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AGENDA
3-9 dec  Collecte Alzheimer Fonds
8 dec     150e Verjaardag van de kerk met een
               bijzondere kerkdienst om 13.30 uur
               en daarna een speciaal programma:
               Feestelijk Klassiek Concert door Marjo
               Finke, viool en Michiel Vanhoecke, piano
10 dec     Ouderenkring, 14.30-16.30 uur, Dorpshuis
14 dec    Kerstmarkt  kerkelijk erf,16.00-20.00 uur
19 dec   “Samen op Stap,” bezoek aan Kerststal
               Orientalis
22 dec    Extra ‘Kerst’ Aanschuifdiner, 17.30 uur,
24 dec    Gezinskerstnachtdienst, 19.30 uur
               Kerstnachtdienst, 22.00 uur 
 5 jan      Nieuwjaar wensen na de kerkdienst
 
De cantorij repeteert elke maandagavond in de con-
sistorie van 19.30-21.00 uur.
 
 

INHOUD
2   Colofon-Agenda-Inhoud
3   Overdenking-Bij de Zondagen
5   Uit de kerkenraad-Najaarsaktie diaconie
6   Ouderenkring-Kinderkerknieuws-Aktie Kerkbalans-
     Werelddiaconaat
7   Kerstcollecte-Opbrengst collecten november
8   Jubileumconcert 8 december
9    Extra aanschuifdiner
10  Kledingbank-pianoconcewret-kerstmarkt
11  idem kerstmarkt-Dag van de duurzaamheid
12  Grenzen aan de groei- Samen op Stap in
      december
13  Uitstapje zandsculpturen
14  Adventskalender PKN
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BIJ DE ZON- en FEESTDAGEN
 
 
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
 
 
 
Zondag 8 december, 2e Advent & viering 150 jaar
Dorpskerk, ds. Hette Domburg, aanvang 13.30 uur, 
met medewerking van de cantorij
 
Op deze tweede zondag van Advent vieren we de ‘-
verjaardag’ van de Dorpskerk. Op 5 december 1869
werd het kerkgebouw officieel in gebruik genomen.
Om oud-predikanten en voorgangers uit onze omge-
ving in de gelegenheid te stellen hierbij aanwezig te
zijn, is deze dienst verplaatst naar de middag. Na de
dienst is er koffie en thee met iets lekkers. Om 15.30
volgt een mooi concert voor orgel en viool door Michiel
Vanhoecke en Marjo Finke.
In de kerkzaal zijn drie kleurrijke glas-in-lood panelen
te zien, die geïnspireerd zijn op Psalm 150. Deze
Psalm klinkt vandaag op verschillende manieren.
Daarnaast lezen we uit de brief van Paulus aan de
Romeinen, over de ‘lofzang van de heidenen’. Waar
is die lofzang op gebaseerd? Welke betekenis had het
zingen ‘tot eer van God’ in de 150 jaren die achter ons
liggen? Waarom blijven wij vandaag nog zingen?
Misschien spreken de poëzie en muziek van liederen
de taal van het hart, van hoop en verwachting, van
dingen die we niet zien, maar toch geloven. Een taal
die we ook nodig hebben in de tijd van advent. En wie
weet nog hoe lang hierna…
Schriftlezingen: Psalm 150 en Romeinen 15: 4-13.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 

DIE ONS ADEM GEEFT
 
 
Vanouds hebben protestantse kerken weinig ramen
met afbeeldingen. Zo was het bijna 150 jaar lang ook
in de Dorpskerk: kleurloze heldere ruitjes. Maar sinds
een paar jaar staan hier drie ramen met kleurrijke fi-
guren. Het is voor sommigen nog wennen. Ik begrijp
dat wel: het contrast met het oude interieur is groot.
Maar als nieuwkomer was ik verrast door de warmte
die de ramen aan de ruimte geven. Wat wordt hier
verteld?
 
 
De ramen vertellen in kleuren en lijnen wat in Psalm
150 gezongen wordt. Mensen die dansen (v. 4) en
muziek maken met tamboerijn (v. 4), snaren en fluit
(v. 4), trompetten, harp en citer (v. 3) en cimbalen (v.
5). Zij doen dat niet alleen, maar met ‘alles wat adem
heeft’ (v. 6): zo zien we vogels in de lucht en vissen
in het water. En ze doen dat ‘in het machtig gewelf’ (v.
1), dat is onder de hemel. We zien sterren, zon en
maan. Zo zingt ‘alles wat adem heeft’ God lof toe.
 
 
Dat is niet het enige wat we in de kerk doen. Psalm 1
bezingt hoe de rechtvaardige, die zich houdt aan Gods
woord, gelukkig zal zijn. Als een boom geplant aan
water, geeft hij/zij vrucht. De onrechtvaardigen trek-
ken aan het kortste eind. Tussen die hoopvolle toon
van Psalm 1 en de lofzang van Psalm 150, komen alle
stemmingen voor die het leven in mensen teweeg-
brengt. Alles ook, wat in Schaarsbergen de afgelopen
150 jaar is doorleefd. Vreugde, hoop en dankbaarheid,
om genezing, bescherming, gemeenschap en bevrij-
ding. Maar ook teleurstelling, angst, verdriet, een-
zaamheid en wanhoop, door ziekte, vijanden, vrien-
den die je in de steek laten, een afwezige God. En
steeds is er die klacht: waarom gaat het de onrecht-
vaardige voor de wind? Waarom heeft de rechtvaar-
dige te lijden?
 
