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AGENDA
 
30 okt      Kring 30-50, (info bij Hette
                          Domburg)
2 / 3 nov  Ontvangst buitenlandse
                studenten
3 nov       Oogstdienst en Oogstmarkt
                na de dienst in het Dorpshuis
                + Start Najaarsproject t.b.v.
                “Hoeve Klein Mariendaal”
 5 nov      Kerkenraadsvergadering, 20.00 uur
 6 nov      Rommelmarkt, Diaconessenkerk
12 nov     Ouderenkring, Dorpshuis, 14.30-16.30 uur
13 nov     Leeskring  ‘Geloof en Economie’,
                Pastorie, 20.00-21.30 uur
17 nov     Piano Concert door Annette Niels
                en David Kalff, Dorpskerk,
                15.30 uur (zie artikel)
20 nov     “Verder kijken …”, bezoek aan de
                Synagoge in Arnhem
21 nov    “Samen op Stap”, bezoek aan de
               Voedselbank
23 nov    Stilte Wandeling
24 nov    Aanschuifdiner, Dorpshuis, 17.30 uur
25 nov    Adventsstuk maken, Dorpshuis,
               14.00-15.30 uur
30 nov    Stilte Wandeling
3-9 dec   Collecte Alzheimer Fonds (Dorpshuis)
 
 
 
 8 dec     150e Verjaardag van de Kerk met een
                bijzondere kerkdienst en daarna
               een speciaal programma:
               Feestelijk Klassiek
               Concert door Marjo Finke, viool en
               Michiel Vanhoecke, piano, Dorpskerk,
              15.30 uur 
 
 
De cantorij repeteert elke maandagavond in de con-
sistorie van 19.30-21.00 uur.
 

Deze fraaie herfstfoto werd gemaakt in Warnsborn
door Wim Bongers. Tot zijn spijt heeft hij niet de naam
van deze bijzondere paddenstoel kunnen ontdekken.
De eerste die hem die naam kan meedelen ontvangst
van hem als dank een lekker flesje wijn..

foto voorpagina: Wim Bongers.

Inhoudsopgave: zie pagina 14
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EEN LIED VAN VERWONDERING
 
Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.
 
Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks vóór- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.
 
Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.
 
Dit lied van Alfred C. Bronswijk, uit de bundel ‘Rake-
lings nabij’ (Narratio, 2002), vind ik passen bij de dienst
van 3 november. Dan lezen we het verhaal van de
roeping van Abram. Ik hoor het geloof van Abram terug
in dit lied. Een samenspel van verwondering en ver-
moeden, van tegenspraak en kwetsbaar belijden, van
mysterie en toch heel diep weten. En telkens weer die
stem die vraagt.
 
Abram hoorde zo’n stem (we mogen ons daar van
alles bij voorstellen), die hem opriep om familie en
verwanten achter te laten en op weg te gaan naar een
onbekend land: het land ‘dat ik je zal wijzen’.
 
En Abram ging op weg. Hij vertrouwde op wat hij als
een belofte had verstaan: gezegend te zijn én anderen
tot zegen te zijn, daar in dat onbekende land, waarvan
hij noch de inwoners noch de gebruiken kende. Een
land dat werd tot ‘het beloofde land’, waar eens de
mensen in vrede met elkaar en met de schepping
zouden leven.
 
Zo is Abram voorbeeld geworden van geloof. Geloven
als vertrouwen op een stem die vraagt en een richting
wijst. Laat achter je, wat niet tot zegen is. Ga op reis!
Vertrouw erop dat je de weg zult vinden naar een land,
een leven, waarin je anderen tot zegen kunt zijn. Díe
stem, dat geloof.
 
Ds. Hette Domburg

BIJ DE ZONDAGEN
Zondag 3 november, Oogstdienst, 7e van de
herfst, ds. Hette Domburg, muzikale medewerking
van Nicole Reijmer, aanvang 10.00 uur
 
We vieren vandaag Oogstdienst, dankbaar voor 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. Nicole Reijmer zal de dienst extra kleur
geven met zang.
Vandaag zijn ook Sandile Mnisi uit Zuid-Afrika en
William Chisa uit Malawi bij ons te gast. Beiden ver-
blijven een paar maanden in Nederland voor hun
studie theologie. Zaterdag en zondag zijn zij in
Schaarsbergen voor ontmoeting en uitwisseling. Zie
info 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. Dit wordt
zijn redding genoemd. Wat zou ‘op weg gaan naar het
land dat God wijst’ voor ons kunnen betekenen? Wat
zouden we daarbij achter willen laten?
Schriftlezingen: Genesis 12: 1-8 en Lucas 19: 1-10
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Jeske Alblas
Kinderen: gezinsdienst
 
