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ZEGENLIED
God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
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muziek).
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BIJ DE ZON- en FEESTDAGEN
Zondag 6 december, 2e Advent, ds. Hette Dom-
burg, 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 tever-
geefs 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, waar-
langs 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
 
Zondag 13 december, 3e Advent, ds. Hette Dom-
burg, aanvang 10.00 uur, Kinderkerk
 
In Jesaja lezen we over de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde, een visioen dat hoop en troost biedt
aan mensen die het onderspit delven in de wereld.
Kunnen we ons verplaatsen in de mensen voor wie
dit visioen oorspronkelijk bedoeld is? We lezen van-
daag ook over Johannes de Doper, die met zijn leer-
lingen in gesprek is over Jezus. Het gaat over dopen
en reiniging. Zou het daarmee ook gaan over hoe
mensen zich voorbereiden op de komst van de nieuwe
hemel en aarde? En hoe bereiden wij ons voor? Een
mooi thema voor deze derde Advent.
De kinderen gaan in de Kinderkerk aan de slag met
het verhaal van Jozef en Maria die een kind verwach-
ten.
Schriftlezingen: Jesaja 65: 17-25 en Johannes 3:
22-30
Ouderling van dienst: Niel van Hunen
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
Kinderkerk: leiding aanwezig
 
Zondag 20 december, 4e advent, ds. Margreet de
Bree, aanvang 10.00 uur
 
Op deze laatste zondag vóór Kerst horen we twee
verhalen waarin een nieuw gebeuren wordt aange-
kondigd. In het verhaal dat Lucas vertelt, gaat het over
een bijzondere ontmoeting tussen Maria en een engel.
De engel kondigt haar groot nieuws aan dat ze een

ZAL ER OOIT EEN DAG VAN VREDE...
 
Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit geen oorlog
zijn? Met deze woorden begint lied 462. Het is een
van mijn favorieten in deze tijd van het jaar. Omdat
het zo mooi het verlangen verwoordt naar een wereld
zonder oorlog, een einde aan pijn, aan discriminatie,
aan eenzaamheid. Dat mensen eindelijk allemaal tot
hun recht mogen komen.
 
 
De komende weken staan in het teken van dit verlan-
gen. We zullen onderweg naar Kerst met elkaar uitzien
naar tekens van hoop, dat deze droom werkelijkheid
kan worden. En waar vinden we de bron van die hoop?
 
 
Op Kerstavond klinkt elk jaar het Evangelie van Lukas.
We horen de opening van hoofdstuk 2, waarin even
de aandacht gericht is op de keizer van het grote
Romeinse Rijk. Maar al snel wordt onze aandacht
verplaatst, eerst naar de provincie Syrië en vervolgens
naar een klein stadje ergens in het achterland en
tenslotte naar twee mensen voor wie geen plaats was
in het nachtverblijf. En daar gebeurt het wonder, de
geboorte van een kind dat mensen hoop zal geven die
eenzaam, ziek en buitengesloten zijn.
 
 
Elk jaar weer mogen we erover nadenken, wat dat
betekent voor onze hoop. We leven in een wereld,
waarin de aandacht vaak wordt opgeëist door mach-
tige mannen die met elkaar wedijveren om controle
en invloed. Sterke mensen die proberen anderen aan
zich te binden, soms met overredingskracht, soms ook
met alternatieve waarheden of regelrechte dwang. Zij
beloven oplossingen voor problemen, als iedereen
maar naar hen luistert en doet wat zij willen.
 
 
Lukas nodigt ons elk jaar weer uit om met hem mee
te kijken. Niet in paleizen en burchten, niet in het
centrum van de macht, maar in een stal wordt het kind
geboren dat nieuwe hoop geeft aan de mensen.
Omdat dit kind een weg zal gaan van mededogen,
liefde en vergeving. Een weg van ‘bevrijding voor wie
worden doodgezwegen’, heling voor wie gebroken
zijn.
 
 
‘Zo wordt’, zingt Herman van Veen, ‘ieder jaar onze
hoop herboren, dat het hier ooit nog beter worden zal’.
 
Ds. Hette Domburg
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kind zal baren, dat een mooi en bijzonder mens zal
worden. Bijzonder niet in de zin van iemand met veel
macht en aanzien, maar een mens met betekenis voor
de mensen om hem heen. In de tijd waarin Lucas zijn
evangelie schrijft, werd hier met diep verlangen naar
uitgekeken. Al lange tijd leden de Joden onder de
bezetting van de Romeinse machthebbers. Ze hoop-
ten op een ommekeer, op de komst van een nieuw rijk
waarin vrede en menslievendheid leven. Op de komst
ook van een Messiaans mens, een mens van God
gegeven, die deze tijd zou inluiden en hierin voorop
mag gaan. De profeet Jesaja, die zo’n 600 jaar eerder
leefde, spreekt hier ook over. Ook toen werd er al
uitgezien naar de komst van deze mens.
Hoop en verlangen, het zijn menselijke gevoelens. We
kennen dat denk ik allemaal wel dat je soms wat vast
kan zitten in dingen die er gebeuren en niet direct een
uitweg ziet. En hoe ga je dan verder? Hierin mogen
we mensen zijn vanuit een nieuw perspectief. Niet
mensen die het zoveel mogelijk uit zichzelf moeten
zien te halen, maar die zich laten aanraken en inspi-
reren door de vrede, het goede; het goede dat God
ons wil geven, en dat je mag ontvangen en delen met
mensen om je heen.
Schriftlezingen: Jesaja 42:1-9  en Lucas 1:26-33
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Donderdag 24 december, Kerstavond, ds. Hette
Domburg en ds. Irene Pluim
 
