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AGENDA
5 sept
7 sept
10 sept
14 sept

Airborne Lezing, 20.00 uur, Dorpskerk
Airborne Pelgrimage (vrijwilligers gevraagd!)
Ouderenkring, 14.30-16.30 uur, Dorpshuis
Soepfestival, Start “150 Jaar Schaarsbergen”, 16.00-20.00 uur
15 sept Startzondag / Opening Leefgemeenschap
“Springlevend”
17 sept Kring ‘Bijbel in onze tijd’, 14.00-15.30 uur
Consistorie
18 sept Leeskring Geloof en Economie,
20.00-21.30 uur, Pastorie
19 sept Samen op Stap’ naar de Eusebiuskerk
19 sept Koken Kruispunt, Groothedde
22 sept Aanschuifdiner, 17.30 uur, Dorpshuis
27 sept Spelletjesavond, 19.00-21.30,
bij Gerra en Niels van Hunen
5 okt Monnik Mysterie, zie artikel
2,9,16,23,30 sept Wandeling voor ex-mantelzorgers
1 en 22 okt Kring ‘Bijbel in onze tijd’,
14.00-15.30 uur, Consistorie
9 okt
Leeskring Geloof en Economie,
20.00-21.30 uur, Pastorie
De cantorij repeteert elke maandagavond in de consistorie van 19.30-21.00 uur.

LEEFGEMEENSCHAP “SPRINGLEVEND” IN DE PASTORIE
In mei zijn er vier jonge mensen ingetrokken in de
pastorie. Maar wie zijn zij nou? En wat gaan zij
doen? In deze Kerkklok stellen zij zich voor.
Wij zijn Nina, Kirsten, Koos en Christine. Allemaal
hebben we een druk leven, onze eigen Christelijke
achtergrond en toch kozen wij ervoor om samen te
bouwen aan de leefgemeenschap SpringLevend
Schaarsbergen. Door samen te leven, open en
gastvrij te zijn willen wij een nieuwe plek van ontmoeting voor jullie zijn in het dorp.
Wij zijn op dit moment hard aan de slag met het
voorbereiden van leuke activiteiten en we hopen
deze momenten binnenkort met jullie te delen.
Zondag 15 september bent u na de kerkdienst van
harte welkom in de tuin van de pastorie voor koffie,
persoonlijke ontmoeting en natuurlijk de officiële
opening van de leefgemeenschap.
Christine Alblas

EEN NIEUW SEIZOEN, EEN GOED
VERHAAL
Een nieuw seizoen staat voor de deur. Een nieuw
school- of studiejaar, een nieuw seizoen op de vereniging en ook in de kerk. De zomer was een tijd van
afstand nemen én van in stilte voorbereiden op wat
komen gaat. Want het nieuwe seizoen moet wel ‘gevuld’ worden. Teams en klassen worden ingedeeld,
activiteiten gepland, werkgroepjes gevormd. Voor we
aan de eigenlijke start verschijnen, is er al heel wat
werk verricht. En dat is goed, zo zorgen we ervoor dat
we in beweging komen.
Bij het maken van plannen mogen we wel bedenken,
dat we de toekomst er niet mee vastleggen. Enige
relativering is daarom op zíjn plaats. Al gaande zal dit
jaar blijken, wat ervan terechtkomt. En meer nog: veel
van wat er in een jaar gebeurt, valt helemaal niet te
plannen. Dingen die ertoe doen - bijzondere ontmoetingen, ontroerende momenten en ook het verdriet dat
soms ons leven binnenkomt - we hebben het niet in
eigen hand en zien het vaak niet aankomen. Het komt
erop aan ze te zien, wanneer ze gebeuren.
In onze samenleving wordt veel gedacht in termen van
planning, doelen en meetbare resultaten. Dat is een
manier van denken die druk op mensen legt. Afspraak
is afspraak. Je wordt geacht je doelen te halen. Je
rapporteert en wordt afgerekend op resultaten. Maar
de belangrijke dingen in het leven, zijn op deze manier
helemaal niet te bereiken.
We praten over wat echt van waarde is niet in de vorm
van een rapport. We kunnen er wel verhalen over
vertellen. Verhalen die zorgen voor enige samenhang
in onze ervaringen. Verhalen die ons ook met elkaar
verbinden, omdat we in elkaars verhalen voorkomen.
En omdat ze ruimte geven om onze eigen rol erin te
spelen. Want verhalen zitten vol losse eindjes en zijn
open voor andere mogelijkheden, voor blijvende
verwondering en telkens nieuwe manieren van begrijpen.
Ook onze plannen leven van een verhaal, een droom
over wat zou kunnen gebeuren. Een droom die open
is, een verhaal over de toekomst met losse eindjes.
Die droom, dat beeld van waar we heen willen, moeten we niet uit het oog verliezen. Maar hoe we daar
komen valt niet exact te plannen.
Mooi is het dat we nu een pioniersplek hebben in de
pastorie. Een plek waar principieel nog niet veel te
plannen valt. Waar het onverwachte en open karakter
van de toekomst meer centraal staat. Waar ontmoetingen en onbekende verhalen van mensen belangrijk

