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AGENDA
 3 maart          Kerkenraadsvergadering, 20.00 uur,
                       Consistorie
 8 maart          Kosterconcert “het Kopertje” en
                      “KeyChord”, 15.30 uur, Dorpskerk
10 maart         Ouderenkring, Dorpshuis, 14.30 u.
11 maart         Leeskring, Pastorie, 20.00-21.30 u.
12 maart         Lezing Alex van Hooff, aansluitend
                       Dorpsraadvergadering, 19.30 uur,
                       Dorpskerk
18 maart         Kring 30-50, 20.00 uur, Dorpshuis
18 maart         “Verder kijken .. “, bezoek aan
                       Kruispunt voor daklozen
22 maart         Aanschuifdiner, 17.30 uur, Dorpshuis
26 maart         Bezoek Hoge Veluwe, Samen op Stap
28 maart         Stiltewandeling ‘Springlevend’,
                       10.00 uur, Pastorie
 3 april             Koken voor Kruispunt door familie
                       van Kleef
 5 april             Pianoconcert “die sieben letzten
                       Worte unseres Erlösers am Kreuze”
                       van Haydn door Michiel Vanhoecke,
                       15.30 uur, Dorpskerk
18 april            Boeken inleveren t.b.v. boekenmarkt
                        bij de Dorpskerk van 10.00-11.30 uur
 

De cantorij repeteert elke maan
dagavond in de consistorie van
19.30-21.00 uur.

INHOUD
2   Colofon-Agenda-Inhoud
3   Overdenking-Kerkdiensten
4   Uit de kerkenraad
5   kerkbalans-Diaconie-Werelddiaconaat
6   Collecten-Aanschuifdiner-Samen op Stap
7   Uit de gemeente-In Memoriam-Sobere maaltijd
8   Kostersconcert-Groene kerk
9   Paaskaars-Bijbelkring-Feestje
10 Kinderkerk-Concert-Springlevend
11 Paasgroeten-Duurzaam Schaarsbergen
12 Klimaatcarrousel
13 Lezing Alex v. Hooff- DuurZsaamheid
14 Wereldgebedsdag-Boekenmarkt

....waardoor het licht komt stromen
Dat was het geval in de kerk van Playa des Ingles op
Gran Canaria, waar elke zondag maar liefst 8 diensten
worden gehouden: Spaanse, Engelse, Duitse en
Nederlandse diensten, de laatste om half vijf middags.

Foto voorpagina:
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BIJ DE ZONDAGEN
1 maart, 1e zondag van de 40 Dagentijd, 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
 
 
8 maart, 2e zondag van de 40 Dagentijd, ds. Wim
van der Kooij, aanvang 10.00 uur
 
Omdat ik in de Kerkklok van februari las dat het accent
in de diensten ligt op de lezingen uit Exodus ga ik
proberen om daar bij aan te sluiten met Exodus 4:
1-17. Een hoogst wonderlijk verhaal over Mozes die
van God naar Egypte moet gaan om de Israëlieten uit
het leven daar te bevrijden. Mozes stribbelt behoorlijk
tegen en moet dan tekenen doen. Eerst moet hij zijn
staf op de grond gooien die dan verandert in een slang.
Daarna moet hij een hand in z’n boezem steken en
die wordt melaats. Tenslotte moet hij water uit de Nijl
uitgieten op het droge en het water wordt dan bloed.
Ik dacht: wat moet ik met dit bijbel verhaal en waar
kan ik het doortrekken naar ons leven vandaag?
Misschien dat het boek -wat momenteel de leidraad
is op de gesprekskring van collega Domburg- van
Yvonne Zonderop  “Ongelofelijk” (over een verrassen-
de come-back van religie)  me kan helpen als een
eye-opener om het verhaal uit Exodus 4 naar ons
leven door te trekken.
Schriftlezingen: Exodus 4: 1-17
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
15 maart, 3e zondag van de 40 Dagentijd, ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur
 
Mensen worden niet zomaar vrij. Mensen die gebukt
gaan onder zware lasten kunnen zo moedeloos en

VEERTIG DAGEN DE TIJD
 
We gaan op naar Pasen, een feest dat met de vrolijk-
heid van de lente gevierd mag worden. Maar voor we
daar zijn, gaan we door de Veertigdagentijd heen.
Veertig dagen, dat is een tijd van voorbereiding. Jezus
begon zijn openbare optreden na veertig dagen vasten
in de woestijn. Veertig herinnert aan de veertig jaren
voorbereiding die het volk Israël kreeg in de woestijn.
 
Hoezeer we ook verlangen mogen naar het opgewek-
te (!) en het vrolijke van het geloof, we kunnen niet
heen om de ernst en droefheid van de periode die
eraan vooraf gaat. Stilstaan bij het leven van Jezus
Christus is stilstaan bij de weg die hij gegaan is, de
weerstand die hij ontmoette en het geweld dat hij
onderging.
 
Zonder die weg verliezen we het zicht op wie hij
werkelijk was en daarmee ook, op wie hij voor ons zou
kunnen zijn. Zonder stil te staan bij de weg van Jezus
verliezen we ook het zicht op de echte wereld om ons
heen: een wereld waarin het leven van zovelen ge-
broken wordt. Het is juist in die wereld dat het geloof
betekenis (en handen en voeten) moet krijgen.
 
Stilstaan bij het lijden van Christus is niet alleen stil-
staan bij het geweld en het verzet in de wereld, maar
ook in onszelf. Daarom noemen we deze periode ook
Vastentijd, dat is een tijd voor bezinning en inkeer.
Een tijd om ons leven af te stemmen op God en ons
bewust te worden van dingen die ons daarbij in de
weg staan. Vasten is een manier om daarmee bezig
te zijn.
 
Veertig dagen, als voorbereiding op Pasen. Zodat we
straks kunnen vieren, dat de onvolmaaktheid van de
wereld en van ons eigen leven niet het laatste woord
hebben. Dat God de schepping niet laat aan kwade
machten, maar vasthoudt in liefde.
 
