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Koffiedrinken na de kerk op
Startzondag
He, he, eindelijk weer eens !! En met lekkere taarten
er bij, dankzij baklustige dames-gemeenteleden.

AGENDA
 1, 15 en 29 okt  Kring Bijbel in onze tijd,
             kleine zaal Dorpshuis, 14.00-15.30 uur
 6 okt    Kerkenraadsvergadering,
             Consistorie, 20.00 uur
13 okt   Ouderenkring, Dorpshuis, 14.30-16.30 uur
22 okt   Samen op Stap naar Beeldentuin in Garderen
 8 nov   Oogstdienst

Inhoud: zie pagina 10

2



ER IS EEN TIJD VOOR ...
Voor alles is een tijd, schreef Prediker lang voor onze
jaartelling. Hij geeft weer wat hij heeft gezien: alles
wat er gebeurt in de wereld heeft zijn tijd en niet alles
komt tegelijk. Tijden van oorlog en tijden van vrede
wisselen elkaar af. Tijden van zaaien en tijden van
oogsten. Tijden van liefhebben en tijden van haten.
We zouden liever zien dat er alleen tijd was voor
liefhebben en vrede, maar zo is het in de praktijk niet.
Prediker spreekt er geen oordeel over uit, hij consta-
teert alleen. En al lezend in dat bekende hoofdstuk 3,
kun je de aansporing voelen om jezelf de vraag te
stellen: welke tijd is het nú? Waarvoor is dit moment,
deze tijd, geschikt?
 
Ik heb twee regenzuilen aangeschaft. Dat zijn smalle
rechtopstaande cilinders waar ongeveer 400 liter
water in kan. De regenpijp heb ik afgezaagd en
voorzien van een bladvanger. Dat is een speciaal
stukje regenpijp met een schuin aflopend roostertje
erin en een opening aan de zijkant. Blad, mos en
takjes die van het dak via de regengoot in de pijp te-
rechtkomen, worden door de bladvanger naar buiten
geduwd en komen naast de pijp op de grond terecht.
Het schone regenwater stroomt verder naar beneden
en wordt vervolgens opgevangen in de regenton.
 
Tenminste, ik hoop dat dat gaat gebeuren. Want sinds
de eerste regenzuil er staat, heeft het nog nauwelijks
geregend. Een klein bodempje water staat erin, nog
niet genoeg om te kunnen aftappen met behulp van
het mooie kraantje aan de buitenkant van de ton.
 
Ik voel me een beetje zoals Noach die een ark bouw-
de toen het helemaal niet regende. Waarom doe je
dat, vroegen de mensen? Er is hier toch helemaal
geen water?
 
Ik hoop op regen. En ik hoop dat ik zoveel water kan
opvangen dat ik daarmee de tuin van water kan
voorzien. En ik hoop dat ik de tweede regenzuil ook
aangesloten heb voordat het gaat regenen. Om nog
meer water op te kunnen vangen. Ik hoop ook dat ik
de regenpijpen op tijd helemaal los van het riool heb,
zodat het water dat niet meer in de regentonnen past
de tuin in kan stromen. Om het grondwater aan te
vullen waar de beken van Oosterbeek van leven.
 
Ik hoop dat het helpt, net als al die kleine stapjes die
mensen zetten op weg naar andere tijden.
 
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.
 
U wordt vriendelijk verzocht om zich van te voren aan
te melden bij Jeske Alblas, tel. 026-4422860 of per
mail dhschaarsbergen@outlook.com. In verband met
de organisatie liefst vóór vrijdagavond 21:00 uur.
Wanneer alle plaatsen in de kerkzaal bezet zijn, is er
ruimte in het Dorpshuis ingericht om de diensten
samen mee te maken.
 
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. Ga hiervoor naar www.dorpskerk-
schaarsbergen.nl/online-kerkdiensten. Binnenkort hopen
we ook ‘live’ (al tijdens de dienst) te kunnen uitzenden
via internet.
 
