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AGENDA
4  april Schoonmaakdag kerkterrein 10.00-13.00 uur. 
5  april Concert Michiel Vanhoecke, 15.30 uur
    Dorpskerk
12 april Paasontbijt kerk 08.30 uur
23 april Samen op Stap, Boerderij Veld en Beek,
     Verzamelen bij de kerk.
23 april Kring Bijbel in onze tijd, 14.00 uur
     Consistorie
 
Alle aangekondigde activiteiten onder voorwaar-
de dat deze door kunnen gaan. Dus informeert u
daarnaar alvorens van huis te gaan.
De sobere maaltijd op 2 april gaat in elk geval niet
door!

INHOUD
3   Meditatie-Bij de vieringen
5  Uit de kerkenraad- Bijbelkring
6 Kring 30-50-In Memoriam-Schoonmaakdag
7 Werelddiaconaat-Concert Michiel Vanhoecke-
   Afscheid Kirsten leefgemeenschap
8 Ouderenkring-Kinderkerk
9 Samen op Stap-Jaarrekening
10 Staat van baten en lasten
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MEDITATIE
 
In de St. Pauluskerk in Baltimore werd eens onder-
staande tekst gevonden. Iemand bracht hem onlangs
onder mijn aandacht. Het lijkt mij een mooie tekst om
te overdenken in deze onrustige tijden, nu wij vanwe-
ge het corona virus niet bij elkaar kunnen komen. Het
zijn de dagen voor Pasen, dit is een tijd om tot bezin-
ning te komen, God te zoeken en rust te vinden in
onszelf. Dat deze woorden u daarbij mogen helpen.
 
Wees kalm te midden van het lawaai en de haast
en bedenk, welk een vrede er kan heersen in stilte.
Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf
geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en
duidelijk en luister naar anderen, ook zij vertellen
hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve
mensen, zij belasten de geest. Wanneer je je met
anderen vergelijkt, zou je ijdel of verbitterd kunnen
worden, want er zullen altijd grotere en kleinere
mensen zijn dan jezelf.
 
Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je
plannen. Blijf belangstelling houden voor je werk,
hoe nederig dat ook moge zijn: het is een werkelijk
bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. Be-
tracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de
wereld is vol bedrog. Maar laat je niet verblinden
door de bestaande deugd: vele mensen streven
hoge idealen na en overal is het leven vol helden-
dom.
 
Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid, maar
wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle
dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het
gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang
niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geest-
kracht aan om beschermd te zijn bij onverwachte
tegenslag, maar verdriet jezelf niet met spookbeel-
den. Vele angsten worden geboren uit vermoeid-
heid en eenzaamheid. Leg jezelf een gezonde
discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.
 
Je bent een kind van het heelal niet minder dan de
bomen en de sterren: je hebt het recht hier te zijn.
En ook al is het je wel of niet duidelijk, toch ont-
vouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en
zo is het goed. Heb daarom vrede met God, hoe je
ook denkt dat Hij moge zijn. En wat je werk en
aspiraties ook mogen zijn, houd vrede met je ziel
in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al
zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen
is dit toch nog steeds een prachtige wereld. Wees
voorzichtig. Streef naar geluk.
 
Ds. Hette Domburg

BIJ DE VIERINGEN
 
Tijdens de samenstelling van de Kerkklok worden
landelijk en plaatselijk maatregelen getroffen om de
verspreiding van het corona virus tegen te gaan. In
maart zijn enkele erediensten afgezegd. Hoe het be-
leid in de maand april zal zijn is nog niet bekend. Op
de website van de kerk wordt hierover bericht gedaan.
 
 
5 april, Palmzondag ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur m.m.v. de Cantorij
 
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
Kinderkerk: Gerra en Chantal
 
 
Stille Week
In de Stille Week zijn er vieringen op donderdag,
vrijdag en zaterdag. Deze vieringen hebben een inge-
togen karakter en worden in de avonduren gehouden.
Ze vormen één doorlopend geheel, dat begint op Witte
Donderdag en wordt afgesloten op de zondag van
Pasen.
 