Zondag 10 november, 8e van de herfst, ds. Wilma
Hartogsveld, aanvang 10.00 uur
 
Jezus ziet vanaf de rug van de ezel waarop hij net
juichend de stad is binnengehaald de pijn en het
verdriet dat de stad nog te wachten staat. Aangeko-
men op het tempelplein ziet hij dat niet eerbied en
aandacht voor de liefde van God centraal staan, maar
handel en commercie.
Waar zelfs het centrum van religie daarom draait lijkt
de hoop op een vreedzame samenleving vervlogen.
De stevige taal van de profeet Jesaja klinkt op de
achtergrond mee.
Schriftlezingen: Jesaja 1:18-26 en Lucas 19:41-48
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Marjoh Verstraten
 
Zondag 17 november, 9e van de herfst, ds. Arrie
van Veen, aanvang 10.00 uur
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Zo richting het einde van het kerkelijk jaar komt de
vraag naar leven en dood in het kader van het geloof
aan de orde. Wat kunnen we daarover zeggen? Is er
eigenlijk wel iets over te zeggen? De Sadduceeën
stellen Jezus daarover vragen. Of ze ook een ant-
woord krijgen?
Schriftlezingen: Exodus 3:1-15 en Lucas 20: 27-38
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Aletta Knegtering
 
Zondag 24 november, laatste zondag van het
kerkelijk jaar, ds. Hette Domburg, aanvang 10.00
uur, m.m.v. de Cantorij
 
Vandaag gedenken we de mensen uit onze gemeen-
te die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Na-
bestaanden zijn uitgenodigd om voor hen een kaars
aan te steken. En verder mag ieder een kaarsje
aansteken voor een dierbare die is overleden.
We lezen Psalm 1 en Matteüs 5. In deze teksten
worden mensen gelukkig geprezen. En dan gaat het
over de manier waarop mensen door het leven gaan.
Wat maakt een mens nou werkelijk gelukkig? Kunnen
wij iets met de voorstellen uit Psalm 1 en Matteüs 5:
rechtvaardig, zachtmoedig, vredestichter…?
Schriftlezingen: Psalm 1 en Matteüs 5:1-12
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Lector: Frans Kappelle
 
Zondag 1 december, 1e Advent, ds. Wim in ’t Hout,
aanvang 10.00 uur
 
Deze zondag begint het nieuwe kerkelijk jaar. Wij
bereiden ons de komende tijd voor op het Feest van
het Licht. Toch is het meer: het gaat erom te weten
dat het Koninkrijk van God dichtbij is, dat het in onze
wereld zal komen. Dat is de polsslag van de kerk:
verwachten en zien of “ergens al de wereld daagt waar
mensen waardig leven mogen en elk zijn/haar naam
in vreugde draagt”. Zo is Advent een tijd van inkeer
en bezinning. De kleur wordt: paars.
Vandaag luidt het thema: ‘Advent: toe - komst of futu-
re’.  .
Schriftlezingen: Jozua 2 en Jakobus 2: 24 - 26
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Alieke Stijf
Organist: Michiel Vanhoecke
 
NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Een van de ingekomen stukken handelde
over de toekomst van de maandelijkse dien
sten in de Eusebiuskerk. Ook de kerk van
Schaarsbergen verzorgde eenmaal per jaar

