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Overhandiging cheque najaarsproject Het Fort
Onze immer ijverige diaken Henny Beijer overhandigt aan de medewerkers van Het Fort symbolisch de op-
brengst van de najaarsactie van onze kerk.                                                                                foto: Joop Bal
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Sneeuw, sneeuw, sneeuw...
Ook het kerkelijk erf werd afgelopen maand bedolven
onder een ongekend dikke laag sneeuw. Het leverde
natuurlijk prachtige plaatjes op en onze koster was
weer actief in de weer met zijn camera. Ook het wild
liet zich niet onbetuigd: met regelmaat signaleren de
bewoners van ons kerkelijk erf om de kerk en de
omringende gebouwen edelherten en reeën en ook
een vos werd gespot. Nog gekker was het in het
centrum van Lunteren. Daar liep midden in de winkel-
straat doodgemoedereerd een wild zwijn. Vanwege
mogelijk gevaar voor buitenspelende kinderen moest
het helaas worden afgeschoten. Dat is bij het bezoek
aan ons kerkelijk erf gelukkig niet aan de orde.
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HEIMWEE IN CORONA TIJD
 
God, hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is –
nu nog ver, om van te dromen,
harten boordevol gemis.
Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen –
kan men zich iets mooiers wensen?
 
 
God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zó graag zag:
bidden, danken in uw huis,
aan uw tafel, rond het kruis.
Zwijgen, spreken, lachen, huilen –
bij U rusten, bij U schuilen …
 
 
God, hoe graag … Laat ons weer komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen –
onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen
wagenwijd uw deuren open!
 
                                                Ds. André Troost
 
(overgenomen uit het kerkblad van de PKN Alphen a.
d. Rijn)

BIJ DE ZONDAGEN
 
Zondag 7 maart, 3e zondag van de 40 Dagentijd,
 Dorpskerk Schaarsbergen
 
Voorganger              :  Ds. Hette Domburg
Ouderling/lector        : Greet Meijer
Muziek                      : Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 14 maart, 4e zondag van de 40 Dagentijd,
Vredebergkerk
 
Voorganger:              : Ds. Irene Pluim
Ouderling/lector        : Else van Setten
 
 
Zondag 21 maart     : 5e zondag van de 40 Dagen-
tijd, Dorpskerk Schaarsbergen
 
Voorganger                : Ds. Hette Domburg
Ouderling/lector         : Rika Gerritsen
Muziek                       : Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 28 maart       : Palmzondag, Vredebergkerk
 
Voorganger                : Ds. Irene Pluim
Ouderling/lector         : Niels van Hunen
 
 
 
Over de gezamenlijke invulling van de diensten  in de
stille week (1 t/m 4 maart) wordt nog overlegd met de
gemeente Oosterbeek/Wolfheze.
 
 
Alle diensten zijn te volgen via onze website:
www.dorpskerkschaarsbergen.nl/online-kerkdien-
sten.
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IN MEMORIAM HUGO BERGHAUSER
PONT
Op vrijdag 5 februari 2021 is Hugo Gerhard Berghau-
ser Pont thuis overleden. Hugo heeft lang tegen de
ziekte gestreden die hem fataal is geworden. Op de
kaart met het overlijdensbericht staat geschreven: na
een leven vol mooie momenten nemen we afscheid
van een tuinier en arts, altijd liefdevol en rechtvaardig,
scherp en betrokken. Hugo werd in 1940 geboren in
De Bilt. Met twee zussen en vier broers groeide hij op
op het terrein van het sanatorium Zonnegloren in
Soestduinen, waar zijn vader directeur was. Afgezien
van de oorlog, was het een onbezorgde jeugd. Na de
middelbare school in Baarn ging Hugo in Utrecht
Medicijnen studeren. Daar leerde hij Tineke kennen,
met wie hij een gelukkig huwelijk had. Ze trokken
samen op binnen de oecumenische beweging. Met
hun eerste kind van enkele maanden oud vertrokken
ze via de hervormde zending naar Kameroen, waar
Hugo als arts ging werken. Ze bleven er acht jaar en
kregen er nog twee kinderen. Afrika bleef deel van zijn
leven, in vele vriendschappen, kostbare ervaringen en
terugkerende reizen. Terug in Nederland specialiseer-
de Hugo zich tot revalidatiearts en werkte vele jaren
voor Bio en Klimmendaal in Arnhem. Hij was bij beide
parttime medisch directeur en maakte zich sterk voor
betere revalidatiezorg in Nederland. In zijn werk was
hij nauwgezet en veeleisend, ook naar zichzelf. Thuis
straalde hij rust uit, was altijd beschikbaar voor de
kinderen en gaf hij vertrouwen.
Na zijn pensioen heeft Hugo zich als kerkrentmeester
ingezet voor de gemeente van Schaarsbergen en was
hij een van de drijvende krachten achter de herinrich-
ting van de kerk.
De afscheidsdienst vond in besloten kring plaats op
zaterdag 13 februari in de Dorpskerk in Schaarsber-
gen. We lazen daarbij uit Mattheüs 6: 24-29, waar
Jezus zijn leerlingen leerde om je geen zorgen te
maken over dingen die niet zo belangrijk zijn. Jezus
maakte voor Hugo zichtbaar waar het om ging in zijn
geloof. Je geen zorgen maken over je eigen bestaan,
maar je inzetten ten dienste van anderen. Hij leefde
met een groot vertrouwen, tot aan het einde.
Wij wensen Tineke, Kilian, Lieke, Meta met hun
partners en de kleinkinderen troost en kracht toe om
het verlies van hun dierbare man, vader en opa te
dragen.
Ds. Hette Domburg

