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BIJ DE ZONDAGEN
In ieder geval tot en met zondag 7 februari a.s. maken
we iedere week een online kerkdienst samen met de
Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. We
zullen hiermee doorgaan totdat de maatregelen ver-
soepeld worden en het weer mogelijk is om op zon-
dagmorgen bij elkaar te komen in de kerk. De diensten
zijn bij te wonen via onze website: www.dorpskerk-
schaarsbergen.nl/online-kerkdiensten
 
Hieronder een overzicht van de voorgangers per
zondag, als de corona-beperkingen na 7 februari
versoepeld worden. Is dat niet het geval, dan zullen
ds. Pluim en ds. Domburg elkaar blijven afwisselen in
de online vieringen.
 
 
Zondag 7 februari, zondag Werelddiaconaat,    
                                ds. Irene Pluim
 
Deze viering wordt voorbereid samen met de werk-
groepen voor zending, werelddiaconaat en ontwikke-
lingssamenwerking van beide gemeenten.
Er wordt vandaag gecollecteerd voor partners van
Kerk in Actie in Bangladesh. Bangladesh is vaak in
het nieuws vanwege overstromingen. Door de kli-
maatverandering zullen die helaas steeds vaker
voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van
de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct
gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie
helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar
ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstro-
ming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door
gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm
en regen. Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege
overstromingen. Door de klimaatverandering zullen
die helaas steeds vaker voorkomen.
 
 
Zondag 14 februari, 6e zondag na Epifanie,   
                                  ds. Hette Domburg
 
 
Zondag 21 februari, 1e zondag van de 40 Dagen-
tijd,                            ds. Hette Domburg
 
 
Zondag 28 februari, 2e zondag van de 40 Dagen-
tijd,                            ds. Florie van de Hoek
 
 
Zondag 7 maart, 3e zondag van de 40 Dagentijd, 
                                   ds. Wilma Hartogsveld

VOETEN WASSEN
In de Week van gebed voor de eenheid lazen we
Johannes 13, waar Jezus de voeten van zijn leerlingen
wast. Het deed me denken aan een tweedaagse Bij-
belstudie in een dorpje in Mozambique.
De meeste deelnemers waren vrouwen uit het dorp.
Sommigen waren verlegen en durfden nauwelijks iets
te zeggen. Anderen voerden het hoogste woord. Zo
gaat dat bij ons ook, denk ik.
Eén vrouw staat me nog voor ogen. Ze wilde niets
zeggen, bang dat ze iets verkeerds zou zeggen of
overtuigd dat ze niets wist. Het kostte moeite om haar
te overtuigen, dat ook haar stem gehoord moest
worden. Dat ook zij iets bij te dragen had en dat
zonder haar bijdrage ons werk niet af was. Het kostte
evenveel moeite om de anderen het geduld te laten
opbrengen, om ruimte te maken voor deze vrouw van
weinig aanzien.
Uiteindelijk zei ze wat zij ervan dacht. En het was
waardevol. En dát ze iets zei, was achteraf gezien het
meest waardevolle, bevrijdende moment van dat
weekend.
Het was daar gewoonte dat vrouwen voor de maaltijd
met een kan warm water, een teiltje en een handdoek
bij iedereen langs gingen, zodat men de handen kon
wassen. Ik stelde aan de studenten voor dat wij dat
zouden doen in plaats van de vrouwen uit het dorp.
Om iets zichtbaar te maken van waar Jezus in geloof-
de.
Het duurde niet lang, of de kan met water werd uit mijn
handen getrokken. Het was te heftig voor de mensen,
dat we de rollen zo omdraaiden. Ik vond het ongepast
om het op de spits te drijven – uit respect voor de
mensen ter plaatse. Gelukkig konden enkele studen-
ten wel hun dienende rol voortzetten.
 
Vanwege het verzet van Petrus tegen de voetwassing
door Jezus, moest ik weer aan dat moment denken.
En de aanwezigheid van die ene vrouw, die eerst niets
durfde zeggen, maakt voor mij duidelijk waarom Jezus
tegen Petrus zei: als ik je voeten niet mag wassen,
kun je niet bij mij horen.
Als je niet toestaat dat liefde de bestaande verhoudin-
gen doorbreekt, blijft alles bij het oude. En het oude
betekent, dat sommige mensen altijd in de schijnwer-
pers staan en anderen nooit gehoord worden. Dat de
een heerst en de ander dient. Zo kan het onder de
leerlingen van Jezus niet zijn.
 
Heb elkaar lief, zei Jezus. Wees bereid om te dienen.
Doorbreek de patronen waarin mensen vastzitten.
Laat ieder tot haar recht komen. Heb elkaar lief.
 
