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                                    (volgende data 1, 15 en 29 okt)
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                                   leving, 20.00-21.30 uur
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voorpagina: Uitsnede van een schilderij van 
Picasso, te zien in het Kröller Müller Museum
pagina: 3: Zo zag menige akker er uit na de hevige
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HET GOEDE LEVEN
Op zondag 13 september a.s. vieren we de start van
het nieuwe seizoen. Het thema van de viering is ‘het
goede leven’. Een mooi thema om eens wat langer bij
stil te staan.
 
Mensen hebben verschillende beelden van wat het
goede leven zou zijn. Vroeger zag je op TV reclame-
spotjes met Peter Brusse, over het ‘Zwitserlevenge-
voel’. En niet alleen die reclame, maar tal van andere
reclames suggereren met beelden hoe het goede
leven eruit zou zien. Meestal hangt dat goede leven
dan af van het hebben of gebruiken van een bepaald
product. Een verzekering, een auto, een sigaret, een
glas wijn. Zo verleiden reclames ons om iets te kopen
in de hoop dat ons leven daarmee dichter bij ‘het goede
leven’ komt.
 
Maar wat is eigenlijk dat goede leven? Begin dit jaar
woonde ik een lezing bij van Arjo Klamer over ‘het
goede leven’. Twee van zijn gedachten wil ik hier graag
delen.
 
De eerste is, dat we het vaak over de middelen hebben
en geen inhoudelijk gesprek meer kunnen voeren over
de doelen. We hebben het over vrijheid, over econo-
mische groei (uitgedrukt in geld), over de begroting,
maar dat zijn slechts randvoorwaarden. Waartoe dient
die vrijheid? Waarvoor wil je je geld gebruiken? Wat
is uiteindelijk belangrijk voor je? Op dit punt wordt alles
al snel een ‘persoonlijke mening’ waarover je het niet
meer kunt hebben.
 
Een tweede is het onderscheid tussen ‘huis’ en ‘thuis’.
Mensen kunnen veel energie steken in hun ‘huis’, de
materiële kant van de zaak. Maar het is maar de vraag
of ze daar uiteindelijk gelukkig van worden. Het ‘huis’
is een randvoorwaarde voor het ‘thuis’. Maar het ‘thuis’
is waar het uiteindelijk om gaat. Thuis is de relatie met
de mensen die je dierbaar zijn, de omgang met elkaar,
de invulling van je dagen, de praktijk van het leven
waarin je gelukkig bent. Daar heb je niet per se een
groot huis voor nodig.
Gedachten die uitdagen om eens anders naar onze
gemeenschap te kijken. Kunnen wij een thuis zijn voor
en met elkaar? Kunnen wij een levenspraktijk vormen
waarin mensen zich verbonden voelen, erbij horen en
voldoening halen uit de rol die ze spelen? En kan deze
gemeenschap een plaats zijn waar de vraag naar
doelen bespreekbaar is?
 
Ik ben hoopvol dat we als kerk zo’n thuis kunnen zijn,
waar iets van ‘het goede leven’ vorm kan krijgen. Iets
om met elkaar in praktijk te brengen in dit nieuwe jaar.
 
Ds. Hette Domburg

BIJ DE ZONDAGEN
 
 
Het is sinds 16 augustus weer iedere zondag mogelijk
om onze eigen vieringen bij te wonen. Om ervoor te
zorgen dat we hierbij de corona maatregelen in acht
nemen, heeft de kerkenraad een protocol opgesteld.
Zo zorgen we ervoor dat mensen hun handen kunnen
ontsmetten bij binnenkomst, voldoende afstand tot
elkaar bewaren en we samen veilig in de kerk de
viering kunnen bijwonen. Vanuit de overheid is ook de
voorwaarde gesteld dat ieder zich van te voren dient
aan te melden voor de kerkdienst. Dat kunt u doen
door een bericht te sturen naar Fred Bosman (f.bos-
man7@gmail.com) of door even met Fred te bellen
(026-4450581), liefst vóór vrijdagavond 21:00 uur.
 
 
Iedere zondag wordt van de viering een video opname
gemaakt, die na de dienst via onze eigen website te
zien is. We streven ernaar dat de dienst vanaf 13.00
uur te zien is, maar zijn daarbij afhankelijk van de
kwaliteit van de internet verbinding. Het kan iets eer-
der, maar ook iets later zijn. Ga hiervoor naar www.
dorpskerkschaarsbergen.nl/online-kerkdiensten. Bin-
nenkort hopen we de ook ‘live’ (al tijdens de dienst) te
kunnen uitzenden via internet.
 
Zondag 6 september, 12e zondag van de zomer,
ds. Obe Phillips, aanvang 10.00 uur
 
Vandaag luisteren we naar een predikant uit de Ver-
enigende Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, Obe
Phillips. Hij kwam in juni met zijn gezin naar Nederland
en verbleef een paar weken in het Logeerhuis De
Pastorie. Het thema van de dienst is angst. Welke rol
speelt angst in onze samenleving? En in ons eigen
leven? Hoe gaan we ermee om? De preek werd
eerder voorbereid voor een gemeente in de provincie
Noord Kaap, maar is ook voor ons relevant. We lezen
uit Jesaja 41:8-20, een profetie over Gods hulp aan
mensen in nood.
Schriftlezing: Jesaja 41:8-20, tweede lezing: Romei-
nen 8:12-17.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 13 september, Startzondag, ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur
 
Het thema van de startzondag is ‘Het goede leven’.
Wat maakt het leven ‘goed’? Wat bedoelen we met
‘goed’? Wat hebben wij daar zelf van ervaren? Hebben
we elkaar nodig om het leven ‘goed’ te laten zijn? Een
viering waarin we samen op zoek gaan naar de inhoud
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van ‘het goede leven’. Na de dienst is er een gevari-
eerd programma om rond dit thema in gesprek te gaan,
iets moois te maken of u muzikaal te uiten. Zie infor-
matie verderop in deze Kerkklok.
Om iedereen de kans te bieden aanwezig te zijn op
de Startzondag, vieren we vandaag in de buitenlucht.
Om eventuele regen op te vangen, worden er ruime
tenten neergezet, zodat we in elk geval droog kunnen
zitten. Meld u dus gerust aan (bij Fred Bosman) voor
deze feestelijke start van het nieuwe seizoen!
Schriftlezingen: nog te bepalen
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 20 september, 1e zondag van de herfst,
ds. Ingrid Lodewijk, aanvang 10.00 uur
 
Op het oecumenisch leesrooster staat vandaag het
slot van Jona. De profeet is boos omdat God besluit
om de inwoners van Nineve niet te straffen voor hun
onrechtvaardige daden. God vraagt aan Jona of zijn
boosheid terecht is. Ging het erom de mensen te
straffen, of om hen op andere gedachten te brengen?
Hiernaast staat Mattheüs 20 op het rooster, de gelij-
kenis over de werkers in de wijngaard. Ook hier wordt
een vraag gesteld aan mensen die boos reageren op
het handelen van God. De werkers van het eerste uur
zijn boos, dat die van het laatste uur een gelijk loon
ontvangen. Wat herkennen wij in deze verhalen?
Schriftlezingen: Jona 3:10-4:11 en Mattheüs 20:1-16
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 27 september, 2e zondag van de herfst,
ds. Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
 
