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AGENDA
 3 maart          Start Voorjaarsproject Werelddiaconaat
 7 maart         Koken voor Kruispunt door Rens
                      Plaschek
12 maart       Ouderenkring, Dorpshuis, 14.30-16.30
                     uur
24 maart       Aanschuifdiner, Dorpshuis, 17.30 uur
28 maart       Thema avond “Duurzaamheid”, door
                      Teus van Eck, Dorpshuis, 20.00 uur (zie
                      ook Kerkklok febr.)
 3 april          “Geloof en Economie”, lezing dr. Roelf
                     de Haan, Dorpskerk, 20.00-21.30 uur
                     (zie ook KK febr)
13 april         van 10-12 uur: Inleveren boeken voor
                       de boekenmarkt op Koningsdag, bij onze
                     Dorpskerk
 
De cantorij repeteert elke maandagavond in de con-
sistorie van 19.30-21.00 uur.

INHOUD
2 Colofon-agenda-inhoud
3 Dorpskerk in beweging-Bij de zondagen
5 Uit de kerkenraad-In memoriam
6 Paascyclus-Kring 30-50-Kring Bijbellezen-Anders
denken over economie
7 Duurzaam kerk zijn-Thema-avond Duurzaamheid
8 Leefgemeenschap pastorie-Ouderenkring-Schoon-
maakdag-Uit de gemeente-Diakonie
9 Voorjaarsproject-Taizé gebeden
10 Kerkbalans-Kinderkerk nieuws
11 Boekenmarkt-Interview Ds. Ronald Heins
12 Aanschuifdiner-Airborne pelgrimage
13 Het was lekker-Groot Refomatiekoor
14 Opbrengst collecten
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DORPSKERK-IN BEWEGING
Er is sinds kort een Dorpskerken-beweging binnen de
Protestantse Kerk in Nederland. We zijn daar als
Dorpskerk van Schaarsbergen niet bij aangesloten,
maar wie weet gebeurt dat in de toekomst nog.
Waar gaat het om? De Dorpskerkenbeweging is
ontstaan vanuit de vraag, onder welke voorwaarden
er voor dorpskerken toekomst kan zijn. Die vraag is
vooral daar acuut, waar de kerkelijke gemeenschap
te klein dreigt te worden om op dezelfde voet verder
te gaan. Het wordt te kostbaar om een gebouw en een
predikant te onderhouden. Het wordt steeds moeilijker
om de bestaande organisatie ‘overeind te houden’ met
een beperkt aantal mensen.
 
Het aardige van de Dorpskerkenbeweging is, dat men
op een andere manier wil kijken. Niet vanuit wat er
‘nog wel’ en ‘niet meer’ is. Daarvan kun je in een kramp
geraken.
 
In plaats daarvan daagt de beweging uit om te kijken
wat er in het dorp gebeurt. Probeer vanuit de kerk in
gesprek te gaan met mensen en organisaties in het
dorp, over wat mensen zorgen baart, bezighoudt, in-
spireert. Zo kun je levensvragen op het spoor komen,
waarbij de kerk een rol van betekenis kan spelen.
 
Daarbij kan het ook helpen eens in het verleden te
duiken om te ontdekken, welke rol de kerk door de
eeuwen heen gespeeld heeft. Ik las over een kerk die
in het verleden als hangplek voor de jeugd gefungeerd
heeft. En over een kerk waarin tot in de 17e eeuw
kermis gehouden werd.
We zijn bezig met een mooie groep mensen te werken
aan de viering van 150 jaar Dorpskerk in Schaarsber-
gen. En de insteek die we gekozen hebben sluit goed
aan bij het advies van de Dorpskerkenbeweging: ga
in gesprek met mensen in het dorp en met organisa-
ties. Leg verbinding. Zoek naar nieuwe functies die
het gebouw en het terrein kan hebben voor de dorps-
gemeenschap. Zet de deuren open.
Ik hoop dat we dat op zo’n manier kunnen doen, dat
we niet blijven steken in het ‘organiseren’ van activi-
teiten, maar dat we al doende een laag dieper gaan.
Dat er in de contacten wezenlijke vragen over de
leefbaarheid van het dorp gesteld worden. En dat
daarin ook ruimte komt voor levensvragen. En dat
mensen dan mogen ontdekken, dat de kerk een plaats
kan zijn om die levensvragen met elkaar te overden-
ken. Niet een gesloten bolwerk met antwoorden die al
van te voren vastliggen. Maar een ontmoetingsplaats,
waar we samen als dorp naar nieuwe wegen mogen
zoeken, in ons individuele leven en ook als gemeen-
schap.
Ds. Hette Domburg

BIJ DE ZONDAGEN
Zondag 3 maart (8e na Epifanie), ds. Hette Dom-
burg, aanvang 10.00 uur
 
Thema: fundament onder het leven. Jeremia waar-
schuwt tegen hypocrisie in kerk en geloof. Het volk
moet niet denken dat de tempel en de godsdienst
bescherming bieden, wanneer ze in het gewone leven
niet doen wat God van hen vraagt. Het komt erop aan
dat ze elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelin-
gen, wezen en weduwen niet onderdrukken, 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 ‘fun-
dament’ 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: Michiel Vanhoecke
Lector: Marjoh Verstraten
 
Zondag 10 maart, (1e van de 40 dagen), ds. Moni-
que Maan, aanvang 10.00 uur
 
Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd,
starten we onze weg naar Pasen met Lucas 4: 1-13.
Jezus is gedoopt in de Jordaan en uit de hemel klonk
Gods stem: ‘Dit is mijn zoon, mijn geliefde’. Voordat
Jezus aan zijn openbare leven zal beginnen, trekt Hij
zich eerst terug in de woestijn om zich te bezinnen op
de weg die Hij zal gaan. De woestijn staat in de bijbel
symbool voor de ruimte voor bezinning en inkeer. Het
is de plek waar ook de vragen en twijfels in alle hef-
tigheid op je af kunnen komen. In het verhaal van
Lucas komen ze samen in de stem van de duivel – als
tegenover van de stem van God die bij de doop ge-
klonken heeft. De duivel: de grote uitdager, de macht
die op zoek naar kwetsbare plekken – bij Jezus en bij
ons.
Leesrooster: Deuteronomium 5: 6 t/m 21 en Lucas 4:
1 t/m 13
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Roos Nijmeijer
 