We verlangen ernaar om samen te komen, samen te
zingen, samen het Kerstverhaal te horen. Om samen
opnieuw de betekenis te ontdekken van de geboorte
van Jezus voor onszelf en voor de wereld waarin we
leven en dan nog even in de donkere nacht na te
praten, met warme chocomelk of glühwein. De Kerst-
nachtviering trekt gewoonlijk veel bezoekers. Maar
omdat we dit jaar met niet meer dan 30 mensen tege-
lijk in de kerk mogen zijn, zal de viering online uitge-
zonden worden. De opnamen worden al in de weken
voor Kerst gemaakt. Met mooie muziek en beelden uit
verschillende kerkgebouwen in Oosterbeek en op
Schaarsbergen. Met kinderen en volwassenen uit
beide kerken die een rol spelen.
Op Kerstavond zelf is er geen viering in de kerk, maar
kunt u thuis de viering bijwonen via internet. Ga naar
www.dorpskerkschaarsbergen.nl/online-kerkdiensten
en klik de viering van kerstavond aan (vanaf 18.00 uur
te beluisteren).
Schriftlezing: Lukas 2: 1-21.
 
Donderdag 24 december, Kerstavond, rondgang
Kerstverhaal, 16.30 – 18.30 uur
 

Naast de online Kerstnachtdienst is er op Kerstavond
een speciale activiteit rond het Kerstverhaal in de
buitenlucht op en rond het kerkelijk erf. Daarover meer
elders in deze Kerkklok. Een en ander onder voorbe-
houd dat de coronamaatregelen die op Kerstavond
gelden het zullen toelaten.
 
Vrijdag 25 december, Kerstfeest, ds. Hette Dom-
burg, aanvang 10.00 uur
 
In Jesaja 52 snelt een vreugdebode over de bergen
om het goede nieuws te verkondigen: ‘vrede, redding,
de Heer troost zijn volk!’ Vrede, troost en redding,
woorden die ook klinken als het over Jezus gaat. Jezus
die in het evangelie van Johannes het Woord ge-
noemd wordt, dat mens geworden is. Het Woord
waarvan ook gezegd wordt, dat het er was vanaf het
allereerste begin. Een Woord met de kracht om iets
Nieuws te beginnen. Vandaag vieren we de komst van
dit mens geworden Woord, waarin zoveel woorden
samengevat zijn die een Nieuw begin betekenen.
Vrede en goed nieuws, ook voor onze dagen!
Schriftlezingen: Jesaja 52:7-10 en Johannes 1:1-14
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 27 december, ds. Ingrid Lodewijk, aan-
vang 10.00 uur
 
De lezingen van deze zondag gaan in op de belang-
rijkste vraag na de geboorte van Jezus: wat is er met
de geboorte van dit kind begonnen, wat gaat dit alle-
maal betekenen? We horen het antwoord uit de
monden van Simeon en Hanna. Simeon maakt al
meteen duidelijke dat de weg van dit kind (en zijn
moeder) niet over rozen zal gaan. Hanna legt de na-
druk vooral op de belofte die dit net geboren kind in
zich draagt, een belofte van bevrijding. Er komt een
einde aan alle onderdrukking, aan beperkingen door
corona opgelegd, aan alle onrecht en onrechtvaardig-
heid. De vreugde om de toekomst die begonnen is
laat zich door niets of niemand voorgoed verduisteren.
Schriftlezingen: Jesaja 61:10 - 62:3 en Lucas 2:22-40
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Donderdag 31 december, oudejaarsavond, aan-
vang 19:30 uur
In deze viering op Oudejaarsavond staan we stil bij
het afgelopen jaar. Met mooie liederen en teksten,
stilte en gebed sluiten we zo samen het jaar af. Deze
dienst wordt voorbereid en geleid door een aantal
gemeenteleden.
Ouderling van dienst: Henny Roelofsen
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Zondag 3 januari, ds. Ronald Heins , aanvang 10.00
uur
 
Ouderling van dienst: Else van Hunen
Lector: Alieke ter Meer
Organist: Michiel Vanhoecke

TOP 2000 KERKDIENST
Op zondag 10 januari is er een Top 2000
kerkdienst. In deze dienst willen we muziek
laten klinken die door u of door jou is aan
gedragen. Welke liederen uit de Top 2000
zou u op deze zondag willen horen?  Of welk
kerklied zou u nog graag eens laten zingen?
Stuur uw suggesties naar  Niels van Hunen
(nvanhunen@dorpskerkschaarsbergen.nl )
of Hette Domburg (hette.domburg@dorps
kerkschaarsbergen.nl) met daarbij een korte
toelichting waarom u dit lied graag in de kerk
zou willen horen. Voor deze viering maken
we een selectie uit de ingezonden liederen.
Liederen die op 10 januari geen plaats krij
gen, kunnen in de loop van het jaar alsnog
in een andere viering een plaats krijgen.
 

