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AGENDA

Dit kerkblad verschijnt 11x per jaar en wordt
uitgegeven onder verantwoordelijkheid van
de Kerkenraad van de Protestantse Gemeen
te te Schaarsbergen.
Redactie: Bea Clerkx, Teun Alblas, Fred
Bosman
Opmaak: Teun Alblas, Fred Bosman
Kopij aanleveren bij Bea Clerkx
(bcw.clerkx@gmail.com) of
Teun Alblas (t.alblas@chello.nl)
Website kerk:
www.dorpskerkschaarsbergen.nl

De agenda gaan we weer zoals vanouds vullen met
al onze kerkelijke aktiviteiten zodra ons dat van
overheidswege weer wordt toegestaan en het verantwoord is weer samen te komen. Maar nu dus even niet!

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:
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KOFFIEGROETJES
Wie de online diensten volgt heeft opgemerkt hoe er
aandacht wordt besteed aan het gemis dat we elkaar
niet wekelijks na de kerk kunnen ontmoeten bij een
kopje koffie. Daarom zijn er on line "koffiegroetjes"
voor bij de koffie thuis na de dienst, waarbij gemeenteleden elkaar begroeten. Een leuk initiatief! Ditmaal
vastgelegd door "onze" fotograaf Rens Plaschek.

Prot.Gem. te Schaarsbergen:
ING : NL57 INGB 0000 862973
Rabobank ; NL91 RABO 0303 9199 81
Diaconie:
Rabobank :NL51 RABO 0303 9182 76

BOERDERIJDIENST

AFSLUITING KOPIJ KERKKLOK juli / au
gustus 2020
uiterlijk 15 juni 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.

Op Hemelvaartsdag houden we elk jaar traditiegetrouw onze boerderijdienst. Ditmaal kwam deze tot
ons via een onlinedienst, waarbij we in beeld en geluid
samen konden zijn rondom de Schrift.
De ludieke omgeving, waarbij de zwaluwtjes royaal
door het beeld vlogen, de verzorgde liturgie en de
muzikale omlijsting maakten, dat we, hoewel op afstand achter de beeldbuis, de dienst mee konden
beleven. Dank voor de digitale gastvrijheid aan de
familie Varekamp! Volgend jaar hopen we weer een
volle kapschuur te hebben.

DAUWTRAPPEN
Met Hemelvaart had ik via de leiding van de Kinderkerk
(en ook de kindernevendienst in Oosterbeek) de kinderen uitgedaagd om een keer te gaan dauwtrappen.
Al snel kreeg ik reactie van een van de kinderen in
Oosterbeek, die vroeg het park was in gegaan en daar
een mooi fotoverslag van maakte. Dat is te zien geweest in de kerkdienst van Hemelvaart. Voor anderen
was het misschien iets te veel gevraagd, of kwam het
er nog niet van.
Zelf kon ik niet achterblijven, dus ben ik op een ochtend
om vijf uur gaan wandelen. Het heeft me enorm goed
gedaan. Stil was het niet, maar alle geluiden om me
heen waren van de natuur. Geen machines, geen
treinen, geen auto’s. Alleen zingende vogels. Het was
bijna windstil. Er hing een nevel over de velden en hoe
dichter ik bij de rivier kwam, hoe sprookjesachtiger het
werd. Boomtoppen die zweefden boven de wolken,
een kerktorentje dat opdoemt uit de mist, een schoorsteen van de steenfabriek die in de lucht hangt,
koeien die baden in een gouden licht, watervogels die
zwemmen tussen de wolken.
De ochtend is een kostbaar moment, was mijn ervaring. De rust was weldadig. Omdat een week eerder
mijn vrouw en kinderen sporen hadden gezien van
bevers in de buurt van kasteel Doorwerth, besloot ik
daar naartoe te wandelen, in de hoop een van die

