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AGENDA
31 maart         Uitreiken kaarten voor Paasgroeten-
                       actie in de kerk
  2 april            Kerkenraadsvergadering, 20.00 uur,
                        Consistorie
  3 april            “Geloof en Economie”, lezing dr. Roelf
                        de Haan, Dorpskerk, 20.00-21.30 uur
                
                        (zie ook artikelen Kerkklok )
  4 april            Bezoek Bernulphuskerk Oosterbeek,
                        Kruiswegstaties Jan Toorop
  4  april           Koken voor Kruispunt door familie
                        van Kleef
 6 april             Schoonmaakdag Kerkterrein, 10.00-
                        13.00 uur, opgeven bij Mark & Jeske
  9 april            Ouderenkring, 14.30-16.30 uur,
                        Dorpshuis
11 april            Bijbelkring, 14.00 uur, Consistorie
11 april            Sobere Maaltijd, 17.30 uur, Dorpshuis
                       (zie artikel)
13 april            Inzameling boeken t.b.v. boekenmarkt
                        Koningsdag, 10-12 uur bij de kerk
14 april            Palmpasen, broodhaantjes bakken
                        “Den Strooper”, 9.30 uur (zie artikel)
14 april            Pianoconcert door Michiel Vanhoecke,
                         15.30-16.30 uur, Dorpskerk (zie artikel)
18 april            Koken voor Kruispunt door Wouter
                        Groothedde
27 april            Koningsdag, feestterrein Dorpskerk
Paascyclus
18 april            Witte Donderdag, 19.30 uur, m.m.v.
cantorij
19 april            Goede Vrijdag, 19.30,  m.m.v. Michiel
                         Vanhoecke en Marjo Finke
20 april              Paaswake Stille Zaterdag, 21.00 uur
en
                         Belijdenisdienst, , m.m.v. cantorij
21 april             Paasontbijt, 8.45 uur, Dorpskerk
21 april        1e Zondag van Pasen, 10.00 uur,
Dorpskerk
 
De cantorij repeteert elke maandagavond (tot Pasen)
in de consistorie van 19.30-21.00 uur.
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te komen waartoe God ons roept. En ik kan met
mensen onderweg blijven op de weg waarop ook zij
zich door God geroepen voelen.
 
Karin van den Broeke, voorzitter Nederlands en
Vlaams Bijbelgenootschap
Bron: debijbel.nl © Nederlands Bijbelgenootschap

WIE BEN IK ?
Al jaren geleden ontdekte ik, in gesprekken met stu-
denten, het ‘vasten’ als een manier om te verkennen
waartoe ik me door God geroepen voel. Sobere
maaltijden om mijn bewustzijn van ongelijke kansen
en van de onzinnigheid van overconsumptie aan te
scherpen. Afzien van koffie en alcohol om meer rust
op het spoor te komen. De opdracht om iedere dag
een berichtje te sturen aan iemand die ik al (te) lang
niet meer gesproken heb, om ruimte te geven aan
vriendschap en liefde. Vasten heeft iets van een rei-
nigingsproces, waarin ik ontdek waar er ruimte zit
tussen wie ik ben in mijn dagelijkse bezigheden en
hoe ik zou willen zijn. Het heeft me de afgelopen jaren
geleerd om kleine verschuivingen aan te brengen in
mijn levensvormen. En het heeft me geleerd om met
meer mildheid naar mezelf te kijken en me te bezinnen
op het onderscheid tussen idealen en onzinnig hoge
eisen.
Ooit deed ik een cursus, waarbij we als deelnemers
twee aan twee op pad gestuurd werden, met de op-
dracht om ieder een half uur lang de ander steeds
opnieuw de vraag te stellen: ‘Wie ben jij?’ De eerste
antwoorden zijn gemakkelijk. Maar als die vraag ‘Wie
ben jij?’ zich dan telkens herhaalt, leidt dat tot een
steeds diepgaandere reflectie. ‘Wie ben ik?’ Wat is
bepalend voor mijn diepste identiteit? Door welke
ogen kijk ik naar mezelf? In het Johannes-evangelie
zegt Jezus tot zeven maal toe ‘Ik ben….’. ‘Ik ben het
licht voor de wereld...’ ‘Ik ben de goede herder...’ ‘Ik
ben de opstanding en het leven...’ Die heldere uitspra-
ken tonen waar Jezus onomstotelijk voor staat. De
uitspraken doen echter meer: ze tonen hoe Jezus
verbonden is met God, ja, zelfs God is. De diepste
identiteit van Jezus is gelegen in zijn unieke relatie
met God.
Mij raakt de spiegel die mij zo voorgehouden wordt bij
het lezen van het Johannes- evangelie, in dubbel
opzicht. Aan de ene kant ben ik blij met de hoop die
erin doorklinkt. Aan de andere kant beschouw ik het
beeld van Jezus ook als een uitdaging. Bijvoorbeeld
de uitspraak over het licht voor de wereld. Vlak daar-
voor lees je hoe Jezus wordt uitgedaagd tot een ste-
niging, omdat een vrouw op overspel betrapt is. ‘Wie
van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen
naar haar werpen’, ketst Jezus de uitdaging terug. Als
alle omstanders vertrokken zijn, zonder te oordelen,
heeft Jezus nog een kort gesprek met de vrouw. ‘Ik
veroordeel u ook niet’, zegt Jezus tegen haar. ‘Ga naar
huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ Als direct daarna
de uitspraak ‘Ik ben het licht voor de wereld’ klinkt,
hoor ik daarin dat het Jezus niet te doen is om een
oordeel over het verleden, maar om een oproep voor
de toekomst. Dat maakt dat ik mild en tegelijkertijd
kritisch naar mezelf kan kijken: elke dag is een nieuwe
kans om nóg dichter bij het leven van recht en vrede

BIJ DE ZONDAGEN
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
 
Zondag 14 april, (6e  van de 40 dagen: Palmzon-
dag), ds. Ronald Heins, aanvang 10.00 uur
 
