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EEN ONGEWONE
KERKENRAADSVERGADERING
Het nuttige met het aangename combineren, dat was
het plan en daarom werd de kerkenraadsvergadering
van mei niet zoals gewoonlijk om 20.00 gestart maar
was (bijna) iedereen er al om 18.00 uur.
De tafel was mooi gedekt en verschillende (partners
van) kerkenraadsleden hadden een heerlijke maaltijd
gemaakt waar iedereen van heeft genoten. Het was
fijn om zo met elkaar aan tafel te zitten.
Zeker voor herhaling vatbaar!
Diaconale groet, Marjan van Kleef

AGENDA
28 mei   Bijbelkring, Consistorie, 14.00-15.30 uur
 4 juni     Kerkenraadsvergadering, Consistorie, 20.00
              uur
11 juni    Bijbelkring, Consistorie, 14.00-15.30
              uur
12 juni   Koken voor Kruispunt door Wouter
              Groothedde
19 juni    Koken voor Kruispunt door Jan van den Berg
20 juni    “Samen op Stap” naar Beeldentuin Garderen
              “De Wereld Rond”
23 juni   Openluchtdienst (gezinsdienst) m.m.v.
              muziekvereniging “Eendracht”
               +Afsluiting seizoen Kinderkerk met picknick
               en sport/spel
25 juni     Bijbelkring, Consistorie, 14.00-15.30 uur
29 juni     Clinic Airborne Pelgrimage, Dorpshuis,
                15.30-17.00 uur
 4 juli        Koken voor Kruispunt door Rens Plaschek
 
De cantorij repeteert elke maandagavond in de con-
sistorie van 19.30-21.00 uur.
(m.u.v. de vakantieperiode)

Foto voorpagina: Hette Domburg
Foto's kleurenpagina: Marjan van Kleef
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DE HEILIGE KATHOLIEKE KERK....?
 
Onlangs heb ik de Apostolische Geloofsbelijdenis
laten zingen. Het was op Stille Zaterdag, tijdens de
viering waarin Christine en Wilma belijdenis deden.
We hadden er in de voorbereiding voor gekozen om
dat op deze manier te doen: door samen met alle
aanwezigen de Apostolische Geloofsbelijdenis te
zingen. Een document dat teruggaat tot de eerste
eeuwen van het christendom en dat daardoor wereld-
wijd in alle kerken gebruikt wordt. Een document dat
staat voor de eenheid van christenen, ondanks alle
verscheidenheid en ook verdeeldheid die er is.
Ik zei er toen bij: vandaag zouden we veel dingen
misschien met andere woorden of op een andere
manier willen zeggen. Maar we zeggen het nu zo,
omdat deze belijdenis ons verbindt met de mensen
van voorgaande generaties en met mensen in andere
kerkgenootschappen, dichtbij en ver weg. En dat past
bij belijdenis doen.
Want belijdenis doen is een bewuste bevestiging van
je kinderdoop. En wie gedoopt wordt, wordt niet
rooms-katholiek, calvinist, luthers of methodist. Wie
gedoopt wordt, wordt christen. Een tekst die in alle
kerkgenootschappen een plaats heeft, past bij zo’n
moment.
In de vroege kerk speelde die kinderdoop nauwelijks
of niet een rol. Het waren volwassen mensen die zich
lieten dopen. Dopen en belijdenis doen vielen samen.
En dat deed men bij voorkeur in de Paasnacht. Van-
daar onze keuze voor Stille Zaterdag.
Nou staan er in die Apostolische Geloofsbelijdenis
dingen, waar wij in deze tijd onze wenkbrauwen
misschien bij optrekken. Zoals die zin ‘ik geloof één
heilige, algemene, christelijk kerk’.  Tenminste, zo
staat dat in lied 340b. De vertaling die als gesproken
tekst erkend wordt door de Protestantse Kerk in Ne-
derland, luidt als volgt. ‘Ik geloof in …, de heilige ka-
tholieke kerk, …’
Over dat katholiek maakte ik ook een opmerking tij-
dens de dienst. Het Griekse woord katholiek betekent
zoveel als ‘voor het geheel’, ofwel: voor alle mensen.
Wij denken bij katholiek vaak aan ‘rooms-katholiek’,
maar dat is niet de oorspronkelijke betekenis. Met
katholiek wilde men zeggen: er zijn geen aparte ker-
ken voor Grieken, Romeinen, Germanen etc., maar in
de kerk vallen al die verschillen tussen mensen weg.
Dát is de kerk waarin ik geloof: een kerk waarin die
verschillen er niet toe doen. Geen ‘nationale’ kerken,
maar één kerk voor iedereen.
En dan dat ‘heilige’. Dat is moeilijk te aanvaarden.
Want we weten allemaal van onheilige zaken die in of
in naam van de kerk gebeurd zijn en nog gebeuren.
De heiligheid van de kerk betekent niet, dat de mensen
die de kerk vormen foutloos of heilig zijn. De heiligheid
van de kerk kan alleen bij God vandaan komen.

Heilig betekent in het Oude Testament zoveel als ‘a-
part gezet’. Een deel van de wereld, een deel van het
leven, wordt apart gezet voor God. ‘Deze grond is
heilig’, krijgt Mozes te horen. Dezelfde zandkorrels,
dezelfde stenen, maar tóch anders: een plek waar God
zich laat ervaren.
Zo kan ik de belijdenis meezingen: ik geloof in de
heilige katholieke kerk. Ik denk niet dat de kerk in alle
opzichten heilig is. Ik geloof wel, dat ik de kerk als
heilige grond moet benaderen. Omdat God een be-
doeling heeft met deze gemeenschap van mensen.
De kerk is óók een heilige plaats, waar geloof geboren
kan worden. Waar we samen iets van God mogen
ervaren, ondanks onszelf en onze onheiligheid. Niet
op eigen kracht, maar geholpen door de Heilige Geest.
 