VESPERS OP WOENSDAG
Op 11 november ben ik begonnen met het houden
van een wekelijkse vesper. Dat doe ik niet alleen, maar
samen met anderen. U of jij kunt hier ook aan mee-
doen. Het idee om naast de viering op zondagochtend
ook doordeweeks een moment van bezinning te or-
ganiseren leefde al langer. Aanleiding om er nu mee
te beginnen was de situatie waarin we in oktober
opnieuw terechtkwamen. Allerlei andere gelegenhe-
den om mensen te ontmoeten werden gesloten. Bij-
eenkomsten, ook in de kerk, werden afgezegd. En met
de donkere wintermaanden voor de boeg leek het me
belangrijk om een plaats van licht en hoop en warmte
te creëren. Onze kerk biedt hiervoor een prachtige
ruimte. Dankzij de nieuwe inrichting kunnen we op
woensdag gemakkelijk de opstelling aanpassen voor
de viering van een vesper. In halve cirkels zitten we
naast en tegenover elkaar rond de Paaskaars. We
volgen een eenvoudige liturgie met muziek en stilte,
een Psalm in beurtspraak, gebed en een schriftlezing.
Het is fijn om op deze manier even bij elkaar te mogen
komen in de prachtige ruimte van onze kerk. Om el-
kaar te bemoedigen en je even deel te voelen van een
groter geheel. Wees welkom, elke woensdag van
17.00 tot 17.30 uur.
Ds. Hette Domburg

KERSTAVOND RONDWANDELING 24
DECEMBER 2020
Dit jaar zal er geen Gezinskerstnachtdienst gevierd
worden in de kerk in verband met de huidige Corona
maatregelen.
Daarom hebben we een alternatief bedacht, die wel
binnen de mogelijkheden past.
 
We willen dit jaar op Kerstavond, tussen half 5 en half
7, groepjes mensen (gezinnen) om de 5 minuten laten
starten voor een wandeling langs “tableaux vivants”.
Handig als u schoenen aan heeft, die tegen een
stootje kunnen en een zaklampje is misschien ook fijn
om mee te nemen. Deze wandeling, gedeeltelijk door
het bos, is alleen te maken als u zich/uw gezin van te
voren heeft aangemeld op het onderstaande mail-
adres, waarna u een bericht krijgt met een tijdslot. We
moeten u dringend vragen zich aan dit tijdslot te
houden. We volgen de Corona regels. De wandeling
duurt 20 minuten en begint bij de pastorie waar u zich
moet melden en eindigt na de Dorpskerk, bij een
kraam buiten. In de kerk moet een mondkapje gedra-
gen worden voor mensen ouder dan 12 jaar.
Bij de kraam aan het eind van de wandeling staat een
bus voor uw vrijwillige bijdrage. (Om onkosten te
dekken van de Kerstavond en voor het project “het
Fort” van de diaconie)
De route zal met lichtjes aangegeven worden. Het is
een doorlopende wandeling met een rustpuntje in de
Dorpskerk. Parkeren kan op het terrein bij de I.F.V.
tegenover de kerk
(brandweerterrein). Volgt u hiervoor de aanwijzingen
verkeerregelaars/ richtingspijlen.
 
Aanmelden kan tot 15 december, op volgorde van
aanmelding. Vol=vol.
Vermeld bij uw aanmelding met hoeveel personen (uw
gezin) u komt. Mocht u onverhoopt toch niet kunnen
komen, meld u dan tijdig af.
(Er zullen waarschijnlijk meer belangstellenden zijn
die deze wandeling willen maken dan er tijd beschik-
baar is)
Mocht de Kerstavond Rondwandeling in verband met
de coronamaatregelen niet door kunnen gaan en u
heeft zich aangemeld, dan krijgt u hiervan per mail
bericht.
 
Opgeven voor deze wandeling : Kerst@dorpskerk-
schaarsbergen.nl
Tijdstip Wandeling : tussen 16.30 en 18.30 uur
 
Hartelijke groet van de Werkgroep Kerstrondwande-
ling:
Hennie Beijer, Gonny Bruntink, Hette Domburg, Niels
en Gerra van Hunen,
Marjan van Kleef, Chantal van Limburg
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IN MEMORIAM BEP VAN WIJK
 
Op zondag 25 oktober jl. is Bep van Wijk-Sizoo
overleden. Elizabeth Johanna Louisa Sizoo werd op
11 maart 1925 in Rotterdam geboren in een groot en
warm gezin. Als tiener maakte ze het bombardement
op de stad mee en tijdens de oorlog raakte ze betrok-
ken bij het verzet. Na de oorlog volgde ze een biblio-
theek-opleiding. Ze kwam te werken bij Uitgeverij Bril
in Leiden. Ze herinnerde zich later het idealisme van
de jaren na de oorlog. Ze bewoog zich in de oecume-
nische beweging, waar de scheidsmuren tussen
kerkelijke richtingen werden doorbroken.
 
In Leiden leerde ze Jan van Wijk kennen, met wie ze
trouwde en drie kinderen kreeg. Bep genoot van het
moederschap. Jan was huisarts en nam een aantal
jaren waar in verschillende praktijken, waarbij Bep de
apotheek bijhield. Later werd Jan arts bij ’s Heeren
Loo in Ermelo, waar het gezin jarenlang op het instel-
lingsterrein woonde. Toen ze later naar Arnhem ver-
huisden heeft Bep bij het KGL in Schaarsbergen de
schoolbibliotheek opgezet. Ze vond het fijn om met
kinderen om te gaan en kon prachtig verhalen vertel-
len. Ze hield van tuinieren, reizen, zeilen en had een
grote liefde voor literatuur en poëzie.
 