Jezus wordt onthaald bij zijn intocht in Jeruzalem. De
weg ligt bezaaid met mantels, waar het veulen dapper
overheen loopt. De verwachtingen zijn hoog gespan-
nen, maar het blijkt het begin van het einde te zijn.
Heden hosanne, morgen: kruisigt hem! Of..., of is het
het einde van het begin...?
Vandaag is er een speciaal programma voor de kin-
deren. Tijdens de dienst mogen ze broodhaantjes
bakken en Palmpasenstokken versieren in het pan-
nenkoekenhuis Den Strooper en daarna in optocht
met een ezeltje naar de Dorpskerk. Zie voor meer
informatie het stukje van de Kinderkerk in deze
Kerkklok.
Leesrooster: Jesaja 50: 4 t/m 7 en Lukas 19: 29 t/m 40
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Ineke Antuma
Kinderkerk: aanvang 9.30 uur in Den Strooper, zelf
een Palmpasenstok meenemen!
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Stille Week
 
In de Stille Week zijn er vieringen op donderdag,
vrijdag en zaterdag. Deze vieringen hebben een inge-
togen karakter en worden in de avonduren gehouden.
Ze vormen één doorlopend geheel, dat begint op Witte
Donderdag en wordt afgesloten op de zondag van
Pasen.
 
Witte Donderdag 18 april, ds. Hette Domburg,
Avondmaal, m.m.v. de cantorij, aanvang 19.30 uur
 
Op Witte Donderdag lezen we hoe Jezus en zijn
vrienden Pesach vierden, op de avond voor zijn
kruisiging. Met Pesach herdenkt en viert het joodse
volk de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Lukas
vertelt hoe Jezus bij zijn laatste Pesachmaal zijn
leerlingen waarschuwt voor het verraad, dat één van
hen zal plegen. Hij leert hen tegelijk om dienstbaar en
geweldloos in de wereld te staan, ook als anderen hen
bedreigen. Deze avond delen ook wij brood en wijn
met elkaar, om Jezus te gedenken en stil te staan bij
zijn laatste maaltijd met zijn vrienden. We vieren
hiermee ook, dat wij in geloof verbonden mogen zijn
met hem, met elkaar en met God. Zo wordt het
avondmaal een moment om onze hoop te vernieuwen
op een toekomst waarin we als mensen in vrede
mogen samenleven.
Lezingen: gedeelten uit Lukas 22: 1 t/m 56.
Ouderling: Else van Setten
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Goede Vrijdag 19 april, ds. Hette Domburg, met
muziek door Michiel Vanhoecke en Marjo Finke,
aanvang 19.30 uur
 
Op Goede Vrijdag lezen we over Jezus’ gevangenne-
ming, over zijn verhoor door de hogepriesters en de
Romeinse overheid en over zijn kruisiging. We lezen
over Pilatus en Herodes die geen reden vinden om
Jezus te veroordelen, maar ook te laf zijn om hem vrij
te laten. Over de opgehitste menigte, die de eigen
teleurstelling wil botvieren op een onschuldig mens.
Over een misdadiger die tot inkeer komt en over
vrienden die op afstand toekijken. We zoeken met
elkaar rust en stilte om deze oude verhalen tot ons te
laten spreken. In deze viering spelen Michiel Vanhoec-
ke en Marjo Finke ‘Erbarme Dich’ van J.S. Bach en
muziek van John Williams uit de film Schindler’s List.
Ouderling: Else van Setten
Lector: Walter van Wingerden
Muziek: Michiel Vanhoecke en Marjo Finke.
 

Stille Zaterdag 20 april, ds. Hette Domburg, Open-
bare geloofsbelijdenis, m.m.v. de cantorij, aan-
vang 21.00 uur
 
De nacht vóór Pasen is vanouds de nacht geweest,
waarin nieuwe gelovigen belijdenis van hun geloof
aflegden en gedoopt werden. In die traditie staan
vannacht twee mensen in ons midden, om hun geloof
met ons te belijden: Christine Alblas en Wilma Cok.
Geconfronteerd met de wrede dood van Jezus en het
geweld dat rechtvaardige mensen de eeuwen door
hebben moeten ondergaan, komt het erop aan of we
weten vast te houden aan de belofte van vrede, ver-
zoening en nieuw leven. Dit is ook een moment om
onze eigen doop te herdenken – symbool van onder-
gaan in de chaos en gered worden uit het water.
Komen we de nacht door, als wachters op de morgen?
Blijven we het licht verwachten, als alles duister is?
Dit alles maakt deze nacht bijzonder.
Lezingen: verschillende teksten uit Genesis, Exodus,
de profeten en de Psalmen.
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 21 april, Pasen, ds. Hette Domburg, aan-
vang 10.00 uur
 
Vandaag draait alles om het geheim van het geloof.
Het onmogelijke gebeurt, de dood heeft niet het
laatste woord. De vrouwen die met Jezus meegereisd
zijn uit Galilea, komen als eersten bij het graf. Ze
vinden het leeg en geopend. Dan verschijnen er twee
mannen, waar ze hevig van schrikken. Als ze het
nieuws aan de leerlingen gaan vertellen, geloven die
hen niet. Alleen Petrus besluit om zelf te gaan kijken.
En ook hij komt vol verwondering terug bij de anderen.
Wat is er gebeurd? Aarzelend begint hier waar Jesa-
ja over sprak: ‘Gejuich en vreugde trekken de stad
binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.’
Voorafgaand aan de dienst is er om 08.45 uur gele-
genheid om samen te ontbijten in de kerk. Daarvoor
kunt u zich aanmelden bij Hette Domburg of Jeske
Alblas. Zie bericht elders in deze Kerkklok.
Lezingen: Jesaja 51: 9 t/m11 en Lukas 23: 55 t/m 24:
12
Ouderling: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Jeske Alblas
Kinderkerk: leiding aanwezig
 
Zondag 28 april, 2e zondag van Pasen, Legeraal-
moezenier Pieter Visschers, aanvang 10.00 uur
 
'Volgens mij zijn we flink de weg kwijt'. Je hoort het
steeds vaker. De weg waar naartoe eigenlijk? En hoe
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kunnen we die vinden? In deze dienst voeren we een
verkenning uit achter de linies.
Leesrooster: Genesis 28: 10-22 en Lukas 24:13-35
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Marjoh Verstraten
 