VASTENTIJD
Vastentijd, veertigdagentijd of quadragesima is de
periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding
op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode
van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke
levenspraktijk.
 
Bij vasten gaat het niet om spierkracht, maar om
wilskracht.
 
Waarom duurt de vastentijd veertig dagen?
 
Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet
mee worden geteld: de zondag is namelijk een feest-
dag en dan hoef je niet te vasten.
 
Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belang-
rijk getal is: het staat voor ‘een volle generatie’. Veel
vrouwen kunnen na hun veertigste namelijk meestal
geen kinderen meer krijgen. Dan begint er dus sym-
bolisch een nieuwe generatie. Ook waren in die tijd
veel ouders rond de veertig als hun oudste kinderen
het huis uit gingen.
 
In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig
terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen
voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig
dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien
Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde om-
geving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze
verhalen samen als hij zelf ook veertig dagen zich
terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met
zijn roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder
voor de geest en begint hij zijn publieke optreden.
 
Telkens dus een periode van veertig dagen waarin
een persoon in de Bijbel intens zoekt, maar een nieuw
leven met God vindt. Dat wordt als het ware ‘nage-
speeld’ in de Veertigdagentijd: de christenen zoeken
God en hopen hem uiteindelijk te vinden.
 
Waarom vasten veel christenen in deze periode?
 
Vasten is een soort trainen. Net zoals je in de sport-
school het jezelf kunstmatig een beetje lastig maakt
om zo je spieren te ontwikkelen en je conditie te ver-
beteren. Zo is vasten een methode om jezelf geeste-
lijk een beetje onder druk te zetten om zo je spirituele
uithoudingsvermogen te vergroten.
 
Bij vasten gaat het dus niet om spierkracht, maar om
wilskracht. Door jezelf iets kleins te ontzeggen train je
je vermogens om in het algemeen meer door te zetten
en nee te zeggen.
(Bron:Visie -EO)

4



UIT DE KERKENRAAD
Vanwege de corona-maatregelen heeft de kerkenraad
dit jaar nog niet vergaderd. Het moderamen vergadert,
corona-proof, wel zo af en toe, want er moeten toch
wel eens besluiten worden genomen. Een van die
besluiten is de voortzetting van de samenwerking met
de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze op
het gebied van de kerkdiensten. Het rooster dat
daarvoor is gemaakt heeft u al eerder, in de vorm van
een Nieuwsbrief, ontvangen.
Voorlopig zullen wij als moderamen blijven proberen
om, zolang de corona-omstandigheden dat vereisen,
de gemeente in financieel en administratief opzicht,
te laten functioneren.
 
Fred Bosman, scriba

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Op 5 februari jl. is overleden de heer H. Berghauser
Pont in de leeftijd van 81 jaar, wonende aan de
Scheidiuslaan 8 te Arnhem.