Bep had moeite met de stelligheid waarmee vroeger
over geloof gesproken werd. Ze zocht een leven lang
ruimte voor haar eigen gedachten en vragen.
 
Sinds 2011 was Bep weduwe. Ze bleef zelfstandig in
de Breitnerstraat wonen, totdat het vorig jaar niet meer
ging en ze verhuisde naar verzorgingshuis Verburgt –
Molhuysen in Oosterbeek. Na een kort ziekbed is ze
in vertrouwen heengegaan. Op 30 oktober is Bep in
besloten kring herdacht in de Dorpskerk. Daarna is zij
op Vredenoord begraven bij haar man. Wij wensen
haar kinderen met hun partners, kleinkinderen en
verdere familie sterkte toe om het verlies te dragen.
 
 Ds. Hette Domburg
 

DE DIACONIE
Wat een geweldige happening was de veiling na de
Oogstdienst.
Ondanks dat we maar met een kleine groep gemeen-
teleden samen in de kerk mogen komen, werden er
heel veel producten ingebracht om te gaan verkopen.
De oproep om creatief te zijn was niet aan dovemans
oren. Wat een diversiteit aan producten: bloemstuk-
jes, fruitschalen, groenten, honing, dahliaknollen,
wollen sokken, wenskaarten en ga zo maar verder.
En wat deden Aletta en Ad dat geweldig als veiling-
meester met charmante assistent. Alle producten
werden in een vlot tempo verkocht. En dan de op-
brengst: maar liefst 842 euro!!!!
 
Meer dan we ooit in de voorgaande jaren tijdens de
Oogstmarkt in het Dorpshuis wisten op te halen. Graag
wil ik u bedanken voor ieders bijdrage en inzet, om
zo'n prachtige start te maken met onze Najaarsactie.
Want ja, daar deden en doen we het allemaal voor:
de Najaarsactie voor het werk van ‘Het Fort’.
Tijdens de Oogstdienst heeft Gert Hutten ons weten
te inspireren voor dit werk.
Het Fort wil immers kinderen uit de wijk Arnhemse
Broek een kansrijke toekomst bieden.
Wel drie jaar achtereen worden kinderen uit armoe-
degezinnen opgevangen en begeleid, om zich maxi-
maal te kunnen ontplooien, om zelfvertrouwen op te
bouwen en positieve, waardevolle ervaringen op te
doen.
 
Voor al onze gemeenteleden, die niet de kans hadden
om bij de Oogstdienst aanwezig te zijn, kunnen we
melden, dat we de rest van dit jaar blijven collecteren
voor Het Fort.
Dus als u niet fysiek in staat bent, om op zondagmor-
gen een financiële bijdrage te leveren in ons collecte-
mandje, dan nodigen we u van harte uit om een bij-
drage over te maken op ons rekeningnummer.
 
Tot onze vreugde kwamen er al giften binnen. En
omdat goed voorbeeld goed doet volgen, geef ik nog
maar even ons banknummer: NL51 RABO 0303 9182
76 ten name van Diaconie Protestantse Gem.
Schaarsbergen. Wilt u er dan bij vermelden “Het Fort”.
Deze hele maand december gaan we nog door met
collecteren.
U zult begrijpen hoe benieuwd we zijn naar de eind-
opbrengst.
Zou die in deze corona-tijd enigszins in de buurt komen
van wat we eerdere jaren gewend zijn?
Aan de Diaconie zal het niet liggen en hopelijk aan U
ook niet.
Van harte aanbevolen!!!
 
Henny Beijer

6



NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Vanuit de classicale vergadering van Gelderland (de
classis is het overkoepelende orgaan van de Protes-
tantse Gemeenten) zijn toegestuurd een visienota en
de klassikale mededelingen. De visienota verwoordt
waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie
toe geroepen weet. Daarin wordt inzichtelijk gemaakt
in welke richting zich de Protestantse Kerk de komen-
de jaren wil ontwikkelen. Het is dus ook voor plaatse-
lijke kerken een belangrijke richtingwijzer. De nota
vormt tevens het uitgangspunt voor de beleidskaders
van de dienstenorganisatie van de PKN in Utrecht.
Enkele kerkenraadsleden vinden het nuttig om de nota
eerst in kerkenraadsverband en daarna eventueel met
gemeenteleden, te bespreken. Er wordt wel gecon-
stateerd dat de inhoud wellicht in wat meer 'gewoon'
Nederlands kan worden gezegd. Henny Roelofsen
zorgt samen met Else van Setten, met het oog op
bespreking in de januari-vergadering, voor een sa-
menvatting in ‘gewone-mensen-taal'.
De praktische invulling van de diensten tijdens de
laatste zondag van het kerkelijk jaar en met Kerst is
een volgend belangrijk punt van overleg. Bij de dienst
op de laatste zondag is familie van de overledenen op
uitnodiging aanwezig en die zitten dan vanzelfspre-
kend in de kerk. Zijn er meer dan 30 kerkgangers dan
gaan die naar het Dorpshuis.
Op Kerstavond wordt, vooral voor gezinnen met kin-
deren, een soort 'ommegang' georganiseerd. Daar-
voor dient men zich aan te melden en er wordt met
tijdsloten geregeld dat er niet teveel mensen tegelij-
kertijd aanwezig zijn. Ook kinderen uit Oosterbeek
worden uitgenodigd, Niels van Hunen neemt daarover
contact op met 'Oosterbeek'. Is er nog plaats na de
sluitingsdatum voor aanmelding, 15 december, dan
worden via Nextdoor alsnog mensen uit heel Schaars-
bergen ook uitgenodigd.
De Kerstnachtdienst wordt in samenwerking met
Oosterbeek van tevoren opgenomen en op de sites
gezet. Dominee Irene Pluim en cameraman Joop Bal
hebben hun medewerking al toegezegd. Dominee
Hette Domburg zal voor verdere uitwerking, contact
met hen opnemen. De ochtenddienst met Kerst en de
dienst op zondag 27 december zijn 'gewone' diensten
met maximaal 30 kerkgangers.
Henny Roelofsen geeft een toelichting op de brief die
aan alle gemeenteleden is gestuurd met de vraag om
een extra bijdrage. Daar zijn al enkele tientallen reac-
ties op gekomen. Henny zal in een komende Kerkklok
over de stand van zaken berichten.

