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AGENDA
 1 oktober       Kring ‘Bijbel in onze tijd’, Consistorie,
                       14.00-15.30 uur
 1 oktober       Kerkenraadsvergadering,
                       Consistorie, 20.00 uur
 5 oktober       Monnik Mysterie, Park Klarenbeek,
                       17.00-21.30 uur
 8 oktober       Ouderenkring, Dorpshuis,
                       14.30-16.30 uur
 9 oktober       Leeskring ‘Geloof en Economie’,
                       Pastorie, 20.00-21.30 uur
10 oktober      Thema-avond ‘Dag van de Duurzaam-
                       heid’, Dorpshuis, 19.45-22.00 uur
13 oktober      Israel Zondag
22 oktober      Kring ‘Bijbel in onze tijd’,
                       Consistorie, 14.00-15.30 uur
24 oktober      “Samen op Stap” – Bijbelse
                       Zandsculpturen in Elburg
27 oktober      Presentatie Historie Schaarsbergen
                       Dorpskerk, 15.30 uur
 3 november   Oogstdienst en Oogstmarkt na de
                       dienst in het Dorpshuis
De cantorij repeteert elke maandagavond in de con-
sistorie van 19.30-21.00 uur.
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BIJ DE ZONDAGEN
 
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 13 oktober, 4e zondag van de herfst, ds.
Hette Domburg , aanvang 10.00 uur
 
We besteden vandaag aandacht aan de relatie tussen
kerk en Israël. Dat doen we in het kader van de lan-
delijke Israëlzondag, die eigenlijk op 6 oktober viel.
De teksten van vandaag zijn hier niet speciaal voor
uitgezocht, maar staan op het oecumenisch leesroos-
ter.
In 2 Koningen 17 lezen we over een periode waarin
Israël is bezet door de Assyriërs. Zij voeren een deel
van de Israëlieten weg in ballingschap en brengen
vreemde volken naar Israël om het land te bewonen.
Als gevolg daarvan komen er vreemde godsdienstige
gebruiken het land binnen. Hoe kijkt de schrijver van
2 Koningen hiernaar? In Lucas 17 zien we Jezus
wandelen op de grens van Galilea en Samaria. Hij
komt er een groep melaatsen tegen, die hij geneest.
Alleen een Samaritaan, een ‘vreemdeling’, komt terug
om hem te danken. Hoe reageert Jezus hierop? Beide
lezingen nodigen uit om na te denken over onze
omgang met mensen die op een andere manier gelo-
ven. Waar komt het op aan?
Na de dienst geeft Yvette Bours een presentatie over
Givat Haviva. Dit is een organisatie die in Israël door
middel van educatie werkt aan het vreedzaam samen-
leven van de Joodse en Arabische bevolkingsgroe-
pen. Mensen leren over de culturele en godsdienstige
achtergronden van elkaar en leren vreedzaam met
elkaar samenwerken en samenleven. Givat Haviva
werd in 2001 bekroond met de UNESCO prijs voor
Vredeseducatie, vanwege haar bijdrage aan het be-
vorderen van de Joods-Arabische dialoog en het
herstel van de onderlinge relatie. De 1e collecte in de
dienst is bestemd voor het vredeswerk van Givat
Haviva.
Schriftlezingen: 2 Koningen 17: 6-8.24.29-34 en
Lucas 17: 11-19
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Frans Kappelle
 
Zondag 20 oktober, 5e zondag van de herfst, ds.
Margreet de Bree, aanvang 10.00 uur

   JAREN
           
Ik heb mij wel eens afgevraagd:
 
ben ik hier zo maar
 
tot aan een bepaalde dag,
 
tot aan een bepaald uur
 
en houdt dan plotseling alles op?
 
Dat heb ik wel eens gedacht,
 
jawel, een uitzichtloze gedachte.
 
Als ik mijn ogen sluit,
 
houdt dan alles op?
 
Waren die handvol jaren
 
de bedoeling van mijn hele bestaan?
 
Als je er even dieper over denkt,
 
voel je ineens
 
dat er méér is:
 
dat de God van hemel en aarde
 
met zijn kostbaarste
 
en meest geliefde schepsel
 
andere bedoelingen heeft,
 
dan alleen luttele jaren leven op een aarde
 
waar vrijwel altijd
 
onvrede en tegenstrijdigheid heerst.
 
 
©Toon Hermans (Uit: Gebedenboekje)
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In het evangelieverhaal op deze zondag horen we over
een ontmoeting tussen Jezus, zijn discipelen en kin-
deren die bij hem gebracht worden. De discipelen
proberen de kinderen tegen te houden maar Jezus
spreekt hen hierop aan. Hij zegt dan: “Durf maar open
te staan voor het koninkrijk, zoals een kind dat doet.”
We kunnen ons hierbij afvragen: wat wil Jezus hier-
mee zeggen?
Jezus houdt hiermee de discipelen een spiegel voor.
Het kan tegelijkertijd een spiegel voor ons zijn. In het
leven kunnen we nl. druk zijn om alles goed en perfect
te laten lopen. Je kunt hier zo druk mee zijn dat je wat
verkrampt in het leven komt te staan. Jezus laat zien
dat er een andere weg mogelijk is. Het is de weg van
het koninkrijk; van de uitnodiging om elke keer een
nieuw en vrij mens te mogen zijn. Een weg waarop je
het mag wagen om een mens te zijn met een aanraak-
baar hart, naar God en het leven.
Schriftlezingen:  Psalm 8 en Marcus 10: 13 – 16
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel vanhoecke
Lector: Alieke Stijf
 
