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Terwijl het Coronavirus door de wereld haar wrede
weg zoekt en ook ons land nagenoeg lamgelegd heeft,
gaat de natuur gewoon zoals elk jaar haar gang en
toont ons de rijke bloesems van talloze heesters. Die,
in combinatie met het prachtige voorjaarsweer, mogen
ons sterken in de overtuiging dat de seizoenen doorgaan en ons steeds weer zullen weten te imponeren
met hun schitterende kleurige beelden. Het virus houdt
ons nu in haar greep maar zal voorbijgaan. Het leven
gaat verder zolang het de aarde is gegeven te blijven
bestaan. Met het Paasfeest, het feest, waarbij het
leven de dood overwon, nog vers in de gedachten,
koesteren we de hoop op betere tijden.

Predikant: Ds. Hette Domburg,
Pieterbergseweg 40, 6862 BV Oosterbeek,
Tel. 06-81803499
hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl
Bereikbaar di. t/m vrij. van 9.00 tot 9.45
uur in de pastorie
Scriba: Fred Bosman, Wilbrennincklaan 7,
6816PX Arnhem, tel. 026-4450581,
fred.bosman@dorpskerkschaarsbergen.nl
Abonnementen: Henk van Hunen,Strolaan
20, 6816PN, Arnhem,
tel. 026-3511147, hendrikvanhunen@gmail.
com
Enige andere telefoonnummers:
Riekje Groothedde, tel. 026-4420221,
voorzitter kerkenraad
Rens Plaschek, tel. 026-3510734, diaconie
Mark Alblas, tel. 026-4422860, koster
Inga Breur, tel. 026-4453465, koster
Jaap Breur,tel. 026- 4453465,begraafplaats
Verhuur kerk, Jaap en Inga Breur (tel.nrs.
zie boven)
Bank- en gironummers:

In deze Kerkklok geen aankondigingen van allerlei
kerkelijke activiteiten, maar desondanks hopen we
met de inhoud bij te dragen aan de verbondenheid,
die we als gemeente ook in deze bijzondere periode,
die we doormaken, met elkaar ervaren.
Namens de redactie van de Kerkklok,
Teun Alblas.

Prot.Gem. te Schaarsbergen:
ING : NL57 INGB 0000 862973
Rabobank ; NL91 RABO 0303 9199 81
Diaconie:
Rabobank :NL51 RABO 0303 9182 76
AFSLUITING KOPIJ KERKKLOK JUNI
2020
uiterlijk 15 mei bij Bea Clerkx:
bcwclerkx@gmail.com
Documenten als bijlage inzenden. Foto’s
graag met hoge resolutie, als JPG bestand.
De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden kopij te corrigeren, in te korten
of (na overleg met de voorzitter van de
kerkenraad) te weigeren.
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foto's: Rens Plaschek

Onze OnLine kerkdiensten
Waar het normale samenkomen van de gemeente
thans niet mogelijk is, verzorgen de predikanten van
Schaarsbergen en Oosterbeek/Wolfheze de diensten
middels online verbindingen. Zo mochten we in de
Stille Week afwisselend onze eigen predikant Hette
Domburg en de predikant van Oosterbeek/Wolfheze
Petra Doorn op het scherm horen en zien en konden
we, weliswaar vanuit onze huiskamers, maar toch met
een gevoel van verbondenheid, samen zijn als gemeente van Christus. Op Paasmorgen verzorgde Ds.
Oebele van der Veen, een prachtige Paasmorgendienst.
Dank aan de predikanten en hen die hen daarin
bijstonden voor de mooie kerkdiensten die we op
deze wijze mochten meemaken.

BIJ DEZE TIJD
Ineens ben ik in tranen.
Voel ik me alleen en maakt de
uitzichtloosheid me gek.
Grijpt de angst me naar de keel.
Op andere momenten ben ik positief.
Zie ik wat het ons brengt.
Hoe we dit op de een of andere manier
nodig hadden.
De wereld die steeds harder draaide.
Het milieu dat schreeuwde om aandacht.
Mensen die schreeuwden om rust.
En nu lijkt het alsof de natuur
aan de rem heeft getrokken.
Aan de noodrem.
Alles komt tot stilstand.
Behalve in de zorg.
Daar is de druk enorm.
De mensen die we jarenlang onderwaardeerden, een
hongerloontje betaalden, zijn nu onze helden.
We klappen voor ze.
Nu wordt zichtbaar wat er echt toe doet.
Gezondheid, saamhorigheid, liefde en verbinding.
De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.
We leren nu hoe kwetsbaar we zijn.
Dat niets zeker is in het leven.
En hoe dom we zijn geweest.
Om geld, status en schoonheid
tot het hoogste goed te verheffen.

