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AGENDA
Actie Kerkbalans van 18 januari t/m 1 februari 2020
 
29 januari        Leeskring, Pastorie, 20.00-21.30 uur
30 januari        Kring “Bijbel in onze tijd”, Consistorie,
                       14.00-15.30 uur
31 januari        Kring 30-50, Dorpshuis, 20.00 uur
 2 februari       Zondag van het Werelddiaconaat
 4 februari       Kerkenraadsvergadering, Consistorie,
                       20.00 uur
 6 februari       Koken voor Kruispunt door Rens
                       Plaschek
11 februari      Ouderenkring, Dorpshuis,
                       14.30-16.30 uur
13 februari      Kring “Bijbel in onze tijd”, Consistorie,
                       14.00-15.30 uur
16 februari      Concert Koor “Volver”, Dorpskerk,
                       15.30 uur
18 februari      Kring “Bijbel in onze tijd”, Consistorie,
                       14.00-15.30 uur
20 februari      “Samen op Stap”, bezoek aan Landgoed
                       Bronbeek
26 februari      Koken voor Kruispunt door Wouter
                       Groothedde
 8 maart          Kosters concert “Keychord” en
                      “Het Kopertje”, Dorpskerk, 15.30 uur
12 maart         Lezing door Alex van Hooff, daarna
                       Dorpsraadvergadering, kerk, 19.30 u.
De cantorij repeteert elke maandagavond in de con-
sistorie van 19.30-21.00 uur.
 
INHOUD
2   Colofon-Agenda-Inhoud
3   Meditatie-Bij de Zondagen
5   In Memoriam- Opbrengst collecten dec. 2019
6   Verder kijken-Uit de gemeente
7   Samen op Stap-Diaconie-Voorbereiding Stille
     Week- Werelddiaconaat
8   Aktie Kerkbalans-Ouderenkring-Kinderkerk-
     nieuws-Concert 8 maart
9   Kring 30-50-Kring Bijbel in onze tijd-Leeskring-
     Samen op Stap febr. 2020-Gratis
10 Koor Capella- Bijzondere kerken

BIJ DE VOORPAGINA:
Deze foto van ons liturgisch centrum werd op kerst-
avond gemaakt door Lisa van Kleef. Alhoewel de
kleuren van het kerkelijk jaar inmiddels groen zijn, is
de foto door zijn felle kleuren zo mooi, dat we hem
rustig kunnen afdrukken in het februarinummer. Vraag
van dochter Lisa aan moeder Marjan: "Waarom staan
er 2 hashtags op"? Zo had moeder dat nog nooit be-
keken, maar zo zie je maar weer dat de jongere ge-
neratie  sommige dingen heel anders beziet. Dank
voor de mooie foto, Lisa!
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BIJ DE ZONDAGEN
Zondag 2 februari, zondag Werelddiaconaat, ds.
Hette Domburg, aanvang 10.00 uur.
 
Sefanja beschrijft een toekomst waarin recht gedaan
wordt aan mensen die kwetsbaar zijn, een ‘arm en
zwak volk’. ‘Ze zullen weiden en rustig liggen, en
niemand die ze stoort’. Een visioen van gerechtigheid
en vrede voor onderdrukte en vervolgde mensen op
aarde. In Mattheüs 5 lezen we de zaligsprekingen van
Jezus. In de lijn van Sefanja troost en bemoedigt hij
mensen die zachtmoedig zijn, naar vrede verlangen,
opkomen voor recht, barmhartig zijn, treuren… Het is
allemaal niet vergeefse moeite, zegt Jezus. Hoe dat
zit, daarover denken we vandaag na.
Aan deze dienst werkt de Werkgroep Werelddiaco-
naat mee. We horen het verhaal van boeren in Oe-
ganda, Afrika.  Zij hebben te maken met de gevolgen
van klimaatverandering. Wij collecteren voor training
en materialen om hun landbouwmethoden aan te
passen.
Schriftlezingen: Sefanja 2:3, 3:9-13 en Mattheüs 5:
1-12
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
Kinderkerk: Gerra van Hunen
 