 
 
Zondag 4 oktober, 3e zondag van de herfst, 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?
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Schriftlezingen: Jesaja 5:1-7 en Mattheüs 21:33-43
Lector: Alieke Stijf
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 11 oktober, 4e zondag van de herfst, ds.
Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
 
Stel je wordt uitgenodigd voor een feest, maar je gaat
niet omdat je het te druk hebt. Maak je daarmee de
juiste keuze? Jezus vergelijkt het ‘Koninkrijk der he-
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melen’ met een bruiloft die een koning aanricht voor
zijn zoon. Dan blijkt dat de genodigden niet willen
komen. Het feest gaat toch door, met allerlei mensen
die van straat geplukt worden. Als toehoorder realiseer
je je, dat de genodigden dom zijn geweest. Ze hadden
moeten komen! Zo is het dus met Gods Koninkrijk.
Het gaat om een kans, een uitnodiging en om priori-
teiten. Zou er iets meer waard zijn dan het Koninkrijk
van God?
Ouderling van dienst: Else van Setten
Schriftlezingen: Jesaja 25: 1-9 en Mattheüs 22: 1-14
Lector: Karianne Hulshof
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 18 oktober, 5e zondag  van de herfst, ds.
Bert Bohmer, aanvang 10.00 uur
 
We leven in een tijd waarin veel mensen de straat op
gaan om te protesteren tegen de overheid. Soms
omdat ze het niet eens zijn met bepaalde beleid, soms
ook omdat ze de overheid überhaupt niet vertrouwen.
Hoe verhouden we onszelf tot die overheid? In Jezus-
’ dagen was er ook de nodige onrust in Palestina.
Bovendien was de overheid daar toen in buitenlandse
(Romeinse) handen. In Mattheüs 22 lezen we dat
tegenstanders van Jezus hem proberen te verleiden
om partij te kiezen: ‘Is het toegestaan de keizer belas-
ting te betalen of niet?’ Jezus geeft een intrigerend
antwoord. We lezen hierbij uit Jesaja een tekst waar-
in de Perzische koning Cyrus wordt gezien als een
instrument in Gods hand.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Schriftlezingen: Jesaja 45: 1-7 en Mattheüs 22:15-22
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 25 oktober, 6e zondag van de herfst, ds.
Ronald Heins, aanvang 10.00 uur
 
In Deuteronomium 6 klinkt de aansporing om de ge-
boden ‘als een teken om uw arm, als een band op uw
voorhoofd’ te dragen, ze ‘op de deurposten van uw
huis en op de poorten van de stad’ te schrijven. Tel-
kens opnieuw moeten mensen eraan herinnerd wor-
den, om God lief te hebben met heel hun hart en ziel
en al hun krachten. Daarover zijn de farizeeën met
Jezus in gesprek, in Mattheüs 22. Over het grootste
gebod zijn ze het wel eens, maar de vraag wie de
Messias is, blijkt lastiger te beantwoorden.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Schriftlezingen: Deuteronomium 6: 1-9 en Mattheüs
22:34-46
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke

 
Zondag 1 november, 7e zondag van de herfst, ds.
Florie van de Hoek, aanvang 10.00 uur
 
In de Kerkklok van november zal iets meer over de
inhoud van de dienst gezegd worden.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
De kerkenraad vergaderde op 1 september jl. Marjan
opent met een gedicht van Toon Hermans: ‘Er moeten
mensen zijn die zonnen aansteken’. Hier wordt en-
thousiast op gereageerd. Misschien iets om de tekst
op de jute panelen te schilderen?
Over de hervatting van de kerkdiensten wordt over-
legd. Over bepaalde punten wordt verschillend ge-
dacht. De beslissing over het zingen wordt aan de
predikant overgelaten, een klein zanggroepje, alleen
de predikant of alleen gebruik cd’s.
Iedereen is het er mee eens dat op de lijst met aan-
wezigen ook de namen en telefoonnummers van
onverwachte gasten moeten komen te staan, een taak
voor de dienstdoende diaken en de koster. Zij moeten
ook de mensen naar de plaatsen verwijzen.
Hebben we in beeld wie er allemaal de link met de
dienst krijgen? Waarschijnlijk niet, maar het staat in
de Kerkklok en mensen hebben een brief gekregen.
De orde van dienst, zoals die nu wordt gevolgd, zal
naar de predikanten die dienst doen worden verstuurd.
Ook koster en film crew horen vooraf wie wat doet.
 