Honderd km/uur rijden voor het milieu??
Velen zouden zich er niet aan gehouden hebben.
Nu is er bijna niemand meer op de weg.
Verre vakanties waren de normaalste
zaak van de wereld.
Sterker nog, het was een trend waar
iedereen graag aan meedeed.
Hoe verder, hoe beter.
En nu vliegt er bijna niemand meer.
Kinderen brachten we massaal naar kinderdagverblijven en BSO’s.
Onze carrières waren belangrijk.
Gaven ons aanzien.
Thuisblijfmoeders moesten zich altijd verdedigen. Het
woord alleen al…
Nu we verplicht thuis zitten en onze kinderen ook,
weten we de spelletjes weer te vinden.
De verf en de klei.
Worden we zelf weer een beetje kind.
Onze ouderen, waar we voorheen nauwelijks naar
omkeken.
Worden nu beschermd met man en macht.
We bieden onze hulp aan.
Doen boodschappen voor ze en zingen ze toe zodat
ze zich niet vergeten voelen.
We bellen en skypen omdat we ze niet kunnen bezoeken.
En nu we de kapper, de schoonheidssalons en de
rimpeldokter niet meer kunnen bezoeken, wat zal er
overblijven van onze schoonheidsidealen?
Onze drang om jong te blijven terwijl we nu niets liever
willen dan oud worden.
De natuur kan eindelijk ademhalen.
De natuur waar wij deel van uitmaken maar waarvan
wij zo vervreemd waren geraakt.
Wat zijn we nietig als de natuur van zich laat horen.
Tsunami’s, orkanen, bosbranden, epidemieën.
Dan laten we alles vallen en hebben alleen elkaar nog.
Naakt en kwetsbaar.
Ik haal ook eens diep adem en droog mijn tranen.
Het komt goed.
Harold Zoet.
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TIJD NA PASEN
Alles is nu anders door het corona-virus. We hebben
onszelf beperkingen opgelegd. En de meeste mensen
houden zich daaraan uit vrije wil. Er is in ons land
weinig dwang voor nodig. Op een enkeling na gedragen de meeste mensen zich verantwoordelijk. De
meeste mensen, ook de jonge en fysiek sterke mensen, zien af van een deel van hun bewegingsvrijheid,
omwille van de meer kwetsbare mensen.
Er zijn veel verdrietige en pijnlijke kanten aan deze
crisis. De zieken en stervenden. Mensen die hun
dierbaren verliezen. De crises in ziekenhuizen en in
verpleeg- en verzorgingshuizen. De traumatische
ervaringen van verplegend personeel en artsen bij
zoveel overlijdens.
Mensen die hun baan kwijtraken of hun bedrijf failliet
zien gaan. Mensen die daardoor in financiële problemen raken en daar ook in hun privé leven de gevolgen
van ondervinden.
Kinderen die niet naar school kunnen, zitten noodgedwongen meer thuis. Ouders proberen werk en begeleiding van schoolwerk te combineren. In wijken waar
de huizen klein zijn en de buitenruimte beperkt is, leidt
dat in veel gezinnen tot stress. Er is meer huiselijk
geweld geconstateerd. Daarbij komt de eenzaamheid
van ouderen en mensen in zorginstellingen, die
geïsoleerd raken, geen bezoek van ouders of kinderen
en kleinkinderen meer kunnen ontvangen.
Maar ik hoor ook van veel mensen, dat er positieve
kanten zijn aan de huidige situatie. Het leven is minder
jachtig geworden. Mensen staan meer open voor een
praatje met elkaar. Er is een enorme bereidheid om
de ander te helpen. Veel goede dingen waarnaar we
verlangden, maar waar we in het drukke bestaan niet
aan toe kwamen, krijgen nu de ruimte. Tijd voor elkaar,
in gezinsverband, in buurtverband. En dat doet mensen goed.
Dat maakt deze tijd verwarrend. Waar voor de één het
verdriet en de angst overheersen, ervaart de ander
meer de ontspanning en de rust. Waar de één zich
zorgen maakt over de economie, ziet de ander positieve effecten voor de natuur. Waar de één liefst zo
snel mogelijk terugkeert naar het leven waaraan we
gewend waren, verlangt de ander naar een nieuw
begin, waarin we de dingen echt anders gaan doen.
Als ik de Bijbelse verhalen lees, herken ik daarin wel
iets van die tweestrijd. Zo heeft Israël over de eigen
geschiedenis vaak nagedacht. Het verhaal van de
uittocht is daarvan misschien wel het bekendste
voorbeeld. In de woestijn, net na de uittocht uit de
slavernij, verlangen de meeste Israëlieten terug naar
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het oude vertrouwde leven. Er was tenminste te eten!
En net na de opstanding van Jezus, keren de leerlingen toch terug naar hun visnetten.
Maar nu komt het erop aan het goede dat ze hebben
ervaren vast te houden, er de wereld mee in te gaan
en deel te nemen aan de opbouw van een nieuwe
samenleving. Daar ligt ook voor ons de uitdaging. Juist
de positieve ervaringen van dit moment kunnen
daarin richting gevend zijn. Zorgzaamheid, verbondenheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Delen wat je hebt. Die solidariteit en verbondenheid zal straks nodig zijn om te zorgen dat er geen
mensen in armoede belanden, dat ondernemers en
werknemers op een inkomen kunnen rekenen.
Misschien leren we anders kijken dan voorheen. Het
leven minder als individueel project, waarin je moet
slagen. Het leven meer als gave, die je kunt delen. Er
kan iets moois gaan bloeien. Het is lente, het is de tijd
na Pasen.
Ds. Hette Domburg