 
Zondag 9 februari, 5e zondag na Epifanie, ds. Dick
Kruyt, aanvang 10.00 uur
 
“Dit zijn de namen van….” Zo begint het boek Exodus,
het tweede Bijbelboek, het tweede ook uit de Tora,
waaruit tot en met Pasen zal worden gelezen. Exodus,
“Uittocht” is een Paasboek bij uitstek. Het Doodsland,
het diepste oord waar je in wegzinken kunt, kan de
kinderen van God niet blijvend vasthouden. God laat
zijn kinderen niet in het ‘slavenhuis’ wegrotten. De
Eeuwige zet een tegenbeweging in gang.
In de Joodse rangschikking van Bijbelboeken, de
Tenach, heet dit Bijbelboek naar de eerste zin waar-
mee het eerste hoofdstuk opent: “Namen” – Sjemot.
Het begint met de namen van de zonen van Jacob/
Israël die met hun vader naar Egypte gekomen zijn.
Die namen zullen zich vermenigvuldigen, en uit hun
midden komen namen tevoorschijn van hen die aan
de basis zullen staan van het ontstaan van dit volk als
volk van God.
Heel belangrijk zijn de namen van vrouwen, die in
Exodus 1 worden genoemd. Zij staan aan het begin
van de bevrijding van Gods volk. Zij staan óp, omdat
ze zich niet kunnen en willen neerleggen bij een beleid
van angst, buitensluiting, onderdrukking dat uiteinde-
lijk tot verdelging leidt. Vrouwen van Naam roeren
zich, en daarmee blijkt de Eeuwige een plan in gang

GELOOF LAAT EEN MUUR VALLEN
 
 
 
Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist, zei Ben
Goerion. Dat las ik in het boek ‘Geloof laat een muur
vallen’, van Christian Führer. Een boek waarin deze
dominee zijn herinneringen neerschreef aan de jaren
dat hij in Leipzig werkte. Jaren waarin hij met een
handjevol mensen elke week een gebedsdienst voor
de vrede hield.
 
 
En hij beschrijft hoe die wekelijkse gebedsdienst de
bron werd, waaruit een stroompje begon te vloeien
naar de vrijheid. De Nicolaikerk werd een plaats waar
dingen gezegd en gehoord werden, waarvoor buiten
de kerk geen plaats was. En tegelijk was het een plaats
waar de deuren openstonden en iedereen welkom
was.
 
 
Gaandeweg kwamen er meer en meer mensen naar
de vespers toe. Ondanks de toenemende intimidatie
door de geheime dienst en de overheid. En in het
najaar van 1989 kwamen er zoveel mensen naar de
vespers, dat ze niet meer in de kerk pasten. Op 9
oktober stroomden tienduizenden toe, die het hele
plein voor de kerk vulden. En ze liepen daarna in een
vreedzame mars door de straten van Leipzig, telkens
roepend: “zonder geweld”.
 
 
En het lukte: de demonstranten gebruikten geen ge-
weld. En zo kregen ook leger en politie geen aanleiding
om geweld te gebruiken. Het bleef rustig, ondanks de
dreiging die in de lucht hing en de voorbereidingen die
leger en politie getroffen hadden om in te grijpen. Na
die dag werd het nooit meer hetzelfde. Korte tijd later
viel de Berlijnse muur, de communistische dictatuur
was voorbij.
 
 
Het is een inspirerend verhaal om te lezen. Het is een
verhaal dat laat zien, hoe belangrijk het is om als kerk
betrokken te zijn bij de samenleving. De verbinding te
leggen tussen wat er gaande is in het land en de inhoud
van je geloof. Christian Führer deed dat consequent.
Zijn geschiedenis laat zien, dat een paar mensen het
verschil kunnen maken. Door uit geloof te handelen,
zonder geweld. Door vol te houden, ook als het jaren-
lang vruchteloos lijkt te zijn wat je doet.
 
Ds. Hette Domburg
 
 

 

3



te zetten dat de weg opent naar de vrijheid van Gods
kinderen.
Schriftlezingen: Exodus 1 en Mattheus 5:13-16
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 16 februari, 6e zondag na Epifanie, ds.
Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
 
