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AGENDA
  3 februari      Zondag van het Werelddiaconaat
11 februari      “Bijbel in onze tijd”, 14.00-15.30 uur
12 februari      Ouderenkring, Dorpshuis,
                        van 14.30 – 16.30 uur
20 februari       Kring 30-50, Pub Quiz, Dorpshuis,
                        20.00 uur
28 maart          Thema avond “Duurzaamheid”,
                        Dorpshuis, 20.00 uur
  3 april             “Geloof en Economie”, lezing dr. Roelf
                        de Haan, Dorpskerk, 20.00-21.30 uur
 
 
De cantorij repeteert elke maandagavond in de con-
sistorie van 19.30-21.00 uur.
 

Het interieur van de Oude of Witte
kerk aan de Boulevard te Katwijk aan
Zee. De kerk stamt van 1461. Op de
voorpagina een mooie opname die
een van onze gemeenteleden maakte
van de toren van deze kerk, waarbij hij
en passant nog een echte Katwijkse
in klederdracht wist te vangen in zijn
lens.
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DAT GOD JE DRAAGT
Een van de mooiste liederen van het nieuwe liedboek
is voor mij lied 821. De tekst is gebaseerd op een oude
Ierse zegen.
 
De melodie is niet gemakkelijk, maar wel heel mooi.
In de derde regel gaat de melodie bij ‘laat’ ineens
omhoog, waardoor het ‘stralen’ er ook stralend uit-
komt. Zo komt er een mooi accent op die regel te
liggen. Al zingend gaan de gezichten vanzelf al een
beetje stralen.
 
Die regel is me dierbaar. Want hij verwijst naar iets
kleins en tegelijk zo belangrijks in ons leven. Ons
gezicht kan stralen, dat kunnen we bij elkaar waarne-
men. En dat is dan een teken van vreugde, van inspi-
ratie, van liefde. Een gevoel waarin we worden opge-
tild boven het alledaagse uit. Vaak zijn we onszelf van
dat stralen niet bewust, maar is het iemand anders die
het bij ons opmerkt. ‘Je staat helemaal te stralen’,
wordt er dan met enige blijdschap opgemerkt. Want
het stralen dat we bij een ander opmerken verwarmt
ook ons eigen hart.
 
Wie straalt, komt even los van zichzelf. Is even hele-
maal gericht op iets anders dat enthousiast maakt. Het
gebeurt bijvoorbeeld als we ergens enthousiast over
vertellen. Of wanneer iets moois ons zó raakt dat we
er helemaal in opgaan. Wie straalt laat de liefde
stromen voor datgene of diegene die die liefde op-
roept. Stralen past bij momenten waarop we iets van
onze bestemming bereiken.
 
De wind in de rug en de regen op de akker zijn ook
belangrijk. Zo kunnen we vooruitkomen en kan ons
werk vrucht dragen. Maar die zon daar tussenin, die
het gezicht laat stralen – dat is toch nét even iets
anders.
In de herhaalde regel aan het slot gaat de melodie
opnieuw omhoog, ditmaal bij het woord ‘draagt’. 
Doordat de melodie nog onder ditzelfde ‘draagt’ ook
weer een toontje daalt, krijgt dat dragen iets van
wiegen: er zit beweging in. Of is het de op-en-neer-
gaande beweging van iemand die loopt, die jou op zijn
rug draagt? Je wordt opgetild, de hoogte in, en dan
voorzichtig weer een stukje lager.
 