Zondag 17 maart, (2e van de 40 dagen), ds. Wim
van der Kooy, aanvang 10.00 uur
 
Onder leiding van collega Hette Domburg zijn een
aantal mensen zich aan het verdiepen in een lijvig
boekwerk van dr. Roelf Haan  "Vergeten vragen" uit
2015. Haan is econoom en was verbonden aan de
Theologische Opleiding in Buenos Aires, Argentinië.
Als beleids-ambtenaar werkte hij bij het Internationa-
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le Monetaire Fonds in Washington en aan de ministe-
ries van Financiën en Buitenlandse zaken in Den-
Haag. Tussen 1985 en 1997 was hij algemeen direc-
teur van het IKON in Hilversum. De centrale vraag die
in zijn boek aan de orde komt is: dient de economie
de mens of is de mens ondergeschikt aan het markt-
systeem van de economie, zoals dat nu eenmaal
functioneert? Waar bevinden zich de handvatten voor
een rechtvaardige economie die de menselijke waar-
digheid dient? En hoe zit dat voor ons, Calvinisten, als
het gaat over het economische denken van Calvijn?
Een groot accent ligt in dit boek op Calvijn's denken
over het  "rente-begrip". Kan en mag dat naar Bijbelse
maatstaven en hoe dienen wij dat dan te hanteren?
Op 3 april a.s. komt Roelf Haan zelf naar Schaarsber-
gen voor een open avond over "economie en geloof".
U allen bent voor die avond (aanvang 20.00u) van
harte uitgenodigd. In de dienst van zondagmorgen 17
maart wil ik met u stilstaan bij één van de bijbelgedeel-
tes die in het boek ter sprake komen: "de gelijkenis
van de onrechtvaardige rentmeester". (Lukas 16:1-9)
We zitten er dan meteen een beetje "in" en wie weet
wat voor vragen dat oproept als voorbereiding voor de
avond met Roelf Haan van 3 april.
Leesrooster: Lucas 16: 1 t/m 9
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Frans Kappelle
 
Zondag 24 maart, (3e van de 40 dagen), ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur
 
Thema: verleden en toekomst? In de eerste lezing
horen we hoe God door het gejammer van de Israë-
lieten in Egypte herinnerd wordt aan de belofte, die hij
aan Abraham heeft gedaan. Op grond van die belofte
mogen de moedeloze Israëlieten op bevrijding hopen.
Bij Lucas lezen we een korte discussie over de vraag,
of het ongeluk dat mensen trof hun eigen schuld was.
Daar is Jezus het niet mee eens. Dan volgt een korte
gelijkenis over een vijgenboom die geen vrucht draagt.
De eigenaar wil hem omhakken, maar de tuinman pleit
voor de boom: geef de boom nog een jaar de kans,
dan doen we er alles aan om hem te laten gedijen.
Hoe kijken wij naar het verleden? Is het voor ons een
bron om hoop uit te putten, zoals Israël uit Gods be-
loften hoop put? Of is het enkel een verklaring waarom
de dingen zijn zoals ze zijn? Leggen we ons neer bij
het heden, of zoeken we in geloof een nieuwe
toekomst?
Leesrooster: Exodus 6: 2 t/m 9 en Lucas 13: 1 t/m 9
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Alieke Stijf
 
Zondag 31 maart, (4e van de 40 dagen), ds. Hette

Domburg, aanvang 10.00 uur
 
Thema: vergeving en verzoening 2 Kronieken 36
vertelt van de ondergang van Jeruzalem door de inval
van de Babyloniërs. Deze historische gebeurtenis
wordt geduid als straf op de ongehoorzaamheid van
de leiders van het volk. ‘Zeventig jaar bleef het land
braak liggen en had het rust, totdat alle niet in acht
genomen sabbatsjaren vergoed waren’. Daarna
namen de Perzen de macht over en zij lieten de Is-
raëlieten terug naar Jeruzalem keren, om de tempel
te herbouwen. We lezen hiernaast de gelijkenis van
de verloren zoon, die terugkeert in het huis van zijn
vader. Net als het volk in 2 Kronieken kwam de jong-
ste zoon door eigen toedoen in de problemen. En net
als zij keert hij uiteindelijk, wijzer geworden, terug naar
huis. Kan hij met een schone lei beginnen? Of blijft hij
gevangene van de fouten uit zijn verleden? Zo komen
we bij de vraag naar vergeving en verzoening. Hoe
speelt die vraag in ons leven? Welke bemoediging
spreekt er uit de Bijbelse verhalen?
 
We willen de vier jongeren, die via Taizé in de Veertig
Dagentijd bij Mark en Jeske logeren, betrekken bij de
voorbereiding van deze dienst.
 
Leesrooster: 2 Kronieken 36: 14 t/m 23 en Lucas 15:
11 t/m 32
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Karianne Hulshof
 
Zondag 7 april, (5e van de 40 dagen), ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur
 
Thema: vasten en zuiveren. Het is de vastentijd. Maar
wat is vasten? In de tekst uit Jesaja lezen we hoe God
naar vasten kijkt. Het blijkt volop diaconie te zijn! Je
brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan
armen zonder huis, etc. In Lucas lezen we de gelijke-
nis van de onrechtvaardige pachters. Zij beschouwen
de wijngaard als hun eigendom en weigeren de op-
brengst af te staan aan de landeigenaar. Zo geeft
Jezus kritiek op de religieuze leiders die de godsdienst
gebruiken voor hun eigen gewin in plaats van God te
dienen. Beide teksten nodigen uit om opnieuw kritisch
naar ons eigen godsdienstig leven te kijken. Wat
brengen we in praktijk? Hoe zuiver zijn onze motie-
ven? In deze voorbereidingstijd naar Pasen toe zijn
dat goede vragen om bij stil te staan.
Leesrooster: Jesaja 58: 6 t/m 10 en Lucas 20: 9 t/m 19
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Frans Kappelle
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UIT DE KERKENRAAD
De stand van zaken met betrekking tot het pioniers-
plan voor de leefgemeenschap in de pastorie, wordt
besproken aan de hand van een notitie over het
overleg tussen het college van kerkrentmeesters,
Jeske en Mark Alblas en Erik Verwoerd als vertegen-
woordiger van de PKN-dienstenorganisatie.
De kerkenraad staat positief tegenover de plannen.
Het wachten is nu op de feitelijke uitwerking in een
definitief pioniersplan dat voor alle betrokkenen ac-
ceptabel is. Er zal een stichting worden opgericht die
juridisch verantwoordelijk is voor de gang van zaken
in de leefgemeenschap. Het bestuur van die stichting
zal bestaan uit vijf personen, waaronder twee kerken-
raadsleden en twee gemeenteleden.
 
Afgelopen jaar is de vergaderfrequentie van de ker-
kenraad lager geweest dan tot dan toe gebruikelijk.
Er wordt van gedachten gewisseld over de vraag: één
keer per maand of één keer per twee maanden ver-
gaderen. Als de kerkenraad wat meer inhoudelijk
bezig wil zijn dan is één keer per maand beter en aldus
wordt besloten. De eerste dinsdag van de maand
wordt (weer) de vaste dag.
Er wordt ook besloten dat we zo af en toe een keer
gezamenlijk zullen eten voorafgaand aan de kerken-
raadsvergadering. De eerste keer zal dat op zijn op 7
mei a.s.. Het moderamen zal een en ander proberen
te organiseren. Iedereen wordt verzocht na te denken
over een mogelijk inhoudelijk thema voor die datum.
 