In Exodus 2 lezen we over de geboorte van Mozes en
over zijn moeder en zusje, die ervoor zorgen dat hij in
leven blijft. Zij negeren het bevel van de farao om
jongetjes te verdrinken. Ook speelt de dochter van de
farao een rol. Zij is ‘vol medelijden’ en haalt het kind
uit het water. Opnieuw draait het in deze geschiedenis
om vrouwen die de wil van farao omzeilen en het
kwetsbare leven voorrang geven boven de wet. En
dat alles heeft met geloof te maken, zegt Hebreeën
11. Welk geloof is dat? Hebben wij daar ook iets van?
Daarover denken we vandaag verder na. We doen dat
samen met de Werkgroep Duurzaamheid, die zich
inzet om mensen op Schaarsbergen te bewegen tot
keuzes voor duurzaam leven. Vanuit het verhaal over
Mozes zijn verrassende lijnen te trekken die daarmee
te maken hebben. Aan het eind van de dienst komt de
werkgroep met een bijzondere onthulling!
Schriftlezingen: Exodus 2: 1-10 en Hebreeën 11: 1-2,
23
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Alette Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 23 februari, 7e zondag na Epifanie, ds.
Hette Domburg, aanvang 10.00 uur. Viering van
Heilig Avondmaal, m.m.v. de cantorij.
 
Als Mozes opgroeit kiest hij partij voor zijn onderdruk-
te volksgenoten in Egypte. Maar als hij besluit een
Egyptenaar dood te slaan, moet hij vervolgens vluch-
ten voor de farao. Hij komt terecht in Midjan, een ver
land. Opnieuw komt Mozes in actie, wanneer hij ziet
dat een paar vrouwen die hun vee te drinken willen
geven in het nauw gedreven worden door herders. Hij
komt voor hen op en jaagt de mannen weg. Vervolgens
krijgt hij onderdak bij de familie van de vrouwen en
mag hij met één van hen trouwen. Ze krijgen een kind
en noemen het Gersom, ‘vreemdeling daar’, want zegt
Mozes: ‘ik ben een vreemdeling geworden in een
vreemd land’. Een naam met een betekenis. Mozes
weet wat het is om vreemdeling te zijn.  Hoe belangrijk
zal dat blijken te zijn, onderweg naar de bevrijding van
zijn volk? Hebben wij zelf ervaring met vreemdeling
zijn? En wat betekent dat voor ons?

Schriftlezingen: Exodus 2: 11-25 en Hebreeën 11: 1-2,
23-27
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Frans Kappelle
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 1 maart, 1e van de Veertigdagentijd, ds.
Ronald Heins, aanvang 10.00 uur
 
Mozes leefde in de woestijn en weidde daar de
schapen van zijn schoonvader Jetro. Na de jaren van
status aan het hof in Egypte, leefde hij hier een leven
waarin hij op zichzelf was teruggeworpen. Zo had het
kunnen blijven, ware het niet dat God iets anders met
hem voorheeft. Een engel van de Heer verschijnt in
een brandende braamstruik. Hoe is het mogelijk.
Mozes loopt al tegen de tachtig, maar het beste en
meest wezenlijke in zijn leven staat nog te gebeuren.
Mozes vindt zichzelf te onbeduidend en te klein: "Wie
ben ik om dat te doen?" Een vraag die wij onszelf ook
weleens kunnen stellen. Horen wij dan ook Gods
antwoord: "Ik zal bij je zijn"?
Schriftlezingen: Exodus 3:1-18
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Karianne Hulshof
Organist: Michiel Vanhoecke

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Er is bericht van het CIBB (de kerkelijke instantie die
begrotingen en jaarrekeningen beoordeelt) dat de
begrotingen van diaconie en college voor 2020 beide
zijn goedgekeurd.
De nieuwe classispredikant, dr. J. van Beelen, die ter
kennismaking onze vergadering zou bezoeken, is
ziek. Dat bezoek wordt dus verplaatst naar de febru-
ari-vergadering.
Er wordt met tevredenheid teruggekeken op de
150-jaar-Dorpskerk bijeenkomsten van de afgelopen
maanden. De data waarop in 2020 bijeenkomsten zijn
gepland, worden genoemd.
De voorbereidingen voor met name het toneelspekta-
kel in september, gaan nu de volle aandacht opeisen.
Op de volgende diensten wordt teruggeblikt:
– 8 december; de feitelijke 150e verjaardagsdienst
met daaropvolgend het concert van Michiel Vanhoec-
ke en Marjo Finke. De inbreng van voormalige predi-
kanten in die dienst wordt zeer op prijs gesteld;
– de kerstdiensten; ook die waren goed bezocht en
de inbreng van gemeenteleden wordt gewaardeerd.
Er wordt ingebracht dat in de dienst van 19 januari de
opbrengst van de najaarsactie zal worden overhan-
digd.
Vanuit het college zijn er de volgende mededelingen:
– Innerwheel (de vrouwelijke vertegenwoordiging van
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de Rotary Club) wil de kerk een cadeautje geven t.g.
v. het 150-jarig bestaan. Henny Roelofsen wil graag
van de kerkenraad voorstellen horen over wat dat zou
kunnen worden.
– De Hoge Veluwe wil Dorpsraad en kerk een boom
en een bank geven. Henny Roelofsen regelt dat ook
met betrokkenen.
– Op de woensdagavonden gaat het koor Capella
Arnhem in de kerk repeteren, voorlopig voor een half
jaar.
– Komende zomer komt er weer een Sonsbeek-ten-
toonstelling. Er zal dan een ‘link’ worden gelegd tussen
Sonsbeek en Kröller-Muller in de vorm van een wan-
delroute die ook over het kerkelijk erf loopt. Op die
route worden onderweg kunstwerken geplaatst, wel-
licht ook op ons terrein. Zou het niet aardig zijn als we
proberen om, in ieder geval in het weekend, de kerk
open te stellen voor passerende wandelaars?
– Leo Uijl deelt mee dat de etage van het pastorie
Logeerhuis, die op 1 maart vrijkomt, vanaf 1 april weer
voor een half jaar is verhuurd.
– Henk van Hunen vertelt dat de actie Kerkbalans weer
is opgestart.
 