Zondag 5 mei, 3e zondag van Pasen, ds. Wim van
der Kooij, aanvang 10.00 uur
 
Ds. Wim van der Kooij zal vandaag afwijken van het
leesrooster. Hij kiest op deze 5 mei voor teksten en
liederen die aansluiten bij het thema van Bevrijding.
Laat u verrassen en kom voor bezieling, verdieping
en bezinning ’s ochtends naar de Dorpskerk.
Ouderling van dienst: n.o.t.g.
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Karianne Hulshof
 
NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
De vergadering wordt geopend met het lezen van een
geloofsbelijdenis van Ton Baeten, abt van de abdij
van Berne. Dit vormt tevens de aanloop naar agenda-
punt 4, denken over een nieuw beleidsplan voor de
komende jaren. Het lijkt beter om dat punt eerst aan
de orde te stellen en niet gelijk ‘in de vergaderstand’
te schieten.
Met het gesprek in de opening in het achterhoofd en
een Bijbelgedeelte uit Deuteronomium 34, Mozes kijkt
uit over Palestina, gaan we in een kring met elkaar
praten over een aantal foto’s. We stellen daarbij
onszelf de vraag: ‘hoe ziet onze blik over het beloofde
land’ eruit? Wat hopen wij te ‘zien’ in Schaarsbergen
over 10 jaar?
Het gesprek levert een staalkaart aan visies en toe-
komstbeelden op. Die staalkaart kan ons helpen om,
per college, een aanzet voor een nieuw beleidsplan
te maken.
Naar aanleiding van de notulen vraagt Henny Roelof-
sen ons antwoord op een verzoek van de organisatie-
commissie van het yoga-festival. Die commissie wil
graag op zondagmiddag het festival afsluiten in plaats
van op zaterdag. Daarbij zou op zondagmiddag een
bijdrage door ons kunnen worden geleverd over ‘kerk--
zijn’. Met twee kritische kanttekeningen gaat de ker-
kenraad daarmee akkoord.
Praten over een ‘groene kerk’ komt in de april-verga-
dering op de agenda te staan.
De voorbereidingen voor het 150-jarig jubileum van
de Dorpskerk gaan in goed tempo verder.
Vanuit het ouderlingenberaad wordt gemeld dat er
gasten zijn ter gelegenheid van de Taizé-bijeenkomst.
Er had in de Kerkklok van maart een artikel zullen
staan over het thema ‘Samen Op Stap’. Dat is niet
gebeurd, maar er is door Gerra van Hunen al wel een
afspraak gemaakt om in de Bernulphuskerk in Oos-

terbeek te gaan kijken (dat zal worden afgekondigd in
de dienst). De kerkenraad vindt dit een uitstekend
initiatief.
Vanuit het college van kerkrentmeesters zal in de
april-vergadering een voorstel worden ingebracht over
de toekomstige bestemming van het Koetshuis. Ook
zal de jaarrekening in de april-vergadering worden
behandeld. Het oordeel van de controle-commissie is
dan ook beschikbaar.
Vanuit de diaconie wordt gemeld dat de voorjaarsac-
tie, bestemd voor een school in Colombia, is gestart.
 
Fred Bosman, scriba
 

VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
In de maand Maart heeft u de rekening
ontvangen voor de Kerkklok, mocht u hem
nog niet betaald hebben dan is dit een herin
nering. Mocht u besluiten de kerkklok niet
meer te willen ontvangen schrijf of mail dan
even een briefje naar ondergetekende.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Henk van Hunen, hendrikvanhunen@gmail.
com
 

IN MEMORIAM FIET VAN KOOTEN –
BUSSER
Op 17 februari is Sophia Hendrika Tjitske van Kooten
- Busser in verpleeghuis Heijendaal in Arnhem over-
leden. Zij werd in 1934 geboren aan de Deelenseweg,
vlak bij de Viersprong, als jongste in een gezin met
twee jongens en drie meiden. De oorlog sloeg een gat
in het gezin, doordat broer Wim in Duitsland omkwam.
Een broer die ze gemist heeft. Ze was nog jong toen
ze verkering kreeg met Aart van Kooten, die een paar
jaar ouder was dan zij. Toen ze 19 jaar was trouwden
ze. Ze kregen twee zonen. Voor hen was zij een
zorgzame moeder. Dat bleek ook uit het gebed dat
Fiet had opgeschreven voor haar kinderen. Daarin
vraagt ze God om voor hen te zorgen. Huishouden
deed ze in de ochtend, ’s middags werkte ze in de tuin,
waar ze groente verbouwde. Maar haar trots dat was
haar bloementuin. Die onderhield ze zelf tot op hoge
leeftijd. Ze ging regelmatig naar de kerk en vond dat
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fijn. Praten over geloof deed ze niet veel. Maar in haar
rode liedboek had ze een hele lijst met liederen geno-
teerd, die ze mooi vond.
Fiet heeft haar man al vroeg verloren. De laatste vijf
jaar woonde ze in Heijendaal, waar ze door haar
kinderen dagelijks werd bezocht. Geleidelijk werd ze
minder helder, maar tot het laatst bleef ze haar kinde-
ren herkennen.
Op zaterdag 23 februari hebben we in een dankdienst
voor haar leven afscheid genomen van Fiet. We lazen
uit Openbaring 21 over een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde. Zo beschrijft Johannes wat hij heeft
gezien, als hoopvolle belofte voor een toekomst
voorbij de grenzen van dit leven. Zo konden we Fiet
uit handen geven en toevertrouwen aan Gods goed-
heid en trouw. Zij is begraven op Vredenoord bij haar
man Aart. Wij wensen haar beide zonen en verdere
familie Gods nabijheid en troost toe in de komende tijd.
Ds. Hette Domburg
 

