. Maar over welke econo
mie hebben we het dan? Zijn er vragen te
stellen bij wat in naam van ‘de economie’
gezegd wordt? En zijn er vanuit een christe
lijke visie specifieke vragen te stellen? In
deze kring willen we met elkaar in gesprek
over economie vanuit een gelovig perspectief.
We doen dat aan de hand van het boek ‘Ver
geten vragen. Humanisme in economisch-
theologisch perspectief’, van Roelf Haan. Wilt
u nog meedoen? Dat kan. Aanmelden bij
Hette Domburg, vóór de eerste bijeenkomst.
Data: (woensdagen) 9 en 30 januari, 13 fe
bruari, 6 maart. Tijd: van 20.00 tot 21.30
uur.
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KRING 30-50
Eens in de paar weken komen we bij elkaar
voor ontmoeting en gesprek, over thema’s
die te maken hebben met ons leven. We
zoeken naar verdieping bij levensvragen en
laten ons inspireren door de inzichten van
anderen. Een diverse groep mensen, onge
veer tussen 30 en 50 jaar, iets jonger of
ouder misschien. Wil je graag eens kennis
maken en meedoen? Meld je even aan bij
Hette Domburg (tel. 06-8180 3499) of Niels
van Hunen (tel. 06-3007 4371). We stellen
de data in overleg vast en komen meestal ’s
avonds bij elkaar.

IN MEMORIAM DINI KAPPERT-
BOMBERGEN
Op 6 november jl. is Dini Kappert-Bombergen overle-
den in het huis waar ze woonde: Vreedenhoff. Dini
werd in 1923 in Kilder geboren. Ze groeide op in
Doetinchem als oudste in een gezin met vijf dochters.
Dini kreeg een strenge opvoeding in het geloof, waar
ze zich later aan ontworstelde. Na de oorlog trouwde
ze met Dick Kappert, die meteen daarna voor drie jaar
naar Indië gestuurd werd als militair. Dick kwam terug
en samen kregen ze drie kinderen, André, Hans en
Germa. Met Dick kon ze over geloofsvragen goed
praten en ze ontwikkelde zich tot een ruimdenkend
mens, voor wie geloven meer een zoeken was dan
een heel zeker weten. Ze was blij met haar man, die
altijd goed voor haar was (‘wat heb ik toch een fijne
man gehad’).Toen hij in 1998 overleed, moest Dini
haar eigen leven opnieuw oppakken en dat lukte. De
kinderen en kleinkinderen bewaren een ‘kist vol ver-
halen’ over deze markante vrouw, met wie ze veel
bijzondere momenten meemaakten. Een moeder en
grootmoeder die blij was als je op bezoek kwam, die
hield van mooie kleuren en kleren, nooit een verjaar-
dag vergat, een talent had voor smaakvol inrichten en
die graag cadeautjes kocht voor anderen. Een moeder
die ondanks al die talenten toch erg aan zichzelf kon
twijfelen.
Op 12 november hebben we in een dienst in de
Dorpskerk afscheid van Dini genomen. We lazen

daarbij een gedeelte uit Psalm 139, over de ervaring
dat God ons beter kent dan wij onszelf kennen. Zo
vonden we woorden voor de worsteling van Dini met
haar wisselende stemmingen. In haar eigen hand-
schrift stonden woorden uit 1 Korintiërs 13 op de litur-
gie. ‘Want nu zien wij nog als door een spiegel in
raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht.
’ Woorden waarin de hoop doorklinkt van een toe-
komst voorbij de grens van dit leven. Een toekomst
waarin onzekerheid en worsteling voorbij zijn. Zo
hebben we haar toevertrouwd aan Gods liefde die
geen einde kent.
 
Ds. Hette Domburg

VAN DE OUDERENKRING
Dinsdag 8 januari 2019 beginnen we het nieuwe
jaar weer met onze jaarlijkse koffietafel en Nieuw-
jaars borrel !!!
We beginnen in het Dorpshuis om 11.00 uur en zijn
rond 14.00 uur klaar. De kosten bedragen € 13,- p.
p.
Als u niet kunt komen, wilt u dan even afbellen vóór
5 januari a.s. zoals afgesproken.
 