Gedragen worden door God – dat hebben we het
meeste nodig op de momenten dat de wind van voren
komt, de regen uitblijft, de akkers onvruchtbaar lijken.
Wanneer er niets is dat ons laat stralen en het leven
een woestijn lijkt.  Dan komt het erop aan dat God je
draagt. Dat is méér dan een vrome gedachte, een
ervaring die mensen de eeuwen door hebben opge-
daan. Een ervaring die we met elkaar mogen delen,
ook door het zingen van dit lied. Ja, dát wens ik je toe,

zingt het lied nog eens:  ‘je draagt in de palm van zijn
hand!’  Wat er verder ook gebeurt.
 
ds. Hette Domburg
 

KERKDIENSTEN
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.
Epifanie betekent ‘verschijning’ en verwijst naar het
bekend worden van Jezus als de Messias. Epifanie
valt samen met Drie Koningen, op 6 januari. Het
eerbewijs van de wijzen uit het oosten geldt als teken
dat Jezus de Messias is. De periode tussen Epifanie
en de 40 Dagentijd worden gewoonlijk verhalen gele-
zen waarin de leerlingen en omstanders ontdekken
dat Jezus een bijzonder mens is, of meer dan dat.
 
Zondag 3 februari, Zondag Werelddiaconaat (4e
na Epifanie), 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 overstromingsgevaar.
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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
 
Zondag 10 februari (5e na Epifanie), ds. Ingrid
Lodewijk (Arnhem), aanvang 10.00 uur
Op het spoor van Ester kunnen we vandaag lezen hoe
Ester de koning en Haman uitnodigt voor een feeste-
lijke maaltijd. Het humeur van Haman wordt bedorven
door Mordechai, die weigert voor hem te buigen. Er
vindt een ironische wending plaats wanneer de ko-
ning, onwetend over de haat van Haman jegens
Mordechai, juist Haman aanwijst als degene die
Mordechai eervol door de stad moet leiden.
Als het oecumenisch leesrooster gevolgd wordt ge-
volgd, lezen we in Jesaja 6 over het visioen van
Jesaja bij zijn roeping tot profeet. In Lucas 5 lezen we
over vissers die met Jezus het meer op gaan en daar
een wonderbaarlijke visvangst doen. Zo ontdekken ze
dat Jezus niet zomaar een leraar is. Dit wordt het
verhaal van hun roeping. Ze laten alles achter en
volgen hem.
Leesrooster: Jesaja 6: 1 t/m 8 en Lucas 5: 1 t/m 11.
Alternatief: Ester 5: 1 t/m 6: 11.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Ineke Roelofsen
 
Zondag 17 februari (6e na Epifanie), ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur, Avondmaalsviering,
medewerking van de cantorij
We lezen hoe Ester aan de koning de plannen van
Haman onthult, om alle joodse inwoners te laten
vermoorden. De koning is woedend. Als hij even later
Haman smekend op de bank ziet zitten waar Ester ligt,
is het lot van Haman bezegeld. Het is een verhaal over
mensen, die onder moeilijke omstandigheden hande-
len. Alles komt aan op hun moed, intelligentie, tact en
volharding. Op die manier maken Ester en Mordechai
een verschil in de wereld. Genoeg stof om over na te
denken!
Leesrooster: Ester 7:1 tot 8:2
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Aletta Stijf
 
Zondag 24 februari (7e na Epifanie), ds. Hubertien
Oostdijk-van Andel (Arnhem), aanvang 10.00 uur
Het oecumenisch leesrooster biedt een gedeelte uit
Genesis 45, waarin Jozef zich aan zijn broers bekend

maakt. Zij hebben hem lang geleden als slaaf verkocht
en vrezen nu het ergste. Maar Jozef laat weten dat hij
het beste met hen voorheeft en barst in tranen uit. In
Lucas 6 horen we dat Jezus de mensen leert om hun
vijanden lief te hebben, niet te oordelen, maar te
vergeven. Want, zegt hij, ook God is goed voor wie
ondankbaar en kwaadwillig is. Hoe gaan wij zelf om
met dit geheim van het geloof?
Deze zondag zou ook gekozen kunnen worden voor
de laatste lezingen uit de serie over Ester. Hoewel
Haman is gedood door de koning, hangt de joden nog
steeds een moordcampagne boven het hoofd. De
opdracht daartoe is immers naar alle uithoeken van
het rijk gestuurd. Daarom smeekt Ester de koning om
een nieuwe brief te schrijven, die de brief van Haman
terugroept. En zo gebeurt het.
Leesrooster: Genesis 45: 3 t/m 11 en vers 15 en  Lucas
6: 27 t/m 38. Alternatief: Ester
8: 3 t/m 8 en Ester 9: 1 t/m10 en 20 t/m 23.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Jeske Alblas
 