 
9 april, Witte Donderdag, ds. Hette Domburg,
aanvang 19.30 uur, m.m.v. de cantorij, viering van
het Heilig Avondmaal
 
Op Witte Donderdag lezen we hoe Jezus en zijn
vrienden Pesach vierden, op de avond voor zijn
kruisiging. Met Pesach herdenkt en viert het joodse
volk de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Johan-
nes vertelt hoe Jezus de voeten van zijn leerlingen
wast en hen vraagt op dezelfde wijze met elkaar om
te gaan. We horen daarnaast hoe hij spreekt over
vrede en liefde, maar ook over het verraad dat Judas
zal plegen. Deze avond delen wij brood en wijn met
elkaar, om Jezus te gedenken en stil te staan bij zijn
laatste maaltijd met zijn vrienden. We vieren dat wij in
geloof en hoop verbonden zijn met hem, met elkaar
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en met God.
Schriftlezingen: Exodus 12: 1-28, Johannes 13: 1-15,
Johannes 14:15-31
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
10 april, Goede Vrijdag, ds. Hette Domburg, aan-
vang 19.30 uur, muziek door Michiel Vanhoecke
(orgel) en Marjo Finke (viool)
 
Op Goede Vrijdaghoren we over Jezus’ gevangenne-
ming, over zijn verhoor door de hogepriesters en de
Romeinse overheid en over zijn kruisiging. We horen
over Petrus die ontkent een vriend van Jezus te zijn.
Over de opgehitste menigte, die de eigen teleurstelling
wil botvieren op een onschuldig mens. Over soldaten
die dobbelen om zijn kleren. En over zijn moeder die
erbij is als hij sterft. We zoeken met elkaar rust en
stilte om deze oude verhalen tot ons te laten spreken.
In deze viering spelen Michiel Vanhoecke en Marjo
Finke ‘Erbarme Dich’ van J.S. Bach en andere muziek.
Schriftlezingen: Exodus 12: 29-42 en Johannes 18:1 –
19:42
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
11 april, Stille Zaterdag, ds. Hette Domburg, aan-
vang 21.00 uur.
 
Het is ‘de tweede dag’, de dag na de kruisdood van
Jezus. Het is sabbat, rustdag, een stille dag. De
leerlingen van Jezus, zijn moeder en de andere
vrouwen zijn in rouw om wat er de vorige dag gebeurd
is. Ze kunnen vandaag niets doen, geen eer bewijzen
aan hun geliefde. Het balsemen moet wachten tot de
volgende dag. Hoe komen ze het duister door? Welke
verhalen helpen hen door de nacht? Wij gaan met hen
op zoek naar verhalen van hoop in het Oude Testa-
ment. Verhalen over een nieuw begin in tijden van
uitzichtloosheid, verhalen van licht in tijden van diepe
duisternis. Zo zoeken ook wij een weg naar het licht
van Pasen. In het donker wordt een nieuwe Paaskaars
binnengebracht, als teken van dat licht.
Schriftlezingen: diverse teksten uit Oude en Nieuwe
Testament
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Fenna van der Wall
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
12 april, Paaszondag, ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur, met muziek door Nicole Reijmer, José

Arends en Trees Wesselingh
 
Het is Paasfeest! We luisteren vanmorgen naar het
opstandingsverhaal uit het evangelie van Johannes.
De evangelist vertelt over de ontdekking van het ge-
opende graf door Maria Magdalena en haar ontmoe-
ting met een man, die ze aanziet voor ‘tuinman’. Als
haar naam genoemd wordt, herkent ze Hem. Zij is de
eerste die vertelt: ‘ik heb de Heer gezien!’ Hoe kunnen
haar woorden ons vandaag raken? Kan zij ons inspi-
reren tot geloof in een nieuw begin, nieuw leven,
nieuwe toekomst – voor onszelf en voor de wereld?
Nicole Reijmers, José Arends en Trees Wesselingh
vrolijken de viering op met mooie muziek. Vooraf-
gaand aan de dienst is er om 08.30 uur gelegenheid
om samen te ontbijten in de kerk. Daarvoor kunt u zich
aanmelden bij Else van Setten of Jeske Alblas. Zie
bericht elders in deze Kerkklok.
Er is vandaag ook Kinderkerk, met het Paasverhaal
en paaseieren zoeken!
Schriftlezingen: Exodus 14:15 – 15:1a en Johannes
20:1-18
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Alieke Stijf
Organist: Michiel Vanhoecke
Kinderkerk: Gerra en Chantal
 