Ds. Hette Domburg
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uitgeput raken, dat ze niet meer willen luisteren naar
hoopvol nieuws. En mensen die gewend zijn te heer-
sen over anderen, zijn niet zomaar op andere gedach-
ten te brengen. Er is veel voor nodig om hen ertoe te
bewegen hun macht op te geven. Dat blijkt ook in de
verhalen van vandaag, over moedeloos geworden
slaven en een halsstarrige farao. En toch, zegt God,
toch zal ik mijn mensen bevrijden. Hoe dan? En welke
rol spelen mensen daarin? Herkennen wij iets van de
moedeloosheid enerzijds, de halsstarrigheid ander-
zijds? En van bevrijding, in het klein en in het groot?
Schriftlezingen: Exodus 6: 2-9 en Exodus 6: 28 - 7: 7
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Alieke Stijf
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
22 maart, 4e zondag van de 40 Dagentijd, ds.
Nelleke Boonstra, aanvang 10.00 uur
 
Het is de vierde zondag in de veertigdagentijd. Vol-
gens oude traditie zondag Laetare, verblijdt U. We
lezen over de blinde die genezen wordt uit het Johan-
nesevangelie (Joh. 9) en Paulus wijst ons erop dat we
kinderen van het licht zijn (Ef 5: 8-14). Zien, Licht en
toekomst, van Duisternis naar Licht. Daar zullen we
ons over buigen deze zondag. Psalm van de zondag
is 122: Verheugd was ik toen ik hoorde: ‘Wij gaan naar
het huis van de HEER’.
Schriftlezingen: Johannes 9:1-13 en Efeziërs 5: 8-14.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
29 maart, 5e zondag van de 40 Dagentijd, ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur
 
Deze zondag heeft de naam ‘Judica’, wat betekent ‘-
verschaf mij recht’ (Psalm 43). We gaan vandaag
verder met de serie over Exodus. De eerste plagen
zijn geweest. De farao weigert nog steeds de Israë-
lieten te laten gaan. We lezen over een verwoestende
hagelbui: de zevende plaag. De gerst-oogst gaat
verloren. Even komt de farao tot bezinning, belijdt hij
schuld en belooft hij het volk te laten gaan, maar als
de hagel ophoudt, weigert hij opnieuw. Zijn berouw is
niet oprecht, het draait bij hem nog altijd om zijn eigen
belang. Dat hij daarbij zijn eigen volk in de ellende
stort, neemt hij op de koop toe. Heel anders gaat het
met de Israëlieten, die gespaard blijven in het natuur-
geweld. Zij kunnen met Psalm 46 zingen: ‘God is voor
ons een veilige schuilplaats, daarom vrezen wij niet.’
Zo leren zij dat God de vreemdelingen (die zij zijn) in
bescherming neemt en ‘recht verschaft.’
Met het voorjaarsproject ondersteunen wij het werk

van de Moldavische kerken, verenigd in Moldovan
Christian Aid (MCA). Dit wordt vandaag toegelicht
door Martin Teunissen, die namens Kerk in Actie
contact onderhoudt met de kerken in Moldavië. Uit
eigen ervaring vertelt hij over het werk van MCA en
wat dat voor de mensen ter plaatse betekent.
Schriftlezingen: Psalm 46 en Exodus 9: 13-35
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
5 april, Palmzondag ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur
 
Palmzondag is tevens Passiezondag. Een zondag
met enerzijds de opgetogen sfeer van de intocht in
Jeruzalem, het enthousiasme waarmee de mensen
Jezus ontvangen. Anderzijds het begin van de Stille
Week en het lijdensverhaal van Jezus. Hoe kan het
dat de stemming zo omslaat?
Tijdens de viering zijn kinderen welkom in pannenkoe-
kenhuis Den Strooper, om Palmpasenstokken te
versieren en broodhaantjes te bakken. Aan het slot
van de viering komen zij met een ezeltje richting de
kerk…
Schriftlezingen: Psalm 118: 1-2. 19-29 en Mt 21:1-11
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Bij het openen van de vergadering wordt speciaal Jaap
van Beelen welkom geheten. Hij is de  nieuwe clas-
sispredikant die op kennismakingsbezoek komt.
Bij de ingekomen stukken is een rooster van de Eus-
ebiusdiensten voor 2020. De diensten gaan, ondanks
eerdere berichten, dit jaar toch nog door. ‘Onze’ dienst
is gepland op 17 mei. Ds. Hette Domburg stelt voor
om dan het koor uit te nodigen dat nu op woensdag-
avonden in onze kerk repeteert.
De nieuwe classispredikant licht de inhoudelijke as-
pecten van die nieuwe functie toe. Er is enige overlap
tussen wat de vroegere ‘visitatie’ inhield en wat de
synode voor ogen heeft gestaan toen het fenomeen
classispredikant werd ingevoerd. De nadruk ligt op de
‘inhoud’ van het kerkenraadswerk en de wijze waarop
de kerkenraad functioneert. Er worden geen versla-
gen gemaakt, het is geen ‘controle’ en er worden geen
cijfers gegeven. De nadruk ligt op ‘ontmoeting’ en ‘-
contact’.
De jaarrekening van de diaconie wordt zonder verde-
re bespreking vastgesteld.
De stand van zaken rond ‘150-jaar’ Dorpskerk wordt
kort doorgenomen. Op 10 februari a.s. is de eerste
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vergadering gepland over inhoud, productie en orga-
nisatie van het toneelspektakel.
De kerkenraad gaat akkoord met de uitvoering van
‘Die sieben letzten Worte’ door Michiel Vanhoecke, op
Palmzondag 5 april. Dit is de derde keer en we gaan
er een traditie van maken.
De aandacht wordt nog even gevestigd op de dienst
van 16 februari a.s. die als thema heeft ‘duurzaam-
heid’. Het bordje dat aangeeft dat wij een ‘groene kerk’
zijn hangt dan aan de muur naast de voordeur.
We besluiten tenslotte om de maart-vergadering van
de kerkenraad weer te laten beginnen met gezamen-
lijk eten. De opzet is net als de vorige keren: iedereen
neemt iets mee en we delen dat met z’n allen.
 
Fred Bosman, scriba
 

ACTIE KERKBALANS 2020
De Actie Kerkbalans is inmiddels alweer een maand
achter de rug. Zo heel af en toe druppelt er nog een
antwoordenveloppe in mijn brievenbus. Nog niet alle
enveloppen  zijn binnen, dus als u hem nog op de
schoorsteenmantel/bureaula heeft staan/liggen,
stuurt u hem alsnog op of geeft u hem bij mij af aan
de Strolaan 20.
Maar wat u veel meer zal interesseren is de stand van
de toezeggingen.
Het bedrag tot nu toe is ongeveer € 66.000,--. Dat
betekent dat we waarschijnlijk ongeveer
€ 5.000,- lager uit gaan komen dan we begroot heb-
ben. We zullen voorzichtig moeten zijn met onze uit-
gaven. De daling is met name het gevolg van het
missen van de bijdrage van een aantal mensen. Een
pluspunt is dat er ook mensen zijn die hun bijdrage
verhoogd hebben. Maar de mogelijkheid om uw bij-
drage volledig van uw inkomstenbelasting (als u ten-
minste belasting betaalt) af te trekken is sinds dit jaar
vereenvoudigd. Op de site van de belastingdienst kunt
u een formulier: (http://belastingdienst.nl/wps/wcm/-
connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_-
formulieren/overeenkomst_periodieke_giften) vinden

dat door u en de kerk getekend moet worden en
daarmee is het geregeld. Uiteraard kunt u zich ook bij
mij of bij de penningmeester Henny Roelofsen mel-
den, dan zorgen wij wel voor het juiste formulier. De
enige beperking is dat u het voor een periode van vijf
jaar moet doen. Als u vervolgens het belastingvoor-
deel geheel of gedeeltelijk aan de kerk laat toekomen
dan lukt het misschien het gat van € 5.000,- te dichten.
Wij danken u hartelijk voor uw toezegging en ook
diegenen die hun tijd hebben gegeven om in deze
regenachtige tijd langs hun mensen te gaan met de
kerkbalansenveloppes en later weer de antwoorden-
veloppes op te halen.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van Hunen
 