Ds. Hette Domburg
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NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Als gevolg van de corona-maatregelen is er in de
maand januari geen kerkenraadsvergadering ge-
weest. Ook de vergadering van februari zal komen te
vervallen en wat er daarna gaat gebeuren is voorlopig
nog onzeker.
Alleen het moderamen (dat is het dagelijks bestuur
van de kerkenraad) heeft vergaderd, want we moeten
als kerkelijke gemeente toch wel blijven functioneren.
Het moderamen heeft namens de kerkenraad beslo-
ten om de samenwerking met de Protestantse Ge-
meente Oosterbeek/Wolfheze voor wat betreft de
Kerkdiensten op internet, voorlopig voort te zetten.
De diensten zullen zoals gewoonlijk afwisselend in
Oosterbeek en Schaarsbergen worden opgenomen
en op de website gezet (met wederom onze grote
erkentelijkheid voor de heer Joop Bal als cameraman
en samensteller).
Het Dienstencentrum van de PKN heeft dringend
geadviseerd om niet meer te zingen, ook niet met een
klein groepje, in de diensten die worden gestreamed
en opgenomen. De kerkenraad van Oosterbeek/
Wolfheze en wij in de Dorpskerk in Schaarsbergen
hebben besloten om dat advies op te volgen.
 
Fred Bosman, scriba
 

OPBRENGST COLLECTEN DECEM-
BER 2020
In de maand december hebben de collecten de vol-
gende bedragen opgebracht:
 
Datum             Diaconie         Kerk, Gebouwen
                                               en terreinen
 
06-12              € 137,95          €   76,65
13-12              €   97,70          €   80,20
 
De bloemenpot bevatte op 30 december een bedrag
van € 11,80. Veel minder dan we gewend zijn, maar
wel begrijpelijk in het bijzondere jaar 2020.
In het laatste deel van december hebben we aan
giften ongeveer € 2.000,- binnen gekregen met om-
schrijvingen zoals: ‘extra gift’, ‘collectegeld’ of ‘be-
stemd voor onderhoud’. We stellen deze giften zeer
op prijs.
 
Henny Roelofsen

Op het moment van dit schrijven moet de Actie Kerk-
balans 2021 nog van start gaan.
(16 t/m 30 januari 2021)
Misschien komen de lopers voor de KerkBalans later
bij u aan de deur dan u gewend bent, dat komt dan
door deze onzekere tijd. Desondanks hoop ik dat de
vrijwilligers, die de enveloppen rondbrengen en weer
ophalen daar in slagen. Hen wil ik in de eerste plaats
hartelijk bedanken voor hun inzet. U mag mij natuurlijk
ook het antwoordstrookje mailen dan hoeft de loper
het niet meer bij u op te halen. Maak een foto of een
afdruk en verstuur die dan naar hendrikvanhunen@g-
mail.com
 
Eind februari hopen we dan de balans op te kunnen
maken, door alle ontvangen antwoordstrookjes te in-
ventariseren. Op basis van uw toezeggingen kunnen
wij als kerk te Schaarsbergen uitvoering geven aan
ons beleidsplan 2021. Het is daarom voor ons van
belang dat we alle antwoordstrookjes op korte termijn,
graag ingevuld, weer terugontvangen. Mocht de loper
u gemist hebben dan kunt u de antwoordenveloppe
altijd nog zelf afgeven of opsturen.
Kerkrentmeesters:  Strolaan 20, 6816 PN  Arnhem
 
We laten u in de Kerkklok weten hoeveel de totale
toezegging is geworden.
Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmees-
ters,
Henk van Hunen
Tel. 026-3511147
Mail: hendrikvanhunen@gmail.com
 

UIT DE GEMEENTE
Verhuisd:
Wim Bongers en Ans Munster: van Lage Erf 7, naar
Leiden (Zijlsingel 78, 2315 KH)
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AFSCHEID WIM BONGERS
Het is alweer een paar maanden geleden dat ik bij
"Groeten uit de gemeente" met jullie deelde dat ik
Schaarsbergen zou gaan verlaten. Dat afscheid is nu
aangebroken.
Als jullie dit lezen woon ik in Leiden in de "weverswo-
ning" van mijn lief Ans Munster, in het centrum van de
stad. Vandaar uit gaan we zoeken naar een wat gro-
tere woning om gezamenlijk een nieuwe start te
maken. Graag had ik natuurlijk vele afscheidshanden
willen schudden en hier en daar een knuffel willen
geven en zeker bij de koffie iedereen op gebak willen
trakteren, maar helaas...  Want aan de kerkgemeen-
schap Schaarsbergen heb ik wel heel goede herinne-
ringen in de 38 jaar dat ik hier gewoond heb.
We waren net ingericht of ik zat al in de werkgroep die
zich bezig hield met fusie- besprekingen tussen Her-
vormd en Gereformeerd Schaarsbergen: dat lijkt al
lang geleden. Daarna in de vele jaren dat ik deel mocht
uitmaken van het College van Beheer hebben we
ondermeer :
- de kerk verbouwd : vroeger waren er twee kleine
zijuitgangen van de kerkzaal naar het portaal, dat werd
nu één centrale toegang. (Even terzijde, na de recen-
te verbouwing is het kerkgebouw helemaal functioneel
en prachtig geworden.)
- een nieuw orgel geplaatst;
- het Dorpshuis uitgebreid;
- na een jarenlang meningsverschil met de gemeente
Arnhem de begraafplaats uitgebreid;
 