Fred Bosman, Scriba
 

IN MEMORIAM MARION VAN
LONKHUYZEN
Op dinsdag 31 december is op 94 jarige leeftijd Mari-
on van Lonkhuyzen-Holtrust, na een kort ziekbed,
thuis overleden. De familie verliest in haar een ‘kleur-
rijke geliefde’.
 
Johanna van Lonkhuyzen-Holtrust werd in 1925 ge-
boren in Harderwijk. Zij hoorde bij de oudsten in een
gezin met 10 kinderen. Haar ouders hadden elkaar in
Amerika ontmoet en bleven hun leven lang met regel-
maat naar Amerika reizen, onder andere voor familie-
bezoek. Dan rustte de zorg voor de jongere kinderen
bij de oudere en Marion of Joop, zoals ze ook genoemd
werd, werd een soort tweede moeder voor de jongste
kinderen.
De vader van Marion had in Harderwijk een soepfa-
briek. In de oorlog deelde hij soep uit aan de mensen
uit de grote steden die langskwamen op zoek naar
eten. Ze kregen er ook een Bijbeltekst bij. Geloof was
belangrijk in het gezin Holtrust en iets om te delen met

anderen.
Na de oorlog trouwde Marion met Johan Pieter (Hans)
van Lonkhuyzen, die notaris werd in Arnhem. Samen
woonden ze lange tijd aan de Strolaan. Dat Marion en
Hans zelf geen kinderen kregen was een groot verdriet
in haar leven. Ze hielden veel van kinderen en het huis
aan de Strolaan was voor de neefjes en nichtjes dan
ook een plaats waar ze graag naartoe gingen. Logeren
was er een feest.
Marion was sinds 2012 weduwe. De laatste jaren
woonde ze in Rosorum Residentie aan de Amster-
damseweg. Nu zij oud was bleven broers, neven en
nichten haar trouw bezoeken en met liefde verzorgen.
Het geloof betekende veel voor haar en zij sprak daar
openlijk over.  Ze had ook haar vragen bij Gods wegen,
die ze niet altijd begrijpen kon als het leven moeilijk
was en haar gebed niet werd verhoord. En tegelijk had
ze een groot geloofsvertrouwen. Op 7 januari jl.
hebben we in een dienst van Woord, gebed, dank en
muziek afscheid van Marion genomen. De overden-
king ging uit van de tekst op de rouwkaart: ‘Mijn ge-
nade is u genoeg’ (2 Kor. 12:9). Misschien was het
deze genade die haar droeg door het leven heen, ook
door verdriet en gemis. Na de dienst is Marion begra-
ven op Vredenoord.  Wij wensen haar familie en allen
die haar missen sterkte toe. Dat zij troost mogen
vinden in goede herinneringen en dat God hen nabij
mag zijn in de tijd die komt.
 