VAN DE DIACONIE
Inzamelen voor de Voedselbank
De Voedselbank Arnhem verstrekt voedselpakketten
aan mensen die weinig te besteden hebben. De
Voedselbank krijgt de producten van fabrieken en
supermarkten. Zij zijn afhankelijk van wat over is. Nu
blijkt dat er doorgaans geen pasta, rijst, groente uit
blik of glas in een voedselpakket zitten. Wij willen in
de veertigdagentijd op de zes zondagen van de
vastentijd pasta, rijst, groenten uit blik of glas
inzamelen. Juist omdat in deze vastenperiode ook
het delen centraal staat. We nodigen u van harte uit
om pasta, rijst en groente uit blik of glas in te leveren
in onze kerk.
Voor in de kerk komt een mand te staan, waar u op
zondag de beschreven producten kunt doneren. Rens
Plaschek zorgt ervoor, dat de producten bij de Voed-
selbank terecht komen.
Deze actie organiseren wij in overleg met de Voedsel-
bank.
 
Diaconie

VOORJAARSPROJECT WERELDDIA-
CONAAT 23 FEBRUARI T/M 12 APRIL
2020
STEUN VOOR DE MEEST KWETSBARE MENSEN
IN MOLDAVIE
 
Moldavië is één van de armste landen van Europa,
42% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
Door hoge werkloosheid en armoede,  ziet ongeveer
een kwart van de bevolking geen andere mogelijkheid
dan in het buitenland te gaan werken. Hierdoor zijn
veel kinderen al op jonge leeftijd op zichzelf aange-
wezen. Ze groeien op zonder of met weinig ouderlijk
toezicht. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar
school en lopen groot risico slachtoffer te worden van
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geweld en mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam
en verlaten. Maar door het wegvallen van de midden-
leeftijdsgroep krijgen ook ouderen niet de zorg die ze
nodig hebben. Ze hebben slechts een klein pensioen
waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De
overheid biedt hen geen ondersteuning en familie is
er niet of probeert te overleven in het buitenland en
laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel
ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en
zijn ze niet in staat hun gas en lichtrekening te betalen,
waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. De Mol-
davian Christian Aid (MCA) wil deze meest kwetsbare
mensen steun bieden. In het MCA werken de Russisch
Orthodoxe, Lutherse en Baptisten kerken samen op
het gebied van het opzetten en uitbreiden van de
diaconale taken van de kerken. Ze hebben daarmee
een groot bereik in de samenleving. MCA traint bij-
voorbeeld jongeren zodat zij hulp kunnen geven aan
ouderen. In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA
samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en
jongeren om steun te geven en op te komen voor
ouderen in hun dorp. De jongeren zien dat ze wat
kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor
weer een doel en meer gevoel van eigenwaarde. De
hulpbehoevende ouderen krijgen ondersteuning en
zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel
te maken met eenzaamheid. Een mooie aanpak
waardoor lokale leefgemeenschappen opbloeien en
voorzichtig durven gaan te geloven in een toekomst.
 
Tijdens de 40-dagentijd t/m Pasen willen we daarom
collecteren voor MCA, zodat zij hun werk kunnen
voortzetten. Voor € 20,-- krijgt een oudere een hulp-
pakket. Voor € 60,-- kan een jongere deelnemen aan
de summerschool. Helpt u mee?
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.kerkin-
actie.nl/projecten/diaconaal-werk-door-kerken.
Alvast onze hartelijke dank voor uw steun aan MCA
Werkgroep Werelddiaconaat
 
 

AANSCHUIFDINER
WANNEER                : ZONDAG 22 MAART 2020
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.
Graag tot ziens!
 
Vóór 17 maart aanmelden bij:
Jeske Alblas, 026-4422860 / email: dhschaarsber-
gen@kpnmail.nl
Frans van de Kamp, 06-22150306 / email: vande-
kampf@planet.nl
 

OPBRENGST COLLECTEN JANUARI
2020
In de maand januari hebben de collecten de volgen-
de bedragen opgebracht:
 
Datum Diaconie  Kerk    Gebouwen Koffiepot
                                       en terreinen
05-01   €   98,00  €  97,16  €  90,30   € 44,85
12-01   €   76,65  €  65,85  €  41,25   € 14,30
19-01   € 111,20  €  82,32  €  45,45   € 24,10
26-01   €   90,70  €  57,75  €  40,50   € 19,70
 
Henny Roelofsen

SAMEN OP STAP MAART 2020
Op donderdagmiddag 26 maart a.s. gaan we naar
het nationale park “de Hoge Veluwe”.
Marianne Brak, die al vaker met Samen op Stap mee
gegaan is, heeft daar gewerkt en mag een groep uit-
nodigen en meenemen door het park!
We bezoeken eerst het Kröller-Müller Museum en later
het Museonder.
Natuurlijk gaan we na die tijd weer gezellig met elkaar
uit eten. Hebt U ook zin om mee te gaan? Stuur dan
even een mailtje naar Gerravanhunen@hotmail.com,
dan krijgt u alle informatie een paar dagen tevoren in
Uw mailbox.
Omdat Marianne van te voren namen bij de poort moet
doorgeven, wil ik u vragen vóór
23 maart te melden of u meegaat en ook of u meegaat
uit eten na die tijd.
 
Gerra van Hunen
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UIT DE GEMEENTE
Overleden:
 
Op 4 februari jl. is overleden Mevr. G.J. Riggeling-
Otten in de leeftijd van 84 jaar, zij woonde aan het
St. Gangulphus plein 3 te Arnhem.
 
Op 10 februari jl.is overleden Mevr. T. (Truus)
Bordewijk-Val, in de leeftijd van 88 jaar, wonende
in Woon-zorgcentrum Vreedenhoff te Arnhem. In
de volgende Kerkklok zal een In memoriam worden
opgenomen.
 