Ook in de beroepingprocedure van Rudolf Oosterdijk
en onze huidige predikant heb ik een rol mogen
spelen. In de tijd van Rudolf zat ik ook een tijd met
veel plezier in de redactie van dit blad. Met een heel
goed gevoel denk ik terug aan al deze kerkelijke acti-
viteiten en dank daarbij iedereen voor de fijne samen-
werking.
Met mijn vrouw Marijke en mijn twee kinderen,  Brent
en Hilde, hebben we ook een heel gelukkige tijd in
Schaarbergen gekend. Helaas is er ook een verdrie-
tige periode geweest : Tien jaar geleden is mijn vrouw
Marijke na een lang ziekbed overleden. Zij ligt begra-
ven tussen vrienden, verdrietig maar ook mooi.

Daardoor zal ik ook voor altijd met Schaarsbergen
verbonden blijven.
Maar vooral vol goede herinneringen, zit ik nu in Lei-
den met inspiratie werkend aan een nieuwe levensfa-
se met mijn nieuwe liefde Ans.
Het gaat jullie allen goed en met de hoop op gezelliger
tijden zonder Covid-19 of een variant ervan, doe ik
jullie de hartelijke groeten toekomen vanuit Leiden.
 
Wim
N.B. Wanneer ik  de buurt ben zal ik zeker nog wel
eens een kerkdienst bijwonen.
 
HARTELIJK DANK VOOR DE
BLOEMEN
Wij waren blij verrast door het prachtige
boeket, dat wij van de kerk ontvingen in
verband met ons 50-jarig huwelijk.
Veel dank daarvoor.
Jopie en Dick Smits

NIEUWS VAN SPRINGLEVEND
Als iedereen de bloemetjes buiten zet is het feest
in het dorp
Afgelopen december waren wij deel van het team, dat
in Schaarsbergen bloembollen heeft uitgedeeld. Wij
doen graag mee met initiatieven die gericht zijn op
verbinding in het dorp.
We hebben veel leuke reacties gekregen op de kro-
kussen. Bij ons staan ze al in bloei, bij jullie ook?
We zijn afgelopen tijd op weg geholpen, door onze
pioniersbegeleider Otto Grevink, met het vervolg van
het pioniersplan. Het pionieren is een constant proces
en daarom is het goed om elke keer terug te gaan naar
het plan om te kijken of we op de goede weg zijn.
 
Met twee werkende mensen in de zorg en thuis een
paar thuiswerkers is het rustig maar gezellig in de
pastorie. Er is gelukkig nog geen corona op het werk.
Het is fijn om in deze tijd toch mensen om je heen te
hebben om leuke dingen mee te doen.
 
Zondags kijken we met de mensen die aanwezig zijn
samen een kerkdienst via de laptop. Dit is mooi om
samen te beleven, omdat we vaak allemaal naar onze
eigen kerk gaan. We drinken dan koffie en delen
meningen over de preek. Het zorgt voor een echt
zondagsgevoel al missen we de fysieke kerkgang wel.
Terwijl we dit schrijven zitten we nog middenin de
lockdown.
We hopen jullie snel te ontvangen in de pastorie of te
zien bij een kerkdienst.
Heb je vragen voor ons, mail gerust: info@springle-
vend.nl
Christine
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ONZE ADVERTEERDERS
Elke maand valt er bij onze gemeenteleden een
Kerkklok op de mat. De redactie spant zich er voor in
dat het blad er goed en verzorgd uitziet, o.a. door
steeds een pakkende foto op de voorpagina te plaat-
sen. Op de achterste 2 pagina’s staan steeds onze
trouwe adverteerders afgedrukt. Sommige van hen
zijn lid van onze gemeente, andere sympathiseren met
onze kerk en hebben daardoor de bereidheid om in
ons blad te adverteren.  Het zal u duidelijk zijn dat we
met de opbrengst van deze advertenties  de kosten
van drukken en verzenden  en dus uw abonnement
op de Kerkklok betaalbaar kunnen houden.  En
daarom vindt de redactie het een goede zaak om af
en toe een van de adverteerders eens wat uitgebreider
voor uw voetlicht te brengen. In de hoop dat, als u een
aankoop moet doen of een reparatie/restauratie moet
laten uitvoeren, eens aan onze adverteerders zult
denken. Voor wat, hoort wat, is het spreekwoord.
 