In Ezechiël lezen we dat God mensen op hun eigen
daden beoordeelt, niet op de daden van hun ouders.
Iedere generatie mag volgens de profeet met een
schone lei beginnen. En in Mattheüs lezen we een
gelijkenis over een vader en twee kinderen. De vader
vraagt hen om iets te doen. De eerste zegt ‘nee’, maar
doet het later toch. De tweede zegt ‘ja’, maar doet het
niet. Beiden worden op hun daden beoordeeld, niet
op hun woorden. Beiden hebben gaandeweg nieuwe
keuzes kunnen maken. Zo worden we aangemoedigd
om verantwoordelijk te zijn en te doen wat goed is,
met vallen en opstaan.
Schriftlezingen: Ezechiël 18:1-4 en 25-32 en Mattheüs
21:23-32
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 

Zondag 4 oktober, ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur
 
Vandaag gaan beide lezingen over een wijngaard. Met
het beeld van de wijngaard wordt in de Bijbel iets
gezegd over de relatie van God tot zijn mensen. Al het
werk dat de eigenaar in de wijngaard gestoken heeft
en de verwachting die hij heeft van de opbrengst,
zeggen iets over Gods inspanningen voor en verwach-
tingen van mensen. Het woord liefde valt en dat is
bemoedigend. Het wordt spannend in beide teksten,
wanneer de opbrengst tegenvalt. De vraag wordt
gesteld: wat moet de eigenaar nu doen? Maar eigen-
lijk gaat het om een andere vraag: zijn de mensen die
de wijngaard vormen bereid om vrucht te dragen? Hoe
beantwoorden we aan de liefde van God?
Schriftlezingen: Jesaja 5:1-7 en Mattheüs 21:33-43
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Alieke Stijf
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 BERICHT UIT DE GEVANGENIS
Begin dit jaar maakte de diaconie een bedrag over
naar justitiepredikant Sietse Visser, die werkzaam is
in de Blueband gevangenis in Arnhem. Het geld was
bedoeld om warm ondergoed en sokken voor de ge-
detineerden te kunnen kopen. Naar aanleiding hiervan
schreef ds. Visser het volgende stukje voor ons
kerkblad.
 
Wij zijn allemaal in de gevangenis….
Dat was een zin uit een preek van Karl Barth, toen hij
na zijn emeritaat predikant in de gevangenis van Basel
werd. Een mooi begin was dat voor mij om te beseffen,
in 1997. Ik ontdekte toen al vrij snel dat er geen
krantenartikel in de gevangenis zit, maar mensen als
ik zelf. Soms aardig, soms helemaal niet; soms
zachtaardig, soms uiterst gewelddadig. Soms alleen
maar boos op de wereld, soms vol schuld en schaam-
te. Soms licht en vrolijk, soms zeer depressief en zelfs
geneigd er een einde aan te maken. Verslaafd soms,
aan drank, drugs en avontuur, soms grensoverschrij-
dend met geld smijtend, soms angstig en teruggetrok-
ken. De bajes is een plaats waar heel de brandhaard
van onze samenleving smeult, en het innerlijke conflict
in ons mensen voelbaar en zichtbaar is in gedrag en
gedachten.
Toen ik daar begon, ontdekte ik tot mijn verrassing dat
heel de bijbel, de verhalen van groot kwaad en grote
liefde en verzoening daar allemaal op straat liggen; je
vindt er de barmhartige Samaritaan naast de rover,
de hypocriete zeveraar naast de lompe Goliath. En
natuurlijk de verloren zoon, maar ook die goede
zoon…. Zacheüs en Nicodemus. Ze zijn er allemaal.
Sommige gedetineerden hebben familie en geliefden,
een netwerk buiten, die voor hen zorgen in materieel
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opzicht; anderen hebben niemand die om hen geeft,
alleen maar foute vrienden die er dan opeens niet
meer zijn. De niet zo handige dieven, verlorenen in de
samenleving, de weeskinderen van onze wereld.
Voor al deze mensen proberen wij geestelijke verzor-
gers te zijn, met oren om te horen en ruimte te maken
voor wie de ander echt is en ook als een tegenover in
goed en kwaad, niet om te moraliseren, maar om te
zoeken naar wat een beter pad is voor de toekomst.
En soms gebeuren er kleine wonderen van herstel en
nieuwe wegen.
Maar wij zijn er vooral om het evangelie en de aanwe-
zigheid van God present te stellen, in alle vallen en
opstaan een lichtje te zijn in een groot duister. Daar
horen ook onderbroeken bij, en sokken, en een T-shirt,
en een winterjas tegen de kou. Want dat hebben
sommigen echt niet.
Ooit liet ik op mijn kosten een grote leren jas voor een
jongeman repareren met nieuwe rits en zo. Nog jaren
later, toen hij weer eens binnen was voor iets, riep hij
het in het rond aan ieder die het horen wilde: deze
dominee heeft voor mij gezorgd: die heeft mijn jas
laten repareren, zomaar!
En de dominee was helemaal verbaasd over de tranen
die hem daarbij over de wangen liepen. Sommige
jonge mensen hebben niet veel cadeau gekregen in
hun leven en zeker niet veel zachte zorg.
Van deze dingen dus, beste lezer; of ons werk ‘resul-
taat’ heeft in de instrumentele zin, ik weet het niet;
maar God te mogen dienen door zo in de modder van
onze wereld naast mensen te kunnen gaan staan, dat
is eigenlijk een voorrecht. We worden er ook nog eens
goed voor betaald, jawel, laten wij niet hypocriet zijn,
maar voor mij en al mijn collega’s geldt: hier staan we
oog in oog met het slagen en falen van ons mensen.
Wij mogen zo aan hun soms vreselijke ervaringen in
het leven leren en zelf wijs worden. En onze ervaring
is geheel volgens de oude wijsheid: op de mestvaalt
bloeien de mooiste rozen.
Uw bijdrage maakt het ons mogelijk heel materieel, 
in kleine maar voor de enkeling grote noden een
handje te helpen, het woord kracht bij te zetten met
daden van barmhartigheid.
Met een hartelijke groet
Sietse Visser,
tot aan het pensioen op 19 november nog dominee in
het justitiepastoraat  in de P.I. Arnhem en Ter Peel in
Limburg.

STARTZONDAG 13 SEPTEMBER –
‘HET GOEDE LEVEN’
Op zondag 13 september a.s. vieren wij weer de
startzondag met als thema:
 'Het goede leven'
 "Het samenleven met anderen, met mensen die je lief
zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn.

 
 
 

Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen
zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is.
Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets
toe: in die ander komt iets van God naar je toe.“
Met deze woorden lichtte onze landelijke scriba, ds.
René de Reuver het gekozen thema toe en wij volgen
de landelijke keuze graag.
De zondag start met een kerkdienst in de buitenlucht,
op het terrein voor de kerk. Op deze manier kunnen
we meer gemeenteleden verwelkomen dan wanneer
we de dienst in de kerk zouden vieren. Plaats genoeg
op voldoende afstand voor iedereen!
Na de dienst drinken we samen koffie.
Daarna zal op verschillende manieren op creatieve
wijze inhoud gegeven worden aan het thema. Zo
kunnen we kiezen om in tweetallen een wandeling te
maken en onderweg een paar meegegeven vragen
bespreken, meewerken aan het maken van een
kleurrijke collage, zingen in de openlucht onder leiding
van een bijzondere coach, of in een zittende gespreks-
groep het thema bespreken. Voor de kinderen is er
spel en sport. Kortom, voor ieder wat wils op deze dag,
waarbij we de voorzorgsmaatregelen tegen corona in
acht nemen.
Voor de lunch wordt gezorgd en een paar gemeente-
leden zorgen voor een traktatie bij de koffie.
U wordt van harte uitgenodigd om te komen. Meldt u
zich vooral aan bij Fred Bosman, telefoon
026-4450581. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag-
avond 11 september 21.00 uur.
 