Namens de leiding
Hennie van Hunen, 026-3511147
 
 

VAN DE KERKENRAAD
Er was in november geen kerkenraadsvergadering,
maar dat betekent niet dat er niets te melden valt.
In november is de kerkenraad een dagje de ‘hei op
geweest’, ofwel we hebben met elkaar van gedachten
gewisseld over wat en hoe de kerkenraad functioneert.
Het was een nuttige bijeenkomst. Verder zijn we druk
bezig met alles wat we van plan zijn in het kader van
de viering van het 150-jarig bestaan van onze Dorps-
kerk. Er zijn zoveel goede plannen en ideeën naar
voren gekomen dat we met z’n allen een druk jaar
tegemoet gaan. En niet alleen de kerkenraad zal het
druk hebben daarmee maar u als ‘gewone’ gemeen-
teleden ook.
Een ander in het oog springend punt is het begrip
duurzaamheid. We vinden dat we ook als kerk daarin
wel wat te doen hebben. Er is dus een ‘werkgroep
duurzaamheid’ van start gegaan, die inmiddels al
enkele keren vergaderd heeft. Als u denkt daar ook
een steentje aan te kunnen bijdragen, bent u hartelijk
welkom. Neemt u in dat geval alstublieft contact op
met mij (026-4450581) of met Ad Paul (0318-591415)
(voorzitter van de werkgroep).
 
Fred Bosman, scriba
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“VERDER KIJKEN …”  -
VREEDENHOFF
We waren met 9 kinderen vanmiddag op bezoek in
Vreedenhoff. Ik was als eerste dat was natuurlijk leuk.
Ik werd hartelijk ontvangen door geestelijk verzorger
Florie vd Hoek. Zij vertelde en liet ons dingen zien op
de smart tv. Toen ze ging vertellen vond ik het een
beetje saai. Wat ze deed leek mij erg moeilijk en erg
knap dat ze dat kan. Ik zou het niet kunnen.
 
Daarna vertelde Maya Lievegoed over de eerste “ Old
school” van NL en liet ons dingen in het huis zien. We
konden zelfs even “ tango” dansen door de stappen
te volgen op de grond. Old School was wel leuk en
ook interessant hoe ze dat doen. Misschien wil ik dat
ook wel doen (10% kans).
 
Terug in de ruimte waar we begonnen konden we
vragen stellen aan bewoner Dhr. Job. Bij de heer Job
was het erg leuk en we deden een beetje wat ze bij
Old School doen (levensverhaal ontrafelen). Hij was
goudsmid geweest. We mochten vragen stellen aan
de heer Job over hoe het was en wat hij gedaan heeft
in zijn leven. Heel leuk om te doen. Job was toen hij
26 was vertrokken uit Nederland naar Afrika. Daar
heeft hij 12 jaar geleefd, daarna is hij naar Florida
gegaan. Daar heeft hij een zoon gekregen toen is hij
teruggegaan naar Nederland. Nu zit hij in het Vree-
denhoff en heeft het daar fijn.
 
Na Florie en Dhr Job bedankt te hebben gingen we
naar beneden. We hoorden het smartlappenkoor
zingen en konden even om de hoek kijken. Tot slot
bezochten we nog even de woning van de heer Bor-
dewijk. Zodat we konden zien hoe de mensen er
kunnen wonen. De heer Bordewijk had eerst een
kleiner appartement maar nu heeft hij een ruimte waar
hij alles kan doen wat hij wil (niet helemaal waar, hij
kan niet op vakantie in zijn appartement). We zagen
foto’s van zijn vakantie. Daar heeft hij over verteld. Er
was een smartlappenconcert aan de gang dus daar
bleven we even en toen gingen we allemaal naar huis.
 
Groetjes Gerra & Ruben
 
 

CREATIEF OP DE ACHTERGROND
In onze gemeente lopen een paar heel creatieve
mensen rond, die in stilte de prachtigste kleren ge-
maakt hebben voor het kinderkerstfeest. In de weken
voorafgaand aan Kerst kwamen Eva van Roekel,
Margot Meijerink, Deli Mensonides en Chantal
Boomstra een paar keer bij elkaar in de consistorie.
Er werden mooie engelenjurkjes, herdersmantels,
koningsgewaden en een heuse positiejurk (voor Ma-
ria) uit het hoofd ontworpen en genaaid. Hierbij een
welgemeend zeer hartelijk ‘dank jullie wel’ !