De adverteerder, die we ditmaal aan het woord laten,
is geen onbekende voor ons.  Immers, ten tijde van
de renovatie en uitbreiding van het Dorpshuis, toen
nog Kerkelijk Centrum geheten, heeft ze voor ons alle
stoelen van het Dorpshuis van nieuwe bekleding
voorzien. We hebben het over
 
                          FEMKE NOUT
  ANTIEKRESTAURATIE EN MEUBELSTOFFERING
                                                                                 
 
 

 
 
U vindt haar advertentie op de voorlaatste pagina
rechts onderaan.  Op een vroege maandagmorgen in
januari zit ik bij haar in haar atelier in Oosterbeek.
Onder het genot van een kop koffie gaan we aan de
praat:

Femke, wat leuk dat je ongeveer een jaar geleden
bereid bleek bij ons te gaan adverteren.  Wat waren
je overwegingen om ja te zeggen op ons verzoek
om een leeggevallen plaatsje op de pagina in te
vullen?
Ja, toch die herinnering aan die stoelen in jullie ker-
kelijk centrum.  Mijn vader, die toen al praktisch blind
was, heeft toen van al die zittinkjes de nietjes verwij-
derd.  Hij deed dat gewoon op de tast, maar feilloos.
Toen ik terugkwam van een vakantiereisje had hij thuis
alles keurig voor elkaar en kon ik gelijk met stofferen
beginnen. Hij vond het een heerlijk karweitje om te
doen en ik vond het fijn hem daarmee nog in zijn oude
vak aan het werk te kunnen zetten.  Al met al heb ik
er een beetje een zwak voor Schaarsbergen aan
overgehouden. Ik heb ook op jullie leuke kerstmarkt
gestaan met mijn werk en daar ook leuke opdrachten
aan overgehouden.
 
Je vak is antiekrestauratie en meubelstoffering.
Hoe ben je daartoe zo gekomen?
Ik heb de zaak overgenomen van mijn vader, die zijn
leven lang dit werk gedaan heeft en een vakman tot
in zijn vingertoppen was.  Als kleuter was ik al vaak in
zijn atelier en keek hoe hij bezig was.  Hij heeft mij het
vak grondig geleerd.  Er is trouwens in Amsterdam
een opleidingsmogelijkheid voor. Maar een betere
opleiding dan bij mijn eigen vader was er niet. Daar-
naast was hij een man met veel levenswijsheid, die
mij ook in breder opzicht heel veel heeft bijgebracht.
 Hij is bijna 90 geworden en heeft tot hoge leeftijd altijd
nog meegewerkt.  Hij startte in Oosterbeek in 1947,
dus kort na de oorlog.  Ik heb in 1987 de zaak over-
genomen toen ik 25 was.
 
Hoelang doe je dit al en vind je het nog steeds
leuk?
Ik doe dit werk al vanaf 1979 en vind het nog steeds
het leukste wat ik voor mijzelf zou kunnen bedenken.
 
Als ik hier om me heen kijk, staat het vol met te res-
taureren meubelen. Dat moet dus allemaal nog ge-
daan worden en het meeste nog binnen een redelijke
tijd. Lukt dat wel?
Het levert me best wel de nodige druk op, iedereen
wil graag binnen afzienbare tijd zijn spullen terugzien,
maar tot op heden lukt me dat toch vrij aardig.  En
uiteindelijk moeten de mensen, die meubelen nieuw
kopen ook vaak enige maanden wachten op de leve-
ring.
 