Vanuit het ouderlingenberaad wordt een verzoek van
de organisatie achter het yoga-festival om op zondag
8 september eventueel iets gezamenlijks met de
kerkgangers te organiseren, toegelicht. Wij als ker-
kenraad  bespreken dat en vinden dat niet zo’n heel
goed idee. Aldus zal door Henny aan de ‘yoga-orga-
nisatoren’ worden doorgegeven.
Dat laat onverlet dat het ons wenselijk lijkt om de grote
tent, waarin het festival zal plaats vinden, te laten staan
t/m 14 september ten behoeve van ‘onze’ viering van
het begin van het 150-jarig jubileum.
Tenslotte wordt meegedeeld dat er een gesprek met
een kandidaat-ouderling (er zijn immers twee vacatu-
res voor ouderling) heeft plaats gevonden. Die per-
soon neemt de vraag in overweging.
Vanuit het college van kerkrentmeesters wordt het
resultaat van de actie Kerkbalans toegelicht. De (nog
niet helemaal definitieve) opbrengst is iets lager dan
vorig jaar, maar niet verontrustend veel lager. Het
begrote tekort wordt nu iets hoger. Over de grote af-
hankelijkheid van een bepaalde leeftijdsgroep voor de
kerkelijke inkomsten wordt nog wat gefilosofeerd.
Cherry Ponsen, verantwoordelijk voor de commer-
ciële verhuur, heeft die taak neergelegd. Er is door
Marcel Bax overleg gepleegd met een mogelijke op-

volger, het resultaat daarvan horen we t.z.t.
Ten behoeve van de controle van de jaarrekening (die
overigens zo goed als klaar is) worden Teun Alblas
en Willem Nijmeijer benoemd. De jaarrekening komt
in een volgende vergadering aan de orde.
Vanuit de diaconie wordt de door Leo gecontroleerde
jaarrekening gepresenteerd en vastgesteld. Het
overschot op de rekening bestaat nog steeds uit het
YAM-geld. Dat zal de komende tijd passend worden
besteed.
De opbrengst van de voorjaarsactie zal worden be-
stemd voor een school in Colombia. De sobere
maaltijd zal in de vastentijd weer worden georgani-
seerd.
Tijdens de rondvraag brengt Leo Uijl te berde dat we
moeten gaan nadenken over een bestemming voor
het Koetshuis. Dat nadert namelijk het stadium waar-
in het gebruikt kan gaan worden.
Hennie Roelofsen brengt namens de werkgroep ‘duur-
zaamheid’ het verzoek over of onze gemeente zich
wil aansluiten bij de organisatie van de ‘groene ker-
ken’. Dat verzoek komt volgende keer op de agenda.
 
Fred Bosman, scriba
 
IN MEMORIAM JITTY ALBLAS -
KLASEMA
Op 11 februari is Jitty Ablas in haar huis in Arnhem
overleden. Jitty werd op 19 maart 1939 geboren in
Sneek en had een broer en twee jongere zussen. Na
de middelbare school volgde ze een opleiding tot
verpleegster en ging ze in Amsterdam werken in het
Diaconessen Ziekenhuis. Daarover kon ze later mooie
verhalen vertellen, zoals over de zuinigheid die
maakte dat de verpleegsters de broodkorsten aten die
patiënten overlieten. Van huis uit was Jitty niet kerke-
lijk. Door haar eerste huwelijk trad ze toe tot de Her-
vormde Kerk. Ze kreeg drie kinderen: Harm, Femke
en Jelmer, die opgroeiden in Arnhem. Nadat Jelmer
op jonge leeftijd een ernstig ongeluk kreeg, wijdde Jitty
zich vol liefde aan de zorg voor Jelmer. Na haar
scheiding stond ze er alleen voor met de zorg voor de
drie kinderen. Dat deed ze volgens de kinderen op
geweldige wijze. Om de kost te verdienen deed ze een
opleiding voor audiometriste en reisde samen met
wisselende artsen het land door om bedrijfskeuringen
te doen. In 1997 leerde Jitty Teun Alblas kennen, met
wie ze in 1998 trouwde. Via Teun kwam ze bij de
Dorpskerk in Schaarsbergen en ontwikkelde zich tot
een zeer actief lid van de gemeente. Ze zong in de
cantorij, werd ouderling en contactpersoon. Ze stak
graag haar handen uit de mouwen als er een maaltijd
bereid moest worden voor de startzondag of een
aanschuifdiner.
Verschillende keren kreeg Jitty te maken met kanker.
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De derde keer werd haar fataal, na een periode
waarin ze moedig diverse behandelingen onderging.
En ze had hoop dat de nieuwste behandeling haar nog
wat meer tijd van leven zou geven. Zo kwam haar
overlijden toch nog heel onverwachts.
In een dankdienst voor haar leven hebben we op 16
februari afscheid van Jitty genomen. Daarbij lazen we
uit 1 Johannes 4 dat ‘niemand ooit God heeft gezien’,
maar dat ‘als wij elkaar liefhebben de liefde van God
in ons werkelijkheid geworden is.’ Woorden die aan-
sloten bij de wijze waarop Jitty betrokken was bij kerk
en geloof. Geloof dat voor haar geen stellig weten was,
maar een zoeken en hopen, dat vorm kreeg in liefde-
vol omzien naar anderen. Zo konden we haar toever-
trouwen aan de God op wie zij hoopte. Wij wensen
haar man Teun en verdere familie Gods nabijheid en
troost toe in de moeilijke tijd die voor hen ligt.
Ds. Hette Domburg

VOORBEREIDEN PAASCYCLUS
De Stille Week – de week voor Pasen – heeft een
bijzonder karakter door de drie avondvieringen
voorafgaand aan Pasen. Op Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag komen we in de
avond bij elkaar rond de verhalen die spelen in
dagen en uren voorafgaand aan de kruisiging en
opstanding van Jezus. Wat betekenen deze verha-
len vandaag voor ons? Welke waarde heeft de
Stille Week? Hoe willen we de vieringen vormge-
ven? Ik wil deze vieringen graag met elkaar voor-
bereiden. Drie mensen hebben zich al aangemeld
en er is nog plaats om mee te doen. We komen in
totaal drie of vier keer bij elkaar. De bijeenkomsten
worden gepland in week 12, 13 en 14, met eventu-
eel nog een keer in week 15. Wil jij of wilt u hier
graag aan meedoen? Meldt u / meld je aan bij mij
vóór 10 maart. Hette Domburg

KRING 30-50 – TIJD VOOR …
Binnenkort is het weer TIJD VOOR… de kring 30-50.
Op het programma staat het volgende:
Hoe gaan we om met de tijd die ons gegeven is? En
hoe beleven we de seizoenen  van het jaar en van het
leven? Kostbare tijd, vrije tijd, werktijd, kwaliteitstijd,
etenstijd, kindertijd, extra tijd, zaaitijd, oogsttijd... Rond
dit thema met elkaar in gesprek, samen een 'goede
tijd' hebben van ontmoeting, ontspanning en verdie-
ping.
Er is een datumprikker aangemaakt waarop je kunt
reageren. Heb je geen datumprikker ontvangen en wil
je toch graag mee doen? Mail of app mij even (hette.
domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl / 0681803499).
Hette Domburg
 
 

KRING BIJBEL LEZEN IN DEZE
TIJD
Zijn Bijbelteksten nog relevant voor onze
tijd? Zeker wel! De menselijke vragen waar
de schrijvers mee bezig zijn, zijn van alle
tijden. Het is soms wel even zoeken naar een
goede ingang. Maar in gesprek met elkaar
vinden we die altijd wel. En dan blijkt de
Bijbel een gesprekspartner die ons nog eens
op andere gedachten brengt! 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: 28 februari,
14 maart, 28 maart en 11 april, van 14.00
tot 15.30. In principe in de consistorie.
Informatie en aanmelding: ds. Hette Dom
burg.