dieren te kunnen zien. De bever is zo’n dier waar ik
vanaf mijn jeugd al naar verlang om het een keer te
zien. En tot nu toe was dat nog nooit gelukt. Ik vond
sporen van de bever: afgeknaagde takken, natte
sporen op de weg, maar geen dier.
Pas op de terugweg gebeurde het. Ik stond nog even
bij een vijvertje te kijken, toen ik plotseling wat geluid
hoorde. Even later zag ik een rietstengel die onder
water werd afgeknaagd. Mijn hart bonsde. Toen zag
ik hem voor het eerst, de snuit boven water, het
bruine lijf vlak onder de oppervlakte, tot hij met een
forse staartbeweging weer onder water verdween. Ik
bleef een tijdje staan wachten en ja hoor, hij kwam
terug. Zwom heel rustig een paar rondjes voor mijn
neus (ik stond doodstil) en verdween toen weer onder
water. Een paar tellen later hoorde ik geritsel aan de
overkant van de sloot. Dan een geluid als van een dier
dat de druppels van zich afschud. En daar zag ik hem
opnieuw, onder een braamstruik, rustig poetsend. Zijn
natte haren stonden als stekels op zijn rug, waar enkele zonnestralen een rode gloed aan gaven.
Dit soort momenten doet me veel. Ik voel me verbonden met de natuur, met het leven. En het voelt als een
geschenk, een gebaar van God. Alsof ‘de hemel mij
begroet’ (lied 978). Zo mooi!
Ds. Hette Domburg
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BIJ DE ZONDAGEN
Zowel in Oosterbeek-Wolfheze als bij ons in de
Dorpskerk kiest het moderamen ervoor om tot en met
zondag 5 juli nog door te gaan met het maken van
online kerkdiensten. Dat betekent, dat we ook de
komende tijd nog afwisselend Oebele van der Veen,
Petra Doorn en Hette Domburg als voorgangers
hebben, vanaf de verschillende lokaties die onze
gemeenten rijk zijn.
Deze vieringen zijn te zien via de website van onze
kerk, www.dorpskerkschaarsbergen.nl en via de site
de PG Oosterbeek-Wolfheze. Wie niet de beschikking
heeft over internet, maar toch de diensten wil beluisteren, kan contact opnemen met Fred Bosman of
Hette Domburg, dan bespreken we welke oplossing
er voor u mogelijk is. Het rooster ziet er als volgt uit.
Zondag 7 juni
Voorganger: ds. Oebele van der Veen
Ouderling van dienst en lector: Riekje Groothedde
Organist: Henk Gerritsen

Zondag 14 juni
Voorganger: ds. Hette Domburg
Organist: Michiel Vanhoecke

Zondag 21 juni
Voorganger: ds. Petra Doorn

DE DIACONIE
Ook als Diaconie beleven we bijzondere tijden. Niet
collecteren, niet vergaderen. Alle contacten gaan via
telefoon, mail en WhatsApp. Toch gaan we zo goed
mogelijk door met ons werk.
Zolang we nog niet kunnen samenkomen in ons
kerkgebouw en we op zondag de dienst thuis via het
beeldscherm meebeleven, wordt er wel gecollecteerd.
In overleg met de Diaconie Oosterbeek/Wolfheze is
er een collecterooster opgesteld en iedere zondag
hoort/leest u, waar de collecte voor bestemd is.
Wat Schaarsbergen betreft, zijn de giften, die op ons
rekeningnummer binnenkomen, bestemd voor de
Voedselbank.
Verheugend is, dat er op dit moment (half mei) al
ongeveer 700 euro binnen is.
Naast onze eigen gemeenteleden, zijn er ook veel
leden van de Protestantse Gemeente Oosterbeek/
Wolfheze, die ruimhartig meedoen aan onze inzameling.
Zolang wij dus nog steeds op digitale wijze gemeente
zijn, blijven we dit doel hanteren.
Hopelijk steunt u niet alleen onze eigen collecte, maar
kijkt u af en toe ook naar de doelen van onze collega-diakenen in Oosterbeek/Wolfheze.
Het zou mooi zijn, dat ze daar ook iets merken van
onze betrokkenheid bij de door hen gekozen doelen.
Verder kijken we als Diaconie uit, naar het moment,
dat we als gemeente weer samen mogen komen in
ons eigen vertrouwde kerkgebouw en we daar, samen
met de kerkrentmeesters, u de bekende zwarte collectezakken weer aan mogen reiken.
Met diaconale groet,
Henny Beijer