Zondag 3 maart (8e na Epifanie), ds. Hette Dom-
burg, aanvang 10.00 uur
In Jeremia 7 lezen we hoe Jeremia in de poort van de
tempel moet staan om de mensen te waarschuwen.
We kunnen niet denken dat de tempel en de gods-
dienst ons bescherming bieden, wanneer we in het
gewone leven niet doen wat God van ons vraagt. Het
komt erop aan dat we elkaar rechtvaardig behandelen,
vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdruk-
ken, geen onschuldig bloed vergieten en niet achter
andere goden aan lopen. In Lucas 6 horen we een
aantal gelijkenissen die hierbij aansluiten. Het gaat
over de ‘vruchten’ die mensen voortbrengen en over
het ‘fundament’ waarop zij hun leven bouwen. Teksten
die uitnodigen om ons leven en geloven weer eens
tegen het licht te houden.
Leesrooster: Jeremia 7: 1 t/m 15 en Lucas 6:39 t/m 49
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Miciel Vanhoecke
Lector: Marjoh Verstraten
 BIJBEL IN ONZE TIJD
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 ge-
dachten en inspiratie? In deze kring gaan we uit van
onze eigen ervaringen, om daarna een Bijbeltekst
bij het gesprek te betrekken. Ontmoetingen die in-
spireren, om opgewekt verder te gaan.
Data: 11 februari 14.00 tot 15.30 uur, daarna in
overleg vast te stellen.
Informatie en aanmelding: ds. Hette Domburg.
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GELOOF EN ECONOMIE  - LEZING dr.
Roelf Haan
 
Economie is een veelgehoord argument bij allerlei
beslissingen. Maar over welke economie hebben we
het dan? Zijn er vragen te stellen bij wat in naam van
‘de economie’ gezegd wordt? En zijn er vanuit een
christelijke visie specifieke vragen te stellen? In het
eerste kwartaal zijn we in een kring met elkaar in
gesprek over economie vanuit een gelovig perspec-
tief. Daarbij gaat het ook over onze eigen mogelijkhe-
den om keuzes te maken. We doen dat aan de hand
van het boek ‘Vergeten vragen. Humanisme in eco-
nomisch-theologisch perspectief’, van Roelf Haan.
We hebben de auteur van het boek bereid gevonden
om een avond naar Schaarsbergen te komen voor een
lezing met nagesprek. Noteer de datum al vast in uw
agenda:
Woensdag 3 april, vanaf 20.00 uur tot ongeveer
21.30 in de Dorpskerk.
 

KRING 30-50
Woensdag 20 februari zien we elkaar om 20.00 uur
in het Dorpshuis (Kleine Zaal).
Patrick Boomstra zorgt voor een Pub-quiz waarmee
hij onze kennis van triviale en minder triviale onder-
werpen zal testen. Daarbij komen eindelijk de lang
verwachte vragen rond het thema ‘religie’ aan bod. Na
de quiz is er nog tijd voor een goed gesprek én voor
gezelligheid.
Wil je graag eens kennismaken en meedoen? Meld je
even aan bij Ds. Hette Domburg (tel. 06-8180 3499)
of Niels van Hunen (tel. 06-3007 4371).

THEMA AVOND
DUURZAAMHEID
De Werkgroep Duurzaamheid bereidt een
thema-avond voor op donderdag 28 maart, 
vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis. We zijn
nog op zoek naar een spreker (m/v) voor
deze avond, die bedoeld is voor heel Schaars
bergen en omgeving. De invalshoek zal
praktisch zijn: welke mogelijkheden heeft
ieder van ons om stappen te zetten richting
een duurzamere leefstijl. Meer informatie
volgt in de Kerkklok van maart.