zijn. Zo’n plek kan stimuleren om ook in de bestaande
gemeente open te staan voor het onverwachte en niet
alleen te rekenen op het vertrouwde. Dat geldt ook
voor de omgang met elkaar, zelfs al kennen we elkaar
al jaren.
Ik hoop dit jaar op elke week een goed verhaal. Een
verhaal dat ons openhoudt voor het geheim van God,
het geheim van de ander en van onszelf. Als een Bron
om uit te drinken.
Ds. Hette Domburg

KERKDIENSTEN
Zondag 1 september, 11e zondag van de zomer,
afscheid van aftredend ouderling Dick van Ouwerkerk, ds. Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
Na zich zes jaar met veel overgave te hebben ingezet
voor de opbouw van onze gemeente, heeft Dick van
Ouwerkerk eind vorig jaar besloten om zijn werk als
ouderling neer te leggen. Wij zijn dankbaar voor alles
wat Dick heeft gedaan. Vandaag nemen we in de
dienst officieel afscheid van hem als ambtsdrager.
In de eerste lezing van vandaag krijgt Israël praktische
richtlijnen voor het omgaan met vreemdelingen, weduwen en wezen: je moet ervoor zorgen dat zij in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. Daarvoor moet je
zelf dan een stapje terugdoen. Niet alles wat het land
opbrengt, voor jezelf claimen, maar bewust 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.
Schriftlezingen: Deuteronomium 24: 17 t/m 22 en
Lucas 14: 1, 7 t/m 14
Ouderling van dienst: Else van Setten/Niels van
Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Frans Kappelle
Zondag 8 september, 12e zondag van de zomer,
ds. Ronald Heins, aanvang 10.00 uur
Een nieuw kerkelijk jaar staat voor de deur. Eigenlijk
is het steeds weer de vraag: wat staat ons als kerk te
doen? Waarom komen we op zondagen en ook op
andere dagen van de week trouw samen? Zeker in
een tijd dat dit niet meer vanzelfsprekend is, is het
goed om die vraag te stellen. Want, zijn we er voor
onszelf of voor de wereld of voor beide? De eerste
gemeentes zochten ook naar hun bestaansrecht, met
vallen en opstaan. Vandaag leren we uit Handelingen
12:1-19 over de kracht van het gebed. Die zou nog
weleens een veel groter kunnen zijn dan we durven
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dromen. Het gebed is de kiemcel waar vanuit bijzondere en onverwachte vruchten kunnen groeien.
Schriftlezingen: Handelingen 12:1 t/m19
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Hanneke Luiten
Zondag 15 september, Startzondag, ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur, m.m.v. de cantorij.
Na de viering: koffie/thee, opening van Leefgemeenschap Springlevend, in gesprek rond ‘een
goed verhaal’, lunch
We vieren vandaag de start van het nieuwe seizoen
in een dienst waaraan de cantorij medewerking verleent. Het thema is dit jaar ‘een goed verhaal’. Wij
mensen leven met verhalen. Om duidelijk te maken
wat we beleven of waarnaar we verlangen, vertellen
we elkaar verhalen. Die kunnen ons helpen aanvaarden wat ons overkomt, door er een zin aan te verlenen
of troost te bieden. Ze kunnen ons ook inspireren en
in beweging zetten, een nieuw perspectief openen.
Een goed verhaal raakt ons en doet iets met ons. In
een goed verhaal herkennen we iets van onze eigen
levensverhalen. En zo verbinden we het ene verhaal
met het andere en uiteindelijk met ons eigen leven.
Het leidende verhaal van vandaag is het oerverhaal
van bevrijding uit het Oude Testament: de uittocht uit
Egypte.
Verdere bijzonderheden over deze dienst zijn elders
in de Kerkklok te vinden onder het kopje ‘Startzondag’.
Schriftlezingen: gedeelten uit Exodus 3 en 4
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Ineke Antuma