Ds. Hette Domburg

BIJ DE ZONDAGEN
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 Antuma
 
Zondag 9 juni, Pinksteren, ds. Hette Domburg,
aanvang 10.00 uur
 
Waar haalden de leerlingen de moed vandaan om na
de dood van Jezus door te gaan op zijn weg? Waar
haalden ze het vertrouwen vandaan, de inspiratie?
Daarover gaat het met Pinksteren. Over de Geest die
over hen kwam, hen in vuur en vlam zette en vol
overtuiging de straten op deed gaan, naar de mensen
toe. Vandaag vieren we deze wonderlijke opstanding
van de leerlingen, de geboorte van de kerk. Zijn ook
wij nog altijd afhankelijk van die Geest van Pinksteren,
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om als kerk te kunnen bestaan? En staan we daar
voor open? Laten we daar samen naar zoeken op
deze feestelijke dag.
Leesrooster: Joël 3: 1 t/m 5 en Handelingen 2: 1 t/m 11
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Karianne Hulshof
 
Zondag, 16 juni, Trinitatis, ds. Hette Domburg,
aanvang 10.00 uur
 
De naam van deze zondag verwijst naar de drie-
eenheid: God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor
velen vandaag een vreemde, ouderwetse of zelfs te-
genstrijdige formule om over God te spreken. Moeten
we deze gedachte daarom maar afschaffen? Wij zijn
misschien meer geïnteresseerd in het ‘leven’ dan in
de ‘leer’. De lezingen van vandaag gaan ook meer
over het ‘leven’. In Spreuken gaat het over de verbin-
ding van de wijsheid met het leven zelf. En in Johan-
nes over Nikodemus, die met Jezus in gesprek is over
het geheim van radicale verandering in een mensen-
leven. Beide teksten zetten ons op het spoor van Gods
nauwe betrokkenheid op het leven van mensen. En
misschien dat het daar wel om gaat bij de drie-eenheid:
het geheim van Gods aanwezigheid in de wereld.
Inspiratie voor het leven!
Leesrooster: Spreuken 8: 22 t/m 31 en Johannes 3: 1
t/m 16
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Jeske Alblas
 
Zondag 23 juni, ds. Hette Domburg, Open lucht
viering met medewerking van MuziekverenigingEen-
dracht, aanvang 10.00 uur
 
We hopen op een mooie zonnige dag, niet al te heet
natuurlijk, om in de open lucht voor de kerk onze dienst
te vieren. Muziekvereniging Eendracht verzorgt de
muzikale begeleiding. Als thema voor deze dienst is
gekozen voor ‘Samen leven’. Wat betekent het om
samen te leven? En hoe doen we dat? We luisteren
naar het verhaal van de wonderlijke vermenigvuldi-
ging van brood en vis in Johannes 6. En naar het
verhaal van Elia en de weduwe van Sarefat. Verhalen
waarin mensen hun angst moeten loslaten en vertrou-
wen krijgen in de kracht van het delen.
Schriftlezingen: 1 Koningen 17: 1 t/m 16 en Johannes
6: 1 t/m 15
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Marjoh Verstraten
 
 
 

Zondag 30 juni, ds. Monique Maan, aanvang 10.00
uur
 
Op deze zondag lezen we Lucas 9: 51 t/m 62. In dit
Bijbelgedeelte gaat het over het volgen van Jezus. Dat
volgen blijkt vooral samen te hangen met (kunnen/-
durven) loslaten. En loslaten blijkt alles te maken te
hebben met (kunnen/durven) vertrouwen.
Leesrooster: 1 Koningen 19: 19 t/m 21 en Lucas 9: 51
t/m 62.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Aletta Knegtering
 
Zondag 7 juli, ds. Arrie van Veen, aanvang 10.00
uur
 
Tweeënzeventig leerlingen stuurt Jezus voor zich uit,
naar de verschillende steden waar hij naartoe wil
gaan. Als verkenners, of als medewerkers bij de
‘oogst’. Om vrede te brengen waar ze welkom zijn en
voorbij te gaan aan plaatsen waar ze niet welkom zijn.
Op pad gaan zonder geld en goed. De onbevangen-
heid van een jonge kerk. Ze komen enthousiast terug,
met verhalen over wat ze hebben meegemaakt. Zo
kan het ook, denk je dan. Niet tobben over weerstand
of achteruitgang, maar gaan waar je welkom bent met
goed nieuws van Gods Koninkrijk dat komt. Waar
nodigt dit verhaal ons vandaag toe uit?
Leesrooster: Jesaja 66: 10 t/m 14 en Lukas 10: 1 t/m
20.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Roos Nijmeijer
 
