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AGENDA
Voor de komende zomermaanden zijn geen activitei-
ten gepland. In september zijn de volgende agenda-
punten vermeldenswaard:
 
5 sep     20.00 uur Dorpskerk: Airborne lezing
              (zie art. in de Kerkklok)
 
15 sep   Startzondag: 10 uur met programma na de
             dienst in het Dorpshuis met afsluiting met     
             gezamenlijke lunch

bezoek Vlindertuin Harskamp en bol-
lenkwekerij van de fam. Duijs in Otter-
lo op 23 mei j.l. door de Samen-op-
Stap-groep
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WANDELEN OP WATER
Ik herinner me een ochtend in Jorwerd, een aantal
jaren terug in de winter. Om half tien ’s ochtends
verzamelt zich een vijftiental mensen in het oude
kerkje van Jorwerd. Met een dekentje over onze benen
nemen we plaats in een kring. Onze adem is zichtbaar
in de koude lucht, maar van binnen worden we warm.
We volgen een korte liturgie van het ‘nieuwe klooster’
(Nijkleaster) dat hier gevestigd is. Liederen, teksten,
stilte en gebeden wisselen elkaar af.
De tekst waarover we tijdens de wandeling die volgt
mogen nadenken, komt uit Mattheüs (Mt 14, vers
22-33). Een verhaal over stil zijn en bidden, over God
zoeken en vertrouwen.
Na een lange dag, waarin Jezus omringd werd door
een grote massa mensen, trekt hij zich terug op een
berg. Hij zondert zich af in stilte om te bidden. Zijn
leerlingen zijn naar de overkant van het meer ge-
stuurd. Zij roeien de hele nacht, maar komen nauwe-
lijks vooruit tegen de wind.
 
Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe,
lopend over het meer.  Toen de leerlingen hem op het
meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen:
‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 
Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het,
wees niet bang!’  Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het
bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet
komen.’  Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en
liep over het water naar Jezus toe.  Maar toen hij
voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon
te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 
Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast
en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 
 
Je hoeft geen visser in een boot te zijn, om te weten
hoe het is om tegenwind te hebben. Die ervaring
krijgen we bijna allemaal wel in het leven. Ziekte,
ontslag, gebroken relaties, verlies van dierbaren… er
is veel dat over een mens heen kan spoelen. Dreigend
als golven.
In dit verhaal is Jezus in staat over die golven te lopen.
Wat zijn leven bedreigt maakt hem niet meer wanho-
pig. In de stilte van het gebed heeft hij het vertrouwen
gevonden dat God met hem is en hem draagt. Weg-
zinken in angst is er niet meer bij.
Hij komt naar zijn leerlingen toe om hen te bemoedigen
en aan te sporen. ‘Kom maar uit de boot en wandel’,
zegt hij tegen degene die hem daar om vraagt. Petrus
heeft het ons voorgedaan. Met vallen en opstaan, bij
de hand gepakt als het nodig was.
In Jorwerd kregen we een vraag mee: ‘Wat geeft jou
vertrouwen?’. Uiteindelijk is dat voor mij het besef dat
God er is. En mij – en jou – onvoorwaardelijk lief heeft.

BIJ DE ZONDAGEN 
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: Charles Hofman
Lector: Roos Nijmeijer
 
 
Zondag 14 juli, ds. Didi de Mildt, aanvang 10.00 uur
 
‘Samen Alleen’ - de plaatsen waar God woont. We
lezen Lukas 10, De Barmhartige Samaritaan, en het
thema van het Kloosterkamp dit jaar is: ‘Samen Al-
leen’. Vreemd zoals teksten en Kloosterkamp telkens
weer aan lijken te sluiten bij elkaar. De vraag naar het
‘eeuwige leven’ in de Lukas’ tekst is niet een vraag
naar leven na de dood, maar naar het volle leven. Het
goede dat een plaats krijgt in ons leven, als wij naar
anderen kijken met de ogen van God. Een student op
kloosterkamp zei het zo: als we ‘open staan voor el-
kaar, voor de wereld en onszelf’.
Leesrooster: Deuteronomium 30: 9 t/m14 en Lucas
10:25 t/m 37
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Charles Hofman
Lector: Karianne Hulshof
 
