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OPBRENGST COLLECTEN SEPTEMBER 2020
In de maand september hebben de collecten de
volgende
bedragen opgebracht:
Datum Diaconie
Kerk, Gebouwen Koffiepot
06-09
€ 77,60
13-09
€ 131,70
20-09
€ 43,70
27-09
€ 140,67
Henny Roelofsen

€
€
€
€

63,05
98,76
64,00
91,28

€ 18,70

WERKGROEP DUURZAAM
SCHAARSBERGEN
Energielabel wordt duurder. Misschien weet u het
al, maar het aanvragen van een energielabel voor uw
woning wordt volgend jaar complexer en fors duurder.
Nu een energielabel aanvragen is dus niet alleen
makkelijker maar ook stukken goedkoper. Tevens is
het een mooi moment om de duurzaamheid van je
woning in kaart te brengen en wellicht kom je op ideeën
om deze te verbeteren. Dan kun je na het uitvoeren
van deze verbeteringen het energielabel aanvragen.
De geldigheidsduur van het label is 10 jaar. Wacht niet
te lang is ons advies. Ga naar www.energielabelvoorwoningen.nl . Daar vind je uitvoerige informatie over
het aanvragen van een energielabel en kun je met je
DigiD de aanvraag eenvoudig doen.
Gezamenlijke spouwmuurisolatie is gestart.
In totaal hebben zich voor de collectieve inkoopactie
spouwmuurisolatie in de wijken Hoogkamp, Sterrenberg-Gulden Bodem en Schaarsbergen ruim 130
bewoners ingeschreven. In de zomer is er een selectie geweest van bedrijven, die de werkzaamheden
kunnen uitvoeren. Wilt u zich alsnog aanmelden voor
de collectieve inkoopactie, dan is dat mogelijk. U kunt
hiervoor een e-mail sturen naar spouwmuur@hoogkampenergie.nl met daarin uw naam, adres, telefoonnummer, bouwjaar van uw woning, en indien aanwezig huidige type isolatie en jaartal wanneer het is geplaatst. Namens de Werkgroep Duurzaamheid
Schaarsbergen.
Walter Slotboom en Ad Paul,
duurzaam.schaarsbergen@gmail.com

LICHT DAT TERUGKOMT, HOOP DIE
NIET STERVEN WIL, VREDE DIE BIJ
ONS BLIJFT
Deze woorden zingen we in de Paasnacht, wanneer
alles stil is en we de dood van Jezus gedenken. Het
zijn woorden die eerst heel zacht klinken en dan steeds
krachtiger worden. Woorden die vertellen dat de dood
toch niet het laatste woord heeft gekregen; dat het licht
niet is overwonnen.
In deze donkere maanden waarin we voor de tweede
keer geraakt worden door covid19 is het moeilijk om
lichtpuntjes te vinden. Tijdens de eerste golf zagen we
veel positieve initiatieven in de samenleving. Mensen
keken naar elkaar om, boden hulp aan en bevestigden
dat we het samen zouden redden. In deze tweede golf
reageren we anders. Veel mensen die ik spreek zijn
er moe van. Afstand houden omwille van een goede
afloop deden ze met liefde, maar nu ontbreekt het aan
vertrouwen. Wat heeft onze inzet voor zin, als elders
de maatregelen met voeten worden getreden? En wat
is de prijs die we betalen voor de isolatie? Ouderen in
tehuizen en andere kwetsbare mensen lijden zo onder
de eenzaamheid. Ondernemers, musici en mensen in
de horeca vrezen voor de economische gevolgen. Het
lijkt wel alsof het virus ons geestelijk al heeft verslagen.
In mijn zoeken naar tekenen van hoop werd ik geraakt
door de woorden van de eerste-hulparts Gor Katchikyan in het programma Op1. Hij sprak met vuur over het
vergezicht dat we nodig hebben. “Laat me geloven …
dat ik weer naar buiten kan zonder mondkapje. Ik wil
mensen zien als ik met ze praat. Ik wil hun mond zien
bewegen. Ik wil mensen knuffelen… Laat me geloven
dat dát land weer komt.” Hoe bijzonder om deze
woorden te horen juist van een arts die in de frontlinies
werkt en alles geeft in de strijd tegen het virus.
Zonder dat hij expliciet over zijn geloof spreekt, proef
ik in zijn woorden dat hij leeft met een visioen, met een
bron waaruit hij hoop kan putten. Hij brengt als het
ware het licht van de opstanding binnen in een werkelijkheid die nog vol duisternis is. Zou dat ook onze
taak kunnen zijn in deze crisis? Dat wij het licht van
de hoop brandend houden en dat wij in onze omgeving
dat licht delen. Niet vanuit blind vertrouwen van ‘stil
maar, wacht maar’, maar vanuit een onverzettelijk
geloof dat het ooit goed zal komen en dat het de
moeite waard is om moed te blijven houden. Ik wil
geloven dat die enkele stem die spreekt van hoop, net
als met Pasen, kan aanzwellen tot een krachtig lied
gedragen door velen: Licht dat terugkomt, hoop die
niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.
Met dat lied ga ik graag met u deze tijd door, langs de
eeuwigheidszondag en door advent. Een lied van
hoop op een goede toekomst.
Ds. Petra Doorn