BIJ DE ZONDAGEN
Sinds half maart hebben we onze gebruikelijke kerkdiensten in de Dorpskerk vervangen door diensten die
via de website van de kerk worden uitgezonden.
Samen met de Protestantse Gemeente OosterbeekWolfheze worden elke week opnames gemaakt van
een viering voor de zondag en voor de andere feestdagen. Joop Bal uit Oosterbeek is onze cameramen
en verzorgt ook de montage van het beeld.
We gaan er nu vanuit dat we in elk geval tot begin juni
niet als gemeente bij elkaar mogen komen. Om het
aantal mensen bij de opnames zo klein mogelijk te
maken, vervullen de ambtsdragers ook de rol van
lector. Diakenen en ouderlingen wisselen elkaar af als
dienstdoende ambtsdragers. Hieronder vindt u het
aangepaste rooster tot en met zondag 7 juni. De
vieringen worden afwisselend opgenomen in een van
de kerkgebouwen van Oosterbeek en in onze Dorpskerk. Met hemelvaart gaan we opnames maken in de
schuur van de familie Varekamp.
De opnames staan op zondagmorgen (en de ochtend
van Hemelvaart) klaar op onze website: www.dorpskerkschaarsbergen.nl. Vanaf de hoofdpagina is het
gemakkelijk te vinden, door te klikken op ‘Klik hier om
naar deze diensten te gaan’. Het is ook mogelijk een
directe link te ontvangen via e-mail of Whatsapp. Als
u dat wilt, kunt u een verzoekje sturen naar Hette
Domburg, tel. 06 8180 3499 of hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl.

Met deze uitzendingen willen we in deze bijzondere
en soms moeilijke tijden de onderlinge verbondenheid
als gemeente onderhouden. We hopen dat u zo toch
iets kunt ervaren van het samen vieren, danken en
bidden waaraan we gewend zijn. En dat u bemoediging, inspiratie en troost ontvangt. Over andere manieren waarop we onderling contact houden is elders
in deze Kerkklok te lezen.
Het zijn bijzondere tijden. Het is daarom niet zeker of
we de vaste leesroosters blijven volgen, waaraan we
gewend zijn. De Schriftlezingen voor de diensten in
mei en begin juni zijn nog niet bekend op het moment
dat deze Kerkklok naar de pers gaat. Laat u verrassen!
We proberen iedere week een kindermoment in de
vieringen op te nemen. Daarvoor gebruiken het materiaal van het Nederlands Bijbelgenootschap, getiteld
Bible Basics.
Ds. Hette Domburg.
3 mei, ds. Oebele van der Veen
Lector: Marjan van Kleef
Organist:Harry de Vries
10 mei, ds Hette Domburg
Lector: Cathrien Batterink
Organist: Michiel Vanhoecke
17 mei, ds. Petra Doorn
Lector: Fred Bosman
Organist:Jaap Hagen
21 mei, ds. Hette Domburg
Lector: Jannie van Doorn
Organist: Michiel Vanhoecke
24 mei, ds. Oebele van der Veen
Lector: Else van Setten
Organist:Harry de Vries
31 mei, ds. Petra Doorn
Lector: Henny Roelofsen
Organist:Henk Gerritsen
7 juni, ds. Oebele van der Veen
Lector: Riekje Groothedde
Organist:Henk Gerritsen