 
Zondag 21 juli, ds. Yolanda Voorhaar, aanvang
10.00 uur
 
De eerste lezing vandaag vertelt het verhaal van de
kinderloze Hanna en haar rivale Peninna, beide
vrouwen van Elkana. De onvruchtbare Hanna wordt
toch zwanger en baart een zoon, die ze Samuël noemt.
In Lucas lezen we ook een verhaal van twee vrouwen,
maar nu gaat het om twee zusters: Marta en Maria.
Op hun manier lijken zij ook rivalen van elkaar. Marta
die in beslag genomen wordt door het zorgen voor de
gasten, terwijl Maria de tijd neemt om bij Jezus te gaan
zitten en te luisteren. Wat gebeurt er als we beide
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verhalen naast elkaar leggen? Het gaat over verlan-
gens om tot je recht te komen, gezien te worden, mee
te tellen. Wat herkennen we in elk van de vier vrou-
wen? En hoe vinden we dat Elkana, God en Jezus
met hen omgaan?
Leesrooster: 1 Samuël 1: 1 t/m 20 en Lucas 10: 38 t/
m 42.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Charles Hofman
Lector: Frans Kappelle
 
 
Zondag 28 juli, ds. Ingrid Lodewijk, aanvang 10.00
uur
 
Bij het Haagse Centraal Station staat in grote letters
te lezen: ‘Wie zoekt vindt, maar niet altijd wat hij zocht.
’ (Paul Biegel) Deze tekst past goed bij de lezingen
die voor deze zondag op het Oecumenisch Leesroos-
ter staan: Genesis 18:17-33 en Lucas 11:1-13. Beide
lezingen gaan over bidden, vragen en zoeken. Alles
mag aan God voorgelegd worden. Abraham laat zien
hoe dat uiterst vasthoudend en hartstochtelijk kan. De
Rechter is immers aanspreekbaar op rechtvaardig-
heid. Jezus verzekert zijn leerlingen dat het gebed niet
onbeantwoord zal blijven. Dit betekent niet dat God
ons mensen op onze wenken bedient; zijn antwoord
kan anders zijn dat wij verwachten, maar de zekerheid
dat wij worden gehoord kan ons ongekende hoop,
moed en kracht geven om Zijn Weg te blijven zoeken
en gaan op weg naar dat lang beloofde Vredesrijk.
Leesrooster: Genesis 18:17 t/m 33 en Lucas 11:1 t/
m13
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Teun Alblas
Lector: Alieke Stijf
 
 
Zondag 4 augustus, ds. Wim in ‘t Hout, aanvang
10.00 uur
 
Psalm 107 spreekt over de mensen die hun leven als
een woestijn ervaren, over mensen die vastzitten in
zichzelf, over mensen die door hun ‘lifestyle’ pijn op-
lopen en regisseur zijn van hun eigen ongeluk en over
mensen die als krachtpatser door het leven gaan en
snakken naar innerlijke rust. Het thema is: bevrijd tot
leven! Een bemoedigende en uitnodigende Psalm.
Lezingen uit Psalm 107
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Ineke Antuma
 
 
 
 

Zondag 11 augustus, ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur
 
In Jesaja 65 is de profeet kritisch op wat hij in zijn
dagen waarneemt. Mensen volgen hun eigen ingevin-
gen, lopen achter de ‘god van het geluk’ en de ‘god
van het fortuin’ aan en belanden zo op een verkeerde
weg. De profeet ziet voor zich hoe God de mensen tot
de orde zal roepen. Ze ‘krijgen hun verdiende loon’
klinkt het enerzijds dreigend. Maar anderzijds klinken
er woorden van een nieuw begin, een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde, waar niemand kwaad doet,
niemand onheil sticht. Zo verbindt de profeet het
verlangen naar vrede en gerechtigheid met de hoop,
dat God de mensen daar uiteindelijk naartoe zal lei-
den. Ook in Lucas 12 gaat het over een toekomst,
waarin Gods rijk eindelijk zal doorbreken op aarde.
Met het oog daarop zegt Jezus: je moet voorbereid
zijn op de ‘komst van de Mensenzoon’. Dat hoeft niet
als een dreigement te klinken (liefst niet!), maar als
een uitnodiging om te leven alsof het Koninkrijk van
God voor de deur staat.
Leesrooster: Jesaja 65: 17 t/m 25 en Lucas 12:32 t/m
40
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Jeske Alblas
 