een dienst. De PG Arnhem is niet meer bij
machte die te organiseren op een manier
zoals die tot nu toe gebruikelijk was. Over de
mogelijkheden tot voortzetting van de dien
sten in een eventuele andere opzet wordt
binnenkort overlegd door de deelnemende
kerken en gemeenten.
Ook de leefgemeenschap was weer een agen
dapunt. Voor zover bekend is het projectplan
nog steeds niet definitief en de uiteindelijke
beslissing uit ‘Utrecht’ is ook nog niet bekend.
Dat laat onverlet dat we als kerkelijke ge
meente wel moeten formuleren wat we graag
zouden willen wat er door de leefgemeen
schap wordt gerealiseerd. Er wordt afgespro
ken dat we de verwachtingen die we hebben
op zullen schrijven en die in de toekomst als
een soort ‘meetlat’ gaan gebruiken.
We moeten daarbij blijven bedenken dat
‘Pionieren’ voor een groot deel ‘proberen’ is.
Het resultaat staat niet van tevoren vast. We
hopen van ganser harte dat het optreden van
de leefgemeenschap bijdraagt aan het imago
van de kerk.
Ten behoeve van een update van het beleids
plan zijn er door ouderlingen, diakenen en
kerkrentmeesters plannen geformuleerd.
Die worden van een inleiding voorzien en
komen de volgende vergadering aan de orde.
Er wordt uitgebreid gepraat over de viering
van 8 december a.s., de feitelijke 150-ste
verjaardag van de Dorpskerk. Alle oud-pre
dikanten en  -kosters zullen worden uitgeno
digd. Ook de aanpalende kerkelijke gemeen
schappen krijgen een uitnodiging, net als de
wijkwethouder.
Besloten wordt om die dienst ‘s middag om
14.00 uur te houden. Dat geeft meer mensen
de gelegenheid om te komen. Bovendien loopt
dan de dienst als het ware vanzelf over in
het feestelijke concert dat al gepland is.
Tijdens de gemeenteavond in november
wordt de film ‘plattelandspioniers’ vertoond.
Er moet aandacht zijn voor de positie van de
boeren, geen polarisatie oproepen en de
juiste invalshoek gebruiken.
Ds. Domburg  zal op de Dorpsraadvergade
ring van 17 oktober een inleiding houden
over een eventuele vormgeving van een
(door de Dorpsraad gevraagde) jaarlijkse
herdenking van 25 september.
Henny Roelofsen vraagt of we als kerk nog
‘wat doen aan de nieuwe wijken’, een wel
komstpakketje of zoiets, denk aan een brief
met een flyer, een Kerkklok en een setje
ansichtkaarten. Dit om af te geven aan de
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deur en om in ieder geval te zorgen dat
nieuwe bewoners worden geïnformeerd over
onze kerkgemeente.
Tenslotte vertelt Hennie Beijer dat het na
jaarsproject zal starten op 3 november, de
zondag van de oogstdienst.
Fred Bosman, scriba

DE OUDERENKRING
Na onze middag in oktober, waarin we spreekwoor-
den en gezegdes probeerden uit te pluizen van een
tekening, gaan we dinsdagmiddag 12 november a.
s. gezellig Bingo spelen.
We zien u graag om 14.30 uur in het dorpshuis
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147

HET AANSCHUIFDINER
WANNEER       ZONDAG 24 NOVEMBER 2019
ONTVANGST   OM 17.30 UUR
LOCATIE          DORPSHUIS SCHAARSBERGEN
 
Het Aanschuifdiner is inmiddels een begrip geworden
in onze gemeente. U kunt op deze zondagmiddag
gezellig aanschuiven en samen genieten van een
heerlijk 3-gangen-diner. Inclusief 2 consumpties zijn
de kosten 10 euro per persoon. We zorgen, indien
gewenst, ook voor vervoer. We hopen op een gezel-
lige opkomst en een geslaagde avond.
 
Vóór 19 november aanmelden bij:
Jeske Alblas, 026 – 44 22 860 / email: dhschaarsber-
gen@kpnmail.nl
Frans van de Kamp, 06-221 50 306 / email: vande-
kampf@planet.nl
 

JUBILEUMCONCERT
Zondagmiddag 8 december a.s. – Dorpskerk
Schaarsbergen, 15.30 uur.
 
Concert door Marjo Finke, viool en Michiel Vanhoecke,
piano, 
Zij spelen muziek van J. Hayd, L. van Beethoven, R.
Schumann en J.S. Svendsen
 
Graag heten we u van harte welkom deze middag!
Komt u genieten van deze prachtige muziekstukken
van bovengenoemde componisten in de Dorpskerk
van Schaarsbergen.
Na afloop van het concert ‘meet and greet’ onder het
genot van een drankje.
 
U bent hiervoor allemaal van harte uitgenodigd!
Reserveren is niet nodig, een vrijwillige bijdrage voor
de organisatie van deze middag is van harte welkom!
 
de Werkgroep “150 Jaar Schaarsbergen”
Onze website : www.150jaarschaarsbergen.com
Email              :150jaarschaarsbergen@gmail.com
Facebook        :150jaarschaarsbergen
 