OVER DE ZEVEN WERKEN VAN
BARMHARTIGHEID
 
Er zijn zóveel mensen die wachten op een een warm
woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid.
Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon.
Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om
de hoek. Jezus heeft laten zien wat barmhartigheid is:
de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven,
de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bie-
den, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken
en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de
dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf
Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die
dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en
goed te doen.
 
‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had
dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een
vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en
jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij.
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ (Mat-
theüs 25: 35,36)
 
Ze zijn misschien wat in het vergeethoekje terecht
gekomen, maar wie een willekeurig museum met

schilderkunst door de eeuwen heen inloopt, komt ze
geheid tegen: een afbeelding van de zeven werken
van barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn zij een
bron van inspiratie geweest voor veel schilders, die
daarmee tegelijk een belangrijke vraag en opdracht
op het doek brachten: hoe geven we invulling aan de
opdracht van de Heer om je broeder en zuster lief te
hebben?
 
Je zou kunnen zeggen, daar begint het mee, met lief
te hebben. Of zoals Johannes het zegt: ‘Wie God
liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Om dat
concreet te maken heeft de kerk door de eeuwen heen
gekeken naar de zeven werken van barmhartigheid,
als een richtlijn om dat liefhebben concreet te maken.
De tekst waar deze werken van afgeleid zijn komt uit
Mattheüs 25, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt
dat wie dit voor iemand heeft gedaan naar wie verder
niemand omkijkt, dat voor Hem heeft gedaan. Daar-
mee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken
bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde
burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt. Maar
wel voor diegenen die er zonder hulp van een ander
niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige.
Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God
werkelijk om te doen is.
 
FEITJE: Pas in 1207 was er sprake van zeven werken
toen paus Innocentius III aan de zes werken die in
Mattheüs genoemd worden het begraven van de
doden toevoegde. Het is ontleend aan het aan het
apocriefe boek Tobit, waar het begraven van de doden
een aantal keren als een belangrijke daad wordt ge-
noemd.
De zeven werken van barmhartigheid staan centraal
in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.
(Bron: PKN Utrecht)
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ONZE ADVERTEERDERS
             Riekje Groothedde  -  bloembindster  -
gespecialiseerd in grafbloemen

In de vorige Kerkklok trof u een artikel aan over één
onzer adverteerders. We melden u dat we blij zijn met
deze advertenties omdat ze de exploitatie van ons
kerkblad uiteraard vergemakkelijken. Daarom hebben
we het voornemen opgevat om periodiek een adver-
teerder even in het zonnetje te zetten.
Ditmaal een zeer goede bekende van ons: onze
voorzitter van de kerkenraad Riekje Groothedde, die
naast haar parttime baan in de gezondheidszorg (ze
is eigenlijk net met pensioen, maar kan het werk nog
niet helemaal loslaten!) ook een bloembinderij heeft
onder de naam Fleurieke Grafbloemen.
Ze is zeer vaardig in het samenstellen van prachtige
bloemstukken. Velen van u hebben ongetwijfeld haar
producten al eens gezien in de kerk of op de kerst-
markt, maar ook los daarvan maakt ze heel mooie
grafbloemen en andere gelegenheids bloemstukken.
Ze heeft echt “groene vingers” wat dat betreft en ze
doet het met veel plezier. Kijkt u maar eens naar bij-
gaande foto’s en u zult met mij onder de indruk zijn
van haar creaties.
 
Teun Alblas

AKTIE KERKBALANS 2021
De Actie Kerkbalans is laat van start gegaan
dit jaar, omdat er nog twijfels waren rond de
geldende Corona maatregelen. Ook viel er in
de week van uitrol veel sneeuw en was het
vriezend weer. Op het moment van dit
schrijven is nog niet iedereen klaar met het
ophalen van de antwoordenveloppen.
 
Mocht het niet gelukt zijn de brief aan te
bieden of weer op te halen, laat u het mij
even weten.
 