UIT DE GEMEENTE
Overleden :
Mevr E van de Kamp-Bosman op 8 April 2020 in de
leeftijd van 76 jaar

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Hoewel de kerkenraad niet heeft vergaderd in april,
functioneert die natuurlijk nog wel. Achter de schermen wordt er, hoofdzakelijk digitaal, toch nog aardig
wat overleg gepleegd. Daardoor kan het ‘gewone’
kerkenwerk toch ‘gewoon’ doorgaan (u begrijpt vast
wel waarom ik hier aanhalingstekens gebruik). Dus
gaat deze rubriek in de Kerkklok voorlopig ook gewoon
door. Het is denk ik goed dat we proberen zoveel als
mogelijk is, het onderlinge contact in stand te blijven
houden. Daarvoor hebben we ook een nieuwsbrief
gemaakt die per mail verstuurd wordt. Mocht u die
(nog) niet hebben gekregen, geeft u dan alstublieft uw
email-adres aan mij door.
De laatste kerkenraadsvergadering vond plaats op 3
maart jl. In de Kerkklok van april heb ik daar al over
geschreven. Op 7 april stond de volgende vergadering
gepland maar toen had het coronavirus alle vergadercircuits al plat gelegd. De laatste moderamenvergadering is geweest op 13 maart (toen mocht/kon het
nog net). Sinds die tijd doen we niet alleen de kerkdiensten, maar ook alle andere ‘samenkomsten’ digitaal. Heel soms is er ook nog wel eens een overlegje
onder 4 ogen op 1,5 meter afstand. Daarover kan ik
het volgende melden:
– Zoals u in de Kerkklok hebt kunnen lezen is in de
februarivergadering onze nieuwe classispredikant
Jaap van Beelen op bezoek geweest. Een van de
dingen die toen zijn besproken is een nauwere samenwerking tussen naburige gemeenten. Een van de
dingen die dat al heeft opgeleverd is de gezamenlijke
aanpak van de diensten via internet. Elke zon- en
feestdag staat er een van tevoren opgenomen dienst
op de websites van Oosterbeek en Schaarsbergen.
Complimenten voor de degenen die daaraan meewerken. Hele mooie diensten, schitterend opgenomen en
gemonteerd. Hulde aan de makers!
– Mocht u in de buurt van ons kerkelijk erf komen, dan
is een kijkje in het gerenoveerde Koetshuis de moeite
waard. Leo Uijl en Henk van Hunen hebben als uitmuntende kerkrentmeesters laten zien dat ook het
praktische beheer en onderhoud bij hen in goede
handen is. Binnenkort nemen de nieuwe huurders hun
intrek in een volledig gerenoveerd stukje kerkelijk
vastgoed.
– Naast deze twee positieve dingen toch ook nog een
iets andere verzuchting. We willen zo graag dat het
gewone kerkenwerk ook in de toekomst door kan
blijven gaan. Het ontbreekt echter aan vrijwilligers. We
zijn al heel lang op zoek naar mensen die ten behoeve van de kerkelijke gemeenschap de ‘handen uit de
mouwen’ willen steken. We hebben u nodig.
Tenslotte nog een laatste opmerking. Mocht u vragen
hebben over de huidige situatie in en rond de kerk dan
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horen we die graag. Het kan ook zijn dat u bepaalde
ideeën hebt die het onderlinge contact zouden kunnen
bevorderen. Ook die willen we graag weten, dus
schroom niet om contact op te nemen.
Fred Bosman, Scriba

NIEUWSBRIEF VAN DE
KERKENRAAD
De kerkenraad stuurt, zolang de bijzondere periode,
die we thans doormaken, periodiek per e-mail een
nieuwsbrief aan de gemeenteleden. Wie deze
nieuwsbrief nog niet via e-mail ontvangt kan zich
hiervoor alsnog aanmelden door een mailtje te sturen
naar Fred Bosman: f.bosman7@gmail.com.
Wilt u deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen,
dan kunt u zich bij Fred ook afmelden.