IN MEMORIAM DAVID BAKKER
Op 19 februari jl. is David Cornelis Jan Bakker over-
leden. David werd in 1930 in Rotterdam geboren. Hij
groeide op in Den Haag, tot het gezin in de oorlogs-
jaren gedwongen was te verhuizen. Het onrecht uit
die tijd heeft een blijvende indruk op David gemaakt.
Na de oorlog trad hij in 1950 toe tot de marine, waar
hij als officier dertig jaar diende. Rond 1980 begon hij
aan een tweede carrière als jurist. Eerst als secretaris
van de Raad voor de Scheepvaart maar al snel ook
als rechter in de rechtbank Utrecht. Hij werd door zijn
collega’s zeer gewaardeerd om zijn kordate optreden
en zorgvuldigheid, zowel bij de marine als later bij de
rechterlijke macht. Hij inspireerde vrouw en kinderen
met zijn brede belangstelling en grote kennis, onder
andere op het terrein van de muziek en de kunst. Ook
was hij een fervent vogelaar. Toen zijn kinderen voor
hun werk de wereld in trokken, bezocht hij hen waar
ze waren en bleef ook op afstand zeer betrokken.
Samen met zijn vrouw, Jolanda van Boven, kwam hij
ongeveer twintig jaar geleden in Schaarsbergen
wonen. Van huis uit was David Doopsgezind, maar in
zijn volwassen leven nam hij lange tijd afstand tot het
kerkelijke gebeuren. Toch deed hij ervaringen op die
maakten dat hij het geloof nooit helemaal losliet. In de
laatste maanden kon hij hier goed over praten met zijn
naaste omgeving.
Op zaterdag 23 februari jl. hebben we in een dank-
dienst afscheid genomen van David. De tekst voor de
overdenking kwam uit de gelijkenis van de verloren
zoon. Een gelijkenis waarin Jezus iets duidelijk maakt
over de onvoorwaardelijke liefde waarmee God naar
zijn verloren mensenkinderen omziet en op hen wacht.
Zo konden wij hem toevertrouwen aan de liefde van
God. David is te ruste gelegd op Vredenoord. Wij

wensen zijn vrouw, kinderen, verdere familie en
vrienden troost en vrede toe in de tijd die voor hen ligt.
Ds. Hette Domburg

VAN DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 9 april a.s. van 14.30 tot 16.30
uur  komen we weer bij elkaar in het Dorpshuis voor
een gezellige middag. Deze keer gaan we iets voor
Pasen maken.
We zien u dan graag weer.
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, T 026-35 11 147

VAN DE WERKGROEP VOOR HET
WERELDDIACONAAT
 
Boekenkraam voorjaarsproject Kleine Arbeider
Ook dit jaar is de Werkgroep Werelddiaconaat
aanwezig op de Koningsdagmarkt met de
bekende boekenverkoop. U bent van harte
welkom om in onze goed gevulde kraam te
komen snuffelen naar een mooi boek uit uw
favoriete of juist onbekende genre. De op
brengst van de boekenverkoop gaat dit jaar
naar Stichting Kleine Arbeider, een organi
satie die onderwijs biedt aan werkende kin
deren in Bogotá en hen weerbaar maakt om
hun kansen op een betere toekomst te ver
groten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier
een vaktraining. Ook ouders en vooral tie
nermoeders worden ondersteund. Wat kan
de Kleine Arbeider doen met onze bijdrage?
·         Voor € 75,-- per jaar krijgt een kind
          iedere dag iets te eten
·         Voor € 67,-- per jaar kan een kind
          een cursus volgen om zich bewust
          te worden van zijn rechten
·         Voor € 200,-- kan één jongere een
          jaar een  vaktraining volgen.
Doet u mee? Kom naar de boekenkraam, met
uw aankoop geeft u werkende kinderen in
Bogota kansen op een betere toekomst!
 
Namens de werkgroep, Ineke Roelofsen
 

PAASGROETENACTIE 2019
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen ge-
meenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen
en organisaties van de groetenlijst van Amnesty Inter-
national.
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De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema:
Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover
in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ont-
stond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´"Een
nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand
neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij
de hand wordt genomen!"
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroeten-
actie. Op zondag 31 maart 2019 krijgt u aan het einde
van de dienst een envelop met daarin een dubbele
kaart.
De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Neder-
land. U kunt uw groet en uw naam
schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste
kaart, een bloemenkaart, schrijft u
niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen.
Daarmee kan hij zijn contact met de
buitenwereld in stand houden. Dat dat voor hem
mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed,
aldus vele justitiepredikanten. Plakt u wel een postze-
gel op deze kaart.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaar-
ten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks
op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart
ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan
overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt,
de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelij-
ke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de
gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd ge-
steund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk
werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd
wordt. Maar het doet goed als mensen je door een
kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.
kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
Namens de diaconie, Riekje Groothedde

CONCERT ‘DIE SIEBEN LETZTEN
WORTE’
Aan de vooravond van de Stille Week speelt Michiel
Vanhoecke ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlö-
sers am Kreuze’, van Joseph Haydn. De muziek is
geïnspireerd op de kruiswoorden die verspreid over
de evangeliën te vinden zijn, als uitspraken die Jezus
vanaf het kruis gedaan heeft. De tekst van deze
woorden wordt daarbij door Fred Bosman gelezen in
de Naardense Bijbelvertaling. Ontroerende muziek
afgewisseld met teksten die het overdenken waard
zijn. Dit concert vindt plaats op zondag 14 april in de
Dorpskerk. Aanvang 15.30 uur. De zaal gaat open om
15.00 uur.
 