UIT DE GEMEENTE
Verhuisd:
Hilde Lammers van de Gabrielstraat 38 Arnhem
naar Nijmegen
Ingekomen:
Mevr: J Smits-Neijenkamp te Wolfheze

VAN DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 12 februari a.s. komt Marie
ke van Hunen bij ons met een mooie beamer
presentatie over haar vakantie in Nepal in
het Himalaya gebergte.
Iedereen is van harte welkom.
Tot dan!
Namens de leiding
Hennie van Hunen, 026-3511147

VOORBEREIDING PAASCYCLUS
Net als vorig jaar wil ik de vieringen in de
Stille Week graag met een aantal mensen
voorbereiden. Dat doen we door met elkaar
in gesprek te gaan over de betekenis van
Pasen. Vervolgens zoeken we samen naar
teksten, liederen en liturgische vormen die
daarbij passen. We komen in totaal drie of
vier keer bij elkaar. Wil jij of wilt u dit jaar
hier graag aan meedoen? Meld je / meld u
dan nu vast aan. Halverwege maart hoop ik
dan een eerste bijeenkomst te kunnen plan
nen.
Ds. Hette Domburg
 

OPBRENGST COLLECTEN DECEM-
BER 2018
In de maand december hebben de collecten de vol-
gende bedragen opgebracht:
 
Datum   Diaconie  Kerk     Gebouwen  Koffiepot
                                          en terreinen
 
02-12     € 114,50   €   70,97  €   65,25   € 34,50
09-12     € 127,50   €   79,37  €   40,00   € 18,15
16-12     €   64,09   €   46,77  €   26,66   € 13,31
23-12     €   98,72   €   64,60  €   46,40   € 18,45
24-12 I   € 171,97   €   66,19
24-12 II  € 609,05   € 288,60  € 265,67
25-12     € 131,35   € 127,30  € 109,10
30-12     €   71,15   €   59,60  €   41,80   € 17,10
31-12     €   75,90
 
Op Oudejaarsavond is alleen voor het najaarsproject
van de diaconie gecollecteerd.
De collecte tijdens de kerstmarkt heeft € 468,30 op-
gebracht.
In de bloemenpot zat aan het einde van het jaar
€ 49,97.
 
Henny Roelofsen
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KINDERKERKNIEUWS
Na de Dankdag voor Gewas/Oogstdienst begin no-
vember hebben de kinderen samen met Hennie
Roelofsen wintertarwe gezaaid. De groei gaat voor-
spoedig: rechts zoals de tarwe er in december voor
staat. Linksonder foto van 14 januari jl.! … het gaat
dus heel goed met onze tarwe!
 
Hallo Meisjes en Jongens,
 
Een nieuw jaar is begonnen, maar ik wil nog heel even
terugblikken op de Kerst. Met name de familie dienst.
Net als vorig jaar heeft onze dominee, Hette, het
kerstverhaal verteld. Terwijl hij het verhaal vertelde,
mochten de kinderen die aanwezig waren, zich ver-
kleden als één van de personen in het verhaal. Dit was
voor sommige kindjes spannend, maar voor de
meesten leuk. Aan het einde van de dienst mochten
we allemaal een "Herman" (om een zgn. Vriend-
schapsbrood te bakken) meenemen. Deze had Jeske
voor ons gemaakt. Het was de bedoeling om goed
voor hem te zorgen. Deed je dit goed, dan kon je er
een lekkere cake van bakken. Ik ben benieuwd of het
jullie gelukt is om er iets moois van te maken.
 
En nu weer terug naar het nieuwe jaar. Op zondag 3
februari a.s. is er weer kinderkerk. Op deze dag is het
de zondag van het werelddiakonaat. De kerken hou-
den dan een collecte voor een land in nood. Deze
zondag is dat Bangladesh. Veel arme gezinnen wonen
langs de rivieroevers, die geen dijken hebben. Bij
cyclonen en wervelstormen spoelen hun huizen weg
en loopt landbouwgrond onder water. Van het collec-
tegeld worden schuilplaatsen, evacuatieplannen per
dorp gemaakt en worden de mensen getraind om
gewassen te verbouwen die goed tegen storm en
zware regens kunnen. Hier horen jullie meer over in
de kerk. We starten in de kerk om 10:00 uur, hebben
jullie zin om te komen?
 