(dit is het laatste stukje dat Petra in de kerkkrant van
Oosterbeek (BijEen) heeft geschreven, omdat ze op
29 november afscheid neemt van de kerkgemeente
Oosterbeek)

BIJ DE ZONDAGEN
Het is iedere zondag mogelijk om de viering in de
Dorpskerk bij te wonen. Er is een protocol om de officiële corona richtlijnen te kunnen volgen. Zo zorgen
we ervoor dat mensen hun handen kunnen ontsmetten
bij binnenkomst, voldoende afstand tot elkaar bewaren en we niet met te veel mensen tegelijk in de kerk
zijn. U kunt een mondkapje dragen bij het naar binnen
gaan en bij het verlaten van het gebouw. Op uw plaats
aangekomen kunt u het mondkapje afdoen. U wordt
vriendelijk verzocht om zich van tevoren 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.
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.dorpskerkschaarsbergen.nl/online-kerkdiensten. Binnenkort hopen
we ook ‘live’ (al tijdens de dienst) te kunnen uitzenden
via internet.
Zondag 1 november, 7e zondag van de herfst, ds.
Florie van de Hoek, aanvang 10.00 uur
Het is nog even een verrassing wat er vandaag in de
dienst gelezen wordt. Florie van de Hoek gaat voor,
zoveel is zeker, en dan komt het verder wel goed.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
Zondag 8 november, Oogstdienst, ds. Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
We lezen vandaag woorden uit de profeet Jesaja,
waarmee God de ballingen aanspoort om weg te
trekken uit Babylonië. ‘Luisterde je maar naar mijn
geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier.’ We
horen dat God wil dat de mensen in vrijheid en vrede
leven; maar willen de mensen ook? In Mattheüs 25
lezen we de gelijkenis van de talenten. Mensen die
mogelijkheden krijgen en dan de vraag: wat heb je
ermee gedaan? Deze twee teksten dagen ons uit bij
de terugblik op het jaar in deze oogstdienst. Wat
hebben we gedaan met de ons gegeven mogelijkheden? Met welke oogst staan we in handen?
De jaarlijkse oogstmarkt zullen we dit jaar moeten
ontberen vanwege de corona-maatregelen. Mis-
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schien dat de diaconie met een alternatieve inzamelingsactie komt, dat is nog een verrassing. In elk geval
is het de bedoeling om in deze dienst het startschot
te geven voor de najaarsactie.
Schriftlezingen: Jesaja 48: 17-21 en Mattheüs 25:
14-30
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
Zondag 15 november, 9e zondag van de herfst, ds.
Wim van der Kooij, aanvang 10.00 uur
“Leven in een b u b b e l !?” (Jona 4). Ik las in de krant
een artikel met als kopje:
“is de filter-b u b b e l van vandaag net als een z u i
l vroeger was?
B u b b e l, het lijkt een hedendaags woord dat ook
veel klinkt rond het corona gebeuren. Maar vroeger
leefden mensen ook al in bubbels, denk bijv. aan de
levenssferen waarin Protestanten en Katholieken zich
ter bevordering van hun eigen zielenheil opsloten.
Verzuiling noemde men dat toen. Gemeenschappen
die hun eigen gelijk koesterden. Maar of het nu om
een “z u i l” of een “b u b b e l” gaat, je hebt een mening
waarin je je als het ware opsluit en van daaruit “beschiet” je de ander die anders leeft, doet, denkt en
voelt. Toen ik dit las moest ik denken aan de profeet
J O N A, (die van die grote (!!!) VIS en zijn preek tegen
het grote (!!!) Ninevé) die postduif (de hebreeuwse
naam Jona betekent duif) van God die ook in een
bubbel zat van waaruit hij alles bezag. Daar wil ik deze
zondag met u over nadenken en laat me daarbij graag
leiden door de visie van de rabbijnse theologen op dit
Bijbelverhaal. Wim van der Kooij
Schriftlezing: Jona 4
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Alieke Stijf
Organist: Michiel Vanhoecke
Zondag 22 november, Laatste zondag kerkelijk
jaar, ds. Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
Vandaag gedenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Zij worden bij naam genoemd en we ontsteken voor hen een kaars aan het licht van de
Paaskaars. We doen dat op een iets andere wijze dan
we gewend zijn, omdat we de nodige veiligheidsmaatregelen tegen corona in acht nemen.
We lezen uit het slothoofdstuk van de profeet Daniël
een visioen over de eindtijd. Daniël is geschreven in
een tijd van onderdrukking. De visioenen van de
profeet voorzien het einde van die onderdrukking en
bieden zo uitzicht op een tijd waarin de slachtoffers
van de geschiedenis tot hun recht zullen komen. ‘De
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verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben
gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd.’ In de
traditie van het boek Daniël komen we ook bij Mattheüs
een visioen tegen over de eindtijd. In de tekst zien we
de mensenzoon neerdalen om aan alle verdrukking
een einde te maken. Hij is anders dan de valse profeten die willen profiteren van de onzekerheid van
mensen. Wat hem anders maakt en of hij daarmee
ook voor ons een hoopvol perspectief biedt, daarover
gaat het vandaag.
Schriftlezingen: Daniël 12:1-4 en Mattheüs 24:14-35
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
Zondag 29 november, 1e Advent, ds. Dick Kruijt,
aanvang 10.00 uur, Kinderkerk (!)
‘Tekenen zien, komende veranderingen aanvoelen en
duiden.’ Voor de eerste zondag van de Adventsweken
staan Bijbellezingen op het rooster die bepaald niet
gemakkelijk zijn. Ze houden ons min of meer apocalyptische beelden voor. We zullen nog wel zien, hoe
we met die lezingen omgaan. Maar de blikrichting is
duidelijk. Vanuit een sombere, van vele kanten bedreigde wereld die donker wordt ervaren, wordt zoekend en verlangend rondgekeken. Naar de hemel,
naar de natuur, naar onze leefomgeving, of er ook
tekenen te zien zijn dat er verándering komt! De
eerste aanzet van knoppen aan een winterse, kale
boom, hemeltekenen, al was het maar een nieuwe
ster of het lila-kleurige oplichten van een vroege dageraad, vissen die hier vroeger niet zwommen en
planten die voorheen onbekend waren…
We horen donkere verhalen uit tijden waarin de
mensen uiterst bezorgd waren. Angstig voor de dreigingen die hen overkwamen. Argwanend en wantrouwig jegens anderen, dat die hun stukje leefruimte en
rust zouden gaan innemen en massaal bevolken…
Maar tussen die angstige stemmen door horen we ook
de stem van mensen die wakend en uitkijkend tekenen
zagen van nieuwe tijden, van nieuw licht, van nieuwe
kansen. Zo begint de Adventstijd. Donker misschien
en grauw. Maar wachters, dromers, profeten en zieners zien de hemel al een beetje openscheuren. En
ze bidden en zingen: God, laat dat toch gebeuren!
De kinderen gaan naar de Kinderkerk, waar ze horen
over Zacharias en Elisabeth, die op hun hoge leeftijd
toch nog een kind verwachten!
Schriftlezingen: Jesaja 64: 1-8 en Markus 13: 24-37
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
Kinderkerk:

Zondag 6 december, 2e Advent, ds. Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
Op deze tweede zondag van Advent lezen we over
Johannes de Doper. Hij identificeert zich met een tekst
uit Jesaja 40, als ‘de stem die roept in de woestijn:
maak recht de weg van de Heer’. Als vandaag de dag
iemand het heeft over een ‘roepende in de woestijn’,
dan bedoelt hij daar meestal mee, dat iemand tevergeefs roept, omdat hij niet gehoord wordt. Maar dat is
niet wat Johannes en Jesaja bedoelden. Zij wilden
zeggen: maak een weg door de woestijn heen, waarlangs God zijn volk kan voorgaan dat terugkeert uit
ballingschap Johannes ziet zichzelf als iemand die de
weg gereed maakt, zodat er voor Jezus een weg is
waarlangs hij de mensen kan leiden. Zo komt ook de
vraag op, of er vandaag nog stemmen klinken die een
weg voor God bereiden.
Schriftlezingen: Jesaja 40: 1-11 en Johannes 1: 19-28
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke

UIT DE KERKENRAAD
Naar aanleiding van de notulen van de septembervergadering, waarin terug gekeken werd op de goede
samenwerking met Oosterbeek tijdens de afgelopen
maanden, lijkt het de kerkenraad nuttig om ten behoeve van een eventuele verdere samenwerking in de
toekomst een gesprek tussen de moderamina van
Oosterbeek en Schaarsbergen te arrangeren.
Dorpsraad, Springlevend en de Kerk, hebben gezamenlijk een kernteam opgericht dat activiteiten in- en
voor het hele dorp wil gaan organiseren. Die initiatieven worden besproken en van commentaar voorzien.
Het honoreren van de aanvraag voor een geldelijke
bijdrage wordt nog even geparkeerd. Een beslissing
daarover vraagt om een verdere concretisering en een
begroting. Er wordt van gedachten gewisseld over de
rol van elk van de drie organisaties in het kernteam.
Jeske Alblas fungeert als vertegenwoordiger van de
kerk in het kernteam. Ds. Hette Domburg houdt vanuit
de kerkenraad contact met haar over de plannen.
De (onlangs aangescherpte) corona-maatregelen
worden besproken. Er wordt besloten dat we ons
houden aan het maximum van 30 kerkgangers. Bij een
grotere aanmelding wordt het Dorpshuis gebruikt als
overloop. Een audio- (en een tijdelijke video)verbinding zijn mogelijk, maar Mark Alblas moet dat op tijd

weten. Het is daarom nuttig, en dat wordt ook besloten,
dat de aanmeldingen voor het bijwonen van een
kerkdienst via Jeske en Mark Alblas lopen.
Mondkapjes stellen we niet verplicht, maar we geven
wel in overweging dat het dragen ervan bij binnenkomst en uitgaan van de kerk, nut voor jezelf en voor
anderen kan hebben.
Fred Bosman zal bovenstaande zaken in een volgende aflevering van de ‘Nieuwsbrief’ onder de aandacht
brengen (bij alle gemeenteleden waar hij een emailadres van heeft).
Er wordt verondersteld dat de dienst op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar waarschijnlijk meer
kerkgangers zal trekken dan 30. De familie van de
herdachte gemeenteleden zal uiteraard in de kerk zelf
plaats nemen. In de uitnodigingsbrief die deze families
t.z.t. krijgen zal dit worden uitgelegd, met het verzoek
om per familie een passend maximum in de kerk zelf
aanwezig te laten zijn en eventuele andere familieleden in het Dorpshuis plaats te laten nemen. Er wordt
afgesproken om op die zondagmiddag de kerk een