INZAMELING BOEKEN
Zaterdag 13 april tussen 10.00 – 12.00 uur bij de
kerk
U kunt uw boeken ook brengen bij:
Joke en Teun Varekamp, Koningsweg 17a. Tel:
026-4431803
Contactpersonen: Joke Varekamp, Wiep Kortlever
en Geke Hop
 

KINDERKERKNIEUWS
Hallo Meisjes en Jongens,
 
 
Dat het voorjaar is, zie je overal om je heen: narcisjes,
krokussen en tulpen komen uit de grond. Ook in de
kerk is het voorjaar en dus zijn we op weg naar het
feest van Pasen. Net als vorig jaar gaan we op zondag
14 april Palmzondag onze palmpaasstok versieren.
Dat mag weer bij Paul en Hetty Mathieu in het pan-
nenkoekenhuis Den Strooper. Daar mogen we alle-
maal een broodhaantje bakken! Neem je stok mee en
kom om half 10 naar de hoek van de Koningsweg/
Kemperbergerweg, daar vind je het restaurant. Na-
tuurlijk is het leuk als we daarna met de versierde
stokken in een grote optocht achter het ezeltje aanlo-
pen naar de kerk, dus: neem gerust vrienden en
vriendinnen mee!! We hopen dat we goed weer heb-
ben, zodat de kerkgangers na de dienst buiten koffie
kunnen drinken en ons dan zien aankomen!
Een week later is het Paasfeest. Natuurlijk hebben we
dan ook weer een kinderkerkdienst op 1e Paasdag,
zondag 21 april. We gaan dan matzes eten, het ver-
haal horen en eieren zoeken! In de uitnodigingsmail
lees je er meer over!
 
We zien jullie graag!
Bea, Chantal en Gerra

Als de Bijbel mijn mobieltje was...
Hou zou mijn leven eruit zien, als ik mijn
Bijbel, Gods Woord,
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minstens zo intensief zou gebruiken als mijn
mobieltje?
Wat zou er gebeuren:
... als ik de Bijbel altijd bij me had?
... als ik meteen zou teruggaan om ‘m te
zoeken, wanneer ik mijn Bijbel ergens ver
geten heb?
... als ik de Bijbel een paar keer per dag zou
lezen om een ‘message’ van God te
ontvangen?
... als ik de Bijbel zou behandelen alsof ik
niet meer zonder hem kan leven?
... als ik de Bijbel in elke situatie om raad
zou vragen?
... als ik dagelijks net zoveel tijd zou nemen
voor bidden en Bijbellezen als voor sms-jes,
e-mails, internet...?
 
Mijn leven zou er radicaal door veranderen
(daar ben ik toch niet bang voor...? Ik hou
toch van de Here Jezus?!). De Bijbel vertelt
me over Hem; daarom mag ik er zo vaak
mogelijk biddend in lezen, want: God heeft
mij elke dag iets belangrijks te zeggen!
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een
licht voor mijn pad! De Bijbel, Psalm 119:105
www.debijbelvoorjou.nl / © Stg. Uit het
Woord der Waarheid
(ingezonden door Gerra van Hunen)

OPBRENGST COLLECTEN FEBRU-
ARI 2019
In de maand februari hebben de collecten de vol-
gende bedragen opgebracht:
 
Datum Diaconie  Kerk    Gebouwen Koffiepot
                                      en terreinen
03-02   € 272,16  €  91,40 €  40,15    € 10,50
10-02   €   73,40  €  39,98 €  44,70    € 21,75
17-02   € 194,25  €  51,30 €  36,30    € 13,20
24-02   €   81,05  €  54,26 €  49,50    € 13,60
 
Henny Roelofsen
 

SAMEN OP STAP
Vorig jaar in maart zijn we met een aantal gemeente-
leden op bezoek geweest bij het Karmelietessen
Klooster aan de Bakenbergseweg. Nu gaan we 4 april
a.s. met gemeenteleden van onze kerk opnieuw op
stap en bezoeken we dan de Bernulphuskerk in
Oosterbeek. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Jan
Toorop de Kruiswegstaties voor deze kerk schilderde.

Iets bijzonders in onze omgeving om in deze 40-da-
gentijd bij stil te staan. Er hebben zich inmiddels al
meer dan 20 mensen aangemeld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek aan de familie Duijs in Otterlo
Op donderdagmiddag 23 mei a.s. zijn we van harte
welkom bij gemeenteleden van onze kerk namelijk,
Jaap en Betsy Duijs in Otterlo. Zij kweken het jaar rond
bollen, knollen en wortelstokken, met een voorliefde
voor verwilderingsbolletjes. Ze kweken op een natuur-
lijke manier (www.jaapbol.nl). Leuk om voor verdere
info eens op deze site te kijken!
Het plan is om die middag rond half 2 te beginnen in
Harskamp op de Passieflorahoeve, de vlindertuin.
(Hieraan zijn wel entree kosten verbonden)
Waarna we rond half 4 naar de familie Duijs in Otter-
lo gaan.
Tot slot gaan we, met wie wil, in Otterlo ergens eten.
Hebt U zin om mee te gaan?
Geef u dan op via de mail met vermelding van wel/niet
mee eten.
Gerra van Hunen  (gerravanhunen@hotmail.com)
 

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 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: 11 april, van
14.00 tot15.30, daarna in overleg. In princi
pe in de consistorie.
Informatie en aanmelding: ds. Hette
Domburg

10



halverwege de tachtiger jaren in een vastere federa-
tieve samenwerking. De toenmalige gereformeerde
dominee Boer ging met emeritaat en wat veel later
officieel de ‘Protestantse Gemeente te Schaarsber-
gen’ ging heten werd feitelijk al gerealiseerd, vooruit-
lopend op het formele SOW-proces.
Vanaf het begin in 1978 zat Willem al in de Raad van
Kerken in Arnhem en kende hij zodoende dominee
Boer goed. De gesprekken tussen hen zijn zeker een
goede, grotendeels informele, bijdrage geweest aan
de start en de voortgang van dat SOW-proces.
 
Die terugblik op de geschiedenis brengt ons op de
verzuchting dat het ook grote voordelen heeft om niet
alles van meet af aan formeel juridisch dicht te timme-
ren. “Zo lang nog niet alles tot op de laatste punt en
komma is vastgelegd, kun je en hoef je er ook geen
ruzie over te maken”, aldus Willem. Daar komt dan
nog bij, en ook daar waren we het roerend over eens,
dat de huidige manier van polariseren en discussiëren
niet een hele goede manier is om met elkaar om te
gaan. Dat geldt overigens niet alleen voor de kerk
maar voor onze hele samenleving. De verbale terreur
van Twitter en Facebook mag dan, met een beroep
op de vrijheid van meningsuiting, modern en ‘in’ zijn,
maar levert geen bijdrage aan een menselijker samen-
leving.
 