 
Zondag 18 augustus, ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur, viering Heilig Avondmaal
In Jeremia 23 keert God zich tegen profeten die een
verkeerd beeld van hem schetsen en zijn woorden niet
doorgeven. Ze halen de kracht eruit, lijkt de profeet te
willen zeggen. En hij vergelijkt Gods woord met een
hamer die een steen verbrijzelt. Die heftigheid klinkt
ook door in Jezus’ woorden in Lucas 12 vandaag. Hij
spreekt over een vuur dat hij op aarde ontsteekt en
over verdeeldheid die hij komt brengen. Geen lievig
evangelie vandaag, maar teksten waar de vonken van
afspatten. Waar komt die heftigheid vandaan? Kan ze
ons vandaag ook aanspreken? Helpt ze ons om
‘wakker’ te blijven?
We vieren vandaag het Heilig Avondmaal en geden-
ken zo het lijden en sterven van Jezus – de verdeeld-
heid in zijn vriendenkring en het verraad. Maar ook de
gemeenschap die hij heeft gesticht en waar wij deel
van willen zijn.
Leesrooster: Jeremia 23: 23 t/m 29 en Lucas 12: 49
t/m 56
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Marjoh Verstraten
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Zondag 25 augustus, ds. Bert Bomer, aanvang
10.00 uur
 
We lezen deze zondag het begin én het slot van het
Evangelie van Johannes. Eigenlijk heeft het verhaal
geen slot.  Het is net alsof Johannes zeggen wil: God
had het eerste woord, zijn woord werd mens, woonde
onder ons in de gestalte van Jezus en daarmee was
het niet afgelopen. Nee, dat woord wil opnieuw in
mensen tot leven komen, in uw en mijn bestaan. Wij
schrijven een vervolg op dat door God begonnen begin
en door Jezus geleefde woord. Wij schrijven het
echter niet zozeer met woorden, maar veel meer met
ons leven, onze passie, onze liefde voor elkaar.
Lezingen: 2 Kronieken 6: 12 en 18 t/m21. Johannes
1: 1 t/m 5 en 14. Johannes 20: 30 t/m 31 en Johannes
21: 24 t/m 25.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Aletta Knegtering
 
 
Zondag 1 september, ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur
 
We beginnen vandaag met een stuk sociale wetgeving
van lang geleden. In Deuteronomium krijgt Israël
praktische richtlijnen voor het omgaan met vreemde-
lingen, weduwen en wezen: je moet ervoor zorgen dat
zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daar-
voor moet je zelf dan een stapje terugdoen. Niet alles
wat het land opbrengt, voor jezelf claimen, maar be-
wust wat laten liggen. Op die gedachte gaat Lucas 14
verder. Ruimte maken voor een ander, uitdelen aan
mensen van wie je niets terugverwacht. Als we ons
daarin zouden kunnen oefenen… misschien komen
we daarvoor vandaag wel bij elkaar.
Leesrooster: Deuteronomium 24: 17 t/m 22 en Lucas
14: 1, 7 t/m 14
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Frans Kappelle
 
AIRBORNE LEZING 5 SEPTEMBER
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Engelse (en later
ook Poolse) parachutisten ten westen van Arnhem
landden in een poging om de brug over de Rijn in
handen te krijgen. Ook Schaarsbergen kreeg in die
dagen te maken met de gevolgen van de slag die zich
concentreerde in Arnhem en Oosterbeek. De secre-
taris van de Airborne Wandeltocht, de heer Thijs van
der Laan, komt op donderdag 5 september een lezing
geven over de Slag om Arnhem en operatie Market
Garden. Daarbij gaat hij in op de plannen van de ge-
allieerden en wat daar in de praktijk van terechtkwam.
Enkele persoonlijke verhalen van mensen die betrok-