Je hebt hier wel heerlijk de ruimte in dit atelier.
Heb je hier altijd gezeten?
Nee, eerst aan de Voorinkstraat en daarna op de
Johannahoeve. Maar die locatie wordt herontwikkeld
en toen vond ik deze ruimte.  Hier heb ik  het alweer
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zo’n 14 jaar  prima naar mijn zin. Ik heb een trouwe
metgezel  in mijn hond Luca, die hier heerlijk de hele
dag rondscharrelt en mij er toe brengt om tussen de
middag wel eens een frisse neus te halen in de mooie
uiterwaarden  van de Rijn
 
Laat je altijd vooraf weten waar de klant qua kosten
ongeveer op moet rekenen? Het hangt natuurlijk
ook af van de soort stof, die men uitkiest.
Ik neem mijn opdrachten altijd van tevoren aan voor
een vaste prijs en uiteraard speelt de prijs van de stof
daarbij een rol. En er zijn tegenwoordig zulke prach-
tige stoffen. Kijk maar eens naar onderstaande stoel,
die geheel bekleed is met papegaaienstof. Met een
mooi bijpassend biesje  er omheen heb je toch een
juweel van een meubel!

                                                                      
Het straalt van je af, dat je je werk met veel plezier
doet. En dat je een goed produkt aflevert is te zien
aan wat ik hier om me heen zie staan. Ik denk dat
ik jouw werk van harte aan onze lezers kan aanbe-
velen. En dat doe ik bij deze. Hartelijk dank voor
de tijd, die je me even gunde en veel succes met
 jouw mooie werk.
 
Teun Alblas

ANTEPENDIUM  EN LITURGISCHE
KLEUREN
Heeft u dat ook? Dat u wel eens wat meer zou willen
weten over kerkelijke gebruiken, gewoontes?
Ik  wilde graag wat meer weten over de geschiedenis
en het gebruik van het antependium en over liturgische
kleuren. Ik ben op zoek gegaan naar informatie via
internetsites en wat ik heb gevonden wil ik graag met
u delen
Voor velen is hetgeen ik heb geschreven wellicht al
bekend, maar misschien komt u toch iets nieuws
tegen.

                                 
Het antependium
Het woord antependium komt uit het latijn en betekent 
voorhangsel. Het “kleed” dat voor de preekstoel hangt.
We kennen het antependium vanaf de vierde eeuw na
Christus. Voor die tijd hadden de gelovigen geen vaste
ruimte voor hun kerkelijke vieringen en werd een lin-
nen, damasten of zijden kleed gebruikt  voor over de
altaartafel.
Het antependium was aanvankelijk een versierde
stoflap die voor het altaar hing . In het begin sierde
 het antependium  de Joodse tabernakeltent en later
de joodse tempel.
In de Middeleeuwen werd dit vaak vervangen door
een bekleding van steen of hout, soms zelfs bekleed
met edelmetaal. In die tijd zag men op het antependi-
um afbeeldingen van Christus, Maria, engelen of
heiligen. Er werden ook gebeurtenissen uit de Bijbel
afgebeeld. Soms werd ook de achterzijde van het
altaar op een dergelijke wijze versierd, men noemde
dat een dorsale.
Sinds 1570 werd in de katholieke kerken het antepen-
dium in stof voorgeschreven en werd  het gebruikt om
de kleuren van het kerkelijk jaar aan te geven. De stola
van een voorganger heeft dezelfde kleur als het ante-
pendium.

Wat zijn de liturgische kleuren?
We zien dat de kleuren paars, wit, groen en rood elkaar
afwisselen. Elke kleur is passend bij een bepaalde
kerkelijke periode en elke kleur heeft een eigen bete-
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kenis. Voor sommige kleuren is de betekenis  verbon-
den met  kleuren zoals die in de bijbel genoemd
worden en er zijn kleuren die een traditionele beteke-
nis hebben. Over deze kleuren volgt  hierbij de uitleg.
                                          
Kleuren en symboliek van het kerkelijk jaar
 
Wit is de enige kleur die sterk verankerd is in de bijbel.
Van oudsher de kleur van de doop. De kleur wit staat
voor reinheid, licht , feest.
Openbaring 3:4 (wit is de kleur van het koninkrijk van
God) en Openbaring 7: 9,14  (de getuigen die gewas-
sen zijn in het bloed van het Lam dragen de kleur wit) 
 
Paars is de kleur van Advent, tijd van voorbereiding
op het kerstfeest, ook gebruikt  tijdens de veertig da-
gentijd. Paars staat voor ingetogenheid, en inkeer.

Roze: deze kleur wordt slechts twee zondagen per
jaar gebruikt , namelijk in het midden van de Advents-
tijd en het midden van de veertigdagentijd.  De kleur
roze wordt gevormd door paars en wit. Het paars van
de inkeer wordt vermengd met het wit van het feest.

Groen is de liturgische kleur als er geen kerkelijke
feesten of hoogtijdagen zijn. Groen is de kleur van
hoop, groei en toekomst.

Rood is de kleur die verbonden is aan het vuur van
de Heilige Geest. En natuurlijk de kleur ook van de
liefde.  De kleur rood staat ook voor bloed en verwijst
naar de martelaren die stierven omdat zij van hun
geloof in Jezus bleven getuigen. De kleur rood wordt
ook gebruikt  in diensten waarin ambtdragers worden
bevestigd.
 
