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Bij de voorpagina: De preekstoel in de
Dom van Berlijn
Een kansel of (s)preek(ge)stoel(te) is een verhoogde
plaats in een kerk van waaraf de geestelijke spreekt.
Ondanks het woord preekstoel doet hij dat steeds
staande, al kan ook een zitplaats ingebouwd zijn. De
preekstoel staat symbool voor de berg van waarop
Jezus Christus predikte. Het woord kansel komt van
het Latijnse plurale tantum cancelli (waar ook de titel
kanselier van stamt) en betekent "traliewerk" of "hek".
De Dominicanen gebruikten in Duitsland en Italië
draagbare kansels die op leeuwenfiguren rustten
(symbool van het overwonnen kwaad). Vaststaande
preekstoelen waren al bekend in de 15e eeuw, maar
werden pas algemeen in de 16e en 17e eeuw ten
gevolge van het voorschrift van het Concilie van
Trente (1545-1563) dat aan de preken meer aandacht
diende te worden besteed. In grote kerken werden de
preekstoelen vaak hoog gebouwd en voorzien van
geëlaboreerde versieringen. De kansel bleef ook na
de reformatie bestaan in protestantse kerken. Boven
de preekstoel bevindt zich vaak een klankbord, dat
vanouds gewenst was voor de akoestiek. Doordat er
tegenwoordig geluidsinstallaties worden gebruikt, is
dit thans niet meer nodig. De traditionele kansel is een
kleine ruimte, vaak met een toegangsdeurtje, waar-
achter het onderlichaam van de voorganger niet
zichtbaar is. In moderne protestantse kerken is de
kleine kansel vervangen door een podium waarop
ruimte is voor meer activiteiten. (bron: Google)

2



BIJ DE ZONDAGEN
In de maand juli en de eerste twee zondagen van
augustus gaan we nog door met het gezamenlijk op-
nemen van kerkdiensten met de Protestantse Ge-
meente Oosterbeek – Wolfheze. Vanaf 16 augustus
gaan beide gemeenten weer elk hun eigen diensten
organiseren. Het rooster voor de periode juli – augus-
tus is als volgt.
 
5 juli, 3e zondag van de zomer, ds. Hette Domburg,
uitzending via de website
Opnamen gemaakt in de Dorpskerk op Schaarsbergen
Ouderling & lector: Cathrien Batterink (Oosterbeek)
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Daarnaast op 5 juli: ochtendgebed, aanvang 10:00,
aanmelden noodzakelijk
Een bijeenkomst in de Dorpskerk met muziek, gebed,
overdenking en mogelijkheid tot gesprek onder leiding
van Hette Domburg. Hetzelfde thema staat centraal
als in de online viering van deze dag. Om te oefenen
met het samenkomen met maximaal 30 personen.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Uitleg hierover
vindt u verderop in de Kerkklok.
 
12 juli, 4e zondag van de zomer, ds. Petra Doorn,
uitzending via de website
Opnamen gemaakt in de Vredebergkerk in
Oosterbeek
Ouderling & lector: Else van Setten
 
19 juli, 5e zondag van de zomer, ds. Oebele van
der Veen, uitzending via de website
Opnamen gemaakt in de Vredebergkerk in
Oosterbeek
Ouderling & lector: Henny Roelofsen
 
26 juli, 6e zondag van de zomer, ds. Hette Dom-
burg, uitzending via de website
Opnamen gemaakt in de Dorpskerk op Schaarsbergen
Ouderling & lector: Jenneke Bal (Oosterbeek)
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Daarnaast op 26 juli: ochtendgebed, aanvang
10:00, aanmelden noodzakelijk
Een bijeenkomst in de Dorpskerk met muziek, gebed,
overdenking en mogelijkheid tot gesprek onder leiding
van Hette Domburg. Hetzelfde thema staat centraal
als in de online viering van deze dag. Om te oefenen
met het samenkomen met maximaal 30 personen.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Uitleg hierover
vindt u verderop in de Kerkklok.
 
2 augustus, 7e zondag van de zomer, ds. Petra
Doorn, uitzending via de website
Opnamen gemaakt in de Vredebergkerk in

NOGMAALS; KATHOLIEK
 
Ik geloof een heilige katholieke kerk. In deze tijd van
protest tegen de ongelijke behandeling van mensen
van verschillende kleur en afkomst, moet ik daar aan
denken. De kerk zoals die wordt omschreven in een
van de oudste geloofsbelijdenissen, de Apostolische,
is een ‘katholieke’ kerk. Dat betekent: een kerk ‘voor
heel de wereld’. Geen kerk op grond van ras of nati-
onaliteit, maar een kerk voor alle mensen.
 
De kerk heet ‘heilig’ omdat ze een gemeenschap is
die God door Christus bijeen geroepen heeft. En in
deze kerk mogen alle mensen elkaar ontmoeten als
broeders en zusters, als gelijken en leden van één
lichaam. Zo ontstaat een ruimte die anders is, of zou
moeten zijn, dan de wereld waarin de kerk bestaat.
‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen,
mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus
Jezus’ (Galaten 3:28). Als we daar naar leven, kan de
kerk ook heilzaam in de wereld zijn. ‘Onheilig’ wordt
de kerk, waar mensen toch weer onderscheid gaan
maken.
 
