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AGENDA
  april     Koningsdag: vergeet niet onze kraam
             “150 Jaar Schaarsbergen” te bezoeken,
              alsmede ook onze Boekenkraam.       
4 mei      Dodenherdenking met o.a. herdenkings
              dienst in de Waalse kerk 18.30 uur              
5 mei      Bevrijdingsdag
 7 mei     Kerkenraadsvergadering, Consistorie 
14 mei    Uitstapje Ouderenkring (zie artikel)
23 mei     “Samen Op Stap” – bezoek aan de Passi-
               florahoeve (zie Artikel)  
25 mei    Aanschuifdiner, Dorpshuis, 17.30 uur
30 mei    Hemelvaartsdag, Openluchtdienst
               bij de familie Varekamp
 

foto leefgemeenschapsleden pastorie 
met excusus voor de slechte kwaliteit van de foto
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2   Colofon-Agenda-Inhoud
3   Herdenken-Bij de zondagen
4   Nieuws van de kerkenraad
5   Uit de gemeente-Boerderijdienst Hemelvaartsdag-
     Te gast op de ouderenkring
6   Ouderenkring-Diaconie-
     Duurzaamheid in Schaarsbergen
7   fotocollage Palmpasen
8   150 jaar Dorpskerk-Aanschuifdiner-
     Een jaar gleed voorbij-Concert Michiel Vanhoecke
9   Klusdag kerkelijk erf-Bezork Bernulphuskerk-
     Samen op Stap-Opbrengst collecten mrt 2019-
     Kinderkerknieuws
10 Verder kijken....-Interview Ds. Rudolf Oosterdijk
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MEIMAAND – MAAND VAN
HERDENKEN
Op 4 mei herdenken wij weer allen, die hun leven
gaven voor onze vrijheid in de tweede Wereldoorlog.
Ook denken we aan allen, die in alle oorlogen in de
wereld omkwamen bij het oorlogsgeweld, dat helaas
nog tot op de huidige dag overal om ons heen plaats-
vindt waarbij vele slachtoffers vallen. Maar op 4 mei
zijn toch de gedachten van veel Nederlanders bij de
jaren 1940-45, toen we moesten buigen onder de
terreur van het Naziregime en de verschrikkelijke
Jodenvervolging, die aan zovelen het leven kostten.
De Duitse theoloog Diettrich Bonhoeffer was één van
de velen, die onder de blinde haat van Hitler en de
zijnen bezweken. Hij werd kort voor het einde van de
oorlog in Duitsland terechtgesteld nadat hij had
meegewerkt aan een, helaas mislukte, aanslag op
Hitler. In de gevangenis schreef hij zijn gedichten,
brieven en gebeden. Ze getuigden van een aange-
vochten geloof en emotie op de vierkante meter van
een cel.
Op 13 april j.l. was er in de Grote kerk van Culemborg
een herdenkingsbijeenkomst voor deze bijzondere
man, die ons zo’n indrukwekkend oeuvre heeft ach-
tergelaten. Een bomvolle kerk hoorde zijn gedichten,
luisterde naar zijn levensloop en een forum sprak over
zijn werk en de betekenis voor ons nu zoveel jaar al-
weer later.
Ik geef u graag mee de liedtekst bij het gedicht Verle-
den van Dietrich Bonhoeffer:
 
De deur valt in het zware slot.
Jouw voetstap galmt nog na.
Verleden lost in stilte op,
waar ik verloren sta.
 
Jij bent de zon die onderging,
die in de zee verdween.
Ik haat wat mij nog overblijft
aan beelden om mij heen.
 
Ik eis terug wat mij ontviel,
de dagen van weleer,
je geur, je adem en je lach,
je ogen nog veel meer.
 
De nacht, de slaap is mij tot vriend,
schenkt mij vergetelheid.
De droom brengt mij bij jou terug.
Ik proef de goede tijd.
 
Dan schrik ik wakker uit mijn slaap.
Mijn denken kantelt om.
Mijn zoeken is vergeefs geweest.
Waarom, mijn God, waarom?
 

Het kloppend hart van mijn bestaan
ligt in uw hand, mijn lot:
Verleden, toekomst, schuld, berouw,
Bewaar mij, goede God.
 