 
Maar het slot is een loflied. De onrechtvaardige wordt
niet meer genoemd. Wie zich zingend op God kan
richten, komt even los van zichzelf, wordt bevrijd uit
de eigen beslommeringen. De lofzang herinnert mij
aan het wonder van het leven. Zo tilt de lofzang mij uit
boven angst en zorg en twijfel en boosheid. Er is meer,
er is iets groters, er is Iemand, er is liefde, er is een
bron die niet ophoudt. Er is een Eeuwige, die ons adem
geeft (Oosterhuis). Dat is het geheim, dat we hier
bewaren.
 
Ds. Hette Domburg.
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Zondag 15 december, 3e Advent, ds. Hette Dom-
burg, aanvang 10.00 uur
 
Op de derde zondag van Advent horen we een
hoopvol visioen van de profeet Jesaja. Zoals de
woestijn zal bloeien, zullen mensen weer opbloeien
en als bevrijde mensen leven. Matteüs vertelt hoe
rondom Jezus dat opbloeien te zien en te horen is.
Zou daarvan ook in onze tijd iets te zien en te horen
zijn?
Schriftlezingen: Jesaja 35: 1-10 en Mattheüs 11: 2-11.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
Kinderkerk: Gerra van Hunen
 
 
Zondag 22 december, 4e Advent, ds Nelleke
Boonstra, aanvang 10.00 uur
 
De donkere tijd van de adventsperiode klinkt door in
de profetenlezing van deze zondag: Micha 7. Niemand
is meer rechtschapen, het gaat slecht met de samen-
leving. Allen zijn op bloed belust, iedereen belaagt de
naaste. Het is donker in deze tijd. Hoe kunnen we als
gelovigen staande blijven en toeleven naar een
kersttijd, waarin we verlangen naar Vrede? Welke weg
moeten we gaan? Mattheus 1 verhaalt over de zwan-
gere Maria en de droom van Jozef. Een toekomstper-
spectief.
Schriftlezingen: Micha 7: 1-7 en 18-20 en Mattheus 1:
18-25
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
Kinderkerk: Bea Clerkx
 
 
Dinsdag 24 december, Gezinskerstviering, ds.
Hette Domburg, aanvang 19.30 uur
 
Vanavond vieren we het kerstfeest met ruimte voor
kinderen om het verhaal mee te spelen of om met papa
en mama te kijken en te luisteren. We gaan veel mooie
liedjes zingen en genieten van de kerstboom met
lichtjes. Buiten staat een echte kerststal met ezel en
na afloop is er warme chocolademelk.
Organist: Michiel Vanhoecke
Kerstspel ondersteund door Chantal Boomstra en Eva
van Roekel
 
 
Dinsdag 24 december, Kerstnachtviering, ds.
Hette Domburg, aanvang 22.00 uur
 
Met muzikale medewerking van Inga Breur (eupho-

nium) en Martine Voorhoeve (trompet)
In het donker vieren we het feest van de geboorte van
Christus. Een feest van licht en nieuwe hoop. Een
feest van warmte en verbinding in een soms kille en
eenzame wereld. Krijgen we zelf iets mee van die
warmte vanavond? Kan dit feest ons richting geven,
om mens te zijn in deze tijd? Kunnen we hier vandaan
iets meenemen van het licht, naar ons eigen thuis,
naar mensen om ons heen? We gaan ernaar op zoek,
in muziek en stilte, in verhalen en samenzang. Een
half uur voor aanvang gaan de deuren open en is ie-
dereen welkom om vast op te warmen met een aantal
bekende kerstliederen. Na afloop van de dienst is er
warme glühwein bij de vuurkorven voor de kerk.
Schriftlezingen: Jesaja 8:23b - 9:7 en Lucas 2: 1-20
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Woensdag 25 december, Kerstviering, ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur,
met medewerking van de cantorij en Mirjam Oost,
Julian en Valentijn Jeukendrup (strijkers
ensemble)
 
Ook vandaag vieren we de geboorte van Christus, nu
bij daglicht. Wat betekent toch die geboorte van het
kind Jezus voor de wereld? Johannes kan het niet
anders uitleggen dan in dichtvorm. Hij maakt er een
lied van, over het Woord dat mens geworden is en dat
al bij God was van vóór het begin van de wereld. Zo
bezingt hij dat in Jezus iets (of alles?) aan het licht
komt van Gods bedoeling met ons leven en van zijn
trouw aan mensen. Dat is goed nieuws, zingt Johan-
nes. Hoezeer wij ook afraken van onze oorsprong,
God blijft ons zoeken. Hoe luisteren wij vandaag naar
Johannes’ boodschap?
Schriftlezingen: Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 1-14
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Frans Kappelle
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 29 december, ds Didi de Mildt
 