Hette Domburg
 

OPBRENGST COLLECTEN DECEM-
BER 2019
In de maand december hebben de collecten de
volgende bedragen opgebracht:
 
Datum    Diaconie   Kerk    Gebouwen    Koffiepot  
               
                                           en terreinen
01-12       €   91,40   €   43,30    €   44,77   € 15,90
08-12       € 167,65   € 139,62    €   70,85   € 17,00
15-12      € 111,20    €   79,05    €   50,60   € 18,40
22-12      € 104,20    €   65,92    €   51,37   € 26,75
24-12 I    € 134,10    €   73,26
24-12 II   € 408,79    € 177,37    € 269,22
25-12      € 136,65    € 152,52    € 105,40
29-12      €   53,35    €   42,50    €   25,00   € 15,70
31-12      €   86,60
 
Tijdens de Kerstmarkt is aan de uitgang van de kerk
gecollecteerd met als resultaat een bedrag van
€ 591,31. De bloemenpot is op 24 december ge-
leegd en bevatte € 51,35.
 
Henny Roelofsen
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VERDER KIJKEN
Sebastiaan  Stekelenburg kwam met het idee om eens
met de groep Verder Kijken, een bezoek te brengen
naar een plek waar ons afval blijft. Daarom bezochten
we op 15 januari met 12 kinderen het ACV in Heelsum.
Hier kunnen mensen uit de omliggende gemeentes
hun afval naar toe brengen.
Voor iedere soort afval was een aparte plek ingericht.
Klein chemisch afval, wordt eerst door medewerkers
van het afval brengstation getest, om het daarna in de
juiste bak te doen.
We zagen de verschillende containers waar het afval
gescheiden ingegooid kan worden. Daarna worden de
volle containerbakken naar de verschillende afval
verwerkingsbedrijven gebracht. Herkenbare contai-
ners voor plastic, papier en glas, zoals wij die thuis
hebben stonden er ook.
We werden door Bjurn rondgeleid af en toe vroeg hij

of wij weten wat er daarna van het afval gemaakt
wordt. Tot slot had hij voor ons allemaal nog een leuk
presentje: een mini kliko!  Het was weer een leuke en
leerzame middag!
Nicolien en Gerra

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Mevr. M. van Lonkhuyzen-Holtrust op 31 december
2019 in de leeftijd van 94 jaar,  Rosorum Residentie,
Amsterdamseweg te Arnhem.
 
Ingekomen:
Mevr E.J.L. van Wijk-Sizoo wonende te Ooster-
beek;
Dhr. Johan Kruithof wonend aan de Scheidiuslaan;
Mevr. Ines Sandick wonend aan de Kemperberger-
weg;
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SAMEN OP STAP MUSEUMPARK
ORIENTALIS DECEMBER 2019
Op 19 december jl. trokken wij met 15 man
sterk naar museumpark Orientalis.
Gerra had voor elkaar gekregen dat wij één
dag voor de officiële opening de grootste
kerststal van Europa mochten bekijken.
Vooraf kregen we koffie met gebak en beke
ken een instructiefilm. De kerststal wàs
groot. Roel den Dulk en Fred van de Zwart
hebben hem samen gemaakt. Behalve de
geboortestal zag je o.a. ook de herders op de
velden met de engelen; de vlucht naar Egyp
te; gelijkenissen zoals de verloren zoon;
Nazareth: het dagelijks leven. Des te langer
je keek, des te meer je ontdekte. Onvoorstel
baar. We waren diep onder de indruk. Daar
na zagen we kerststallen uit alle uithoeken
van de wereld geschonken aan Orientalis. We
konden alles in alle rust bekijken. Na afloop
hebben we heerlijk gegeten bij het PMT. Het
was al met al een zeer geslaagd uitje.
Jopie Smits

DIACONIE
Onze Najaarsactie ten bate van de Zorgboerderij
Hoeve Klein Mariendaal heeft een prachtig bedrag
opgeleverd. Op zondag 19 januari mochten we een
cheque ter waarde van maar liefst 2.956,13 euro
aanbieden. Geweldig! U allen hiervoor heel veel dank!
Natuurlijk gaan we ook in 2020 weer onvermoeibaar
verder met onze diaconale activiteiten.
De opbrengsten van de collectes in januari gebruiken
we, om onze reserves weer wat aan te vullen. De
verdubbeling van de collectes op Kerstavond ten
behoeve van Kinderen in de Knel is altijd een flinke
aanslag op ons budget. Ook deze keer mochten we
maar liefst 542,89 euro voor dit doel overmaken. Ook
werd in december werd, op verzoek van Kerk in Actie,
een gift van 250 euro overgemaakt voor noodhulp aan
Soedan. In februari en maart is er veel aandacht voor
het Werelddiaconaat. Traditiegetrouw is dat op de