Wat de startzondag betreft, ziet de meerderheid van
de vergadering het niet zitten om dit (buiten in tenten)
te gaan organiseren. Ook is men bang dat er dan
sowieso niet veel mensen zullen komen. We besluiten
om een dienst in de kerk te houden (met uitwijkmoge-
lijkheden naar het Dorpshuis als er meer dan 40
mensen zijn). Daarna koffie drinken met wat lekkers.
Streamen naar Dorpshuis zal mogelijk zijn omdat de
kabels er dan nog liggen van de bruiloft van Laurens
en Alieke.
Er zal worden geïnformeerd of de blazers veilig in de
kerk kunnen optreden zonder het risico van versprei-
ding van ziektekiemen.
De flyer voor het najaar is klaar en gaat morgen mee
met de contactpersonen.
De laatste zondag kerkelijk jaar gedenken met het
‘hele dorp’ vindt men een goed idee. Alleen gaat dat
dit jaar niet meer lukken, maar voor volgende jaren
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lijkt het ons mooi om het met (ook niet kerkelijke)
dorpsgenoten te vieren. Voorstel is dan om ’s och-
tends een dienst te houden en ’s middags de kerk
open te stellen zodat mensen een kaarsje voor een
overledene kunnen aansteken. De ouderlingen zullen
zorgen voor PR en eventuele verdere invulling.
 
Uit het college van kerkrentmeesters komt de mede-
deling dat er een tekort is over de afgelopen maanden,
we missen collectegeld. Henny Roelofsen gaat (als
penningmeester) met Cees Luijten (als administra-
teur) kijken naar de exacte stand van zaken en daar-
na komt er een brief voor de gemeente waar e.e.a.
wordt uitgelegd en waarin een beroep op de vrijgevig-
heid wordt gedaan met een duidelijke onderbouwing.
Over de start van de najaarsactie bij de oogstdienst
op zondag 8 november a.s. wordt overlegd. Hoe gaan
we die organiseren? Naar een doel (‘dichtbij’) wordt
nog gezocht.
Op 9 september is de diaconie uitgenodigd bij de
diaconie van Oosterbeek
 
Er wordt veel lof uitgesproken over de samenwerking
met Oosterbeek-Wolfheze op het gebied van opne-
men en publiceren van de kerkdiensten.
Tijdens de rondvraag is er nog aandacht voor de
Kerstmarkt (die gaat niet door) en voor ‘150-jaar Dorp
op Woeste Gronden’ (waarover in januari een beslis-
sing wordt genomen).
 
Fred Bosman, scriba

DE DIACONIE
Nu we weer begonnen zijn met vieringen in ons eigen
kerkgebouw is er gelukkig ook weer de mogelijkheid
om collectegeld in de mandjes bij de uitgang te depo-
neren.
 
Omdat we maar met een beperkt aantal kerkgangers
zijn, brengt de collecte minder op, dan voor de coro-
natijd. Gelukkig komen er wel giften binnen op ons
rekeningnummer, maar dat is toch maar van een
kleine groep mensen.
Misschien is daarom een oproep aan de mensen, die
thuis de dienst volgen – en dus niet in de gelegenheid
zijn, om iets in het collectemandje te doen  – om toch
af en toe eens een bedrag over te maken naar het
rekeningnummer van de Diaconie wel op z`n plaats.
 
Gelukkig hebben we toch nog wel enige projecten
kunnen steunen na de gezamenlijke collectes met
Oosterbeek/Wolfheze.
Voor noodhulp aan de slachtoffers van de explosie in
Beiroet hebben we 440,70 euro bijgedragen en geza-
menlijk met Oosterbeek/Wolfheze hadden we al 165

euro doorgestort, die door hen werd verdubbeld! Een
mooi bedrag, waarin ons meeleven met de mensen
daar werd onderstreept.
 
Tijdens de Startdienst hebben we gecollecteerd voor
het Landelijk Jeugdwerk JOP. Dat leverde afgerond
150 euro op. De komende maand  oktober collecteren
we voor de algemene en doorgaande kosten van de
Diaconie. Denk aan het koken voor Kruispunt, de
bankkosten, het landelijk Quotum en ook om een
buffer te houden. In november en december gaan we
weer de Najaarsactie houden. Zoals gewoonlijk star-
ten we op de zondag van de Oogstdienst. Dit jaar is
dat op zondag 8 november. Of er ook een Oogstmarkt
kan worden gehouden, is op dit moment nog niet
duidelijk. In verband met de coronamaatregelen
moeten we daar eerst even goed naar kijken. Daar
hoort of leest u tijdig meer over.
 