Het afsluiten van wat was, Simeon doet dat in de Lukas
tekst die deze zondag gelezen wordt als hij zegt nu in
vrede te kunnen gaan: hij heeft het heil gezien. En
uitzien naar het vernieuwende, de toekomst. De pro-
fetes Hanna ziet de hoop en de verlossing in het  kind
van Maria, en verheugt zich. Een mooi moment om
even stil te staan na Kerstmis en tussen het oude jaar
en het nieuwe. Op de drempel. Wat zal het nieuwe
zijn dat ons gebracht wordt, en zullen wij het Christus
kind erin herkennen? ‘
Schriftlezingen: Jesaja 61:10 – 62:3 Lucas 2: 33-40
Ouderling van dienst: Else van Setten
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Lector: Alieke Stijf
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Dinsdag 31 december, oudejaarsavond, aanvang
19:30 uur
In deze viering op Oudejaarsavond staan we stil bij
het afgelopen jaar. Met mooie liederen en teksten,
stilte en gebed sluiten we zo samen het jaar af. Deze
dienst wordt voorbereid en geleid door een aantal
gemeenteleden.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 5 januari, ds. Jan-Derk de Bruin, aanvang
10.00 uur
Na afloop van de dienst is er Nieuwjaarswensen in het
Dorpshuis.
In de Kerkklok van januari komt een korte omschrijving
van deze viering te staan.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 

en de ‘plaatselijke regeling’ worden  goedgekeurd na
enkele kleine wijzigingen.
Tijdens de terug- en vooruitblik op de kerkdiensten
worden nog enkele opmerkingen gemaakt. Deze gaan
over de ‘praatgroepjes’ van de startzondag en de
viering van het Avondmaal. Als concrete punten
worden genoemd: volgende keer mag de kring iets
groter worden gemaakt, resp. de stoelen iets verder
weg gezet en dat het zingen uit het Liedboek iets meer
moeite blijkt te kosten dan het lezen van de beamer-
projectie. De oogstdienst is prima verlopen.
De nieuwe classispredikant, ds. Jaap van Beelen, zal
onze kerkenraadsvergadering in januari bezoeken.
De scriba zal een artikel over ‘visite en visitatie’
rondsturen als voorbereiding daarop.
Tijdens de rondvraag wordt gemeld dat de diakonie
nu ook graag schoenen (en vooral herenschoenen)
wil inzamelen en hoopt dat dat net zoveel succes heeft
als de inzameling van de winterjassen. De actie zal
worden afgekondigd, gebeamerd en in de Kerkklok
gezet,  inleveren kan t/m 8 december.
Fred Bosman, scriba
 

UIT DE KERKENRAAD
Een belangrijk agendapunt voor de november-verga-
dering is het projectplan van de leefgemeenschap
‘Springlevend’. De leefgemeenschap was dan ook
uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Van de
weeromstuit werd de kerkenraad uitgenodigd door
‘Springlevend’ om voorafgaand bij hen in de pastorie
te komen eten (de boerenkool was erg lekker).
Ook de heer Erik Verwoerd van het Dienstencentrum
uit Utrecht (begeleider van pioniersprojecten) is bij de
vergadering aanwezig. Het pioniersplan van de leef-
gemeenschap en het verslag van het eerste halfjaar
van hun ‘ontkiemen als Springlevend’ wordt uitgebreid
besproken. De kerkenraad gaat met nog een paar
kleine aanvullingen akkoord  met het pioniersplan en
de samenwerkingsovereenkomst (tussen Diensten-
centrum, kerkenraad en leefgemeenschap) kan wor-
den getekend.
Naar aanleiding van de notulen: het aanvangstijdstip
van de feestelijke dienst op zondagmiddag 8 decem-
ber, na overleg met alle betrokkenen, is veranderd in
13.30 uur.
Er wordt ook kort verslag gedaan van een vergadering
over de maandelijkse diensten in de Eusebiuskerk.
Dat aantal gaat van 12 naar 4 (of misschien 5) per
jaar. De kosten van het gebruik van de Eusebiuskerk
zijn voor kleine kerkelijke gemeenschappen veel te
hoog. Er zal worden afgewacht hoe het voorstel voor
een nieuwe overeenkomst, waarin ook de huurkosten
voor het komende jaar worden vastgesteld, er uit zal
zien.
De definitieve versies van het ‘beleidsplan 2020-2024’

NAJAARSACTIE 2019
Zondag 3 november j.l. vierden we de Oogst
dienst. Een vrolijke viering met veel muziek
en ook de presentatie van ons Najaarsproject.
We zagen beelden van de  Zorgboerderij
Hoeve Klein Mariëndaal en hoorden veel over
de activiteiten daar.
Dat het een aansprekend project is, bleek al
uit de opbrengst van de eerste collecte, die
direct al 200 euro opleverde. Ook de verkoop
bij de Oogstmarkt was weer een groot succes.
Ad en Aletta telden aan het einde van de
markt maar liefst een bedrag van 450 euro!!
Daar zit ook de opbrengst bij, van de verkoop
van alle heerlijkheden, die de kinderen ons
voorschotelden. Wat fijn, dat de kinderen
voor zoveel koek, cake en taart voor bij de
koffie zorgden.
Al met al dus weer een vliegende start van
het Najaarsproject.
We blijven de hele maand november en de
cember voor de Zorghoeve collecteren.
Zoals dhr. Storms in zijn betoog meldde, is
er behoefte aan een goede trapopgang op de
boerderij. Die moet heel degelijk zijn en
aangepast op intensief gebruik door mensen
met vaak ook een motorische beperking.
Heel fijn, als we hieraan straks een flinke
financiële bijdrage kunnen leveren.
Op Kerstavond wordt er traditiegetrouw
weer gecollecteerd voor Kinderen in de Knel.
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U leest elders in deze Kerkklok, waar de
opbrengst dit jaar heengaat.
Zowel bij de kinderviering als tijdens de
Kerstnachtdienst is de eerste collecte dus
voor dit doel.
Om de Najaarsactie niet tekort te doen, gaat
de Diaconie de opbrengst van deze Kerst
avondcollecte verdubbelen en zal eenzelfde
bedrag uit de reserve bij de Najaarsactie
worden gevoegd.
We zijn blij, dat we in deze maanden beide
acties dichtbij en veraf kunnen en mogen
steunen.
U laat zich dit jaar ook vast niet onbetuigd.
De ervaring heeft ons geleerd, dat we als
Kerkgemeente Schaarsbergen onze  diacona
le verantwoordelijkheid niet ontlopen. Wij
rekenen weer op een schitterende opbrengst!
 