uurtje open te stellen voor gedenken en het aansteken
van een kaarsje.
Wat de diensten met Kerst betreft, het maximum
aantal van 30 kerkgangers zorgt ervoor dat die ook
anders zullen moeten worden georganiseerd. Enkele
alternatieven worden besproken.
Er wordt een werkgroepje samengesteld dat daar
verder over gaat nadenken.
Wat de financiële zaken betreft is er minder goed
nieuws. De inkomsten gaan achteruit en dat moet niet
al te lang duren. Het probleem is nu nog niet nijpend,
maar er komt wel een tekort aan. Het college stelt voor
om alle gemeenteleden een brief te sturen waarin dit
probleem wordt aangekaart en uitgelegd, met de
vraag om, zo mogelijk, een extra bijdrage.
Een eventuele ‘TOP-2000-dienst’ (begin januari) zal
op een andere manier vorm krijgen. Het is de bedoeling dat gemeenteleden vertellen wat hun favoriete
muziek/liederen is/zijn en dat daarom heen een (of
meerdere) dienst(en) wordt(en) gemaakt.
De diakenen spelen met het idee om de oogstmarkt
tijdens de oogstdienst te vervangen door een veiling,
al of niet in de open lucht. Taarten en bloemstukken
kunnen dan bij opbod worden verkocht ten bate van
het najaarsproject.
De viering van het Avondmaal wordt voorlopig uitgesteld, er is te weinig draagvlak om dat nu door te laten
gaan.
Fred Bosman, scriba
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IN MEMORIAM NIEK BAKKER

IN MEMORIAM FRANS DE GROEN
Op dinsdag 22 september is Frans de Groen overleden, partner van Marjoh Verstraten. Florens Roeland
de Groen werd op 15 augustus 1932 geboren in
Jakarta. Hij kwam kort na de oorlog als achttienjarige
jongen alleen aan in Nederland. Hier volgde hij een
technische opleiding en werd militair en later docent
bij de luchtmacht. Hij had veel belangstelling voor
techniek en wilde graag precies weten hoe dingen in
elkaar zaten. Ook had hij een grote liefde voor de
natuur en bracht hij graag tijd door in het bos. Dat deed
hem denken aan de plantages van zijn kinderjaren.
Een andere liefde van Frans was het dansen.
Vanwege zijn werk bij Defensie verhuisde Frans met
zijn vrouw Sanny en kinderen voor enkele jaren naar
Duitsland en ook ging het gezin naar Amerika. Na zijn
echtscheiding en het overlijden van zijn eerste vrouw
leerde hij Marjoh in 2000 kennen en samen zijn ze
twintig jaar gelukkig geweest. Frans was een charmant, vriendelijk, zachtmoedig en zorgzaam mens.
In de kerk was Frans een regelmatige bezoeker
samen met Marjoh. Hij nam deel aan gesprekskringen
en speelde mee in een van de musicals. Hij legde
zichzelf niet vast op een geloofsbelijdenis maar bleef
met kritische belangstelling over geloofszaken nadenken en vragen stellen.
De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit door
Alzheimer. Zo lang mogelijk bleef Frans in huis bij
Marjoh, maar vorig jaar verhuisde hij naar verzorgingshuis De Compagnie in Ede. Uiteindelijk werd een
longontsteking hem fataal. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden op dinsdag 29 september in
Ede. Woorden uit Psalm 42 en Psalm 103 waren uitgangspunt voor een korte overdenking.
We wensen Marjoh, de kinderen en kleinkinderen van
Frans sterkte toe om het gemis te dragen. Dat God
hen nabij mag zijn en zij troost mogen vinden in de
goede herinneringen
Ds. Hette Domburg