OPENLUCHT VIERING
Op zondag 23 juni willen we samen met Muziekver-
eniging Eendracht in de open lucht een vrolijke dienst
vieren. Het thema van de viering is dit jaar ‘samen
leven’. Leven doe je niet alleen, maar samen met
anderen. Niet alleen met gelijkgestemden, maar ook
met mensen met wie je het oneens bent of die je niet
begrijpt. Meerstemmig. Zoals in een harmonie de
stemmen op elkaar afgestemd worden om samen iets
moois neer te zetten, zo zou het in ons samenleven
ook moeten kunnen. Elke stem met behoud van een
eigen geluid, maar wel afgestemd op de anderen.
Ieder een onmisbare bijdrage in het geheel, zelfs met
ruimte voor dissonanten. Zo kun je samen een ge-
meenschap vormen, zoals we dat ook in Schaarsber-
gen proberen. Eendracht onderstreept met haar mu-
ziek, nog ongeacht de tekst van de liederen, het thema
van de dienst. Dat werken we verder uit aan de hand
van twee teksten uit de Bijbel, waaronder het verhaal
van de wonderbare vermenigvuldiging van brood en
vis.
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In deze open lucht viering nemen twee jonge leden
van de gemeente afscheid van de Kinderkerk. Ze
maken de overstap naar de middelbare school. Ook
dit willen we op een feestelijke manier vieren. Na de
dienst is er koffie en thee met iets lekkers. Mocht het
weer wat fris zijn, neem dan een warme jas mee en
eventueel een dekentje voor over de benen. Maar we
hopen op een aangenaam zonnetje!
 
KRING 30-50
Op maandag 27 mei zijn we als kring 30-50 weer bij
elkaar geweest. Een verslagje is nog niet beschikbaar
op het moment dat de kopij voor deze Kerkklok worden
ingeleverd. Laten we al vast zeggen dat het opnieuw
een mooie avond was. Voor de zomer willen we de
kring nog afsluiten met een laatste gezellig samenzijn,
waarvoor opnieuw een datumprikker rondgestuurd
wordt. Houd de mail in de gaten of meld je zelf even
aan bij hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl
 
BIJBEL EN ACTUALITEIT
Voor de zomer komen we nog drie keer bij elkaar voor
gesprek rond actualiteit en Bijbel. We lezen een Bij-
beltekst in relatie tot eigentijdse situaties en ervarin-
gen. Want ook al is er sinds de Bijbelse tijden veel
veranderd, er is nog veel menselijks hetzelfde geble-
ven. Vragen waar wij mee rondlopen, kunnen we vaak
herkennen in of achter de Bijbelteksten. En door
samen te lezen en in gesprek te gaan, komen we vaak
op nieuwe gedachten voor ons eigen leven. Zo willen
we de laatste drie bijeenkomsten voor de zomer stil-
staan bij teksten uit Openbaringen. Een boek dat
misschien meer dan andere ‘vreemd’ overkomt, maar
dat zich opent als we de mensen achter de tekst gaan
herkennen.
Wees welkom in de kring, op dinsdag 28 mei, dins-
dag 11 en dinsdag 25 juni, vanaf 14.00 uur in de
consistorie. Meer weten? Bel of mail even naar Hette
Domburg.
 
AIRBORNE PELGRIMAGE
In het kader van 150 jaar Dorpskerk, wordt er een
Airborne Pelgrimage gehouden op zaterdag 7
september. Een wandeling van 40 kilometer langs de
historische plekken van de Slag om Arnhem, onder
begeleiding van ds. Jan-Derk de Bruin van de Lucht-
mobiele Brigade en ds. Hette Domburg van de
Dorpskerk.
We lopen het parcours van de Airborne Wandeltocht
die begint en eindigt in Oosterbeek. Onderweg houden
we op een aantal historische plaatsen stil voor een
moment van bezinning. Daarbij gaat het niet zozeer
om het gedenken van het verleden, als wel om bezin-
ning op ons eigen leven, de keuzes die we gemaakt
hebben, de dingen die waardevol zijn, de doelen waar
we ons voor willen inzetten. Kortom: vragen waar een

pelgrim onderweg mee bezig is.
Omdat zo’n lange wandeling wel vraagt om een ge-
oefend lichaam, wordt er een mars-clinic gegeven
door een instructeur van de Luchtmobiele Brigade.
We krijgen uitleg over een goede fysieke voorberei-
ding, geschikte kleding, schoeisel en voeding voor
onderweg en andere tips. Datum: zaterdag 29 juni.
Tijd: 15.30 – 17.00 uur. Plaats: het Dorpshuis.
Let op: de clinic is in principe verplicht voor wie mee
wil wandelen met de Pelgrimage.
 
Wie niet in staat is om 40 km te lopen maar wel iets
wil meemaken van de Pelgrimage, kan op enkele
plaatsen onderweg een bijdrage leveren aan de ver-
versingsposten. Op die plaatsen zullen we ook een
bezinningsmoment inlassen. We hebben al enkele
vrijwilligers die onderweg iets te eten en te drinken
willen verzorgen, maar we kunnen nog wel een paar
vrijwilligers gebruiken. Een mooie manier om betrok-
ken te zijn bij deze bijzondere tocht. Belangstelling?
Neem even contact op met Hette Domburg
(06-81803499 of hette.domburg@dorpskerkschaars-
bergen.nl)
 