ANDERS DENKEN OVER ECONO-
MIE – THEMA AVOND ECONOMIE EN
GELOOF
Lezing en gesprek over ‘Economie en geloof.’ Bij al-
lerlei keuzes die in de samenleving gemaakt worden,
spelen economische argumenten een belangrijke rol.
Flexibilisering van de arbeidsmarkt, kostenbeheer-
sing in onderwijs en zorg, economische haalbaarheid
van klimaatbeleid, 24 uurs economie, de bankencrisis,
etc. Dat zijn geen onderwerpen die alleen maar ver
van ons afstaan, ze raken ons in het dagelijks leven.
Sinds de jaren negentig is een bepaalde manier van
denken in de economie gaan overheersen. Daarin
staat de gedachte centraal dat het beste resultaat voor
iedereen wordt bereikt wanneer ieder zich richt op zijn
eigen belang. En dat belang wordt vervolgens uitge-
drukt in geld. Rationeel economisch handelen bete-
kent dan: je winst maximaliseren.
Valt hierover nog te discussiëren? Zijn er misschien
kritische vragen te stellen bij wat in naam van ‘de
economie’ gezegd wordt? Hoe ‘objectief’ is de econo-
mische theorie eigenlijk? Wat zijn de vooronderstel-
lingen waarmee zij werkt? En welke vragen zijn daar
vanuit christelijk geloof bij te stellen?
Dr. Roelf Haan wil ons deze avond uitdagen om een
verbinding te leggen tussen geloof en denken over
economie. Hij doet dat aan de hand van zijn boek ‘-
Vergeten vragen. Humanisme in economisch-theolo-
gisch perspectief’. Een boek dat is geschreven uit
onvrede met de gebruikelijke commentaren op de
economische actualiteit. (Zie kerkdienst 17 maart)
Roelf Haan werkte als econoom voor de ministeries
van BuZa en Financiën en voor het IMF. Hij doceerde
economie aan de theologische hogeschool in Buenos
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Aires, Argentinië. Later was hij directeur van IKON en
bestuurslid van o.a. Solidaridad.
Kom luisteren en praat mee! Woensdag 3 april, vanaf
20.00 uur in de Dorpskerk.
 
 DUURZAAM KERKZIJN
De Werkgroep Duurzaamheid heeft Bert Wolters be-
reid gevonden zijn maandelijkse column voor het
kerkblad van de PG te Elst ook in onze Kerkklok te
publiceren. Bert Wolters is diaken met als bijzondere
opdracht de inzet voor duurzaamheid.
 
Onze opdracht
 
In Genesis 1:28 staat: ‘God zegende de mensen. Hij
zei: ‘… Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En
ook over de vissen in de zee, over de vogels in de
lucht en over alle dieren op het land.’ Verderop, in
Genesis 2: 15 ‘… De mens moest voor de tuin zorgen
en erop passen.’ Zo hebben we van God de opdracht
gekregen om goed voor Zijn schepping te zorgen.
Duurzaam beheer is daar onlosmakelijk mee verbon-
den.
 
Van een lineaire naar een circulaire economie
 
Bij duurzaam beheer hoort een andere manier van
omgaan met de materialen die God ons heeft gege-
ven. We zijn tot nu toe vooral gewend aan een lineai-
re economie waar we spullen maken, die gebruiken
en daarna weggooien.
Maar een circulaire economie is veel duurzamer. In
een circulaire economie is er (vrijwel) geen afval. De
spullen die gemaakt worden gaan lang mee, kunnen
eenvoudig gerepareerd worden en hergebruikt.
Kringloopwinkels en rommelmarkten spelen een be-
langrijke rol in het hergebruik. Maar ook wat we nu
afval noemen kan beter gebruikt worden dan wegge-
gooid. We zien dat de mogelijkheden om ‘afval’ ge-
scheiden aan te leveren beter worden. Die kunnen
weer hergebruikt worden of uiteindelijk gerecycled.
Ons afval
Zowel thuis als in de kerk en de Ruimte hebben we
verschillende soorten afval: glas, plastic, GFT, papier,
rest. Als we dat goed scheiden draagt dat bij aan een
circulaire economie; een economie die minder afhan-
kelijk is van nieuwe grondstoffen, dus langer vol te
houden. In Overbetuwe kunnen we veel materialen
gescheiden inzamelen. Dat is goed voor het milieu en
voor onze eigen portemonnee, want de grijze bak
hoeft veel minder vaak geleegd te worden. Wie wil dat
niet?
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG Elst, 
woltersbw@gmail.com
 
 
 
 

THEMA-AVOND DUURZAAM
HEID SCHAARSBERGEN
Hoe zit het met energieverbruik en CO2
uitstoot in Nederland? En wat kan ik zelf
doen om mijn woning te verduurzamen? Kom
voor antwoorden op deze vragen naar de
thema-avond van de kersverse Werkgroep
Duurzaamheid die is opgestart vanuit onze
kerk en waarin ook niet kerkelijk betrokken
Schaarsbergers meedoen. Na een korte inlei
ding door de werkgroep zal dr. Teus van Eck
een presentatie geven over het energievraag
stuk en een 10 stappen-plan voor verduur
zaming van bestaande woningen.
 
De werkgroep heeft als doel om het onder
werp ‘duurzaamheid’ geregeld onder de
aandacht te brengen. En daarnaast te zoeken
naar concrete stappen die mensen individu
eel, maar die wij ook samen kunnen zetten
in de richting van een meer duurzame manier
van leven.
 
Teus van Eck heeft meer dan 40 jaar erva
ring in de energiesector. Zijn achtergrond is
Technisch (Elektrotechniek) en Economisch
(Business Economics, Erasmus University
Rotterdam). Hij heeft gewerkt in staf- en
management posities voor diverse bedrijven
binnen en buiten Nederland. Sinds 2006 is
Teus onafhankelijk specialist in Elektriciteit,
Warmte en Duurzaamheid. Hij is actief bin
nen de werkgroep duurzaamheid van de
Protestantse Gemeente Oosterbeek.
 
De thema-avond is op donderdag 28 maart
2019 in het Dorpshuis.
Het programma ziet er als volgt uit.
19.45 uur inloop
20.00 uur welkom en korte inleiding door de
werkgroep
20.05 uur presentatie door Teus van Eck
21.00 uur pauze met koffie / thee (gratis)
21.15 uur vragen stellen in groepjes
22.00 uur plenaire afsluiting
 
Graag tot de 28emaart, U bent van harte
welkom!
 