UIT DE GEMEENTE
Verhuisd:
Laurens ter Meer en Lieke Stijf vanuit de Monnikensteeg te Arnhem naar de Kemperbergerweg 800

Zondag 28 juni
Voorganger: ds. Oebele van der Veen

Zondag 5 juli
Voorganger: ds Hette Domburg
Organist: Michiel Vanhoecke
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DUURZAAMHEID
Hebben we rechtstreeks contact of via een (digitale)
omweg? zie pag. 10

SPRINGLEVEND:

DIt schilderij heet: ‘Pasen in Schaarsbergen 2020’. (85 x 120 cm) Zoals iedereen moesten ook wij tijdens
Pasen binnenblijven. Met ecoline hebben wij toen maar tijdens de goede week dit schilderij gemaakt. Of beter
gezegd: We hebben dit schilderij laten ontstaan. Dat gebeurde door soms ecoline en dan weer water toe te
voegen en te kijken wat voor resultaat dat heeft op het geheel. Dat proces symboliseert wel mooi ons samenleven hier. Soms zijn er heel duidelijke eigen kleuren te onderscheiden en soms vloeit het allemaal wat in
elkaar over.
Op het doek ziet u het kruis. Een half geabstraheerde voorstelling van het kruis. Dat kruis is het symbool van
het christendom. Iets wat ons als christenen samenbindt. Op het doek straalt vanaf boven het licht van Pasen
door. Dat is te zien in de gouden strepen. Hoewel ze soms anders lopen dan verwacht, stralen ze schoonheid
en goedheid uit. Als gemeenschap ervaren we dat ook. Soms hebben we te maken met persoonlijk lijden. We
mogen dan altijd blijven hopen op het licht van Pasen dat ons vanaf boven zal verlichten!
Groeten vanuit de Pastorie,
Christine, Nina en Koos

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

blijven nemen en op de website te zetten (met onze
grote erkentelijkheid voor de heer Joop Bal als allround producer). Om de overgang naar een echte ‘gewone’ kerkdienst vast te oefenen kunnen we als
een soort tussenvorm eerst proberen om op zondagochtend, b.v. te beginnen half juni, om 10.00 uur, de
opgenomen dienst te beameren in de kerk. Daar zal
eerst een (door de voorschriften van de overheid
vereist) gebruiksplan voor moeten worden gemaakt.
Daarin wordt vastgelegd hoeveel mensen er in de kerk
mogen, hoe ze moeten gaan zitten (afstand houden)
en hoe binnenkomen en weggaan ordelijk dienen te
verlopen.
Kerkenraadsvergaderingen
De huidige overheidsregels laten toe dat er na 1 juni
weer vergaderd kan/mag worden. Het moderamen
stelt voor om de kerkenraadsvergadering van 2 juni
a.s. door te laten gaan en wel in de kerk, conform het
(nog te maken) gebruiksplan.

UIT DE KERKENRAAD
Op 20 mei heeft het moderamen (op anderhalve meter
afstand) vergaderd. Hier volgt ter informatie een korte
weergave van wat er tijdens die vergadering is besproken.
Kloosterkamp
Het kloosterkamp heeft aangegeven hoe dat ‘coronaproof’ zou kunnen worden uitgevoerd. Wat de kerkenraad betreft is dat akkoord en kan het kloosterkamp,
dat van 8 tot 12 juli plaats zal vinden, doorgaan.
Kerkdiensten voorlopig nog op internet
We hebben besloten om in ieder geval t/m 5 juli a.s.
de kerkdiensten i.s.m. Oosterbeek-Wolfheze op te