Op 4 mei is er in de Waalse kerk in de stad een her-
denkingsdienst, waaraan onze predikant en onze
cantorij hun medewerking  verlenen. Deze dienst gaat
vooraf aan de traditionele kranslegging. Aanvang
18.30 uur.
 
Teun Alblas.

BIJ DE ZONDAGEN
Zondag 5 mei, 3e zondag van Pasen, ds. Wim van
der Kooij (Arnhem), 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: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Karianne Hulshof
 
Zondag 12 mei, 4e zondag van Pasen, ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur
Viering van het Heilig Avondmaal
 
Welke stem vertrouw je? Er klinken er zo veel: in
kranten en op TV en in ons eigen hoofd. Door welke
stem laat je je leiden? Als Mozes aan het einde van
zijn leven de leiding over het volk Israël moet overdra-
gen, doet hij dat zeer zorgvuldig. Hoe kan hij ervoor
zorgen, dat de Israëlieten niet stuurloos worden en
met alle winden meewaaien? We lezen erover in
Numeri. In Johannes lezen we over Jezus die in de
tempel in gesprek is met de leiders van zijn volk. Ze
geloven hem niet als hij zegt de Messias te zijn. Jezus
antwoordt: u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn
schapen hoort. Bij zijn schapen horen, zijn stem
kennen, hem volgen. Met die woorden spreekt Jezus
over de verbondenheid met mensen die in hem gelo-
ven. Is dit een taal waarin ook wij over ons geloof
kunnen denken?
Leesrooster: Numeri 27: 12 t/m 23 en Johannes 10:
22 t/m 30
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Aletta Paul
 
Zondag 19 mei, 5e zondag van Pasen, ds. D. Kruyt
(Arnhem), aanvang 10.00 uur
 
Werkelijk leven vanuit de geboden, ze steeds in ge-
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dachten hebben en erover spreken met je kinderen.
De Heer liefhebben met hart en ziel en inzet van al je
kracht. Dat is wat Mozes de mensen op het hart bindt.
Leef zo, opdat het je goed mag gaan. In Johannes
lezen we wat Jezus zijn leerlingen op het hart bindt.
‘Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar
liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen
zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ Het gaat in deze
teksten om geloof dat zichtbaar wordt in een manier
van leven. Hoe passen we dit toe in ons eigen leven?
Leesrooster: Deuteronomium 6: 1 t/m 9 en Johannes
13: 31 t/m 35
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Roos Nijmeijer
 
Zondag 26 mei, 6e zondag van Pasen, ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur
 
De profeet Joël juicht over de toekomst die hij voor
Israël ziet: na alle rampspoed en ellende breekt een
tijd van herstel aan. Met beelden uit de natuur, van
een woestijn die weer groen wordt en bomen die volop
vrucht dragen. Zo spreekt ook Jezus hoopvol over de
toekomst die aanbreekt, na de zware tijd die nog voor
hem ligt. Het gedeelte uit het evangelie van Johannes
speelt zich af op het moment, dat Judas al onderweg
is om Jezus te verraden. Jezus belooft zijn leerlingen
de heilige Geest en vrede, een vrede die de wereld
niet geven kan. Die belofte wordt nu al gegeven, ‘zo-
dat jullie het geloven wanneer het gebeurt’. Dat is een
zin die uitdaagt om eens na te gaan, ‘wanneer het
gebeurt’ in onze tijd. Merken we er soms iets van, van
die ‘vrede die de wereld niet kan geven’?
Leesrooster: Joël 2: 21 t/m 27 en Johannes 14:23 t/m
29
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Frans Kappelle
 
Donderdag 30 mei, Hemelvaart, ds. Hette Dom-
burg, op de boerderij van de familie Varekamp
(Koningsweg 17A), aanvang 10.00 uur (ontvangst
vanaf 9.30 uur)
 