SAMEN OP STAP IN NOVEMBER 2019
We brachten een mooi bezoek aan de Eusebiuskerk, 
in een bijzondere tijd, zo rondom alle september
herinneringsbijeenkomsten.
Ons volgende bezoek staat gepland op donderdag-
middag 21 november. Dit keer gaan we twee bezoek-
jes afleggen. Namelijk eerst aan de voedselbank in
Arnhem en daarna gaan we naar Hoeve Klein Mariën-
daal. De voedselbank zelf is niet meer hier op de
Koningsweg op Schaarsbergen maar op het industrie-
gebied in Arnhem gehuisvest. We zullen uitleg krijgen
en gaan zien wat en hoe er gedeeld wordt. Na dit
bezoek rijden we naar Hoeve Klein Mariëndaal waar
we eerst koffie/thee drinken en daarna uitleg krijgen
over hun werk en evt. een rondleiding over hun terrein.
Deze maanden collecteren we in de kerk voor hun
werk, daarom lijkt het me ook leuk er een bezoek te
brengen! ( we komen er vast bekenden tegen die daar
werken bijvoorbeeld Nina, die nu in de pastorie woont
en Rowan Offringa die nu in Elst woont, in de thee-
schenkerij!) Na het bezoek gaan we voor wie mee
willen, weer samen uit eten.
Graag een bericht voor 18 november, ook of u mee
wilt gaan uit eten, aan Gerravanhunen@hotmail.com
of een telefoontje naar 026-4450289 en in de week
voorafgaande aan ons bezoek krijgt u alle info via uw
mail.
 
Hartelijke groet, Gerra van Hunen
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DE DIACONIE
NAJAARSPROJECT          
Zoals in de voorgaande Kerkklok reeds is aangekon-
digd, gaan we tijdens de Oogstdienst op zondag 3
november a.s. van start met onze Najaarsactie.
U weet al, dat de actie dit jaar bestemd is voor de
zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal aan de Diepen-
dalseweg 4 in Arnhem.
Over de activiteiten, die daar plaats vinden – voor wie
en door wie – kunt u in deze Kerkklok meer lezen aan
de hand van het artikel van Nina Visscher. Nina kent
u als één van de bewoners van de pastorie. Zij werkt
op de Zorgboerderij en wil ons daar graag verder over
informeren. Dit zal zij, samen met een collega, ook
doen tijdens onze Oogstdienst.
Waarschijnlijk bent u na het lezen van haar artikel al
heel gemotiveerd, om ook dit keer onze Najaarsactie
weer tot een groot succes te maken.
Welnu, daar kunt u al direct mee beginnen, door
producten in te brengen voor de Oogstmarkt, die wij
houden na de kerkdienst in het Dorpshuis.
Als u de goed verkoopbare producten daar voor de
dienst inbrengt, zullen Ad en Aletta de markt gaan
inrichten. U weet: het is geen rommelmarkt en ook
geen bazaar. Want daarvoor kunt u op woensdag 6
november in de Diaconessenkerk terecht.
De verkoop in het Dorpshuis gaat van start na de
koffieronde, zodat iedereen de kans krijgt, om een
goede slag te slaan.
In de maanden november en december is steeds de
eerste collecte tijdens de kerkdienst bestemd voor
onze actie. Onze verwachtingen wat betreft de op-
brengst zijn hooggespannen. En ook dit jaar zijn we
er weer vast van overtuigd, dat u ons niet teleur zult
stellen!
 
Met diaconale groet,
Henny Beijer
 
ZORGBOERDERIJ HOEVE KLEIN MARIENDAAL
Wij zijn zorgboerderij Hoeve Klein Mariendaal. We zijn
gestart in 2001 in Wolfheze en nu uitgegroeid tot een
zorgvoorziening met drie locaties: Hoeve Klein Ma-
riendaal (Arnhem), Hoeve Heidestein (Heelsum) en
het Heidehuis in Schaarsbergen.
Het doel van de zorgboerderij is het bieden van een
plek voor mensen die minder ruimte hebben in onze
samenleving. Zoals mensen met een verstandelijke
of lichamelijke beperking, psychosociaal kwetsbaren,
mensen die leven met dementie en kinderen van het
speciaal onderwijs. Een geborgen plek waar mensen
van buitenaf ook welkom zijn. Zo hebben we in Ma-
riendaal de theeschenkerij en knuffelweide en in
Heelsum een kinderboerderij. De zorgboerderij is nog
volop in ontwikkeling. We willen graag zoveel mogelijk
zelfvoorzienend zijn. Zo hebben we in juni voor het

eerst zelf gehooid om onze dieren van eigen land te
kunnen voeren. We hadden een geweldige oogst,
waardoor we nu voor een uitdaging staan, namelijk
ruimtegebrek. We willen graag onze hooizolder uit-
breiden en veilig toegankelijk maken voor onze deel-
nemers. Daarvoor kunnen we alle steun gebruiken.
Graag komen we op 3 november in de Oogstdienst
wat meer vertellen.
 