Vanzelfsprekend houden we de situatie rondom coro-
na goed in de gaten. Mocht het niet verantwoord zijn
om de startzondag op deze wijze te vieren, dan hoort
u dit tijdig van ons.
Wij kijken ernaar uit om elkaar te ontmoeten!
 
Hartelijke groet,
Kerkenraad Protestantse Gemeente Schaarsbergen
 

UIT DE KERKENRAAD
De kerkenraad vergaderde op 7 juli j.l. De
notulen van de vergadering van 2 juni jl.
geven aanleiding om op te merken dat de
vrijdagse koffieochtend een initiatief is van
Dorpsraad, Springlevend en Kerk gezamen
lijk en niet van Springlevend alleen. Overi
gens wonen de mensen van Springlevend een
deel van deze vergadering bij, ook de nieuwe
vierde bewoner, Marnix. Dat bezoek vindt
plaats naar aanleiding van het halfjaarlijks
verslag. Er wordt geanimeerd gepraat over
het kabouterpad en de bloementuin. De be
langstelling daarvoor is redelijk groot. Wat
het kabouterpad betreft wordt overwogen om
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nog een versie te maken voor wat ‘oudere’
kinderen. Verder zijn er plannen voor een
dorpsquiz, een soort pubquiz in de kerk. Koos
vertelt over de wandelingen. Die worden als
initiatief van ‘Frisse Lucht’, een samenwer
king met de Koepelkerk en het Stadsklooster,
weer nieuw leven ingeblazen. Op de eerste
dinsdag in de maand kan er in de pastorie
worden meegegeten, ook dat trekt mensen
aan. Als het mooi weer is, is het mogelijk om
dat in de tuin bij het kampvuur, te doen. De
telefonische (hulp)dienst en de koffie op
vrijdagochtend gaan gewoon door. Ook aan
de ‘kidsweek’ (een initiatief voor de kinderen
van Oosterbeek-Wolfheze en Schaarsbergen)
van volgende week zal een bijdrage worden
geleverd. De plannen voor komend jaar zijn
simpel: gastvrijheid en netwerk steeds ver
der uitbreiden. De ochtenddienst van zondag
5 juli heeft voldoende belangstelling getrok
ken. Het was een geslaagde poging om te
oefenen, zowel met het corona-toegangsbe
leid als met het opnemen door middel van de
nieuwe video-installatie. Op 26 juli is er weer
een ‘oefendienst’ met aanmelding vooraf en
opname. Er wordt nog opgemerkt dat moet
worden aangekondigd dat de dienst wordt
opgenomen en (vanaf 16 augustus) op de
website wordt gepubliceerd.
De kwaliteit van de opnames van de diensten
tot nu toe, wordt steeds beter. Complimenten
voor alle betrokkenen. De twee leden uit
Schaarsbergen die zijn aangesloten op de
kerktelefoon via Oosterbeek-Wolfheze, waar
deren dat zeer. Else stelt voor om de samen
werking met Oosterbeek te continueren en
waar mogelijk, te intensiveren. Er zal in de
Kerkklok een interview met alle werkers
achter en voor de schermen, worden gepu
bliceerd. Op 9 augustus gaat Oosterbeek-
Wolfheze over op live-streaming van de
diensten. Op16 augustus nemen we voor het
eerst onze eigen dienst ‘echt’ op, die wordt
dezelfde zondag op de website gezet. Een en
ander moet worden gecommuniceerd met de
gemeenteleden. Vanuit het ouderlingenbe
raad wordt gemeld dat de startzondag bij
nader inzien toch niet het goede moment is
om nieuwe vrijwilligers te ‘recruteren’. Er
zal nu gewoon worden aangesloten bij het
landelijke thema voor de startzondag: ‘het
goede leven’. Vanuit het College wordt mee
gedeeld dat de video installatie zal worden
uitgebreid met nog een stukje extra appara
tuur om ook het beamerbeeld te kunnen ‘
vangen’ tijdens een opname.

De jaarrekening van ‘De Pastorie’ is aan de
orde. Die wordt na een verduidelijkende
vraag en antwoord, goedgekeurd.
Diaconie: De collectes in corona-tijd brengen
best wel geld op, maar aangezien die steeds
bestemd zijn voor een specifiek doel dreigt
de ‘algemene’ pot van de diaconie leeg te
raken. Die zal toch weer wat aangevuld
moeten worden. Er zijn ten behoeve van het
Avondmaal kleine glazen bekertjes voor de
wijn gekocht. Hoe een en ander precies met
het brood en de wijn zal worden geregeld,
moet nog nader worden overlegd. Ook over
het ‘corona-proof’ laten  verlopen van de
startzondag moet nog worden nagedacht.
Naar aanleiding van de preek over de Nubi
sche vrouw van Mozes wordt voorgesteld om
elk jaar op de eerste zondag van juli, mede
door de herdenking van Keti Koti, aandacht
aan dat onderwerp te besteden.
Fred Bosman, scriba

VAN DE DIACONIE
De afgelopen twee maanden hebben we samen met
de Diaconie Oosterbeek/Wolfheze gecollecteerd voor
diverse doelen. Dat waren wekelijks weer andere
projecten.
De giften, die op de rekening van de Diaconie
Schaarsbergen binnen kwamen en die betrekking
hadden op de door Oosterbeek/Wolfheze gekozen
doelen, werden doorgestort. Evenzo gebeurde dat
naar onze Diaconie voor de door ons gekozen doelen.
 
Zo kwam er een flink bedrag binnen voor de Voedsel-
bank. Immers, toen onze mand voorin de kerk niet
meer met producten gevuld kon worden door de
kerksluiting in verband met de Corona, besloten we,
om dan in mei de Voedselbank als collectedoel te
kiezen. Dat heeft maar liefst Euro 2.646,--
opgeleverd!!
In de zomermaanden kwamen er aanmerkelijk minder
giften binnen.
Een uitzondering waren de opbrengsten in juli voor
het Rugzakjesproject.
Dit jaar hadden we al de beschikking over Euro 500,--
voor dit project dankzij een gift van de Poorters Arn-
hem. Samen met de Diaconie van Arnhem Noord
werden maar liefst 88 Rugzakjes gevuld met speel-
goed. Een hele klus, maar met hulp van veel vrijwilli-
gers was de klus snel geklaard en konden de zakjes
via de Wijkteams van de Gemeente Arnhem worden
uitgedeeld.
 