STARTZONDAG
Op zondag 15 september is het Startzondag.
Dat betekent in elk geval dat er na de dienst
(van 10.00 tot 11.00 uur) nog een mooi in
houdelijk programma volgt en dat we afslui
ten met een gezamenlijke lunch (tot ongeveer
14.00 uur). Het landelijke thema is dit jaar
‘een goed verhaal’. Daar kunnen we vast iets
moois van maken. Op deze zondag zal tevens
het officiële startschot voor de Leefgemeen
schap gegeven worden. En tenslotte wordt
deze Startzondag ook de aftrap gegeven van
een jaar lang activiteiten in het kader van
‘150 jaar Dorpskerk en 150 jaar Dorp op
Woeste Gronden.’ Verdere details worden
bekend gemaakt in de volgende Kerkklok.
 

UIT DE GEMEENTE
Ingekomen:
Christine Alblas en Kristel Schiebergen zijn de
nieuwe bewoners van de pastorie
 

ken waren bij de slag worden uitgelicht. De lezing is
vrij toegankelijk en is tevens onderdeel van de voor-
bereidingen op de Airborne Pelgrimage van 40 km,
welke op 7 september gelopen wordt.
 
Wanneer: Donderdag 5 september om 20.00 uur
in de Dorpskerk

OPBRENGST COLLECTEN MEI 2019
In de maand mei hebben de collecten de volgende
bedragen opgebracht:
 
Datum Diaconie  Kerk  Gebouwen Koffiepot
                                     en terreinen
05-05   € 134,05 €  52,05 €  39,30 € 24,35
12-05   € 111,15 €  58,95 €  42,50 € 24,10
19-05   €   61,70 €  21,50 €  44,40 €   8,50
 26-05  €   75,00 €  91,40 €  52,40 € 14,70
 30-05  € 153,42
 
Op Hemelvaartsdag 30 mei is alleen voor de diaco-
nie gecollecteerd. Op 19 mei is één van de collec-
tezakken bestemd voor de kerk ‘vergeten’, vandaar
het lage bedrag, maar dat is de week erna goedge-
maakt.
 
Henny Roelofsen

5



‘VERDER KIJKEN …”
KWEEKLAND
Stadstuin Kweekland is een verrassende tuin op een
zuidhelling vlakbij Park Sonsbeek waar iedereen
vanaf half mei bloemen kan plukken en verse groenten
kan oogsten. Ook is er een theeschenkerij, kortom erg
leuk om eens te bezoeken. Het was op een prachtige
dag, 22 mei, waarop de kinderen van “Verder kijken”
Kweekland bezochten. Belangrijk voor de kinderen
om te zien hoe onze groenten groeien en bloeien. Na
wat uitleg, bijv. waarom welke groenten/kruiden naast
elkaar in de tuin staan (tegen “ongedierte”), mochten

ze zelf (eetbare) bloemen, kruiden en sla oogsten om
er met elkaar in de keuken een heerlijke salade van
te bereiden. Het was een groot succes!
Voor dit seizoen was het bezoek aan Kweekland het
laatste. We zijn weer bezig met bedenken en organi-
seren van nieuwe bezoekjes. Zo kwam Sebastiaan
met het idee om eens naar afval verwerking te gaan
kijken. Mocht U ideeën/connecties hebben, laat het
ons weten!
 
Nicolien en Gerra

fotocollage: Gerra van Hunen
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 KORT VERSLAG KERKENRAADS-
VERGADERING 4 JUNI 2019
- Er wordt nagedacht over een voorstel om de omge-
komen mensen in de kerk in de laatste
  wereldoorlog te herdenken. Hette komt met een
voorstel.
 
 
-  Op 15 september is het Startzondag. Er zal een
naprogramma zijn en een gezamenlijke lunch. 
   Voor de Vrijwilligersavond wordt een spel voorbereid
en een lied gemaakt.
 
-  De kerkenraad zal 3x per jaar voorafgaande aan de
vergadering met elkaar gezamenlijk eten.
 
-  Er is overleg gaande met de Panorama school over
mogelijke samenwerking.
 
 - Er zal nog op passende wijze afscheid genomen
van Dick van Ouwerkerk, die zijn taak als
   ouderling heeft neergelegd.
 