Vandaag vieren we Hemelvaart, traditiegetrouw op
het erf van de familie Varekamp. Een bijzondere er-
varing in de open lucht, zodat hemel en aarde letterlijk
in het zicht zijn. Het verhaal van Hemelvaart is een
wonderlijk verhaal. Jezus die al zegenend wordt op-
genomen in de hemel. Zo wordt hij aan het zicht
onttrokken. In beelden wordt verteld wat niet goed
onder woorden te brengen is. Zoals ook Elia werd
onttrokken aan het zicht en zijn leerling Elisa achter-
bleef. Opgenomen ‘ten hemel’, om juist als zodanig
‘aanwezig’ te kunnen zijn. Niet bij de doden, maar bij

de levenden gerekend. Wat kan zoiets betekenen in
een wereld die door wetenschap gedomineerd wordt?
Maakt dit verhaal ruimte voor ervaringen die niet ‘te
vangen’ zijn in wetenschappelijke termen? Hoe vrolijk
kunnen we daar van worden?
Leesrooster: 2 Koningen 2: 1 t/m 15 en Lucas 24: 49
t/m 53
Ouderling van dienst: Else van Setten
Muziek: Teun Alblas
Lector: Alieke Stijf
 
Zondag 2 juni, 7e zondag van Pasen, ds. Wilma
Hartogsveld, aanvang 10.00 uur
 
Tussen Hemelvaart en Pinksteren worden we in beide
Schriftlezingen aangesproken op de liefde voor God.
In de eerste lezing gebeurt dat in een gesprek tussen
de profeet Samuël en het volk. ‘U hoeft niet bang te
zijn zolang u de Heer maar trouw blijft en hem met
heel uw hart toegedaan bent.’ Liefde voor God wordt
zichtbaar in trouw en het naleven van zijn geboden.
In het evangelie belooft Jezus de Geest aan de leer-
lingen, wanneer ze hem liefhebben en zich aan zijn
geboden houden. Die Geest kan ‘de wereld’ niet
ontvangen, zegt hij, ‘want ze kent hem niet’. Zo wijst
Jezus op een strijd die gaande is in mensen, tussen
‘Geest’ en ‘wereld’. Wat is die ‘wereld’ in ons, die de
‘Geest’ die liefde is niet kent? Hoe kunnen we leven
vanuit liefde, ook in deze wereld?
Leesrooster: 1 Samuël 12: 19b t/m 24 en Johannes
14: 15 t/m 21
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Ineke Roelofsen
 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Naast de ‘gebruikelijke’ ingekomen stukken is er een
bedankkaart van het inloophuis St. Marten. Zij zijn erg
blij met de opbrengst van de najaarsactie.
Het vervolg op het, in de vorige kerkenraadsvergade-
ring gestarte, nadenken over een nieuw beleidsplan
vindt weer plaats in een kring in de kerk.
In de vorige vergadering vond het uitwisselen van
ideeën en gedachten plaats zonder discussie. Dat
leverde drie belangrijke punten op: gemeenschap,
vernieuwing en gerichtheid ‘omhoog’. Het is de be-
doeling dat we nu wel discussie voeren over wat we
daar als individuele kerkenraadsleden van vinden.
Dominee Hette Domburg verwijst daarbij naar 1 Co-
rinthe 13: verschillende lichaamsdelen, één lichaam,
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zo ook in de kerk: verschillende leden, één gemeente.
Waar krijgen we als individu ‘energie’ van en hoe kan
ons dat helpen de gemeente te bezielen?
Het bestuur van de stichting voor de leefgemeenschap
heeft als een der bestuursleden een kerkenraadslid
nodig. Er wordt afgesproken dat Riekje Groothedde,
Leo Uyl en Hennie Roelofsen voorlopig als contact-
personen zullen fungeren, vooruitlopend op een defi-
nitieve keuze voor iemand anders als bestuurslid.
In de tussentijd moet dan wel geprobeerd worden om
de bijdrage, die de leefgemeenschap aan zowel de
kerkelijke gemeente als aan het dorpsgebeuren zou
willen gaan leveren, zo concreet mogelijk te formule-
ren.
Het kloosterkamp van één week zal worden vervolgd
met een kamp van nog een week, voor 30-plussers,
ook door de beide studentenpastores te organiseren.
De avond over ‘sexualiteit voor mannen’ mag volgens
de organisator, een succes worden genoemd. RTV-
Oost heeft daar ook aandacht aan besteed. Zij, van
RTV-Oost stelden daarbij de vraag of er niet nog een
keer een dergelijk soort avond over homosexualiteit
en geloof zou kunnen komen gekoppeld aan een ra-
diouitzending. Van de kant van de kerkenraad is daar
geen bezwaar tegen.
Na Pasen heeft Hette Domburg een afspraak met de
directeur van de Panorama-school over wat er samen
met de kerk zou kunnen worden gedaan.
Er zijn drie nieuwe contactpersonen: de dames Han-
neke Luiten en Bea Clerkx en de heer Sake van der
Wall. Deze verandering zal per brief worden doorge-
geven aan alle gemeenteleden die dit aangaat.
Op 21 juni a.s. zal de jaarlijkse vrijwilligersavond
worden georganiseerd.
De buitenverlichting van het kerkgebouw is door de
gemeentelijke overheid mooi ontworpen en aange-
legd. De installatie is, door gebrek aan middelen, nog
niet helemaal volledig maar daar wordt aan gewerkt.
Hennie Roelofsen deelt mee dat de dubbele ansicht-
kaarten naar aanleiding van de (gepointilleerde) teke-
ningen van Hans Meijerink en de foto’s van Rens
Plaschek gereed zijn. Er wordt besloten dat een setje
van 7 stuks voor 10 euro in de verkoop gaat.
 