Zondag 29 september, 2e zondag van de herfst,
ds. Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
De eerste schriftlezing vandaag komt uit Amos. De
profeet waarschuwt de leiders van Israël dat zij te
weinig doen om hun volk te beschermen tegen naderend onheil. Zij wentelen zich liever in luxe. Daarom
zullen zij de eersten zijn die in ballingschap weggevoerd worden. De tweede lezing vertelt over een rijke
man en de arme Lazarus. De rijke trekt zich bij leven
niets aan van het lot van Lazarus, maar als beiden
sterven komt de rijke in de hel terecht, terwijl Lazarus
op de schoot van Abraham getroost wordt in de hemel.
Zo vertellen beide lezingen over de verantwoordelijkheid van welvarende en invloedrijke mensen om zich
te bekommeren om het lot van hun naasten. Wat
hebben deze profetische woorden ons vandaag te
zeggen?
Schriftlezingen: Amos 6: 1 t/m 11 en Lucas 16: 19 t/
m 31
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Marjoh Verstraten
Zondag 6 oktober, 3e zondag van de herfst, ds.
Wim van der Kooij , aanvang 10.00 uur
Hoe lezen de rabbijnen Genesis 1? Dat is de vraag
die vandaag centraal staat.
Schriftlezing: Genesis 1
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Aletta Knegtering

Zondag 22 september, 1e zondag van de herfst,
ds. Margreet de Bree, aanvang 10.00 uur
Soms kun je vastzitten in het leven. Soms zie je geen
of weinig uitzicht meer. Hoe kun je dan verder gaan?
Het goede leven, dat je je vrij voelt en ongedwongen
door het leven gaat, is niet iets wat je altijd in je
broekzak hebt zitten. In de drukte van het leven kunnen we het denk ik ook kwijtraken.
In het verhaal dat Marcus ons vertelt – en alleen bij
hem komt het voor – lezen we over een ommekeer
die er plaatsvindt. Een man, die in eenzaamheid gevangen zat, wordt weer in het leven gezet. In de ontmoeting tussen Jezus en de man vindt er een opening,
een nieuw gebeuren, plaats waardoor de man weer
moed vindt om op te staan en verder te gaan.
Schriftlezingen: Psalm 30 en Marcus 7: 31 t/m 37
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Frans Kappelle
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IN MEMORIAM RIE VAN LOENEN-VAN
EVERT (92 JAAR)
Een telefoontje op vrijdag 19 juli over het naderende
einde van haar leven bracht
mij naar de Beethovenlaan waar zij woonde. ( collega
Hette Homburg had mij
gevraagd of ik hem wilde vervangen tijdens zijn vakantie). Ik zie Rie daar nog in haar stoel zitten met een
glimlach op haar gezicht en zeer helder van geest. Ze
vertelde dat ze geboren was in Den Haag, wat mij
ontlokte: ‘Ik ook’. Meteen ontstond er een heel open
gesprek met een heleboel herkenning.

Van huis uit was ze niet kerkelijk, maar door haar
vriendin Corrie was ze mee gegaan naar kerkdiensten,
eerst naar gereformeerde, maar dat was te zwaar;
tenslotte heeft ze in de Hervormde Bethlehemkerk bij
ds. Straatsma belijdenis gedaan. Als wijkverpleegkundige is ze in Schaarsbergen terecht gekomen. Ze heeft
daar ook de vrouw van Jan van Loenen verpleegd tot
aan haar sterven en is later – in 1963 – met Jan getrouwd. Met alles wat dat meebracht bleef ze actief lid
van de gemeente.
Ze vertelde dat ze veel plezier in haar leven had gehad,
maar dat ze ook haar ups en downs gekend had.
‘Ieder huisje heeft z’n kruisje, dominee’. Twee keer
heb ik haar bezocht, maar het was zo vertrouwd, alsof
ik haar al jaren kende. Vol vertrouwen ging ze haar
einde tegemoet vertelde ze me. Alles voor de Dankdienst in de Dorpskerk had ze al klaar. Er moest gelezen worden uit 1 Corinthiërs 13, over de liefde en
vooral dat laatste vers over geloof, hoop en liefde en
dat de liefde de meeste is. Want ik heb zoveel liefde
ervaren van mijn kinderen, kleinkinderen, van zoveel
andere mensen om mij heen en ook heel veel van
mensen van de kerk. Daarom wil ik graag – zo ging
ze verder - dat er gezongen wordt: Tel uw zegeningen
tel ze één voor één , vergeet er geen en je ziet Gods
liefde dan door alles heen. Ja, al die druppeltjes liefde
….. allemaal druppeltjes die mij gedragen hebben. Rie
vertelde over God die er altijd geweest is als een Rots
in de branding van haar leven en dat je daarbij (ook
als het over Gods liefde gaat) altijd naar Jezus moet
kijken. Dus graag ook dat lied: Vaste Rots van mijn
behoud! Ze zei er meteen achteraan: is wel een “zwaar” lied, maar een mooie melodie. Ik zei dat ik dat
lied ook wel wat “lichter” kon maken, met “liefde” er in.
Zaterdagmorgen 27 juli is Rie rustig en in volle vrede
overleden in het Hospice in Rozendaal, waar ze vrijdagmiddag 26 juli naar haar laatste wens heen gebracht is. In een volle Dankdienst (mede een teken
hoe geliefd ze was) op 2 augustus - met als harpspel
“Love Song” - hebben wij afscheid genomen van dit
beminde kind van God.
Ds. Wim van der Kooij