 
19 april, aalmoezenier Pieter Visschers , aanvang
10.00 uur
'Allemaal in quarantaine want de wereld vergaat!'. Dat
was, op z'n Hollands gezegd, de strekking van Gods
mededeling aan Noach. De aarde liep onder water en
er was geen redden meer aan. Pas 'na 150 dagen
dacht God weer aan Noach', staat in de lezing van
deze zondag. 40 dagen was Hij hartstochtelijk bezig
met de aarde onder water te zetten. God was het beu
met de mensheid...
Het is een tekst met epische kracht en een bestseller
onder de bijbelverhalen.

Hoe beviel het u om de afgelopen tijd opgehokt te
zitten? Blij dat de luiken weer open konden? Nog tot
nieuwe gedachten gekomen?
Weer on speaking terms met de Schepper? Kortom;
is de steen voor het graf weggerold en heeft u weer
een nieuw zicht op uzelf, uw naaste en de Schepping?
Op 19 april, de zondag na Pasen, wordt de dienst
verzorgd door Aalmoezenier Pieter Visschers, werk-
zaam bij het Korps mariniers. Over gesloten luiken en
open vizieren.
Schriftlezingen: Genesis 8:6-16 en Johannes
20:19-31
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Karianne Hulshof
Organist: Michiel Vanhoecke
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26 april, ds. Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
 
Het gaat vandaag in beide lezingen over voedsel. In
Exodus lezen we over het manna dat het volk Israël
veertig jaar lang te eten kreeg in de woestijn. Het kwam
zomaar uit de hemel vallen. In Johannes deelt Jezus
brood en vis met zijn leerlingen, op het strand van het
meer van Tiberias. Twee verhalen die de zorgen om
voedsel relativeren en het delen van voedsel belich-
ten. Hoe zetten deze verhalen ons op het spoor van
geloven en vertrouwen?
Schriftlezingen: Exodus 16:28 – 17:7 en Johannes
21:1-14
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
3 mei, ds. Florie van de Hoek, aanvang 10.00 uur
 
Over de inhoud van de dienst volgen verdere mede-
delingen in de Kerkklok van mei.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
 

UIT DE KERKENRAAD
 
Als kerkenraad eten we enkele malen per jaar geza-
menlijk, voorafgaand aan de vergadering. We begin-
nen met een gezamenlijke (heerlijke, 3-gangen)
maaltijd. Na de maaltijd wordt het werk van de kerk-
rentmeesters Henk van Hunen en Leo Uijl in en aan
het koetshuis bewonderd. Het is buitengewoon zo
mooi als het geworden is. Om 19.30 vangt de feitelij-
ke vergadering aan.
In de februarivergadering is de nieuwe classispredi-
kant, Jaap van Beelen, op bezoek geweest. De brief
die hij geschreven heeft en waarin hij zijn visie geeft
op zijn bezoek als classispredikant, wordt uitgebreid
besproken.
Naar aanleiding van dit gesprek wordt bijvoorbeeld
genoemd dat een meer directe samenwerking tussen
‘aanpalende’ gemeenten met wat meer ‘druk’ zou
kunnen/moeten worden gerealiseerd. Wat zou het
leuk zijn als bijvoorbeeld een aantal ‘buurkerkenraden’
gezamenlijk zouden komen eten in de kerk. Willen en
kunnen wij daartoe het initiatief nemen?
We roepen elkaar op om daar ieder voor zich eens
over na te denken. Volgende maand komt het onder-
werp weer terug op de agenda. Het rooster waarin het
aftreden van kerkenraadsleden is vastgelegd geeft
aanleiding tot enige discussie over de manier waarop