SOBERE MAALTIJD
Het is in de tijd voor Pasen ( de 40-dagen tijd) altijd
weer een goed moment, om ons te bezinnen. Om stil
te staan bij de eigen bevoorrechte positie ten opzich-
te van onze medemensen wereldwijd. Juist in deze
tijd houden we dan ook onze Voorjaarsactie, die door
de Werkgroep Werelddiaconaat wordt georganiseerd.
U hoort en leest daar in de Kerkklok meer over. In de
40-dagentijd organiseert de Diaconie ook nu weer een
sobere rijstmaaltijd. Bij die maaltijd wordt er gecollec-
teerd voor de Voorjaarsactie. We hopen, dat de op-
brengst van deze inzameling niet onder zal doen bij
de opbrengsten van vorige jaren. Van harte aanbevo-
len dus !
De sobere rijstmaaltijd wordt dit jaar georganiseerd op
donderdag 2 april a.s. We starten dan om 18.00 uur
met het gezamenlijk eten van een eenvoudige maaltijd
van bruine bonen en rijst. Een maaltijd, zoals die ook
in Afrika  dagelijkse kost is, als men tenminste al de
beschikking heeft over bonen en rijst. De maaltijd
wordt gewoonlijk nog afgesloten met een kopje koffie
of thee. Door mee te doen aan deze sobere maaltijd
kunnen we onze solidariteit tonen met al die mensen
wereldwijd, voor wie een dagelijkse maaltijd geen
vanzelfsprekendheid is en voor wie een sobere rijst-
maaltijd al een feestmaal zou zijn! Voor wat betreft de
deelname aan deze sobere rijstmaaltijd is het wel
wenselijk, dat U zich tevoren even bij mij aanmeldt.
Dit uiteraard in verband met de voorbereiding. Aan-
melden kan telefonisch of via de mail en graag vóór
vrijdag 27 maart a.s. bij Henny Beijer of bij Jeske Al-
blas.(dhschaarsbergen@kpnmail.nl of tel. 4422860 )
U bent op donderdag 2 april vanaf 17.30 uur zeer
welkom in het Dorpshuis.
Van harte uitgenodigd!
 
Namens de diaconie, Henny Beijer tel. 4452606 - mail
hw.beijer14@gmail.com
 

IN MEMORIAM COBY RIGGELING-
OTTEN
Op 4 februari is in haar eigen huis en omringd door
haar zoon, schoondochter en kleinkinderen Grada
Jacoba Riggeling- Otten overleden. Coby was 84 jaar
oud. Zij werd in 1935 geboren en groeide op in Oos-
terbeek. Ze had een oudere broer Wim met wie ze het
goed kon vinden. De oorlogsjaren waren moeilijk. Ze
maakte de slag om Arnhem en de evacuatie mee. Na
de oorlog braken betere tijden aan. Coby werd steno-
typiste en werkte met plezier bij Vesta. Ze leerde haar
man Eep kennen met wie ze vele jaren gelukkig is
geweest. Ze woonden op Schaarsbergen aan de
Strolaan. Ze kregen een zoon die zij met liefde en
ruimdenkend opvoedde. Na het overlijden van haar
man in 1999 verhuisde ze naar Huissen, dichtbij haar
zoon en schoondochter. In 2017 verhuisde ze naar
Malburgstaete.
 
Coby was een vrolijke vrouw. Ze hield van zingen en
dansen en genoot van het leven. Mensen herinneren
zich dat je met Coby kon lachen tot de tranen over je
wangen rolden. Lezen was haar grote hobby. Ze was
bescheiden en klaagde nooit. Tot enkele dagen voor
haar dood kon ze op de vraag ‘hoe gaat het?’ antwoor-
den: ‘goed’.
 
Op 11 februari hebben we in een samenzijn in de aula
van Moscowa het leven van Coby herdacht en af-
scheid van haar kunnen nemen. Daarbij luisterden we
naar de woorden van een lied, dat Coby in een klein
mapje bewaarde. Het lied vertelt hoe iemand terugkijkt
op haar leven, alsof het een spoor van voetstappen in
het zand is, waar zij en God naast elkaar gelopen
hebben. Op de vraag aan God, waarom er op de
moeilijkste momenten van het leven slechts  één paar
voetstappen te zien is, antwoordt de Heer: toen heb
ik jou gedragen. Woorden die Coby dierbaar waren
en iets laten zien van haar geloof. We wensen haar
zoon, schoondochter en kleinkinderen toe, dat God
hen met zijn troost en kracht mag dragen.
 
Ds. Hette Domburg
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KOSTERS CONCERT ZONDAG
MIDDAG 8 MAART
door ‘Het Kopertje’ en ‘KeyChord’ (o.a. Inga
Breur en Mark Alblas)
 
Het Kopertje is een ensemble van 5 blazers,
dat het leuk vindt om met elkaar bijzondere
en gevarieerde muziek te spelen. Zij verzor
gen dit concert samen met  A Capella kwar
tet KeyChord, een vocaal mannenkwartet
dat o.a. Close harmony en Barbershop songs
ten gehore brengt.

 
Graag nodigen we u van harte uit deze mid
dag 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 bij
drage voor de organisatie van deze middag
is van harte welkom!
 
Waar: Dorpskerk Schaarsbergen, Kemper
bergerweg 802
Tijd  : aanvang 15.30 uur (kerk is open vanaf
15.00 uu

GROENE KERK
Op Zondag 16 februari spijkerde Henny Roelofsen
namens het College van Kerkrentmeesters samen
met Ad Paul, voorzitter van de Werkgroep Duurzaam-
heid, dit bordje aan de gevel van de kerk, als bewijs
dat onze kerkgemeente aandacht besteedt aan
duurzaamheid in onze samenleving.

DANK
Op 26 januari bedankt Bea Clerkx namens de Werk-
groep 150 jaar Schaarsbergen organist Lars Menso-
nides voor zijn prachtige orgelconcert, waarvan de
vele aanwezigen hebben genoten.
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PAASKAARS BESTELLEN
Heeft u belangstelling om een nieuwe Paaskaars te
bestellen voor  in huis, neemt u dan even contact op
met Hette Domburg. (Graag dan uw bestelling vóór
17 maart opgeven)
 
KRING BIJBEL IN ONZE TIJD
De Bijbel lezen als een actueel boek. Omdat het gaat
over menselijke ervaringen die ook voor ons herken-
baar 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: 12 maart, 26 maart en 23 april 
van 14.00 tot 15.30 in de consistorie.
Meer weten? Neem contact op met Hette Domburg.
 