Fred Bosman, scriba
 

BOERDERIJDIENST –
HEMELVAARTSDAG
Ook dit jaar zijn we op Hemelvaartsdag weer
te gast op de Reinouthoeve bij de familie Joke
en Teun Varekamp aan de Koningsweg 17A.
Fijn dat zij wederom zo gastvrij zijn voor ons!
Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar bij de
familie Varekamp, de dienst begint om 10.00
uur en plaatsvinden in de open kapschuur,
zoals ook voorgaande jaren. Wie vervoer
nodig heeft, kan zich melden bij een van de
ouderlingen.
We hopen op mooi weer, een goede opkomst
en een inspirerend samenzijn! Er is voldoen
de ruimte om uw fiets daar te parkeren!!!
 

UIT DE GEMEENTE
Verhuisd:
Ferdinand en Eva van Roekel naar Stortweg 7,
6861XD Oosterbeek
Myrthe Bredenhof vanuit de Strolaan naar Arnhem
 
 

TE GAST OP DE OUDERENKRING
Dinsdag 9 april was ik op bezoek bij de ouderenkring
in het Dorpshuis. Dat was ik al langere tijd van plan,
maar op dinsdag is mijn vaste-opa-dag. Zelf moet ik
nog wat wennen aan dat woordje opa. We hebben één
klein kind en ze is sinds kort net oud genoeg om dat
woordje uit te spreken.
En wat klinkt dat dan anders als je kleinkind dat voor
het eerst hoorbaar zegt: “ O P A”.
Voorheen woonde het gezin in Utrecht, maar sinds
kort zijn onze dochter en schoonzoon in Arnhem
komen wonen en was het makkelijker voor mij om naar
de ouderenkring te gaan.
We waren met een leuke groep bij elkaar. De bijeen-
komst werd door Hette Domburg geopend en we
zongen samen een lied. Een paar dames waren jarig
geweest en trakteerden bij de thee/koffie op gebak.
Een ander bracht voor ieder twee rode zonnehoeden
mee, dat is een prachtige tuinplant. U kent hem
waarschijnlijk ook onder de naam Euchinacea Purpu-
rea (geneeskrachtig kruid).
Wat een verbondenheid spreekt daar uit!  Als we zo
samen delen. We maken dat vaker in de kerk mee,
dat mensen spontaan trakteren omdat ze iets feeste-
lijks meegemaakt hebben. Wat geeft dat een goed
gevoel, dat gemeente zijn ook op zo’n manier gestal-
te kan krijgen.
Eén van de begeleidsters, Greet Meijer, had een
aantal mooi versierde flesjes gemaakt en
liet ons zien, hoe je die geheel naar eigen ontwerp kan
versieren.
Het duurde maar even of iedereen was met aandacht
bezig, zelfs de gesprekken onderling verstomden een
beetje, doordat er ingespannen werd gewerkt! Toen
de resultaten rondom zichtbaar werden, kwamen de
gesprekken weer op gang.
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De tijd vloog om, we hebben gezellig met elkaar ge-
knutseld, nieuwtjes uitgewisseld en iedereen ging met
een tastbaar en mooi eindresultaat naar huis. Het was
een fijne middag.
Complimenten voor de begeleiding!
 