Terugkerend naar het onderwerp Schaarsbergen,
kwamen bij Willem nog veel meer goede herinnerin-
gen naar boven. De Kerstnachtdienst, de Oogstdienst
en dienst met Palmpasen waren elk jaar weer memo-
rabel. Vele mensen speelden daar een grote rol in en
dan komen er nog veel meer bekende namen naar
voren. Met veel plezier denkt Willem terug aan de
samenwerking met pastor Leo Hettinga van ‘s Konings
Jaght. Herinneringen aan Nel Benschop worden op-
gehaald. Het vogelhuisje dat de heer Jan van Eiber-
gen, die aan de Strolaan woonde, had gemaakt siert
nog steeds de tuin in Driebergen.
Jetty vult aan met de gastvrijheid van Elly en Frans
toen Willem vanwege een hernia, een poosje in het
ziekenhuis verbleef. Willem vult aan: “Weet je nog van
de kerstboom die Wim Rap op kerstavond kwam
brengen, omdat door de grote drukte in de gemeente,
we helemaal vergeten waren zelf een kerstboom aan
te schaffen.”
Tenslotte worden nog de namen genoemd van de
predikanten Norel, Meyboom en Schuurman. “Wat
mag je als beginnend predikant blij zijn dat je zulke
mensen om je heen hebt”, besluit Willem het gesprek.
 
Fred Bosman

INTERVIEW MET DS. WILLEM
TIMMERMAN
Dit is het tweede artikel in de serie ‘Herinneringen aan
Schaarsbergen’ waarin oud-predikanten vertellen
over hun tijd in de Schaarsbergse pastorie.
Aan het woord komen Willem Timmerman en zijn
vrouw Jetty Becking die van 1978 tot begin 1988 in
Schaarsbergen woonden en werkten.
 
Een maandagmorgen in Driebergen. Ineke en ik zitten
aan de koffie bij Jetty en Willem Timmerman. Zij wonen
aan de Welgelegenlaan en dat is inderdaad een
‘welgelegen’ laan. “We wonen hier bijna net zo mooi
als destijds in Schaarsbergen” zegt Willem. “We
denken met veel plezier terug aan die tijd in de pas-
torie. Het was er wel eens koud en tochtig maar wat
een mooi plekje.” De grote houtkachel die werd aan-
geschaft om de huiskamer van de pastorie warm te
krijgen, staat ook in Driebergen nog steeds pontificaal
in de kamer.
Willem was de opvolger van dominee Bordewijk en op
de vraag ‘waarom wilde je naar Schaarsbergen?’ komt
een eenvoudig antwoord: “Jetty gaf in die tijd les in
Arnhem en dus was Schaarsbergen een voor de hand
liggende vestigingsplaats”. Daarmee komt het ge-
sprek ook meteen op de tijd van bijna veertig jaar
geleden. De landelijke ‘kerkelijke kaart’ zag er heel
anders uit in die tijd en ook de ‘plaatselijke kerkelijke
kaart’ was tijdens en na het vertrek van Bordewijk een
beetje in de war geraakt.
 
Het was de tijd van ‘de Hervormde Gemeente
Schaarsbergen’ met een ‘kerkelijk centrum’, met de
‘zondagschool’ in het koetshuis en de ‘kindercreche’
in de linker voorkamer (waar nu Hette Domburg zit).
‘Samen op weg’ (SOW) bestond nog niet, maar er was
eind zeventiger jaren al wel een voorzichtige toena-
dering tussen ‘gereformeerd Schaarsbergen’ en de
Hervormde Gemeente. Die toenadering resulteerde
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PAASONTBIJT
Op de zondagmorgen van Pasen (21 april) 
samen ontbijten in de kerk! Gezellig aan mooi ge-
dekte tafels in een feestelijk verlichte kerkzaal. Dat
is toch een mooi begin van deze feestelijke dag?
Om 8.45 uur ontbijten en om 10.00 uur het Paas-
feest vieren. Van harte welkom! Aanmelden kan bij
Hette Domburg,  hette.domburg@dorpskerkschaars-
bergen.nl, tel 06-81803499 of bij Jeske Alblas, dh-
schaarsbergen@kpnmail.nl, tel 026-4422860. We
zoeken nog mensen die willen helpen met klaarzet-
ten van de tafels en de maaltijd!
 

VAN DE DIACONIE
SOBERE RIJSTMAALTIJD IN DE 40-DAGENTIJD
OP DONDERDAG 11 APRIL
 
Het is in de tijd voor Pasen altijd weer een goed mo-
ment om ons te bezinnen. Om stil te staan bij de eigen
bevoorrechte positie ten opzichte van onze medemen-
sen wereldwijd. Juist in deze tijd houden we dan ook
onze Voorjaarsactie voor scholing van werkende
kinderen in Colombia. De Voorjaarsactie wordt geor-
ganiseerd door onze werkgroep Werelddiaconaat.
U hoort en leest daar in de Kerkklok meer over in deze
weken tot en met Pasen.
In de 40-dagentijd organiseert de Diaconie ook nu
weer een sobere rijstmaaltijd. Bij die maaltijd wordt er
gecollecteerd voor de Voorjaarsactie. We hopen dat
de opbrengst van deze inzameling niet onder zal doen
bij de opbrengsten van vorige jaren. Van harte aan-
bevolen dus!
De sobere rijstmaaltijd wordt dit jaar georganiseerd op
donderdag 11 april a.s. We starten dan om 18.00 uur
met het gezamenlijk eten van een eenvoudige maaltijd
van bruine bonen en rijst. Een maaltijd, zoals die ook
in Afrika  dagelijkse kost is, als men tenminste al de
beschikking heeft over bonen en rijst. De maaltijd
wordt gewoonlijk nog afgesloten met een kopje koffie
of thee. Door mee te doen aan deze sobere maaltijd
kunnen we onze solidariteit tonen met al die mensen
wereldwijd, voor wie een dagelijkse maaltijd geen
vanzelfsprekendheid is en voor wie een sobere rijst-
maaltijd al een feestmaal zou zijn!
Voor wat betreft de deelname aan deze sobere rijst-
maaltijd is het wel wenselijk, dat U zich tevoren even
bij mij aanmeldt. Dit uiteraard in verband met de
voorbereiding.
Aanmelden kan telefonisch of via de mail en graag
vóór woensdag 10 april a.s.
U bent op donderdag 11 april vanaf 17.30 uur zeer
welkom in het Dorpshuis.
Van harte uitgenodigd!