Dominee Hette Domburg stelt voor om in het komen-
de winterseizoen de mensen iets meer 'mee te geven'
dan gebruikelijk. Hij stelt voor om op woensdagavon-
den van 17.00 tot 17.30 uur een korte vesper in de
kerk te organiseren. Daarin staan stilte, een Bijbelge-
deelte, een muzikaal item en gebed centraal. Er wordt
een vast stramien gevolgd en bij toerbeurt verzorgen
vrijwilligers de vespers.
De aankleding van de diensten met Kerst wordt be-
sproken. Er zal ook een kerstboom(pje) in het Dorps-
huis worden geplaatst. In en buiten de kerk worden
de kerstbomen in de week van 13 december opgezet,
mede i.v.m. de opname van de kerstnachtdienst.
De begroting van het college voor 2021 komt in de
volgende vergadering op de agenda. Er is bericht
binnen gekomen dat Michiel Vanhoecke een keer per
maand een zondagsdienst in Doesburg gaat spelen.
Over hoe wij dat 'muzikale gat' in het rooster gaan
vullen moet nog worden overlegd.
De begroting van de diaconie wordt behandeld. Die
roept geen vragen op en wordt goedgekeurd. In de
'veilingdienst' van 8 november komen Marielle Hutten
en haar man praten over het werk in het Broek. De
opbrengst van de najaarsactie gaat naar dat project.
Aletta en Ad Paul verzorgen de veiling.
Henny Beijer vraagt of er in de week van 17 tot 24
januari 2021 weer een gebedsdienst in het kader van
de eenheid van de kerk mag worden georganiseerd.
Dat is akkoord en dominee Hette Domburg regelt het
contact daarover.
 
Fred Bosman, scriba

BOEKENRUILKAST
Miste u de boekenmarkt (op Koningsdag) ook dit jaar?
Hebt u dat ook, dat boeken nog te mooi zijn om weg
te doen, maar dat u ze zelf niet meer wilt hebben?
Daarvoor was/is altijd de boekenmarkt op Konings-
dag. Hopelijk kunnen we het komend jaar weer Ko-
ningsdag vieren. Desalniettemin lijkt het ons een goed
idee om mensen van Schaarsbergen en bijvoorbeeld
 de omliggende campings de gelegenheid te geven
ook bij de kerk boeken te kunnen ruilen/lenen.
 
We zoeken daarvoor een kastje, liefst met glas in de
deurtjes. Dat kastje zal dan “weerproef” gemaakt
worden en kan dan dienst doen op een plekje bij onze
kerk. We kunnen daar dan boeken in zetten die ge-
ruild/geleend kunnen worden. Dat mogen allerlei
boeken zijn, ook kinderboeken!
 
We wachten uw telefoontje af…
 
Niels en Gerra van Hunen (026-4450289)
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FOTO'S OOGSTDIENST 8 NOVEMBER
Fotograaf Rens Plaschek heeft enige ter verkoop
aangedragen produkten op de veiling van 8 november
jl. op de gevoelige (zwart-wit)plaat vastgelegd.
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VERDER KIJKEN NOVEMBER -
DECEMBER - JANUARI
 
Wat jammer dat het geplande bezoek niet
door kon gaan in november!
 
Vitens had al eerder in oktober laten weten,
dat ze geen risico’s wilden lopen en dus kon
dat bezoek helaas niet doorgaan. Toen heb
ben we een ander “Corona- proef” plan be
dacht…Het werd dinsdag begin november en
er was weer een persconferentie, met daarin
nieuwe regels in verband met Corona en
daardoor kon dat nieuwe plan helaas ook niet
doorgaan!
 
Maar als het allemaal wel goed blijft gaan,
gaan we in Januari 2021 naar Kruispunt,
de opvang voor dak- en thuislozen in Arn
hem. Een nieuwjaar vol nieuwe kansen!!
 
Nicolien en Gerra

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Op 25 oktober jl. is overleden mevrouw B. van
Wijk-Sizoo, in de leeftijd van 95 jaar, wonende in
Huize Verburgt-Molhuysen aan de Utrechtseweg te
Oosterbeek.
 