In Afrika heb ik ervaren hoe diep de koloniale verhou-
dingen doorwerken in de huidige tijd en ik zal in onze
gemeente van wereldreizigers niet de enige zijn.
 
Op een dag gaf ik in Mozambique een oudere man
een lift met de auto. Hij sprak me aan als ‘baas’,
waarna ik hem uitlegde dat ik niet zijn baas was, maar
een gelijke (ook al was ik me terdege bewust van mijn
bevoorrechte positie). Ik sprak hem vervolgens aan
als ‘vader’, zoals jongeren in Afrika de ouderen vaak
aanspreken. Hij vertelde me dat ik de eerste blanke
was die zo tegen hem sprak. Dat schokte me. Dit was
ruim dertig jaar na de onafhankelijkheid van Mozam-
bique! Toen hij uitstapte zei hij ‘zoon’ tegen me en dat
zal ik nooit vergeten. Hij was op weg naar zijn kerk.
 
Nu wij in Nederland wonen, met onze Afrikaanse
dochter, maken we van dichtbij mee, dat racisme ook
hier nog bestaat. Het blijkt uit een reactie, een blik,
een opmerking. En het doet pijn. Ik wil mijn best doen
voor een kerk die waarlijk ‘katholiek’ is – een ruimte
zonder onderscheid. Een ruimte die helend kan zijn,
ook voor de samenleving om ons heen. Daar geloof
ik in.
 
Ds. Hette Domburg
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Oosterbeek
Ouderling & lector: Else van Setten
 
 
9 augustus, 8e zondag van de zomer, ds. Oebele
van der Veen, uitzending via de website, aanvang
10.00 uur
Rechtstreekse uitzending vanuit de Vredebergkerk via
de website van PKN Oosterbeek-Wolfheze, vanaf de
middag ook te zien via de website van de Dorpskerk.
Met deze dienst komt voorlopig een einde aan de
gezamenlijke vieringen met de PG Oosterbeek-
Wolfheze, zoals we die vanaf 15 maart gemaakt
hebben.
Bij deze dienst zijn voor het eerst sinds 8 maart weer
gemeenteleden aanwezig, zowel uit Oosterbeek-
Wolfheze als van de Protestantse Gemeente te
Schaarsbergen. Op het moment van verschijnen van
deze Kerkklok is nog niet bekend hoe mensen zich
hiervoor kunnen aanmelden, dat zal in de loop van de
zomer uitgewerkt worden.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
 
 
16 augustus, 9e zondag van de zomer, ds. Dick
Kruyt, aanvang 10.00 uur
Om deze dienst bij te kunnen wonen dient u zich
vooraf aan te melden. Zie informatie elders in de
Kerkklok. De dienst is vanaf ’s middags te zien op de
website van onze kerk.
Ouderling van dienst: Else  van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
23 augustus, 10e zondag van de zomer, ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur
Om deze dienst bij te kunnen wonen dient u zich
vooraf aan te melden. Zie informatie elders in de
Kerkklok. De dienst is vanaf ’s middags te zien op de
website van onze kerk.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
30 augustus, 11e zondag van de zomer, ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur
Om deze dienst bij te kunnen wonen dient u zich
vooraf aan te melden. Zie informatie elders in de
Kerkklok. De dienst is vanaf ’s middags te zien op de
website van onze kerk.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 

HERVATTEN VAN KERKDIENSTEN
Sinds zondag 15 maart bieden we samen met de
Protestantse Gemeente Oosterbeek – Wolfheze
kerkdiensten aan via internet. Deze samenwerking
loopt door tot en met zondag 9 augustus. De dienst
van 2 augustus zal nog van te voren worden opgeno-
men, zoals sinds half maart telkens het geval is ge-
weest.
De dienst van 9 augustus zal voor het eerst recht-
streeks worden uitgezonden vanuit de Vredebergkerk
en vervolgens na afloop van de dienst op onze web-
site (www.dorpskerkschaarsbergen.nl) worden aan-
geboden.
 
Het rechtstreeks opnemen en uitzenden betekent een
verandering ten opzicht van de afgelopen periode.
Waar Joop Bal tot nu toe de beelden netjes kon
monteren en stukjes waar iets fout ging uit de video
kon knippen, zal dat vanaf 9 augustus niet meer
kunnen. Ook is er minder mogelijk met wat betreft
verschillende camerastandpunten. Wel zullen vanaf 9
augustus onder voorwaarden gemeenteleden de
vieringen in de kerken kunnen bijwonen.
 
Vanaf 16 augustus hopen we ook in de Dorpskerk
wekelijks een viering met gemeenteleden op de
zondagochtend op te nemen en beschikbaar te stellen
via de website. Daarbij zal voorlopig geen samenzang
zijn toegestaan en moet ook de onderlinge afstand
van 1,5 meter in acht worden genomen.
Dit betekent dat de vieringen een ander karakter
zullen hebben dan we gewend waren tot 8 maart van
dit jaar.
 