Namens de Diaconie,
Henny Beijer

DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 10 december organiseren we
weer een sfeervolle bijeenkomst. We gaan graag
met elkaar aan de slag om iets moois voor de Kerst
te maken.
We hopen u allemaal te zien!
Hartelijke groet namens de leiding
Hennie van Hunen, 026-3511147

KINDERKERKNIEUWS   
Hallo Meisjes en Jongens,
Wat is het toch een gezellige tijd, die decembermaand!
Alle kinderen hebben er weer lang op gewacht en naar
uitgekeken. De komst van Sinterklaas … Hij is weer
in het land en natuurlijk gaan we zijn verjaardag vieren.
Zijn jullie ook benieuwd wat er in die pakjes zit? Waar
hopen jullie op?
Ook in de kerk hopen we op het een en ander. In de
Adventstijd komen wij als Kinderkerk natuurlijk ook
een aantal momenten bij elkaar en hopen jullie dan
weer te zien.

Er is Kinderkerk op de volgende zondagen:
 2e Advent, 8 december, speciale dienst, 150e ver-
jaardag van onze Dorpskerk (zie artikel)
3e Advent, 15 december en 4e Advent, 22 december.
En op 24 december de Gezinskerstnachtdienst om
19.30 uur (zie artikel) Met het prachtige kerstverhaal
als musical, waar je misschien ook wel aan mee wilt
doen?
Op zondag 5 januari van het nieuwe jaar zien we elkaar
om ieder een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ toe te wensen.
Houd jullie mailbox in de gaten, wij zullen jullie dan
verder laten weten wat er precies gaat gebeuren. Zet
de data maar alvast in jullie agenda!
We wensen jullie allemaal een fijne en mooie decem-
bermaand toe. Tot ziens op de Adventszondagen en
Gezinskerstnachtdienst!
 
Fijne december groeten van ons allen,
Chantal Limburg, Gerra van Hunen en Bea Clerkx
 
 AKTIE KERKBALANS 2020
U bent er nog niet mee bezig maar het College van
Kerkrentmeesters wel. De Aktie Kerkbalans 2020
wordt gehouden van 18 januari tot en met 1 februari
2020.
Ik zou graag ook onze vrijwilligers willen vragen, die
de enveloppen van de Aktie Kerkbalans aan onze
kerkleden bezorgen, hier alvast rekening mee te willen
houden. Weet je nu al dat je niet kunt of weg bent,
mail mij dan even dan kan ik alvast iemand anders
vragen.
 
Henk van Hunen,  hendrikvanhunen@gmail.com

 WERKGROEP VOOR HET
WERELDDIACONAAT
Terugblik bezoek buitenlandse theologiestudenten
 
Zaterdag 2 en zondag 3 november waren Sandile
Mnisi en William Chisa te gast in onze gemeente.
Sandile komt uit Zuid-Afrika en William uit Malawi en
beiden zijn theologiestudent die via het ‘Bridging
Gaps-programma’ drie maanden in Amsterdam ver-
blijven voor theologisch onderwijs en uitwisseling. De
ontmoeting is voor ons allen een bijzondere ervaring
geworden! Met steeds verschillende gemeenteleden
zijn William en Sandile op stap geweest om onze
woonomgeving te verkennen, met Berna en Ineke een
bezoek te brengen aan de herfstfair op zorgboerderij
Hoeve Klein Mariëndaal (najaarsproject), met Aletta
en Ad de Eusebiuskerk te bezichtigen en te horen over
de indrukwekkende historie van Arnhem tijdens de 2e
Wereldoorlog. Op zaterdagavond schoven een tiental
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gemeenteleden met meegebrachte lekkernijen met
hen aan tafel in huize Van Kleef. Het werd een fijn en
gezellig samenzijn met een muzikaal voorproefje op
de kerkdienst en vervolgens tijd voor overnachting bij
gastgezin Nijmeijer. Op uitnodiging van Hette hebben
Sandile en William op hun wijze bijgedragen aan de
feestelijke oogstdienst op zondagmorgen en was er
ruimte voor ontmoeting met de gemeente tijdens het
koffiedrinken en de oogstmarkt. Een ontvangst door
SpringLevend met heerlijke lunch werd een goede
afsluiting. Sandile en William hebben laten weten onze
gastvrijheid en de warme ontmoetingen zeer te
waarderen, waarbij de kerkdienst als een hoogtepunt
is ervaren. Hun afscheidswoorden voor ons: ‘May the
good Lord bless you’. Misschien heeft u ook iets ge-
proefd van wereldkerk zijn?
 
Ineke Antuma.
 