 
Zondag 27 oktober, 6e zondag van de herfst, ds.
Hette Domburg, viering van het Heilig Avondmaal,
muzikale medewerking van de cantorij, aanvang
10.00 uur
 
We lezen uit Jeremia 14 en Lucas 18. In Jeremia
luisteren we naar een volk dat in wanhoop een beroep
doet op Gods hulp, waarbij het zich bewust is van
eigen schuld. In Lucas 18 zien we twee verschillende
mensen bidden. De één voelt zich boven de anderen
verheven, omdat hij zichzelf zo zuiver vindt. De ander
is zich bewust van zijn eigen fouten en vraagt om
genade. Wie van beide is rechtvaardig in Gods ogen?
Vandaag zetten we de stoelen in een kring rond de
tafel waarop brood en wijn gereed staan. We vieren
na de overdenking het Avondmaal in de kring. De
cantorij verleent haar muzikale medewerking.
Schriftlezingen: Jeremia 14: 7-10.19-22 en Lucas 18:
9-14.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Ineke Antuma
 
 
Zondag 3 november, Oogstdienst, ds. Hette Dom-
burg, muzikale medewerking van Nicole Reijmer,
aanvang 10.00 uur
We vieren vandaag Oogstdienst en staan stil bij de
opbrengst van het werk van het jaar dat achter ons
ligt. Na de dienst is er de jaarlijkse Oogstmarkt. Uw
bijdrage aan de markt kunt u voor de dienst naar het

Dorpshuis brengen. De verkoop is ter ondersteuning
van het werk van Zorgboerderij Hoeve Klein Mariën-
daal. Tijdens de dienst komt iemand hier meer over
vertellen. Zie ook de toelichting elders in deze Kerk-
klok.
Vandaag zijn twee gasten uit Afrika in ons midden.
Sandile Mnisi uit Zuid-Afrika en William Chisa uit
Malawi. Beiden verblijven een paar maanden in Ne-
derland voor hun studie theologie. Zaterdag en zon-
dag zijn zij in Schaarsbergen voor ontmoeting en
uitwisseling, zie de informatie elders in deze Kerkklok.
We lezen over de roeping van Abraham om op reis te
gaan en zich te vestigen in het land dat de Eeuwige
hem zou wijzen. In Lucas 19 horen we over Zacheüs,
de rijke tollenaar die een glimp probeert op te vangen
van Jezus. Als Jezus onverwacht bij hem in huis komt,
verlaat Zacheüs zijn oude manier van leven. Zijn be-
kering tot een nieuw leven wordt zijn redding ge-
noemd. Wat zou ‘op weg gaan naar het land dat God
wijst’ voor ons kunnen betekenen? Worden wij ook
uitgenodigd om oude manieren van leven achter ons
te laten?
Nicole Reijmer zal de dienst extra kleur geven door
een aantal liederen te zingen.
Schriftlezingen:  Genesis 12: 1-8 en Lucas 19: 1-10
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Jeske Alblas
 

UIT DE KERKENRAAD
 
- De leefgemeenschap gaat begin september officieel
van start. Weliswaar is het projectplan (nog) niet de-
finitief en ook de uiteindelijke beslissing vanuit het
dienstencentrum van de PKN over de pioniersstatus
van ‘Springlevend is nog niet bekend maar de kerken-
raad is blij dat de pastorie weer bewoond is door een
groep enthousiaste jonge mensen. De kerkenraad
hoopt op een stimulerende invloed op het gemeente-
leven in Schaarsbergen.
- Het begint erop te lijken dat de commissie ‘150-jaar--
Dorpskerk-Schaarsbergen’ genoeg middelen binnen
zal krijgen om het ‘toneel-spektakel’ (dat we volgend
jaar als afsluiting van het 150 jarig bestaan willen
uitvoeren) door te kunnen laten gaan. Er zal nu een
klein groepje moeten komen die de productie van dat
spektakel op touw moet gaat zetten.
- Bij de terugblik op de kerkdiensten wordt er gepraat
over de viering in de kring tijdens het laatste Heilig
Avondmaal. We besluiten het vieren in de kring
voorlopig te handhaven met stoelen in de kring voor
de 'slecht-staanden'.
- Het programma van de startzondag wordt doorge-
nomen. De kaars die de leefgemeenschap krijgt
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aangeboden wordt van een (in bruikleen te geven)
kandelaar voorzien. De mensen van de leefgemeen-
schap zouden het op prijs stellen als Hette hen zegent
tijdens de opening van de leefgemeenschap na afloop
van de kerkdienst, aldus zal gebeuren.
- Er wordt overlegd over de dienst van de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. Willen we en kunnen we
ook de niet-kerkelijke Schaarsbergers betrekken bij
de laatste zondag van het kerkelijk jaar? De kerken-
raad staat daar positief tegenover maar er dient wel
enige voorbereiding te zijn over hoe dat er uit zal gaan
zien.
- De begroting voor de voltooing van de ‘restauratie’
van het koetshuis wordt besproken. De kernvraag
daarbij is of wij als kerkenraad het verantwoord vinden
om uit de reserves deze investering te doen. De ker-
kenraad gaat, na discussie, akkoord met de investe-
ring (en het beoogde rendement).
- De Dorpsraad wil zich inzetten om de 25 september-
herdenking (waarin wordt herdacht dat 75 jaar geleden
bommen op de kerk het leven hebben gekost aan
Arnhemmers die als evacuees in de kerk schuilden)
waaraan dit jaar twee scholen mee doen, te continu-
eren in de komende jaren. Over de vormgeving
daarvan vindt overleg plaats.
 