Als doel is dit jaar gekozen voor het werk van Het Fort.
In Arnhem, in de wijk Het Broek, worden kinderen uit
kansarme gezinnen opgevangen na schooltijd en op
woensdagmiddag. Zij krijgen extra begeleiding, om
hen meer kansen te geven voor de toekomst. In de
volgende Kerkklok zullen we u daar verder over infor-
meren.
 
Wie nu al wil weten, waar Het Fort voor staat, vindt
alle informatie op:
https://hetfort.org/locaties/3/arnhem-het-arnhemse-broek
Volgende keer dus meer!
 
Voor nu blijven we het diaconale werk van onze
kerkgemeente van harte onder uw aandacht brengen!
Ons banknummer is NL51 RABO 0303 9182 76 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gem. Schaarsbergen.
Van harte aanbevolen!
 
Met Diaconale groet,
Henny Beijer
 

DE OUDERENKRING
We zijn in september weer bij elkaar geweest, en
ondanks dat we maar met een kleine groep waren,
was het erg gezellig.
Volgende keer, op dinsdagmiddag 13 oktober, gaan
we op veler verzoek de resterende foto’s bekijken van
de prachtige presentatie, die Roel Hofman verzameld
heeft voor de foto expositie in onze Dorpskerk ter
gelegenheid van “150 jaar Schaarsbergen”.
U bent van harte welkom!
Graag tot dan.
 
Hennie van Hunen, T 026-35 11 147
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Ingezonden door Leefgemeenschap
SPRINGLEVEND
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KRUISWOORDPUZZEL SCHAARSBERGEN
 
 
 
Horizontaal
4. De wandelingen starten en finishen in de Paarden-Arena [15]
5. Wat beoefende koning Willem Alexander in Schaarsbergen? [10]
7. leefgemeenschap pastorie [12]
10. Voorloper avond 4 daagse [9]
12. Vereeniging voor Gezondheids- en Vakantiekolonies, of knooppunt [8]
13. Woeste grond bedekking [5]
16. Waar staat het monument Dakota FZ626 [14]
18. Vroeger centrale plaats postbezorging [4]
21. Naam bekend hert Hoge Veluwe [9]
23. Vroegere bijnaam 'Haagje van het Oosten' [6]
24. Garage Kamp Koningsweg noord [5]
27. Voormalig kerkelijk centrum [9]
30. Boerenfamilie [3]
31. Afk. TV [16]
33. Door de bomen niet meer zichtbaar... [3]
35. Mooiste stukje van Nederland [6]
36. Vliegenier [17]
38. Waar heeft Anne Frank gelogeerd [9]
39. Huis, afgeleid van het Griekse lathuros [8]
40. Sport [6]
 
Verticaal
1. Start feestjaar [12]
2. Waar komt het paard van Sinterklaas vandaan [7]
3. Schaarsbergse lekkernij [12]
6. Vrijwilligersorganisatie Schaarsbergen [16]
8. Een voormalig rustoord voor oude en invalide missionarissen [7]
9. Het tweede huis van Vincent van Gogh [13]
11. Vereniging voor vrijetijdskunstenaars [3]
14. Ontwerper van de Dassenburght [3]
15. Winkel [6]
17. Het is oorspronkelijk gebouwd voor de Herv. Kerk in Diemerbrug [5]
19. Jaarlijks oranje dorpsfeest [10]
20. In 1980 werd hier de paralympics gehouden [8]
22. Koninklijke dierenverblijven [10]
25. Kindervakantieoord met paarden [3]
26. Arbeiderswoning [8]
28. Clement van Maasdijklaan 5 [13]
29. Muziekgroep [9]
32. Een evenhoevig Veluwse zoogdier [8]
34. Balsport [7]
37. De Menthenberg [4]
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UIT DE GEMEENTE
Overleden:
 
Op 11 augustus jl. is overleden de heer Johannes
Wilhelmus Robijns, in de leeftijd van 86 jaar, wo-
nende aan de Bakenbergseweg 305.