UIT DE GEMEENTE
Overleden
Op 22 september 2020 is overleden Frans de
Groen, Merkendal 8, Arnhem, partner van Marjoh
Verstraten.
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Op 25 september j.l. is ons oud-gemeentelid Niek
Bakker overleden. Omdat velen van u hem gekend
hebben gedurende de lange tijd, dat hij met zijn
echtgenote Cos van onze kerkgemeenschap lid was,
wil ik hem graag met u in een kort In Memoriam
herdenken.
Niek en Cos Bakker woonden sinds 1982 in de Albert
Neuhuysstraat in de Hoogkamp. Ze waren bij ons een
graag gezien stel, dat actief mee deed in het kerkelijk
leven. Niek was een tijd kerkrentmeester in de kerkenraad. Na zijn werkzame periode bij de Rabobank,
waar hij adviseur beleggingszaken was , genoten ze
van de vrije tijd, die daarna aanbrak. Met hun caravan
trokken ze ’s zomers door grote delen van Europa, tot
hij in het zuiden van Frankrijk tijdens zo’n tocht door
een hartaanval werd getroffen en ze plotsklaps naar
huis moesten worden gerepatriëerd. Gelukkig was er
een spoedig herstel. In 2014 verhuisden ze naar
Woudenberg, waar hun kinderen woonden en genoten ze daar van hun kinderen en kleinkinderen.
Helaas moest Cos 3 jaar geleden worden opgenomen
in een verpleeghuis omdat haar gezondheid dat
noodzakelijk maakte. Niek zocht haar daar met grote
regelmaat op en verzorgde haar zo goed mogelijk.
Zijn overlijden kwam vrij onverwacht. Na een weekend
waarin hij zich niet goed voelde moest hij plotseling
met hoge koorts worden opgenomen in het ziekenhuis
waar hij de volgende dag overleed. Hij is 87 jaar geworden.
“Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van zijn
goedheid en levensblijheid mochten genieten” ……,
schreven zijn kinderen boven aan de rouwkaart. En
ook : “Ga met God en Hij zal met je zijn”. Daar mogen
we op vertrouwen.
Hij ruste in vrede.
Teun Alblas.

KRING 30-50 ROND HET
KAMPVUUR
Vrijdag 2 oktober hebben we een prachtige
avond met elkaar beleefd rond een kampvuur
in de tuin achter de pastorie. Het was goed
om elkaar na maanden weer te ontmoeten
en te delen hoe we de afgelopen periode
hadden beleefd. De mooie ervaringen pas
seerden de revue, de minder goede ervarin
gen en de verwachtingen voor de komende
tijd.
Een aantal van ons had een verhaal, gedicht
of lied meegenomen om te delen. Iemand
deelde een verhaal over zijn vader, er klonk
een gedicht van Toon Hermans, een lied van

Simon en Garfunkel (in een bijzondere uit
voering), een kort verhaal van Koos van
Zomeren, een lied van Ali B en nog meer. De
commissie 150 jaar Schaarsbergen had en
kele flesjes ‘Woest Bier’ ter beschikking ge
steld, die schuimend rondgingen en Chantal
had gezorgd voor een fles witte wijn. Enkele
bewoners van de pastorie schoven ook aan
bij het vuur, wat weer voor mooie uitwisse
lingen zorgde tussen ‘oudere’ en ‘jongere’
jongeren. Al met al een mooie, afwisselende
avond rond een warm kampvuur. Fijn om
elkaar te ontmoeten en inspiratie te delen
onder de vrije hemel!
Wil je er de volgende keer bij zijn? Houd de
datumprikker in de gaten of laat het mij even
weten via mail of telefoon.
Hette Domburg