Omdat de Rugzakjes een heel aansprekend doel zijn,
besloten we, om in juli alvast te collecteren voor de
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rugzakjes in 2021. En dat had resultaat, want ook in
Oosterbeek/Wolfheze is dit project van harte omarmd.
Inmiddels is er dan ook meer dan Euro 600,-- binnen-
gekomen voor 2021.
Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
 
De ramp in Beiroet heeft ook onze aandacht gekregen.
Er werd twee maal gecollecteerd voor de slachtoffers
van de explosie daar. De eerste keer was dat nog
samen met Oosterbeek/Wolfheze. Zij hebben de op-
brengst verdubbeld!!
Zelf heeft de Diaconie op voorhand ook Euro 250,--
overgemaakt aan Kerk in Actie, die daar ter plekke
mensen heeft en dus direct hulp kunnen bieden.
 
Nu de gezamenlijke diensten voorbij zijn, gaan we als
Diaconie weer alleen verder.
Voorlopig collecteren we voor de algemene kosten.
Immers het koken bij Kruispunt gaat steeds door. Ook
zijn er de maandelijkse bankkosten en een flink bedrag
voor het jaarlijkse quotum, ons door de landelijke kerk
opgelegd.
 
Niettemin willen we wel maandelijks één speciale
collecte houden. In september doen we dat op de
Startzondag. Traditiegetrouw collecteren we dan voor
het landelijk jeugdwerk JOP. Daarover leest u elders
in deze Kerkklok meer.
 
Als Diaconie hopen we, dat u – in deze bijzondere
tijden, waarin het lastig is om te collecteren - de Dia-
conie niet zult vergeten en weet, dat we uw bijdragen
op onze rekening graag tegemoet zien.
Van harte aanbevolen!
 
Namens de Diaconie,
Henny Beijer
 

VERDER KIJKEN …gaat weer
starten!
Deze groep bestaat uit kinderen van Arnhem
se kerken en hun vrienden/vriendinnen.
Samen gaan we  4 x op een woensdagmiddag
van half 1 tot 3 uur een bezoek brengen bij
een instelling waar je niet zomaar naar
binnen loopt.
Dit jaar gaan we in november naar ‘Kruis
punt’: huiskamer voor thuis- en daklozen in
Arnhem. In januari 2021 is een bezoek ge
pland naar ‘La Cabine’, pompstation drink
waterwinning van Vitens, en in maart gaan
we naar ‘Save Plastics’: van afvalplastic tot
picknickbank en tot slot een bezoek in mei
volgend jaar naar de Brandweer.
 
Zit je in groep 6,7,of 8? Heb je ook zin om
mee te gaan?
Geef je dan op met naam, adres, mailadres
en telefoonnummer, dan hoor je zeker van
ons!
 
Nicolien Bredenoord (nbredenoord@yahoo.
com) of bij
Gerra van Hunen (gerravanhunen@hotmail.
com)

SAMEN OP STAP
Helaas konden we de laatste maanden niet met elkaar
op stap! Nu had Marianne Brak ons uitgenodigd om
naar de Hoge Veluwe te komen, het Kröller Müller
Museum en het Museonder te bekijken, maar helaas
dat kan nog niet met een groep. Het Museonder is niet
leuk op dit moment, omdat je niets mag aanraken en
het is juist een “doe” museum. Daarom hebben we in
overleg besloten ons bezoek aan de Hoge Veluwe uit
te stellen tot het voorjaar van 2021. We hopen met
Marianne en Aletta dat het dan wel weer mogelijk is,
want het zou heel leuk zijn!
Maar wat kunnen we wel??!!!
We gaan op donderdagmiddag 24 september a.s.
naar ‘Het Oude Ambacht en Speelgoed Museum’ in
Ter Schuur. Dit is meer een “kijk” museum en dat kan
wel. We lopen een aangegeven route en drinken dan
natuurlijk weer koffie/thee met gebak in de pauze op
gepaste afstand.
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Natuurlijk gaan we als afsluiting weer met elkaar uit
eten.
 
Hebt U zin om mee te gaan? Bel of mail even vóór 21
september naar Gerravanhunen@hotmail.com of
026-4450289.
Een paar dagen van te voren krijgt U dan alle info via
de mail gestuurd.
 
Hartelijke groet,
Gerra van Hunen

GESPREKSKRINGEN
We hopen na de startzondag weer een aantal
kringen te kunnen opstarten. Als de maat
regelen tegen het corona-virus het toelaten,
gaan de volgende kringen in september weer
van start. Contact: Hette Domburg.
 
kring Bijbel in onze tijd
Eens in de twee weken komen we bij elkaar
in de kring. We steken een kaars aan en
zingen een lied. Dan bespreken we een actu
eel onderwerp en daarbij lezen we een Bij
beltekst. Werpen die oude teksten nieuw licht
op wat er om ons heen en in ons eigen leven
gebeurt? We delen ervaringen en inzichten,
in gesprek met elkaar en de tekst. Wees van
harte welkom om eens mee te doen. Wan
neer? Op donderdag 17 september, van
14.00 tot 15.30. Daarna op 1, 15 en 29
oktober, zelfde tijdstip. Waar? In de kleine
zaal van het Dorpshuis.
 
kring 30-50
Een kring voor ontmoeting en gesprek, ge
zelligheid en verdieping. Voor mensen in de
leeftijd 30-50, waarbij we niet letten op een
jaartje meer of minder. Graag komen we een
paar keer per jaar bij elkaar rond een thema.
In september wil ik de aftrap geven van het
nieuwe seizoen. Een datumprikker komt via
de mail naar je toe. Geen datumprikker
ontvangen, maar wil je toch graag meedoen?
Laat het me weten, je bent van harte welkom!
 
Leeskring geloof en samenleving
We komen bij elkaar naar aanleiding van een
boek op het raakvlak van geloof en samen
leving. Welk boek dat zal zijn is nog even een
verrassing. We hebben vorig jaar Arjo Kla
mer, In hemelsnaam!, gelezen, over onbeha
gen in tijden van overvloed. Ook lazen we
‘Ongelofelijk’, van Yvonne Zonderop, over de

hernieuwde belangstelling voor religie in de
samenleving. Heb je belangstelling om mee
te doen aan onze levendige gesprekken? Laat
het me weten! We komen tot de kerst onge
veer drie avonden bij elkaar, telkens op een
woensdag. Op woensdag 30 september, van
20.00 – 21.30, is de eerste bijeenkomst van
onze leeskring in het nieuwe seizoen.
 

ZONDAG 16 AUGUSTUS 
vierden we als gemeente weer onze eigen dienst in
de dorpskerk na het afkondigen van de Corona
maatregelen. Wat een bijzonder moment! 
De RIVM regels werden nauwgezet in acht genomen
voor wat betreft opstelling. We mochten met 30 ‘scha-
pen in de kerk’, inclusief onze predikant, organist en
kosten. Ook qua hygiëne houdt dit het een en ander
in: Jeske en Mark ontsmetten regelmatig microfoon
tijdens de dienst.
In deze dienst werd stilgestaan bij de ramp in Beiroet
en werd hiervoor gecollecteerd. (deze collecte bracht
ruim € 300,00 op) en ook was er aandacht voor de
schermutselingen in Utrecht en in de Schilderswijk in
Den Haag.
Fred Bosman en Henk van Hunen zorgden ervoor dat
de dienst goed werd opgenomen.
Rond 12:30 uur kwam er bericht van Hette dat de
dienst al online bekeken kon worden.
Sinds kort beschikt de kerk namelijk over apparatuur
om diensten op te kunnen nemen. (eventueel begra-
fenissen en  trouwerijen).
 