Namens de Werkgroep Duurzaamheid
Schaarsbergen, Ad Paul, ad.paul@ziggo.nl
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EEN LEEFGEMEENSCHAP IN DE
PASTORIE
Het idee van de leefgemeenschap komt voort uit het
ervaren van een bron van inspiratie wanneer je met
elkaar geloof en leven deelt. We willen jonge mensen
een kans geven om zich in deze maatschappij te
ontwikkelen in hun geloof door er actief mee bezig te
zijn.
Toen de Pastorie niet voor woonruimte van de huidige
predikant nodig bleek, zijn we op zoek gegaan naar
een concrete invulling wat we hierin met een leefge-
meenschap willen bereiken: 5 jong volwassenen
(tussen de 18 en 30 jaar) die tijd willen besteden aan
de ontwikkeling van hun eigen geloof en dit willen
delen met de inwoners van Schaarsbergen en de
kerkgemeente. Door het organiseren en bijdragen aan
activiteiten in de pastorie, de kerk, het Dorpshuis of
elders in het dorp, kunnen de mensen de vreugde
ontdekken die het geloof kan geven. Aan de ene kant
is er het dynamische, sprankelende van de jonge
generatie met de gastvrije leefgemeenschap, aan de
andere kant is er het zoeken naar rust en contempla-
tie, de ontmoeting met God.
 
Wij hebben ervaren dat veel mensen ons willen helpen
met de totstandkoming van de leefgemeenschap en
mee willen helpen om dit plan tot een succes te maken.
Voor ons is het ook van groot belang dat de kerkge-
meente positief achter dit initiatief staat en we jullie
steun in deze ontwikkelingen mogen ervaren. Ge-
steund door de kerkenraad en de PKN worden de
plannen steeds concreter en het doel is om rond de
zomer de definitieve start van de leefgemeenschap te
realiseren. Inmiddels hebben de eerste potentiële
bewoners aangegeven deze mooie uitdaging aan te
willen gaan.
Wij willen jullie graag betrekken bij de ontwikkeling
hiervan en daarom ligt er een uitnodiging aan u en jou
om naar de informatiebijeenkomst te komen van deze
ontmoetingsplek. Datum: zondag 31 maart na de
dienst om 11.45 uur in de kerk.
 
Mark & Jeske Alblas
 

SCHOONMAAKDAG KERKTERREIN
 zaterdag 6 april van 10.00 – 13.00 uur
Vele mensen vertoeven op mooie dagen hier op het
kerkterrein. En u geniet vast en zeker ook van de
unieke plek waar onze kerk gelegen is. Nu het voorjaar
duidelijk heeft laten weten dat ze in aantocht is, ligt
hier voor u de uitnodiging om met ons samen het
kerkterrein ook zonneklaar te maken. Ook zijn er nog
kleine klusjes in de kerk te doen. Met elkaar van 10.00
tot ongeveer 13.00 uur werken en dan sluiten we af
met een lekkere lunch. Aanmelding graag bij Mark en
Jeske, 026-4422860, dhschaarsbergen@kpnmail.nl
of u kunt uw naam op de lijst zetten die in de kerk ligt.
Wij zien u graag!
Mark en Jeske

VAN DE OUDERENKRING
Op dinsdag 12 maart a.s. van 14.30-16.30 uur
komen we weer bij elkaar in het Dorpshuis om `s
middags gezellig samen te zijn en een spel te doen.
U bent zoals steeds van harte welkom!
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
 
Op 11 februari jongstleden is op 79-jarige leeftijd
overleden mevrouw Jitty Alblas-Klasema,  Artillerie-
park 22, 6814 JZ te Arnhem;
 
Op 17 februari is op 84 jarige leeftijd overleden
mevrouw S.H.T. (Fiet) van Kooten-Busser,   Ko-
ningsweg 24, 6816 TD te Arnhem;
 
Op 19 februari is overleden de heer D.C.J. (David)
Bakker, Everwijnlaan 3, 6816 RC te Arnhem.
 

VAN DE DIACONIE
OPBRENGST NAJAARSACTIE
 
In november en december collecteerden we voor het
Inloophuis Sint Marten / Klarendal. U was natuurlijk
zeer benieuwd naar de opbrengst van de actie. Welnu:
in de kerkdienst van zondag 3 februari jl. hebben we
de opbrengst met de bekende cheque van Rens be-
kend kunnen maken. Maar liefst 3.111 euro heeft de
actie opgebracht!
In die dienst was Ellie Smeekens aanwezig, samen
met gastvrouw Marie-Noëlle, om de cheque in ont-
vangst te nemen. Ellie is, zoals bekend, de pastor van
het Inloophuis. Wij kennen haar nog wel uit de tijd, dat
ze pastor was bij Kruispunt en wij haar ooit eerder een
cheque voor Kruispunt overhandigden. Na de dienst,
bij de koffie, konden we met haar en haar medewer-
kers een praatje maken. In een eerdere Kerkklok las
u een bijdrage van Greet van Beem over haar bezoek
aan het Inloophuis en daaruit bleek duidelijk, dat de
keuze voor het Inloophuis als doel voor de Najaars-
actie zeker een goede keuze is geweest. Vanaf deze
plaats wil ik allen bedanken, die zich voor het slagen
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van deze actie zo geweldig hebben ingezet. Fijn, dat
er zoveel medewerking was bij de organisatie van de
Oogstmarkt en de Kerstmarkt.
Dank voor de bijdragen, die wij via ons banknummer
mochten ontvangen en vooral ook dank aan u allen,
die aan de diaconiecollecten tijdens de kerkdiensten
in november en december zo ruimhartig hebt bijge-
dragen. Wij staan opnieuw versteld, van wat wij als
kleine kerkgemeente van Schaarsbergen mogen bij-
dragen aan het pastoraat en diaconaat onder onze
naasten in de wijken Sint Marten en Klarendal.
Daar mogen we als kerkgemeente eigenlijk best een
beetje trots op zijn!
 
Namens de Diaconie,
Henny Beijer
 
VOORJAARSPROJECT
WERELDDIACONAAT
Vaktrainingen voor werkende kinderen in Bogotá
- Colombia
 
Wie door de sloppenwijken van Bogotá in Colombia
loopt, ziet talloze kinderen werken op de markt of in
de vuilnis. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk, maken
lange dagen en hebben te maken met veel geweld.
School komt vaak op de laatste plaats. Fundación
Pequeño Trabajor (FPT) oftewel Stichting Kleine Ar-
beider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt
aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun
kansen op een betere toekomst te vergroten. Zo’n 120
kinderen krijgen een vaktraining. Ze leren bijvoorbeeld
melkproducten, sieraden en producten van papier
maken en T-shirts bedrukken. Kinderen worden be-
geleid bij hun huiswerk en krijgen een lunch. De
Stichting heeft daarnaast een eigen internetcafé, een
cafetaria en een koksopleiding voor 60 jongeren. Ook
hun ouders en vooral tienermoeders worden onder-
steund.
 