Bovendien zijn we als kerk verplicht om vooraf te re-
gistreren wie er op een zondag bij de viering aanwezig
zullen zijn. Daarom moet u zich van te voren aanmel-
den bij Fred Bosman. Nadere uitleg over het aanmel-
den staat verderop in deze Kerkklok.
 
Om te kunnen oefenen met de nieuwe manier van
samenkomen, wordt er op twee zondagen in juli een
ochtendgebed georganiseerd. We volgen een een-
voudige liturgie met muziek, stilte, Schriftlezing,
overdenking en ruimte voor gesprek. Er zal niet ge-
zongen worden. Deze ochtendgebeden zijn op:
ZONDAG 5 EN ZONDAG 26 JULI, vanaf 10:00 uur in
de Dorpskerk. Hierbij kunnen maximaal 30 mensen
aanwezig zijn. Ook hiervoor geldt, dat u zich van te
voren moet aanmelden bij Fred Bosman. Dat kan tot
vrijdagavond 21:00 uur, voorafgaand aan de betref-
fende zondag.
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PROEFDRAAIEN KERKDIENSTEN
Om te kunnen oefenen met de nieuwe manier van
samenkomen, wordt er op twee zondagen in juli een
ochtendgebed georganiseerd. We volgen een een-
voudige liturgie met muziek, stilte, Schriftlezing,
overdenking en ruimte voor gesprek. Er zal niet ge-
zongen worden. Deze ochtendgebeden zijn op:
ZONDAG 5 EN ZONDAG 26 JULI, vanaf 10:00 uur in
de Dorpskerk. Hierbij kunnen maximaal 30 mensen
aanwezig zijn. Ook hiervoor geldt, dat u zich van te
voren moet aanmelden bij Fred Bosman. Dat kan tot
vrijdagavond 21:00 uur, voorafgaand aan de betref-
fende zondag.
 

BIJWONEN VAN KERKDIENSTEN,
AANMELDINGSPROCEDURES
Conform de corona-voorschriften van onze overheid
zijn de kerken verplicht om te weten wie er tijdens een
dienst in de kerk zit. Dat heeft te maken met het feit
dat als er een plotselinge uitbraak van het virus wordt
geconstateerd, de ggd in staat moet zijn om bron- en
contactonderzoek te doen.
Het gevolg daarvan is dat u zich dient aan te melden
als u een kerkdienst wilt bijwonen. Wij maken dan een
lijst met alle namen en kunnen dan ook meteen ervoor
zorgen dat er niet meer kerkgangers aanwezig zijn
dan is toegestaan.
U kunt zich aanmelden door een telefoontje
(0264450581) of met een mailtje, f.bosman7@gmail.
com. We hebben het liefst dat u een mailtje stuurt, dat
administreert wat gemakkelijker. Als het kan verstuurt
u dat mailtje dan uiterlijk de vrijdagmiddag voor de
dienst van zondag.
 
Verder zijn er enkele algemene aanbevelingen:
U wordt geacht gezond te zijn als u de kerkdienst wilt
bijwonen. Om alles in goede banen te leiden is er naast
de koster minstens één lid van de kerkenraad aanwe-
zig als coördinator. Zij zijn volgens de RIVM-richtlijnen
verplicht om u een aantal vragen te stellen. Die vragen
komen samengevat op het volgende neer:
– Hebt u in de 24 uur voor de dienst klachten op het
gebied van verkoudheid, hoestbuien,
   verhoging/koorts, benauwdheid of reuk- en/of
smaakverlies gehad?
– Hebt u een huisgenoot met een van bovengenoem-
de klachten?
– Bent u besmet (geweest) met het coronavirus en is
dit vastgesteld in een laboratorium?
– Hebt u een huisgenoot die besmet is met het
coronavirus?
– Bent u in quarantaine omdat u in contact bent ge-
weest met iemand bij wie het
   coronavirus is vastgesteld?

 
Als u ‘ja’ moet antwoorden op een van bovenstaande
vragen, dan vragen we u vriendelijk maar wel dringend
om thuis te blijven.
 
Als u bij de kerk komt zijn de deuren geopend, zodat
mensen geen deurklinken hoeven aan te raken.
Kerkgangers wordt verzocht direct de kerkzaal binnen
te gaan en niet in de ontvangsthal (sociaal) te groe-
peren.
Een tafel met een desinfecterend middel staat naast
de ingang.
De garderobe wordt niet gebruikt. Kerkgangers wordt
gevraagd hun jassen mee te nemen in de kerk.
Kerkgangers melden zich aan bij koster en/of coördi-
nator en krijgen een plaats aangewezen; de kerk wordt
van voor naar achter gevuld, te beginnen met de
voorste rijen.
Bij het verlaten van de kerk worden eerst de kerkgan-
gers op de achterste rijen verzocht naar buiten te gaan.
Iedereen wordt nogmaals verzocht om na afloop van
de dienst een eventueel buiten met elkaar napraten,
alleen te doen conform de corona-richtlijnen, dus op
1,5 meter afstand.
Op het kerkplein wordt met een markering de ander-
halve meter afstand aangegeven.
Namens de kerkenraad,
Fred Bosman, scriba.
 