Vriendelijke groet, Bea, Gerra en Chantal
 

DROOGTE IN ETHIOPIE (COLLECTE
ZONDAG 17 FEBRUARI)

WATEROVERLAST IN BANGLADESH
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UIT DE KERKENRAAD
Er  wordt, naar aanleiding van de notulen uit november
jl., gesproken over de ervaringen met het oudejaars-
avond-vesper. Die zijn positief. We besluiten dat vol-
gend jaar weer net zo te doen.
Bij de nabeschouwing van de heidag van 12 november
jl. wordt vastgesteld dat die dag maar gedeeltelijk aan
de verwachtingen heeft voldaan. De ‘communicatie’
is feitelijk niet aan bod gekomen. Het gezamenlijke
eten is geslaagd (en is voor herhaling vatbaar). We
besluiten daarom dat 2 à 3 keer per jaar samen te
gaan doen in de consistorie (ieder neemt een gerecht
mee van huis) en daarna samen een deel van de
avond  aan ‘bezinning’ te besteden. Hennie Roelofsen
brengt in herinnering dat er ook nog een nieuw be-
leidsplan moet worden gemaakt voor de komende vijf
jaar. 
De ‘stichting 150 jaar Dorpskerk Schaarsbergen’ is
opgericht, de akte is gepasseerd en de inschrijving bij
de Kamer van Koophandel is aangevraagd.
Begin 2018 is een plan ingediend voor het oprichten
van een leefgemeenschap voor jongeren in de pasto-
rie. In de loop van 2018 is hier een aantal keren over
gesproken en is het plan door de initiatiefnemers,
Jeske en Mark Alblas, bijgesteld. In de voorbereiding
van de kerkenraadsvergadering is nog een aantal
vragen van de kerkenraad schriftelijk beantwoord. In
kleine groepen wordt het plan besproken, daarna
worden plenair de voors en tegens uitgewisseld.
De meerderheid van de kerkenraad stemt voor het
plan om een leefgemeenschap op te richten in de
pastorie. Daarbij wordt aangetekend dat er over een
aantal zaken, waaronder duidelijke voorwaarden, nog
overleg nodig is, voordat het project gestart kan
worden.
Een aantal data om vast in de agenda te schrijven:
– 23 juni 2019: openluchtdienst met Eendracht;
– 10 mei 2020: openluchtdienst met militaire muzika-
le begeleiding;
– ...juni 2020: openluchtdienst met Eendracht;
– tijdens de Paaswake op zaterdag 20 april zal belij-
denis worden afgelegd.
De werkgroep duurzaamheid stelt voor om onze kerk
deel te laten nemen het netwerk ‘duurzame kerken’.
Niels van Hunen volgt Dick van Ouwerkerk op als ‘-
verbindingsman’ tussen het kloosterkamp en de ker-
kenraad.
Vanuit het College van kerkrentmeesters wordt mee-
gedeeld dat de organisatie van de actie Kerkbalans
weer is gestart. De actie begint op maandag 21 janu-
ari.
De opbrengst van de diaconale najaarsactie wordt op
3 februari overhandigd aan mevrouw Elly Smeekens.
Hennie Beijer geeft de gemeente een pluim voor de
grote opbrengst. Er wordt een bestemming voor de
voorjaarsactie gezocht door de werkgroep Werelddia-

konaat.
Marjan van Kleef dankt namens de Kerstmarktcom-
missie voor de goede samenwerking. Die dank is,
volgens de vergadering, wederzijds.
 
Fred Bosman, scriba.

150 JAAR DORPSKERK
SCHAARSBERGEN
De commissie die de voorbereiding van de festiviteiten
uitvoert, is druk bezig. Met groot enthousiasme wor-
den allerlei feestelijke vieringen verzonnen en een
voorlopig rooster gemaakt. Dat is nog wel zo voorlopig
dat ik daar nu even niets over ga vertellen, maar houdt
u alstublieft deze rubriek wel in de gaten want de
contouren van een feestelijk herdenken van het
150-jarig bestaan worden wel steeds duidelijker.
Wat al wel concreet is geworden is de ‘Stichting 150
jaar Dorpskerk Schaarsbergen’. De stichting is inmid-
dels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Belangrijkste doel van de stichting is het bijeen bren-
gen van voldoende gelden om alle festiviteiten moge-
lijk te maken.
 