nieuwe kerkenraadsleden gevonden zouden kunnen
worden. Er wordt besloten dat op de startzondag in
september een klemmend beroep op gemeenteleden
zal worden gedaan: “wij hebben u nodig!”. Dat zal dan
ook het motto worden voor de komende startzondag.
Henny R. licht de jaarrekening toe en beantwoordt
enkele vragen over details.
De jaarrekening wordt, onder grote dankzegging aan
de opstellers, goedgekeurd. De controle commissie
(die overigens met terugwerkende kracht alsnog wordt
benoemd) ontvangt dank voor de uitvoering van haar
controlerende taak.
De kerkrentmeesters worden gedechargeerd en de
FRIS-versie van de jaarrekening wordt naar de ‘hoge-
re’ organen gestuurd.
Er wordt teruggeblikt op enkele diensten uit de afge-
lopen weken en vooruitgekeken naar de Paascyclus.
Er zal weer een Paaasontbijt worden georganiseerd
op Paasmorgen.
De sobere rijstmaaltijd vindt plaats op 2 april in het
Dorpshuis.
Er is door een aantal mensen aangegeven dat het
aanschuifdiner wel maandelijks plaats zou kunnen
vinden. Daarvoor is echter eerst overleg met Frans
van de Kamp nodig. Dan kan ook gepraat worden over
deelname door ‘stellen’ en niet uitsluitend ‘alleen--
gaanden’ en over een eventueel maximum aantal
deelnemers.
Het duurt nog wel een poosje, maar Tweede Kerstdag
2021 is een zondag. Er wordt nu alvast besloten dat,
na de twee Kerstdiensten, de gewone dienst kan
vervallen, althans dat er geen predikant zal worden
gevraagd.
Op 4 april a.s. vindt de jaarlijkse schoonmaakdag
plaats, niet in maar rond de kerk, komt allen!
De kerkrentmeesters hebben besloten tot een abon-
nementsverhoging voor de Kerkklok.
Gezien de stijgende kostprijs en verzendkosten gaat
het abonnement € 15 kosten in plaats van € 12,50.
 
Fred Bosman, scriba.
 

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! Geplande datum: 23 april van
14.00 tot 15.30 in de consistorie. Voor mei
maken we nieuwe afspraken. Meer weten?
Neem contact op met Hette Domburg
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KRING 30-50
Op woensdag 18 maart stond een bijeenkomst
gepland, maar die is niet doorgegaan vanwe
ge de uitbraak van het corona virus. We
hopen weer bij elkaar te komen op vrijdag
15 mei van 20.00 tot 21.30. Er zal een mail
rondgaan over het thema van de avond. Sta
je nog niet in de mailing lijst? Meld je aan bij
hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

JAARLIJKSE SCHOONMAAKDAG
4 APRIL KERK(TERREIN)
10.00-13.00 UUR
Bij menigeen staat de jaarlijkse schoonmaak
dag al weer in de agenda. Om 10 uur starten
we met het verdelen van klusjes in en rond
om de kerk. In het kader van 'vele handen
maken licht werk', wordt deze ochtend als
zeer nuttig, maar bovenal erg gezellig erva
ren. En degene die het hardst werken krijgen
na afloop een extra broodje kroket!
Dank,
 
Mark

OPBRENGST COLLECTEN FEBRU-
ARI 2020
In de maand februari hebben de collecten de vol-
gende bedragen opgebracht:
 
Datum Diaconie    Kerk      Gebouwen      Koffiepot
                                           en terreinen
 
02-02   € 220,35    €   82,91   €   46,00          € 11,40
09-02   €   61,03    €   51,47   €   33,70          € 23,70
16-02   €   87,45    €   68,35   €   45,90          € 22,60
23-02   € 134,00    €   86,00   €   44,40          €   7,77
 
Henny Roelofsen

IN MEMORIAM
Op maandagavond 10 februari is in het woon-zorg-
centrum Vreedenhoff overleden Truus Bordewijk-Val.
Zij is 88 jaar geworden.
 Op de rouwbrief staat: Na een dienstbaar leven be-
zield door geloof, hoop en liefde is ze door haar Heer
thuis geroepen.
 