Rens Plaschek
 

UIT DE GEMEENTE
We zijn blij dat Mw. Monique Steenkamer (Catte-
poelseweg 305, 6815CG Arnhem) zich thuis voelt
bij onze kerkgemeenschap en daarom nu een offi-
cieel meelevend lid wil zijn. Van harte welkom!
Wij kennen haar van de cantorij en het vrijwilligers-
werk dat ze doet voor onze kerkgemeente.
 
IIn verband met de nieuwbouw op het terrein van
Scheuder (nu Elver) verhuist Jellemine Eshuis tij-
delijk naar de Schelmseweg 1B, Huize Rascal, 6816
PA Arnhem
Peter Helmink blijft op het terrein wonen.
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OPBRENGST COLLECTEN JULI
2020
In de maand juli hebben de collecten de volgende
bedragen opgebracht:
 
Datum             Diaconie         Kerk
12-07              €   82,10          €   53,25
26-07              €   80,00          €   64,20
 

toelichting:
Dit is het eerste collecteoverzicht sinds de maand
maart. In juli zijn er twee diensten op zondag gehouden
naast de in de loop van de week opgenomen digitale
diensten in het kader van de samenwerking tussen
Oosterbeek-Wolfheze en Schaarsbergen.
De diensten waren bedoeld om weer een voorzichtige
start te maken met kerkdiensten waarbij gemeentele-
den aanwezig zijn. Tijdens de digitale diensten be-
stond er de mogelijkheid om geld over te maken voor
diverse diaconale doelen.
 
Voor de kerk is de afgelopen maanden niet gecollec-
teerd. Slechts een enkeling heeft geld overgemaakt
ter compensatie van de niet gehouden collectes. Het
gevolg is dat we een flink bedrag aan collectegeld voor
de kerk missen. Vanaf 16 augustus is er weer iedere
zondag een kerkdienst met een beperkt aantal bezoe-
kers en komt er weer collectegeld binnen. We zijn
echter nog lang niet op een normaal niveau qua
aantallen.
 
Naast de gederfde collecteopbrengsten is er ook veel
minder aan huurinkomsten ontvangen als gevolg van
de coronapandemie. Wel is er geïnvesteerd in appa-
ratuur om de kerkdiensten met een digitale camera op
te kunnen nemen en via het internet uit te kunnen
zenden. Er zijn al enkele diensten op deze wijze uit-
gezonden. Een klein groepje bestaande uit Fred
Bosman, Henk van Hunen en Laurens ter Meer be-
dient de apparatuur.
 
De komende maand zullen we proberen een overzicht
te maken van de gemiste inkomsten, extra kosten en
de te verwachten opbrengsten in de rest van het jaar.
Op die manier krijgen we een beeld van de financiële
gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente.
Gaat u er maar vanuit dat er dan een beroep op u
gedaan zal worden voor een extra financiële bijdrage.
Hopelijk duurt de huidige situatie niet lang meer.
 
Henny Roelofsen, penningmeester

SAMENWERKING met Gemeente Oos-
terbeek-Wolfheze: verleden en
toekomst?
Naar aanleiding van de periode van samenwerking
tussen de gemeenten Oosterbeek-Wolfheze en
Schaarsbergen heeft Else van Setten gesprekken
gevoerd met de drie predikanten van de verschillende
gemeenten: Oebele van der Veen, Petra Doorn en
Hette Domburg.
Toen op 12 maart jl. duidelijk werd dat er geen “nor-
male” kerkdiensten gehouden konden worden i.v.m.
de ontwikkelingen rondom het coronavirus werd in de
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze al snel bedacht dat
er diensten konden worden opgenomen en uitgezon-
den. Er kon daar dankbaar gebruik gemaakt worden
van de professionele vaardigheden van Joop Bal,
gemeentelid en cameraman. Een genereuze sugges-
tie van de ene echtgenoot (Petra) naar de andere
(Hette) om Schaarsbergen te laten meekijken naar de
diensten werd al snel omgezet in een door beide
kerkenraden geaccordeerde samenwerking, waarin
bij toerbeurt de drie predikanten met een ouderling
van dienst uit de andere gemeente en een wisselend
optreden van de verschillende organisten die diensten
van tevoren opnamen, en op zondag op de gewone
kerktijd uitzonden.
Wat een prestatie is daar geleverd!  Wat een klussen
zijn daar verricht! Wat is er veel werk gedaan met
uiterste precisie en vindingrijkheid en deskundigheid.
We staan er niet zo bij stil maar wat daar achter de
schermen gebeurde was heel bijzonder. In een “nor-
male” dienst wordt alles wat we zien en meedoen
voorbereid, de predikant bereidt de dienst met de li-
turgie voor. Daarna krijgt hij/zij hulp van de medewer-
kers, de koster, organist, lector, diakenen, bloemen-
dienst, cantorij, ouderlingen en niet te vergeten de
jeugd.  Nu moest er volop geïmproviseerd worden en
heeft Joop Bal veel werk gehad aan de montage van
alle los opgenomen onderdelen. Denk alleen maar
aan het feit dat er maar een paar mensen tegelijk
aanwezig mochten zijn. Naarmate de tijd vorderde
werden de diensten steeds natuurlijker en mooier van
opzet. Chapeau voor iedereen die hier zo druk mee
is geweest!
Op 9 augustus jl. kwamen  de beide gemeenten in de
Vredebergkerk voor het eerst weer voorzichtig in de
kerk bijeen en werd de dienst ook voor het eerst direct
uitgezonden. Als verrassing werd onze gemeente
bedankt voor alle fijne momenten van samenwerking
en kregen we een prachtige bos bloemen.
Terugkijkend met de predikanten kan gezegd worden
dat de samenwerking zeer goed is uitgepakt. We
hebben elkaar op natuurlijke wijze gevonden: ouder-
lingen, diakenen, muzikanten, vrijwilligers en niet te
vergeten de jeugd. De samenwerking heeft meerdere
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initiatieven teweeg gebracht: De jeugdactiviteit op
Hemelvaartsdag, de zomervakantieweek op het
kerkterrein van Schaarsbergen, waar ruim 40 kinde-
ren aan hebben deelgenomen, het overleg tussen de
beide colleges van diakenen, kortom  wij hebben er-
varen dat we ons met elkaar kunnen verbinden en
inspiratie kunnen opdoen.
Zowel Oebele, Petra als Hette gaven  aan dat deze
door corona gevonden verbinding heilzaam, verrij-
kend, plezierig en leerzaam is geweest, ruimte biedt
en uitnodigt tot meer. Hoe? Dat zal de toekomst ons
leren. De jeugd zou het in ieder geval fijn vinden
wanneer er volgend jaar weer een zomerkamp gehou-
den kan worden!! Maar ook op andere terreinen
kunnen we elkaar blijven verrassen.
 
Else van Setten
 
COLLECTE STARTZONDAG 13
SEPTEMBER
Het thema van Startzondag 2020 is 'Het goede le-
ven'. Vanuit het geloof kun je zeggen dat het goede
ook alles met God te maken heeft.
Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succes-
vol of moreel beter, maar je leven - met alle vreug-
de en verdriet - wordt in een ander kader gezet.
“Het licht van God, het licht van vergeving, valt over
jouw leven.”
Ieder jaar wordt er op Startzondag gecollecteerd
voor J.O.P. Jong Protestant.
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door
God. Dat is het verlangen van Jong Protestant.
Daarom zet Jong Protestant zich in voor iedereen
binnen het jeugdwerk, zodat gemeenten een vind-
plaats kunnen zijn van geloof, hoop en liefde.
 