Fred Bosman, scriba
 

IN MEMORIAM RUURDJE SINNEMA
Op woensdag 21 augustus is Ruurdje Sinnema –
Hoekstra op 87 jarige leeftijd overleden. Ruurdje werd
in 1932 in Goingarijp geboren als jongste in een gezin
met vijf kinderen. Ze groeide op op de boerderij van
haar ouders. Ze trouwde met Yde Abe Sinnema uit
het Terkaple. Ze verhuisden naar Arnhem, waar haar
man werkte bij de KEMA. Samen kregen ze twee
kinderen. Ruurdje hield haar leven lang een sterke
band met Friesland. Zij hield van de Friese taal en ook
van het weidse land van haar jeugd. Velen kennen
haar als een zeer hartelijke en lieve vrouw die altijd
voor anderen klaarstond. Dat gold voor buren zo goed
als voor familie en vrienden. Ze verzamelde graag de
familie om zich heen en zorgde dan voor een over-
vloedige tafel. Zij had een goed gevoel voor humor en
hield van zingen en tuinieren.
Samen met Yde Abe heeft zij ruim twintig jaar op de
Bloylantweg gewoond. Haar man overleed in 2012.
Ruurdje woonde de laatste jaren in het verzorgings-

huis van de Liemerije in Duiven, waar zij liefdevol werd
verzorgd. Daar slaagde zij erin haar medebewoners
het Friese volkslied te leren, wanneer haar zoon met
de gitaar een muzikale middag verzorgde. Zij is na
een kort ziekbed in vrede gestorven. Haar kinderen
Els en Gert en hun partners, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen zullen haar zeer missen. Wij wensen
hen Gods nabijheid en troost toe.
De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden
op woensdag 28 augustus in de Dorpskerk. We lazen
daarbij Psalm 23, waar over God gesproken wordt als
een herder die ons beschermt als wij door een donker
dal gaan. Die woorden deden denken aan het lied ‘-
voetstappen in het zand’, een lied dat zij graag zong.
Daarin wordt ook verwoord dat het God is die ons
draagt, juist wanneer wij het moeilijk hebben. Na de
dankdienst hebben wij haar te ruste gelegd bij haar
man op begraafplaats Vredenoord.
Ds. Hette Domburg

IN MEMORIAM ARD TIEMENS
Op 26 augustus is Ard Tiemens vrij onverwacht
overleden. Ard werd in 1946 geboren in Arnhem en
groeide op in de wijk Alteveer. Daar had hij een
heerlijke jeugd. Hij ging naar de HBS en daarna naar
de Hogere Textielschool in Ede. Na zijn militaire dienst
(hij werd tankcommandant) vond hij werk bij de Pharr
in Veenendaal. Nu kon hij trouwen met Ineke Altena,
met wie hij al vanaf de middelbare school een relatie
had. Ze verhuisden naar Veenendaal en later naar
Ochten, om uiteindelijk toch terug te keren naar Arn-
hem. Ze kregen twee dochters, Petra en Ciska. Voor
zijn gezin was hij een lieve man en vader, iemand die
je altijd om raad kon vragen en die klaarstond om te
helpen. Iemand met wie je van het leven kon genieten.
Hij kon goed klussen en heeft veel werk verricht in
eigen huis en bij de kinderen. Ard bleef 40 jaar met
plezier bij de Pharr werken. Hij had er fijne collega’s
en kon later voor zijn werk ook buitenlandse reizen
maken. Als leidinggevende en later directeur was hij
begaan met het welzijn van het personeel. Na zijn
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pensioen heeft Ard problemen gekregen met zijn
gezondheid. Hij sloeg zich er telkens op bewonderens-
waardige wijze doorheen, geholpen door de liefde en
goede zorg van zijn vrouw en dochters.
Op 3 september hebben we in een viering in de
Dorpskerk herinneringen gedeeld aan Ard. In de
overdenking stonden we stil bij de tekst van het Onze
Vader, dat we later op de begraafplaats met elkaar
gebeden hebben. Het is een gebed waarmee we
eenvoudig leren een goed mens te zijn voor anderen
en zo vooruit te lopen op Gods Koninkrijk op aarde.
Na de viering hebben we Ard te ruste gelegd op
Vredenoord.
We wensen Ineke, Petra en Ciska en de kleinkinderen
kracht toe om het verlies te dragen. Dat zij troost
mogen vinden bij elkaar en in goede herinneringen,
gesteund door Gods nabijheid.
Ds. Hette Domburg
 

HUWELIJK LARS HARTHOLT EN
CHRISTIANNE PETERS
Op vrijdag 4 oktober a.s. om 14.00 uur wordt in onze
kerk het huwelijk van Lars Hartholt en Christianne
Peters ingezegend. Lars en Christianne wonen in
Heteren, waar Lars lid is van de protestantse Vloed-
schuur gemeente. Christianne is lid van de Rooms--
Katholieke parochie in Elst. De inzegening wordt ge-
leid door ds. Hette Domburg samen met pastoor
Jacques Grubben uit Nijmegen.
 