Truus is geboren in Westervoort en na de moeilijke
oorlogsjaren deed ze eindexamen op  het gymnasium
in Arnhem.
 Daarna studeerde zij in Driebergen, waar zij een
studie deed als werker in kerkelijke arbeid.
Deze studie kwam haar in haar leven goed van pas.
Samen met haar man die predikant was, vormden ze
een hecht team.
In 1963 kwam zij  met haar gezin wonen in de pasto-
rie op Schaarbergen, waar haar man beroepen was.
 
Voor Truus was dit een belangrijke tijd in haar werk-
zame leven. Ze heeft samen met anderen hard ge-
werkt voor de zondagschool op Schaarbergen en de
opgroeiende jeugd van de kerk.
Ze gaf ook les op de Bio Mythylschool en de Schreu-
derhuizen. Al in de jaren 70 maakte ze zich met an-
deren sterk  voor de oprichting van de peuterspeelzaal
in Schaarsbergen.
 W e kennen haar als een warme persoonlijkheid, die
altijd dienstbaar voor iedereen klaar stond. Als kinde-
ren en kleinkinderen  hebben we een fijne herinnering
aan haar.
Ze was een uitstekende gastvrouw , iedereen was
altijd meer dan welkom.
 

Vijf jaar geleden kwam er verandering in haar altijd
heldere denken. Langzaam werd dat minder. Drie en
een half  jaar geleden werden zij en haar man Bob
inwoners van het Woon-zorgcentrum Vreedenhoff,
waar Bob  haar iedere dag trouw bezocht. Het laatste
jaar werd ze vaker ziek en ging haar gezondheid 
langzaam achteruit.
 
Op maandagavond 10 februari is zij rustig ingeslapen.
Het gemis blijft, maar dankbaarheid voor alles wat zij
voor ons betekend heeft overheerst.
 
In de dorpskerk van Schaarsbergen heeft op 17 fe-
bruari de dankdienst voor haar leven plaats gevonden.
Want al hebben ze voor langere tijd in Rotterdam en
in Utrecht gewoond, de band met de gemeente van
Schaarsbergen is altijd gebleven.
 
Niels van Hunen
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BERICHT VAN HET WERELDDIACONAAT
 
Beste gemeenteleden.
 
Ons voorjaarsproject in Moldavié.
Vanwege het Corona virus zijn er op dit ogenblik geen kerkdiensten. Het zou jammer zijn als ons voorjaars-
project - Steun voor kwetsbare groepen in Moldavié - daaronder zou lijden omdat er een aantal zondagen
niet voor kan worden gecollecteerd. Wij hopen dan ook dat u  uw bijdrage voor dit voorjaarsproject  ditmaal
via de bank over wilt maken. De ouderen in Moldavië hebben onze steun hard nodig.
Bankrekening  NL51 RABO 0303 9182 76 t.n.v. Diaconie Kerk Schaarsbergen, o.v.v. Voorjaarsproject
Moldovan Christian Aid 
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens de werkgroep Werelddiaconaat
Riekje Groothedde
 

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.

OP WEG GAAN, DE SPLITSING EN
EEN ANDER PAD:
AFSCHEID VAN LEEFGEMEENSCHAP
‘SPRINGLEVEND’
 
Op weg gaan, februari 2019. In Schaarsbergen
wordt gedroomd over een leefgemeenschap in de
pastorie. In mijn toenmalige kamer in Arnhem zoek
ik naar de verbinding met God. Ik schreef mijn
eerste brief naar Jeske en Mark en wat volgde was
een reeks aan gespreksmomenten met thee en
wandelingen door het bos. In mei was het moment
daar: de leefgemeenschap begon met drie toffe
huisgenoten, ons voor te stellen aan de gemeente

tijdens de kerkdienst. Dank is groot voor het warme
welkom. Wij begonnen met bouwen aan een ont-
moetingsplaats. Leven in de leefgemeenschap is
leven in de liefde van God, het proberen om Chris-
tus elke dag in een ander te ontmoeten. Een ont-
moetingsplaats te zijn tussen jezelf, de ander en
God. In september zijn wij ingezegend door Hette
Domburg, in bijzijn van de kerkgemeente en een
kop koffie in de tuin van de pastorie.
 