Gedurende de 40-dagentijd t/m Pasen zullen we elke
zondag collecteren voor Stichting Kleine Arbeider,
zodat zij hun werk kunnen voortzetten. Een vakoplei-
ding kost 200 euro per jongere. Helpt u mee?
Meer informatie kunt u vinden op:
www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-werkende-en-
ontheemde-kinderen
 
Geef een kind door onderwijs de kans op een goede
toekomst!
Met uw hulp hopen wij zo een aantal jongeren in Bo-
gotá een beter leven en toekomst te kunnen bieden.
Alvast onze hartelijke dank hiervoor!
Werkgroep Werelddiaconaat
Bea Clerkx

 
 
[9 Leerlingen met docent papier producten maken]
Stichting Kleine Arbeider: vakopleidingen voor 120
kinderen

TAIZEGEBEDEN IN ARNHEM
De 40-dagen-tijd is een tijd om te bezinnen en samen
te bidden
Hoe ziet die tijd er voor jullie uit? Misschien dit jaar
wel heel bijzonder: samen met jongeren uit Taizé?!
Samen bidden met en voor jongeren.
De Arnhemse kerken zullen samen optrekken in een
project om te bidden voor de jongeren van Arnhem.
Vier jongeren uit Taizé komen hen daarin ondersteu-
nen door een tijdelijke Taizé-community in Arnhem te
vormen en de avondgebeden te leiden. We zullen hen
in deze periode welkom heten in de avondgebeden
die rouleren over de diverse kerkgebouwen.
 
Jullie bidden toch ook mee?
Natuurlijk hopen we dat er vanuit de verschillende
kerken in Arnhem veel mensen de avondgebeden
zullen bezoeken, in de periode van 6 maart t/m 20
april, elke avond van 19:00-20:00 uur. Voor de locaties
verwijzen we graag naar de website https://taizeinarn-
hem.wordpress.com/ en de posters die binnenkort
verspreid gaan worden!
 
Opdat zij één zijn…
We nodigen jullie van harte uit om de avondgebeden
mee te maken. We hopen dat deze 40-dagen-tijd ons
als kerken zal verbinden en we samen gehoor kunnen
geven aan het verlangen van Jezus dat wij één zullen
zijn. Verbonden in Hem en met elkaar – voor de jon-
geren van Arnhem!
 
De gezamenlijke kerken van Arnhem, het Stadskloos-
ter, Youth for Christ en de Raad van Kerken.
Ook onze kerk is hier onderdeel van. Elke ochtend is
er een ochtendgebed in onze Dorpskerk en de 4
jongeren uit Taizé zijn deze 6 weken te gast bij Mark
en Jeske. Katherina en Maren komen uit Duitsland,
Zoé uit Frankrijk en Rafaëla uit Zwitserland. Zij zullen
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afwisselend hier en bij Hemelsbreed de zondagdienst
bijwonen. Dus er is voldoende gelegenheid om hen te
ontmoeten.
Voor vragen of opmerkingen: Pieter van der Toorn,
info@hemelsbreed.info en Jeske Alblas
 

ACTIE KERKBALANS 2019
De Actie Kerkbalans is inmiddels alweer een
maand achter de rug. Zo heel af en toe
druppelt er nog een antwoordenveloppe in
mijn brievenbus. Nog niet alle enveloppen
 zijn binnen, dus als u deze nog op de
schoorsteenmantel/bureaula heeft staan/lig
gen, stuurt u deze dan alsnog op of geef hem
bij mij af aan de Strolaan 20.
 
Maar wat u veel meer zal interesseren is de
stand van de toezeggingen.
Het bedrag tot nu toe is ongeveer € 65.000,--.
Dat betekent dat we waarschijnlijk ongeveer
€ 5.000,- lager uit gaan komen dan we be
groot hebben. We zullen voorzichtig moeten
zijn met onze uitgaven.
Maar misschien is het voor u mogelijk uw
bijdrage te verhogen, zonder dat het u extra
geld kost. De mogelijkheid om uw bijdrage
volledig van uw inkomstenbelasting (als u
tenminste belasting betaalt) af te trekken is
sinds dit jaar vereenvoudigd. Op de site van
de belastingdienst kunt u een formulier
vinden dat door u en de kerk getekend moet
worden en daarmee is het geregeld.
(http://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/
bldcontentnl/themaoverstijgend/programma
s_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften)
 
Uiteraard kunt u zich ook bij mij of bij de

penningmeester Henny Roelofsen melden,
dan zorgen wij wel voor het juiste formulier.
De enige beperking is dat u het voor een
periode van vijf jaar moet doen. Als u ver
volgens het belastingvoordeel geheel of ge
deeltelijk aan de kerk laat toekomen dan lukt
het misschien het gat van € 5000,- te dichten.
Wij danken u hartelijk voor uw toezegging
en ook diegenen die hun tijd hebben gegeven
om in deze winterse tijd langs hun mensen
te gaan met de kerkbalansenveloppes en
later weer de antwoordenveloppes op te
halen.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van Hunen

KINDERKERKNIEUWS 
“VERDER KIJKEN …. “  BEZOEK ZIEKENHUIS
RIJNSTATE
 
Bloed prikken, door een microscoop kijken naar uri-
ne-monsters en robots bestuderen. Dat hebben
veertien kinderen vanuit het ‘Verder Kijken’-program-
ma onlangs in het ziekenhuis Rijnstate gedaan.
Hiervoor werden we ontvangen in het laboratorium
van het ziekenhuis. We kregen een uitleg over het lab
en de onderzoeken op met name bloed en ontlasting
voor de hele regio.
Vervolgens mochten de kinderen zelf proberen bloed
te prikken op een kunstarm. Geweldig interessant
natuurlijk. Daarna kregen ze een rondleiding in het lab
waar de staaltjes bloed en urine vaak met machines
en robots werden onderzocht. Soms moet het onder-
zoek toch nog door een mens worden gedaan. Daar
hebben de kinderen bij geholpen door het onderzoek
met een microscoop. Na het indrukwekkende bezoek
aan het lab waren we ook nog welkom in het stiltecen-
trum van het ziekenhuis waar we uitleg kregen van de
maatschappelijk werker over zijn werk en de nut en
functie van het stiltecentrum. Daar waren ze allemaal
wel van onder de indruk en stil van.
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Hallo Meisjes en Jongens,
We hebben een rustig begin van het jaar beleefd met
de Kinderkerk. Nu in maart starten we volop  met het
Veertigdagen Project, de tijd tot Pasen. Dit jaar valt
het extra laat, pas op 21 april vieren we Pasen. Wat
gaan we organiseren voor jullie:
We gaan starten met ons project op zondag 24 maart,
vervolgens komen we ook op 31 maart bij elkaar.
Daarna organiseren we in april: Palmzondag op 14
april. We gaan traditiegetrouw Palmpasenstokken
versieren, broodhaantjes bakken bij Hetty en Paul
Mahieu in het Pannenkoekenrestaurant “Den Stroop-
er”. Als afsluiting op 21 april Eerste Paasdag. We
vertellen jullie het mooie Paasverhaal, genieten van
een klein paasontbijt en gaan natuurlijk eieren zoeken.
Veel groeten van ons allen,
Chantal, Gerra en Bea
 