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. Waarover wilde hij of zij het
hebben? En 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 informa
tie: neem even contact op met Hette Dom
burg. De data voor de komende periode zijn:
1 en 22 oktober. Telkens op dinsdagmiddag
van 14.00 tot 15.300 uur in de consistorie.
 

LEESKRING IN HEMELSNAAM!
Op 18 september zijn we begonnen met het
boek  In hemelsnaam! van Arjo Klamer. De
ondertitel luidt ‘over de economie van over
vloed en onbehagen’. In deze ondertitel is de
centrale vraag herkenbaar: hoe komt het dat
er in tijden van overvloed toch zoveel onbe
hagen in de samenleving heerst? De econoom
Klamer schrijft relativerend over het belang
van economische argumenten voor beleid en
wijst op andere waarden die belangrijker zijn
voor een goed (samen-)leven. Het is een goed
leesbaar en inspirerend boek, dat aanleiding
geeft tot mooie gesprekken. We komen nog
bijeen op 9 oktober, 13 november en 11
december, telkens vanaf 20.00 uur in de
pastorie. Wil je nog meedoen? Meer informa
tie? Neem contact op met Hette Domburg.
 

DE OUDERENKRING
We zijn weer begonnen met onze maandelijk
se bijeenkomsten en ondanks dat we maar
met een kleine groep waren was het gezellig.
We hebben samen besproken of we zo door
zouden gaan en iedereen wilde dat graag.
Het zou fijn zijn als er nog meer mensen
zouden komen, komt u rustig eens langs:
U bent van harte welkom iedere 2e dinsdag
van de maand van 14.30 tot 16.30 uur in
het Dorpshuis.
Dinsdagmiddag 8 oktober a.s. gaan we kij
ken hoeveel spreekwoorden we nog kennen!!
Graag tot ziens!
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147
t

OPBRENGST COLLECTEN  AUGUS-
TUS 2019
 
In de maand augustus hebben de collecten de
volgende bedragen opgebracht:
 
Datum    Diaconie    Kerk        Gebouwen    Koffiepot
                                                en terreinen
04-08   €   83,05     €   78,60    €   52,75     € 14,00
11-08   € 157,70     €   89,75    €   66,60     € 22,20
18-08   €   99,20     €   70,25    €   36,90     €   7,60
25-08   €   68,60     €   50,60    €   42,02     € 12,70
 
Henny Roelofsen
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VIERING VAN HET HEILIG
AVONDMAAL
De kerkenraad heeft besloten om dit jaar de
viering van het avondmaal in de kring rond
de tafel te doen. We zitten tijdens de dienst
rond de tafel met brood en wijn. In de vie
ringen op Witte Donderdag en op 18 augustus
j.l. hebben we al op deze wijze gevierd.
Vanwege de positieve reacties willen we dit
de komende tijd zo blijven doen. In diensten
waarin het avondmaal gevierd wordt zingen
we uit het liedboek. Op de beamer zullen
alleen de nummers van de liederen worden
aangegeven

WERKGROEP DUURZAAMHEID
Thema-avond Dag van de Duurzaamheid
De Buurtmarkt op de Bakenberg op zaterdag 29 juni
jl. was een groot succes! Er was niet alleen het laatste
nieuws over het ontwerp en de start uitvoering van het
groot onderhoud van de Bakenberg van de gemeente
Arnhem, maar er waren ook diverse stands over
duurzaamheid; van het klimaatbestendig maken van
je tuin tot energieneutraal maken van je woning.
Omdat er veel enthousiaste reacties uit de wijk waren,
organiseren we op 10 oktober een thema-avond Dag
van de Duurzaamheid. Met goede sprekers over kli-
maatbestendigheid en energietransitie vieren we de
dag van de duurzaamheid.
Hete zomers en stevige hoosbuien bepalen steeds
vaker het weerbeeld. Bert Roete van het platform
Arnhem Klimaatbestendig komt met praktische en
makkelijk uitvoerbare maatregelen, die je zelf in je tuin
kan nemen, om de kans op wateroverlast en hitte-
stress in de tuin/wijk te verkleinen; tegel eruit en
plantje erin, afkoppelen en nog veel meer…
Om de opwarming van de aarde te temperen, moeten
we minder broeikasgassen produceren. David Willem-
sen van de ArnhemAAN zal een toelichting geven op
de energietransitie en wat je daar alleen en samen
met het dorp aan kunnen doen.
De Werkgroep Duurzaamheid Schaarsbergen, Arn-
hem Klimaatbestendig en ArnhemAAN organiseren
gezamenlijk een klimaatcarrousel in de wijk. De
werkgroep zal hierover en over andere acties in de
wijk een toelichting geven.Tijdens de avond is er ge-
noeg gelegenheid voor het stellen van vragen en om
in gesprek te gaan.
De thema-avond Dag van de Duurzaamheid is op 
donderdag 10 oktober 2019 in het Dorpshuis
Schaarsbergen, Kemperbergerweg 804, 6816 RX
ARNHEM, tel. 026 – 4422860.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.45 uur inloop met koffie / thee (gratis)
20.00 uur welkom en korte inleiding door de werkgroep
Duurzaamheid Schaarsbergen
20.05 uur klimaatbestendig inrichten van je tuin door
Bert Roete van Arnhem Klimaatbestendig
20.30 uur energietransitie door David Willemsen van
ArnhemAAN
21.00 uur pauze met koffie / thee (gratis)
21.15 uur vragen stellen in groepjes
22.00 uur plenaire afsluiting
 
De toegang is gratis.
Graag tot de 10e oktober, U bent van harte welkom!
 