De splitsing, juli 2019. Afgelopen zomer mocht ik in
Frankrijk mijn liefde ontmoeten. Met mijn bijbelstu-
die-groep was ik in Taizé. Op een avond tijdens een
dienst werd ik geroepen om naast hem te staan en
dat hij een licht in mijn leven mag zijn.
 
Een ander pad, maart 2020. Het verhaal van Abra-
ham in Genesis, vertelt ons het verhaal van een
man die luistert naar de roeping om op weg te gaan.
Nu de lente nadert heb ik gekozen om de liefde te
volgen en met mijn vriend te gaan samenleven – en
daarmee de leefgemeenschap te verlaten. Middels
dit schrijven wil ik de mooie mensen die deze leef-
gemeenschap dragen erkennen in hun kracht en
liefde. Zij hebben voor mij persoonlijk veel bete-
kend, staan dichtbij en hebben mij in verbinding
gebracht en geconfronteerd met het geloof. Aan de
dorpsbewoners van Schaarsbergen die ik heb
mogen ontmoeten, wil ik danken voor hun warme
welkom en goede gesprekken en hen graag mee-
geven: wees welkom bij de mooie mensen van
SpringLevend om koffie te komen drinken.
Tot het moment dat onze wegen weer mogen
kruisen,
 
Kirsten Schiebergen
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OUDERENKRING
Op dinsdag 14 april gaan we een gezellige middag
tegemoet, die we invullen met leuke spelletjes. We
rekenen weer graag op uw komst.
Namens de leiding,
 
Hennie van Hunen, tel: 3511147

PAASONTBIJT
12 april a.s. voor groot en klein, oud en jong.
Twee jaar geleden hebben we met een groot
gezelschap voorafgaand aan de dienst op
Paasmorgen ontbeten in de kerk. Een vrolij
ke boel met veel deelnemers. Verleden jaar
waren we op datzelfde paasontbijt met weer
een bont gezelschap aan mensen, die nader
hand ook de kerkdienst hebben bijgewoond. 
We zouden ook dit jaar u weer van harte
willen uitnodigen om mee te doen met het
paasontbijt. Eerste Paasdag om 08.30 uur 
bent u van harte welkom!  U kunt zich opge
ven bij Else van Setten  of Jeske Alblas, en,
als u het leuk vindt om een handje te helpen:
graag!!! 

KINDERKERKNIEUWS
Deze maand hebben we weer feestdagen bij de
kinderkerk!
Op 5 april is het Palmpasen en denken we aan Jezus
die op een ezeltje de stad Jeruzalem binnen reed! Wij
gaan ook weer in optocht achter het ezeltje aan van
het pannenkoekhuis “de Strooper” waar we ons eigen
broodhaantje, onder leiding van Paul en Hetty Mahieu
 mogen bakken, naar de kerk.  Daar kunnen de
mensen zien hoe mooi onze palmpaasstok is versierd.
Als het regent lopen we de kerk in en bij droog weer
zullen de mensen naar buiten komen. We beginnen
deze ochtend om 9.30 uur bij “de Strooper “hoek
Koningsweg/Kemperbergerweg.  Neem je een met
crêpepapier versierde palmpaasstok mee? Wij zorgen
voor het lekkers! 
Op 12 april is het Pasen. We starten dan in de kerk
en gaan daarna naar het Dorpshuis. Daar horen we
dan het opstandingsverhaal en natuurlijk gaan we
eieren zoeken, Iets dat elk jaar een groot feest is!!
Kom je ook? Natuurlijk mag je vriendjes meene-
men!                                                        
Tot dan, Bea, Chantal en Gerra
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SAMEN OP STAP IN APRIL
Helaas is de geplande uitstap naar de Hoge Veluwe
in maart komen te vervallen door de restricties die het
Corona virus ons opgelegd heeft. We hopen dit op een
later tijdstip goed te kunnen maken.
Veld en Beek is een unieke biologische boerderij in
Renkum waar zuivel, kaas en vlees wordt geprodu-
ceerd en je ook groenten en fruit van het seizoen en
van eigen teelt  kunt kopen. Ze hebben zelfbedie-
ningswagens op 5 plekken  in de regio, waar de klant
dan een sleutel van krijgt zodat je op je eigen tijd de
boodschappen kunt gaan halen. Ook wordt er sinds
kort brood verkocht, gebakken van zelf verbouwde
tarwe en rogge.
Interessant is de visie van de ondernemer Jan Wie-
ringa op duurzaam ondernemen en circulair gebruik
van grondstoffen waarover hij boeiend kan vertellen
en praktische voorbeelden kan laten zien , die staan
ook  op zijn website!
 Hoe het daar in z’n werk gaat gaan we dan ook graag
horen!
De boerderij ligt op een prachtig plekje aan de rand
van Doorwerth.
We brengen ons bezoek op donderdagmiddag 23
april. Verdere info krijgt U als U zich heeft aangemeld.
Laat U ook weer even weten of U daarna meegaat uit
eten?
Hebt u zin om mee te gaan? Meld u dan aan voor 20
april bij Gerra van Hunen tel 026-4450289/ gerravan-
hunen@hotmail.com. In de week van ons bezoek
krijgt U dan alle info via de mail.
 