 
Namens de diaconie, Henny Beijer tel. 4452606 / mail
hw.beijer14@gmail.com
 
PETERSBORGOVERLEG 
Als diaconaal consulent ben ik actief in de Werkgroep
Verzet tegen Armoede. Als Werkgroep Verzet tegen
Armoede houden we ons al lang bezig met het onder-
werp armoede in Nederland. We vinden het belangrijk
om ervaringen en ideeën daarover samen te kunnen
delen. Daarom hebben we het Petersborgoverleg
opgezet. De werkgroep organiseert drie keer per jaar
zogenoemde Petersborgbijeenkomsten. Deelnemers
aan deze bijeenkomsten zijn: wijkcoaches, ambtena-
ren, raadsleden, vertegenwoordigers van politieke
partijen, belangenorganisaties, kerken en diaconale
instellingen. De afgelopen twee jaar staat het onder-
werp ‘kinderen en armoede’ centraal. Zo hebben
onder meer een directeur van een basisschool, een
kindercoach, wijkregisseurs, jeugdcoaches, verte-
genwoordigers van de Stichting Leergeld korte inlei-
dingen gehouden over het onderwerp ‘kinderen en
armoede’.
Volgens het meest recente rapport van het CBS
(2018) groeien in Nederland nog steeds 292.000
kinderen op in armoede. Van deze groep groeien
117.000 kinderen op in een gezin met een langdurig
laag inkomen (tenminste vier jaar achter elkaar).
Ondanks de economische vooruitgang de afgelopen
jaren is het aantal kinderen in langdurige armoede
nauwelijks gedaald. 60% van de kinderen in armoede
heeft werkende ouders (SER 2017). Opgroeien in
armoede raakt ook kinderen die leven in een-ouder
gezinnen, migrantengezinnen en gezinnen die al ge-
neraties lang in armoede leven.
Armoede heeft grote gevolgen voor kinderen. Het
steeds een financieel tekort hebben geeft onzekerheid
en spanningen in huis. Er is weinig geld om gezond
voedsel te kopen, zelden nieuwe kleren, niet op va-
kantie of een dagje uit, geen verjaardagspartijtje
geven of trakteren op school. Meedoen aan allerlei
activiteiten, zoals schoolreizen of excursies, kan soms
niet. Dit kan er toe leiden dat kinderen in een isolement
terecht komen.
Zeker omdat armoede nog steeds een taboe is, zullen
kinderen er op school of onder vrienden niet makkelijk
over praten, met alle gevolgen van dien. Vanwege de
financiële situatie thuis gaan jongeren uit gezinnen
met weinig geld,  niet die opleiding volgen die ze graag
zouden willen, maar één die het goedkoopst is. Of
jongeren beginnen niet aan een studie omdat ze bang
zijn de leningen niet terug te kunnen betalen.
Diverse aspecten zijn tijdens de besprekingen belicht
zoals het belang om onderscheid te maken of iemand
al langere tijd in armoede leeft of sinds kort. De
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hulpverlening bij generatiearmoede (armoede die van
generatie op generatie wordt doorgegeven) heeft een
andere insteek dan die bij iemand die sinds kort in
armoede leeft. Ook hoorden we dat mensen die in
armoede leven vaak onder grote spanning gebukt
gaan. Door de stress functioneren de hersenen anders
en kunnen daardoor vaak niet ver vooruit  plannen.
De hulpverlening speelt hier op in door in kleine
stapjes te werken en veel positieve feedback te geven.
Het helpt kinderen als ouders open over geld en hun
geldzorgen praten. Als je hen ervan weghoudt, dan
trekken de kinderen andere conclusies. Doordat de
kinderen de stress van de ouders overnemen, is de
verbinding in de hersenen van het planvermogen
minder ontwikkeld. Voor hulpverleners is het van be-
lang om te helpen dit planvermogen te ontwikkelen.
Als voorbeeld een zakgeldproject. Kinderen krijgen
drie euro zakgeld voor allerlei te verrichten klusjes.
Het project van Kansrijk opgroeien in Arnhem werd
ook toegelicht. Dit is een aanpak in wijken om achter-
standen bij kinderen in armoede te voorkomen en te
bestrijden. Door een samenwerkingsverband met di-
verse partners aan te gaan, hopen de betrokkenen
een doorbraak te forceren. De partners vormen een
breed palet zoals: consultatiebureaus, Rijnstad,
scholen, kerken en ouders. Per wijk wordt met de
uitvoerders gesproken hoe dit aan te pakken. Bij een
Petersborgbijeenkomst was wethouder Paping, ver-
antwoordelijk voor het armoedebeleid in de gemeen-
te Arnhem, aanwezig. Hij gaf onder meer aan dat hij
zich er sterk voor wil maken meer geld voor het ar-
moedebeleid vrij te maken. Hij brengt drie punten naar
voren:
de regelingen dienen eenvoudiger te worden, minder
bureaucratisch;
kijken hoe mensen uit de armoede kunnen komen;
de stem van mensen die in armoede leven, horen.
Hen een stem geven.
Op de volgende bijeenkomst zal de wethouder het
nieuw ontwikkelde armoede beleid presenteren.
Wij, als werkgroepleden bereiden met passie Peters-
borgbijeenkomsten voor. En vinden het mooi dat deze
bijeenkomsten een platform vormen voor betrokkenen
die geraakt zijn door het onderwerp armoede.
Margriet Kok, diaconaal consulent
 
ANDERS DENKEN OVER ECONO-
MIE – woensdag 3 april
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.
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. Roelf Haan werkte als eco-
noom voor de ministeries van BuZa en Financiën en
voor het IMF. Hij doceerde economie aan de theolo-
gische hogeschool in Buenos 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.