Namens de Werkgroep Duurzaamheid Schaarsber-
gen,
Ad Paul. duurzaam.schaarsbergen@ziggo.nl
 
AIRBORNE PELGRIMAGE – EEN
TERUGBLIK
Op 7 september liepen we met een groep van 17
mensen de 40 kilometer van de Airborne Wandeltocht.
We verzamelden rond zeven uur bij ons huis aan de
Pietersbergseweg in Oosterbeek, niet ver van de start
van de wandeltocht. De groep was zeer divers, van
jong tot oud, militairen, burgers en studenten, uit
verschillende plaatsen in het land. Vanuit de Dorps-
kerk in Schaarsbergen liepen enkele mensen mee,
terwijl anderen onderweg zorgden voor voedsel en
water. Onze dank gaat uit naar Monique Steenkamer,
Gieneke Becht en aalmoezenier Hans Joosen voor de
geweldige verzorging op de verversingsposten. De
hele dag door ontstonden er mooie gesprekken, tel-
kens met andere reisgenoten. Op de militaire begraaf-
plaats in Oosterbeek, in Wolfheze, op de Ginkelse
Heide, op de Renkumse Heide en in de Oude Kerk in
Oosterbeek, leidden ds. Jan-Derk de Bruin en onder-
getekende telkens een kort bezinningsmoment.
Daarin vertelden we iets over de gebeurtenissen tij-
dens de Slag om Arnhem en verbonden dat met ons
eigen leven vandaag. We gaven dan een vraag mee
om over door te denken.
We besloten de dag met een terugblik in de tuin van
ons huis, onder het genot van een kop soep en wat
eten en drinken. Iedereen had genoten van de bijzon-
dere tocht, het samen optrekken, de bezinningsmo-
menten en de mooie gesprekken. De vraag of we deze
Pelgrimage volgend jaar weer ondernemen werd alom
positief beantwoord.
In het blad Woord en Weg van de Protestantse Kerk
in Nederland zal in december een verslag van de
Pelgrimage verschijnen. En het programma Met hart
en ziel, van KRO-NCRV zendt in diezelfde maand een
reportage uit die onderweg gemaakt is.
Hette Domburg
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IMPRESSIES
van een heel geslaagd soepfestival, van de fototen-
toonstelling in de kerk en van de start van de 40 km
lange Airborne wandeltocht. De Samen-op-Stap
groep bezocht  op 19 september nog de Eusebius-
kerk, waarbij ze o.l.v. een gids de onderste gewelven
mochten bezoeken. In deze kerkklok vindt u verslagen
van deze aktiviteiten.
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KINDERKERKNIEUWS 
Monnik Mysterie
We zijn al volop aan het werk om ook dit jaar een
geweldig spel op touw te zetten! Geweldig dat zoveel
vrijwilligers uit onze gemeente mee willen doen om dit
voor alle kinderen (en hun vriendjes) van de PKN
kerken in Arnhem te organiseren. Zaterdag 5 oktober
is het zover !
Vertel het verder….
Datum: zaterdag 5 oktober a.s.
Locatie: Park Klarenbeek, start bij Scouting gebouw
Christophorus aan de Monnikensteeg
Start om 17.00 uur (tot ca. 21.30 uur)
 
Spelavond
Bij genoeg belangstelling zullen we ook in november
weer een spelavond organiseren. Voor wie? Iedereen
jong en ouder die van spelletjes spelen houdt en het
leuk vindt om contact met jongere en oudere gemeen-
teleden te hebben. Doe je mee? Laat even een be-
richtje achter via de mail of telefoon aan Gerra van
Hunen. We zien jullie graag!
Mail: gerravanhunen@hotmail.com / Tel. 026-44 50
289
 
Veel groeten van ons allen,
Chantal, Gerra en Bea
 

SAMEN OP STAP
Het blijkt een groot succes! Elke maand een
uitstapje of het nu dichtbij is of wat verder
weg; we gaan steeds met ongeveer 20 mensen

er op uit!
Op donderdagmiddag 24 oktober willen we
de Bijbelse zandsculpturen in Elburg gaan
bezoeken en nadien voor wie dat wil gaan we
weer samen uit eten.
Heb je zin om mee te gaan? Even een tele
foontje of mailtje naar: gerravanhunen@hot
mail.com of 026-4450289
Een week voor de geplande datum dat we
gaan krijgt u nadere info via de mail.
Gerra van Hunen

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Mevr. R. Sinnema-Hoekstra in de leeftijd van 87
jaar, Achterste weide 20 te Duiven
De heer A. Tiemens in de leeftijd van 72 jaar, Albert
Cuypstraat 2 te Arnhem
 
Verhuizing
De partner van Marjoh Verstraten, Frans de Groen,
is met ingang van 9 augustus jl. verhuisd naar Hui-
ze de Compagnie, Elias Beeckmanlaan 108 , 6711
VS  Ede