Vriendelijke groeten, Rini Storm en Nina Visscher
 
 

COLLECTE BUS IN HET
DORPSHUIS
U zult zich misschien afvragen waarom er een
collecte bus voor Alzheimer staat op de bar in het
dorpshuis. Ik ben, zoals velen, gevraagd om te
collecteren voor het Alzheimer fonds. Een vervelen-
de ziekte die helaas veel mensen treft. Mijn moeder
heeft deze ziekte en binnen onze kerkgemeen-
schap hebben wij leden met deze aandoening.
Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak,
daarom is onderzoek, op weg naar doorbraken om
te ziekte te stoppen hard nodig. Collecteren in ons
dorp is geen makkelijke klus, de afstanden zijn groot
en de mensen vaak pas tegen het donker thuis. In
overleg met Jeske Alblas leek dit ons een goede
optie om U de kans te geven om toch uw steentje
bij te dragen aan Alzheimer-Nederland. Daarom
staat deze bus in de week van 3-9 november in het
dorpshuis.
 
Van Harte bij U aanbevolen, Gerra van Hunen

6



ANEKDOTES EN VERHALEN GE-
ZOCHT VOOR DORSPTHEATER
De commissie 150 jaar Schaarsbergen is begonnen
met de voorbereiding van een toneelstuk voor het
dorp. In september volgend jaar zal dit stuk in de open
lucht gespeeld worden, op het terrein voor de kerk. Er
wordt speciaal hiervoor een toneelstuk geschreven,
waarin de geschiedenis van 150 jaar Schaarsbergen
verwerkt wordt.
Om dit stuk te kunnen maken, hebben we u nodig! We
zijn op zoek naar mensen die verhalen kennen over
wat zich allemaal in Schaarsbergen heeft afgespeeld.
Ontroerende, grappige, verschrikkelijke, persoonlijke
verhalen, die de geschiedenis van ons dorp kleur
geven. Over markante personen en bijzondere ge-
beurtenissen, maar ook over het alledaagse leven en
‘hoe het nu eenmaal ging in die tijd’. Verhalen over de
schooltjes, de kerk, de boerderijen, het bos, de kazer-
ne, de winkels, de verenigingen, etc. En familieverha-
len. Verhalen van vóór de oorlog, verhalen van daar-
na, verhalen van jong en oud. Al deze verhalen zijn
de moeite waard om door te vertellen. Dat willen we
doen met het beoogde toneelstuk: de geschiedenis
van ons dorp vertellen en met elkaar beleven.
Heeft u of heb jij mooie verhalen te vertellen over het
leven in Schaarsbergen? Meld u / je dan bij Fred
Bosman, Henk van Hunen of een van de andere leden
van de commissie.
 
NIEUWS VAN DE
KERKRENTMEESTERS
LANDELIJKE PEILING NAAR DE WAARDE VAN DE
KERK
 
Wilt u ook weten hoe het nu echt zit met de kerk?
Waarom zoveel mensen graag bij een parochie of
gemeente horen en deelnemen aan kerkelijke activi-
teiten? Doe dan mee aan de landelijke peiling naar de
waarde van de kerk en spreek u uit voor uw kerk.
Waarin blinken jullie uit? In gemeenschapszin, inspi-
rerende vieringen, actieve naastenliefde of misschien
iets heel anders? Vul de peiling in en laat Nederland
weten wat uw gemeenschap zo uniek maakt!
Het invullen van de peiling duurt ongeveer tien minu-
ten.

 
Naar de peiling
https://kerkrentmeester.nl/webforms/index/index/id/53/?
___store=krm_nl
 

KRING 30-50
De kring 30-50 biedt een plek 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 volgende data: woensdag 30 oktober,
donderdag 12 december, vrijdag 31 januari, woens-
dag 18 maart en donderdag 14 mei. Zet het in je
agenda! Wil je meer weten? Mail of app dan even naar
Hette Domburg (contactgegevens voor in dit blad).
 
KRING BIJBEL IN ONZE TIJD
Eens in de paar weken komen we bij elkaar rond een
thema en een Bijbeltekst. We nemen onze eigen er-
varingen en vragen mee in verband met het thema.
Vervolgens lezen we de tekst. Waarover gaat deze
tekst? Uit wat voor situatie of ervaring komt het verhaal
voort? En werpt deze tekst nu ook licht op onze erva-
ringen en vragen? De teksten blijken vaak verrassend
actueel te zijn. Heeft u of heb jij belangstelling om mee
te doen? Wees welkom! Data: dinsdagen 19 en 26
november van 14.00 tot 15.30 in de consistorie. Voor
meer informatie contact opnemen met Hette Dom-
burg, tel. 0681803499 of hette.domburg@dorpskerk-
schaarsbergen.nl
 