SAMEN OP STAP IN DECEMBER
 
In verband met het Corona virus konden we niet op
stap met elkaar. Hopelijk gaat dat nu wel weer lukken.
Als de maatregelen iets versoepeld gaan worden en
we weer met meer dan 2 personen bij elkaar mogen
komen, gaan we op donderdagmiddag 10 december
a.s. naar de Walburgiskerk in Zutphen. De ons beken-
de Ds Ronald Heins is predikant in Zutphen. Eerst
bezoeken we deze grote kerk met de Liberije. Deze
bijzondere bibliotheek uit de 16e eeuw bestaat uit
ongeveer 750 boeken waarvan de meerderheid vast
ligt met kettingen. Een gids zal ons rondleiden. De
Liberije kunnen we met 5 bezoekers tegelijk bezoe-
ken. We zullen dan ook een combinatie maken: met
een gids die zal vertellen over de geschiedenis van
deze kerk en we maken de meditatieve rondwandeling
die Ronald heeft gemaakt voor deze kerk via een app
op de telefoon.

 
Na het bezoek aan de Grote - of Walburgiskerk zijn
we welkom in de kerk waar Ronald het meest voor-
gaat, “De Wijngaard”, een heel andere kerk waar hij
ons zelf het een en ander over zal gaan vertellen.
Deze bezoeken zijn Corona-proef te maken, 1.50 m
afstand, mondkapje, eigen vervoer.
 
Of samen uit eten mag, tegen de tijd dat deze Kerkklok
uitkomt, is nog de vraag. Maar ook zonder met elkaar
uit eten te gaan, lijkt me dit een leuk alternatief om
toch op stap te kunnen gaan.
 
Wilt U mee? Mail uiterlijk 7 december (12.00 u!! ) in
verband met de maatregelen en het reserveren van
de gids, naar GerravanHunen@hotmail.com.
U krijgt dan van mij de overige informatie, vertrektijd
en kosten, per mail toegestuurd. Mocht het toch niet
mogelijk zijn in het kader van Corona, dan hoort u dat!
 
Gerra van Hunen
 

OPBRENGST COLLECTEN OKTOBER
2020 EN RESULTATEN VERZOEK
EXTRA GIFT
In de maand oktober hebben de collecten de volgen-
de bedragen opgebracht:
 
Datum             Diaconie      Kerk  /  Gebouwen
                                                         en terreinen
 
04-10              €   98,60          €   80,15
11-10              €   99,00          €   60,00
18-10              €   69,75          €   83,00
25-10              € 112,05          € 104,80
 
De brief die naar alle gemeenteleden is gestuurd met
het verzoek om een extra gift over te maken als
compensatie voor de weggevallen collecteopbreng-
sten en misgelopen huuropbrengsten vanwege coro-
na heeft al een flink aantal reacties laten zien op onze
bankrekening. Ettelijke tientallen mensen hebben een
bedrag overgemaakt en dat heeft tot nu toe een bedrag
van ongeveer € 4.500,- opgeleverd.
 
Alle gevers wil ik op deze plaats hartelijk bedanken
voor hun bijdrage! We zijn hier erg blij mee. Ongetwij-
feld zijn er enkele mensen die er nog niet aan toe
gekomen zijn om een gift te doen. Welnu, dit kan nog
steeds en ook deze giften zullen dankbaar aanvaard
worden.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henny Roelofsen
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KINDERKERKNIEUWS 
Wat een geweldig nieuws: onze bijdrage aan de
Oogstdienst op 8 november jl.: het mozaïek met de
duif (het teken van hoop, hou vol!) heeft wel 30 euro
opgeleverd!
Goed gedaan hoor!! Namens de kinderen van “het
Fort” dank je wel!
 
Advent- en Kerstviering
De eerste Advent vieren we op zondag 29 november
met elkaar. In de decembermaand komen we alleen
nog op de derde adventszondag 13 december bij el-
kaar. Tussendoor krijg je nog een cadeautje thuisge-
bracht. Wat het is… een verrassing!
Helaas kunnen we dit jaar geen Gezinskerstnacht-
dienst vieren. Daarom is er iets anders bedacht. We
hopen dat dit wel door kan gaan! Je leest er meer over
in deze Kerkklok.
 
Hartelijke groeten van Bea, Chantal en Gerra
 

DE OUDERENKRING
Helaas kan de Ouderenkring van dinsdagmiddag 8
december a.s. niet doorgaan.
 
Mochten de regels versoepelen en zou het dan toch
kunnen doorgaan, dan bellen we iedereen het week-
end daarvoor!
 
We hopen elkaar gauw weer te zien
 
Hartelijke groet namens de leiding
Hennie van Hunen, 026 - 35 111 47

ACTIE KERKBALANS
U bent er nog niet mee bezig, maar het College van
Kerkrentmeesters wel. De Actie Kerkbalans 2021
wordt gehouden van 16 tot en met 30 januari 2021.
Ik zou graag ook onze vrijwilligers, die de envelop-
pen van de Actie Kerkbalans aan onze kerkleden
bezorgen, willen vragen hier alvast rekening mee
te willen houden.
Weet je nu al dat je niet kunt of weg bent, mail mij
dan even dan kan ik alvast iemand anders vragen.
 