              AANSCHUIFDINER
De coronamaatregelen hebben ook invloed op het
aanschuifdiner. Onze gewaardeerde gasten moeten
het helaas even zonder dit stukje gezelligheid doen.
En de vele enthousiaste kookploegen die al tot ver in
2021 ingepland stonden, kunnen zich nu hiervoor niet
creatief uitleven.
Gelukkig zijn er andere initiatieven in het dorp om
elkaar te ontmoeten en even bij te praten.
 
Van harte aanbevolen:
Het Koffiecafé in het Dorpshuis, iedere vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur.
Een initiatief van: Dorpsraad, 150 jaar Schaarsbergen,
SpringLevend en Dorpskerk.
 
Frans van de Kamp
 

OUDERENKRING
Afsluiting van het seizoen vieren we met een koffie-
maaltijd (op gepaste afstand) op 7 juli a.s. om 11.00
uur in het Dorpshuis. De kosten bedragen €  16,-. Van
harte welkom!
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HET GAAT DE GOEDE KANT OP....
Wat is er de laatste maanden veel gebeurd. Corona
tijd, de kerk op “slot”,  het afscheid van Elly  van de
Kamp, Roel Zijlstra en Frans Kappelle, hitte en lang-
durige droogte, bosbranden in de Peel 150 hectare
bos en hei gingen in vlammen op, en nu ik dit schrijf
de demonstraties over rassen ongelijkheid en racis-
me.
Voor sommigen heeft de tijd bijna letterlijk stil gestaan,
deze wordt beleefd als quarantaine, tijd in gevangen-
schap, vanwege besmettingsgevaar met alle narig-
heid vandien. Gelukkig gaan de deuren weer heel
langzaam open en komt het normale leven, naar ik
hoop, weer een beetje op gang.
Bij de herdenkingsdiensten voor Ellie, Roel en Frans,
konden helaas weinig mensen aanwezig zijn. Maar
toch hoor ik, dat alle diensten die in de kerk hebben
plaatsgevonden als een goed en waardevol moment
beleefd zijn door hen die er wel waren. Ook voor de
kerkdiensten in samenwerking met Oosterbeek en
Wolfheze is een goed alternatief gevonden, hiervoor
mijn complimenten en waardering!
 
Zelf heb ik in deze tijd, waarin niet al te veel mogelijk
was, me veel bezig gehouden met verbouwen. Onze
dochter Samira is gelukkig net voor de Carona tijd, uit
Nieuw Zeeland na drie en een half jaar verblijf aldaar
terug gekomen. Aan haar woning hier in Arnhem heb
ik veel werk verricht en ook onze caravanloods heeft
een totale renovatie ondergaan, waarmee ik nog
steeds niet klaar ben. Maar ook daar lijkt het eind in-
zicht. Gisteren heeft het eindelijk op Schaarsbergen
flink geregend, wat frist dat heerlijk op.
 
Op het nieuws worden we nu dagelijks bericht over
demonstraties die gehouden worden tegen racisme
en ongelijkheid. Ik vind het heel goed, dat mensen iets
laten horen over hoe het is om buitengesloten te
worden. Het gevoel hebben dat ze niet mee mogen
doen. Gepest worden en dat er op ze neergekeken
wordt. In de kerk horen we daar ook met regelmaat
wat over en vaak wordt dit in verband gebracht met
het verhaal van Zacheüs, de tollenaar, die door Jezus
geroepen wordt: “Jij mag er ook bij zijn!”Voor iedereen
heel duidelijk maar toch… Op mijn werk op school heb

ik heel wat keren gemerkt, dat kinderen gepest werden
en  daar liet ik graag mijn les Duits voor schieten en
sprak daarover met deze  “pesters” en wat blijkt:
Meneer: “We waren ons er niet van bewust, we
dachten dat het wel mee viel, het was maar spel” enz.. 
Zeker is het, dat in veel gevallen discrimineren, pesten
door de daders anders beleefd wordt dan door de
slachtoffers maar door de gebeurtenissen die we op
tv zien, worden we wel heel goed wakker geschut.
Laten we bij alle herdenkings momenten  aan onze
vrijheid er ook bij denken dat het pas echt  vrede wordt
als we er allemaal bij horen en iedereen mag en kan
mee doen.

Laten we als kerk proberen een veldboeket met
bloemen te zijn, allemaal in één vaas als verschillen-
de bloemen maar samen  een prachtig boeket;  de
één versterkt de ander!
 