Niels van Hunen
 
VAN DE OUDERENKRING
Dinsdag 14 Mei a.s. is alweer de laatste bij
eenkomst van de Ouderenkring voor de zo
mervakantie. We sluiten het seizoen af met
een gezellig uitstapje.
Graag vertrekken we `s morgens om 11.00
uur vanaf de parkeerplaats bij de kerk.
Welke kant we op gaan is nog een verrassing!
We eindigen weer gezellig in een pannenkoe
kenhuis en zijn rond 14.00 uur weer terug.
We rekenen op iedereen.
De kosten zijn ± € 17.50.
Graag afbellen als u niet meegaat.
Met vriendelijke groet, Namens de leiding
Hennie van Hunen, Tel: 026-3511147

VAN DE DIACONIE
Sobere Rijstmaaltijd
Traditiegetrouw hielden we op de donderdagavond
voor Palmpasen weer onze sobere rijstmaaltijd. Er
hadden zich maar liefst 32 personen aangemeld,
waaronder 2 kinderen.
Met hulp van enkele gemeenteleden organiseert de
Diaconie dit jaarlijkse evenement. Naast het nuttigen
van een eenvoudige maaltijd, staat de ontmoeting ook
altijd heel centraal. De deelnemers melden ons tel-
kens weer, dat zij deze avond zeer waarderen en dat
motiveert ons natuurlijk wel, om deze traditie voort te
zetten. 
Op deze avond niet alleen ontmoeting en aandacht
voor elkaar, maar ook aandacht voor onze verre
naaste.  Tijdens de maaltijd werd er gecollecteerd voor
onze Voorjaarsactie t.b.v. onderwijs aan werkende
kinderen in Colombia.  Deze collecte bracht maar liefst
250 euro op!
Allen heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Namens de Diaconie,
Henny Beijer

DUURZAAM SCHAARSBERGEN
Op donderdag 28 maart jl. was er een thema-avond
over ‘duurzaamheid’ in ons Dorpshuis.
Veel belangstellenden waren gekomen om een
beetje wijzer te worden over dit urgente onderwerp.
Teus van Eck heeft, vanuit zijn achtergrond als tech-

nisch specialist op het gebied van elektriciteit, warm-
te en duurzaamheid, eerst iets verteld over duurzaam-
heid in het algemeen.
Wij hebben als christenen een belangrijke opdracht
op dat gebied: verantwoord omgaan met de schepping
en de medemens. Maar zei Teus: “dat is iets anders
dan alleen maar met een vingertje zwaaien en een
(voor)oordeel etaleren!”
Hij besprak op een duidelijke manier een tien-stap-
penplan voor de verduurzaming van een bestaande
woning. Het begin daarvan is isoleren en pas aan het
eind, als tiende stap komt een warmtepomp in beeld.
Hij besloot met een prikkelende opmerking: “We
hebben 5 jaar nodig gehad om heel Nederland aan
het gas te krijgen. Hoe lang zullen we erover doen om
weer van het gas af te komen?”
 
Na deze inleiding waren er vier ‘klimaattafels’ om wat
specifieker verder te praten:
– een tafel over isolatie en het gebruik van een
warmtecamera om te kijken hoe goed die isolatie is;
– een tafel over zonnepanelen;
– een tafel over warmtepompen als alternatief voor
een gasgestookte cv-installatie;
– en een gesprek over ‘het klimaat’ in het algemeen.
Er werd veel nuttige informatie verstrekt en veel vra-
gen werden beantwoord.
Hebt u als lezer een vraag of een opmerking over
duurzaamheid? Stuurt u dan een mailtje naar duur-
zaam.schaarsbergen@gmail.com en u krijgt een re-
actie van een van de werkgroep leden.
Fred Bosman