 
WAT GELOOF IK EIGENLIJK? BELIJDENISCATECHESE
In een ontspannen sfeer denken we met elkaar na
over de betekenis van het christelijk geloof. Dat is de
basis van de kring ‘belijdeniscatechese’. We doen
kennis op over de historische achtergronden van de
christelijke traditie. We delen eigen ervaringen en
vragen. We zoeken in gesprek met elkaar woorden
voor ons geloof. Want wat betekent die traditie nu in
mijn leven? Hoe kan ik tegen verschillende onderdelen
van het geloof aankijken? Wie is God? Wat betekent
Jezus voor mij? Wat spreekt me aan en waar heb ik
moeite mee? Wat kan ik met geloof in de praktijk?
Je kunt deze kring afsluiten met het doen van open-
bare geloofsbelijdenis tijdens een viering in de kerk.
Maar ook als je die stap niet wilt zetten, ben je van
harte welkom om mee te doen. De kring zal in novem-
ber van start gaan. Wil je meer weten? Neem contact
op met Hette Domburg, tel. 06 8180 3499, hette.
domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl
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ADVENTSSTUK MAKEN   
         
Op mijn vraag of het mogelijk zou zijn om voor mensen
uit onze gemeente een workshop te geven  gaf Riek-
je Groothedde een positief antwoord!!
Op maandagmiddag 25 november van 14.00-15.30
uur gaan we, onder haar leiding, in het Dorpshuis aan
de slag. We gaan een adventsstuk maken. De kosten
inclusief thee/koffie zullen 25 euro bedragen. Riekje
zorgt voor alle materialen, zodat wij behalve die 25
euro alleen “zin” hoeven mee te brengen en nader-
hand met een eigengemaakt adventsstuk de Kerst

tegemoet kunnen gaan!
Voor aanmelden even een telefoontje of mailtje vóór
20 november naar Gerravanhunen@hotmail.com
/026-4450289, zodat Riekje weet hoeveel materiaal
ze mee moet brengen.
Graag tot ziens, Gerra van Hunen

HET MONNIK MYSTERIE
Wat hebben we geboft!! Zaterdag 5 oktober
jl. was het grote spel van de PKN kerken in
Arnhem: het Monnik Mysterie en… het was
droog!. We startten rond het kampvuur  met
soep en brood . De groepen met kinderen
vertrokken nog met licht het bos in, maar
gaandeweg werd het donker en “spannend”!
Ieder kind gewapend met een zaklamp! We
speelden het verhaal van Reprobus, die voor
de hoogste macht wilde werken, hij werkte
eerst voor de koning, die was helaas bang
voor de keizer. De keizer op zijn beurt droeg
een kruis, want hij was bang voor het
“kwaad”. Een kluizenaar wist Reprobus te
vertellen dat werken voor Jezus, de hoogste
macht, hetgeen was wat Reprobus zou moe
ten doen. Maar hoe dan??? Door te dienen
en anderen te helpen. Reprobus was sterk
en ging mensen over de rivier dragen. Toen
hij een kind overbracht, bleek dat hij Jezus
en met hem de hele wereld moest torsen.
Daarna werd zijn naam veranderd in Chris
tophorus, de Christus drager.
Terug bij het troephuis aan de Monnikensteeg
vertelde Walter van Wingerden het verhaal
en lieten de kinderen hun antwoorden zien
terwijl er marshmallows in het kampvuur
smolten. Het was weer een geslaagde avond!!
Christine Alblas, Frans Boer, Chantal van
Limburg, Anton van Stekelenburg, Walter
van Wingerden en Niels van Hunen. Dank
jullie wel voor het meedoen!!
Gerra van Hunen