KRING ROND ‘GOD MET ONS’
VAN ROWAN WILLIAMS
Het is een tijd voor bezinning, klinkt het van
verschillende kanten. Bezinning op alledaag
se vragen en op de grote vragen van het
leven. Bezinning waar de kerk ruimte voor
biedt.
Onlangs stelde iemand mij een vraag naar
de betekenis van Jezus’ kruisdood. Moest dat
van God? En als dat zo is, wat voor God is
dat dan? Had Hij het niet ‘zelf’ op kunnen
lossen? Deze vragen nodigen uit tot bezin
ning. En dan gaat het niet alleen om ‘wat er
in de Bijbel staat’, het gaat om ons eigen
leven.
Ik besloot het boekje ‘God met ons’ van Rowan
Williams erbij te pakken (de voormalige
aartsbisschop van Canterbury). Williams
bespreekt hierin ‘de betekenis van het kruis’
en ‘de betekenis van de opstanding’. Hij legt
de Bijbelteksten uit en betrekt de inhoud op
ons leven. Ik wil er begin volgend jaar een
serie gespreksavonden aan besteden. Nu
vast een voorproefje.
Williams legt uit dat het kruis een ‘teken van
Gods liefde en vrijheid’ is. Hoe wreed en
onrechtvaardig de mensen Jezus ook behan
delen, hij blijft hen met liefde en vergevings
gezindheid beantwoorden. Hij zegt: ‘Vader,
vergeef hun’. Dat is Gods liefde, die Jezus
weerspiegelt. En zo wordt het kruis, dat
martelwerktuig van de Romeinen, tot teken

van Gods liefde.
En, zegt Williams, het is een teken dat ons
kan aanspreken op een niveau dat we niet
helemaal begrijpen. Het kan onze wereld
veranderen. Hij vertelt daarbij het verhaal
van een jonge legerofficier die met een paar
collega’s had gewed: ‘Hij zou in een van de
grote Parijse kerken gaan biechten en alle
zonden die hij maar kon verzinnen in de
levendigste details vertellen aan de priester.
En zo gebeurde het en hij vond zichzelf heel
wat. Aan de andere kant van het traliewerk
was het lang stil. Na een tijdje zei de priester:
‘Wel, mijn zoon, ik wil dat je in de kerk voor
het grote kruis gaat staan. Dan kijk je op en
zeg je: “U hebt dat voor mij gedaan en het
kan me helemaal niets schelen.” En ik wil
dat je het zo lang blijft zeggen als je kunt.’
De jonge man liep de kerk weer in en pro
beerde het. Het lukte hem niet. Hij liep weg
en trad in in een klooster.’ (p. 22).
Een anekdote die uitnodigt om over na te
denken en tegelijk, om door te lezen in dit
boekje van Williams. Graag doe ik dat samen
met u of jou! Belangstelling? Laat het me
weten!
ds. Hette Domburg

DE OUDERENKRING
Het lijkt ons verstandig om 10 november geen bijeenkomst te houden in verband met de strengere regels,
die onlangs zijn afgekondigd.
Wel hopen we dinsdag 8 december weer bij elkaar te
kunnen komen en iets moois voor de kerstdagen te
maken.
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, T 351 1147

Lieve gemeenteleden,
Deze keer delen wij een bemoedigend gebed met
jullie.
En daarna, in deze tijd met nieuwe beperkingen, een
fragment uit ons avondgebed.
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?
(Gebedenboek)
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Heer, wij bidden U voor hen die beproevingen ondergaan,
vervul hen met Uw barmhartigheid.
Wij bidden voor allen die verantwoordelijkheid dragen
voor de volken. Dat zij de wil hebben om gerechtigheid
en vrijheid te bewaren.
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de
Heilige Geest.
Amen
Groep Springlevend

SAMEN WACHTEN

KINDERKERKNIEUWS
Overal in de natuur zien we weer prachtige kleuren!
De vruchten van de bomen zijn rijp en eikels, kastanjes, beukennootjes en ook appels vallen in grote getalen op de grond! De oogst is binnen. Daarom vieren
we 8 november de oogstdankdienst. Wat we voor deze
dienst bedenken horen jullie nog via de mail van ons.
Drie weken later is het de eerste advent. Dan komen
we ook als kinderkerk bij elkaar. We vertellen over de
geboorte van Johannes. Dit jaar hebben we besloten
om de 1e ( 29 nov.)en 3 e (13 dec) Advent Kinderkerk
te houden. Houden jullie deze data vrij?!
We hopen dat jullie er deze zondagen allemaal bij
kunnen zijn!
Tot dan! Bea, Chantal en Gerra