-  De jaarplannen voor 2018-2019 en 2019-2020 zijn
in concept rondgestuurd en er worden vragen  
   beantwoord.
 
-  Volgende vergadering  zal het koetshuis worden
bekeken. Daar is driftig door enkele
   gemeenteleden aan gewerkt.
 

SAMEN OP STAP
Op donderdag 23 mei jl. brachten we met twintig
mensen een bezoek aan de Passiflorahoeve in
Harskamp, de meest complete vlindertuin ter wereld.
Het is een zorgboerderij met vijf vlindertuinen en een
prachtige collectie planten. Terwijl wij rondwandelden
fladderden de vlinders om ons heen. Er zijn ruim 90
soorten dag -en nachtvlinders te vinden. Ze snoepen
van de nectar van de planten en het fruit wat voor hen
neergelegd wordt. Velen van ons probeerden een foto
te maken, maar het bleek dat de vlinders vaak sneller
waren dan wij konden fotograferen. In de vlinderkas
zagen we de vlindereitjes, rupsen, poppen en cocons.
Het vlindermuseum met mooi geprepareerde vlinders
vanuit de hele wereld was zeker een bezichtiging
waard.
 
Na een pauze met koffie/thee en gebak zijn we naar
onze gemeenteleden Jaap Duijs en Betsie Rap in
Otterlo gereden waar we hartelijk werden ontvangen
op hun kwekerij. Tevens hebben zij een mini camping.
Jaap kweekt bollen, knollen en wortelstokken. Al ruim
20 jaar verdiept hij zich in het kweken en kruisen van
de “sterretjes” een klein bolgewas in mooie kleuren,
met bijzondere namen. Er zijn verschillende artikelen
over zijn werk gepubliceerd in tuinbladen. Jaap ver-
telde ons met passie over zijn werk en heeft ons
rondgeleid in zijn kwekerij.
 
Na afloop hebben we samen in Schaarsbergen gege-
ten. Een gezellige, maar ook leerzame middag.
 
 Wilt u meer lezen over de adressen waar we geweest
zijn?
www.passiflorahoeve.nl
www.jaapbol.nl
 
Cora Stegman

Boerderijdienst Hemelvaartsdag bij de
fam. Varekamp (foto: Dick van
Ouwerkerk)

7



IN MEMORIAM GEURTJE WESSE-
LOO-VAN SANTEN
Geurtje is geboren op 27 juni 1930 in De Klomp (bij
Veenendaal) en groeide op binnen een gezin van 6
kinderen.
Ze leerde Gert Wesseloo kennen in 1948. Zij kenden
elkaar dus nog maar kort toen Gert 1948 ging werken
bij de politie administratie in Bloemendaal. Geurtje
bleef nog in de Klomp wonen en was toen enige tijd
verpleegster in Bennekom, zij werd echter afgekeurd
en werkte daarna bij de tricotagefabriek in Veenen-
daal. Na hun huwelijk op 12 februari 1952 volgde ze
Gert naar Aerdenhout en werd daar bij een familie hulp
in de huishouding speciaal voor de fijne keuken.

Op 15 maart 1954 werd hun eerste kind  Anke gebo-
ren. In 1956 verhuisde ze naar Ede waar Gert een jaar
eerder was benoemd tot hoofd politie administratie.
In Ede werden Bert en Jetty geboren. Toen Gert hoofd
van de secretarie afdeling van de gemeente Arnhem
werd, verhuisden zij in 1967 naar Schaarsbergen. Zij
kochten daar een  woning waar zij 50 jaar hebben
gewoond.
Als rode draad door haar leven liep de zorg voor an-
deren. Of het nu haar kinderen, familieleden of ande-
ren om haar heen betrof, zij maakte geen onderscheid
en cijferde zichzelf daarbij soms ook weg.
Zij heeft  zich voor de kerkgemeente Schaarsbergen
onder andere ingezet als pastoraal medewerkster.
Maar ook los daarvan stond zij voor iedereen klaar.
Waar zij ook maar vermoedde dat hulp nodig was,
bood Geurtje deze. Ze was als moeder, oma en
overgrootmoeder en door vele anderen gekend en
geliefd. Ze droeg het grootste deel van haar leven ook
een groot verdriet met haar mee. Op nog jonge leeftijd
verloor zij kort na de bevrijding een broer, Eep. Eep
zag kort na de bevrijding kinderen spelen in een
bunker aan de Klomp. Samen met een vriend
schreeuwde hij de kinderen toe om hen te waarschu-
wen dat het daar te gevaarlijk was. Vrijwel direct
echter ontplofte de daar nog aanwezige munitie.
Zowel de kinderen als Eep en zijn vriend vonden
daarbij de dood.
Geurtje was eigenlijk het liefste thuis. Maar toch
hebben ze ook heel wat reizen gemaakt, o.a. met de
caravan. Zij gaven samen ook leiding aan georgani-
seerde campingreizen.