Cora Stegman

NIET MEER ZINGEN IN DE KERK !!
Onderstaand artikel namen we over uit de nieuwsbrief
van PETRUS, het blad van de PKN:
 
De coronapandemie houdt ons allen in de greep.
Gelukkig is er een begin gemaakt met vaccineren.
Maar nog is het einde niet in zicht… De gevolgen van
de pandemie zijn zwaarder dan ooit. De lockdown
duurt voort. Varianten van het virus maken het nog
zorgelijker waardoor we adviseren in het geheel niet
meer te zingen.
 
Het zijn zware en verdrietige tijden voor ons allemaal.
Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer ge-
woon bij elkaar komen en uit volle borst zingen? Wat
rest ons nog als gemeente van Christus? Wat zullen
we bidden? 
 

Worstelende met het advies om niet meer te zingen
in de eredienst hielpen mij de eerste woorden uit de
berijming van Psalm 65: ‘De stilte zingt U toe, o He-
re’. In de onberijmde versie: ‘U komt toe stilheid, een
lofzang!, o God, op Sion’ (Psalm 65:2, Naardense
vertaling). 
Deze woorden troosten mij in deze verdrietige situatie.
De noodgedwongen stilte, het niet hardop zingen in
de eredienst is ook aanbidding, toewijding en lofprij-
zing van God. God die troont op de lofzangen van
Israël (Psalm 22:4) hoort ook ons zwijgen als loflied. 
Psalm 65 geeft woorden aan mijn gebed in deze tijd
van lockdown. 
 
 
Gebed
 
Eeuwige God, 
U die woont en troont in Sion, 
hoorder van het gebed,
tot U komen wij
in stilte
niet goed wetend wat te bidden. 
We zijn uit het veld geslagen 
niet in staat om bijeen te komen 
en uit volle borst U de lof te zingen. 
We zijn stilgevallen 
en weten niet hoe lang alles nog zal duren, 
zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan kan 
en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld zullen raken. 
In deze nood komen wij toe U, 
in stilte
biddend om gehoor
om vertroosting 
om nabijheid 
om perspectief. 
Hoor ons:
wees ons genadig!
U, die onze stilte hoort en peilt, 
hoor ons stil zijn als loflied,
als aanbidding 
als roep om genade en ontferming. 
‘Tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende
die alle schuld vergeeft’*
Geef ons kracht om het vol te houden,
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort, 
geloof om de moed niet te verliezen.
Van U is immers het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen. 
 
Ds. René de Reuver / scriba generale synode
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ENKELE GEDACHTEN
Luther over afstand houden in tijden van pest.
Een collega predikant deelde in oktober onderstaand
bericht via internet.
 
“Maarten Luther gaf het volgende advies aan voor-
gangers toen de pest uitbrak in Wittenberg in 1527.
‘Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en
beschermen. Vervolgens zal ik ontsmetten, de lucht
helpen zuiveren, medicijnen toedienen en die ook zelf
nemen. Ik zal plaatsen en personen mijden wanneer
mijn aanwezigheid niet noodzakelijk is, om te voorko-
men dat ik besmet raak en dan door mijn onachtzaam-
heid ook anderen besmet, met mogelijk hun dood tot
gevolg.
Als God mij tot zich wil nemen, dan weet Hij mij te
vinden. Tot die tijd zal ik doen wat Hij van mij verwacht
en ik zal niet verantwoordelijk zijn voor mijn eigen dood
of de dood van anderen. Maar als mijn naaste mij nodig
heeft, dan zal ik hem niet mijden maar vrijmoedig naar
hem toegaan. Zó is een Godvrezend geloof: het is niet
onbezonnen en roekeloos, en het stelt God niet op de
proef.’

 

boetvaardigheid en onthouding.
 
Laten we onszelf op deze dagen dus een extra taak
in onze dienst opleggen: persoonlijke gebeden en
onthouding van eten en drinken. Ieder moet op zijn
eigen manier de voor hem geldende maat overtreffen
in de vreugde van de Heilige Geest en uit vrije wil een
offer brengen aan God. Dat wil zeggen: zich lichame-
lijk iets ontzeggen, met eten en drinken, of met slaap,
met praten of grappen maken, en op die manier in de
vreugde van het geestelijk verlangen uitzien naar het
heilige Pasen.’ (Benedictus, Regel. Richtsnoer voor
monastiek leven, uitg. Damon (2014), p. 122.)
 