DE OUDERENKRING
Na een lange en warme zomervakantie beginnen we
dinsdagmiddag10 september a.s. weer om 14.30
uur in het Dorpshuis met onze bijeenkomsten.
Leuk om elkaar weer te zien en bij te praten en daarnaast kunnen we ook een spelletje doen.
Tot ziens op10 september!
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147

BELIJDENISCATECHESE
Ook dit seizoen is er een serie gesprekken onder de
noemer ‘belijdeniscatechese’. In een ontspannen
sfeer denken we met elkaar na over de betekenis van
het christelijk geloof. We doen kennis op over de
historische wortels en achtergronden van de christelijke traditie. We delen onze ervaringen met elkaar en
we leren al sprekend woorden te geven aan onze
eigen overtuigingen. Want wat betekent die traditie nu
in mijn leven? Hoe kan ik tegen de verschillende
hoofdgedachten van het geloof aankijken? Wie is God
in het christelijk geloof? Wat is de betekenis van Jezus? Wat spreekt me aan en waar heb ik moeite mee?
Wat kan ik er mee in de praktijk van alle dag?
De kring is open voor mensen die in gesprek met
anderen hun geloof willen doordenken en willen leren
over de christelijke traditie. Het is mogelijk om deze
kring af te sluiten met het doen van openbare geloofsbelijdenis tijdens een viering in de kerk.
De kring zal in november van start gaan. Ben je
nieuwsgierig en wil je wat meer weten? Neem dan
contact op met Hette Domburg, tel. 06 8180 3499 of
via mail hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

COLLECTE STARTZONDAG
Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen
nodig voor inspirerend jeugdwerk.
Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste!
Dat is wat JOP, Jong Protestant,
levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure
abonnementen of via prijzige methodes.
Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk.
Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee elke
week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak
in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met
kinderen en jongeren.
De collecteopbrengst van de Startzondag wordt onder
meer besteed om deze programma’s en ideeën te
ontwikkelen.

KRING BIJBEL IN ONZE TIJD
Eens in de twee weken komen we bij elkaar rond
een tekst uit de Bijbel. We nemen onze eigen ervaringen en levensvragen mee en zoeken naar de
ervaringen van de schrijvers van de tekst. Werpt
deze tekst nu ook licht op onze ervaringen en vragen? De teksten blijken meestal verrassend actueel
te zijn. Heeft u of heb jij belangstelling om eens mee
te doen? Wees welkom! Voor meer informatie:
neem even contact op met Hette Domburg. De data
voor de komende periode zijn: 17 september, 1 en
22 oktober. Dinsdagmiddags van 14.00 tot 15.30
uur in de consistorie.
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KRING 30-50
De kring 30-50 wil een plek bieden om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over de zin van ons
leven, waar we vragen en zorgen kunnen delen en
ook plezier met elkaar kunnen hebben. Voor mensen
in ongeveer de leeftijd 30-50 jaar komt deze kring een
paar keer per jaar bijeen rond een thema. Afgelopen
jaar hebben we met elkaar gepraat over ‘geloof’, over
‘tijd’ en over ‘familie’.
Op zondag 25 augustus speelden we een pub quiz,
gemaakt door Patrick Boomstra. Met een reeks vragen
werd onze kennis over religieuze onderwerpen getest.
Een vrolijke competitie tussen verschillende teams!
Het was een gezellige middag die we afsloten met een
gezamenlijke maaltijd en vele goede gesprekken.
Nieuwe data voor het najaar prikken we traditiegetrouw met een datumprikker. Heb je belangstelling om
mee te doen in deze kring, maar ontvang je geen
datumprikker? Mail of app dan even naar Hette
Domburg, hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.
nl,
tel. 06 81803499.