Namens de Diaconie,
Rens Plaschek

WERKGROEP DUURZAAM
SCHAARSBERGEN
Elektrische Deelauto op Schaarsbergen
 
Als Werkgroep Duurzaam Schaarsbergen hebben we
de laatste tijd vanwege de coronacrisis geen thema--
avonden meer kunnen organiseren. Wel is de Actie
Regenton Schaarsbergen doorgegaan en de Collec-
tieve inkoopactie Spouwmuurisolatie. Een mooi nieuw
thema is ‘Elektrische Deelauto op Schaarsbergen’.
We onderzoeken de mogelijkheden om op Schaars-
bergen elektrische deelauto’s te laten plaatsen.
Hierbij sluiten we aan bij ontwikkelingen in een aantal
wijken in Arnhem waar elektrische deelauto’s ge-
plaatst zijn of binnenkort geplaats worden. Heijenoord,

Alteveer-Cranevelt, Burgemeesterkwartier en Ange-
renstein hebben zich verenigd in de keuze voor ‘wed-
rivesolar’ als aanbieder.
 
Waarom een elektrische deelauto?
De deelauto is al een aantal jaren aan een gestage
opmars bezig. Het bezit van een auto is duur en ge-
middeld staat een privé auto 90% van de tijd stil.
Daarnaast leggen auto’s een groot beslag op de
(openbare) ruimte. Eén deelauto kan 5 tot 10 privé
auto’s vervangen.
 
De elektrische auto is sterk in opkomst. In 2020 is de
verkoop van elektrische auto’s nu al 10x hoger dan in
2018. De belangrijkste reden om elektrisch te rijden
is de beperking in CO2 uitstoot. Volgens een onder-
zoek van Transport&Environment, waarin naar de
hele levenscyclus van auto’s is gekeken, is de CO2
uitstoot van elektrische auto’s in Nederland bijna 60%
minder dan vergelijkbare benzine en dieselvarianten.
 
Ook het kostenaspect kan een reden zijn. Afhankelijk
van het aantal kilometers zijn de kosten van een
deelauto doorgaans lager dan die van een eigen auto.
 
Op Schaarsbergen staan de meeste auto’s op eigen
terrein. Veel huishoudens hebben meer dan één auto.
Je auto vervangen voor een deelauto levert dan
vooral meer ruimte op in je garage of op je oprit.
Daarbij lever je een flinke bijdrage aan het terugdrin-
gen van de CO2 uitstoot. En bij slim gebruik levert het
een flinke besparing op. Aanschafkosten en aflossing,
kosten voor onderhoud en verzekering worden ver-
vangen door een maandelijkse abonnementsprijs.
Daarnaast betaal je afhankelijk van de aanbieder
kosten per kilometer.
 
Barrières
Velen zullen nog huiverig zijn om hun eigen auto te
verruilen voor een elektrische deelauto. Is er wel altijd
een auto beschikbaar als je hem nodig hebt? En staat
hij een beetje in de buurt? Zit de accu wel vol en is de
auto wel schoon? Hoe ver kan je met een elektrische
auto en hoe gaat dat met opladen onderweg?
 
Interesse?
Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp en wilt u meer
weten over de mogelijkheden van de Elektrische
Deelauto op Schaarsbergen? Stuur een email naar
duurzaam.schaarsbergen@gmail.com en wij zorgen
dat het gesprek hierover op gang komt.
 
Werkgroep Duurzaam Schaarsbergen
Ad Paul
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KLOOSTERKAMP ‘Ritme van het
leven’
Begin juli streek het Kloosterkamp weer neer voor
pastorie en kerk, voor de zevende keer. Maar liefst
dertien jongeren uit verschillende studentensteden
zetten hun tentjes op en voegden zich in het ritme van
bezinning, werk, recreatie en maaltijden. Inrichting en
regels waren aangepast aan de voorschriften van het
RIVM inzake corona en dat is allemaal prima verlopen.
Didi de Mildt was als vanouds de prior van dit bijzon-
dere klooster en Wieneke Groot zwaaide de scepter
over de logistiek. Danja Schepers begeleidde medita-
ties, Daniëlle Blok verzorgde workshops en Bram van
Driel was keukenmonnik. Zelf mocht ik als dorpsdo-
minee een bijdrage leveren aan de dagelijkse vespers.
En in de ochtenduren kwamen justitiepredikant Sietse
Visser, legerpredikant Anne Pier van der Meulen en
twee zusters van Koningsoord een zogenaamde ‘terts’
verzorgen: een korte viering met nagesprek.
Het thema van het kamp was ‘het ritme van het leven’.
Het kloosterritme bood iedereen een kans om iets van
ritme te hervinden. De dingen met aandacht doen, rust
inbouwen, de tijd laten bepalen wanneer je iets oppakt
en weer loslaat, afwisseling van stilte, gesprek, lezen,
muziek, wandelen, werken, mediteren.
Een van de deelnemers schreef voor de website van
het kloosterkamp:
“Al een tijdje was ik op zoek naar een retraite weekend-
of week.
Via een vriendin kwam ik bij de website van klooster-
kamp. Ik ben zelf niet Christelijk dus in het begin had
ik wat moeite met het woord ‘Kloosterkamp’. Ik wilde
toch de uitdaging aangaan, dus een aantal weken later
zat ik met mijn rugzak en tentje in de trein op weg naar
Schaarsbergen.
Al in de bus vanaf Arnhem ontmoette ik een mede--
kloosterganger en vanaf het moment van aankomst
op het terrein voelde ik me welkom. De sfeer was het
gehele weekend prettig, het was luchtig en licht als je
alleen wilde zijn, als je wilde lezen of als je een wan-
delingetje wilde maken, maar men stond ook open
voor een goed, diepgaand gesprek en daar kon je de
tijd voor nemen.
Ik heb me enorm uitgerust gevoeld tijdens de dagen
die het kamp duurde. De christelijke liederen die we
zongen een aantal keer per dag vond ik prachtig en
hoewel ik dus niet christelijk ben vond ik de samen-
zang en de sfeer belangrijker en waardevoller dan de
woorden die we spraken.
Tijdens de meditatielessen heb ik geleerd hoe ik me
in mijzelf kan keren en dat heb ik afgelopen jaar
meegenomen tijdens de meditatiemomenten die ik
nam en waarvoor ik mijn zelfgemaakte meditatiebank-
je heel goed kon gebruiken! Ik heb fijne gesprekken
gevoerd met fijne mensen en voelde me daartoe ook
altijd vrij. Met een voldaan en gelukkig gevoel ging ik

weer naar huis, hoewel ik alweer heimwee had naar
de rustige, vrije sfeer toen ik eenmaal in de drukke
trein zat.”
 
Ik ben elk jaar weer dankbaar en blij dat onze gemeen-
te gastvrijheid verleent aan het Kloosterkamp. Heel
fijn dat we zo een steentje kunnen bijdragen aan de
geestelijke ontwikkeling van jonge mensen, als tijde-
lijke pleisterplaats op hun weg door het leven. Ik zie
al uit naar het kamp van volgend jaar.
 