foto werkgroep duurzaamheid
Schaarsbergen

foto voorpagina: de vier Evangeliën,
Bernulphuskerk Oosterbeek

foto hiernaast: Palmpasen
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150 JAAR DORPSKERK
SCHAARSBERGEN
Hopelijk bereikt deze Kerkklok u nog vóór komende
27 april. Waarom zult u zeggen? Het antwoord daarop
is eenvoudig. Op de viering van Koningsdag de 27e
april a.s. heeft de commissie, die zich inspant om de
feestelijkheden voor het 150-jarig jubileum te organi-
seren, ook een stand op het feestterrein voor de kerk
tot zijn beschikking.
In die stand kunt u al vast een indruk krijgen van alles
wat Schaarsbergen en de Schaarsbergers het komen-
de jaar te wachten staat. Alleen dat is al voldoende
reden om onze stand op Koningsdag te komen bezoe-
ken.
Maar er is meer. Die bovengenoemde organisatie-
commissie heeft namelijk voor alles wat er op de rol
staat heel veel vrijwilligers nodig. Vrijwilligers in alle
soorten: toneelspelers, dansers, zangers, verkeersre-
gelaars, timmerlieden, sjouwers, bouwers, vertellers,
reclamemakers en handige ‘manusjes van alles’.
Al die mensen nodigen we uit om langs te komen in
onze stand en hun naam op een van onze lijsten te
schrijven. Onder het motto: ‘Voor en door alle
Schaarsbergers’, hopen we op die manier een jaar
van feestelijkheden te organiseren, waarover we met
z’n allen nog jaren kunnen napraten.
We hopen dat u in deze oproep voldoende uitdaging
ziet om U in grote getale aan te melden.
Bij voorbaat dank.
Namens de commissie,
Fred Bosman

AANSCHUIFDINER 25 MEI
 ZONDAG  25 mei 2019, ontvangst 17.30 uur in het
Dorpshuis
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-

EEN JAAR GLEED VOORBIJ
Beste gemeenteleden,
De tijd glijdt voorbij! Een jaar glijdt voorbij. Alweer een
jaar geleden dat mijn lieve man Henk op 21 mei
overleed. Nog steeds tranen van verdriet, maar ook
tranen van dankbaarheid om het mooie wat op mijn
pad komt. Toen, maar ook nu nog! Even die hand op
je schouder, de vraag…hoe gaat het nu met je, een
lieve kaart met mooie tekst, een bezoekje, een uitno-
diging.
Je verbonden weten met elkaar. De liefde van God
die ons hart verwarmt en de kracht geeft om deze
liefde uit te stralen naar elkaar, naar mensen die het
even moeilijk hebben.
Ik wil jullie allen hiervoor hartelijk danken!
Lieve groet,
Cora Stegman

CONCERT
“Die Sieben Letzten Worte Unseres Erlösers Am
Kreuze” - Franz Joseph Haydn
 gespeeld door Michiel Vanhoecke
Op zondagmiddag 14 april jl. speelde Michiel Van-
hoecke met deze prachtige muziek, weer de sterren
van de hemel in onze Dorpskerk. Deze was niet he-
lemaal vol, maar de toehoorders hebben wel intens
genoten.
De muziek werd ‘begeleid’ door de bijbehorende
teksten uit de Naardense Bijbel. Dat levert een erg
mooie en bij tijd en wijle ontroerende combinatie op.
Hopelijk wordt deze uitvoering, die voor het tweede
jaar op rij plaats vond, een blijvende traditie.
 
Fred Bosman

lige opkomst en een geslaagde avond.
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
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HARTELIJK DANK - VELE HAN
DEN MAKEN LICHT WERK!
Zaterdagochtend 6 april jl. stond de jaarlijk
se klusdag gepland op het kerkelijk erf.
Hierbij een woord van hartelijk dank aan alle
vrijwilligers, die er samen voor hebben ge
zorgd dat dakgoten werden schoongemaakt,
rododendrons gesnoeid en het kerkgebouw
gesopt.
De stemming zat er goed in en de handen
werden flink uit de mouwen gestoken.
Ten slotte als afsluiting een gezellig verzorg
de lunch voor alle klussers.
Mark Alblas
 