KINDERKERKNIEUWS  
Op 3 november a.s. hebben we Oogstdienst,
dit is een gezinsdienst. Komen jullie allemaal
naar de kerk?? En… weet je nog dat we met
Palmpasen allemaal een ei kregen, uit de
rugtas van het ezeltje, met daarin zaadjes
voor een pompoenwedstrijd? Heb jij ze ge
zaaid? Is er wat opgekomen? Van sommigen
weten we dat!! Neem je pompoen mee naar
de kerk, dan kunnen we allemaal zien hoe
goed die gegroeid zijn! Bovendien zit er nog
een wedstrijd aan vast! Als je de pompoen
meeneemt, krijg je een mooie prijs! Wat?....
dat zie je zondag 3 november.
Na de dienst kunnen we weer lekkere (en
leuke dingen) kopen in het Dorpshuis. Neem
jij ook iets mee dat verkocht kan worden?
Misschien mag je wel weer iets bakken!
Ook de eerst volgende samenkomst met de
kinderkerk is een gezinsdienst.
Die is op 8 december, de verjaardag van onze
kerk vieren we dan!  Daarna start het
Kerstproject, maar daarover hoor je in het
decembernummer van de Kerkklok meer.
We zien jullie graag!
Bea, Chantal en Gerra
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JUBILEUMDIENST 8 DECEMBER
2019
 Feestelijke uitnodiging (ochtend dienst gaat naar
de middag)
6 December 2019 is het zover. Onze kerk bestaat
150 jaar! Dat gaan we vieren op zondagmiddag 8
december in de gezinsdienst.
Om o.a. oud predikanten de gelegenheid te geven
om er bij te zijn is de ochtenddienst verplaatst naar
de middag, aanvang 14.00 uur.
Daarvoor bent u allemaal, kerkleden, dorpsbewo-
ners, mensen uit de omtrek hartelijk welkom! Be-
speelt u een instrument en wilt u een bijdrage leve-
ren, meld u aan want samen maken we er een
feestelijke dienst van.
We rekenen op uw komst,
Zeg het voort, zeg het voort!
 
Namens de groep voorbereiding
Niels van Hunen

VOORBEREIDING
KERSTVIERINGEN
Ik wil heel graag met enkelen van u nadenken
over de invulling van de komende Kerstvie
ringen. Welke betekenis heeft Kerst voor u?
Hoe zou u Kerst het liefste vieren? Welke
liederen passen daarbij? Wat zou er verder
in de diensten moeten gebeuren?  Heeft u
ideeën voor een gedicht, een filmpje, een
kindermoment? Ik nodig u / jou van harte
uit om mee te doen in de voorbereiding van
de vieringen op Kerstavond en Kerstochtend.
We komen bij elkaar op de donderdagen 14
en 28 november.
Graag z.s.m. aanmelden bij Hette Domburg
(telefoon of mail). Wil je wel meedoen, maar
komen de data niet uit? Laat het weten, dan
proberen we een andere datum te vinden!
 

VERDER KIJKEN …
Verder kijken start weer in november. Op 20
november gaan we met de kinderen naar de syna-
goge in de binnenstad van Arnhem. Daar zullen we
tekst en uitleg krijgen. Heb jij ook zin om mee te
gaan? Zit je in groep 6-8 van de basisschool?
Geef je dan op bij Nicolien Bredenoord of Gerra van
Hunen,
mailto: nbredenoord@yahoo.com
mailto: gerravanhunen@hotmail.com / tel.026-4450289
 
Veel groeten van ons allen,
Chantal, Gerra en Bea

VANUIT DE PASTORIE:
SPRINGLEVEND
Het is zaterdagochtend als ik samen met een klein
groepje Arnhemmers verzamel voor de pastorie.
Samen gaan we een stiltewandeling maken. Een
wandeling om even een uurtje niets te hoeven. In alle
rust genieten van de omgeving. Na nog geen 10 mi-
nuten lopen staan we al weer stil. Iedereen staat
samen gebogen over een aantal vliegenzwammen.
Prachtig als de herfst waarin alles dood lijkt te gaan,
toch weer nieuw leven kan voortbrengen". "Hmm mooi
gesproken" denk ik terwijl ik weer verder wandel. "Het
lijkt wel m'n eigen leven. Daar lijken dingen soms ook
af te brokkelen. Laat ik er maar op vertrouwen dat er
ook weer nieuwe mooie dingen uit voort komen!
" Zomaar een kleine ervaring van vorige week zater-
dag. Toen was er inderdaad een stiltewandeling. Deze
wandelingen zijn ontstaan vanuit het idee dat er te-
genwoordig veel mensen zijn die stress ervaren of
gewoon druk zijn. Maar tegelijkertijd heeft Arnhem ook
zoveel groen te bieden. Die twee zijn natuurlijk
prachtig te combineren. Frisseluchtarnhem.nl en
Leefgemeenschap SpringLevend hebben samen
deze wandeling opgezet. Zo verzorgen wij samen met
nog 3 organisaties elke zaterdag om 10.00u een
wandeling.  Ik snap goed dat u natuurlijk baalt dat u
vorige wandeling hebt gemist. Geeft niets. Er komen
er nog meer.
De volgende wandelingen vanuit SpringLevend zijn:
26 oktober, 23 november en 30 november. Graag tot
dan! Zie ook frisseluchtarnhem.nl
 