MUZIKAAL OMLIJSTE PRESENTATIE
HISTORIE SCHAARSBERGEN VANAF
19E EEUW
Zondagmiddag 27 oktober a.s. zal de heer Jan
Vierdag een (muzikaal omlijste) presentatie geven
over de historie van Schaarsbergen in de Dorpskerk
Schaarsbergen.
Aan het begin van de 19e eeuw bezat de gemeente
Arnhem veel grond in de omgeving, woeste grond.
Toen de gemeente een deel van deze grond te koop
aanbood, was onder meer de familie Brantsen geïn-
teresseerd, en de verkoop kwam tot stand. De familie
nam de verplichting op zich de woeste gronden te
ontginnen en te ontwikkelen.
Er kwamen enkele boerderijen, er werden wegen
aangelegd, er werden huisjes gebouwd (Casa Nova),
een lagere school en de dorpskerk werden gebouwd:
Schaarsbergen begon te groeien.
Jan Vierdag heeft zich verdiept in het prille begin van
de geschiedenis van het dorp, waarin de familie
Brantsen zo’n grote rol heeft gespeeld. Hij kan hier-
over enthousiast en onderhoudend vertellen, en dat
niet alleen met woorden, maar ook met beelden: hij
beschikt over veel beeldmateriaal, oude kaarten,
waardoor wij letterlijk een beeld zullen krijgen van
Schaarsbergen in vroeger tijden.
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De presentatie vindt plaats in de Dorpskerk om 15.30
uur 
Het verhaal wordt omlijst door pianomuziek, en na
afloop is er gelegenheid om na te praten onder het
genot van een drankje.
U bent hiervoor allemaal van harte uitgenodigd! Re-
serveren is niet nodig;
Een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van deze
middag is van harte welkom
 Werkgroep “150 Jaar Schaarsbergen”

Onze website  https://www.150jaarschaarsbergen.
com
Email              150jaarschaarsbergen@gmail.com
Facebook       150jaarschaarsbergen
 
 

DE DIACONIE
Op verzoek van velen, hierbij de songtekst van het
lied voor de vrijwilligers, wat wij voor hen hebben
geschreven en gezongen op de vrijwilligersavond:
 
Lied Vrijwilligersavond 2019
 
Op zondag dan komen wij samen
In `t kerkje met prachtige ramen
Daar gaat Hette voor
Wij zingen in koor
Een credo en ook nog het amen.
 
Kerkrentmeesters dat zijn vier heren
Zij moeten de centen beheren
Maar o wat een strop
Geld levert niets
Dus blijven zij steeds collecteren.
 
Een Kerkklok goed redigeren
Daar moet je toch echt iets voor leren
Het is steeds een klus
Dat blad in je bus
Daar moeten wij hen wel voor eren.

 
Er is aandacht voor het pastoraat
Daar staan vrouwen en mannen paraat
Zij gaan op bezoek
Met plant en met boek
Zo voegen zij het woord bij de daad.
 
Diakenen houden van delen
Met elkaar en vooral nog met velen
Dat is Rens met z'n team
En ieder kan zien
Hoe mooi zij de taken verdelen
 
De koster dragen wij op handen
Waar zouden we anders belanden
Verzorgt heel de boel
voor ieder een stoel
Het geluid op de juiste standen
 
Ieder draagt bij met 't eigen talent
Maakt niet echt uit hoe oud je wel bent
Michiel maakt muziek
Marcel doet  't antiek
Zo houden we samen de kerk overend
            --------------

NAJAARSACTIE
Aangezien we alweer in het najaar van 2019 terecht
zijn gekomen, gaat de Diaconie u alvast informeren
over de Najaarsactie.
Het doel, waarvoor dit jaar is gekozen is al bekend
gemaakt in de folder, die onlangs is uitgereikt.
Een doel ligt heel dichtbij, n.l. de Zorgboerderij Hoeve
Klein Mariëndaal. Bij velen van u waarschijnlijk wel-
bekend.
Op deze plek, waar je voor je plezier naartoe gaat,
werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
die daar dieren verzorgen, tuinieren in de moestuin,
maar ook geweldig lekkere lunches verzorgen.
Op zondag 3 november, komen mensen van de
zorgboerderij ons nog veel meer vertellen over alles,
wat daar plaatsvindt. Bijvoorbeeld ook de dagopvang

11



voor mensen met Alzheimer en dementie. Voor deze
groep is er ook het Heidehuis aan de Kemperberger-
weg, verscholen in het groen vlak voor het viaduct aan
de linkerzijde.
Op genoemde datum houden we ook onze Oogst-
dienst met daaraan gekoppeld de Oogstmarkt, die
wordt ingericht in het Dorpshuis en waar u weer, tra-
ditiegetrouw, uw bijdragen in welke vorm dan ook, kunt
aanleveren voor de kerkdienst en waar u dan, na de
koffie, weer uw slag kunt slaan.
We hopen, dat ook de kinderen weer hun bijdrage
zullen leveren met de – vaak zelf gebakken – heerlijk-
heden bij de koffie.
De opbrengst van de verkoop van de producten (die
overigens goed verkoopbaar moeten zijn, want het is
geen rommelmarkt!) gaat naar onze Najaarsactie.
Evenals de opbrengsten van alle eerste collectes tij-
dens de kerkdiensten in november en december.
In de volgende Kerkklok geven we u nog meer infor-
matie, maar nu alvast deze vooraankondiging, zodat
u nu reeds aan de slag kan gaan met het produceren
van uw inbreng bij de Oogstmarkt!
Wordt vervolgd dus….
 
Met diaconale groet,
Henny Beijer

DUURzSAAMHEID
Kroon op de schepping (?)
 