SAMEN OP STAP IN OKTOBER
In september zijn we weer voor het eerst als groep op
stap geweest in dit corona tijdperk. Natuurlijk volgens
de richtlijnen, maar fijn dat het weer kon!
Op donderdagmiddag 22 oktober a.s. gaan we weer
“Samen op stap”. Dit keer gaan we naar Garderen om
de zandsculpturen van 75 jaar bevrijding te zien. We
zijn er al eens eerder geweest, maar elk jaar is er een
ander thema in de zandbeelden. Hebt u ook zin om
mee te gaan? Laat het mij dan weten vóór 19 oktober
a.s., zodat ik kan aangeven met hoeveel personen we
komen.
Gaat u daarna ook weer mee uit eten?
Dan ook graag een mailtje naar Gerravanhunen@hot-
mail.com
of even een bericht via 026-4450289.
 
Hartelijke groet, Gerra van Hunen

OPROEP: IN GESPREK OVER KRUIS
EN OPSTANDING?
Ons denken over het geloof verandert in de loop der
tijd. Uitspraken uit de christelijke traditie die vroeger
vanzelfsprekend waren, zijn dat voor velen van ons
niet meer. We vinden sommige teksten (Bijbel en
belijdenissen) langzamerhand moeilijk te begrijpen.
We kunnen ons hierbij neerleggen en doen alsof be-
paalde gedachten ‘achterhaald zijn’. Maar we zouden
ook de tijd kunnen nemen om ons eens grondig te
verdiepen in wat er vroeger eigenlijk bedoeld werd met
die woorden. Misschien ontdekken we dan opnieuw
de waarde van oude symbolen, en misschien vinden
we er eigen taal bij. Dat zou wel eens heel waardevol
kunnen zijn.
Voormalig Anglicaans aartsbisschop Rowan Williams
schreef in 2017 een boekje (ongeveer 100 pagina’s),
dat in de Nederlandse vertaling de titel ‘God met ons’
kreeg. In dit boekje onderzoekt hij zowel de oorspron-
kelijke als de actuele betekenis van ‘het kruis’ en van
‘de opstanding’ van Jezus. Het blijkt al snel dat we niet
moeten blijven staan bij een letterlijke interpretatie van
de teksten. Graag zou ik dit boekje in een serie van
drie (en misschien vijf) avonden met gemeenteleden
bespreken. Heeft u of heb jij hiervoor belangstelling,
laat het mij weten. Bij voldoende belangstelling gaat
deze kring in januari van start.
Ds. Hette Domburg

 

 STARTZONDAG – ‘HET GOEDE
LEVEN’
Wat een hoopvolle start van het nieuwe seizoen
hebben we zondag 13 september beleefd met elkaar.
                             Het goede leven
    En ineens gaan mijn gedachten heel ver terug in de
tijd.
2020 Jaar geleden werd ‘ons’ ook iets opnieuw verteld
wat we misschien een beetje vergeten waren.
Het verhaal begon heel klein, met een kind.  Een kind
dat een wereld voor ogen had om het goede leven met
elkaar te delen.
Maar dat ging niet vanzelf en 2020 jaar later dreigen
we soms weer te vergeten welke kant we op moeten.
Fijn om zondags naar de kerk te gaan en in de dienst
te horen waar het werkelijk over gaat.
Momenten van bezinning, bemoediging én van ont-
moeting.
Ik ben dankbaar voor deze fijne gemeenschap.
 
Jeske Alblas                           

BERICHT UIT OOSTERBEEK
Op de Startzondag in Oosterbeek maakte Petra Doorn
bekend, dat ze per 1 december aanstaande aan de
slag gaat als legerpredikant. Na zes en een half jaar
voorganger te zijn geweest in Oosterbeek, is dit een
goed moment om die stap te zetten. Omdat Petra mijn
vrouw is leek het me goed om u hierover ook te infor-
meren. Voor ons als gezin betekent dit natuurlijk dat
er iets gaat veranderen. In het weekend zal Petra meer
thuis zijn, door de week vaker van huis. De eerste twee
jaar zal ze niet worden uitgezonden met militaire
missies, misschien dat dat daarna eens gebeurt.
We weten nu nog niet op welke kazerne het werk van
Petra begint. Het zou mooi zijn als het een beetje in
de buurt is, maar dat heeft ze niet voor het kiezen. We
blijven in elk geval gewoon in Oosterbeek wonen.
 