KERK ZIJN WE SAMEN
Kerkbalans 2019: In de tweede helft van januari halen
40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op  voor hun
plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Om kerken actie-
ve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden
elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoe-
digd en geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeen-
schappen te laten zijn waar de sacramenten worden
bediend en waar iedereen
altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor prak-
tische steun of een luisterend oor. Geef daarom aan
uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven
aan anderen.
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 GESPREK MET DICK VAN
OUWERKERK
Naar aanleiding van het afscheid van Dick van Ou-
werkerk als ouderling van onze kerkgemeenschap
verzocht de kerkenraad de redactie van de Kerkklok
om nog eens een gesprekje met hem aan te gaan.
Waar hij zelf in het oktobernummer al een toelichting
gaf op zijn besluit om na zes jaar ouderling te zijn
geweest nu te stoppen, proberen we niet in herhaling
te vallen, maar met een gemakkelijk converserend
man als Dick is het niet moeilijk nog eens een uurtje
vol te praten over zijn ervaring in en mening over onze
kerkgemeenschap, die hij overigens een warm hart
toedraagt en waarvan hij nog lang gemeentelid hoopt
te kunnen blijven. Samen met zijn lieve vrouw Hanne-
ke, die helaas ten tijde van dit schrijven zich gecon-
fronteerd ziet met een beperking van haar gezond-
heid. We hopen en bidden voor haar volledig herstel.
Mede hierdoor is het wellicht goed, dat Dick nu tijdig
zijn ouderlingschap beëindigt, want in de komende tijd
zal er thuis meer van hem worden gevraagd.
Dick beklemtoont nog eens dat hij bij de start als ou-
derling nog helemaal niet bekend was met de gemeen-
te en nog maar weinig mensen persoonlijk kende. Dat
verandert snel, merkte hij al gauw, als je eenmaal aan
de gang bent. Door je bezoekjes, die je aflegt in de
gemeente, door de samenwerking met andere kerken-
raadsleden, door je optreden in de kerk bij de aanvang
van de diensten etc. etc.
Achteraf stelt hij vast dat deze zes jaren snel voorbij
zijn gegaan. Mensen die vreemd voor je waren maar
die hun zorgen met je durfden delen in goede gesprek-
ken. Verrassend vond hij het hoe open mensen hun
wel en wee met je wilden delen. Ook als er twijfels
bestaan over geloof en kerk, waarbij je je verbonden

voelde in gevoelens die je samen ervaarde. Niet altijd
gemakkelijk vond hij het om een gebed uit te spreken,
als daarom werd gevraagd, waarbij je echt wel eens
moest zoeken naar de juiste woorden. Hij vindt onze
gemeente een warme gemeenschap, waarin hartelijk
met elkaar wordt meegeleefd in blijde en verdrietige
zaken. Al met al toch ook  een verrijkende periode
voor jezelf en met dat gevoel (“Je neemt er zeker zelf
ook wat van mee!”) neemt hij ook met een positieve
zwaai afscheid.
Dag ouderling Dick, welkom gemeentelid Dick (dat
was je natuurlijk steeds, maar blijf je ook!) Sterkte voor
jullie beiden in de nabije toekomst!
 
Teun Alblas

OPBRENGST COLLECTEN NOVEM-
BER 2018
In de maand november hebben de collecten de
volgende bedragen opgebracht:
Datum Diaconie    Kerk       Gebouwen Koffiepot
                  
                                           en terreinen
 
04-11   € 193,60  € 106,25   €   85,52  €  22,40
11-11   € 123,46  €   31,55   €   34,10  €  17,20
18-11   €   89,70  €   53,55   €   41,75  €    7,50
25-11   € 167,97  € 150,70   € 100,95  €  19,51
 
Henny Roelofsen

KINDERKERKNIEUWS  
Hallo Meisjes en Jongens,
Jullie hebben vast ook genoten van de oliebollen en
vuurpijlen rondom de jaarwisseling!
Daarom vinden wij het ook weer leuk om jullie op
zondag 6 januari bij de Kinderkerk te zien om samen
met de kerkgemeente elkaar een goed en gelukkig
nieuw jaar te wensen!
In de maand februari hebben we kinderkerk op zondag
3 februari. Dit is de zondag van het Werelddiaconaat.
Natuurlijk komt er nog een uitnodiging via de mail. Het
is dan fijn als erop gereageerd wordt zodat we weten
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op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Horen we
niets dan gaan we ervan uit  dat je komt!
Tot ziens in het nieuwe jaar!
 
Veel groeten van ons allen,
Bea, Chantal en Gerra

KERKBALANS 2019
Komende maand staan we weer aan het begin van
een nieuw jaar en wensen wij elkaar in alle opzichten
een voorspoedig en gelukkig 2019 toe. Wij hopen dan
dat veel van onze voornemens die we voor het nieuwe
jaar van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen
worden.
Ook onze kerk bestaat 150 jaar en dat we willen met
u en de hele gemeenschap Schaarsbergen vieren.
 