Gerra van Hunen

 JAARREKENING 2019
In deze Kerkklok staat de samenvatting van de staat
van baten en lasten van het jaar 2019 met vergelijken-
de cijfers van 2018 en de begrotingen 2019 en 2020.
Het resultaat van 2019 komt uit op € 14.852,- negatief.
Dit wordt o.a. veroorzaakt door de start van de reno-
vatie van het koetshuis en de kosten van het 150-jarig
jubileum.  Voor deze kosten is een onttrekking gedaan
aan de bestemmingsreserve voor kerkelijke activitei-
ten en de bestemmingsreserve renovatie van het
koetshuis van respectievelijk € 5.000,- en € 12.000,-,
samen € 17.000,-. Exclusief deze eenmalige posten
bedraagt het saldo  € 2.148,-positief, inclusief het batig
saldo van de begraafplaats van € 4.643,-. Voor de
renovatie van het koetshuis is in 2019 een bestem-
mingsreserve van € 50.000,- gevormd,  waarvan in
2019 € 12.000,- gebruikt is. Ten gevolge van de mu-
taties in de bestemmingsreserves en fondsen be-
draagt het saldo dat naar de algemene reserve gaat
€ 47.852,- negatief. De algemene reserve komt hier-
mee op € 115.238,-.

 
Aan de opbrengstenkant  zien we een kleine toename
van de opbrengst onroerend goed ondanks  de ver-
mindering van de opbrengst terreinen door het weg-
vallen van een opbrengst van € 11.000,- van het IFV.
Het IFV heeft een nieuw parkeerterrein in gebruik
genomen en maakt nu veel minder gebruik van ons
terrein. De opbrengst onroerend goed is gestegen
door een hogere huuropbrengst van de kerk en de
pastorie en omdat de Stichting de Pastorie tegenwoor-
dig een vergoeding betaalt voor het gebruik van de
bovenverdieping van de pastorie. Ook de opbrengst
levend geld is toegenomen met enkele duizenden
euro’s. Dat geldt voor de vrijwillige bijdragen, de col-
lectes en de giften.
 
Aan de lastenkant is afgelopen jaar een bedrag van
ongeveer € 10.000,- euro besteed aan niet voorzien
 onderhoud van het kerkelijk terrein in de vorm van
onderhoud aan het bomenbestand en de electriciteits-
voorziening op het terrein. Het achterstallig onderhoud
van het koetshuis heeft € 13.000,- gekost. Het groot-
ste deel van vorenstaande kosten wordt gedekt door
een onttrekking van € 20.000,- aan de voorziening 
onderhoud gebouwen. Daarnaast is er in het verslag-
jaar een toevoeging van € 20.000,- aan de voorziening
onderhoud gebouwen gedaan zodat deze voorziening
per saldo ongewijzigd blijft. Ook de voorziening be-
graafplaats is niet gewijzigd. Voor het overige lopen
de uitgaven aardig in de pas met het voorgaande jaar
en de begroting.
 