BOEKENMARKT
Inzameling boeken – Boekenmarkt Konings-
dag – Opbrengst voor ons Voorjaarsproject
 
Op zaterdag 13 april a.s. tussen 10 en 12 uur, kunt
u hiervoor weer uw boeken inleveren bij onze
Dorpskerk.
Mocht deze datum u niet schikken, dan kunt u uw

boeken ook brengen bij:
Teun en Joke Varekamp, Koningsweg17A, tel.
026-4431803
Contactpersonen:
Geke Hop, tel. 026-4461821
Wiep Kortlever, te. 026-3707761

INTERVIEW MET DS. RONALD HEINS
In december 2019 bestaat onze Dorpskerk 150 jaar.
In dat kader lijkt het de redactie zinvol om oud-predi-
kanten aan het woord te laten. Uiteraard hebben zij
een deel van die 150 jaar meegemaakt en daar wellicht
herinneringen aan, die ze met ons willen delen.
 
Als eerste is Ronald Heins aan de beurt met zijn
herinneringen aan de Dorpskerk.
Ineke en ik reisden naar Zutphen om in een gesprek
met hem herinneringen op te halen.
“Ik weet nog precies waar ik over gepreekt heb bij mijn
intrede in 1998”, aldus Ronald. “Dat was over de
verheerlijking op de berg. Dat Bijbelgedeelte had ik
niet zelf gekozen, maar stond gewoon op het lees-
rooster. In die preek vertelde ik nog een mij erg aan-
sprekende anekdote, die ik weer van een van mijn
leermeesters had gehoord. Die luidt als volgt: Iemand
had op een blinde muur tegenover een kerkgebouw
de leus ‘God redt’ geschilderd. De volgende dag had,
hoogstwaarschijnlijk iemand anders, eronder de
woorden ‘het niet’ gekalkt. De daarop volgende dag
stond daar weer onder het woord ‘alleen’.”
Zo heeft hij altijd predikant willen zijn. God heeft ons
nodig en niemand kan het in z’n eentje. We hebben
elkaar nodig om te geloven en om handen en voeten
aan ons geloof te geven.
Over dat begin herinnert Ronald zich nog wel wat
meer. “Eigenlijk is Roos” (toen de partner, nu de
echtgenote van Ronald, red.) “degene die verantwoor-
delijk is voor mijn sollicitatie destijds naar Schaarsber-
gen. Toen zij op de laatste bladzijden van de informa-
tiemap de foto’s van het kerkelijk erf had gezien, was
haar eerste reactie geweest: dáár wil ik wonen. En
toen ik voor mijn eerste kennismakingsbezoek van het
station in Arnhem naar Schaarsbergen reed, was ik
het roerend met haar eens.”
“En dan te bedenken dat ik eigenlijk helemaal geen
‘gewone’ gemeentepredikant wilde worden”, gaat hij
verder. “Ik wilde justitiepredikant worden, maar dat
kon je pas worden als je minstens één ‘gewone’ ge-
meente had gehad. Dat moest Schaarsbergen dus
maar worden.”
Ronald vertelt over de drugsgebruikers, waar hij in
Amsterdam voor werkte in het drugspastoraat en die
hij had uitgenodigd om een dagje in Schaarsbergen
te komen kijken. Nog steeds vindt hij het heel bijzon-
der dat die in Schaarsbergen heel erg welkom waren.
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“Ze hadden de dag van hun leven en ik denk dat dit
een mooie vorm van praktisch Christendom is. Ove-
rigens is daar ook de betrokkenheid bij de stichting
Kruispunt vandaan gekomen. Prima dat dit tot op de
dag van vandaag doorgaat.”
Ook de pastorie blijft een warm plekje in zijn hart
houden. Het was er koud en tochtig, maar je woonde
daar zo mooi, al was dat het eerste jaar wel alleen.
Roos kwam een jaar later naar Schaarsbergen.
De gemiddelde leeftijd ‘op Schaarsbergen’ was hoog.
Ronald: “ik was zelf een van de jongere gemeentele-
den. Dat betekende soms dat ik als een soort klein-
zoon werd gezien en ook als zodanig behandeld. Maar
ik heb dat nooit als vervelend ervaren. Ik herinner mij
ook de begrafenis van Nel Benschop nog erg goed.
In mijn huidige diensten in tehuizen gebruik ik nog af
en toe gedichten van Nel en ik merk dat die bij veel
oudere mensen toch steeds weer tranen in de ogen
oproepen.”
“Een ander hoogtepunt was de stille week voor Pasen.
In de lijdenstijd hing het paarse wandkleed achter het
kruis en dat gaf meteen de kerk een heel ander ‘ge-
zicht’. De vespers in de Stille Week en de zegen in de
Paaswake waren een mooi voorbeeld van “de kracht
van het intieme moment in kleine kring in een mooi
kerkje”.
Hele goede herinneringen heeft Ronald aan de can-
torij, aan de verbondenheid met het Schreuder Insti-
tuut en ‘s Konings Jaght en niet te vergeten de open-
luchtdiensten met medewerking van Eendracht.
Er is volgens Ronald wel degelijk verschil tussen een
‘dorpskerk’, zoals die van Schaarsbergen en een ‘-
stadskerk’ zoals Zutphen. Niet dat het een slechter of
beter is dan het ander, maar het is anders. De con-
tacten in een dorp zijn veel makkelijker en directer. In
een stad is het ‘kerkelijke landschap’ veel gemêleerder
dan in een dorpsgemeente. Dat wordt bijvoorbeeld
goed geïllustreerd door het feit dat er in Zutphen 22

kerkgenootschappen actief zijn.
Een laatste verhaal van Ronald, nu over zijn afscheid
van Schaarsbergen in 2005. Tijdens de laatste verga-
dering van de ouderenkring, waar hij afscheid nam,
trok hij, voor hij het kerkelijk centrum, zoals het
Dorpshuis toen nog heette, binnen kwam, zijn schoe-
nen uit en ging op kousenvoeten aan tafel zitten.
Desgevraagd sprak hij de historische woorden: “Ik doe
mijn schoenen van de voeten want deze plaats is voor
mij voortaan heilige grond”.
 
Fred Bosman
 

WANNEER         : ZONDAG 24 MAART 2019
ONTVANGST    : OM 17.30 UUR
LOCATIE           : DORPSHUIS SCHAARSBERGEN
 
Het Aanschuifdiner is inmiddels een begrip geworden
in onze gemeente. U kunt op deze zondagmiddag
gezellig aanschuiven en samen genieten van een
heerlijk 3-gangen-diner. Inclusief 2 consumpties zijn
de kosten 10 euro per persoon. We zorgen, indien
gewenst, ook voor vervoer. We hopen op een gezel-
lige opkomst en een geslaagde avond.
 
Vóór 20 maart aanmelden bij:
Jeske Alblas, 026 – 44 22 860 / email: dhschaarsber-
gen@kpnmail.nl
Frans van de Kamp, 06-221 50 306 / email: vande-
kampf@planet.nl

AIRBORNE PELGRIMAGE
Ga de uitdaging aan met jezelf en met ons!
 