HELPT U MEE OM ONZE KERSTCOL-
LECTE TOT EEN SUCCES TE
MAKEN?
Op Kerstavond collecteren wij dit jaar voor 'Kinderen
in de Knel’. Voor miljoenen kinderen op deze wereld
is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog,
armoede of ziekte.
Veel kinderen leven op straat. Zij worden aan hun lot
overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. Veel
kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven
zonder de bescherming van volwassenen. Hun rech-
ten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op
onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jonge-
ren een rol krijgen in de kerk. Kerst inspireert ons om
uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte
die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een

donkere wereld. Met kerst delen we dit licht met kin-
deren in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en
Moldavië.
Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde.
Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te
verbeteren?
Zoals ieder jaar met Kerst wordt de opbrengst van de
collecte van Kerstavond door de diaconie verdubbeld.
 
Namens de diaconie,
Rens Plaschek

OPBRENGST COLLECTEN OKTO-
BER 2019
In de maand oktober hebben de collecten de vol-
gende bedragen opgebracht:
 
Datum  Diaconie  Kerk     Gebouwen   Koffiepot
                                         en terreinen
 
06-10    €   81,10  € 49,30   € 47,50     € 51,90
13-10    € 145,90  € 56,55   € 39,00     € 13,35
20-10    €   89,00  € 52,87   € 26,40     € 30,70
27-10    €   84,75  € 75,60   € 32,85     € 19,75
 
Henny Roelofsen
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JUBILEUMCONCERT
Zondagmiddag 8 december a.s. – Dorpskerk Schaarsbergen
 
CONCERT DOOR MARJO FINKE, VIOOL EN MICHIEL VANHOECKE, PIANO
 
Zij spelen o.a. sonates van J. Haydn, L. van Beethoven, R. Schumann en J.S. Svendsen
 
 
Graag nodigen we u van harte uit deze middag te komen genieten van boeiende muziekstukken van boven-
genoemde componisten in onze sfeervolle Dorpskerk.
Na afloop van het concert ‘meet and greet’ onder het genot van een drankje.
 
 
Reserveren is niet nodig, een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van deze middag is van harte welkom!
 
 
Waar: Dorpskerk Schaarsbergen, Kemperbergerweg 802
Tijd: aanvang 15.30 uur, de kerk is open vanaf 15.00 uur
 
 
Namens de Werkgroep “150 Jaar Schaarsbergen”
 
Onze website https://www.150jaarschaarsbergen.com
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E X T R A 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 22 DECEMBER  

     
Enthousiaste dames, bekend van Koningsdag en Kerstmarkt, willen 

graag rond de Kerstdagen iets extra's doen voor de mensen die graag 

aanschuiven aan het aanschuifdiner. Omdat er extra feestelijk gekookt 

wordt, zij  de koste  ee alig € ,5  p.p. 
 

ONTVANGST: 17.30 UUR 

     
LOCATIE: DORPSHUIS 

   

 

  

AANMELDEN vóór 18 december   

Jeske Alblas, 026-4422860 
dhschaarsbergen@kpnmail.nl 

Frans van de Kamp, 06-22150306 
vandekampf@planet.nl 
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WINTERJASSEN VOOR DE
KLEDINGBANK
Wat een blije gezichten toen mijn buurvrouw en ik alle
winterjassen inleverden die door onze gemeente
waren verzameld!
Margriet Kok van Diaconie Arnhem was aangenaam
verrast toen ze onze volle auto zag! Met veel moeite
pasten alle jassen in de auto van de kledingbank.
Heel fijn dat wij met onze kleine gemeente eraan bij
hebben gedragen dat de winter wat minder koud is
voor heel veel mensen. Hartelijk bedankt allemaal!
 
Diaconale groet, Marjan van Kleef

OPROEP: INZAMELING HEREN-
SCHOENEN VOOR DE
KLEDINGBANK?
De Kledingbank geeft goed gebruikte kleding aan
mensen met een krappe beurs.
Om het tekort bij de Kledingbank aan winterjassen te
verminderen, was er de actie 'Inzameling winterjas-
sen'. (zie onderstaand artikel) Diverse diaconieën
zamelden winterjassen in voor de Kledingbank. Dit
liep geweldig: veel gebruikte jassen zijn ingeleverd.
 
Van het een komt het ander: We hoorden dat de
Kledingbank ook behoefte heeft aan herenschoenen.
Het plan is nu om herenschoen in te verzamelen tot
zondag 8 december. 
De diaconie zorgt dan dat de schoenen op de goede
plek komen.
Doet iedereen weer net zo enthousiast mee als bij het
inzamelen van de jassen?
 
Warme groet van de diaconie
 

Hoe een diaken zomaar ineens in een
engeltje kan veranderen !

EEN MOOI PIANOCONCERT
Het concert aan de vleugel door Annette Niels en
David Kalff, afgelopen zondag 17 november in onze
Dorpskerk, is een daverend succes geworden. Meer
dan 100 mensen hebben genoten van de boeiende
muziekstukken, die beide pianisten vertolkt hebben
op onze prachtige Feurich vleugel. Met muziek van o.
a. Erik Satie, Philip Glass, Ludovico Einaudi en niet te
vergeten de Oekraïense componist Valentin Sil-
vestrov hebben zij zowel de toehoorders als de vleu-
gel weten te betoveren. Een gezellige ‘meet and greet’
na afloop maakte deze tot een heel bijzondere middag.
Wij willen vanaf hier dan ook beiden nogmaals harte-
lijk danken voor hun prachtig gespeelde programma. 
Wij hopen nog vaker van hen te horen, en naar wij
hopen wederom in onze Dorpskerk!
 