SPELLETJES AVOND
Wie zou het leuk vinden om bijvoorbeeld 1
keer per maand op een avond gezelschap
spellen te spelen? Ik denk hierbij aan jong
en ouder! Voor de gezelligheid en om elkaar
wat beter te leren kennen. Vrijdagavond 27
september a.s. zijn jullie welkom vanaf
19.00 uur tot 21.30 op de Koningsweg 28,
tel nr. 026-4450289. Laat even weten dat je
komt.
Gerra van Hunen (026-4450289, gerravan
hunen@hotmail.com)

WANDELING VOOR EX
MANTELZORGERS
Wanneer u als mantelzorger langere tijd voor iemand
heeft gezorgd en die zorg valt weg, is het misschien
moeilijk om met de nieuwe situatie om te gaan. Het
kan zijn dat u dan in een "gat" valt. Misschien vindt u
het prettig om hier met anderen over te praten. Met
Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp organiseert het College van Diakenen op nog 7 opeenvolgende middagen
wandelingen voor ex mantelzorgers. Op maandagmiddag 26 augustus* wordt er weer gewandeld. Om
13.30 uur verzamelen we bij de Rosendaalseweg 505,
de benedenzaal van de Opstandingskerk. We wandelen circa een uur. Daarna is er een kopje koffie dan
wel thee. Er zijn geen kosten aan verbonden. Informatie kunt u krijgen bij Margriet Kok, 026 3512201
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Loopt u mee op maandagmiddag 26 augustus ? (of
op een van de hierop volgende data)
* Volgende data: 26 augustus / 2, 9, 16, 23 en 30
september en 7 oktober

JEUGD 12 JAAR EN OUDER
Voor deze leeftijdsgroep hebben we helaas niet veel
te bieden in onze kerk. Daarom lijkt het me een goed
idee om met hen te gaan kijken bij de andere PKN
kerken van Arnhem-noord.
De Diaconessenkerk heeft een jeugdkerk, 1x per
maand, de Parkstraat kerk biedt deze leeftijdsgroep
filmavonden aan op de Cattepoelseweg. Zij zullen
daarvoor een uitnodiging krijgen. Om de kinderen toch
te blijven zien zullen we hen uitnodigen bij “Gezinsdiensten” waarin ze dan Oudere jeugd ( vanaf 12
jaar…) eventueel een taak kunnen vervullen. Om
binding met de gemeente te houden lijkt het me leuk
om 1 x per maand een spelletjes-avond te houden,
zodat we in een ongedwongen sfeer, meer bekenden
gaan worden voor elkaar!
Nu afwachten wie daar zin in hebben en gaan komen!
Gerra van Hunen

OPBRENGST COLLECTEN JUNI EN
JULI 2019
In de maanden juni en juli hebben de collecten de
volgende bedragen opgebracht:
Datum

Diaconie Kerk

02-06
09-06
16-06
23-06
30-06
07-07
14-07
21-07
28-07

€ 78,00
€ 129,20
€ 132,90
€ 106,01
€ 63,10
€ 117,70
€ 148,25
€ 103,51
€ 69,60

Gebouwen Koffiepot

€ 42,10
€ 87,52
€ 129,65
€ 83,95
€ 52,00
€ 73,60
€ 48,95
€ 61,92
€ 48,80

€ 37,10 € 14,55
€ 61,80
€ 58,50 € 50,95
€ 29,90
€ 71,40 € 6,00
€ 60,55 € 24,10
€ 52,65 € 5,50
€ 46,15 € 16,10
€ 42,53 € 5,35

De opbrengst van de koffiepot op 16 juni betreft ook
de koffiepot van 9 juni.
Bij de openluchtdienst op 23 juni is geen uitgangscollecte gehouden.
Henny Roelofsen