Ze hoefde niet zozeer op reis maar als ze eenmaal
weg was genoot ze zeker wel.
 
De laatste jaren van haar leven woonden ze niet meer
aan de Strolaan. Vanwege de afnemende gezondheid
werd twee jaar geleden besloten om samen een
zorgappartement in de Sonnenberg te Oosterbeek te
huren. Daar werd zij liefdevol verzorgd. Nu was het
haar beurt om zorg te aanvaarden. Op het laatst kon
ze ook haar bed niet meer uit en raakte ze steeds
minder aanspreekbaar. Tenslotte is ze vredig overle-
den in het bijzijn van haar geliefde echtgenoot , in de
overtuiging dat God op haar wachtte. Dat was voor
Geurtje en is voor Gert een grote troost !

VAN DE DIACONIE
Rugzakjes voor kinderen, die in armoede leven
 
Voor kinderen die in armoede opgroeien duurt de
zomervakantie erg lang. Maar liefst één op de negen
kinderen in Nederland groeit op in armoede. Ze kun-
nen in de zomervakantie niet weg en moeten zich dus
6 weken thuis vermaken. Hoe leuk is het om hen als
kerk een tas te geven met wat spulletjes om in de
zomer mee bezig te zijn? Daarom delen we ook deze
zomer weer rugzakjes uit aan kinderen die zo'n extra
steuntje kunnen gebruiken.
Samen met de Diaconie van de Protestantse Ge-
meente Arnhem Noord proberen we 100 rugzakjes te
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vullen. De adressen, waar de rugzakjes terecht
moeten komen, worden aangeleverd door de Wijk-
teams van Gemeente Arnhem. De diakenen van
Arnhem Noord kopen de spulletjes in en dat is best
veel werk. Wij helpen wel met het inpakken van de
rugzakjes en dus met de financiering. De mensen van
de Wijkteams zullen ook de rugzakjes bezorgen, dit
in verband met de privacy van de betreffende gezin-
nen.
Als Diaconie van de gemeente Schaarsbergen gaan
we in de maand juli de opbrengsten van de eerste
collecte gebruiken, om rugzakjes te vullen.
Vorig jaar hebben we 20 rugzakjes gevuld met in totaal
een inhoud ter waarde van 300 euro.
Dit jaar worden het wel 25 rugzakjes. Mogelijk is de
inhoud ook wat duurder dan vorig jaar. We moeten
dus rekenen op ongeveer 400 euro.
Momenteel zijn nog niet alle 100 kinderen bekend, die
een rugzakje zullen ontvangen. Het lijkt ieder jaar
moeilijker, om aan de adressen te komen. Dat heeft
te maken met veel wisselingen binnen de Wijkteams,
waardoor iedere keer het hele verhaal weer opnieuw
moet worden gehouden en ook niet iedereen voor dit
project tijd kan/wil vrij maken.
Als het niet lukt, om aan de 100 rugzakjes in Arnhem
te komen, dragen we bij aan de landelijke Actie Va-
kantietas, waarbij Kerk in Actie 5000 kinderen in Ne-
derland, die opgroeien in armoede, wil verrassen met
een vakantietas.
In juli collecteren we dus vrolijk voor dit doel. Het
mooist is natuurlijk, als we naast de rugzakjes in
Arnhem ook nog een aantal Vakantietasjes voor kin-
deren elders in het land kunnen vullen.
Zullen we afspreken, dat we in juli 500 euro bij elkaar
halen, om zowel het Arnhemse als het landelijke
project te steunen?
Bij voorbaat dankt de Diaconie u nu al voor uw
bijdrage!
Goede zomer gewenst!
 