Hette Domburg
 
COLLECTANTEN GEZOCHT VOOR
HUIS-AAN-HUIS-COLLECTE VAN
KERK IN ACTIE
Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen
in Griekenland. De collecte wordt gehouden in de
week van 29 november tot 5 december. Doet u mee?
Als collecte-coördinator voor het dorp Schaarsbergen
en een deel van de Hoogkamp heb ik tijdens de
startzondag in de kerkdienst een oproep mogen doen
voor collectanten. Gelukkig waren er al heel wat
mensen bereid in actie te komen. Toch zou het fijn zijn
als er nog wat collectanten bijkomen; vele handen
maken licht werk. Als u het nieuws heeft gevolgd weet
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u ook dat hulp aan de duizenden kinderen in de
Griekse vluchtelingenkampen dringend nodig is. Kerk
in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en
probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen.
Ook investeert Kerk in Actie in de landen van herkomst
in een beter leven voor kinderen. Wilt u zich inzetten
voor vluchtelingkinderen? Meld u zich dan aan als
collectant bij ondergetekende. We overleggen dan in
welke straten u wilt collecteren en wanneer u het
collectemateriaal ontvangt. Ook als u nog vragen
heeft, bijvoorbeeld over coronaproof collecteren, of
dat u liever samen met iemand op pad gaat, neem
gerust contact met mij op. Samen zijn we Kerk in Actie!
 
Collecte-coördinator Schaarsbergen e.o.
Ineke Roelofsen-Antuma
Tel: 06-12236266   E-mail: i.antuma@planet.nl
 
VAKANTIE -  o.a. bedoeld om te ver-
wonderen, opladen en recreëren
Geheel onverwacht kregen we een aanbod om naar
Zwitserland op vakantie te gaan op een betaalbare
manier. Eigenlijk hadden we een vakantie in Neder-
land gepland, maar het is Zwitserland geworden.
Heerlijk in de bergen wandelen en klimmen. Je ver-
wonderen, je opladen en recreëren. Twee dingen wil
ik in deze Kerkklok graag delen.
 
Op een typische oude Zwitsersboerderij in de bergen,
u weet  waarschijnlijk wel wat ik bedoel, zo’n oude uit
balken opgetrokken woning, en luiken tegen de koude
en de zon,  stond de volgende spreuk: “Wer die All-
macht Gottes will verstehen, muss in die Berge
gehen.” Hoe waar kan dat zijn!
Het tweede is een boek dat ik gelezen heb, waar ik
anders niet aan toe gekomen zou zijn. Het boek heeft
een korte titel: OER.
Dit boek is, zo schrijft een recessent , een meeslepen-
de vertelling die op een nieuwe manier een verbinding
legt tussen Gods grote verhaal in de bijbel en heden-
daagse inzichten vanuit de wetenschap.
 
Op de startzondag stelde Hette tijdens de overdenking
de vraag: Maar wie is God en antwoordde daarop met
:” Groter dan het leven, Schepper, bevrijder, mysterie,
woorden schieten te kort, Hij is ook het antwoord op
de vraag: waar komen we vandaan…”
 
In dit boek, Oer, dat begint in het jaar nul, (tijd is een
uitvinding van mensen, maar bestaat niet “echt”) gaat
het over Gods grote plan van toen, dwars door de
geschiedenis van Bijbelse gebeurtenissen heen naar
de toekomst. Ongelooflijk dat drie mensen op amper
160 bladzijden zoveel weten te zeggen op een begrij-
pelijke en hoogst originele manier.