Niels van Hunen

UIT DE GEMEENTE
Ingekomen
 
Dhr en Mevr T.Bussink-ten Wolde wonende aan de
Oude Kluizeweg te Arnhem
 
Overleden:
 
De heer F Kappelle in de leeftijd van 73 jaar, Holtweg
6 te Arnhem

BEDANKT VOOR DE BLOEMEN
Op donderdag 11 juni ontving Jellemine Eshuis de
bloemen van de kerk omdat zij kort daarvoor met
succes geopereerd was. Het deed haar veel goed.
Jellemine wil iedereen van de kerk hierbij graag heel
hartelijk danken voor de mooie bloemen en de
goede wensen. Met een hartelijke groet, van
Jellemine!
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IN MEMORIAM FRANS KAPPELLE
Op 24 mei is Frans Kappelle thuis overleden. Frans
werd in 1947 in Diepenveen geboren als jongste in
een gezin met vier kinderen. Zijn ouders hadden el-
kaar in Indonesië leren kennen en kwamen in 1946
naar Nederland. Hij groeide aanvankelijk op in Lim-
burg, waar zijn vader werkte bij de mijnen, en later in
Arnhem, waar zijn vader les gaf aan de HTS. Frans
ging in Enschede studeren aan de Technische Hoge-
school en kreeg werk bij de PTT in Den Haag. Vlak
na het overlijden van zijn moeder kreeg hij verkering
met Marja van Hunen en na enige tijd verhuisde hij
terug naar Arnhem. Hij werd er al snel docent aan de
HTS, een vak dat hij met liefde en deskundigheid
vervulde. Frans en Marja trouwden in 1987 en kregen
in 1991 een dochter, de trots van haar vader.
Frans was een rustige en bescheiden man met een
brede belangstelling: aardrijkskunde, geschiedenis,
luchtvaart, vogels: hij wist er veel van. Hij was een
lieve en zorgzame echtgenoot en vader, voor wie alles
om zijn gezin draaide. Van zijn moeder had hij Indische
gastvrijheid geleerd: gasten waren altijd welkom om
te blijven eten en slapen. De tegenslagen die hij met
zijn gezondheid moest incasseren, ging hij dapper en
met grote wilskracht te lijf.
Frans kwam met Marja mee naar de Dorpskerk, waar
hij een hechte vriendschap ontwikkelde met dominee
Bordewijk. Hij had meer met de kerk als gemeenschap
dan met de traditionele voorstellingen van het geloof.
Toen de musicals Paulus en Ester georganiseerd
werden, deed hij graag mee in de rol die voor hem
geschreven werd. Ook speelde hij mee in uitvoeringen
van het kinderkerstfeest. En de laatste jaren was
Frans actief als lector, waardoor hij meer in de Bijbel
las dan ooit daarvoor, zoals hij zelf zei.
In de afscheidsdienst op 29 mei klonken de woorden
van het lied, waaruit ook de trouwtekst van Frans en
Marja gekozen was: God heeft het eerste woord / en
Hij komt aan het einde, Zijn woord is van het zijnde /
oorsprong en doel en zin. Een lied over de Schepping,
het wonder van het leven, dat Frans zoveel vreugde
gegeven had. Na de dienst zwaaiden we Frans uit, die
aan zijn laatste reis begon. We wensen Marja en
Evelien heel veel sterkte en troost toe uit de mooie
herinneringen en de liefde die ze hebben gedeeld.
Ds. Hette Domburg

IN MEMORIAM ROEL ZIJLSTRA
Op vrijdag 22 mei is Roel Zijlstra thuis in Meppel
overleden in de leeftijd van 90 jaar. Roel werd geboren
op 28 oktober 1929 in Eestrum, gemeente Tietjerk-
steradeel, waar hij zijn jeugd doorbracht op de boer-
derij. Na zijn schooltijd volgde Roel een opleiding aan
de Tuinbouwschool in Frederiksoord, waar hij alles
leerde over planten en gewassen. Na de opleiding
ging hij aan het werk in Wagenborgen, waar hij zijn
vrouw Gré leerde kennen. In 1956 trouwden ze en
verhuisden naar Schaarsbergen, waar Roel bij de
Schreuderhuizen ging werken. Hij kreeg de taak om
de bewoners te begeleiden bij het onderhoud van tuin
en moestuin. Ook was hij elders in het dorp met ‘de
jongens’ actief in groen onderhoud. Hij hield ervan om
met mensen om te gaan en de bewoners tot bloei te
laten komen. Roel en Gré werden voor de bewoners
als tweede ouders, op wie ze altijd een beroep konden
doen. Roel hield daarnaast enorm van de natuur en
was bedreven in het kweken van planten. Zijn liefde
voor de natuur bracht hij over op zijn zoon Klaas en
kleindochter Tanya.
In de Dorpskerk was Roel actief als ouderling.Hij had
een opgewekt geloof en droeg de oecumene een
warm hart toe. Na hun pensioen verhuisden Roel en
Gré naar Trekkerslust. In de jaren die volgden bleven
ze trouwe bezoekers van de kerk. Toen het niet meer
mogelijk was om zelfstandig te blijven wonen, verhuis-
den ze in 2018 eerst naar Diever en vervolgens naar
woonzorgcentrum Irene in Meppel.
In de viering in de Dorpskerk op 28 mei lazen we
Deuteronomium 32:11, een vers dat al sinds hun
huwelijk met Roel en Gré meeging. Aan de hand van
het beeld van de arend die zorgzaam de vleugels
spreid om zijn jongen te beschermen, hebben we het
leven van Roel overdacht. Zo konden we hem toever-
trouwen aan God. Na de dienst is Roel begeleid naar
zijn laatste rustplaats op Vredenoord. We wensen Gré,
Klaas, Sabine en Tanya Gods troost en nabijheid toe.
Ds. Hette Domburg
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OPROEP - DONEREN SPAARBAKJES
MOLDAVIE 
Van de werkgroep werelddiaconaat
 