Henk van Hunen, hendrikvanhunen@gmail.com

WERKGROEP DUURZAAMHEID
SCHAARSBERGEN
De Werkgroep Duurzaamheid Schaarsbergen orga-
niseert binnenkort weer een ‘Warmtecamera
wandeling’
Wil je zien waar je energie kan besparen bij je woning?
Loop dan mee met de warmtewandeling in Schaars-
bergen (corona-proof). Met een specialist van het
Energie Loket Midden Gelderland maken we de
warmtelekken van je woning zichtbaar.
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Wanneer:
Woensdag 9 of maandag 14 december in de avond.
(geef aan wanneer je kan)
Aanmelden bij:
Duurzaam.schaarsbergen@gmail.com
 
 
ELEKTRISCHE DEELAUTO’S: PROEFRIT EN ON-
LINE INFORMATIEAVOND
We sluiten als Werkgroep Duurzaam Schaarsbergen
aan bij het succesvolle en aantrekkelijke initiatief uit
andere wijken in Arnhem Noord. Komende weken kan
je een proefrit maken, én je vragen stellen over elek-
trisch deelvervoer op de online informatieavond.
 
Proefrit maken
Kom kennismaken met elektrisch deelvervoer. Op
zaterdag 28 november kan je tussen 11 uur en half
2 een proefritje maken en alles vragen wat je wilt weten
over autodelen. We zien je graag voor de Coöp in
Alteveer (Beethovenlaan).

DUURzSAAM KERKZIJN
Nationale klimaatweken
Dit jaar gaat vrijwel alle aandacht naar de situatie rond
Covid-19. Daarbij raakt de slechte situatie van het
klimaat, die in feite een veel grotere bedreiging vormt,
op de achtergrond. Van 12 oktober tot en met 6 no-
vember zouden de nationale klimaatweken worden
gehouden. Dan zouden burgers, bedrijven en instan-
ties (gemeenten, waterschappen, multinationals, e.d.)
vier weken lang allerlei activiteiten organiseren in het
land die de aandacht vestigen op wat er gebeurt op
het gebied van klimaat.
Door de huidige situatie kunnen echter veel activiteiten
geen doorgang vinden, dus zijn deze weken uitgesteld
naar 2021.                                                                   
                                                                    
De huidige situatie rond Covid-19 laat goed zien hoe
moeilijk het is om mensen te doordingen van gevaar.
Hoewel het aantal slachtoffers dagelijks wordt gemeld
blijven veel mensen regels ter bescherming negeren
en leven door alsof er niets aan de hand is. De ver-
slechtering van het klimaat is veel minder eenvoudig
duidelijk in begrijpelijke cijfers aan te geven. De
maatregelen die door de politiek, maar ook door
onszelf, worden genomen zijn wat druppeltjes op een
gloeiende plaat. Net als bij de Covid-19-maatregelen
lijken we vooral door te willen leven zoals we de
laatste jaren hebben gedaan en niet bereid te zijn iets
van onze verspillende welvaart in te leveren. Als we
met zijn allen onze verspilling tegengaan houden we
nog voldoende over voor een welvarend leven. Zo
kunnen we de klimaatverslechtering enigszins tempe-

 
Online informatieavond, 26 november van
19:30-21:00 uur
In één uur tijd krijg je meer te horen over hoe elektrisch
deelvervoer in Nederland vorm krijgt, en waarom
Arnhem Noord heeft gekozen voor een model waarin
alles goed geregeld is. Ook is er de mogelijkheid om
vragen te stellen. Laat even weten of je erbij bent.
(info@duurzaamcraneveer.nl)
We ontmoeten elkaar via Zoom: Meeting ID: 952 1456
9571, wachtwoord: 701621
Van 19:30 tot 20:00 inloop, en de mogelijkheid om je
techniek even te testen. Om 20:00 uur precies begin-
nen we.
TIP: installeer als voorbereiding de Zoom app op je
computer/tablet of mobiel (https://zoom.us/).

 
Meld je aan
Snel elektrische deelauto’s in Schaarsbergen? Meld
je nu aan op de website: www.wedrivesolar.nl/arnhem
 
Snelle ontwikkelingen
In Arnhem is afgelopen maart de eerste deelauto van
We Drive Solar – een Renault Zoë – neergezet (In
Arnhem West). Intussen staan er al zes van deze
wagens (incl. een Tesla Model 3), en de vloot groeit
langzaam maar zeker. Sinds september staat er ook
een auto in Alteveer.
Wanneer je een abonnement afneemt, kan je van alle
We Drive Solar auto’s gebruik maken, ook die op
andere plekken in Nederland (vooral in Utrecht).
 
Meer informatie: www.duurzaamcraneveer.nl/deel-
autos/ en www.wedrivesolar.nl
 
Werkgroep Duurzaam Schaarsbergen / duurzaam.
schaarsbergen@gmail.com
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ren. Dit jaar viel Earth Overshoot day (zie vorige
Kerkklok) bijvoorbeeld 3 weken later dan verwacht;
gewoon doordat we minder kochten. We kunnen er
dus samen iets aan doen!
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG Elst
 
DUURzSAAMheidstip:
Stop met verspillen om de verslechtering van het kli-
maat tegen te gaan.
Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@gmail.
com

GRATIS ADVENTSKALENDER
In de adventskalender vindt u veel inspiratie: elke dag
een vraag om over na te denken, een idee om mee
aan de slag te gaan, een gedicht, lied, citaat of recept.
 
U kunt de kalender gratis bestellen via petrus.protes-
tantsekerk.nl/adventskalender.