EEN FEESTJE … OPEN PODIUM
TALENTEN GEZOCHT !  
Zondagmiddag 17 mei 2020 - Aanvang: 14.30 uur,
Dorpskerk Schaarsbergen, Kemperbergerweg 802
We nodigen graag iedere inwoner van Schaarsbergen
uit, jong en oud, die het leuk vindt om op te treden op
het Open Podium op 17 mei a.s..Ben je muzikaal, kun
je goed rappen, dansen (van klassiek tot streetdance
en alles daar tussenin), gedichten voordragen of iets
anders waar wij nog helemaal niet aan hebben ge-
dacht, maar waar je graag mee op het podium wil     
staan …?
Meld je dan aan via 150jaarschaarsbergen@gmail.
com
Alleen of met vrienden of met een familielid.
INSCHRIJVEN VÓÓR 17 MAART A.S.
Wil je eerst meer informatie? Aarzel dan niet om via
hetzelfde email adres contact met ons op te nemen,
dan bellen we je zo spoedig mogelijk terug.
 
Inga Breur  Berna Offringa  Bea Clerkx en Judith
Bosman
 

Samen op Stap
Impressie van het bezoek aan de Joodse Synagoge
in Arnhem in februari door de Samen op Stap groep.
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CONCERT MICHIEL VAN HOECKE
‘Die Sieben Letzten Worte Unseres Erlösers am
Kreuze’
van Joseph Haydn (1732-1809) gespeeld door Michiel
Vanhoecke
met gelezen teksten door Fred Bosman
 
Aan de vooravond van de Stille Week speelt Michiel
Vanhoecke ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlö-
sers am Kreuze’, van Joseph Haydn. De muziek is
geïnspireerd op de kruiswoorden die verspreid over
de evangeliën te vinden zijn, als uitspraken die Jezus
vanaf het kruis gedaan heeft. De tekst van deze
woorden wordt daarbij door Fred Bosman gelezen in
de Naardense Bijbelvertaling. Ontroerende muziek
afgewisseld met teksten die het overdenken waard
zijn. Dit concert vindt plaats op zondag 5 april in de
Dorpskerk. Aanvang 15.30 uur. De zaal gaat open
om 15.00 uur.

NIEUWS PASTORIE
“SPRINGLEVEND”
Vanavond, 11 februari, hebben wij Otto Grevink ont-
moet, hij wordt onze nieuwe pioniersbegeleider vanuit
de PKN. Na onze startbegeleider zijn we nu toe aan
iemand die ons op langere termijn gaat volgen, helpen,
ondersteunen; Wij hebben de keus mogen maken
voor wie dat zou worden. Het klikte tussen Otto en het
pioniersteam. Hij heeft acht andere plekken onder zijn
hoede. Zelf heeft hij een pioniersplek op een school
waar hij bezig is de bijbel toegankelijker te maken voor
zowel kind als ouder. Hij schrijft daarnaast voor de site
mijnkerk.nl, waar hij actuele onderwerpen bespreekt
zoals: hoe praat je met kind over de dood? En: Hoe
ga je om met stress? Dus Otto is iemand die zelf volop
bezig is met pionieren en daardoor de meest geschik-
te begeleider om ons te helpen.
Om verder handen en voeten te geven aan gastvrij-
heid is er elke eerste dinsdag van de maand een open
maaltijd. Neem een restje mee en schuif aan of laat
het weten dat je mee wilt eten dan houden we rekening
met je. Voel je welkom om 18.15 uur inloop.
Verder zijn er al een aantal mooie stiltewandelingen
geweest. Op 28 maart en 25 april a.s. is er opnieuw
een kans om aan te sluiten. We starten om 10.00 uur
bij de pastorie.
De zoektocht naar een nieuwe huisgenoot is in volle
gang. Bij verschillende studentenverenigingen en
hoge scholen zijn we gaan netwerken. Binnenkort is
er een open dag voor Leefgemeenschappen waar we
aan zullen deelnemen. U kunt voor ons wat beteken
in deze zoektocht: neem ons in uw gebed mee.
Liefs, SpringLevend

KINDERKERKNIEUWS
Het is nu nog winter, maar in onze tuin ziek ik al een
beetje het voorjaar komen!
Sneeuwklokjes staan al boven de grond en ook de
krokussen staan op het punt te gaan bloeien. Als het
voorjaar komt dan wordt het ook al gauw weer Pasen.
De tijd voor Pasen noemen we de Veertigdagentijd.
In die 40 dagen kijken we uit naar Pasen. En lezen we
verhalen over Jezus die op weg gaat. Jezus maakt op
weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op
de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op
het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het
leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen.
God zorgt voor hem En met Pasen zal blijken dat zijn
Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft
zorgen. Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien
hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de kin-
deren ontdekken we in deze periode dat je op veel
manieren voor iemand kunt zorgen.
We komen bij elkaar op zondag 15 maart, zondag 5
april Palmpasen en zondag 12 april Eerste Paasdag.
Op 5 april is het Palmpasen en gaan we hopelijk met
veel kinderen weer, Palmpaasstokken versieren in het
Pannenkoekenhuis “Den Strooper” van Paul en Hetty
Mahieu.
Kom je daar ook om half 10 en neem je een palmpaas-
stok mee?
Wij zorgen voor het lekkers erop en we bakken samen
een broodhaantje. Vriendjes en vriendinnetjes, neven
en nichtjes, kleinkinderen: iedereen van 5-12 jaar is
daar van harte welkom?
Geef je op bij Chantal vóór 2 april zodat we weten dat
je komt en hoeveel we moeten inkopen/klaar maken!
En als we dan met onze versierde stokken naar de
kerk lopen dan is er nog een verrassing:
We lopen met onze stokken en met een ezeltje in
optocht naar de kerk!
Daarna is er voor iedereen koffie/thee/limo in of rond
de kerk. We hopen natuurlijk op goed weer die och-
tend.
Chantal ( Gerra en Bea
Chantal: mailto: cjlimburg@hotmail.com of tel.nr.
06-25211995)
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PAASGROETENACTIE 2020
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland. Ook wij doen
daaraan mee. Op zondag 29 maart worden na de
dienst deze kaarten  aangeboden.
Het is fijn als u op de kaart ook wat persoonlijks zet,
een tekst of een bemoedigend woord. Een kaart krij-
gen zegt gedetineerden al heel wat, maar nog meer
als iemand ook nog de moeite heeft genomen om er
zelf iets bij te schrijven.
Het lijkt voor u als afzender een wat onpersoonlijke
zaak, omdat u niet weet aan wie u de kaart stuurt.
Maar namen noemen kan en mag uiteraard niet in
verband met de privacy.
Zowel justitiepastores als de Stichting Epafras bena-
drukken, dat een paasgroet altijd zeer wordt gewaar-
deerd en de gevangenen echt goed doet.
In verbinding staan met mensen buiten de gevange-
nismuren is voor gevangenen erg belangrijk! Het doet
goed als mensen, door het sturen van een paasgroet,
je een hart onder de riem steken.
Belangrijke tips voor de afzender
Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrij-
ven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres
worden namelijk niet doorgegeven.
De kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt
uw groet en uw naam achterop de  kaart schrijven.
Plakt u wel een postzegel op de geadresseerde en-
velop.
Verzend de kaart liefst vòòr Palmzondag!
 