OPBRENGST COLLECTEN MAART
2020
In de maand maart hebben de collecten de volgende bedragen opgebracht:
Datum Diaconie Kerk Gebouwen Koffiepot
en terreinen
01-03 € 103,70 € 75,55 € 60,63 € 20,00
08-03 € 138,75 € 65,82 € 52,90 € 25,78
Henny Roelofsen

VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
In de maand Maart heeft u de rekening ontvangen
voor de Kerkklok; mocht u deze nog niet betaald
hebben dan is dit een herinnering. Mocht u besluiten
de Kerkklok niet meer te willen ontvangen, schrijf of
mail dan even een berichtje naar ondergetekende.
Ook zijn er nog gemeenteleden die geen antwoordstrookje van de Aktie KerkBalans 2020 hebben ingeleverd. Aan u de vraag om deze alsnog op te sturen
naar / in te leveren bij:
H. van Hunen, Strolaan 20 , 6816 PN Arnhem
Namens het college van kerkrentmeesters,
Henk van Hunen, hendrikvanhunen@gmail.com

NIEUWS VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
In deze bijzondere periode ontmoeten we elkaar niet
tijdens kerkdiensten en allerlei andere activiteiten die
in kerkelijk verband plaatsvinden. Toch zijn er ook
activiteiten die gewoon doorgaan op het kerkelijk erf.
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Omdat velen van u nu weinig bij de kerk komen informeren we u via de Kerkklok over enkele ontwikkelingen. Enkele foto’s geven een beeld bij de beschrijving.
Het terrein van het vorig jaar gevelde sparrenbosje is
dit voorjaar ingeplant met een mengsel van inlandse
soorten struiken, die behalve voor “groen” in de loop
van het jaar ook voor bloemen, bessen en mooie
herfstkleuren gaan zorgen. Het gaat om hazelaars,
krentenboompjes, gelderse roos, gewone vogelkers,
meidoorn, kardinaalsmuts, vuilboom, lijsterbes en
hulst. Omdat het al enkele weken niet meer geregend
heeft is er begonnen met het beregenen van de
aanplant om het aanslaan van de struiken niet te laten
mislukken. Daar zullen we nog wel even mee door
moeten gaan gezien de weersverwachting voor de
komende weken.
Dat water geven is ook nodig voor de lindeboom die
onlangs op het voorterrein is geplant. Deze boom is
een geschenk van de Hoge Veluwe aan Schaarsbergen. In overleg tussen Dorpsraad en kerk is besloten
de boom op het kerkelijk erf een plaats te geven. De
lindeboom staat symbool voor bescherming en verbondenheid van de gemeenschap. In de toekomst
zeggen we tegen elkaar :Weet je nog, deze boom is
gepoot tijdens de coronacrisis….
De renovatie van het koetshuis nadert zijn voltooiing
dankzij het stugge doorwerken van Henk van Hunen
en Leo Uijl met hulp van enkele echte professionals
zoals stukadoor, timmerman, tegelzetter en installateur. We mogen beide heren nog wel eens uitvoerig
bedanken. Bood het koetshuis ooit plaats voor de
koetsierswoning, koetshuis en paardenstal, thans is
het hele koetshuis veranderd in een woning met een
woonkamer, keuken, wc en douche en boven twee
kamers. Op het buitenterrein is een afscheiding gemaakt tussen het gedeelte voor de pastoriebewoners
en een tuingedeelte voor het koetshuis. De vorig jaar
achter het koetshuis gebouwde schuur bestaat uit
twee gedeelten voor pastorie en koetshuis. Per 1 mei
is het koetshuis verhuurd aan Alieke Stijf en Laurens
ter Meer als eerste bewoners. Eind april zullen zij
beginnen met de verhuizing.
Henny Roelofsen

OUDERENKRING
Door het nare Corona-virus zijn we in april niet bij
elkaar geweest en zal dit in mei waarschijnlijk ook
niet doorgaan. We hopen in september weer bij
elkaar te komen.
U zult dit in de Kerkklok of nieuwsbrief kunnen lezen.
Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe en
tot gauw!
Namens de leiding
Hennie van Hunen