Zo blijft het nog even een verrassing wat de
KerkBalans heeft opgebracht.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van Hunen
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DE WERKGROEP
WERELDDIACONAAT
Voorjaarsproject werelddiaconaat 2021 – Above
The Line
Help vrouwen in Acornhoek om Boven de Grens
van extreme armoede te komen
 
Op zondag 14 februari is de voorjaarsactie ‘Above The
Line’ van de organisatie Zingela Ulwazi in Acornhoek
van start gegaan. In de week daarvoor heeft u als
bijlage bij de Nieuwsbrief informatie over dit project
gekregen. Tijdens de dienst heeft Karianne Hulshof,
die met haar gezin enige tijd in Zuid-Afrika verbleef,
ons op een aansprekende manier en met grote be-
trokkenheid verteld over de grote armoede waarin veel
vrouwen in Acornhoek leven en over de wijze waarop
het een eerste groep van 18 vrouwen, door deelname
aan het project, lukt om hun leven en dat van hun
gezinsleden te verbeteren; om Boven de Grens van
extreme armoede te komen.
 
Zuid-Afrika – Acornhoek
Zuid-Afrika is een relatief rijk land in Afrika. Met
prachtige natuur en cultuur, maar wie verder kijkt ziet
veel politieke en sociale problemen. Het is een land
van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven
naast elkaar. De apartheid werd in 1994 formeel op-
geheven, maar de samenleving kent nog steeds grote
ongelijkheid, geweld en racisme.
 
Acornhoek een township van ongeveer 40 km2, gele-
gen in een ruraal gebied. Het heeft ruim 33.000 inwo-
ners, waarvan rond 99% zwarte Afrikanen. Hier leven
gezinnen in grote armoede en met hen is Zingela
gestart met het project Above The Line.
 
Project - Above The Line
Above The Line wil vrouwen met een huishouding
helpen om boven de extreme armoedegrens (US
$ 1,90 per dag) te komen.  Ze doen dit door vrouwen
te leren een moestuin aan te leggen op basis van
permacultuur, zodat zij verse, gezonde groenten
kunnen verbouwen om hun gezin te voeden.   De
eerste groep van 20 vrouwen in 2019 kreeg bij aan-
vang van hun opleiding basaal tuingereedschap en
zaden. Naast onderwijs over het telen van groenten
volgens permacultuur, leren ze ook hun eigen kleine
onderneming te ontwikkelen, zodat ze hun gezinsin-
komen ‘boven de grens’ van extreme armoede kunnen
brengen door hun extra groenten te verkopen. Ook
leren ze over de klimaatsverandering en welke stap-
pen ze kunnen zetten om de gevolgen te verzachten.
Tijdens de opleiding kunnen de vrouwen ook zelf
onderwerpen aandragen waarover ze meer willen
leren of waar ze al doende tegenaan lopen, zoals
watertekort door droogte.

 
Structurele versterking van tientallen gezinnen
Na het behalen van het diploma blijft Above The Line
de vrouwen ondersteunen om hun kennis uit te brei-
den. Deze vrouwen worden in hun eigen kracht gezet
en gestimuleerd op hun beurt hun kennis door te geven
aan anderen in de gemeenschap, ze hebben steun
aan elkaar en zien dat ze hun leven en dat van hun
gezinsleden kunnen verbeteren.

 
Nieuwe groep gestart
Zingela wil het project opschalen en is inmiddels,
midden in coronatijd, gestart met een nieuwe groep
van 20 vrouwen uit Acornhoek. Alle huishoudens zijn
gestart met een omheind perceel om de kippen en
geiten buiten te houden, met schaduwdoek erover-
heen tegen de brandende zon en met een regenton.
Wilt u meer lezen:https://zingelaulwazi.org.za/project/
permaculture-training/
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Helpt u mee?
Helpt u mee een mooi bedrag in te zamelen om ook
deze vrouwen en hun gezinnen ‘Boven de Grens’ van
extreme armoede te brengen?
 
In het gezamenlijk collecterooster zijn drie zondagen
(14 februari, 7 en 21 maart) gereserveerd voor dit
project. Wij hopen op extra giften uit beide gemeenten
nu we door de coronacrisis de opbrengsten van de
sobere maaltijd en het organiseren van de boeken-
markt missen.
U kunt een gift overmaken op NL51 RABO 0303 9182
76 t.n.v. Diaconie Kerk Schaarsbergen o.v.v. Voor-
jaarsproject 2021.
Alvast hartelijk dank!
 