Tijdens het  voorjaarsproject hebben wij u geïnfor-
meerd over en gecollecteerd voor de meest kwetsba-
re mensen in Moldavië;  de ouderen en de kinderen.
Om thuis aan dit project te worden herinnerd hebben
wij u een bakje(met een geel dekseltje) meegegeven
waarin u geld kon verzamelen. Het was de bedoeling
dat u het gespaarde bedrag op Paaszondag zou inle-
veren. Daar stak de coronacrisis een stokje voor, de
kerkdeuren gingen dicht en wij bleven thuis. Ons
kwam ter ore dat er bij verscheidene kerkgangers nog
gevulde bakjes thuis staan.  Dat is mooi, maar het is
niet bedoeling dat ze daar blijven staan. Daarom
roepen wij u op om het gespaarde bedrag alsnog over
te maken op rekening  NL51 RABO 0303 9182 76 t.
n.v. Diaconie Kerk Schaarsbergen onder vermelding
van voorjaarsproject Moldavië.  Zoals we hebben
gehoord worden de toch al kwetsbare ouderen en
kinderen in Moldavië heel hard geraakt door de co-
ronacrisis. Het aantal besmettingen lijkt vooralsnog
beperkt, maar door de lockdown zijn ze nog meer
geïsoleerd, eenzaam en verstoken van hulp en eten.
Voedsel is schaars en duur, beschermende materia-
len en mondkampjes zijn moeilijk verkrijgbaar.  De
kerken ter plekke doen wat ze kunnen om mensen bij
te staan. Alle bijdragen in deze crisis met rampzalige
gevolgen voor de ouderen en kinderen in Moldavië
zijn dan ook meer dan welkom!
 
Ineke Antuma.

DIACONIE
Ondanks alle Corona-perikelen, hebben we
het als Diaconie nog best druk. Al is het alleen
al, om alle giften die op ons rekeningnummer
binnenkomen uit elkaar te houden. Dat
maakt het voor mij als penningmeester best
spannend, want soms staat er bij een gift
niet bij, waarvoor deze bedoeld is. Er komen
giften binnen, voor acties van de diaconie
Oosterbeek-Wolfheze. Die worden dan na
tuurlijk netjes doorgestort. Andersom is dat
ook zo. Ook komen er nog steeds nagekomen
giften voor onze Voorjaarsactie voor Molda
vië.
De Voorjaarsactie kon met Pasen niet echt
worden afgesloten, met als gevolg, dat er hier
en daar nog geld in spaardoosjes zit, die niet
konden worden ingeleverd. Verzoek is dus,
om het gespaarde bedrag nu toch maar over
te maken naar onze rekening, zodat we de

actie voor Moldavië kunnen afronden. Wel
erbij vermelden : “Voorjaarsactie Moldavië.”
Na Pasen zijn we begonnen om tot Pinksteren
te collecteren voor de Voedselbank. Dit,
omdat de mand voorin de kerk niet meer met
producten kon worden gevuld. Hier is flink
gehoor aan gegeven, zowel binnen onze eigen
gemeente als ook vanuit Oosterbeek-Wolfhe
ze. De eindstand kan ik nog niet exact mel
den, omdat nog niet alle gelden vanuit onze
buurgemeente zijn overgemaakt, maar de
eindstand zal ergens tussen de 2000 en 2500
euro uitkomen. Dat is echt geweldig!
In juni is, na onderling overleg, in de beide
gemeentes de diaconie collecte bestemd voor
Kerk in Actie / Corona. Tot nu toe is daar
nog niet veel aan bijgedragen, maar op mo
ment van dit schrijven zijn we pas halver
wege de maand juni. En wat niet is kan nog
komen. Graag dus ook uw aandacht hiervoor!
Voor de maand juli gaan we nog in overleg,
of we doorgaan met de Corona-collectes of
mogelijk andere doelen.
Dan de stand van zaken betreffende de Zo
merrugzakjes. Samen met de Diaconie van
Arnhem Noord gaan we 88 rugzakjes vullen
met speelgoed. Dit jaar is er gelukkig weer
goede samenwerking met de Wijkteams van
de Gemeente Arnhem. Zij leverden de adres
sen aan en via hen zullen de rugzakjes ook
worden bezorgd. Dat is heel plezierig! Inmid
dels zijn de diakenen van Arnhem al hele
maal druk geweest met het inkopen van het
speelgoed, gratis bonnen voor een ijsje en een
zakje patat regelen, boekjes gratis of tegen
inkoopsprijs, etc. Zij verdienen bij voorbaat
al een dikke pluim voor al dat werk. Eén
dezer dagen gaan we de rugzakjes inpakken
in de zaal van de Diaconessenkerk. Als het
nodig is, zal ik ook wat medewerking vragen
aan mensen binnen onze eigen gemeente, om
te helpen inpakken. Het is altijd heel mooi,
om zo samen te werken en direct betrokken
te zijn bij deze actie.
Zoals eerder gemeld hebben wij 500 euro van
de Poorters van Arnhem ontvangen, om de
inkopen van te betalen. Ieder rugzakje wordt
gevuld met ongeveer 15 euro  aan speelgoed.
Dat betekent dus voor 88 rugzakjes een be
drag van ongeveer 1320 euro. Mogelijk gaan
we dus als Diaconie van Schaarsbergen ook
nog een bedrag uit onze eigen middelen toe
voegen. Gelukkig kan dat nog wel, al wordt
onze buffer wel steeds kleiner.
Tenslotte wordt er ook nog steeds gekookt bij
Kruispunt, hebben we kosten voor het lan
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delijk Diaconale Quotum en ook de bankkos
ten moeten betaald.
Maar het is en blijft geweldig, dat we in deze
tijd van Corona toch zoveel doelen veraf en
dichtbij van harte kunnen ondersteunen.
Vanaf deze plaats: hartelijk dank, voor alle
bijdragen, die we van u mochten ontvangen
op onze rekening!
 