Hette Domburg

DUUR(Z)SAAMHEID
Vriendenprijsje
 
Recent sprak ik een ondernemer die hard was geraakt
door de gevolgen van de coronacrisis. Wel werd hij
regelmatig gebeld door andere ondernemers die nu
voor het eerst graag gebruik wilden maken van zijn
expertise, maar daarbij vaak vroegen of dat voor een
‘vriendenprijsje’ kon. De betreffende ondernemer
vroeg of ze daarmee bedoelden dat ze hem ook een
goede boterham gunden en bereid waren meer te
betalen dan gebruikelijk. Het bleek dat ze eigenlijk
liever wat minder wilden betalen.
 
Een onderhandelaar vond dat je in de winkel altijd
moest proberen om minder te betalen dan eigenlijk
gevraagd werd. Hij vond dat je je geen zorgen hoefde
te maken over wat de winkelier daarvan dacht als je
besefte hoeveel geld je daar zelf mee kon besparen.
Sommige mensen vinden zichzelf heel slim als ze in
een winkel advies vragen of kleding passen en dan
hun keuze uiteindelijk op internet kopen, omdat dat
goedkoper is.

 
De rode draad door deze voorbeelden is dat de ene
partij uitsluitend oog heeft voor de eigen financiën en
zich niet interesseert voor de gevoelens van de ande-
re partij.
Hoe voel je je als winkelier als er meerdere klanten
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per dag geen oog hebben voor jouw meerwaarde,
maar alleen proberen zo weinig mogelijk te hoeven
betalen? Of als je werkgever meerdere keren per dag
langs komt om te melden dat hij eigenlijk vindt dat je
teveel verdient?
 
Geef je medemensen de waardering die ze verdienen.
En dat vriendenprijsje? Daar moet je niet om vragen.
Die wordt je door echte vrienden aangeboden.
 
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG Elst
 

ONZE ORGANIST MICHIEL
VANHOECKE
Op verzoek van de redactie zette "onze" Michiel eens
op papier, hoe hij deze vreemde Corona periode er-
vaart. Immers, orgelspelen, terwijl er niemand mee
mag zingen moet toch ook boven op het orgel een
vreemde ervaring zijn. Ziehier zijn reactie:
 
              Een organist in Corona-tijd
 
Een organist ( ik)  begint met de dienst “voor” de ei-
genlijke dienst, een “intro” vooraf en een “coda” na de
zegen. De muzikale keuzes tijdens de dienst hangen
af van de sfeer en strekking van het moment. De sfeer
in de dienst maken we samen: de predikant, lector, de
gemeente en de organist, dus interactief.
Dit als inleiding op de huidige situatie.
Afgelopen zondag, 16 augustus, was ik verheugd aan
een “normale” dienst mijn medewerking te hebben
kunnen verlenen. Weliswaar aangepast, maar we

DE OUDERENKRING
Wat een fijn vooruitzicht! We gaan weer van start …
We hopen elkaar a.s. dinsdagmiddag 8
september weer te ontmoeten in het Dorpshuis.
In een grote kring hebben we elkaar vast veel te
vertellen over ieders belevingen van de afgelopen
maanden.
Graag tot ziens op 8 september 14.30 uur.
Namens de leiding,
 
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147

KINDERKERKNIEUWS
Hebben jullie een fijne vakantietijd gehad? Nu zijn we
begonnen in een nieuwe groep op school. Ook Se-
bastiaan en Elisa zijn inmiddels naar een nieuwe
school. We hebben ivm de Corona tijd nog geen af-
scheid van hen kunnen nemen.
Natuurlijk willen we dat wel doen. Omdat we nu nog
niet precies weten wanneer dat zal zijn kan ik daar
helaas nog geen datum voor geven. Via de mail krijgen
jullie daarover bericht als het duidelijk is wanneer dit
zal zijn.
Op startzondag 13 september komen we samen tij-
dens de kerkdienst. Waarschijnlijk buiten of in een
tent. We hopen jullie dan weer allemaal te zien!
Hartelijke groet,
Kinderkerkleiding Bea Chantal en Gerra

waren weer “samen” in de kerk.
De periode van maart tot en met augustus was voor
mij een vreemde tijd, en voor velen mèt mij.. Onder
leiding van cameraman Joop werden er van te voren
liederen opgenomen voor de dienst. Soms met een
“koortje”, of solozang, maar ook zonder gezongen
woord. Deze opnamen te maken gaven mij een
vreemd gevoel. Je mist de sfeer van samenzijn. Ook
de muziekstukken voor aanvang en na de dienst
werden opgenomen, daarna zat het er op. Vervolgens
werden de teksten opgenomen. Op zondag zagen we
dan een dienst waarbij alle shots gemonteerd waren.
Dit deed mij denken aan CD opnamen. Orkestwerken
bijvoorbeeld worden in gedeelten opgenomen, ver-
deeld over meerdere dagen. Na de opnamen wordt
het op de montagetafel aan elkaar geplakt en je koopt
dan een mooie CD. Live opnamen op CD zijn vaak
mooier. Het orkest voelt het publiek en omgekeerd.
Ik hoop jullie allemaal binnenkort weer te spreken en
te zien.
 
Michiel  
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HET JAAR 2020 - EEN HEEL BIJZON-
DER JAAR
In maart zijn we verrast door berichten van een
vreemde griep, waarvan ikzelf dacht, ach dat waait
wel over. Wie heeft toen gedacht dat dit zo lang zou
aanhouden met alle gevolgen van dien. Voor heel veel
mensen een bijzondere tijd:  Boodschappen doen,
bezoek ontvangen, contact, ergens naartoe gaan, 
alles anders dan normaal. Als  iemand in de omgeving
een keer kuchte, kwam er vaak een verontschuldiging,
sorry ik ben een beetje verkouden, maar verder is het
niks hoor….! Als ouderling vind ik het lastig om bij
iemand op bezoek te gaan. Voor ouderen ben ik bang
dat ik ongemerkt verspreider van het virus zou kunnen
zijn, maar ook jongeren, en ik zelf ook,  waren het die
hun verjaardag hebben overgeslagen, uit angst dat er
een besmettingshaard zou kunnen ontstaan. Er zijn
behoorlijk wat mensen die door dit virus en alle getrof-
fen maatregelen onvrijwillig in een isolement zijn ge-
raakt. Als ouderling vind ik het lastig om goed te weten
wat goed is om te doen in deze situatie, die mogelijk
nog een tijd kan duren. Mocht het zijn dat er even wat
gebeuren moet en u weet niet goed wie u vragen moet,
om dat gedaan te kjrijgen, bel gerust even. En als het
zo is dat u het fijn vindt als er een keer bezoek komt,
laat het weten.
Gelukkig hebben we ervaren dat de kerkdiensten zo
goed mogelijk te volgen waren via het internet. U hebt
daar vast al gebruik van gemaakt en in deze Kerkklok
meer over gelezen. De eerste  "normale” beperkte
kerkdiensten in onze kerk op Schaarsbergen zijn weer
gestart, we hopen dat u daar ook in toenemende mate
te zien bent.
De kerkenraad heeft een camera aangeschaft om de
mogelijkheid te hebben om kerkdiensten ook in de
toekomst via het internet te kunnen verspreiden. Zo
denken we als kerkenraad mee over wat er in deze
tijd van beperkingen mogelijk blijft binnen onze kerk-
gemeenschap. Als u zelf  wensen en of ideeën  hebt,
laat het weten de kerk is van ons allemaal en samen
worden we geroepen. Samen kunnen we meer en
samen wordt het steeds leuker.
 