In het scheppingsverhaal wordt de mens op de zesde
dag (de laatste 'werkdag' van God) geschapen. Hij ziet
zichzelf mede daardoor als de 'kroon op de schep-
ping'. Er is geen levend wezen dat hem tegenspreekt.
Hij gaat er van uit dat hij het enige schepsel is dat
bewust is van zijn verleden en van zijn toekomst.
Allereerst kun je je afvragen of de kroon op de schep-
ping niet eerder de sabbat is. Daar eindigt God zijn
werkweek mee en die dag noemt hij heilig.
Maar daarnaast kun je kanttekeningen plaatsen bij de
verwijzing naar een kroon (trouwens een door mensen
bedacht symbool). Zo kun je je afvragen of de mens,
juist door zijn inventiviteit en vermogen om dingen te
maken, zijn band met de rest van de schepping niet
kwijt is geraakt. Juist door al onze hulpmiddelen zijn

we de meest hulpeloze schepsels als die hulpmidde-
len wegvallen. Wie van ons zou nog kunnen overleven
zonder winkels waar we eten kunnen kopen?
Een andere kanttekening is dat een kroon een los-
staand voorwerp is en geen onderdeel uitmaakt van
de drager. Ook de mens lijkt zich niet te realiseren dat
hij niet losstaat van, maar juist ónderdeel is van het
grote geheel van Gods schepping. Vanuit dat besef
lijkt de stikstofuitspraak van de Raad van State wellicht
een levensreddende uitspraak: we moeten nú gaan
nadenken over hoe we Nederland leefbaar houden
(Misschien heet stikstof niet voor niets stik-stof). Het
geheel van de schepping is belangrijker dan onze
continue economische groei, omdat we niet zonder de
rest van de schepping kunnen.
Zoals een kroon een verantwoordelijkheid geeft aan
de drager, zo dragen wij verantwoordelijkheid voor de
heelheid van de schepping. Een goede heerser heeft
oog voor de belangen van zijn onderdanen: adel
verplicht, Noblesse oblige.
Bent u een goede heerser?
 
Bert Wolters
(thema)diaken duurzaamheid PG Elst
 
DUURzSAAMheidstip:
Wees een goede heerser, met oog voor de rest van
Gods schepping.
Reacties en meer tips graag naar woltersbw@gmail.
com

WERKGROEP WERELDDIAKONAAT
Op zaterdag 2 en zondag 3 november  ontvangen wij
twee buitenlandse studenten die momenteel in Neder-
land zijn. Sandile komt uit Zuid-Afrika, studeert in
Pretoria, en kijkt naar Oud Testamentische balling-
schap verhalen in relatie tot de ervaringen van Zuid-
afrikanen die tijdens apartheid van hun land zijn ver-
dreven. William komt uit Malawi, studeert in Pieterma-
ritzburg  (Zuid-Afrika) en onderzoekt de invloed van
christelijk geloof op de keuze van vrouwen voor of
tegen abortus. We willen deze studenten graag laten
kennismaken met onze geloofsgemeenschap en onze
activiteiten en laten deelnemen aan de oogstdienst op
3 november.  We horen graag of wij een beroep op u
mogen doen voor ontvangst, opstellen programma/-
begeleiding, een maaltijd (lunch zaterdag en diner
zaterdag, lunch zondag) of een overnachting (van
zaterdag op zondag). Wij hopen dat we met uw me-
dewerking een zinvolle ontmoeting kunnen realiseren.
Aanmelden of meer weten?
 
Ineke Roelofsen-Antuma: 06-12236266 of i.antu-
ma@planet.nl
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SAMEN EEN VIERING VOORBEREI-
DEN? JA, LEUK 1
Het kan heel fijn zijn om samen met enkele anderen
na te denken over de invulling van een kerkdienst. Je
kunt liederen voorstellen, je kunt meepraten over de
betekenis van deze viering, je kunt gedachten delen
die Bijbelteksten bij je oproepen. En je kunt met ideeën
komen over bijzondere elementen in de dienst, een
gedicht, een filmpje, een kindermoment, een ritueel.
Zo samen bezig te zijn werkt inspirerend. Daarom
nodig ik je uit om mee te doen in de voorbereiding van
een van de volgende diensten: de viering van 150 jaar
Dorpskerk op 8 december, of de vieringen op Kerst-
avond en Kerstochtend. Wanneer en waar?
- viering van 150 jaar Dorpskerk: woensdagen 2 en
23 oktober, van 20.00 tot 21.30 in de pastorie.
- Kerstvieringen: donderdagen 24 oktober, 14 en 28
november.
Graag z.s.m. aanmelden bij Hette Domburg (telefoon
of mail). Wel belangstelling maar komen de data niet
uit? Laat het even weten, misschien valt er in overleg
een andere datum te kiezen.
 
NASCHOLING
Alle beginnende predikanten in de Protestantse Kerk
in Nederland zijn verplicht om na het eerste jaar van
hun predikantswerk nascholing te volgen. Daarom zal
ik in de loop van dit seizoen een aantal keren twee
dagen afwezig zijn om samen met collega predikanten
bijgeschoold te worden. We zijn die dagen onderge-
bracht op het seminarie Nieuw Hydepark in Doorn.
Ook de voorbereiding van deze cursusdagen zal wat
van mijn tijd vergen. De eerste twee dagen heb ik
inmiddels achter de rug, dat waren 12 en 13 septem-
ber. De overige cursusdagen zijn: 31 oktober en 1
november, 23 en 24 januari, 5 en 6 maart, 16 en 17
april en 28 en 29 mei.