Natuurlijk hopen we, dat velen van u een Paasgroet
zullen versturen!
 
De Diaconie/ Kerk-in-Aktie

TERUGBLIK SAMEN OP STAP NAAR
DE SYNAGOGE
Met 4 auto’s reden we naar de stad. In de auto vertel-
de Chana Horvath-De Keyzer, dat ze geboren is op
Schaarsbergen en ook hier op de ‘school met de bijbel’
naar de lagere school is geweest bij de heer Van
Gaalen. Er werden meteen verhalen verteld!
We konden allen parkeren bij de synagoge op het
terrein. Bij de sjoel= schule= leerhuis ontmoetten we
een viertal andere kerkleden. Terwijl Chana en Ella
koffie en thee klaar maakten, liet Niels ons gebedsrie-
men (Tefilin) en Mezuza’s ( Deut.6: 4-9) zien en ver-
telde erover. Wij hebben even een aantal Jiddische
woorden in herinnering geroepen zoals bijvoorbeeld
gozer, tof, mazzel, majem en jatten, wat handen be-
tekent. Met een jat, een aanwijshandje worden de
boekrollen door een man gelezen. Na de koffie werden
Chana en Ella en begon Chana te vertellen. Er werden

veel vragen gesteld. Daarna ging Chana ons voor de
sjoel in en mochten we de kast met Thora-rollen zien.
“Weet voor wie gij staat”, staat er boven de kast. De
boekrollen die erin staan zijn allen met de hand ge-
schreven en zijn zonder ook maar één fout, anders
moet de schrijver namelijk opnieuw beginnen. De
schrijver is er afhankelijk van de grootte van de rol
soms wel een jaar mee bezig. Zo’n rol kan dan ook
€ 65.000,- kosten. Omdat alleen God perfect is,  is er
altijd iets niet af of heeft een foutje. Zo is een muur
niet af gemaakt in het gebouw…Voor het Pesach feest
wordt het hele huis schoon gemaakt: brandschoon….
niets van gerezen deeg mag blijven. Alle gevonden
kruimels worden namelijk verbrand in/op fornuis en
aanrecht! Dagelijks wordt er veel gebeden en gedankt,
bij het opstaan, eten, wc gang, enz. Vooral het dank-
baar zijn is belangrijk. We sluiten af in de ruimte waar
gezeten wordt als het Loofhuttenfeest is.
Met elkaar lopen we hierna naar de Jonas Daniël
Meijerplaats, bij de Eusebiuskerk en bekijken het in-
drukwekkende Joodse herdenkingsmonument, een
boekrol en een koffer. Dit monument is onthuld op 17
november 2019 ter nagedachtenis aan de 1.500
weggevoerde Arnhemse Joden in de Tweede Wereld-
oorlog.
Terug naar onze kerk om de auto te pakken en af te
sluiten in “de Landing” aan de Deelenseweg met een
heerlijke maaltijd! Het was een fijn en indrukwekkend
bezoek! Ook zin om een keer mee Samen op Stap te
gaan? U bent van harte welkom om mee te gaan bij
de volgende “Samen op Stap”.
 
Gerra van Hunen

WERKGROEP DUURZAAM
SCHAARSBERGEN
Warmtewandelingen goed bezocht!
 
Tijdens de warmtewandelingen worden met een
warmtebeeldcamera opnames gemaakt van de wo-
ningen van de deelnemers, zodat zichtbaar gemaakt
wordt waar de grootste warmteverliezen zijn. De
wandelingen zijn georganiseerd door de Werkgroep
Duurzaam Schaarsbergen.
De wandelingen zijn aangevraagd bij het Energieloket
Midden Gelderland (ELMG). Het ELMG is een plat-
form om informatie te geven en te inspireren over
energiemaatregelen. Het is een initiatief van de ge-
meenten Arnhem, Rheden, Renkum, Rozendaal en
het VNG. Het loket wil bijdragen aan een energiezui-
nige en klimaatvriendelijke toekomst. De uitvoering
wordt verzorgd door Rijn en IJssel Energiecoöperatie.
Veel informatie is te vinden op de website van het
energieloket Midden Gelderland. (www.elmg.nl)
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De wandeling met de warmtebeeldcamera werd be-
geleid door de heer Ing. Johan van Rhenen, Woon-
coach ELMG. De warmtewandeling is gratis voor een
groep van minimaal 5 'buren'. De gegevens zijn glo-
baal en niet geschikt om direct verdere isolatiemaat-
regelen op af te stemmen.
Als het gaat om warmte en klimaat, dan is onze
warmtecoach een beetje streng. Het temperatuurver-
schil tussen buiten en binnen moest minimaal 10, liefst
15 graden Celsius zijn. Er mocht geen zoninstraling 5
uur voorafgaand aan het onderzoek zijn. Geen hevige
neerslag op de te onderzoeken bouwdelen vooraf-
gaand aan het onderzoek. Geen neerslag. Geen mist.
Geen hevige wind. Bij voorkeur een enigszins helde-
re hemel tijdens het onderzoek.
Er vond een wandeling plaats op 25 november en
vanwege de grote belangstelling werd er een tweede
georganiseerd, op 2 december. Op onderstaand
kaartje zijn globaal de adressen weergegeven, de
donkergroene ballonnetjes.
 
Nadat het weer was goedgekeurd door onze warmte-
coach, volgenden nog een paar instructies voor de
warmtewandelaars. • Stook uw woning lekker warm
in alle vertrekken, de nacht of een paar uur van tevo-

ren. De warmtelekken zijn dan het best te zien.
 