Met diaconale groet, Henny Beijer.

UIT DE KERKENRAAD
De vergadering in juni was de eerste ‘echte’ vergade-
ring na het begin van de corona-lockdown.
 
In overleg met Oosterbeek-Wolfheze is al besloten dat
de diensten in ieder geval t/m 9 augustus worden
opgenomen en op de website gezet. De kerkenraad
sluit zich daar uiteraard graag bij aan en nu is het zaak
om te gaan overleggen wat er na die tijd moet gebeu-
ren.
Er is een klein werkgroepje geformeerd bestaande uit
de beide kosters, de predikant en ondergetekende dat
aan de slag gaat om alle protocollaire eisen en nood-
zakelijkheden te bespreken en te organiseren. Vanuit
de PKN zijn voorbeelden en richtlijnen bekend ge-
maakt, die zullen we gebruiken. Het werkgroepje zal
met een voorstel komen (aanvangsdatum, toegangs-
beleid, hygiene, zingen, koffiedrinken, etc.). Dat zal
worden rondgemaild, waarna de kerkenraad uiterlijk
volgende maand een besluit kan nemen.
 
Voor de volgende kerkenraadsvergadering (op 7 juli)
hebben we met elkaar nog wel wat huiswerk te doen.
Dat zal bestaan uit het nadenken over de positieve
dingen die we de afgelopen tijd hebben ervaren (die
we dus moeten vasthouden) en wat er in de toekomst
zou kunnen worden verbeterd. Laten we daarin ook
de ervaringen van gemeenteleden mee nemen.
 
Er is een lijst met ‘openstaande punten’ opgesteld om
te voorkomen dat we iets zouden kunnen gaan ver-
geten. Achtereenvolgens staan daarop: het beleids-
plan (is in de definitieve fase);
een nieuwe flyer (wordt even uitgesteld, om af te

wachten wat er mogelijk wordt op langere termijn); de
150-jaar activiteiten en de website (waaraan hopelijk
binnenkort weer gewerkt kan gaan worden.
 
De leefgemeenschap ‘Springlevend’ heeft een half-
jaarverslag gemaakt. Zij zijn bezig om in samenwer-
king met o.a. de Dorpsraad activiteiten voor heel
Schaarsbergen te ontplooien. Er wordt voorgesteld
om (een delegatie van) ‘Springlevend’ uit te nodigen
voor de juli-vergadering, aldus zal gebeuren.
 
Er zal overleg over de startzondag (op 13 september)
worden gevoerd. Het landelijke thema is ‘het goede
leven’, wij willen dat uitbreiden met ‘ons’ thema: ‘we
hebben u nodig’. De beide ouderlingen en de predikant
zullen met een voorstel komen over de vormgeving
van de startzondag.
 
De door ‘Springlevend’ bedachte koffieochtend op
vrijdag (zie hierboven) wordt toegelicht. Er wordt ge-
praat over de kosten en wie die zou gaan betalen en
er melden zich enkele vrijwilligers aan. De folder
waarin een en ander wordt verteld zal komend week-
end worden verspreid en 12 juni is dus de eerste
koffieochtend. Aanmelding is formeel noodzakelijk via
het telefoonnummer op de folder, een ‘doorschakel-
nummer’.
 
Het college van kerkrentmeesters vertelt over een
offerte die is uitgebracht voor de aanschaf van video--
apparatuur. Het college adviseert positief over deze
aanschaf. Er wordt langdurig overlegd over kosten,
nut en noodzaak, mogelijkheden en vooral over ‘wie
gaan dat doen’. Dat laatste is een moeilijk punt maar
na uitgebreid overleg en stemming besluit de meer-
derheid dat de aanschaf door kan gaan.
 