Groetjes Kirsten, Chistine, Nina en Koos
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OPBRENGST COLLECTEN  SEP-
TEMBER  2019
In de maand september hebben de collecten de
volgende bedragen opgebracht:
 
Datum   Diaconie  Kerk       Gebouwen  Koffiepot
01-09   €   96,20  €   85,72    €   74,10  € 17,40
08-09   € 112,80  €   72,80    €   69,45  € 18,42
15-09   € 158,95  € 108,10    €   72,05  € 13,75
22-09   €   48,25  €   46,80    €   38,96  €   5,20
29-09   €   96,61  €   81,94    €   54,83  € 20,25
 
Henny Roelofsen

EEN BIJZONDER CONCERT
Zondagmiddag 17 november a.s. – Dorpskerk
Schaarsbergen, 15.30 uur, kerk open v.a. 15.00 uur
Aan de vleugel, door Annette Niels en David Kalff, zij
spelen muziek van Erik Satie, Philip Glass en Ludovi-
co Einaudi
Graag heten we u van harte welkom deze middag!
Komt u genieten van boeiende muziekstukken van
bovengenoemde componisten in de Dorpskerk van
Schaarsbergen.

 
Na afloop van het concert ‘meet and greet’ onder het
genot van een drankje.
U bent hiervoor allemaal van harte uitgenodigd!
Reserveren is niet nodig, een vrijwillige bijdrage voor
de organisatie van deze middag is van harte welkom!
 
Namens de Werkgroep “150 Jaar Schaarsbergen”
 
Onze website: www.150jaarschaarsbergen.com
Email              : 150jaarschaarsbergen@gmail.com
Facebook       :150jaarschaarsbergen
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PSALM 23
 
NEEM MIJN HANDEN HEER
 
EN WIL MIJ LEIDEN
 
DOOR GROENE WEIDEN
 
VERKWIK MIJ LANGS HET WATER VAN DE ZEE
 
GOEDE HERDER NEEM MIJ MEE.
 
 
          NEEM MIJN HANDEN HEER
 
          IN HET DONKER VAN DE NACHTEN
 
          EN HET MORGENLICHT VERWACHTEN
 
          UW STOK EN STAF VERTROOSTEN MIJ
 
          GOEDE HERDER WEES NABIJ.
 
 
                    NEEM MIJN HANDEN HEER
 
                    IN HET VOLGEN VAN UW WEGEN
 
                    VOL VAN GOEDHEID, VOL VAN ZEGEN
 
                    AAN UW TAFEL ALS UW GAST
 
                    GOEDE HERDER HOUD MIJ VAST
 
 
                              NEEM MIJN HANDEN HEER
 
                              ALS DE DAGEN MIJ GEGEVEN
 
                              KLIMMEN NAAR  HET EIND VAN  ’T LEVEN
 
                              BIJ HET SCHEIDEN VAN MIJN AARDSE HUIS
 
                              GOEDE HERDER BRENG MIJ VEILIG THUIS.
 
 
Rieteke Hoogendoorn.

12



Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind.
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ALS JE VAN IEMAND HOUDT
Als je van iemand houdt
 
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,

dan is er op de wereld niets en niemand,

die de leegte van de afwezigheid kan vullen.

Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.

Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.

Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,

want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,

blijf je daardoor met elkaar verbonden.
 
Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,

want – geloof me – dat doet Hij niet.

Integendeel: Hij houdt de leegte leeg

en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap

met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.

Hoe mooier en rijker de herinneringen,

des te moeilijker is het afscheid.

Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering

veranderen in stille vreugde.
 
De mooie dingen van vroeger

zijn geen doorn in het vlees,

maar een kostbaar geschenk,

dat je met je mee draagt.

Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,

maar doe dat van tijd tot tijd.

Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,

maar alleen op bijzondere ogenblikken.

Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,

 
een veilig bezit.

Dus, droog je tranen en huil niet,

Als je van me houdt.
 
 
Dietrich Bonhoeffer

INHOUD
2   Colofon-Agenda
3   Een lied van verwondering-Bij de Zondagen
4   Nieuws uit de kerkenraad
5   Ouderenkring-Aanschuifdiner-Jubileumconcert-
     Samen op Stap
6   Diaconie-Zorgboerderij
7   Anekdotes en verhalen gezocht-Nieuws van de
     kerkrentmeesters-Kringen-Belijdeniscatechese
8   Kinderkerknieuws-Adventesstuk-Monnikmysterie
10 Springlevend-Jubileumdienst-Kerstvieringen-
     Verder kijken
11 Collecten-Bijzonder concert
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Indien onbestelbaar:  Strolaan 20, 6816 PN Arnhem