Palmpasen

voorterrein

Verbouwing koetshuis
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WERKGROEP WERELDDIACO
NAAT - OPBRENGST VOOR
JAARSACTIE MCA
Op zondag 23 februari jl. ging de voorjaars
actie ‘Steun voor de meest kwetsbare mensen
in Moldavië’ van start. Moldavian Christian
Aid doet dat door het opzetten en uitbreiden
van de diaconale taken van de kerken. Zo
zagen wij dat jongeren zingeving gingen er
varen door hulpbehoevende ouderen te on
dersteunen en aandacht te geven, o.a. door
het rondbrengen van maaltijden in plastic
bakjes. Zo’n plastic bakje kreeg u mee naar
huis om te worden herinnerd aan de actie en
als symbool voor ‘het omzien naar elkaar’.
We konden toen nog niet bedenken dat we de
actie niet gezamenlijk zouden afsluiten met
Pasen en dat het ‘het omzien naar elkaar’
ook in onze eigen gemeente van groot belang
zou worden door de gevolgen van de corona
crisis. Hoewel we dit jaar ook de opbrengsten
van de sobere maaltijd en de boekenmarkt
missen kunnen we toch het mooie bedrag van
€ 1.516,45 overmaken aan Kerk in Actie en
kunnen dankzij uw steun de werkzaamheden
van het MCA worden voortgezet.
Onze hartelijke dank!
Namens Werkgroep Werelddiaconaat
Ineke Antuma

Normaal gesproken had het ezeltje een cadeautje in
de zadeltas zitten. Deze cadeautjes hebben we bij de
kinderen gebracht. Eierdopjes en verf om ze te beschilderen. Zo konden ze gelijk aan het werk. Allemaal
enthousiaste reacties en iets speciaals op de
Paastafel!
In mei is het Pinksteren, de verjaardag van de kerk.
Helaas zien we elkaar dan nog niet.
Wie weet zien we elkaar weer in juni! We hopen het!!
Tot ziens, Bea, Chantal en Gerra

KRINGEN
Door de beperkingen die het corona-virus ons
oplegt, zijn alle kringen stil gelegd.

FRANS KAPPELLE: DANK U WEL !
15 April: Mijn 73e verjaardag! Een bijzondere dag
door de mondiale situatie, maar ook door de wetenschap dat het mijn laatste verjaardag zal zijn. Onze
dochter komt binnen met een doos vol met verjaardagskaarten, in totaal ruim 73 !!! Een groot aantal van
familie en leden van de kerkelijke gemeente Schaarsbergen. Maar ook van de vriendenwereld en van het
werk van Evelien. De tranen lopen ons over de wangen. De volgende dag nog eens 30. Wat
hartverwarmend!
Lieve mensen, bedankt hiervoor.
Met veel plezier ben ik lector geweest en heb ik in twee
musicals meegespeeld.
Het ga U goed.
Frans

DIACONIE-NIEUWS

KINDERKERKNIEUWS
Nu zijn we allemaal thuis…. Hadden we ons voorbereid op Palmpasen met het ezeltje, de broodhaantjes
bakken en daarna de optocht en toen…. Ach jullie
weten het;
Er kwam gelukkig een leuke oplossing!!! Petra van
Doorn, Hette’s vrouw had bedacht dat we toch een
digitale optocht konden doen. Gelukkig hadden we
nog foto’s en filmpjes van vorig jaar, die ze goed kon
gebruiken! Iedereen heeft het kunnen zien in de online dienst!
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De Voorjaarsactie liep tot en met Pasen. Naast de 3
collectes, die er werden gehouden, zijn er ook een
behoorlijk aantal giften via ons rekeningnummer binnengekomen. Op dit moment is de totale opbrengst
nog niet bekend, maar het is in ieder geval zeker
minder, dan we in eerdere jaren bijeenbrachten. Mocht
u nog extra willen bijdragen, dan kan dat natuurlijk nog
op ons rekeningnummer van de Diaconie onder vermelding van “Moldavië”.
We hebben besloten om vanaf Pasen te collecteren
voor de Voedselbank. Immers, de inzameling in de
mand voorin de kerk moest na twee weken ook worden
gestaakt. In overleg met de Diaconie Oosterbeek/
Wolfheze staat er voor Schaarsbergen nu dus steeds
een collecte voor de Voedselbank op het rooster. In
deze tijd komen er steeds meer mensen bij, die een
beroep doen op de Voedselbank, dus een financiële
ondersteuning is zeer welkom. Ook voor dit doel staat
ons banknummer open. Zet u er dan even bij, dat de