In de begroting 2020 was de renovatie van het koets-
huis van € 50.000,- voorzien. Hiervan is in 2019 dus
al € 12.000,- gerealiseerd.  Dit bedrag komt in minde-
ring op de in 2020 begrote kosten van renovatie en
onttrekking aan de bestemmingsreserve. We ver-
wachten dat de renovatie van het koetshuis positief
gaat bijdragen  aan de exploitatie in de komende jaren.
 
Kees Luiten die de financiële administratie al enkele
jaren voor ons doet heeft de jaarrekening snel afge-
rond en daarom kunnen we u de jaarrekening nu al
presenteren. Door zijn consequente wijze van werken
hebben we een goed inzicht in onze financiële situatie.
Namens de kerkenraad wil ik hem hiervoor hartelijk
bedanken. De jaarrekening is inmiddels ook gecon-
troleerd door de controlecommissie bestaande uit
Teun Alblas en Willem Nijmeijer. Ook zij worden
hiervoor bedankt en dat dankwoord geldt ook voor alle
andere vrijwilligers die een rol spelen in de financiële
kant van onze gemeente.
 
Henny Roelofsen, penningmeester
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TOEN DE KERK NOG VOL MOCHT
ZIJN....
Wat hebben we genoten van de muzikale kwaliteiten
van onze kosters op zondagmiddag 8 maart j.l. Nog
niet geteisterd door de huidige restricties mochten we
een volle kerk verwelkomen om in het kader van 150
jaar Schaarsbergen te genieten van onze kosters en
hun muzikale ensembles.
 
Inga Breur met haar koperkwartet, dat tot tweemaal
toe een optreden verzorgde en mooie stukken ten
gehore bracht en Mark Alblas met zijn KeyChord, het
kwartet dat ons vergastte op mooie en leuke optredens
met hun professionele zang- en showkunsten. Wat
mogen we hopen dat onze kerkzaal weer spoedig in
gebruik kan zijn voor zulke fijne bijeenkomsten. 

BIJ DE FOTO OP PAG 2
Donkere wolken boven onze kerk ! 
 
Dat is de reden dat wij op de 2e pagina van deze
editie deze foto plaatsten. Immers, door alle gebeur-
tenissen van de laatste weken is het nu zelfs zo, dat
we ons geliefde kerkje niet kunnen gebruiken om
daarin onze zondagse erediensten te vieren. En dat

is een bedroevende zaak, want voorzover ik weet is
dit de eerste keer in het bestaan van ons kerkgebouw,
met uitzondering van de oorlogsperiodes, dat zoiets
gebeurt. Onze samenleving wordt danig op de proef
gesteld door een dreigend wereldwijd optredend virus,
waartegen nog geen vaccin is gevonden. En dus
duiken we verplicht weg in onze figuurlijke schuilkel-
ders en moeten we elke vorm van groepsvorming
vermijden.
Veel mensen zijn angstig en vragen zich af hoe dit qua
gezondheid maar ook qua economische gevolgen zal
aflopen. Je zult zo maar je winkel of restaurant moeten
dichtdoen zonder zekerheid wanneer hij weer open
kan. Je zult zomaar van de ene op de andere dag
getroffen worden door het virus en in bed of erger
belanden. Gelukkig stelt de techniek en de bekwaam-
heid van velen onder ons ons in staat om de juiste
maatregelen te nemen. En mogen we ons ook in deze
omstandigheden als Christenen toevertrouwen aan
onze hemelse Vader, die ons beloofd heeft dat waar
twee of meer in Zijn naam vergaderd zijn, Hij ook
aanwezig is.
Dat geldt ook voor onze huiskamer als wij in gedach-
ten en on line op de zondagmorgen bijeen zijn. Bij alle
onrust geeft dat rust. 
 
Teun Alblas.
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