BEZOEK AAN DE ST. BERNULPHUS-
KERK OOSTERBEEK
De tekens van de 4 Evangeliën
 
Met een flinke groep mensen uit Schaarsbergen zijn
we de 14 Kruiswegstaties van Jan Toorop wezen
bewonderen in de St. Bernulphuskerk. Na een warm
onthaal kregen we een uitleg over de staties. De Je-
zus-figuur heeft in iedere statie een eigen gezicht.
De afbeeldingen, ook van de anderen figuren, laten
Oosterbekers zien uit die tijd.
De 14 staties zijn ingewijd in 1919. Heel apart een
kruiswegstatie met 14 verschillende gezichten. Op het
hoofdaltaar was een muurschildering te bewonderen.
Jarenlang was deze schildering verborgen achter een
muurtje, een geschenk van Jan Toorop. Niet zijn
topstuk maar wel echt een Toorop.
Alle eer en dank aan de mensen die dit uitje hebben
georganiseerd.
Waarom ik mee ging: Jan Toorop was een onderdeel
van mijn opleiding.  Jan Th. Toorop, een kunstenaar
met een duidelijke eigen stijl.  Het ontmoeten van
andere mensen.
Wat mijn herinnering is  aan die middag: Jezus met
meerdere gezichten en toch dezelfde. Iets wat je niet
loslaat.
Bent u geïnteresseerd om deze Toorop Kruiswegsta-
ties te bewonderen:
Bezoekt u dan de website van de Bernulphuskerk: 
https://www.bernulphus.nl/tooropstaties100jaar/
 
Jaap Bogaards

SAMEN OP STAP
Over ons bezoek in april aan de Bernulphuskerk leest
u in het stukje van Jaap Bogaards.
Op 23 mei willen we naar de Passiflorahoeve de

vlindertuin, in Harskamp. Daarna brengen we een
bezoek aan de kwekerij van  Jaap en Betsie Duijs-
Rap, Haarweg 2 in Otterlo.
Tot slot gaan we ( voor wie wil) met elkaar eten.
Gaat U ook mee?
Graag een mailtje of telefoontje naar Gerra van Hunen
onder vermelding van wel/niet mee uit eten. U krijgt
dan  te zijner tijd  bericht, waar we en hoe laat we
verwacht worden.
Hartelijke groet,
Gerra van Hunen
Mail: gerravanhunen@hotmail.com - Tel.: 026-4450289
of 06-12868060
 

OPBRENGST COLLECTEN  MAART
2019
In de maand maart hebben de collecten de volgen-
de bedragen opgebracht:
 
Datum     Diaconie    Kerk        Gebouwen  Koffiepot
                                                  en terreinen
03-03       € 160,34    €   70,94      €   47,02    € 14,25
10-03       €   98,91    €   68,80      €   48,10    € 22,18
17-03       € 133,70    €   69,52      €   37,32     € 18,00
24-03       € 312,60    € 102,50      €   70,10     € 30,26
31-03       € 201,15    €   74,15      €   47,50     € 19,25
 
Henny Roelofsen
 

KINDERKERKNIEUWS   
Inmiddels alweer (bijna) mei en jullie hebben vast en
zeker mei-vakantie. Heerlijk genieten hopelijk van
mooi weer, Koningsdag en vrije dagen!  Hebben jullie
Palmpasen en Pasen ook zo’n mooi feest gevonden?
We kunnen terugkijken op een geweldig Palmpasen
feest met broodhaantjes bakken in Pannenkoeken
restaurant “Den Strooper” bij Paul en Hetty Mahieu,
Palmpasenstokken versieren en daarna in optocht
achter het ezeltje Jacobus, naar onze Dorpskerk, waar
iedereen ons al stond op te wachten. Geweldig! We
zijn ook heel erg benieuwd, wie van jullie aan het einde
van de zomer de grootste pompoen heeft gekweekt?
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Daarna nog Eerste Paasdag met het prachtige ver-
haal. Het gezellige paas-ontbijt met matses. En tot slot
het altijd weer leuke feestje van paaseieren zoeken!
Deze maand kunnen jullie op Hemelvaartsdag, don-
derdag 30 mei, samen met jullie ouders een heel bij-
zondere kerkdienst meemaken op de boerderij van de
Familie Varekamp. De openlucht-dienst begint daar
om 10.00 uur.
Als je op de fiets gaat, is het echt ‘dauwtrappen’.
Daarna zien we jullie graag weer in juni op 1e Pink-
sterdag, 9 juni. Tot dan!
Veel groeten van ons, Bea Chantal en Gerra
 