KERSTMARKT SCHAARSBERGEN
Zaterdag 14 december 2019 - Van 16.00 tot 20.00
uur
 
Rondom de pittoreske Dorpskerk van Schaarsber-
gen vindt dit jaar op zaterdag 14 december a.s. de
meest gezellige en sfeervolle kerstmarkt van Arn-
hem plaats.
Meer dan 50 kramen bieden heerlijke delicatessen,
brocante curiosa, snuisterijen en nog veel meer...
Jong en oud ontmoeten elkaar met een lekker
drankje en hapje tussen de geurende houtkorven
bij de horeca tent. Voor de jeugd zijn er diverse
activiteiten zoals ponyrijden, broodjes bakken en
popcorn poffen bij het grote kampvuur. En natuurlijk
luisteren kinderen en ouders naar de prachtige
verhalen van verhalenverteller Hans Platenkamp bij
de kerststal. In de kerk kan men genieten van de
muzikale optredens van ‘Between Two Rivers’, ‘de
Valley Voices’, ‘Qoorieus’ en ‘Stop Talking’. Dit jaar
toont ook  wood carver Sander Boom weer zijn
kunsten.
 
Namens de Oranjevereniging Schaarsbergen
Meer informatie: zie www.ovschaarsbergen.nl
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KERSTMARKT 14 DECEMBER -
Kraam Werelddiakonaat
Zaterdag 14 december a.s. is het weer zover
dat u onze gezellige kraam op de Kerstmarkt
kunt bezoeken. De opbrengst van de verko
pen is bestemd voor het Najaarsproject,
zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal aan de
Diependalseweg 4 te Arnhem. We hopen op
veel aanloop bij onze kraam, waar u onze
mensen van het werelddiaconaat en de dia
conie zult treffen. Er zullen huisgemaakte
lekkernijen, zelfgemaakte kaarten en sfeer
volle kerstgeschenkjes in de verkoop zijn ….
dus mist u onze kraam niet dit jaar! Tot dan!
Bea Clerkx

OOK DE WERKGROEP 150 JAAR
SCHAARSBERGEN OP DE KERST-
MARKT !
Ook wij zijn vertegenwoordigd op de kerstmarkt met
een kraam. U kunt bij ons het enige echte “Woeste
Bier” verkrijgen en zullen wij u op de hoogte brengen
van ons programma voor 2020, dat met onverminderd
enthousiasme en creativiteit doorgaat. Ook u krijgt alle
gelegenheid om zelf actief aan dit programma deel te
nemen en vorm te geven.
Zo wordt op 17 mei 2020 een Open Podium georga-
niseerd, voor ieder die zijn muzikale-, zang- of dicht-
talenten wil presenteren op deze feestelijke middag in
onze Dorpskerk en een groots Theaterspektakel. De
voorstellingen hiervan zullen plaatsvinden van 10 t/m
13 september 2020.
Houdt u vooral onze Kerkklok, Dorpskrant en verdere
nieuwskanalen in de gaten. Wij blijven u op de hoog-
te houden van ons programma.
 
De eerstvolgende data die u alvast in uw agenda mag
zetten zijn:
 
Zondagmiddag 8 december met een concert door
Michiel Vanhoecke en Marjo Finke,
In combinatie met de speciale kerkdienst eerder deze
middag.
 
Zondagmiddag 26 januari 2020, met een bijzonder
orgelconcert door Lars Alexander Mensonides, hier-
over informeren wij u verder in de Kerkklok van janu-
ari 2020.
 
Werkgroep “150 Jaar Schaarsbergen” 
Mail to: 150jaarschaarsbergen@gmail.com
of zie onze website www.150jaarschaarsbergen.com

DAG VAN DE DUURZAAMHEID
Op de dag van de duurzaamheid hadden we in het
dorpshuis interessante sprekers. Bert Roete van het
platform Arnhem Klimaatbestendig en David Willem-
sen van ArnhemAAN waren te gast.
Hete zomers en stevige hoosbuien bepalen steeds
vaker het weerbeeld. Bert Roete kwam met praktische
en makkelijk uitvoerbare maatregelen, die je zelf in je
tuin kunt nemen, om de kans op wateroverlast en
hittestress 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 ArnhemAAN gaf een toelichting op de ener-
gietransitie en wat je daar alleen en samen met het
dorp aan kunt doen.
Bert heeft ons verteld over de risico’s van hittestress.
De zon verwarmt vooral steen en bestrating. Op deze
wijze ontstaan zogenaamde hitte eilanden. Van het
grondoppervlak is 90 % in beheer door particulieren
en slechts 10 % door de gemeente. We kunnen dus
vooral als particulieren iets doen aan de hittestress.
Dit kan bijvoorbeeld door onze tuinen en huizen te
ontharden en te vergroenen. Dat geldt ook voor het
verwijderen van bestrating, het afkoppelen van de
regenwater van het riool, het maken van een groene
daken en, het plaatsen van regentonnen. We kunnen
dat gezamenlijk als buurt oppakken met een buurtac-
tie. Arnhem klimaatbestendig kan ons daarbij onder-
steunen.
David heeft ons diverse aspecten van de energietran-
sitie toegelicht. Aan het einde van 2021 moeten de
gemeenten een warmtevisie per wijk gereed hebben.
Daarin staat hoe de betreffende wijk van het gas af
kan. Dat is een behoorlijke opgave en dat kunnen we
niet alleen. David vertelde dat er een aanjaagfonds
beschikbaar is. Via Arnhem Aan is er een goedgevul-
de ‘gereedschapskist’ met diverse hulpmiddelen voor
het ondersteunen van wijkinitiatieven. In de gereed-
schapskist zitten woonwensenscans, klimaatgesprek-
ken, duurzaamheidslening, monitoren. Er staat een
warmteverkenning online op de site van Arnhem Aan
met een schat aan informatie, die behulpzaam kan
zijn bij het energievraagstuk. Ook Schaarsbergen
komt daar binnenkort op te staan. David heeft ons al
een spiegel voorgehouden en het een en ander laten
zien. Het groen is in kaart gebracht, de geschiktheid
voor zonnepanelen is te zien, het bouwjaar van de
gebouwen, de energie labels en de energieverbrui-
ken. Daar is nog wel wat te winnen!
Meer informatie van het platform Arnhem Klimaatbe-
stendig is te vinden op www.arnhemklimaatbestendig.
nl. De site van ArnhemAAN is www.arnhemaan.nl.
 