Henny Beijer

KINDERKERKNIEUWS  
Op Pinksterzondag 9 juni waren we met 7 kinderen
voor de kinderdienst. Tijdens de kerkdienst zagen we
foto’s van het opgroeiende graan. Hette Domburg had
de groei in die 6 maanden mooi vastgelegd! Helaas
was hij zelf ziek, maar de ouderling van dienst Else
van Setten, nam het geweldig over!
 
Oorspronkelijk was Pinksteren het Joodse Oogst-
feest. Daarom vonden we het dan ook een goed idee
om met de kinderen te gaan oogsten. We hebben in
het najaar, na de oogstdienst met Hennie Roelofsen,
“winter rogge” gezaaid. Nu komen er weer begonia’s
rondom de zonnewijzer en ziet het er straks weer
kleurrijk uit. Teun Varenkamp heeft ons laten zien wat
een zeis is en heeft daarmee het koren van het land
gehaald. Daarna mochten we de bossen rogge bij
elkaar pakken en binden en werden ze de kerk inge-
bracht. We hebben ze als schoof tegen elkaar gezet!
Een grote bos is te drogen gehangen, zodat we die
verderop in het jaar misschien weer gebruiken kunnen
bij de oogstdienst.
 
De eerste week van juli is de laatste schoolweek voor
de zomervakantie! Ook de kinderkerk stopt even in de
maanden juli en augustus. Als je in die tijd in de kerk
komt, dan kun je tijdens de dienst met een tafeltje op
schoot leuke “werkjes” doen die met Bijbelverhalen te
maken hebben. Op de startzondag in september start
ook de Kinderkerk weer!
 
Veel groeten van ons allen,

Chantal, Gerra en Bea
 

SAMEN OP STAP
We hebben onze gezellige afsluiting voor de zomer-
vakantie op 20 juni jl. gehad met “Een rondje de wereld
rond” in Garderen. (Veluwse Zandsculpturen en de
Beeldentuin)
Voor het komende seizoen staat er al weer het een
en ander gepland. In de Kerkklok kunt U dat lezen.
Graag per keer reageren zodat ik weet wie wanneer
mee gaat. U krijgt dan de specifieke info per mail een
paar dagen van te voren toegestuurd.
Ons eerstvolgende bezoek zal zijn op donderdag-
middag 19 september a.s. aan de gerestaureerde
Eusebius Kerk. Ook na dit bezoek gaan we weer
gezellig samen uit eten.

 
Ik wacht op Uw aanmelding via de mail of telefoon!
 
Gerra van Hunen (mail: Gerravanhunen@hotmail.
com of tel.nr. 026-4450289)
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INTERVIEW MET DS. WILMA
HARTOGSVELD
In de serie ‘Herinneringen aan Schaarsbergen’ is het
deze keer de beurt aan Wilma Hartogsveld. Zij was
predikant in Schaarsbergen van eind 2005 tot en met
begin 2017. Schaarsbergen was haar tweede ge-
meente. Nu is ze predikant in de streekgemeente Lent,
Ressen, Oosterhout.
 
De pastorie in Oosterhout waar Wilma nu woont lijkt
weinig op de pastorie in Schaarsbergen, althans als
je ervoor staat: een huis in een rijtje aan een drukke
weg met veel verkeer.
Aan de achterkant is er dan wel weer een behoorlijke
overeenkomst: een hele grote tuin (die alleen net niet
groot genoeg is om een paard te laten lopen).
Aan de voorkant staat nu echter een ander soort ros,
een gemotoriseerde stalen versie, een zware BMW--
motorfiets (voor kenners een BMW-R-1150-R). Die
wordt gebruikt om de levende viervoeter (nog steeds
dezelfde die in Schaarsbergen in de achtertuin liep en
nu in een manege in Renkum staat) te bezoeken, te
berijden en te verzorgen.
Overigens merkt Wilma tussendoor nog even op dat
tijdens deze motortochtjes de route nog wel eens
langs Schaarsbergen leidt en dat dit toch iedere keer
een apart gevoel oproept, een gevoel van ‘thuis ko-
men’.
 