 In die geest denken we, ook als ouderlingen, al hard
na over een contactavond met een aansprekend on-
derwerp, we nodigen u uit om daarin mee te denken.
Ook voor de rest van het jaar worden er plannen en
ideeën uitgewerkt. Al is er allerlei onzekerheid over de
mogelijkheden dat die ook gerealiseerd kunnen wor-
den, gezien de grilligheid van het virus, maar niets
doen is het slechtst denkbare, daarom doe en denk
met ons mee en bel gerust.
 
 Niels van Hunen
 

HUWELIJK
Lieve gemeente,  op 10 september trouwen wij om
14:30 in de dorpskerk te Schaarsbergen.
Omdat er wegens corona geen open inloop kan zijn
tijdens onze trouwdienst, hebben wij een livestream
opgezet zodat u vanuit huis toch de dienst kan bekijken
als u dat wil.

Op 10 september kunt u om 14:30 via onderstaande
link de video vinden.
 
www.streambruiloft.eu
 
Hartelijke groet Alieke & Laurens

SPRINGLEVEND
Marnix woont nog maar net bij ons en nu hebben we
ook een vijfde manspersoon (Richard) gevonden, die
ons Springlevend-team komt versterken.  We hebben
een weekend en diverse avonden bij elkaar gezeten,
hebben samen gegeten, gepraat en gebeden en we
zien het met elkaar zitten. Met een bezetting van 5
personen zijn we nu compleet en dus hebben we een
vol huis.
Eerst hadden de vrouwen de meerderheid maar bin-
nenkort dus de mannen . Zo met zijn vijven gaat de
dynamiek weer veranderen en komen er weer mooie
nieuwe dingen op ons pad. We hebben al wat leuke
plannen voor het aankomende jaar. Het is fijn dat we
genoeg ruimte hebben om mensen te ontvangen.
De tuin heeft het ondanks de warmte fantastisch ge-
daan dit jaar. Veel mensen hebben hiervan meege-
noten. Het is gaaf om te zien hoe de tuin elke keer
weer andere kleuren aanneemt.  We ontdekken nog
steeds nieuwe bloemen. Dit zien de bosdieren ook.
We hebben zelfs een edelhert gespot op de wildca-
mera. Wij offerden onze kool graag aan hem op. Kom
gerust onze tuin bewonderen. Voel u vrij om binnen
te komen en te genieten. 
19 september hebben we een stilte wandeling die
vanuit de pastorie begint. Het is tegenwoordig wel
vooraf aanmelden (zie www.frisseluchtarnhem.nl
Met een hartelijke groet, 
Koos, Nina, Marnix, Christine en Richard 
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VAKANTIEWEEK 'OP  ONTDEKKING'
Afgelopen maanden hebben de kinderen van onze
kerkgemeente Schaarsbergen elkaar minder vaak
kunnen ontmoeten omdat veel vaste activiteiten niet
konden doorgaan. Samen met de jeugdleiding van
kerkgemeente Oosterbeek heeft een enthousiaste
club, onder leiding van Petra Doorn en Hette Domburg
van maandag 13 juli t/m vrijdag 17 juli een fantastische
week georganiseerd op het terrein van onze Dorps-
kerk voor alle kinderen van 4 tot en met 15 jaar. Van
10 uur tot 16 uur werden zij onthaald op een prachtig
programma met complete verzorging van hun ‘natje
en droogje’. In totaal hebben meer dan 40 kinderen
kunnen genieten van een geweldig spel- en sport
programma met als thema’s ‘Aarde, Water en Vuur’.
In twee leeftijdsgroepen zijn de kinderen op ontdek-
king gegaan: ‘s ochtends aan de hand van een Bijbel-
tekst en ‘s middags met allerlei activiteiten in lijn van
het thema. Zo zijn de kinderen op ontdekking geweest
met aarde (scheppingsverhaal), water (Mozes in het
biezen mandje) en vuur (de brandende braamstruik).
Prachtige dingen zijn ontstaan tijdens deze week: van
eigengemaakte kleifiguren, trommel-concert, zelfge-
bakken broodjes, een blaasconcert tijdens de re-
gen tot een eigen gemaakt zwembad. 

 
Graag willen we de Oranjevereniging bedanken voor
het mogen gebruiken van allerlei materiaal, zoals
tenten tafels banken etc. Henny Roelofsen en Johan
Rap voor de aanleg van een echt zwembad gezorgd.
Niels en Gerra hebben gezorgd voor een enorme
hoeveelheid zand (1500 kg) en hebben daarvoor di-
verse malen heen een weer gereden met hun aan-
hangwagen. Patrick Boomstra heeft een clinic Fitness
gegeven. Eva Roelofsen zorgde voor een enorme
hoeveelheid cupcakes en andere oven-heerlijke
baksels.
Ook dank aan Bakkerij Reijnen voor het brooddeeg.

 
Hartverwarmend dat elke dag gemeenteleden langs
kwamen met een lunch of iets lekkers. Een waarde-
volle week vol ontmoeting, plezier en energie.
Tot slot nogmaals dank aan het enorm enthousiaste
team die deze week op ontdekking heeft georgani-
seerd! Aan het einde van een intensieve week zag het
kerkterrein er weer uit alsof er niets was gebeurd ….
Alles was weer netjes opgeruimd.

CORONA
Donkere wolken boven onze samenleving als gevolg
van de corona pandemie, die vooralsnog nog niet van
wijken wil weten. Nadat we ondanks de vele waar-
schuwingen om voorzichtig aan te doen en niets
voorbarigs te doen toch weer worden geconfronteerd
met nieuwe besmettingen en beperkende bepalingen
zijn we er inmiddels wel van overtuigd dat we er nog
niet van af zijn en dus dat we die voorzichtigheid
moeten blijven betrachten. Met name voor jongeren
blijkt dit moeilijk te verteren, zij missen natuurlijk de
spontaniteit van het bij hun leeftijd passend gedrag.
En wat zien wij - ouderen - er naar uit dat de kerkdien-
sten weer op de gewone wijze kunnen worden gevierd
en dat we onze sociale kontakten weer kunnen nor-
maliseren. Voor velen betekent dit alles een grote
onzekerheid: enerzijds qua gezondheid – hopen dat
je gevrijwaard blijft van deze afschuwelijke ziekte –
anderzijds qua economische gevolgen - Behoud ik
mijn baan? Houd ik mijn zaak overeind? -
Toch mogen we blijven leven in vertrouwen op God,
die ons ook in deze chaotische tijd niet in de steek zal
laten. Zoals de cabaretier Toon Hermans zich zo mooi
uitdrukte:
  
 
                 ALS IK WEET
 
          Als ik weet
 
          dat er een almachtige God is
 
          die mij liefheeft
 
          en zich over mij ontfermt,
 
          hoe zou ik dan
 
          bekommerd kunnen zijn
 
          of ongerust?  
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