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. Dit
seizoen komt de kring bij elkaar op de vol
gende data: woensdag 30 oktober, donderdag12
december, vrijdag 31 januari, woensdag 18
maart en vrijdag 15 mei. Zet het in je agenda!
Wil je meer weten? Mail of app dan even
naar Hette Domburg (contactgegevens voor
in dit blad).

SOEPFESTIVAL 150 JAAR SCHAARS-
BERGEN GROOT SUCCES 1
Zon, blauwe lucht, kleurrijke en gezellige taferelen ….
iedereen kijkt met een goed gevoel terug op een
bruisend Soepfestival, afgelopen zaterdag 14 septem-
ber. De aftrap van het feestjaar 150 jaar Schaarsber-
gen mag met recht succesvol worden genoemd. Het
bezoekersaantal was hoog, het weer was fantastisch
en de sfeer positief gestemd. De verenigingen hebben
hun uiterste best gedaan om de bezoekers heerlijke
en zeker ook bijzondere soepen voor te schotelen.
Menigeen heeft een culinaire reis ondernomen langs
de diverse kramen waarin de verenigingen zich pre-
senteerden. De jubileumsoepmokken waren dan ook
binnen een mum van tijd verkocht.
 
En ook de prachtige fototentoonstelling, officieel geo-
pend door de wijkwethouder, werd met groot succes
ontvangen en stelde bezoekers in de gelegenheid een
reisje te maken in de geschiedenis van Schaarsber-
gen.
 
Overal kwamen groepjes mensen samen om onder
het genot van soep en een drankje zich met elkaar te
verbinden. De jongsten onder ons vermaakten zich bij
het broodjes bakken, op de klimwand, de zandberg
en trappend op de limonadefiets om de dorst te lessen.
De Color Run van 150 jaar jong , de Western demon-
stratie van Stal Mansour, het mooie optreden van de
Eendracht en DJ Olaf zetten veel mensen in beweging
en gaf de dag een extra dimensie.
Èn Schaarsbergen is een eigen prachtige vlag rijker
dankzij de Oranjevereniging. (deze is te bestellen bij
de Oranjevereniging Schaarsbergen!)
 
Al met al een dag om niet te vergeten!
 
De Stichting 150 Jaar Schaarsbergen en de organi-
satie van het Soepfestival kijken daarom met een heel
tevreden en voldaan gevoel terug op deze bijzondere
dag. Waarvoor dank aan alle sponsoren en deelne-
mende partijen voor hun gulle bijdragen. Dank ook
aan alle inwoners van Schaarsbergen voor hun komst.
Maar in het bijzonder heel veel dank aan alle vrijwilli-
gers, die zich zo vol overgave hebben ingezet voor dit
Soepfestival, zonder hen was dit feest niet mogelijk
geweest.
 
Voor het vervolg programma van dit jubileumjaar en
foto impressies van het Soepfestival , ga naar
www.150jaarschaarsbergen.com
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SPRINGLEVEND
Zondag 15 september heeft SpringLevend een fees-
telijke opening gehad. Na de kerkdienst is het huis en
haar bewoners gezegend. In een stoet ging iedereen
door het huis naar de tuin van de pastorie daar stond
er koffie met taart klaar. En was er plek voor ontmoe-
ten.
Wij, als leefgemeenschappers, werden overweldigd
met felicitaties en zegeningen. Om een hele gemeen-
te in je huis en tuin te ontvangen is bijzonder. Dit is
waarvoor we er zijn. Om alle mensen te verwelkomen
en een gevoel van thuis te geven. Ons harde werk om
de tuin en de woonkamer mooi en schoon te maken
werd beloond met een mooi zonnetje. Het nazomerse
weertje bracht een feestelijke stemming met zich mee.
Verspreid in de tuin waren er zitjes en plek voor de
kinderen om te spelen. Er waren gasten vanuit het
hele land voor ons gekomen. Al zijn ze hier nieuw, ze
werden met warmte in de kerkgemeenschap opgeno-
men en mochten mee doen. Dat vinden wij bemoedi-
gend en inspirerend om te zien.
Er is op dit moment niet veel jeugd in de kerk maar
voor ons alle vier geldt dat wij graag naar de kerk
komen en we voelen ons erg welkom en verbonden.
We kijken uit naar verdere ontmoetingen en om mo-
menten van gemeenschap te delen!
 
Christine Alblas.

SAMEN OP STAP
Op donderdag 19 september brachten een twintigtal
leden van onze gemeente een bezoek aan de Euse-
biuskerk. Voor velen niet nieuw natuurlijk, maar wel
nieuw was de rondleiding die de ons bekende gids
Anneke van der Griend ons bereidde. Ze wist boeiend
te vertellen over historie en aktuakiteit en liet merken
dat de kerk en haar geschiedenis veel voor haar be-
tekende. We daalden zelfs af naar de keldergewelven,
waar je in en rond jaar 1000 vertoefde bij de sarcop-
haag van de hertog van Gelre, wiens beenderen daar
bewaard worden. Met een bezoek aan de toren en
bijbehorend majestueus uitzicht over onze stad en
wijde omgeving was dit een heel leuk bezoek waar-
voor Gerra, onze organisatrice, weer hartelijk kon
worden bedankt. We sloten af bij "onze" pannenkoek-
bakker den Strooper met het nuttigen van een heer-
lijke pannenkoek.
Teun Alblas.
 

14



15



Indien onbestelbaar:  Strolaan 20, 6816 PN Arnhem