SAMEN OP STAP op 20 juni 2019
Het was een prachtig zonnige dag, 20 juni toen we
met een groep Samen op Stap gingen naar het
zandsculpturen festijn in Garderen. Bij de ingang
stonden personen verkleed als steward en stewardess klaar om ons in te checken. Via een vliegtuiggang
liepen we de ruimten waar de zandsculpturen staan
binnen. Een 18 meter lang “bouwwerk” van bekende
gebouwen van over de hele wereld! We hebben ons
verbaasd en hebben de zandfiguren bewonderd! Na
de koffie/thee pauze maakten we nog een reis door
de tijd vanaf 1945 tot heden en konden daar een
puzzeltocht van maken, die uiteindelijk via het internet
ingevuld kon worden! “we gaan voor de koelkast” werd
gekscherend gezegd! Rond half 6 vertrokken we
richting Harskamp waar we bij restaurant “de Vergulde Leeuw” ,leden van onze kerkgemeente, gingen
eten. Het was weer een geslaagd bezoek!Ons volgende bezoek staat gepland voor donderdagmiddag 19
september aan de dan gerestaureerde en heropende
Eusebiuskerk. Natuurlijk gaan we ook daarna weer
samen ergens eten. Voor nadere infomatie graag
melden bij Gerravanhunen@hotmail.com voor 12
september.
Gerra van Hunen

Impressie openluchtdienst 23 juni

7

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Op 27 juli jl. is overleden Mevrouw R. van Loenen-van
Evert, Beethovenlaan 48-2, Arnhem, in de leeftijd van
92 jaar
Verhuisberichten:
Ellie van de Kamp per 12 juli 2019
Nieuw adres: Woonzorgcentrum Hoogstede
Utrechtseweg 265 kamer 22-4
6812 AG Arnhem
Frans de Groen (partner van Marjoh Verstraten) per
9 augustus 2019
Nieuw adres: Huize De Compagnie
Elias Beeckmanlaan 108
6711VS Ede
(mocht iemand voornemens zijn een bezoek aan
Frans te brengen,
wil dan even contact opnemen met Marjoh Verstraten
(026 4435230) om dubbel bezoek te vermijden)

Maar eerst is er dus koffie / thee / fris met
iets lekkers na de dienst. Het koffie drinken
vindt plaats in de tuin van de pastorie. Om
die te bereiken zal eerst de pastorie ‘officieel
geopend’ worden: een korte ceremonie om de
start van leefgemeenschap Springlevend te
markeren. Voor de kinderen zijn er vandaag
activiteiten tijdens en na de dienst, met spel
en creativiteit.We sluiten af met een feeste
lijke lunch (van 13.15-14.00 uur). We doen
voor deze lunch een beroep op iedereen. Als
iedereen iets heerlijks meeneemt voor de
lunch, een beetje eten en een beetje drinken,
dan kunnen we dat met elkaar delen. Laat
je verrassen door wat de anderen meegeno
men hebben en zorg zelf ook voor een leuke
verrassing!
Na de lunch is er gelegenheid om gezamenlijk
nog een mooie wandeling door het bos te
maken.

In de vorige Kerkklok stond als nieuw ingekomen in
de Gemeente Kristel Schiebergen, dit moet zijn Kirsten Schiebergen

STARTZONDAG ‘Een goed ver
haal’ – 15 SEPTEMBER
We vieren vandaag de start van het nieuwe
seizoen in een dienst (vanaf 10.00 uur)
waaraan de cantorij medewerking verleent.
Het thema is dit jaar ‘een goed verhaal’. Wij
mensen leven met verhalen. Om duidelijk te
maken wat we beleven of waarnaar we
verlangen, vertellen we elkaar verhalen. Die
kunnen ons helpen aanvaarden wat ons
overkomt, door er een zin aan te verlenen
of troost te bieden. Ze kunnen ons ook inspi
reren en in beweging zetten, een nieuw
perspectief openen. Een goed verhaal raakt
ons en doet iets met ons. In een goed verhaal
herkennen we iets van onze eigen levensver
halen. En zo verbinden we het ene verhaal
met het andere en uiteindelijk met ons eigen
leven. Het leidende verhaal van vandaag is
het oerverhaal van bevrijding uit het Oude
Testament: de uittocht uit Egypte.
Na de koffie gaan we in groepjes uiteen rond
verhalen – verhalen vanuit de Bijbel en
verhalen van nu. Op een creatieve manier
vlechten we onze verhalen in elkaar tot een
mooi kunstwerk.
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KINDERKERKNIEUWS
Dag Allemaal, we hopen dat jullie allemaal een heel
fijne zomervakantie hebben beleefd. Fijn om elkaar
binnenkort weer te zien in de kerk en in het Dorpshuis.
Dat kan dan al snel:
Houden jullie de zondagochtenden 1 en 15 september
vrij in jullie agenda? We laten jullie nog weten voor
wat betreft 1 september! Op zondag 15 september
vieren we Startzondag met elkaar. Dit is altijd een
gezellige familie-kerkdienst en deze zondag worden
ook na de dienst nog allerlei gezellige dingen georganiseerd.
Tot dan!
Veel groeten van ons allen,
Chantal, Gerra en Bea