STARTZONDAG 2019
Graag zou ik met een aantal mensen de Startzondag
van 2019 voorbereiden (zondag 15september).
Samen nadenken over het programma en er iets
moois van maken met elkaar. Muziek, inhoud, aankle-
ding, activiteiten na de dienst… Wie vind het leuk om
hier een bijdrage aan te leveren? We maken de
voorbereiding zelf ook gezellig en inspirerend. Dit jaar
in samenwerking met de commissie die de viering van
het 150 jarig bestaan van de Dorpskerk voorbereidt.
Ik zie er naar uit hier weer een mooie dag van te
maken. Laat me zo snel mogelijk weten (voor het eind
van de maand) als u / jij mee wilt doen: hette.dombur-
g@dorpskerkschaarsbergen.nl of 06 - 8180 3499.
 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
De mei-vergadering wordt al om 18.15 uur geopend
want we eten namelijk als kerkenraad eerst gezamen-
lijk. Enkele leden hebben eten gekookt en dat warm
mee genomen naar de consistorie. De eigenlijke
kerkenraadsvergadering begint dus om 19.45 uur.
Naar aanleiding van de notulen van de april-vergade-
ring wordt een opmerking gemaakt en wel dat er nog
een tweede week kloosterkamp bijkomt.
Er wordt gesproken over de jaarlijkse informatievoor-
ziening voor gemeenteleden: flyers maken zoals af-
gelopen jaar of een informatieboekje.
Na een rondje overleg is het merendeel van de ver-
gadering voorstander van twee flyers per jaar, een ‘-
zomer-’ en een ‘winterversie’. Er wordt vriendelijk
maar wel dringend verzocht om datgene wat in de
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komende winterflyer moet worden opgenomen, begin
augustus aan te leveren aan de samenstellers. Liefst
met foto’s maar wel foto’s zonder herkenbaarheid van
personen.
De bestuursleden voor de stichting voor de leefge-
meenschap zullen worden benoemd. Vooruitlopend
op de feitelijke oprichting van de stichting in septem-
ber, zullen we met elkaar dienen te overleggen over
wat wij vinden dat de leefgemeenschap voor de ker-
kelijke - en de dorpsgemeenschap zou moeten gaan
betekenen, want alleen dan is te zijner tijd zinvolle
evaluatie mogelijk.
De organisatie voor de viering van het 150-jarig jubi-
leum van onze Dorpskerk is tijdens Koningsdag goed
van start gegaan. Het ‘woeste bier’ en het ‘woeste
gebak’ zijn gepresenteerd en in de smaak gevallen.
De aankondigingsborden staan langs de Kemperber-
gerweg en de lijst met vrijwilligers is gegroeid.
Er wordt gesproken over de bestemming van het
Koetshuis. Het college van kerkrentmeesters heeft
een korte notitie geschreven die heel kort samengevat
luidt: ‘onroerend goed moet een zeker rendement
opleveren’. Onze huidige financiële situatie vereist dat
ook, aangezien de inkomsten teruglopen. Deze visie
wordt door de kerkenraad gedeeld. Na een overleg-
rondje wordt unaniem besloten dat het college een
investeringsbegroting, bestaande uit een kosten- en
batenanalyse, gaat maken.
De brief over ‘groene kerken’ vraagt of wij structureel
aandacht willen besteden aan duurzaamheid. Er is
inmiddels een werkgroep ‘duurzaamheid’ opgericht en
sinds de verbouwing is er een aantal ‘groene’ maat-
regelen genomen (isolatie, led-licht, groene energie).
We moeten, ook naar buiten, laten blijken dat we ons
verantwoordelijk achten voor waar we als individu en
als groep voor kiezen op het brede gebied van duur-
zaamheid.
Tijdens de rondvraag stelt Hennie Roelofsen voor om
de originelen van de tekeningen van Hans Meijerink,
op basis waarvan de ansichtkaarten zijn gemaakt, aan
te kopen. De vergadering gaat daarmee akkoord.
 
Fred Bosman, scriba

UIT DE GEMEENTE
Op 29 april jl. is in onze kerk de afscheidsdienst
gehouden voor oud-gemeente lid
Mevrouw Geurtje Wesselo-van Santen, zij is
overleden is op 22 april in de leeftijd van 88 jaar.