Werkgroep Werelddiaconaat Schaarsbergen en
Werkgroep Werelddiaconaat Oosterbeek/Wolfheze
 

DE DIACONIE
Momenteel loopt de Voorjaarsactie voor Zingela Ul-
wazi in Zuid-Afrika. Een project, dat door onze werk-
groep Werelddiaconaat is gekozen en dat werd
geïntroduceerd door Karianne Hulshoff in de viering
van 14 februari jl. In deze Kerkklok treft u vast wel
meer informatie over dit project, dat wij uiteraard van
harte bij u aanbevelen.

 
Inmiddels is onze Najaarsactie voor Het Fort in Arn-
hem afgerond. Met trots mochten we de mooie, door
Rens gemaakte cheque overhandigen. Maar liefst
2.642,15 euro bracht deze actie op!!
De medewerkers van Het Fort waren daar heel blij
mee, zoals we hebben kunnen zien.
Ondanks dat we nauwelijks kerkdiensten hielden in
november en december kwam toch dit mooie bedrag
binnen. De start op de Oogstzondag met een veiling
van de ingebrachte producten was een klapper! Er
werd maar liefst voor bijna 850 euro geveild! Ook de
collecte op Eeuwigheidszondag was heel hoog. Voeg
daarbij, dat er niet alleen vanuit Schaarsbergen werd
bijgedragen, maar dat de gemeenteleden uit Ooster-
beek/Wolfheze zich ook niet onbetuigd hebben gela-
ten! Geweldig, dat onze diaconale samenwerking
zulke mooie resultaten oplevert!
Alle gevers: heel veel dank!
 
Omdat we met Kerst geen collecte hadden voor Kin-
deren in de Knel, hebben we voor dit doel 500 euro
uit onze reserve overgemaakt. Eenzelfde bedrag
kreeg Kerk in Actie op hun verzoek, omdat zij in 2020
veel inkomsten misten en alle lopende projecten wel
doorgang moeten vinden.
Voor Bangladesh, het doel op zondag 7 februari
Werelddiaconaat, hebben we 150 euro bestemd.
Al met al hebben we in deze bijzondere tijd toch mooie
dingen kunnen doen dankzij uw financiële hulp.
 
In 2021 hopen we op dezelfde voet voort te kunnen
gaan en blijven we de diaconale projecten voortdurend
onder uw aandacht brengen!
 
Met diaconale groet,
Henny Beijer

 

PAASGROETEN-KAARTEN
De jaarlijkse actie, om Paasgroeten aan gevangenen
te sturen, is dit jaar anders georganiseerd.
Het is de bedoeling, dat we als gemeenteleden wel
kaarten schrijven, maar die niet zelf gaan versturen.
De kaarten worden weer verzameld en vervolgens
naar het centrale adres van de PKN in Utrecht ge-
stuurd. De distributie naar de verschillende P.I.`s en
gevangenissen wordt daarvandaan geregeld. Wij
vragen onze gemeenteleden even de moeite te
nemen, om dit jaar een aantal kaarten te schrijven.
Riekje Groothedde beschikt over voldoende kaarten.
Het zijn dubbele kaarten. U schrijft op de kaart uw
Paasgroet en uw (voor)naam, géén adres! Op de
andere helft van de kaart plakt u een postzegel, zodat
de gevangene die kaart kan verzenden aan een
dierbare.
Op het adres van Riekje kunnen de kaarten worden
opgehaald en later weer worden ingeleverd.
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Graag tevoren even contacten met Riekje (tel.
4420221 / mail fleurieke@chello.nl)
Het zou fijn zijn, als voldoende mensen zich aanmel-
den en we op deze wijze toch onze Paasgroeten
kunnen versturen.
Weet, dat dit gebaar door de ontvangers zeer wordt
gewaardeerd.
De kaarten moeten wel vóór 21 maart weer bij Riekje
binnen zijn, dus niet te lang wachten!
Alvast dank voor uw medewerking!
 