MONNIK MYSTERIE 2019
Ook dit najaar is er weer een MM (Monnik Mysterie)!!
We zijn al volop bezig met de voorbereidingen, want
zaterdag 5 oktober gaat het weer gebeuren! Een groot
spel voor kinderen van 8-12 jaar van alle PKN kerken
in Arnhem. Met trots kan ik U vertellen dat vorig jaar

van de 12 vrijwilligers er 8 uit onze gemeente kwamen
en het erg gezellig was!!
Walter van Wingerden tekent weer voor het verhaal
dat zich afspeelt in het park Klarenbeek vanaf 5 uur
tot ongeveer half 10. We beginnen in het Christophorus scouting gebouw aan de Monnikensteeg. Inschrijven kan vanaf startzondag op de website van PKN
Arnhem.
Gerra van Hunen

halen van mensen die betrokken waren bij de slag
worden uitgelicht. De lezing is vrij toegankelijk en is
tevens onderdeel van de voorbereidingen op de
Airborne Pelgrimage (zie elders in dit blad).
Donderdag 5 september om 20.00 uur in de
Dorpskerk
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
secretaris 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 geallieerden en wat daar in de
praktijk van terechtkwam. Enkele persoonlijke verhalen van mensen die betrokken waren bij de slag

DE DIACONIE
AANSCHUIFDINER
ZONDAG 22 SEPTEMBER - 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 gezellige opkomst en een
geslaagde avond.
Aanmelden graag vóór 17 september bij:
Jeske Alblas 026-4422860 / email: dhschaarsbergen@kpnmail.nl
Frans van de Kamp 06-22150306 / email: vandekampf@planet.nl

AIBORNE 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
secretaris 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 geallieerden en wat daar in de
praktijk van terechtkwam. Enkele persoonlijke ver-

We staan weer aan het begin van het nieuwe seizoen.
Dat betekent ook voor de diakenen en de werkgroep
Werelddiaconaat, dat er alweer volop wordt gekeken
naar en nagedacht over nieuwe projecten en activiteiten.
Dat wil niet zeggen, dat we in de vakantietijd stil
hebben gezeten.
De actie voor de Zomerrugzakjes was een mooie
activiteit. Samen met de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Arnhem-Noord vulden we maar liefst
120 rugzakjes met speelgoed. Alleen het inpakken al
was een enorme klus, die – ook al vanwege de hitte –
menig zweetdruppeltje opleverde. Hulde aan de collega-diakenen in Arnhem-Noord, die voor maar liefst
1600 euro aan speelgoed hadden ingekocht. Rekening moest worden gehouden met leeftijd en jongens/meisjes. Dat het allemaal voor elkaar is gekomen is
een compliment waard.
Als Kerkgemeente Schaarsbergen hebben wij 400
euro bijgedragen en geholpen bij het inpakken en
uitdelen.
En omdat de opbrengst van de collectes in juli dit
bedrag hadden overschreden, hebben we ook nog
200 euro overgemaakt naar de landelijke actie “Vakantietas” van Kerk in Actie, waarbij landelijk maar
liefst 5000 kinderen in armoede werden verrast met
speelgoed.
Voor het komend seizoen gaan we iedere maand weer
een collecte houden voor projecten van Kerk in Actie.
In augustus was dat voor kansarme kinderen in Pretoria, Zuid-Afrika.
In september collecteren we op de Startzondag altijd
voor het landelijk jeugdwerk JOP, voor het ontwikkelen
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van materiaal voor kindernevendienst en jeugdkerk.
Een bestemming voor de Najaarsactie hebben we ook
al. Daar gaat u de komende maanden meer over lezen,
horen en zien.
Kortom, we gaan als Diaconie weer volop bezig om
dienstbaar te zijn aan kerk en samenleving veraf en
dichtbij. Uiteraard hebben we daarbij uw financiële
steun nodig. Gelukkig stelt u ons daar nooit in teleur.
Daarvoor bij voorbaat al onze dank!