VAN DE DIACONIE
De Voorjaarsactie voor Onderwijs aan werkende
kinderen in Colombia is inmiddels afgelopen. De op-
brengst zal inmiddels bekend zijn gemaakt tijdens de
kerkdienst. Geweldig, wat we als gemeente weer
bijeen hebben gebracht! Naast de opbrengsten van
de eerste collecte in de diensten tijdens de 40-dagen--
tijd en met Pasen, hielden we de sobere rijstmaaltijd
(waarvan ik de opbrengst van € 250 al in de vorige
Kerkklok meldde) en de boekenmarkt op Koningsdag
bracht ook maar liefst € 691 op.
Hulde aan de dames van de Werkgroep Werelddia-
conaat, die zich ook dit jaar weer geweldig hebben
ingezet, om de boeken in te zamelen en de verkoop
tijdens de boekenmarkt tot een succes te maken!
Geweldig!
Wat deden we nog meer?
Er werd weer flink gekookt bij Kruispunt. Kosten zijn
gemiddeld € 85 per kookbeurt. In de afgelopen 5
maanden betekende het, dat er voor ruim € 400  bood-
schappen werden gedaan. Schaarsbergen staat bij
Kruispunt dan ook bekend om de kookploegen en de
smakelijke maaltijden. Altijd weer prachtig om mee te
maken: bij binnenkomst steeds weer de vraag: “Wat
eten we vandaag? “ en bij vertrek: “Bedankt! Het was
lekker!”
En dan de diaconale projecten, die door ons dit jaar
werden ondersteund.
Naast de gebruikelijke Voorjaarsactie en Najaarsac-
tie, kiezen we in de overige maanden telkens een doel
van Kerk in Actie. U leest daarover in de Kerkklok van
die maand en tijdens de viering wordt het project ge-
meld via beamer en afkondiging.
De opbrengst van deze collectes worden - zolang onze
reserve dat toelaat – verhoogd of soms ook verdub-
beld. Dit betekent, dat er in dit jaar al 6 x een flink
bedrag werd overgemaakt.
Te beginnen in januari de afdracht van de Kerstcol-
lecte voor Kinderen in de Knel: € 781 en Noodhulp
aan Jemen: € 500. In februari de collecte Werelddia-
conaat voor Bangladesh: € 400.
Eind februari Noodhulp Ethiopië in verband met
droogte: € 400. In maart voor hulp aan Mozambique
vanwege de cycloon Idai: € 500. Tenslotte nog € 500
voor de kerk in Syrië.
Al met al bijna € 3000 naar deze bijzondere doelen,
waarvoor wij meestal een extra oproep vanuit de
landelijke kerk (Kerk in Actie) ontvangen en waar we
graag aan meewerken.
Het zijn veel cijfertjes deze keer, maar dan heeft u
weer even helemaal helder, waar al uw collectegeld
gebleven is.
Voor iedere komende maand staat er weer een bij-
zondere collecte op de rol.
Met Pinksteren een zendingscollecte voor bijbels in
China en in juli gaan we collecteren voor een doel
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dichtbij: Rugzakjes met speelgoed voor kinderen in
Arnhem, die niet op vakantie gaan vanwege het be-
perkte budget, waarvan die gezinnen moeten leven.
Deze rugzakjesactie doen we samen met de Diaconie
van de Protestantse Gemeente Arnhem-Noord in
overleg met de Wijkteams van de Gemeente Arnhem.
De anonimiteit van deze gezinnen blijft op deze wijze
gewaarborgd. Fijn, dat dit op deze wijze gebeurt en
dat we achteraf, via de Wijkteams, te horen krijgen
hoe blij de kinderen in deze gezinnen dan zijn.
Als Diaconie zijn we dankbaar voor al uw bijdragen
aan onze collecten en dat u het ons steeds weer
mogelijk maakt, om zoveel goede doelen te kunnen
ondersteunen.
 
Namens de Diaconie,
Henny Beijer

KINDERKERKNIEUWS
 Hallo meisjes en jongens,
Wat vliegt de tijd voorbij! Het is alweer juni! In de natuur
kun je zien dat het weer helemaal lente is! Hebben
jullie de pompoenpitten, die je als verrassing Palm-
zondag uit de “ezeltas” kreeg al gezaaid? Komen de
plantjes bij jullie ook al op?
Alles kleurt nu van licht groen weer naar donker groen
omdat het zomer gaat worden en dan is het al gauw
vakantie!!! Op school werken jullie naar de vakantie
toe! Sommige kinderen van de kinderkerk zitten vol-
gend jaar in de brugklas!
Maar voor het zover is hebben we 2 kinderkerk bijeen-
komsten. Op 9 juni, de verjaardag van de kerk. Het is
dan feest: Pinksterfeest. We gaan er een fijne dienst
van maken! Hoe en wat…. Dat is nog een verrassing!
We hopen dat jullie allemaal komen!!!
De laatste kinderkerk bijeenkomst is op zondag 23
juni tijdens de “buitendienst”. Dat is altijd een bijzon-
dere dienst want als het even kan zitten we buiten en
natuurlijk hopen we dat dan de zon schijnt! De mu-
ziekvereniging “Eendracht” speelt mee. Na de kerk-
dienst spelen we wat spelletjes en houden we dan met
de kinderen en ouders  een afsluitende picknick op
het terrein voor de kerk. Houden jullie deze zondag
vrij zodat we er allemaal zijn??
 
Tot ziens, Bea Chantal en Gerra

VAN DE OUDERENKRING
De Ouderenkring heeft nu vakantie. Wij zien
elkaar weer in september.
Ieder een mooie zomerperiode toegewenst,
Namens de leiding,
Henny van Hunen

 

OPBRENGST COLLECTEN  APRIL
2019
In de maand april hebben de collecten de volgende
bedragen opgebracht:
 
Datum  Diaconie  Kerk         Gebouwen Koffiepot
                                            en terreinen
07-04   € 197,30   €   64,80    €   62,10   €   9,55
14-04   € 123,95   €   72,56    €   56,90   € 31,22
21-04   € 225,45   € 117,64    €   91,30      
28-04   €   75,30  €   70,75     €   54,11   € 29,05
 