Daarnaast is het noodzakelijk dat er voldoende
vrijwilligers uit de Schaarsbergse gemeenschap
komen om de feestelijkheden niet alleen financiëel
mogelijk te maken, maar ook de menskracht die
nodig is bij de uitvoering, beschikbaar te hebben.
 
Daarom nogmaals een oproep: laat uw belangstel-
ling blijken om mee te doen. Als u dat al hebt ge-
daan, hoeft dat niet nog een keer, uw naam is
genoteerd en u hoort er spoedig meer over.
 
Fred Bosman

MAGAZINE ‘PETRUS’
Magazine over geloof, hoop en liefde in de
Protestantse Kerk in Nederland.
Petrus? Nee, dit blad gaat niet over die ene
visser, die vriend en volgeling van Jezus.
Wel over de kerk, want die lijkt wel heel veel
op Petrus. Sterk als een rots, en tegelijk zwak
en feilbaar. Soms moedig, soms overmoedig,
soms te voorzichtig. Maar vooral een plek
waar ieder mens welkom is.
Een blad voor alle Petra’s en Petrussen!
Gratis aan te vragen op de volgende site:
https://www.protestantsekerk.nl/thema/petrus
(kijkt u anders achter in de kerk, wij gaan
een aantal exemplaren aanvragen)
 
Niels van Hunen en Else van Setten
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ONS NAJAARSPROJECT
 
VAN DE WERKGROEP VOOR HET WERELDDIACONAAT
 
Terugblik kerstkraam diaconaat voor Inloophuis
Sint Marten
Op zaterdag 15 december was het zover dat we onze
kraam op de sfeervolle kerstmarkt konden vullen met
allerlei, door leden van de werkgroep werelddiaco-
naat, zelfgemaakte producten. Gelukkig was er veel
belangstelling voor de kerststukjes, kerstkaarten,
boomstamlichtjes, jampottafereeltjes, mini tulband-
en taartbaksels, pakken appelsap van eigen boom en
de inmiddels beroemde potjes advocaat en stoofpeer-
tjes. Nog voor sluiting van de markt was onze kraam
uitverkocht!  Voor het najaarsproject Inloophuis Sint
Marten is het  bedrag van € 357,00 bijeengebracht.
Veel dank aan ieder die een steentje heeft bijdragen
aan dit mooie resultaat.
 
Werkgroep werelddiaconaat
Ineke Antuma.

VAN DE DIACONIE
ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 COLLECTE VOOR
DE DROOGTE IN ETHIOPIË
 
De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbron-
nen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft.
Voedselvoorraden raken op en stijgende voedselprij-
zen zorgen ervoor dat miljoenen mensen worden
bedreigd door hongerdood. In 2018 hebben meer dan
5 miljoen mensen dringend hulp nodig. Meer dan
375.000 kinderen zijn in acuut levensgevaar door
honger. Ze zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel,
water en voedingssupplementen.
 
Noodhulp & weerbaarheid vergroten
Kerk in Actie verleent noodhulp, en vergroot de
weerbaarheid van mensen door hen beter voor te
bereiden op rampen. Kerk in Actie biedt via de plaat-
selijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest
kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere)
vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger
tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen
voor toegang tot veilig (drink) water.
In die gebieden waar de droogte minder extreem is,
versterkt Kerk in Actie de weerbaarheid van mensen
en ondersteunt hun bestaanszekerheid. Ook het
noorden van Kameroen raakt langzaam maar zeker
haar bron van bestaanszekerheid kwijt doordat de
watertoevoer uit de bergen stopt, rivieren verdrogen.