Op de vraag ‘waarom destijds een beroep naar
Schaarsbergen in overweging nemen?’ komt een kort
maar duidelijk antwoord. “Ik zat destijds in Haaksber-
gen niet zo goed in mijn vel, deze te grote gemeente
paste achteraf niet zo goed bij mij en vergde, ook door
ziekte van de collega, veel van mij”.
Tijdens een vakantiereisje ontmoette ze Monique
Sierman, destijds geestelijk verzorger in Rijnstate. Die
zou de zondag na de vakantie voorgaan in Schaars-
bergen. Wilma vertelt: “Monique nodigde mij uit en zo
ontdekte ik Schaarsbergen. Het verschil met Haaks-
bergen was nogal groot. Toen ik die zondag kwam
kijken was het net de tijd dat het Dorpshuis verbouwd
werd. Dat gebeurde met heel veel inzet van gemeen-
teleden zelf, die ook zelf wel uitmaakten wat er zoal
moest gebeuren. Dat was in Haaksbergen zo goed
als ondenkbaar. Zo kwam na vijfenhalf jaar Twente,
de Veluwezoom in beeld”.
Overigens zijn er nog steeds goede contacten met een
aantal ‘Haaksbergers’, zoals bijvoorbeeld met Karel,
die ook in Schaarsbergen een bekende figuur werd.
Terzijde merkt Wilma op dat de gemeente Lent,
Ressen, Oosterhout meer op Haaksbergen dan op
Schaarsbergen lijkt, maar zegt ze: “ik ben in die 15
jaar ook nogal veranderd en dat maakt het verschil.
De manier waarop je werkt in een eerste gemeente is
bepaald anders dan in een derde gemeente”.

 
Uiteraard wordt de stand van zaken in Schaarsbergen
doorgenomen. Het logeerhuis, de leefgemeenschap,
het kloosterkamp en de Kerstmarkt passeren uitge-
breid de revue. Wat kon en kan er veel in Schaarsber-
gen is de conclusie.
 
Ook familieaangelegenheden komen natuurlijk aan de
orde. Bart is aan het promoveren in Maastricht. Nie-
neke is afgestudeerd aan de HKU (Hogeschool voor
de Kunsten in Utrecht) maar heeft nog geen baan.
Abel volgt een duurzaamheidsopleiding bij Helicon in
Nijmegen. Etienne tenslotte woont nog steeds in
Bennekom maar komt, uiteraard op de motor, regel-
matig langs in Oosterhout. Nog een interessant detail:
Wilma en Nieneke waren al ‘paardengek’, maar Bart
heeft zich daarbij aangesloten, want die heeft inmid-
dels ook zijn eigen paard. En, zegt Wilma: “ik denk dat
hij nog ‘paardengekker’ is dan wij”.
 
We sluiten het gesprek af met wat hoogte- en diepte-
punten uit de Schaarsbergse tijd.
“Ik heb een heel moeilijk jaar gehad nadat Bert weg-
ging” zegt Wilma. “Er liggen wel wat tranen van mij in
de bossen achter de Schaarsbergse pastorie en de
eerste reactie was toen: ik wil hier zo snel mogelijk
weg, maar dat heb ik uiteindelijk gelukkig niet gedaan.
Dankzij de enorme steun van heel veel mensen in en
om Schaarsbergen is dat toch nog een ‘gelukkig’ eind
geworden van een ‘rotverhaal’. En wat de hoogtepun-
ten betreft, dat zijn er vele geweest: Kerstmarkt, Nacht
zonder dak en het kloosterkamp. Maar de mooiste
waren toch wel de musicals. Wat zijn mensen, als ze
samen werken, toch tot grootse dingen in staat”.
En dat is een prima afsluiting van een goed gesprek.
 
Fred Bosman

VAN DE OUDERENKRING
Na een lange vakantie komen we dinsdag
middag 10 september a.s. om 14.30 uur weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We gaan spelle
tjes doen en bijpraten.
 
Hennie van Hunen, T 026-3511147
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