SAMEN OP STAP IN NOVEMBER
Helaas zitten we weer in een gedeeltelijke ”lockdown”.
Dat betekent voor ons: geen uitstapjes die niet “nodig”
zijn en omdat de restaurants gesloten zijn, gaat samen
eten helaas ook niet door.
Ons uitstapje op 22 okt. naar de zandsculpturen in
Garderen is om deze reden ook niet door gegaan.
Gelukkig blijven de “ 75 jaar-bevrijdingsbeelden” nog
gespaard, zodat we ze hopelijk op een later tijdstip
met elkaar kunnen bewonderen.
We hopen van harte dat het snel beter gaat worden,
zodat er misschien in december weer iets mogelijk is.
U hoort het zeker van me! Hartelijke groet,
Gerra van Hunen
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Heb je tijd om samen
te wachten,
ook al duurt het wachten lang,
jaar in, jaar uit
en ondertussen
ontdekken we de wereld
ontdekken we onszelf.
Weten we soms niet meer
waarop we wachten.
Moeten we
terug naar het moment
waarop we wisten dat er iets bijzonders was,
bijzonder genoeg om er samen de tijd voor te nemen,
ons hierop voor te bereiden.
En als ik het niet meer weet
dat je me dan helpt herinneren
en ik ben er voor jou
om je mee te nemen aan de hand
als je vastloopt
wegloopt
omloopt
Samen stappen we de toekomst in
die ons beloofd is,
maar niet vanzelf
van ons is.
We zullen zelf mogelijk moeten maken
dat die belofte werkelijkheid wordt.
Heb je tijd,
soms tijd zonder zin,
maar zin krijgt het vanzelf
als we ons richten
op een wereld samen.
Jeske

DE DIACONIE
Traditiegetrouw houden we begin november onze
Oogstdienst. Dit jaar doen we dat op D.V. zondag 8
november a.s.
Tevens is dat het startmoment voor onze Najaarsactie.
Als Diaconie collecteren we dan de rest van het jaar
voor een doel in eigen regio.
Het doel, waar we dit jaar voor hebben gekozen is ‘Het
Fort’, een project in de wijk Het Arnhemse Broek, voor
kinderen uit kansarme gezinnen. De kinderen in de
leeftijd van 8 tot 11 jaar worden daar drie jaar lang
begeleid door een kindercoach en vrijwilligers. De
kinderen gaan 2 maal per week naar Het Fort aan de
Voetiuslaan. Zij leren daar allerlei levensvaardigheden, om gezond en positief in het leven te staan. Ook
is er iedere keer een goede en gezonde maaltijd voor
hen. De kinderen worden aangemeld via de school,
het wijkteam of een andere maatschappelijke instantie. Het is de moeite waard, om de site van ‘Het Fort’
te bezoeken op:
https://hetfort.org/locaties/3/arnhem-het-arnhemsebroek
Daar krijgt u een goede indruk van werkwijze, doelgroep, ervaringsverhalen, etc.
Tijdens de startdienst zal Mariel Hutten aanwezig zijn,
om meer over Het Fort te vertellen en ons enthousiast
te maken, om ons in te zetten voor dit project.
Het is natuurlijk heel jammer, dat we maar met zo
weinig mensen de Oogstdienst in de kerk kunnen
bezoeken. Andere jaren hadden we ons gebouw op
die zondag vol met kerkgangers en hadden we gelijk
al een top-opbrengst bij de eerste collecte. En dan niet
te vergeten onze Oogstmarkt in het Dorpshuis onder
leiding van Aletta en Ad, en de verkoop van de door
de kinderen gebakken heerlijkheden bij de koffie.
Helaas is het dit jaar allemaal anders. Maar toch…..
We gaan er dit jaar wel weer voor.
Tijdens de Oogstdienst organiseren we geen Oogstmarkt, maar een Oogstveiling! Hoe gaan we dat dan
doen?
We vragen u om voor de dienst producten in te brengen, die we na de dienst gaan verkopen. Lever de
producten voor de dienst aan in de consistorie. Dus
als u na de dienst dan op uw plaats wilt blijven zitten,
stallen we de producten uit, voor in de kerk. U ziet dan
al direct, wat er verkocht gaat worden en waar u op
kunt gaan bieden.
Er zullen dus deze keer veel minder mensen en
minder producten zijn. Maar om toch een leuke opbrengst te genereren, vragen we om deze keer wat
“duurdere” producten in te brengen.
Te denken valt aan heerlijke taarten, zoals we die bij
de Startzondag hadden, fraaie bloemstukjes, etc. …
u bent creatief genoeg, om zelf aan te vullen.
Mocht u zelf niet naar de dienst komen, dan is er vast

wel een manier, om uw bijdrage op tijd in de kerk te
krijgen.
Aan de kerkgangers adviseren we om die zondag met
een goedgevulde beurs op pad te gaan en u niet in te
houden bij het bieden. De hoogste bieder krijgt het
product aangereikt en kan het geboden geld in het
mandje deponeren. We proberen dit zo veilig mogelijk
te doen. Dus met weinig lopen door de ruimte en wie
wel loopt, heeft een mondkapje. Heel spannend allemaal, maar we gaan er wel weer voor!
Uiteraard, samen met de opbrengsten van de diaconie
collectes in november en december (die u ook via de
bank aan ons over kunt maken o.v.v. Het Fort), rekenen we toch wel op een mooi resultaat voor onze
Najaarsactie!
Van harte aanbevolen!!!
Diaconie Protestantse Gemeente Schaarsbergen,
rek.nr. NL51 RABO 0303 9182 76
Met diakonale groet,
Henny Beijer