Een mars van 40 kilometer met het karakter van een
Pelgrimage: een wandeling die tijd en ruimte biedt om
stil te staan bij wezenlijke vragen. Dat doen we met
elkaar: een groep van maximaal 40 wandelaars, onder
begeleiding van Jan-Derk de Bruin en Hette Domburg,
predikant van respectievelijk de Luchtmobiele Brigade
en de Dorpskerk.
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Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de geallieerden met
een luchtlandingsoperatie probeerden de brug over
de Rijn bij Arnhem te bezetten. Om deze slag om
Arnhem te gedenken vindt jaarlijks vanuit Oosterbeek
de Airborne Wandeltocht plaats. Wandelaars kunnen
kiezen uit verschillende afstanden. De langste route
is 40 kilometer.
 
Het is dit jaar ook 150 jaar geleden dat de Dorpskerk
in Schaarsbergen geopend werd. Het samenvallen
van deze twee jubileumjaren bracht ons op het idee
om van de Airborne Wandeltocht een Pelgrimage te
maken.  Een tocht langs historische plekken die ver-
bonden zijn met de slag om Arnhem. Onderweg
komen verhalen naar boven van wat er toen, in sep-
tember 1944, is gebeurd. Verhalen die aan het denken
zetten. Vragen om bij stil te staan. En dan gaat het
niet alleen over het verleden, maar over ons eigen
leven. Wat vind je waardevol? Waar wil je je voor in-
zetten? Waar ben je dankbaar voor? Vragen om een
tijdje in stilte over na te denken, al lopend door de
bossen, of al wandelend over te praten met je reisge-
noten.
 
Mars-Clinic
Een goede voorbereiding is noodzakelijk, om zonder
al te veel blessures zo’n lange tocht te voltooien.
Speciaal hiervoor komt een militaire instructeur van
de Oranje Kazerne vertellen hoe je je fysiek en men-
taal voorbereidt op een tocht van 40 kilometer, wat je
onderweg nodig hebt en wat je het beste aan kunt
trekken.
Wanneer: zaterdag 29 juni van 15.30 tot 17.00 uur
Waar: Dorpskerk, Kemperbergerweg 806
 
Airborne lezing
Ter voorbereiding op de tocht is het ook van belang
meer te weten over de gebeurtenissen die met de
Airborne Wandeltocht herdacht worden. Wat heeft
zich afgespeeld en hoe komen we die geschiedenis
onderweg tegen? Hierover komt een historicus van de
krijgsmacht een lezing geven.
Wanneer: donderdag 5 september van 20.00 tot
21.30
Waar: Dorpskerk, Kemperbergerweg 806
 
Wie mee wil wandelen met de Airborne Pelgrimage
wordt geacht ook de mars-clinic en de airborne lezing
bij te wonen. Zonder goede voorbereiding vinden we
het onverantwoord om op pad te gaan.
Onderweg proberen we een aantal verversingsposten
in te richten speciaal voor deze pelgrimage. Wil je wel
bij de pelgrimage betrokken zijn, maar vind je 40 km
wandelen wat te veel van het goede, meld je dan aan
als vrijwilliger voor een verversingspost.
 

Meer informatie en aanmeldingen bij ds. Jan Derk de
Bruin en ds. Hette Domburg, airbornepelgrima-
ge40@gmail.com

HET WAS LEKKER
Het eerste aanschuifdiner van dit jaar was een groot
succes.
De kookploeg bestaande uit Marijke en Gonny Hoog-
endam, Miep en Jozien van Hunen en Bram Kok
kregen na afloop een enthousiast applaus van alle
gasten die genoten hebben van een heerlijke maaltijd
en een gezellige avond.

GROOT REFORMATIEKOOR
Nieuw in 2019: Het Groot Reformatiekoor 4 bezingt
500 jaar Reformatie Zwitserland!
 
Een groot Nationaal koor: Het Groot Reformatiekoor
4 o.l.v. Martin Zonnenberg, Joost van Belzen: vleugel
en Peter Wildeman: orgel. Het koor studeert in heel
Nederland. Iedereen mag meezingen.  Na 4 repetities
in Hardenberg, Amersfoort, Barneveld, Sliedrecht,
Krimpen, Middelharnis en Goes gaat het koor een
generale repetitie geven in de omgeving van Gorin-
chem. Na deze generale repetitie geeft het koor
5concerten. Het koor geest concerten in o.a. Amers-
foort, Hasselt, Rotterdam, Dordrecht, Goes. Als je 15
jaar of ouder bent kun je je opgeven voor dit prachtig
koor, dat de Reformatie herdenkt. In 2019 is het Re-
formatiejaar 500 jaar Reformatie in Zwitserland o.l.v.
Zwingli. Dit thema krijgt volop de aandacht in de kerken
van Nederland. Speciaal hiervoor komt er een gloed-
nieuwe muziekmap, die door Martin Zonnenberg is
samengesteld. Het is een afwisselende muziekmap
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met muziek uit de landen waar de reformatie ooit is
begonnen: Duitsland, Zwitserland, Schotland, Neder-
land en Amerika. Kortom een scala aan muziekstijlen
die het Groot Reformatiekoor gaat bezingen. Het koor
geeft schitterende concerten in de Grote kerk van
Dordrecht, Amersfoort, Goes en Hasselt. Als kers op
de taart zingt het koor in de grote zaal van de Doelen
te Rotterdam compleet met een symfonie-orkest.
Verder werkt het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus
ook mee aan 2 concerten. Dit koor is ook van Martin
Zonnenberg en telt 175 mannenstemmen! Het koor
start in september met de 4 repetities. De concerten
starten vanaf eind oktober t/m februari 2020, daarna
maakt het koor een koorreis naar Zwitserland (optio-
neel).
Indien u zich tijdig opgeeft ontvangt u een schitteren-
de vroegboek-CD!
Opgeven kan via de website: www.reformatiekoor.nl.
Het koor telt een begrenzing. Bij 400 zangers komt er
een wachtlijst, dit ivm de zitplaatsen in de kerken. Het
koor zingt voor verschillende goede doelen. Wilt u er
ook bij zijn?

OPBRENGST COLLECTEN JANUARI
2019
In de maand januari hebben de collecten de volgen-
de bedragen opgebracht:
 
Datum Diaconie  Kerk Gebouwen  Koffiepot
                                    en terreinen
 
06-01   €   90,40  €   59,80 €   54,60  € 31,75
13-01   €   82,52  €   55,89 €   39,50  € 11,56
20-01   € 112,41  €   82,93 €   49,06  € 16,90
27-01   €   79,10  €   78,77 €   54,30  € 27,65
 
Henny Roelofsen

'N DAG OMSOOM MET GEBED, RAFEL NOOIT NIE
(Zuid Afrikaans gezegde uit de Kerkenwerk agenda van de PKN)
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Indien onbestelbaar:  Strolaan 20, 6816 PN Arnhem