eerste zondag van februari. In de meeste PKN-ge-
meenten wordt er dan gecollecteerd voor het Wereld-
diaconaat. Deze traditie is ontstaan na de Stormramp
op 1 februari 1953, toen ons land veel steun uit het
buitenland heeft gekregen. Daarom sindsdien deze
collecte, bestemd voor een doel wereldwijd. Ook onze
gemeente doet hieraan mee. U kunt daarover in deze
Kerkklok meer informatie lezen.
In maart start de Voorjaarsactie. Deze activiteit wordt
ook door onze Werkgroep Werelddiaconaat georga-
niseerd. U leest daar in de volgende Kerkklok stellig
meer over.
Voor nu wensen we elkaar een mooi en gezegend
diaconaal 2020 toe!
Namens de Diaconie,
Henny Beijer

VOORBEREIDING STILLE WEEK
Samen zorgen voor mooie vieringen in de week voor
Pasen? Dat kan! Graag nodig ik u en jou hierbij uit
voor de voorbereidingsgroep. We verdiepen ons
eerst in de betekenis van Pasen en de verschillen-
de vieringen van de Stille Week. Daarbij gaat het
ook om verbinding naar ons dagelijks leven. Ver-
volgens zoeken we hierbij liederen, teksten en
beelden en maken hiervan een mooie liturgie. En
passant leren we elkaar beter kennen en denken
we samen na over geloof en leven. Ontmoeting en
gezelligheid zijn daarbij belangrijk! En creatieve,
alternatieve voorstellen zijn van harte welkom!
Voorgestelde data: 20 februari, 12 en 26 maart,
van 20.00 tot 21.30 in de pastorie. Mochten data en
tijden een probleem zijn, meld u/je toch gewoon aan,
dan zoeken we in overleg naar een alternatief.
Aanmelden bij Hette Domburg.

WERELDDIACONAAT
Zondag werelddiaconaat 2 februari 2020 -  Oegan-
da – Goed boeren in een lastig klimaat
 
Uit dankbaarheid voor de hulp die Nederland vanuit
de hele wereld heeft ontvangen na de watersnood-
ramp in 1953, hebben de kerken een jaarlijkse zondag
Werelddiaconaat op de eerste zondag van februari
vastgesteld. Op deze zondag is de collecte bestemd
voor hulp aan mensen en gebieden in de wereld die,
net als Nederland in 1953, in rampzalige omstandig-
heden verkeren.
Dit jaar nemen wij u mee naar Oeganda. In het noor-
den van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te
verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de
wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte,
soms staan de velden onder water. Hoe verbouw je
dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegande-

7



se kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het
dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnie-
ken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter sa-
menwerken, samen sparen, hun oogst samen te
verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie
tegen te gaan: ze planten bomen, leren houtbespa-
rende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsge-
meenschappen en durven ze weer te geloven in de
toekomst van hun dorp. In de liturgie en gebeden is
aandacht voor mensen in nood en de opbrengst van
de collecte is voor steun aan boerengezinnen in Noord
Oeganda, om hen weerbaar te maken tegen de kli-
maatverandering. Helpt u mee?
 
EEN GOEDE OOGST MAAKT GEZINNEN MINDER
KWETSBAAR
 
Werkgroep werelddiaconaat
Ineke Antuma

ACTIE KERKBALANS 2020
Op het moment van dit schrijven moet de Actie Kerk-
balans nog van start gaan. Desalniettemin hoop ik dat
de vrijwilligers, die de enveloppen gaan rondbrengen
en weer ophalen daarin zullen slagen. Hen wil ik in de
eerste plaats hartelijk bedanken voor hun inzet. Vrij-
dag 7 februari hopen we de eerste balans op te kunnen
maken, door alle ontvangen antwoordstrookjes te in-
ventariseren. Op basis van uw toezeggingen kunnen
wij als kerk te Schaarsbergen uitvoering geven aan
ons beleidsplan 2020. Het is daarom voor ons van
belang dat we alle antwoordstrookjes op korte termijn,
graag ingevuld, weer mogen terugontvangen. Mocht
u vergeten zijn de antwoordenveloppe af te geven of
op te sturen, dan kunt u deze altijd nog bij mij in de
brievenbus deponeren op Strolaan 20, 6816PN, of op
zondag afgeven aan de ouderling/rentmeester. In de
volgende Kerkklok laten wij u weten hoeveel de tota-
le toezegging is geworden.
 