De vrijwilligersavond kan, jammer genoeg, dit jaar niet
doorgaan. Er zal een mailtje worden rond gestuurd
(en ook een berichtje in de Kerkklok geplaatst) met
uitleg. Eventueel kan er rond de startzondag nog
aandacht aan het ‘vrijwilligersschap’ worden besteed.
 
De diaconie deelt tenslotte mee dat er kleine glaasjes
voor de wijn bij het Avondmaal worden aangeschaft.
Verder heeft de actie voor Moldavië (die nog niet af-
gerond is) tot nu toe ruim €1800 euro opgebracht.en
nog niet alle ‘bakjes’ zijn binnen. Ook over die actie
en de afronding daarvan zal in de Kerkklok worden
geschreven.
De actie voor de voedselbank heeft tot nu toe ruim
1600 euro opgeleverd. Vanaf  heden zijn de diacona-
le collectes bestemd voor het landelijke anti-corona--
fonds.
 
Fred Bosman, scriba
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PLANNETJE
De afgelopen maanden is er zoveel niet doorgegaan,
waaronder ook veel activiteiten voor de jeugd. En de
zomervakantie zal toch ook nog steeds worden be-
paald door de corona-maatregelen. Maar er zijn ook
dingen die wel kunnen en misschien moeten we deze
tijd juist gebruiken om iets nieuws te doen. Zodoende
kwamen we op het volgende plan:
 
Laten we in de vakantie een week voor de jeugd van
de kerk organiseren waarin de kinderen plezier kun-
nen hebben met elkaar en waarin we ze ook nog een
stukje ‘geloofsopvoeding’ kunnen aanbieden. Ook dat
stond immers de afgelopen maanden op een laag
pitje, door het wegvallen van de kindernevendienst.
En omdat onze ervaring op Hemelvaartsdag in
Schaarsbergen zo positief waren, dachten we, waar-
om doen we dat niet samen met de kerken van Oos-
terbeek, Wolfheze en Schaarsbergen?
Een positief bij-effect is dat we de ouders ook een
rustige start van de vakantie gunnen. Zij hebben de
afgelopen maanden veel ballen in de lucht moeten
houden door de combinatie van werk en thuisonder-
wijs. Hoe mooi is het om hen nu even iets uit handen
te nemen.
 
Een geweldig idee dus voor kinderen van 4 t/m 14
jaar. Deze vakantie week van 13 t/m 17 juli organise-
ren we op het veld voor onze kerk in Schaarsbergen.
Elke werkdag van 10-16.00 uur, Maandag en woens-
dag voor de kinderen 4 t/m 8 jaar en dinsdag en
donderdag voor de kinderen 9 t/m 14jaar , met een
afsluiting op vrijdag voor alle groepen.
Kortom, het staat nog in de steigers, maar we gaan er
mee bezig!!
U hoort vast hoe het geweest is in een volgende
kerkklok!
 
Gerra van Hunen

KOFFIEGROETJES
Onze "hoffotograaf", Rens Plaschek, gaat al enige tijd
rond in de gemeente om gemeenteleden op te nemen
op korte video's en die na de online kerdiensten te
vertonen op het beeldscherm. Het is een aktiviteit, die,
bij gebrek aan onderling kontakt vanwege de corona
perikelen, zeer wordt gewaardeerd. In dat kader
meldde hij zich, vergezeld van zijn echtgenote, die
daarbij dienst deed als chauffeur en tevens zorgde
voor een levendige bijpassende conversatie, bij de
redaktie van de Kerkklok om hen gedrieën op de ge-
voelige plaat vast te leggen. Zij maakten hem duidelijk
wie wat doet bij de maandelijkse vervaardiging van
ons lijfblad. Een leuk bezoekje!!

SAMEN UIT ETEN
Omdat we nu nog even Samen op Stap moe
ten missen, kwam het idee op om jullie bij
ons uit te nodigen. Bij goed weer, eerst samen
koffie drinken op 1.5m afstand en daarna
samen te gaan eten, zoals we dat na onze
uitstapjes hebben gedaan.
Daarvoor wil ik u vragen, heeft u zin om met
de groep van Samen op Stap koffie te gaan
drinken en eten op donderdagmiddag 9 ju
li??? Laat het me even weten en meldt U aan.
gerravanhunen@hotmail.com/026-4450289
Voor 24 sept. staat ons bezoek aan de Hoge
Veluwe nu gepland!
Tot ziens! Hartelijke groet, Gerra

KYRIE EN GLORIA
Ontferm u over ons in kwade dagen,
als wij de zware last zo wankel dragen,,
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot, 
ontferm u God.
 
Ontferm u over ons in stille uren ,
als wij de schaduw van de dood verduren,
Onwetend van het ons beschoren lot, 
ontferm u God.
 
Gij, die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven,
zolang zult gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde - wonderbare macht,
gij geeft ons kracht.
 
Wij mogen in de avond, in de morgen,
ons veilig bij u weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht,
o stille wacht.
 
liedtekst bij het gedicht Goede machten van Dietrich
Bonhoeffer
melodie: Liedboek 101
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