ADVENTSBOEKJE 'HET BESTE
NIEUWS'
Dit is het thema van het gezinsboekje; een adventsboekje, dat de kinderen van de kinderkerk thuis in de
bus krijgen. In dit boekje vind je voor elke dag een
nieuwe bladzijde met op:
- Zondag: Kaarsen, weerbericht en “vandaag in de
kerk”
- Maandag: Goed nieuws voor deze week
- Dinsdag: Doorgaand verhaal over Simon
Schreefloos
- Woensdag: Proefje
- Donderdag: Verhaal bij het thema van de week
- Vrijdag: een knutseltip
- Zaterdag: spel voor het hele gezin
Het boekje sluit aan bij het Adventsproject van Kind
op Zondag. Dat volgen wij dit jaar niet, maar het is ook
goed “los” te gebruiken. En volgens ons gewoon leuk!
Daarom menen we dat het ook leuk kan zijn voor opa’s/
oma’s die kleinkinderen hebben in de lagere school
leeftijd.
Mocht U denken: Dit lijkt me wat voor het gezin van
mijn kinderen, laat dat even weten, dan kunt U een
exemplaar krijgen.
Namens de Kinderkerk,
Gerra van Hunen
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DANK VOOR HET MOOIE AFSCHEID
Zondag 27 september namen Eliza en onze zoon
Sebastiaan afscheid van de kinderkerk. Helaas was
Hette Domburg er vanwege ziekte niet bij, maar hij
had de dienst voor kunnen bereiden en zijn vrouw
Petra bereid gevonden om de dienst te leiden. Wat
een bijzondere dienst was het. Sebastiaan heeft van
alle aandacht, liedjes en cadeaus genoten. Dank
Chantal, Bea en Gerra voor de mooie toespraken en
alle jaren kinderkerk! Het enthousiasme waarmee
jullie elke keer weer de kinderen begroetten, accepteerden zoals ze zijn (‘ge zijt wie ge zijt’) en de invulling
gaven aan de kinderkerk werkte aanstekelijk.
Dank Petra en Hette voor de mooie dienst.
Nicolien Bredenoord

Die lente maken van gevallen bladeren
En van gevallen schaduw licht
Er moeten mensen zijn die ons verwarmen
En die in een wolkeloze hemel
Toch in de wolken zijn
Zo hoog
Ze springen touwtje langs de regenboog
Als iemand heeft gezegd:
Kom maar in m’n armen
Bij dat soort mensen wil ik horen:
Die op het tuinfeest in de regen dansen
Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt
In grote witte letters ‘liefde’ verven
Mensen die namen kerven in een boom vol rijpe
vruchten
Omdat er zoveel anderen zijn die voor de vlinders
vluchten
En stenen gooien naar ’t lenteblauw
Omdat ze bang zijn voor de bloemen
En bang zijn voor ik hou van jou
Ja, er moeten mensen zijn met tranen als zilveren
kralen
Die stralen in het donker
En de morgen groeten
Als het daglicht binnenkomt op kousenvoeten
Weet je, er moeten mensen zijn die bellen blazen
En weten van geen tijd
Die zich kinderlijk verbazen
Over iets wat barst van mooiigheid
Ze roepen van de daken dat er liefde is en wonder
Als al die anderen schreeuwen: alles heeft geen zin
Dan blijven zij roepen: nee, de wereld gaat niet onder
En zij zien in ieder einde weer een nieuw begin

GEDICHT VAN TOON HERMANS
Er moeten mensen zijn
Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken
Voordat de wereld verregent
Mensen die zomervliegers oplaten
Als ’t ijzig wintert
En die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken
Die mensen moeten er zijn
Er moeten mensen zijn die aan de uitgang van ’t
kerkhof ijsjes verkopen
En op de puinhopen mondharmonica spelen
Er moeten mensen zijn die op een stoel gaan staan
Om sterren op te hangen in de mist
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Zij zijn een beetje clown
Eerst het hart en dan het verstand
En ze schrijven met hun paraplu ‘i love you’ in het zand
Omdat ze zo gigantisch in het leven opgaan
En vallen en vallen en vallen en opstaan
Bij dat soort mensen wil ik horen:
Die op het tuinfeest in de regen blijven dansen
Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
De muziek gaat door
De muziek
Gaat
Door
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