Bent u van mening dat wij als werkgroep een geza-
menlijk project kunnen starten, laat het ons weten via
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het emailadres duurzaam.schaarsbergen@gmail.
com.
Ons volgende programmapunt is in ieder geval de
rondgang met een warmtebeeldcamera door Energie-
loket Midden Gelderland. Dit zal plaatsvinden in no-
vember. Veel mensen hebben zich al opgegeven
daarvoor, zodat we waarschijnlijk een tweede avond
in december gaan plannen. U kunt u nog steeds op-
geven op het bovengenoemde emailadres.

 
In het begin van 2020 houden we een zogenaamde
klimaat carrousel. We bezoeken dan een aantal
adressen in de wijk, waar al het een en ander is gedaan
op het gebied van duurzaamheid. We gaan naar een
klimaat neutrale woning, een woning met benutting
zonne-energie en omgevingswarmte en het project
met regenwaterinfiltratie op het plein. Ook hiervoor
kunt u zich opgeven!
Namens de werkgroep,
Ad Paul

GRENZEN AAN DE GROEI
In 1972 verscheen het rapport 'de grenzen aan de
groei' van de Club van Rome, waarin werd gesteld dat
we, uitgaande van het doorzetten van waargenomen
trends in bevolkingsgroei, economische groei en
grondstoffengebruik, op termijn zouden aanlopen
tegen de grenzen van wat de aarde kan verdragen.
Van meer recente datum zijn de veroordeling van de
Nederlandse Staat voor het onvoldoende beschermen
van haar inwoners tegen de gevolgen van milieuver-
ontreiniging en de stikstofuitspraak van de Raad van
State, waardoor veel geplande ontwikkelingen in
Nederland (voorlopig) geen doorgang kunnen vinden.
We moeten inmiddels de CO2-uitstoot verminderen,
evenals de stikstofuitstoot, het gebruik van plastic,
enz. We lopen nu dus daadwerkelijk tegen de grenzen
aan de groei aan. Het was decennialang bekend, maar
het is geen populaire boodschap. Dus werd er onvol-
doende rekening mee gehouden en vooral gekeken
naar hoe we met slimme rekenkundige trucs konden

voorkomen dat we belemmeringen aanbrachten in
ons streven naar continue economische groei.
 
Ook nu duidelijk wordt dat we een aantal grenzen aan
de groei eigenlijk al zijn overschreden wordt vooral de
boodschapper aangevallen en wordt gewezen naar
anderen voor oplossingen. Het besef lijkt niet door te
dringen dat onze huidige manier van exploitatie van
de aarde op termijn niet houdbaar is.
 
We kunnen zonder problemen met veel minder toe
dan we nu gewend zijn. Laten we kritisch kijken of we
bepaalde (nieuwe) spullen echt nodig hebben. Dat kan
leiden tot een houdbare levenswijze op een leefbare
aarde.
 
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG Elst
Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@gmail.
com

SAMEN OP STAP IN DECEMBER
Na wat rondvraag onder de “vaste kern” van
de groep is besloten ook in de “drukke” de
cembermaand met elkaar op stap te gaan.
Daarom gaan we donderdagmiddag 19 de
cember a.s. naar de grootste kerststal van
Europa, in het museumpark Orientalis.
(ruim 100 m2)
Speciaal voor groepen boven de 15 personen
wordt deze kerststal opengesteld, voordat
deze voor het grote publiek zichtbaar is.
(officiële opening is vanaf 20 december a.s.)
Wij hebben dus nog rust en ruimte om dit te
bezoeken!
Natuurlijk gaan we na die tijd weer, met wie
dat wil, samen uit eten.
Gaat U mee? Stuur dan a.u.b. een mailtje
vóór 16 december naar :
Gerravanhunen@hotmail.com of bel me even
026-4450289.
 
Hartelijke groet, Gerra van Hunen
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UITSTAPJE ZANDSCULPTUREN
Afgelopen donderdag 24 oktober hebben we er een
feestdag van gemaakt. Met 17 personen zijn we op
weg gegaan naar de Bijbelse Zandsculpturen in El-
burg. Na ongeveer een uur rijden kwamen we daar
aan. We dachten dat we de eerste waren, en hebben
lang staan wachten op de rest. Maar wij stonden bij
de artiesteningang en de anderen bij de hoofdingang.