Zondag Werelddiaconaat 3 februari –
Water is vriend en vijand in
Bangladesh
In de Kerkklok van januari jl. is door Hette al aange-
geven dat de jaarlijkse zondag werelddiaconaat een
zondag is om erbij stil te staan dat wij anderen in nood
te hulp moeten schieten. Zoals de wereld deed voor
ons bij de watersnoodramp in 1953. Zondag 3 febru-
ari nemen wij u mee naar Bangladesh waar voor veel
Bengalen het water tot aan de lippen staat. Bijna
jaarlijks treden daar de rivieren buiten hun oevers. Een
ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt
voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot
gevolg dat de overstromingen vaker, heftiger en meer
onberekenbaar zullen worden. Een goede voorberei-
ding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere
plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van
de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem
op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig
in veiligheid kunnen brengen.  Zondag werelddiaco-
naat doet een appèl op ons om samen in actie te
komen. In de liturgie en gebeden is er aandacht voor
mensen in nood en de opbrengst van de collecte is
bestemd voor  steun aan rampenpreventie in Bangla-
desh.
 
Werkgroep werelddiaconaat
Ineke Antuma.
 
 
 
 KERKBALANS 2019
Op het moment van het verschijnen van de Kerkklok
is de Actie Kerkbalans 2019 nog in volle gang. Het is
deze dagen erg nat en het wordt nu ook weer kouder.
Desondanks hoop ik dat de vrijwilligers, die de enve-
loppen rondbrengen en weer ophalen daarin zijn ge-
slaagd. Hen wil ik in de eerste plaats hartelijk bedan-
ken voor hun inzet. Vrijdag 2 februari hopen we de
eerste balans op te kunnen maken, door alle ontvan-
gen antwoordstrookjes te inventariseren. Op basis
van uw toezeggingen kunnen wij als kerk te Schaars-
bergen uitvoering geven aan ons beleidsplan 2019.
Het is daarom voor ons van belang dat we alle ant-
woordstrookjes op korte termijn, graag ingevuld, weer
terugontvangen. Mocht u vergeten zijn de antwoord-
enveloppe af te geven of op te sturen, dan kunt u deze
altijd nog bij mij in de brievenbus (Strolaan 20 6816P-
N) deponeren of zondag afgeven aan de ouderling/
rentmeester. In de volgende Kerkklok laten wij u weten
hoeveel de totale toezegging is geworden.
 
Namens het college van Kerkrentmeesters,
Henk van Hunen
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OPKOMST EN ONDERGANG VAN
EEN PROTESTANTSE UNIVERSITEIT
Van 1585 tot 1811 is er een universiteit gevestigd in
de Friese stad Franeker. Bij de oprichting van de
universiteit bevinden we ons in de Opstand (Tachtig-
jarige oorlog).
Groningen is Spaansgezind, maar in Friesland is de
macht in handen van een klein clubje calvinisten ge-
komen. Om hun machtsbasis uit te breiden is het goed
om meer protestantse predikanten te hebben. De
dichtstbijzijnde opleidingsplaats is de universiteit in
Leiden. Voor veel jonge mannen uit Friesland is de
reis naar Leiden te ver en te duur. Er wordt besloten
om een universiteit in Friesland op te richten. Het ligt
voor de hand om deze in de belangrijkste stad van
Friesland te vestigen en dat is natuurlijk de hoofdstad
Leeuwarden. Maar Leeuwarden heeft nogal wat te
stellen met de Friese edelen. Daarom wordt besloten
om de universiteit in Franeker te vestigen, omdat het
hier relatief rustig is op het oorlogsfront en er ruimte
is in de vorm van het pas ontruimde Kruisbroeder-
klooster.
 
Als Willem van Oranje in 1584 wordt vermoord blijkt
dat zijn plaatsvervanger Willem Lodewijk veel sympa-
thie heeft voor de Friese universiteitsplannen. Er komt
schot in de zaak en in 1585 worden geleerden uitge-
nodigd om een professoraat aan te nemen aan de
Franeker universiteit.
 