 
Over de schrijvers:
‘Oer’ heeft maar liefst drie auteurs. Theoloog Gijsbert
van den Brink kent u wellicht van zijn ‘En de aarde
bracht voort’ (2017). Daarin onderzocht hij, reforma-
torisch gewaagd, of en hoe het Bijbelse scheppings-
verhaal samengaat met de evolutietheorie.
Cees Dekker is moleculair biofysicus aan de Techni-
sche Universiteit in Delft en vindt eveneens dat we-
tenschap en geloof elkaar niet bijten, integendeel. Hij
was redacteur van de bundel ‘Schitterend ongeluk of
sporen van ontwerp?’ (2005), die aanleiding gaf tot
een orkaan van wetenschappelijke kritiek op de the-
orie dat er een intelligent design achter het ontstaan
van de wereld zou zitten.
Vijf jaar geleden gooide hij met theologe en schrijfster
Corien Oranje met ‘Het geheime logboek van topnerd
Tycho’ een steen in de christelijk-orthodoxe vijver. In
dit kinderboek zochten schoolkinderen uit hoe het zat
met de oerknal, hoewel sommige van hun ouders
beweerden dat die er nooit geweest was.
 
Niels van Hunen

DUURzSAAMHEID
Earth Overshoot Day
Het is u misschien niet opgevallen, maar op 22 augus-
tus was het earth overshoot day; de dag waarop de
mens alle natuurlijke grondstoffen die de aarde kan
produceren heeft opgebruikt. Alles wat we de rest van
het jaar nog gebruiken gaat ten koste van de aarde.
Het internationale Global Footprint Network rekent
ieder jaar uit wanneer deze dag plaatsvindt. Ze deelt
de wereldwijde biocapaciteit door de ecologische
voetafdruk maal het aantal dagen in een jaar. Ligt de
uitkomst onder de 1, dan produceert de aarde meer
dan we gebruiken; boven de 1 gebruiken we meer dan
de aarde aanmaakt. De dag waarop de uitkomst
precies 1 is wordt earth overshoot day genoemd. In
1970 werd deze dag voor het eerst echt bereikt, en
wel op 29 december. Sindsdien valt de dag ieder jaar
eerder, door bevolkingsgroei en toenemende wel-
vaart. Elk jaar dat we meer gebruiken dan de aarde
aanmaakt, vermindert het herstelvermogen van de
ecosystemen.Per land wordt ook een aparte overs-
hoot day berekend. Voor Nederland was deze al op 3
mei!  Wij hebben dus bijna 3 aardes nodig voor onze
manier van leven!) Daar zijn we zelf verantwoordelijk
voor, dus daar kunnen we zelf ook wat aan doen. Eet
bijvoorbeeld minder vlees, reis minder met het vlieg-
tuig, pak vaker de fiets i.p.v. de auto, eet meer lokale
en seizoensproducten, koop minder (nieuwe) spullen,
verbruik minder energie, enz. enz. Laten we zuinig zijn
op de aarde, er is geen ‘planet B’.
 
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG Elst
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KINDERKERKNIEUWS   
  
Op zondag 27 september hebben we afscheid
genomen van Sebastiaan en Elisa. Ze zijn
inmiddels allebei gestart op de middelbare
school! Jammer dat zij de kinderkerk hebben
verlaten, we zullen ze zeker missen! De groep
wordt wel erg klein. We gaan dan ook probe
ren de keren dat we kinderkerk hebben van
te voren af te spreken zodat we er het liefst
allemaal zijn!
Ook zorgen we ervoor dat er tijdens de
kerkdienst altijd iets te doen is voor de kin
deren die in de dienst zijn. Zodat zij tijdens
de “overdenking” bezig kunnen zijn met een
puzzel/ spelletje of kleurplaat. De kinderen
krijgen dan een “tafeltje” dat op hun benen
ligt en kunnen dan bij hun ouders zitten en
aan de slag. Dit is een mogelijkheid maar het
leukste is het natuurlijk als we met wat meer
in de aparte ruimte met elkaar bezig kunnen
zijn. Daarom: iedereen is welkom! Neem
gerust vriendjes en vriendinnetjes, kleinkin
deren mee! Voor informatie bel: Gerra van
Hunen 026-4450289.
 
Groetjes van de leiding
Bea, Chantal en Gerra
 

OPBRENGST COLLECTEN AUGUS-
TUS 2020
In de maand augustus hebben de collecten de
volgende bedragen opgebracht:
 
Datum             Diaconie         Kerk
16-08              € 305,70          €   63,50
23-08              €   82,30          €   68,90
30-08              € 110,68          €   67,20
 
Henny Roelofsen
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