We begonnen met koffie en een homp cake. Na een
kleine uitleg konden we op eigen gelegenheid de
beelden bekijken. We waren er allemaal over eens dat
het zeer de moeite waard was. Na nog een bak koffie
zijn we vertrokken naar het PMT in Harskamp. Super
lekker gegeten en na een glaasje wijn kwam de
stemming er nog beter in. Het was een heel leuke dag
en voor herhaling vatbaar. Bedankt, Gerra voor het
organiseren.
Aletta en Marian
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GEEF LICHT - ADVENTSKALENDER
Geef licht! Dat is het thema van de adventskalender.
Advent betekent 'komst'. We kijken uit naar de komst
van Jezus, het licht van de wereld. De adventskalen-
der brengt u iedere dag een stapje dichter bij Kerst. U
ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil vertellen
over Jezus en hoe u zelf een licht voor anderen kunt
zijn.
Op de adventszondagen is er een overdenking.
Daarnaast vindt u in de kalender gedichten en gebe-
den, creatieve suggesties en enkele recepten.
 
Bestel gratis de adventskalender: PKN, JOSEPH
HAYDNLAAN 2A, 3533AE UTRECHT
Dit jaar ontvangt u de kalender niet bij het magazine
Petrus. Als u de kalender wilt ontvangen, kunt u hem
los aanvragen.
 

ARMOEDEBESTRIJDING KERKEN IN
NEDERLAND
Armoede: kerken krijgen meer aanvragen en
geven meer hulp
Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan
de bestrijding van armoede. Ondanks krimp van de
kerk zijn er meer aanvragen geweest en blijft de in-
vestering in geld en uren op peil. Dat blijkt uit het ar-
moedeonderzoek dat vandaag gepresenteerd werd.
Kerken besteedden vorig jaar 40,7 miljoen euro aan
binnenlandse armoedebestrijding. Reken je de omge-
rekende tijd mee die vrijwilligers vanuit kerken aan dit
werk gaven, dan komt er nog eens 40,2 miljoen euro
bij. In totaal een bijdrage van 81 miljoen euro.
Meer mensen deden een verzoek om hulp. In de top
10 van meest genoemde groepen die door kerken
geholpen worden, vond sinds 2012 een verschuiving
plaats. Stonden eerst ‘mensen zonder betaald werk’
bovenaan, nu zijn dat asielzoekers en vluchtelingen.
‘Mensen met een chronische ziekte’ en ‘gezinnen
waarin één persoon betaald werkt’ worden veel vaker
genoemd dan zeven jaar geleden. 
 
Redenen voor hulpvraag
Schulden en een langdurig laag inkomen zijn de meest
voorkomende redenen waarvoor mensen bij een kerk
aankloppen. Andere redenen die kerken en diacona-
le organisaties noemen: vastlopen in loketten van
instanties, last van ingewikkelde formulieren en terug-
vordering van teveel betaalde toeslagen. 
Bureaucratie als veroorzaker van de problematiek van
armoede en schulden staat dus hoog in de ranglijst
van genoemde problemen. De overheid is daarmee
niet alleen armoedebestrijder maar ook veroorzaker

GEZEGEND DE MENS DIE WEET...
Gezegend de mens die weet
dat de stille liefde van God
ons altijd draagt en vasthoudt,
wat er in ons leven ook gebeurt.
 
Gezegend de mens die weet
dat God ons geen moment
uit het oog verliest, ook niet
als het leven ons zwaar valt.
 
Gezegend de mens die weet
dat de weg ons gewezen wordt,
ook al weten wij nog niet hoe
deze gaat en waar hij ons brengt.
 
Gezegend de mens die wakker 
wordt en tot weten rijpt: die
ziet tot voorbij de buitenkant,
die ziet liefde, pure schoonheid,
die ziet het gewaad van God.
 
Gezegend de mens die weet
dat al onze wegen uitlopen tot
in de handen van Hem Die onze
oorsprong en bestemming is.
                               Hans Stolp

van problemen. 
Overheid kan meer doen
Richting de overheid adviseren de kerken om fouten
die mensen maken vanwege ingewikkelde regelingen
of formulieren niet langer als ’fraude’ te bestempelen.
Gelet op de specifieke problemen onder jongeren
pleiten de onderzoekers voor het omhoog brengen
van de jeugdregelingen van 18 naar 21 jaar. Ook
pleiten zij ervoor dat de overheid meer aansluiting
zoekt bij hulpinitiatieven vanuit de kerken. 
Het Onderzoek Armoede in Nederland is alweer de
achtste editie van het driejaarlijkse onderzoek van
kerken rondom armoedebestrijding. Aan het onder-
zoek, georganiseerd door het Knooppunt Kerken en
Armoede, nemen de meeste Nederlandse kerkge-
nootschappen deel. 
Het complete onderzoek is te vinden op knoop-
puntkerkenenarmoede.nl.
De bundel met voornaamste resultaten, verhalen en
achtergrondartikelen is voor 5 euro te bestellen bij de
Protestantse Kerk in Nederland, of via Knooppunt
Kerken en Armoede.
knooppuntkerkenenarmoede.nl/publieksbrochure
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Indien onbestelbaar:  Strolaan 20, 6816 PN Arnhem