bijdrage bestemd is voor de Voedselbank.
Wat gebeurde er nog meer?
Op verzoek van de gevangenispredikant hebben we
een bedrag van 200 euro overgemaakt om onderkleding voor gedetineerden te kunnen kopen. De door de
overheid geleverde materialen zijn van een soort
wegwerpkwaliteit, waar de gevangenen niet echt blij
mee zijn. Ook de Raad van Kerken Arnhem heeft een
bedrag beschikbaar gesteld,
En dan was er verder nog een donatie van 500 euro.
De Poorters van Arnhem stelden dit bedrag beschikbaar, om hier voor de zomervakantie weer rugzakjes
met speelgoed mee te vullen voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs, die nooit op vakantie
kunnen. Deze actie doen wij al enige jaren samen met
de Diaconie van de Protestantse Gemeente Arnhem.
Ook zij hebben een zelfde bedrag gekregen uit de
opbrengsten van de bazaar. Dus er kunnen al weer
heel wat rugzakjes worden gevuld. Dat we een donatie van de Poorters ontvingen, was op initiatief van
Monique Steenkamer. Zij zingt mee in onze cantorij
en heeft goede contacten bij de Poorters.
Vanaf deze plaats nog hartelijk bedankt, Monique!
Met Diaconale groet,
Henny Beijer

overblijfmoeder op de lagere school. Toen de kinderen
wat groter werden, keerde Elly nog korte tijd terug in
haar vak als kraamverzorgster. Daarna verhuisde het
gezin in 1983 naar de kosterswoning naast de Dorpskerk. Frans werd koster, Elly verzorgde de bijeenkomsten in wat toen nog het kerkelijk centrum heette en
wat nu het Dorpshuis is. In die jaren waren dat voornamelijk activiteiten van de kerk, zoals kringen, het
maandelijkse koffiedrinken na de dienst en de recepties na begrafenissen. Ze vond het mooi op zo’n bijzondere plaats in het dorp te mogen werken en
gastvrijheid te verlenen. Ze bleef daarbij zelf graag op
de achtergrond, maar zorgde er wel voor dat alles
piekfijn in orde was. Ze was bezoekersdame van de
kerk en leidde met anderen de ouderensoos. Elly is
ook jaren als vrijwilliger werkzaam geweest bij de
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, waar ze stervenden en hun familie ondersteunde.
Samen met Frans had Elly een bijzondere band met
Griekenland, waar ze jarenlang hun vakanties doorbrachten en tot rust kwamen. 1 Korintiërs 13 sprak
Elly en Frans bijzonder aan. Op hun eerste reis naar
Griekenland gingen ze daarom naar Korinthe. Ze
maakten er een foto voor de uitnodiging voor hun 25
jarig huwelijksfeest.
De dankdienst voor het leven van Elly vond plaats op
dinsdag 14 april in de Dorpskerk. We lazen daarbij uit
1 Korintiërs 13. Paulus schrijft daar over de liefde die
nooit vergaat. In vertrouwen op Gods liefde die ons
vasthoudt, door de dood heen, hebben we Elly naar
haar laatste rustplaats gebracht op Vredenoord. We
wensen Frans, Jeske en Mark, Jacqueline en Joost,
kleinkinderen en verdere familie Gods nabijheid toe in
de tijd die voor hen ligt.
Ds. Hette Domburg.

IN MEMORIAM ELLY VAN DE KAMP
Op woensdag 8 april is Elly van de Kamp – Bosman
overleden. Elly was 76 jaar en woonde sinds bijna een
jaar in woonzorgcentrum Hoogstede, aan de Utrechtseweg. Een hartelijk, gastvrij, liefdevol en dankbaar
mens, zo kennen velen haar.
Op 23 januari 1944 werd Elisabeth Margaretha Janny
Bosman geboren in Arnhem. Ze groeide op in een
gezin met vijf kinderen: drie meisjes en twee jongens.
Elly werd kraamverzorgster. Ze leerde Frans van de
Kamp kennen en ze trouwden in 1968. Ze kregen twee
kinderen, Jeske en Joost. Elly stopte met werken en
nam de zorg voor de kinderen op zich. In die periode
was ze leidster van meidenclub ‘de Robbedoezen’ en