 “VERDER KIJKEN …”
In mei gaan we met de kinderen van “Verder
Kijken …” naar Kweekland aan de Dalweg
in Arnhem. Dit is een stadstuin. De kinderen
gaan hier kijken hoe diverse groenten groei
en.
Tot slot mogen ze zelf iets klaar maken en
samen op eten!
Gerra van Hunen

INTERVIEW MET DS. RUDOLF
OOSTERDIJK
Helène en Rudolf Oosterdijk wonen sinds een jaar aan
de Rijksstraatweg in Haren. Rudolf werkt nog voor
75%. Voor de resterende 25% is hij met invaliditeitse-
meritaat. Dat kun je zien aan het feit dat hij buitenshuis
met een wandelstok loopt. Een te lang uitgestelde
operatie heeft een gedeeltelijk verlamde linker voor-
voet tot gevolg gehad.
 
Rudolf herinnert zich meer personen dan gebeurte-
nissen Wat die personen betreft, passeren in de
eerste plaats Elisabeth, de oudste dochter van Helène
en Rudolf, en Ariëtte, de oudste dochter van Ineke en
Fred, de revue. Elisabeth werd geboren in 1991. Tij-
dens de geboorte ging er een en ander niet zoals het
moest, een zware handicap was daar het gevolg van.
Ariëtte overleed in 1995 aan een plotselinge hart-
kwaal. Rudolf zegt daarover: “beide kinderen waren
niet alleen kind van hun ouders maar ook ‘kinderen
van de gemeente’ en dat is erg waardevol en goed
om te memoreren”.
 
Terugkijkend merkt Rudolf op dat de eerste gemeen-
te van een predikant de meeste invloed heeft. “In een
eerste gemeente leer je eigenlijk het vak van predi-
kant. Mensen die je vormen en waarvan je pas veel
later beseft hoe belangrijk die voor je zijn geweest.
Het ‘Samen-op-weg-proces’ dat onder Willem Tim-
merman was begonnen werd in de tijd van Rudolf
feitelijk al voltooid. Gevraagd naar de indrukwekkend-

ste gebeurtenissen memoreert Rudolf er twee. “De
ene is mijn eerste Kerstnachtdienst in Schaarsbergen.
Die heb ik als heel bijzonder ervaren. We liepen bui-
tenom, kwamen met de brandende kaars binnen en
de gemeente zingt ‘Er is een roos ontloken’, heel
ontroerend. De andere is de doop van onze jongste
dochter Hannah op Palmzondag 1993. Jaap Breur
(toen nog ‘Jaapje’) speelde op zijn saxofoon een
Palmpaaslied, onvergetelijk”.
 
  Het maken van de Kerkklok was een maandelijks
weerkerende operatie. Bea Clerkx kon razend snel
typen op een draagbare IBM-computer. Dat werd
geprint en met knip- en plakwerk werd daar een
boekje van gemaakt. Dat werd via Henk Monster

gekopieerd en vervolgens bezorgd. En bijna altijd was
de Kerkklok op tijd bij de mensen”. Ook de cantorij
roept dierbare herinneringen op. Die is ‘geboren’ in de
huiskamer van de pastorie, rond de daar aanwezige
piano van Rudolf en Helene. Met een klein aantal
zanglustigen werd begonnen. Langzaam kwamen er
wat meer zangers en zangeressen (en er verdwenen
er natuurlijk af en toe ook wat) maar tot op de huidige
dag bestaat de cantorij nog steeds en verleent haar
medewerking aan de gemeentezang. Ook vermel-
denswaard is het Avondmaalskoffertje (waar Hette
Domburg onlangs ook nog over heeft geschreven in
de Kerkklok). Dat koffertje is gemaakt door Erik Hop.
Na elke Avondmaalsviering in de kerk werd er bij een
kerktelefoonabonnee thuis in kleine kring Avondmaal
gevierd. Dat was volgens Rudolf iedere keer weer zeer
gedenkwaardig
 
Rudolf sluit het gesprek af met een bijzondere herin-
nering in de vorm van een vraag: “Welk kind in Neder-
land leert fietsen op een begraafplaats?” En het ant-
woord is “Dat was onze Hannah”.
Fred Bosman
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Indien onbestelbaar:  Strolaan 20, 6816 PN Arnhem