Er is in deze ruimte voor ieder om zichzelf een extra
taak op te leggen, passend bij het eigen leven. Het
gaat erom dat je een manier vindt die helpt om ‘in de
vreugde van de Heilige Geest’ toe te leven naar Pasen.
Een manier om je geestelijk leven te versterken. En
dat kan dus, volgens deze eeuwenoude wijsheid, door
je ‘uit vrije wil’ (!) te onthouden van bepaalde lichame-
lijke vreugden waar je aan gehecht bent.
 
Is dat nodig? Velen ervaren dat vandaag de dag niet
als noodzaak. Maar dat is ook niet de vraag. De vraag
is, of het helpt. Helpt vasten om je te richten op je
geestelijke leven? Dat denk ik eigenlijk wel. Omdat je
al doende ervaart dat al die fijne dingen waar je vaak
je best voor doet om ze te krijgen, toch ook weer re-
latief zijn.
Dat je er soms door in beslag genomen wordt, terwijl
je andere, meer waardevolle dingen, laat liggen.
Vasten is een oefening in afzien van je eigen directe
belangen en behoeften, om je eerst te richten op an-
deren en op de Ander.
 
Misschien heeft u hier iets aan, in de komende Veer-
tigdagentijd. Het zou mooi zijn als we daarbij elkaar
kunnen steunen en inspireren. Hoe gaat u deze vas-
tentijd gebruiken?
Deel uw tips en verhalen met mij (via mail of whats-
app), dan voeg ik ze samen tot een artikeltje in de
volgende Kerkklok. Ik wens u al vast een gezegende
Vastentijd toe.

Benedictus over het vasten
In de maand februari begint de Veertig Dagentijd, ook
wel Vastentijd genoemd. Dat vasten heeft vanouds tot
doel om je voor te bereiden op het Paasfeest. Het is
afwachten wat er de komende Vastentijd mogelijk is
om als gemeente gezamenlijk deze voorbereiding te
beleven. We moeten mogelijk noodgedwongen nog
een tijd afzien van sociale contacten, van samen
zingen, van bijeenkomsten en samen uitgaan. Nood-
gedwongen – daar zit iets in van verzet tegen het feit
van de onthouding. Zo was de Vastentijd niet bedoeld.
 
Misschien kan de gedachte van de Vastentijd juist
helpen om alle onthouding draaglijk te maken en zin
te verlenen. Door meer te doen dan wat noodzakelijk
is en zo deze tijd bewuster toe te leven naar het
Paasfeest, feest van opstanding en bevrijding. Bevrij-
ding – niet in de laatste plaats van gerichtheid op
onszelf.
 
Benedictus van Nursia, de stichter van de Benedictij-
ner kloosterorde, schreef in zijn ‘Regel’ de volgende
woorden over het houden van de vasten.
 
‘Eigenlijk moet een monnik zijn hele leven lang de
vasten onderhouden, maar die deugd is slechts wei-
nigen gegeven. Daarom adviseren wij om minstens in
de veertigdagentijd te leven in alle reinheid en daar-
mee op die heilige dagen meteen ook alle nalatighe-
den uit andere perioden uit te wissen. Dit gebeurt op
een waardige wijze wanneer we afzien van alle zon-
den en onze aandacht richten op vurig gebed, lectuur,

 
Wij zijn de eersten niet, zullen we maar zeggen, die
geconfronteerd worden met ziekten waardoor het
sociale leven wordt ontwricht. De nuchterheid van
Luther in de omgang hiermee vind ik bemoedigend.
Geen gejammer over dingen die niet door kunnen
gaan, maar onder ogen zien dat we verantwoordelijk-
heid dragen voor de mate waarin we bijdragen aan
het stoppen van de epidemie. Met deze woorden in
gedachten kunnen ook wij het volhouden om ons in
te houden, zolang de situatie daar om vraagt.
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WEEK VAN GEBED OOK IN
SCHAARSBERGEN
In de Week van Gebed, die in Arnhem werd gehouden
van 17 tot 24 januari werd de dinsdagavond ingevuld
door de Kerk van Schaarsbergen. De bijeenkomst
werd geleid door onze eigen predikant Hette Domburg
met medewerking van de leden van de leefgemeen-
schap Springlevend.
 
In een lege kerk, maar hopelijk met veel toehoorders
via de online verbinding was het niettemin een mooi
samenzijn met ruimte voor  muziek, stilte, gebed en
meditatie. Er kon niet live worden gezongen uiteraard
maar bij het meelezen van de tekst vielen de woorden
van Lied 973 uit het Liedboek  toch in het bijzonder
op. Dit lied past zo mooi in het thema van deze week
"Blijf in mijn liefde", dat we de beginregels van de vier
verzen graag nog eens afdrukken in deze Kerkklok.
 
          Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
          om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
          om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
          roept u ons, Christus, uw gezicht te zijn.
 

 
 
Een mooi lied voor de Veertigdagentijd
Aan het begin van de Veertigdagentijd zullen we lezen
over Jezus die de woestijn in trekt, ‘gedreven door de
Geest’. Het gebeurt volgens de evangelist Marcus
(1:12-13) gelijk nadat hij gedoopt is door Johannes de
Doper. De stap die hij zet door zich te laten dopen,
vraagt om een vervolg. Zijn geloof wordt op de proef
gesteld. Is hij werkelijk klaar om de weg te gaan die
hij gekozen heeft?
 
Zo aan het begin van de Veertigdagentijd nodigt dit
verhaal ons uit om ook zelf de strijd aan te gaan met
de krachten in de wereld, die ons wegtrekken bij God
vandaan. Hanna Lam schreef er een lied bij (Liedboek
539), gebaseerd op de versie van het verhaal die we
in Mattheüs vinden. Ik zou dat lied maar eens lezen
als ik u was. Daar wordt iets uitgebreider verteld over
de wijze, waarop de duivel (de ‘tegenspreker’ bij
Hanna Lam) Jezus op de proef stelt.
 
‘Veertig dagen zonder brood, Hij is niet bezweken –
ook al was zijn honger groot – voor zijn tegenspreker’.
De verleiding van het brood weet Jezus te weerstaan.
En macht en rijkdom? Hij hoeft maar te knielen... Maar
Jezus zei, ‘ik kniel niet neer, want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer.’ En zo houdt hij het vol,
‘diep in de woestijn, veertig lange dagen’. En hij ‘bleef
het in de zware strijd met Gods woorden wagen.’
 
Misschien zijn het deze slotwoorden waardoor ik het
zo’n mooi lied vind. Over het ‘wagen met Gods woor-
den’. Geloof als waagstuk. En dat je daar soms een
zware strijd voor moet voeren, omdat er in de wereld
om je heen zoveel andere stemmen klinken, die zoveel
moois en fijns beloven. En voor je het weet, geef je
het op en kies je voor je eigen comfort. Ik denk dat we
daar allemaal wel eens voor zwichten, de een wat
vaker dan de ander. Maar laten we het opnieuw pro-
beren, deze Veertigdagentijd, om de strijd aan te gaan.
Aangemoedigd door het verhaal over die ‘Jezus, diep
in de woestijn, eenzaam en vol vragen’. Omdat hij niet
opgaf, maar bleef geloven...
 
Ds. Hette Domburg
 

VAN DE OUDERENKRING
Helaas … door de corona maatregelen is het deze
maand wederom niet mogelijk om bij elkaar te
komen voor een gezellige middag.
Zodra het weer kan, hoort u natuurlijk van ons.
 
Namens de leiding
Hennie van Hunen, T 026-3511147
 

 DIACONIE
Raad van Kerken Arnhem start het Eef Sybesma
Fonds
De Raad van Kerken Arnhem, waarin een groot
aantal christelijke kerken van Arnhem vertegenwoor-
digd is, richt zich op de samenwerking van de kerken
in Arnhem en de maatschappelijke betrokkenheid van
de kerken bij de samenleving.
De Raad van Kerken Arnhem heeft het Eef Sybesma
Fonds ingesteld dat initiatieven kan ondersteunen die
passen bij zijn missie. Het kan gaan om activiteiten op
kerkelijk gebied, waarbij de samenwerking van kerken
wordt bevorderd (zowel kerken die deel uit maken van
de Raad van Kerken als de christelijke kerken en
geloofdsgemeenschappen daarbuiten). Het kan ook
gaan om initiatieven voor maatschappelijke dienstver-
lening (diaconie). Het fonds kan nieuwe initiatieven
ondersteunen of een extra stimulans geven aan reeds
lopende projecten. Voor de ondersteuning hiervan
stelt het fonds jaarlijks een bescheiden bedrag be-
schikbaar.
Mevr. Eef Sybesma (overleden in 2018) was verpleeg-
kundige onder meer in Wolfheze. Zij heeft aan de Raad
van Kerken Arnhem een legaat nagelaten, dat nu is
omgezet in het fonds.Het fonds gaat in 2021 van start.
Wilt u hier meer van weten? Kijk dan op de website
van de Raad van Kerken Arnhem: https://rvkarnhem.
nl/welkom/eef-sybesma-fonds/  Hier staat de regeling
van het fonds met de voorwaarden waaraan een
aanvraag moet voldoen en het adres van het fonds.
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