Zoals te verwachten valt is de theologische faculteit
de belangrijkste, maar ook voor rechten, filosofie,
Grieks en Hebreeuws worden professoren aangetrok-
ken. Alleen de bezetting van de leerstoel geneeskun-
de kost aanvankelijk veel moeite. Het onderwijs is, net
als in Leiden, verdeeld over vier faculteiten: godge-
leerdheid, rechten en geneeskunde (de hoge facultei-
ten) Daarnaast is er de faculteit die zich bezighoudt
met letteren en wijsbegeerte. De universiteit heeft
meestal goede hoogleraren. Zo goed zelfs dat de
professoren vaak door de universiteiten van Utrecht,
Leiden en Groningen worden weggekocht. Aanvan-
kelijk kiezen veel studenten voor Franeker. De stu-
denten komen vooral uit Friesland, maar ook uit het
buitenland en dan voornamelijk Duitsland. In de
achttiende eeuw komen steeds minder studenten naar
Franeker. Ten dele wordt dit veroorzaakt doordat de
universiteit uit geldgebrek minder klinkende namen
kan benoemen. Maar ook de concurrentie van andere
universiteiten en de verminderde populariteit van de
academische rondreis van studenten spelen een rol.
In 1811 heft keizer Napoleon de universiteit van Fra-
neker dan ook op. Franeker stond bekend als de
universiteit met de meest losbandige studentenbevol-
king van Nederland. De bijnaam van de Franeker
student is dan ook de Franeker Loskop. Er is in Fra-

neker niet zo veel te doen voor de heren studenten.
Daardoor wordt, gedreven door verveling, nogal eens
overgegaan tot overmatig drankgebruik, vechtpartijen
en verstoringen van de openbare orde. De recht-
spraak over de ordeverstoorders wordt door het se-
naatsbestuur zelf verricht. De rector-magnificus en de
vertegenwoordigers van de vier faculteiten spreken
recht. 
P.S.  Aan de Franeker Universiteit hebben ook enke-
le Mensonidessen theologie gestudeerd. 1. Sijbran-
dus Mensonis (1586), Menso Sybrandi (1614), Paulus
Mensonis (1627), Livius Mensonides (1648), Sybran-
dus Mensonis (1648), Haye Jans Mensonides (1772).
 
Rien Mensonides
 

HERDENKINGSMONUMENT GEDE-
PORTEERDE JODEN ARNHEM WO II
De Commissie Herdenkingsmonument gedeporteer-
de Joden Arnhem WO II vraagt onze aandacht voor
een plan voor de totstandkoming van een bijzonder
monument. Een monument om stil te staan bij een
aangrijpende periode in de Arnhemse geschiedenis,
maar ook om waakzaamheid en bewustwording te
bevorderen bij huidige en toekomstige generaties.
Het gaat om een monument dat er in vele steden in
Nederland wel is, maar nog niet in Arnhem ter nage-
dachtenis aan de Joden in deze stad die tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd naar diverse
concentratiekampen in Duitsland, Polen en elders.
Van de 1.400 Joden die er voor de Tweede Wereld-
oorlog in Arnhem woonden zijn er slechts 200 terug-
gekomen in de verwoeste stad.
In overleg met de gemeente Arnhem is het voornemen
om het monument een plek te geven nabij de Arnhem-
se synagoge en de Eusebius, de voormalige joodse
buurt.
De conceptbegroting laat zien dat er in totaal maxi-
maal € 25.000,- nodig is om de plannen, zoals die er
nu liggen, te kunnen realiseren. De stand is momen-
teel ca. € 11.000,-.
Hiervoor worden Arnhemse bedrijven, kerkelijke in-
stellingen, culturele instellingen en particulieren bena-
derd.
 
De Commissie Herdenkingsmonument gedeporteer-
de Joden Arnhem WO II
 
Gegevens van de stichting die de geldstroom verzorgt:
Stichting Viering nationale Feest- en gedenkdagen te
Arnhem
Het rekeningnummer is NL12INGB0002974018
Vermelding “Joods Herdenkingsmonument”
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Indien onbestelbaar:  Strolaan 20, 6816 PN Arnhem