Henny Roelofsen

DUURzSAAM KERKZIJN
Textiel is geen afval, In 2016 gooiden we in Neder-
land 14 kilo textiel weg per persoon. 4 kilo (31%)
daarvan werd gescheiden ingezameld. Dat betekent
dat 69% wordt weggegooid en voornamelijk verbrand.
Dat is erg jammer, want 1 kilo textiel veroorzaakt bij
verbranding 3,43 kilo Co2. Verder is van alle afge-
dankte textiel slechts een kwart onbruikbaar, waar-
door het verbrand wordt. Ingezameld textiel (naast
kleding ook beddengoed en knuffels en nog veel meer)
wordt gesorteerd en zo'n 60% daarvan kan gewoon
weer hergebruikt worden. Het wordt verkocht aan
handelaren die het in armere landen verkopen. Textiel
wordt als afval beschouwd en kan daarom niet gratis
uitgevoerd worden. Mensen in bijv. Afrika lopen dus
niet gratis in onze tweedehands kleding. Zij moeten
er ook voor betalen. Anders zou onze gedumpte kle-
ding de kledingmarkt daar verstoren. 19% van het
ingezamelde textiel wordt gebruikt om bijv. poetslap-
pen mee te maken, dan zijn er nog alternatieve toe-
passingen (o.a. als  isolatiemateriaal) en slechts 8 %
van het ingezamelde wordt verbrand (dat is 2% van
alle weggegooide textiel). Als de economie groeit
kopen we wel meer kleding, maar vaak van mindere
kwaliteit. Om de kledinginzameling (maar ook het
milieu) te helpen doen we er goed aan om bewust
onze kleding te kopen, niet teveel of te vaak, maar
liefst minder en dan van goede kwaliteit. Doet u uw
kleding toch weg geef het dan mee aan de huis-aan-
huis-inzamelingsacties of breng het naar een kleding-
container. 
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG
Elst, woltersbw@gmail.com
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TERUGBLIK OP EEN GESLAAGD PAASONTBIJT 
Op de vroege Paasmorgen was het in de kerk van Schaarsbergen al een drukte van belang. Een aantal
vrijwilligers, daarbij aangestuurd door Mark en Jeske, waren hard bezig een paasontbijt voor te bereiden.
Wachtend op, zaten een aantal deelnemers gezellig te praten buiten in het zonnetje, maar toen het sein
"Öntbijt gereed" werd gegeven, zat de kerkzaal al snel vol. Niet, nadat we met elkaar op deze blijde morgen
gezongen hadden: 
"Dit is een morgen als ooit de eerste / zingende vogels geven hem door / Dank voor het zingen, dank voor de
morgen / beide ontspringen nieuw aan het woord".
Na afloop was de zaal in een minimum van tijd weer omgetoverd in de opstelling, waar om 10 uur de Paasdienst
kon beginnen. Een mooi begin van de Eerste Paasdag, gevolgd door een eveneens mooie kerkdienst. 
(foto's: Marjan van Kleef)

 
 

9



SAMEN OP STAP IN JUNI
Dit gaat de derde keer worden dat we samen
op stap gaan.
 
Het is heel leuk om te merken, dat iedereen
er zin in heeft en in april en mei gingen er
steeds zo’n 20 gemeenteleden mee! Op don
derdagmiddag 20 juni a.s. gaan we weer
Samen op Stap. Dit wordt ons laatste uitstap
je voor de zomervakantie.
 
Daarom gaan we dit keer op reis “de wereld
rond”. We gaan naar de beeldentuin in Gar
deren. Behalve beelden voor bijvoorbeeld de
tuin is daar ook het  Veluws Zandsculpturen
festival met dit jaar als thema “De Wereld
Rond”. Buiten staan tot 18 meter lange
sculpturen. In de binnenhal is een puzzel
tocht uitgezet. Zijn we uitgekeken dan kun
nen we nog even langs de winkeltjes met o.
a. “Ot en Sien” spulletjes. Voor koffie/thee
kunnen we hier ook goed terecht in de “Ro
zentuin” of “in Saloon de Preuverij”. Na af
loop gaat we voor wie dat wil, met elkaar uit
eten. Hebt u ook zin om mee te gaan? Laat
het even vóór 15 juni weten aan Gerra van
Hunen (026-4450289) of mail: gerravanhu
nen@hotmail.com.
 
Hartelijke groet,
Gerra van Hunen

 
Op Koningsdag was de werkgroep werelddiaconaat
aanwezig met de inmiddels bekende boekenkraam
voor het voorjaarsproject. De kraam was goed gevuld
met een verscheidenheid aan boeken. Dank aan ieder
die boeken heeft ingeleverd!  Dat veel mensen ons
weten te vinden blijkt uit de opbrengst van maar liefst
€ 691,00. Hulde aan en veel dank voor Geke, Joke,
Wiep en alle helpende handjes om dit mooie resultaat
te behalen.
Samen met de opbrengst van de collectes tijdens de
40-dagentijd en de sobere maaltijd hebben wij in totaal
het mooie bedrag van €  2.709,30 aan Kerk in Actie
kunnen overmaken voor het werk van Stichting De
Kleine Arbeider. Veel dank voor uw steun om werken-
de kinderen in Bogotá middels onderwijs kansen op
een betere toekomst te geven!
Werkgroep Werelddiaconaat

JAARREKENING 2018
In deze Kerkklok treft u de samenvatting van de
jaarrekening 2018 aan met als vergelijkende cijfers de
begrotingen van 2018 en 2019 en de resultatenreke-
ning van 2017.
 
Het afgelopen jaar was financieel gezien weer een
gewoon jaar met een eigen predikant en zonder grote
uitgaven zoals voor de herinrichting van de kerk. De
jaarrekening van de kerk laat een tekort zien van
€ 4847,-, het saldo van de begraafplaats is € 2213,-
positief, zodat het saldo van kerk en begraafplaats
samen  uitkomt op € 2634,- negatief. Dit saldo is ten
laste gebracht van het eigen vermogen. Bij de begraaf-
plaats is voor een iets andere opbouw van de voor-
zieningen gekozen met als gevolg dat deze met
€ 3150,- verhoogd is, wat ten laste van het saldo van
de begraafplaats is gebracht. Zonder deze aanpas-
sing was het totale saldo positief geweest. Het finan-
ciële resultaat van de begraafplaats is vorig jaar veel
beter dan van het jaar 2017 toen er weinig begrafe-
nissen zijn geweest.
 