Namens het college van Kerkrentmeesters,
Henk van Hunen.

DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 11 februari a.s. gaan we van een
beamer-presentatie van Oud Schaarsbergen ge-
nieten. Dat belooft weer veel gespreksstof.
Iedereen is van harte welkom! Graag tot dan.
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147
 

KINDERKERKNIEUWS  
Deze maand hebben we Kinderkerk op 2
februari a.s. Het is dan de zondag van het
Werelddiaconaat. In de Kinderkerk horen
jullie hoe Jezus opgroeide en wat hij deed
toen hij ongeveer zo oud was als jullie nu
zijn. Natuurlijk zullen we ook praten over
wat Werelddiaconaat is, misschien zien we
er wel een filmpje van.
Kom je ook? Natuurlijk mag je altijd een
vriendje, vriendinnetje of iemand anders
meenemen.
Groetjes, Bea, Chantal en Gerra
 

KOSTER CONCERT DOOR HET KO-
PERTJE EN KEYCHORD
Zondagmiddag 8 maart a.s., Dorpskerk Schaarsber-
gen - Aanvang: 15.30 uur
 
Onze kosters Inga Breur (Het Kopertje) en Mark Alblas
(Keychord) zijn ook op muzikaal gebied een ongeë-
venaard duo.
 
Het Kopertje is een ensemble van 5 blazers, dat het
leuk vindt om met elkaar bijzondere en gevarieerde
muziek te spelen. Zij verzorgen dit concert samen met
A Capella kwartet Keychord, een vocaal mannenkwar-
tet dat o.a. Close harmony en Barbershop songs
brengt.
 
Graag nodigen we u van harte uit deze middag te
komen genieten 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!
 
Werkgroep “150 Jaar Schaarsbergen”
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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 in het
Dorpshuis om 20.00 uur op de volgende data:
vrijdag 31 januari, woensdag 18 maart en
vrijdag 15 mei.
Op 31 januari is het thema ‘Dat maakt mij
gelukkig’. Wat is dat voor jou? En wat is het
niet? Aan de hand van muziek en korte
tekstfragmenten delen we onze inzichten en
ervaringen. Contact: Hette Domburg, Niels
van Hunen.

KRING BIJBEL IN ONZE TIJD
De Bijbel lezen als een actueel boek. Omdat
het gaat over menselijke ervaringen die ook
voor ons herkenbaar zijn. En als we ons erin
herkennen, dan gaan de teksten spreken. En
komen wij met elkaar in gesprek. Zo maken
we plaats voor ‘God in ons midden’, terwijl
er voor onszelf ook alle ruimte blijft. Heeft
u of heb jij belangstelling om mee te doen?
Wees welkom!
Data komende tijd: 13 en 18 februari van
14.00 tot 15.30 in de consistorie.
Meer weten? Neem contact op met Hette
Domburg.
 

LEESKRING
4 avonden in gesprek aan de hand van een
boek op het snijvlak van geloof en samenle
ving. We beginnen deze serie met twee
avonden over het boek van Yvonne Zonder
op, ‘Ongelofelijk. Over de verrassende come
back van religie’. Daarna lezen we nog
tweemaal een hoofdstuk of artikel dat aan
sluit op dit thema. We lezen thuis de teksten
en komen dan bij elkaar van 20.00 tot 21.30
in de pastorie. Data: 29 januari, 11 maart,
22 april en 13 mei. Meer weten? Mail of bel
Hette Domburg, of spreek me even aan.
 

SAMEN OP STAP IN FEBRUARI 2020
Op donderdag 20 februari a.s. gaan we naar Land-
goed Bronbeek.
Op voordracht van een van onze vaste deelnemers
gaan we naar het 19e- eeuws paleis, nu een museum
met exposities over de koloniale geschiedenis van
Nederlands-Indië.
Vooraf drinken we koffie en thee in Kumpulan, het
restaurant op het terrein. Na de rondleiding door een
gids zullen we er ook  samen gaan eten. Wilt U  later
bij het eten aansluiten, stuurt U dan  even een bericht-
je naar mij in verband met reservering.
Hebt U zin om mee te gaan? Even een mailtje of te-
lefoontje naar Gerra van Hunen
026-5540289 of gerravanhunen@hotmail.com.
In de week voor ons bezoek krijgt u dan alle info over
de tijden en dergelijke.
Hartelijke groet,
Gerra van Hunen