doedelzakken. Rond 12.15 wordt de bijeenkomst afgerond op begraafplaats Vredenoord met het leggen
van bloemen.
Het kan zijn dat dit bericht herinneringen bij u naar
boven brengt of vragen oproept. Heeft u behoefte om
hierop te reageren, dan kunt u een bericht sturen naar
ds. Hette Domburg: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl. Bellen mag natuurlijk ook: 06 8180
3499

Namens de Diaconie,
Henny Beijer

GEMEENTELEDEN MET EEN MUZIEKINSTRUMENT : LEES DIT VOORAL !
Onze organist, Michiel Vanhoecke heeft het snode
plan opgevat om op zondag 8 december (de dag
waarop wij 150 jaar kerk Schaarsbergen gaan vieren)
in de dienst alle gemeenteleden, die een muziekinstrument bespelen, mee te laten spelen bij de begeleiding van de te zingen verzen. Dus iedereen, die het
leuk vindt om daaraan mee te doen kan zich bij onze
organist melden, graag via e-mail. Zijn e-mailadres
is: michielvanhoecke@live.nl

Ook het komende seizoen gaan we weer 4
bijzondere instellingen en plaatsen bezoeken
met kinderen uit de diverse kerken van
Arnhem Noord. Kinderen die op de basis
school zitten in groep 6, 7 of 8 , kunnen zich
aanmelden om mee te doen. De bezoeken
vinden plaats op woensdagmiddag vanaf
13.00 uur tot ongeveer half 3. Het program
ma komt op startzondag in de kerk en in het
dorpshuis te hangen. Ons eerste bezoek zal
in november zijn.

HERDENKING 25 SEPTEMBER

Nicolien Bredenoord en Gerra van Hunen

Herdenking van de slachtoffers van het bombardement op 25-09-1944.
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Slag om Arnhem
werd geleverd. Vanwege de aanwezigheid van Duitse
troepen en luchtafweer, werd ook Schaarsbergen in
die dagen gebombardeerd door de geallieerden. Op
25 september 1944 vielen daarbij enkele bommen bij
de Dorpskerk en kwamen verscheidene burgers om
het leven. Dat waren mensen die, op de vlucht voor
het oorlogsgeweld in Arnhem en Oosterbeek, een
tijdelijk onderkomen in de kerk en in de nabijgelegen
school gevonden hadden. Drie van hen werden in
naamloze graven begraven op Vredenoord, het
kerkhof achter de Dorpskerk. Twee geallieerde toestellen werden daarop neergeschoten in Arnhem en
Nijmegen, waarbij de bemanning omkwam.
Op woensdag 25 september aanstaande wordt in de
Dorpskerk deze gebeurtenis herdacht en worden de
namen van de omgekomen burgers en militairen genoemd. Verschillende inwoners van Schaarsbergen
verlenen hun muzikale medewerking aan deze herdenking, onder wie Gerrit Rap, Mark en Teun Alblas.
Nabestaanden van omgekomen bemanningsleden en
nog levende ooggetuigen van het bombardement
zullen hierbij aanwezig zijn. We willen hiermee de
slachtoffers herdenken van het oorlogsgeweld van die
dagen en recht doen aan hun levensverhaal. De
herdenking is vrij toegankelijk en begint om 11.00 uur.
Om 10.45 speelt een aantal leden van ‘48th Highlanders pipes and drums’ bij de ingang van de kerk op
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VERDER KIJKEN

LEESKRING GELOOF EN ECONOMIE
In het voorjaar is deze leeskring van start gegaan met
een boek van Roelf Haan over economie en theologie,
getiteld ‘Vergeten vragen’. Het was een pittig boek dat
tot geanimeerde gesprekken aanleiding gaf. Dat is zo
goed bevallen, dat de deelnemers besloten hebben
om samen door te gaan. Dit keer lezen we ‘In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen’, van Arjo Klamer. Ook dit nieuwe boek raakt aan
het onderwerp van de economie en hoe we daar
vanuit geloof op een nieuwe manier over kunnen
nadenken.
De kring is open voor nieuwe deelnemers. Wie graag
mee wil doen of iets meer wil weten, kan even contact
opnemen met Hette Domburg. De eerste bijeenkomst
is op woensdag 18 september, van 20:00 tot 21:30
in de pastorie. Overige data (onder voorbehoud: 9
oktober, 13 november, 11 december).

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Er is sinds de vorige Kerkklok geen kerkenraadsvergadering meer geweest en er is alleen te melden dat
de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle
gang zijn.
Fred Bosman
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Indien onbestelbaar: Strolaan 20, 6816 PN Arnhem