Bij de inkomsten zien we dat de verhuur van gebouwen
en terreinen  verder verbeterd is, waarbij de verhuur
van de kerk er positief uitspringt. De pastorie wordt
niet meer bewoond door onze predikant en wordt door
middel van tijdelijke contracten verhuurd aan mensen
die een tijdje een andere woning nodig hebben bij-
voorbeeld vanwege een verbouwing. Eén kamer van
de pastorie is bij de predikant in gebruik als werkka-
mer. De opbrengst levend geld, bestaande uit de
vrijwillige bijdragen, de collecteopbrengsten en de
ontvangen giften komt duidelijk lager uit dan begroot
en dan  in 2017. Dit wordt veroorzaakt door een flink
lager bedrag aan giften. De vrijwillige bijdragen zijn op
het zelfde niveau gebleven en de collecteopbrengst
is zelfs iets gestegen. De renteopbrengsten zijn bij de
huidige stand van de rente te verwaarlozen.
 
Aan de lastenkant blijkt uit de kosten voor het kerkge-
bouw dat de herinrichting achter de rug is. De kosten
worden voor de helft veroorzaakt door de afschrijving
op de stoelen. Bij de kosten voor de overige gebouwen
is een flinke stijging te zien vooral tengevolge van niet
begroot achterstallig onderhoud van het koetshuis.
Ook in 2019 wordt er verder gewerkt aan het verbe-
teren van het koetshuis en naar een goede bestem-
ming gekeken. De overige kosten liggen in lijn met die
in voorgaande jaren. Aan de voorziening voor het
onderhoud van de gebouwen is € 10.000,- toegevoegd
wat de stand per einde 2018 op € 51.000,- brengt.
 
De kosten voor het pastoraat worden voor het grootste
deel gevormd door  het “traktement”van onze predi-
kant. Dit vormt de grootste uitgavenpost in de jaarre-
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kening nu we weer het hele jaar een eigen predikant
in dienst hebben. Ook de kosten van de gastpredikan-
ten vallen onder de kosten van het pastoraat.
De uitgaven voor de kerkdiensten en kerkelijke activi-
teiten zijn wat lager uitgevallen. De afdrachten aan de
landelijke kerk zijn daarentegen duidelijk hoger ge-
weest. Deze worden gebaseerd op wat er aan geld bij
de gemeentes binnenkomt. De extra financiële bijdra-
gen die wij voor de herinrichting hebben ontvangen in
het voorgaande jaar leiden tot deze eenmalige verho-
ging van de landelijke afdracht.
Salarissen en vergoedingen betreft de vergoeding
voor de organist, de koster en de hulpkoster. Deze
liggen op ongeveer hetzelfde niveau evenals de
kosten voor beheer en administratie.
 
De administratie is ook dit jaar door Kees Luiten ge-
daan. Dit is veel werk dat hij op nauwgezette wijze
doet, wat tot een goede vergelijkbaarheid van de cij-
fers over de jaren heen leidt. Een woord van dank is
hiervoor op zijn plaats en dat geldt ook voor de con-
trolecommissie bestaande uit Teun Alblas en Willem
Nijmeijer en alle anderen die hebben bijgedragen aan
het financiële reilen en zeilen van onze gemeente. De
kerkenraad heeft de jaarrekening goedgekeurd en

 
 

deze zal ook op de website van onze gemeente
worden gepubliceerd om aan de ANBI-verplichtingen
te voldoen.
 
Gedurende de maand juni ligt de jaarrekening bij mij
ter inzage. Als u hier gebruik van wilt maken bent u
hartelijk welkom voor een antwoord op uw vragen of
een nadere toelichting. Wel graag vooraf een bericht-
je (tel. 4425940)  of hkc.roelofsen@planet.nl.
De penningmeester,
 
Henny Roelofsen
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INTERVIEW MET DS. BERZINUS
(BOB) BORDEWIJK
Hoe het begon
Ds.Bordewijk  is de oudste nog levende predikant van
Schaarsbergen. Hij stond in Schaarsbergen van 1963
tot 1979. Zijn voorganger-predikant was ds. Wessel
tot 1963. Volgens overlevering naast predikant,
vooral een kerkhistoricus, die druk was met zijn
proefschrift. Toen in 1944 Schaarsbergen, en dus ook
de pastorie werd geëvacueerd, nam zijn gezin allerlei
noodzakelijke spullen mee achter op de fiets. Bij hem
ging zijn concept proefschrift mee achterop. Deze
papieren kwamen na zijn dood onder de hoede van
de koninklijke bibliotheek.
 
In Eindhoven werd ds. Bordewijk benoemd als leraar
godsdienstonderwijs voor scholen. Daarnaast werk-
zaam als part-time jeugd predikant. Op zekere zondag
kwam hij invallen op Schaarsbergen en viel in de
smaak. Een beroepingscommissie die hem kwam
horen, deed dat niet in Eindhoven, want in een klein
kerkje zou een groepje onbekenden zeker opvallen.
In Valkenswaard deed hij een dienst en in deze voor
Bordewijk onbekende gemeente, viel de beroepings-
commissie niet op. In de zomer van 1962 werd hij
beroepen
 
De ambtsperiode
Met de komst van ds. Bordewijk kwam een predikant,

die je als een van de dorpsnotabelen kunt betitelen.
Voor de nieuwe dominee is er een pastorie… maar
deze werd nog bewoond door ds. Wessel die er tot
1963 bleef, tot er vervangende woonruimte voor hem
werd gevonden. Ruim een jaar later kon het gezin
Bordewijk de pastorie betrekken en kon hij zijn officiële
intrede doen. Daarnaast was er nog veel werk aan het
repareren van oorlogsschade.
In zijn nieuwe gemeente waren uiteraard sommige
zaken anders dan in Eindhoven.
Hij maakte tijdens een preek een grapje, waar flink om
werd gelachen. Na afloop werd hem verzocht dit niet
te doen, het leidde de kerkgangers te veel af van het
onderwerp. Er mocht best worden gelachen, maar dan
maar tijdens de collecte.
Tijdens de vele, druk bezochte jeugddiensten, kwam
de gitaar tevoorschijn.
 