GRATIS
Velen van ons hebben (te) veel spullen in huis en er
zijn veel artikelen die we zelf niet zouden kopen, omdat
we weten dat we ze nooit zullen gebruiken. Het wordt
echter wat anders als we zo'n artikel gratis aangebo-
den krijgen. Dan krijgen we vaak het idee dat we
onszelf tekort doen als we het niet aannemen, ook al
weten we nog steeds dat we het nooit zullen gebrui-
ken. Veel winkels maken daar handig gebruik van door
een gratis product aan te bieden als we een ander
artikel aanschaffen. Daardoor lijkt het product dat we
willen kopen opeens goedkoper, want je krijgt er iets
gratis bij. (Maar je trekt in gedachten toch al snel de
prijs die het gratis artikel zou moeten kosten af van de
prijs die je moet betalen voor het product dat je wel
wilt hebben.) Zijn we dan sterk genoeg om dat gratis
product te weigeren of nemen we het toch maar aan
'om er iemand anders blij mee te maken'? Als we het
gratis product wel aannemen geven we het signaal af
dat we het gratis product interessant vinden. Er zal
dan meer van dit product gemaakt worden. Ook laten
we zien dat de actie werkt en dus zal een vergelijkba-
re actie vaker worden gehouden, waarbij meer over-
bodige artikelen worden weggegeven. Als we echter
duidelijk aangeven dat we het gratis product niet
hoeven, zal de aanbieder eerder op zoek gaan naar
een andere manier van promotie. Dat kan voorkomen
dat veel overbodige spullen worden gemaakt en dat
is de grote winst voor het milieu: maak geen overbo-
dige spullen.
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG Elst
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KOOR CAPELLA  ARNHEM
Koor Capella Arnhem is een koor met leden uit Arnhem
en omstreken. Gelovig en niet gelovig. Een avond vol
ontspanning, ontmoeting en beleving. Stemtechnie-
ken leren en/of verbeteren. De muziekgeschiedenis
ontdekken. Kortom, een avond iets heel anders doen.
Sommigen leden zingen al heel lang bij Capella Arn-
hem en maken er vrienden voor het leven. Anderen
komen als twintiger en keren terug als de kinderen wat
groter zijn. En er zijn mensen die op projectbasis mee
doen. We zijn heel flexibel!
Woensdag 8 januari jl.  zijn we gestart op een nieuwe
locatie: Dorpskerk Schaarsbergen. Gratis parkeren
voor de deur. Kom woensdagavond gerust even bin-
nen kijken en de sfeer proeven. We gaan aan de slag
met een mooi barok programma (Bach en Händel)en
hebben nog plek voor enkele zangers/zangeres-
sen.(SATB) Misschien iets voor jou? Kom dan eens
langs op de woensdagavond, van 20:00-22:00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.capella-arnhem.
nl of stuur een mail naar info@capella-arnhem.nl
 
Martha Pieper, (secr.)

NAJAARSPROJECT DIACONIE
In de kerkdienst van zondag 19 januari werd de op-
brengst van het najaarsproject van de Diaconie - de
Zorgboerderij Mariëndaal - overhandigd. Op bijgaan-
de foto's ziet u de cheque overgaan in de handen van
de leiding van dit zorgproject, die de gemeente mee
kon delen dat besteding inmiddels is gerealiseerd met
het aanbrengen van een mooie vaste trap naar de
hooizolder. (Foto's: Rens Plaschek en Nina)

BIJZONDERE KERKEN
Er waren  in diverse kerkklokken mooie opnames te
zien van bijzondere kerken, recentelijk nog de Sagra-
da Familia in Barcelona en in het afgelopen nummer
zelfs onze "eigen" Eusebiuskerk.  Een gemeentelid
reikte ons bovenstaande foto aan, niet vanwege de
bijzondere kwaliteit van de foto, want hij is in de winter
genomen en dan is het donker en sneeuwerig in
Helsinki. Want daar staat deze grottenkerk, geheel
uitgehouwen in de rotsen en van binnen een schitte-
rend interieur met o.a. een mooi orgel. De officiële
benaming van de kerk in het Fins is : Temppeliaukion 
en als u geinteresseerd bent om het fraaie interieur te
bekijken is er een uitgebreide fotoreportage op
Google te zien.
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Indien onbestelbaar:  Strolaan 20, 6816 PN Arnhem