  Het is de bedoeling om met alle buren samen de
wandeling te lopen, dan steek je meer op.
De wandeling begint om 19.00 uur voor de eerste
woning en duurt ongeveer 1,5 uur. Door onze warmte-
coach zijn mooie rapporten gemaakt met de foto’s van
de warmtebeelden en met tips aan de bewoners.
Onderstaand een voorbeeld van een warmtebeeld.
Foto’s: warmtebeeldopname en normale foto naast
elkaar. Waar het beeld blauw gekleurd is, is het op-
pervlak relatief koud. Het warmteverlies is daar dus

gering. Waar het rood is, is meer warmteverlies. Op
bovenstaande warmtebeeld is te zien dat de gevel
geïsoleerd is. Bovenin de nok is de rookgasafvoer van
de CV-ketel te zien. De kozijnen en ramen geven meer
warmteverlies dan de gevel. Naast het raam staat een
radiator, die plaatselijk zorgt voor meer warmteverlies.
Onze warmtecoach heeft uit de resultaten van de
beide wandelingen de volgende algemene conclusies
getrokken. Er is met name verschil te zien tussen
‘oud’ dubbel glas van vóór 2010 en het nieuwere HR++
glas en gevels die onlangs zijn gevuld.
 
Het heeft zeker zin om maatregelen te nemen. Een
woonwensenscan kan u verder helpen om binnenpan-
dig isolatiemaatregelen te inventariseren. Voor een
goede beeldvorming dient binnen en buiten de woning
thermo opname plaats te vinden om oorzaken te
zoeken.
Opvallend is de beglazing van sommige deuren die
minder goed is of dat er sprake is van dunner hardhout
dat beter warmte geleidt.
Hartelijk bedankt Johan van Rhenen voor de profes-
sionele begeleiding van de warmtewandelingen! Ziet
u bij de volgende stap een rol voor de werkgroep
Duurzaam Schaarsbergen? Laat het ons weten!
Werkgroep Duurzaam Schaarsbergen duurzaam.
schaarsbergen@gmail.com
 
Ad Paul
 

KLIMAATCARROUSEL
SCHAARSBERGEN
De ‘Klimaatcarrousel Schaarsbergen’ staat in het
teken van duurzame maatregelen die je in en om je
woning kunt nemen. Een soort gluren bij de buren!
Schaarsbergen is een wijk waar veel van dergelijke
voorbeelden te zien zijn.
 
In dit voorjaar organiseert de Werkgroep Duurzaam
Schaarbergen de eerste ‘Klimaatcarrousel Schaars-
bergen’. Bewoners die een mooi voorbeeld hebben
van een klimaatbestendige maatregel laten die zien
aan andere wijkbewoners. Zo is er een klimaat neu-
trale woning, afgekoppelde woning met wadi, een huis
met warmtepomp en bodemenergie en een tuin die is
ingericht om zoveel mogelijk biodiversiteit te creëren.
 
Wil je meedoen met de Klimaatcarrousel Schaarsber-
gen? Laat het ons binnen 2 weken na verschijnen van
de Kerkklok even weten.
Ons emailadres is: duurzaam.schaarsbergen@gmail.
com.
 
Werkgroep Duurzaam Schaarsbergen. 
Ad Paul
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Lezing door Alex van Hooff – Burgers’
Zoo met aansluitend Algemene Le-
denvergadering Dorpsraad
Schaarsbergen
Graag nodigen we u van harte uit deze bijzondere
avond bij te wonen en te komen genieten in onze
sfeervolle Dorpskerk.
Deze interessante lezing door Alex van Hooff zal ac-
tuele thema’s aanraken en een vraaggesprek na af-
loop stelt u in staat om persoonlijk met hem in gesprek
te gaan.
De Dorpsraad zal direct aansluitend de avond vervol-
gen voor een beknopte vergadering om u op de
hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen in ons
dorp en om het jaarverslag te presenteren.
Na afloop van de ledenvergadering een ‘meet and
greet’ onder het genot van een drankje.
 
Waar: Dorpskerk Schaarsbergen, Kemperbergerweg
802

DUURzSAAMHEID
OMDAT HET KAN
Sinds de industriële revolutie gaan de technologische
ontwikkelingen steeds sneller. Er komen steeds meer
mensen op aarde, die beter zijn opgeleid en meer
technische mogelijkheden hebben. Dat heeft geleid
tot belangrijke innovaties, die ons veel gemak hebben
gebracht. Ook nu nog zijn er veel knelpunten waarvoor
we graag een oplossing zouden vinden. Inmiddels
ontdekken we dat al die verworvenheden ook scha-
delijke gevolgen hebben: de kolen voor de stoomma-
chines leidden bijvoorbeeld tot veel fijnstof en andere
schadelijke stoffen in de lucht. Grondstoffen worden
schaars en raken wellicht een keer uitgeput. Afvalpro-
ducten schaden onze leefomgeving op mondiale
schaal en inmiddels zelfs in de ruimte. De mens streeft
continu naar vernieuwing. Uitvinders bedenken nieu-
we apparaten en toepassingen die  alle een verbete-
ring van onze (vaak individuele) leefsituatie voor ogen
hebben. Maar de laatste tijd komen er ook steeds meer
mensen die zich afvragen of die nieuwe ontwikkelin-
gen ook wenselijk zijn. De algemene reactie op die
vraag is vaak dat we de vooruitgang niet kunnen of
mogen stoppen. De vraag of een ontwikkeling wense-
lijk is wordt vaak ontweken. Uitgangspunt lijkt te zijn:
wat technisch mogelijk is moeten we doen. Ook wij
kunnen ons de vraag stellen of een bepaalde nieuwe
ontwikkeling wel wenselijk is. Laten we met elkaar
bespreken welke wereld we graag willen voor onszelf,
onze kinderen, onze kleinkinderen. Laten we een
voorbeeld nemen aan Leonore Gewessler, miieumi-
nister in Oostenrijk die een proef met 140 km/u rijden
stopt met als motto 'Het is belangrijk dat we ophouden
de verkeerde richting op te gaan.'
Juist in de kerk hebben we toch een opdracht om goed
met Gods schepping om te gaan?
 
Bert Wolters
(thema)diaken duurzaamheid PG Elst
 
DUURzSAAMHEIDSDTIP:
Wees kritisch op nieuwe ontwikkelingen. Stimuleer
ontwikkelingen die bijdragen aan de wereld die u uzelf
gunt.
Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@gmail.
com
 
NIEUWS VAN DE WERKGROEP ‘150
JAAR SCHAARSBERGEN’
TERUGBLIK OP CONCERT LARS MENSONIDES
26 JANUARI
 
"Takk for sist", zoals ze dat hier in Noorwegen zeggen.
"Bedankt voor laatst". Ik ben, sinds ik 26 jaar geleden
Arnhem heb verlaten, nog wel eens in de kerk in

Tijd  : aanvang 19.30 uur (kerk is open vanaf 19.00 uur)