Naast zijn predikantschap werd hij bij vele activiteiten
betrokken. Dit leverde hem de bijnaam: burgemeester
van Schaarsbergen op. Hij zat o.a. in het bestuur van
Camping Arnhem met als functie kampvuurleider (op
zaterdagavond) en ook in bestuur van bejaardenhuis 
Vreedenhoff. Bij de uitbreiding van Schaarsbergen
met de patio’s en bungalows, kwam de naamgeving
van de straten ter sprake. Hij maakte zich sterk voor
de naam Arend Lamerslaan, hetgeen lukte.
 
Een kleine bijzonderheid in zijn periode was het
avondmaal-stel uit Dunblare (Schotland). Dit verhaal,
van zijn hand, is enkele maanden geleden in de
Kerkklok verschenen.
Er kwamen contacten met de Stephans Stift in Oost
Berlijn via de Raad van Kerken. Door dit contact was
er de mogelijkheid om mensen uit de DDR naar Ne-
derland te laten komen om te leren omgaan met
gehandicapten
 
Hoe het ging na Schaarsbergen
In 1979 nam ds. Bodewijk afscheid en vertrok met zijn
vrouw naar Rotterdam. Eerst 4 jaar naar Kralingen,
daarna 6 jaar naar Overschie. Na zijn emeritaat gingen
ze in Utrecht wonen. Sporadisch ging hij nog voor.
Voor hem nog de vreugde van twee bijzondere dien-
sten op Schaarsbergen: de doop van zijn kleinzoon
Ludens en de inzegening van het huwelijk  van de
kinderen van vier oude vrienden van hem: Marja en
Frans. Zijn laatste dienst hield hij ook hier. In 2016
namen ze hun intrek in Vreedenhoff. Door enkele
oudere bewoners werd hij herkent als dominee. Maar
hij wil gewoon meneer Bordewijk zijn. We maken een
kerkdienst mee in Vreedenhoff, die geleid wordt door
de ook op Schaarsbergen bekende ds. Florie van de
Hoek. Na afloop worden de aanwezigen persoonlijk
toe gesproken; prettige zondag mevrouw Jansen,
prettige zondag mijnheer de Groot. En dan is daar
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mijnheer Bordewijk: prettige zondag collega krijgt hij
mee. En hij straalt
Wij hebben met dit interview vele genoeglijke uren met
hem dooorgebracht,
 
Marja en Frans Kappelle,
 

150 JAAR SCHAARSBERGEN
 
Aan de organisatie van 150 jaar Schaarsbergen wordt
hard gewerkt. De website is ‘in de lucht’ en we kijken
met plezier terug op Koningsdag. Er zijn vele flesjes
en kruiken ‘woest bier’ verkocht. Mocht u er ook nog
van willen genieten, u kunt ze bij Jeske Alblas in het
Dorpshuis kopen. De mooie kaarten van Hans Meije-
rink vonden ook gretig aftrek en ook daarvan zijn nog
exemplaren te koop. De lijst met aanmeldingen om
als vrijwilliger mee te werken aan d’150-jaar-activitei-
ten groeit gelukkig nog steeds.
 
Het soepfestival op 14 september is de volgende
festiviteit. Ook daaraan wordt hard gewerkt.
 
Er worden diverse tentoonstellingen voorbereid,
onder andere een mooie expositie van de Werkgroep
Historie Schaarsbergen.
 
Op zondagmiddag 27 oktober komt Jan Vierdag een
lezing geven over de geschiedenis van Schaarsber-
gen met bijzondere aandacht voor de familie Brantsen.
Daar zal muzikale omlijsting bij zijn, een drankje na
afloop en een collecte bij de uitgang. Noteert u het
maar vast in uw agenda.
 
Fred Bosman
 

HET LEK GEVONDEN EN GEDICHT
Al enige tijd was er geen water op de begraafplaats.
Lastig voor degenen die de bloemen en planten op de
graven van hun dierbaren wilden watergeven. Van-
daar dat een paar gemeenteleden de handen uit de
mouwen hebben gestoken om het lek in de waterlei-
ding, dat "ergens" moest zitten op te sporen en ver-
volgens te dichten. Mark, Erik, Henny en Henk, be-
dankt voor jullie inspanningen om dit karwei te klaren..
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HEER, RAAK MIJ AAN MET UW ADEM
 
 
Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
 
 
     Raak met uw adem mijn onrust
     tot ik de rust hervind. 
     Al mijn wonden heelt Gij:
     Gij ziet in mij uw kind.
 
 
          Wees ook de Geest die mij aanvuurt
          en al mijn twijfels bant
          Als geroepen kom ik:
          mijn tijd is in uw hand.
 
 
               Kom en doorstraal mijn dagen,
               Geest van God uitgegaan,
               die mijn ogen opent
               voor wie nu naast mij staan.
 
 
                    Heer, raak ons aan met uw adem,
                    geef ons een vergezicht!
                    Draag ons op uw vleugels,
                    zegen ons met uw licht!
 
 
                                                Liedboek 695 - Vertaling: Sytze de Vries
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