Streamen van kerkdiensten
De kerkrentmeesters hebben een offerte gevraagd en
gekregen voor de installatie van een video-systeem.
Met dat systeem kunnen diensten worden opgenomen
en eventueel worden gestreamd. Dat kost niet alleen
geld maar ook inzet in andere vormen, zoals menskracht en organisatie. Daar zal de kerkenraadsvergadering goed over na moeten denken en op korte termijn een beslissing over nemen. Centrale vraag
daarin is: wat willen en kunnen we op termijn met een
dergelijke faciliteit bereiken.
Diakonie
De diakonie zal, met het oog op de Avondmaalsviering, kleine glaasjes aanschaffen voor de wijn/druivensap.
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De hemelvaart activiteiten voor de jeugd, in samenwerking met Oosterbeek-Wolfheze, hebben veel
respons gekregen.
Op 10 september treden Alieke Stijf en Laurens ter
Meer, de nieuwe bewoners van het Koetshuis, in het
huwelijk. Dat zal worden ingezegend door ds. Wilma
Hartogsveld.
Tenslotte stelt het moderamen nog voor om de voorjaarsactie van de diakonie, na de zomer af te ronden,
b.v. op de startzondag.
Fred Bosman, scriba

DUUR(z)SAAMHEID
Digitaal normaal?
Nu we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden
en veel gelegenheden gesloten of niet toegestaan zijn,
hebben we massaal gebruik gemaakt van de digitale
wereld: scholen gaven les via internet, er werd veel
via beeldbellen vergaderd, er werd veel thuis gewerkt,
er werd veel online gekocht, enz. Nu zijn er mensen
die zeggen dat we door de huidige omstandigheden
wellicht de (door hen gewenste) overgang van de ‘gewone, analoge’ wereld maken naar de digitale wereld.
We hebben immers de voordelen hiervan aan den lijve
ondervonden: geen reistijd naar vergaderingen of
werk (file), geen overvolle klassen, enz.
In de huidige situatie hebben we echter ook gezien
wat die digitale wereld niet kan bieden: ‘contact’ met
elkaar; elkaar ontmoeten en fysiek bij elkaar zijn. Het
ligt voor de hand dat telefonisch vergaderen en thuis
werken in de toekomst vaker worden toegepast. Maar
nu de scholen weer open gaan en we op termijn
waarschijnlijk weer naar bijeenkomsten met meerdere mensen mogen gaan kan het ook heel goed zijn
dat we juist ons ‘samenzijn’ weer ten volle weten te
waarderen.
Laten we samen de goede dingen van de analoge
wereld en van de digitale combineren tot een ideale
mix die recht doet aan wat we van God gekregen
hebben: elkaars gezelschap en de kennis om fysieke
afstanden te overbruggen.
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG Elst
DUURzSAAMheidstip: Behoud het goede van twee
werelden.
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KINDERKERKNIEUWS
Helaas konden we elkaar nog niet in de kerk
zien in mei, maar via de Whats app en mail
hebben we wel contact gehouden. Fijn dat we
nu samen met de grotere groep van de kin
derkerk in Oosterbeek tijdens de online
kerkdiensten konden mee doen! Zo worden
er vragen gesteld en acties ondernomen.
Voor Hemelvaartsdag en ook voor Pinkste
ren. In de week voor Pinksteren kregen de
kinderen een pakje thuis. Daarmee konden
ze iets lekkers bakken voor hun eigen gezin
en uitdelen in de buurt. Pinksteren is ten
slotte de verjaardag van de kerk. Tijdens het
uitdelen in de buurt konden ze gelijk vragen
of buren hen wilde sponsoren voor de actie
een nacht zonder dak. De kinderen die dat
wilden sliepen een nacht in de tuin en niet
in hun bed, om zo geld op te halen voor de
actie van Tear. D.m.v. het sturen van foto’s
worden die in een filmpje achter elkaar gezet
en komt er iets moois uit voort dat van ons
allemaal is!!! Met dank aan Joop in Ooster
beek die het filmwerk verzorgt!
We denken ook al weer verder, want dit
seizoen loopt op zijn eind. Dat betekent dat
Elisa Domburg en Sebastiaan Stekelenburg
afscheid nemen van de kinderkerk want zij
maken de overstap naar de middelbare
school. Hoe we dit gaan doen is nog de vraag.
We zullen vast via de media horen wanneer
we weer bij elkaar kunnen komen.
Hartelijke groet van Chantal, Bea en Gerra
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar: Strolaan 20, 6816 PN Arnhem