ALSOF DE HEMEL OPENGAAT
Met Kerst voor de deur noemt theoloog en musicus
Hanna Rijken (40) uit Utrecht in één adem drie favo-
riete kerstliederen. "Maar het allermooiste is toch
'Hoor de engelen zingen de eer', lied 481 in het
Liedboek. Een prachtig lied dat altijd aan het eind van
het Festival of Lessons and Carols gezongen wordt.
Veelstemmig, met in het laatste couplet een hoge
bovenstem. Ik houd het dan niet droog. Voor mij is het
alsof de hemel dan opengaat. Bij de tweede regel, in
het Engels 'Glory to the newborn King' zie ik rond de
troon van God de engelen staan, die onophoudelijk
van zijn glorie zingen. Op aarde worden we opgeroe-
pen onze stem te geven en die 'in het koor te voegen'. 
Op dat moment stemmen hemel en aarde met elkaar
in. Het zingen geeft me moed, het geeft richting aan
mijn leven. De lofzang gaande houden: voor mij per-
soonlijk is dat mijn roeping.
(Overgenomen uit 'het decembernummer van Petrus,
het blad over geloof, hoop en liefde in de Protestantse
Kerk.)
Hanna Rijken was niet zo lang geleden op een ge-
meenteavond in Schaarsbergen en wij mochten ge-
nieten van haar enthousiasme en bevlogenheid als
het gaat over zingen en muziek.

PETITIE
 
Samen met twaalf andere humanitaire organisaties
roep kerk in Actie het kabinet op om – naast de
honderd kinderen die in Nederland welkom zijn –
nog eens 400 jonge asielzoekers uit Griekenland
op te vangen.
 
Kerkinactie.nl/petitie

VLUCHTELINGENKINDEREN OP
LESBOS
- Er verblijven 18.437 vluchtelingen op Lesbos.
- Van dit aantal is 23 procent vrouw en 40 procent kind.
- Per 10 kinderen zijn er 7 jonger dan 12 jaar.
- Ongeveer 11 procent van de kinderen reist alleen of
gescheiden van zijn/haar familie.
- Op Lesbos zijn er zes opvanglocaties voor alleenrei-
zende minderjarigen. Er is plek voor 148 
  kinderen.
 
(Bron: Borderline Lesvos, juni 2020)

.WERKTIJDEN PREDIKANT
In een vorige Kerkklok heb ik geschreven dat de situ-
atie bij ons thuis vanaf 1 december gaat veranderen.
Petra is vanaf die datum voltijds in dienst bij Defensie
als Geestelijk Verzorger. Zij wordt de komende jaren
verbonden aan de kazerne in Vught. Dat betekent voor
mij dat ik vanaf 1 december mijn werktijden iets ga
aanpassen, zodat ik ’s middags onze kinderen thuis
kan opvangen. Tot nu toe had ik maandag als vrije
dag en werkte ik de andere vier dagen van ’s ochtends
tot eind van de middag (en avonden wanneer er een
afspraak of bijeenkomst was). Vanaf 1 december zal
ik van maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 uur tot
14.30 uur werken en verder de gebruikelijke avonden
en zondagen. ’s-Ochtends tussen 9.00 en 10.00
probeer ik vrij te houden van afspraken, zodat ik tele-
fonisch dan goed bereikbaar ben.
Ds. Hette Domburg

zie ook pagina 14
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nogmaals: de Oogstdienst
Een foto van het prachtig opgemaakte stuk van
Ríekje Groothedde,  dat in de kerk stond bij de
Oogstdienst 2019
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29 november-5 december: Huis-aan-
huiscollecte voor vluchtelingenkinde-
ren Griekenland
 
Het is bijna zover.
 
 
Van 29 november-5 december collecteren we - volle-
dig coronaproof! - voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Hun situatie is, na de brand in Moria,
urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblij-
ven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse
Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten
sommigen daar wel drie jaar.
 
 
Een van hen is Anis Gul uit Afghanistan. Ze zegt: “Ik
wilde helemaal niet weg uit mijn land. Afghanistan is
een prachtig land waar mensen hun kinderen een
goed leven willen bieden. Maar oorlog maakt dit on-
mogelijk en slechte mensen zorgen ervoor dat wij niet
naar school kunnen en dat je er je leven niet zeker
bent. Ik ben gevlucht omdat ik in vrede wil leven, naar
school wil en mijn dromen wil waarmaken. Veel geld
of een duur huis hoef ik niet, als ik maar bij mijn fami-
lie kan zijn en niet al jong hoef te trouwen.”
 
 
Iets groots neerzetten
 
Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organi-
seert, helpt de vluchtelingenkinderen in Griekenland
met voedsel, kleding en onderwijs en probeert ze op
een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd
plekken gaan collectanten in de eerste week van
december langs de deuren. “Ik vind het vreselijk wat
die kinderen in Griekenland meemaken. Ze hebben
er niet om gevraagd en part noch deel aan de situatie”,
vertelt een collectant. “Als ik dan aan mijn eigen kin-
deren denk, kun je toch alleen maar dankbaar zijn dat
ze hier geboren zijn, en niet daar. Daarom collecteer
ik, en ik hoop dat mensen gul geven. Als we allemaal
iets kleins doen, kunnen we met elkaar iets groots
neerzetten!”
 
 
In de knel
 
Kerk in Actie is het diaconale programma van de
Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet
zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De
projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen
slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die
niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven
in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk

in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door
oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.
nl/griekenland.
 
 
 
Geef gul aan de collectant! Namens alle vluchte-
lingenkinderen in Griekenland: dank voor uw
betrokkenheid.
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  Strolaan 20, 6816 PN Arnhem