KRING 30 - 50
Op 31 januari kwamen we als Kring 30-50 bij elkaar
rond het thema ‘geluk’. Ieder van ons had van huis
een lied meegenomen dat zij of hij met geluk in ver-
band bracht. We vertelden elkaar waarom we deze
‘song’ meegebracht hadden, waar we aan dachten als
we dit hoorden en wat geluk voor ons betekende. En
dan luisterden we naar het betreffende lied. Het werd
een prachtige avond, waarop ieder van ons wel een
of meer nieuwe liedjes leerde kennen. We luisterden
naar ‘Mary did you know’, gezongen door Pentatonix,
naar ‘Thinking of a place’ van War on Drugs. We
hoorden het verhaal bij ‘Rollercoaster’ van Danny Vera
en bij ‘Gracias a la vida’ van Mercedes Sosa. We
werden verrast door ‘Summertime’ in een live uitvoe-
ring van Ella Fitzgerald. En we sloten af met ‘Hé
kleine meid, op je kinderfiets’ door Herman van Veen.
Het was een bijzonder mooie avond.
Op woensdag 18 maart staat onze volgende bijeen-
komst gepland, van 20.00 tot 21.30. Dan is het thema
‘verantwoordelijk zijn, een last of lust?’ Sta je nog niet
in de mailing lijst? Meld je aan bij hette.domburg@-
dorpskerkschaarsbergen.nl
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Schaarsbergen geweest, maar het laatste bezoek
werd tot iets bijzonders. Het was een genoegen om
een concert te geven voor de kerkgemeente en een
aantal genodigden in verband met het 50 jarig huwe-
lijksjubileum van mijn ouders. Spelen voor een volle
bak is altijd leuk.
Ik ben blij met alle reacties die gekomen zijn. Er zijn
veel ontmoetingen geweest met bekenden en minder
bekenden die ik niet gauw zal vergeten. Het kerkblad
biedt geen plek om ze allemaal te beschrijven, maar
ik wil er graag twee uitlichten. Johan van Dommele,
nu 93 jaar, jarenlang de getrouwe en solide bespeler
van het Stümpfler-orgel in de Eusebius, was naar
Schaarsbergen gekomen. Het is altijd goed om met
een ervaren vakman te praten. Het was trouwens de
eerste keer dat ik hem sprak. Een aardig feit is dat hij
de opvolger was van de inmiddels legendarische
Simon C. Jansen die naar Amsterdam vertrok. In
Amsterdam kreeg ik les van Jos van der Kooy. Hij was
de opvolger van dezelfde "Simon C." in de Amster-
damse Westerkerk. Mijn oudoom is jaren lang organist
in Renkum en Bennekom geweest. Een paar van zijn
kinderen zaten trouwens ook in de kerk. 
Een andere ontmoeting was met Jaap Breur. In mijn
jeugd had hij geregeld dat ik de sleutel kon halen als
ik wou oefenen. Ik kan me heel goed herinneren dat
het oefenen op een kerkorgel in andere kerkgemeen-
ten in de buurt een enorm probleem was. Het was
blijkbaar problematisch voor sommigen in de be-
stuurskamertjes om een snotneus van de muziek-
school zo maar los te laten op een kerkorgel. Met Jaap
Breur was de deal simpel: "kom bij mij maar de sleutel
halen en dan kun je gewoon oefenen. En trek warme
kleren aan!"  Achteraf bekeken is deze sleutelfiguur
noodzakelijk geweest voor wat later mijn loopbaan en
leven zou worden. Het urenlange zorgvuldig studeren
in een rustige omgeving is absoluut een vereiste voor
een musicus om iets goed neer te zetten. Mijn groot-
ouders zijn in Schaarsbergen begraven. 
De serie i.v.m. het 150-jarig jubileum vind ik een goed
initiatief en het was erg leuk om uitgenodigd te worden.
De aanpak van het gehele project is professioneel en
het is een goede ruimte om dit soort dingen te orga-
niseren. De verbouwing van de kerkzaal en de her-
intonatie van het orgel is ook vanuit een muzikaal
oogpunt een succes. Er heerst een intieme sfeer met
enthousiaste mensen. De ligging van de kerk en de
natuur er omheen maken het tot een plek waar je graag
naartoe gaat. Ik hoop dat er in de toekomst ook nog
vele concerten gaan plaatsvinden. Het zou leuk zijn
als de kerk op Schaarsbergen meer en meer bekend
komt te staan als een kerk waar je graag naar toe gaat
voor leuke activiteiten en goede muziek.
Ook hier in het Noorse Eidskog hebben we regelmatig
goede ervaringen met concerten. Er is veel muziek
die bij uitstek goed tot haar recht komt in juist een kerk.

Er zijn diverse grote werken speciaal geschreven voor
kerkelijk gebruik.
Tenslotte: Na 26 jaar was het voor mij een hele bele-
venis om in deze setting terug te komen en ik wens
de kerkgemeente veel zegen toe met het ook kerk zijn
buiten de kerkdiensten om.
 
Lars Alexander Mensonides, Eidskog, Noorwegen
 

WERELDGEBEDSDAG IN VREE
DENHOFF – VRIJDAG 6 MAART
OM 10.30 UUR
Wereldwijd wordt op de eerste vrijdag in
maart Wereldgebedsdag gevierd. De
voorbereiding en leiding is in handen van
vrouwen, maar iedereen is welkom
in de viering.
Deze keer hebben vrouwen uit Zimbabwe
(Zuidelijk Afrika) de viering
voorbereid met als thema “Sta op en ga!” dat
is ontleend aan Joh. 5: 2 - 9a, waarin Jezus
een verlamde man geneest. Onze opdracht is
om er te zijn voor de ander.
U bent van harte uitgenodigd voor de viering
op vrijdag 6 maart om 10.30 uur in de
kerkzaal
van verzorgingshuis ‘Vreedenhoff’, Esperan
tolaan 2, 6824 LV Arnhem-Noord.
Voorganger is ds. I.M.J. Eldering-Jonckers
Nieboer.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten
bij een kop koffie of thee.

BOEKENMARKT – KONINGSDAG
Voorjaarskriebels …zin in opruimen?
ZATERDAG 18 APRIL VAN 10 TOT 11.30 UUR kunt
u weer uw overtollige boeken inleveren bij de Dorps-
kerk Schaarsbergen.
Op Koningsdag 27 april gaan wij aan de slag, om met
onze boekenmarkt weer een prachtig bedrag in te
zamelen voor het Voorjaarsproject van het Werelddia-
conaat. Dit jaar gaat de opbrengst hiervan naar Mol-
davian Christian Aid (MCA), welke zich inzet voor
kwetsbare ouderen en jongeren. Hierover kunt u meer
lezen in het artikel verderop in de Kerkklok van het
Werelddiaconaat.
Mocht deze datum u niet passen: u kunt natuurlijk ook
uw boeken inleveren op Koningsweg 17A bij Teun en
Joke Varekamp. Wel graag vooraf eerst een telefoon-
tje, tel nr. 06-22232787
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