UIT DE GEMEENTE
Ingekomen:
 
Mevr. M .Groothedde is overgeschreven vanuit
Oosterbeek naar Schaarsbergen
Verhuisd:
 
De heer J.J.(Han) Regelink naar Da Costastraat
5-211 6824 NT Arnhem “Wonen bij September”,
Villa Paasbergkerk tel:026-3637070. (vraag naar
Han)
De heer L. van Hunen is verhuisd naar Ede.
 

VERDER KIJKEN …..  
 Op 20 maart jl. brachten we een bezoek aan het Leger
des Heils. We waren uitgenodigd om in Arnhem-Zuid
op de Hoefbladlaan te komen. Daar is o.a. het kle-
ding-depot van het Leger. Alle kinderen mochten een
gedragen kleding stuk inbrengen en voor 2 euro 50
een kledingstuk naar keuze uitzoeken en meenemen!
We hoorden wat het Leger allemaal doet en waren
diep onder de indruk!
 
Nicolien en Gerra

KRING 30-50 – TIJD VOOR …
Maandag 18 maart was het TIJD VOOR… de kring
30-50. We hebben een goed gesprek gehad naar
aanleiding van het thema tijd. Over de tijd van onze
ouders en het besef dat het leven eindig is. Over de
tijd die nodig kan zijn om dingen recht te zetten. En
over tijd die kan ontbreken. Over opvoeden van
kinderen en de veranderende relaties in het verloop
van de tijd. Over mooie tijden die we beleefd hebben
en mooie momenten in het leven door de tijden
heen. Over zorgeloosheid en genieten, elke dag.
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Telkens weer werd benoemd dat het ontmoeten van
mensen, het delen van het leven met anderen,
hetgeen is wat tijd waardevol maakt. Tot slot luis-
terden we naar het lied van Jim Croce, die zingt dat
hij de tijd wel in een fles zou willen doen – de
kostbare tijd om samen te zijn met degene(n) van
wie je houdt.
In mei komen we opnieuw bij elkaar. Houd de da-
tumprikker in de gaten 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

PROJEKTKOOR
Nederland viert in 2020: 75 jaar Bevrijding!
Zingen in de mooiste kerken van Nederland omdat
Nederland 75 jaar is bevrijd!
Wat een schitterend moment om dit samen te vieren
met muziek en zang.
Daarom zal er in januari 2020 een gemengd project-
koor starten waar jong en oud in mee kunnen zingen!
We gaan prachtige liederen zingen die met vrede en
bevrijding te maken hebben.
Wie wil dit nu niet?
U kunt dit heugelijke feit met ons mee vieren en u nu

al aanmelden voor dit gelegenheidskoor.
We gaan o.a. repeteren in de regio’s  Hardenberg, 
Nunspeet,  Amersfoort, Veenendaal, regio Krimpen,
Sliedrecht, Middelharnis en Goes!
De repetities vinden 1 maal per maand plaats en
starten in januari 2020.
U ontvangt dan alle informatie met de muziek en oe-
fenbestanden voor thuis.
De concerten zullen plaats vinden rond Koningsdag
en Bevrijdingsdag in 2020.
 
Voor meer informatie en opgave kijk op de site: www.
grootbevrijdingskoor.nl

JAARVERSLAG STICHTING
KRUISPUNT
Zoals gebruikelijk heeft de diaconie de jaarrekening
ontvang van de Stichting Kruispunt.  Onze kerkge-
meente steekt daar al vele jaren de helpende hand
toe bij het bereiden van maaltijden voor de daklozen
in Arnhem.  Daarom volgen we altijd met interesse het
wel  en wee van de Stichting, niet alleen in financieel
oogpunt maar ook het feitelijk reilen en zeilen van de
organisatie. Voor wie geïnteresseerd is om het jaar-
verslag in te zien, verwijzen we u naar de diaconie in
de persoon van Henny Beyer, tel. 4452 606

JUBILEUM 150 JAAR DORPSKERK SCHAARSBERGEN
De verschillende werkgroepen zijn hard aan het werk om het jubileumjaar, waarin het 150 jaar geleden is dat
de Dorpskerk in Schaarsbergen werd geopend, feestelijk vorm te geven.
Zoals u uit de flyer kunt opmaken zijn er al vele mooie evenementen in het vooruitzicht:
Op Koningsdag 27 april kunt u onze kraam bezoeken op het feestterrein van de Dorpskerk. 
         Hier kunt u informatie verkrijgen over de diverse evenementen:
-        29 juni Clinic en lezing Market Garden, als voorbereiding op de 40 km Airborne Pelgrimage                
(zie ook artikel in Dorpskrant en Kerkklok)
-        het Soep Festival op 14 september: feest voor heel Schaarsbergen!
-        Verkoop van ‘Jubileum-uitgave” set correspondentiekaarten
-        Introductie en Proeverij van het enige echte Schaarsbergse bier “Op Woeste Gronden”
Dit jubileumjaar is een jaar van, voor en door Schaarsbergers. In samenwerking met onze Oranjevereniging,
Dorpsraad en vele van onze Schaarsbergse verenigingen.
Voor het slagen van alle deze feestelijkheden is het onontbeerlijk, dat er voldoende vrijwilligers zijn/komen
om de feestelijkheden niet alleen financieel mogelijk te maken, maar ook de menskracht leveren die nodig is
bij de uitvoering hiervan.
Daarom een oproep aan u allen om u op te geven als deelnemer/vrijwilliger.
Op Koningsdag zullen wij u daar graag verder uitleg over geven. Wij hopen dat u dan net zo enthousiast wordt
als wij zijn, om dit tot een onvergetelijke  jubileumjaar te maken!
U kunt ons hiervoor ook persoonlijk om info vragen:
 
Hette Domburg, Henk van Hunen, Fred Bosman, Yolanda Bosman, Jeske Alblas, Frans van de Kamp, Fenna
en Sake van de Wall, Marcel Bax, Niels van Hunen, Bea Clerkx, Frans Kappelle
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Indien onbestelbaar:  Strolaan 20, 6816 PN Arnhem