VERDER KIJKEN
Door het corona virus en de beperkingen zijn
we niet op bezoek geweest bij Kruispunt. Ook
het bezoek aan de brandweer dat gepland
stond voor 20 mei gaat niet door. Gelukkig
hebben we beiden bezoeken kunnen verzet
ten naar het komende seizoen.
We hebben de ideeën voor bezoekjes bijna
rond! Op de Startzondag in september zal er
weer een flyer zijn en kunnen de kinderen
van groep 6,7,8 van de basisschool zich weer
aanmelden.
Hartelijke groet, Nicolien en Gerra
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BONHOEFFER EN VRIJHEID
Witte Donderdag 9 april was de sterfdag van Dietrich
Bonhoeffer. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat deze
Duitse theoloog en predikant geëxecuteerd werd door
het nazi-regime. Dat was het gevolg van de keuze die
Bonhoeffer gemaakt had, als christen, om in verzet te
komen tegen de nazi’s. In gevangenschap bleef hij
schrijven. Zijn brieven en gedichten uit die periode
spreken nog altijd aan. Op oudjaarsavond zingen we
vaak zijn lied, ‘Door goede machten trouw en stil
omgeven’ (lied 511 in het nieuwe liedboek).
De 75e sterfdag, in combinatie met de viering van 75
jaar bevrijding, is aanleiding geweest voor een groep
mensen in de Protestantse Kerk in Nederland om een
jaar lang bezig te zijn met het werk en het leven van
Bonhoeffer. Daar zijn verschillende boekjes bij gemaakt. In één van die boekjes staat de volgende tekst
van René van Loenen. Van Loenen werd hierbij
geïnspireerd door twee woorden die voor Bonhoeffer
de pijlers zijn van het begrip ‘vrijheid’: verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid.
LIED VAN DE VRIJHEID
Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.
Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.

150 JAAR DORPSKERK
Ja, we waren zo goed op weg met de voorbereidingen
van het toneelspektakel komende september… en
plotseling was dat afgelopen. Het coronavirus gooide
alles op slot. Geen kerkdiensten meer, geen vergaderingen, geen bijeenkomsten met meer dan 3 personen. Dan kun je niet zoveel meer aan voorbereiden
doen. Maar wat dan?
Er zit maar een ding op: we gaan alles uitstellen tot
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volgend jaar. Of dat het voorjaar van 2021 wordt of
september, dat weten we nog niet. We kunnen pas
over een datum gaan nadenken als we zeker weten
dat we weer met een groter aantal mensen dan drie
bij elkaar kunnen komen.
En als dat dan weer mag zal er hard gewerkt moeten
worden, minstens vier of vijf maanden. September lijkt
daardoor meer voor de hand te liggen dan het voorjaar,
maar we zullen zien.
Toch zijn er gelukkig ook nog wel een paar lichtpuntjes. We hebben immers een script, we hebben vrijwilligers, we hebben van alle fondsen die geld beschikbaar hebben gesteld, uitstel gekregen. Zo gauw we
over het hervatten van de werkzaamheden voor het
toneelspektakel een besluit hebben genomen, krijgt
iedereen dat te horen en dan gaan we weer volle bak
aan het werk.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, schroom niet om contact
op te nemen.
Mede namens alle leden van de “150-jaar-commissie”,
Fred Bosman

DUUR(z)SAAMHEID
En opeens zit Nederland ‘op slot’. We worden er op
een stevige manier aan herinnerd dat onze technologische verworvenheden ons niet kunnen beschermen
tegen zoiets kleins als een virus. Confronterend! Het
is ontroerend om te zien hoeveel mensen met creatieve, sociale oplossingen komen: ze bieden hun
diensten gratis aan, aan mensen die minder goed voor
zichzelf kunnen zorgen. Het geld voor boodschappen
wordt in goed vertrouwen voorgeschoten. Een hoteleigenaar stelt zijn lege hotel gratis ter beschikking,
voetbalfans steken de zorg een hart onder de riem,
enz., enz. Het is daarmee ook een ontroerende tijd,
waar mensen er samen het beste van willen maken.
Wellicht komen we er nu achter wat we echt belangrijk
vinden in ons leven. Als alles gewoon vanzelfsprekend
is sta je er niet snel bij stil hoe geweldig bevoorrecht
wij zijn; hoe goed we het hebben: we hebben genoeg
te eten, we kunnen in vrijheid met elkaar ons geloof
belijden, we kunnen gaan en staan waar we willen,
samen feest vieren en rouwen, onze kinderen kunnen
naar school, we kunnen naar een ziekenhuis, …
Bert Wolters (thema)diaken duurzaamheid PG Elst
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