Ook het College van Kerkrentmeesters hoopt dat. Van
19 januari t/m 2 februari 2019  worden alle gemeen-
teleden benaderd voor de jaarlijkse bijdrage 2019.
Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze gemeen-
te. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage te
verlenen om het kerkenwerk in onze gemeente mo-
gelijk te maken, want onze kerk is van blijvende
waarde.
Immers:
- de kerk is de plaats waar je samenkomt om God te
ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al
deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je
presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar ie-
dereen welkom is. Die inspireert.
 
- de kerk is vaak letterlijk een baken en dat nu al 150
jaar: de kerk is ook voor mensen, die geen speciale
binding met onze kerkelijke gemeente hebben, een
plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er
samen voor de grote momenten in het leven, zoals
doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en
verdriet.
 

Kerkbalans, daar geef je voor!
Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat
alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kin-
deren en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans
2019 is daarom hard nodig, want die maakt het mede
mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en
onmisbare functie kan blijven vervullen.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van Hunen
 

VAN DE DIACONIE
Inloophuis St. Marten/Klarendal
Op donderdag 6 december jl. maakte ik ge
bruik van de mogelijkheid een kijkje te nemen
in het inloophuis St Marten. We kwamen op
koffietijd binnen en konden gelijk aanschui
ven in de kring.
Eerste indruk: een mooie grote zaal, heel
hoog plafond, maar niet makkelijk warm te
stoken. Geregeld kwamen er mensen binnen
lopen. Mijn buurman vertelde me net terug
te zijn van een klusje in de buurt.Drie grote
tafels in de ruimte, al heel wat bezoekers. Ik
heb met verschillende mensen wat zitten
praten. Het inloophuis geeft de buurt allerlei
mogelijkheden. Een aantal morgens kan er
koffie gedronken worden, maar dat betekent
ook een praatje, krant of computergebruik.
Er is elke maand een wijkmaaltijd van zes
tot half acht. Er is een schrijfcursus, schil
deren en tekenen is mogelijk. Met pastor Elly
Smeekens maakten we een rondgang door
het huis; er is een broodhoekje, vanaf 11.30
uur, gratis brood. Boven is er nog vergader
ruimte. Alles gericht op deze buurt St Marten
en Klarendal. We bekeken boven het kleding
hoekje, waar mensen nog goede kleding
kunnen kopen.
 
Het was boeiend om een indruk te krijgen
van alles wat in en vanuit het inloophuis ook
voor de wijk gebeurt. Al met al kregen we
een goede indruk van alles wat er wordt
georganiseerd en van het belang om hiervoor
een actie te houden. Er gebeuren hier veel
goede dingen en de sfeer was hartelijk! Het
najaarsproject heeft daarmee voor mij veel
meer inhoud gekregen.
 
Henny en Gerrit, hartelijk dank!
 
Greet van Beem-Hijmans
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GEEF VOOR JE KERK
Kerk daar sta je
 
Met je deuren open
 
wagenwijd
 
Voor wie trouwen,
 
dopen, vieren, rouwen
 
Voor wie maar wil
 
luisteren naar een woord dat verheft
 
naar een onbeduidend verhaal
 
van een naaste om een praatje verlegen
 
Kerk blijf daar staan
 
Ik geef om
 
de plek die je biedt
 
 

 
Dankzij uw bijdrage kan
 
de kerk voortbestaan
 

DANKBAAR OP WEG NAAR HERSTEL
Lieve kerkleden,
 
Hanneke en ik willen iedereen die van Hanneke’s
operatie op de hoogte was heel hartelijk danken voor
de ondersteuning vóór en na haar operatie.
Het is werkelijk ongelooflijk, al die blijken van mede-
leven die wij mochten ondervinden middels bloemen,
kaarten, telefoontjes of anderszins. Omdat Hanneke
nog geruime tijd van herstel nodig heeft stellen wij het
op prijs als je met Dick contact wilt opnemen mocht je
in de gelegenheid zijn om haar te bezoeken. Dick’s
gsm nummer is: 0629450178
Als mantelzorger sinds half oktober is Dick helaas niet
meer in de gelegenheid geweest om actief aan het
kerkelijk leven deel te nemen maar dat gaat er beslist
weer van komen.
 
Wij hopend op God’s hulp bij het herstel  en danken
iedereen nogmaals heel hartelijk,
 
Hanneke en Dick van Ouwerkerk
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