Namens de diaconie,
Hennie Beijer

DE OUDERENKRING
Velen van u zijn inmiddels al wel ingeënt. Dat is heel
fijn, maar toch is het helaas nog niet mogelijk elkaar
te ontmoeten op korte termijn.
Zodra dit wel weer mag, laten we u dit natuurlijk zo
snel mogelijk weten.
Houd nog even vol!
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147
 

KINDERKERKNIEUWS   
 Dag Allemaal,
Wat hebben wij een fantastisch weer gehad vorige
maand. Veel sneeuw om te sleeën. Onze buurman
ging regelmatig langlaufen. Ook hebben we snow-
boarders gezien op ‘Hoogte 80’ en achter een auto
aan. Dat hebben de skiërs ook weer gezien en daarvan
kwamen weer filmpjes op YouTube voorbij. Dit jaar
heb ik geen enkele negatieve opmerking gehoord over
het feit dat er zoveel sneeuw was. Er waren zoveel
mensen blij. Ook de schaatsers konden hun hart op-
halen op. Er is ook flink geschaatst, in Friesland kon
je zelfs de Elfstedentocht schaatsen. Helaas niet
stempelen en dus ook geen ‘kruisje’ (medaille), maar
dat hield een aantal mensen niet tegen. Ook de ba-
sisscholen zijn weer open. Voor de een is dat fijn, een
ander had nog wel wat langer thuis willen blijven.

 
De carnavalsvakantie is geweest. Hopelijk hebben
jullie je kunnen vermaken, want erop uittrekken ging
dit jaar moeilijk i.v.m. het Corona virus. Het Corona
virus is er namelijk nog steeds. Veel mensen hadden
gehoopt dat deze pandemie al achter de rug zou zijn.
Dit is helaas niet waar. Het zal nog wel een tijdje duren,
ben ik bang. Zoals jullie misschien weten, werk ik op
de Corona afdeling. Daar komen toch nog steeds weer
zieke mensen te liggen. Het gaat wel beter, het is
namelijk minder druk en dat is een goed teken. 
Door de Corona zijn er ook nog steeds geen kerkdien-
sten. Dit betekent dat wij voor jullie ook geen activitei-
ten kunnen plannen. Gelukkig is er wel iedere zondag
vanuit Oosterbeek een filmpje beschikbaar met een
verhaal en een opdracht. Dit blijft zo voorlopig. Pasen
komt er ook aan, en dat betekent dat we de Veertig-
dagentijd in gaan. Veertig dagen van sober leven of
echt vasten, voordat we Pasen vieren. Niet veel
mensen doen dit nog. De mensen die dit toch doen,
eten bijvoorbeeld geen snoep, of chips. Ze dineren
met minder luxe dingen en stoppen met het drinken
van hun wijntje, biertje of borreltje. Er zijn mensen die
stoppen met televisie kijken of niet roken.
Je kan het zelf invullen. Geld wat uitgespaard wordt,
door sober te leven, kan dan aan een goed doel ge-
geven worden. Ook kan je liefdadigheidswerk gaan
doen. En je kan ook meer bidden. Dit zijn vormen van
boetedoening. Klinkt wel gek, want je doet eigenlijk
goede dingen. Komt waarschijnlijk, omdat het een
woord van vroeger is.
 
Het vasten en de boetedoening komt voor in meerde-
re geloven; de Protestantse kerk, de Islam en het
Katholicisme. De Katholieken vieren Carnaval voordat
de veertigdagentijd ingaat. Bij de moslims heet de
vastentijd Ramadan. Is de Veertigdagentijd voorbij,
dan is het Pasen. Maar daar meer over in de kerkklok
van april.
Pas goed op jullie zelf en elkaar!
Groetjes van Bea, Gerra en
Chantal

WERKGROEP DUURZAAM
SCHAARSBERGEN
Wijkgesprek met Schaarsbergen 18 maart a.s.
Het beleid van de overheid is erop gericht om in 2030
het gebruik van primaire grondstoffen met 50% te
reduceren en in 2050 deze efficiënt in te zetten en her
te gebruiken, zonder schadelijke emissies naar het
milieu. Concreet betekent dit dat we op termijn geen
aardgas meer kunnen gebruiken voor onze woning.
Bij het aardgasvrij maken van wijken hebben de ge-
meenten een voortrekkersrol gekregen. De gemeente
Arnhem heeft een 'warmteverkenning' uitgevoerd om
te kunnen bepalen waar de beste kansen liggen om
met nieuwe energie aan de slag te gaan.
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We kennen uit dit onderzoek zogenaamde ‘kansrijke
wijken’ in Arnhem, zoals De Hoogkamp. Die gaan
volgens planning vóór 2030 van het gas af. Schaar-
bergen hoort tot de ‘overige wijken’, na 2030 en vóór
2050 van het gas af. De wijkgesprekken gaan over
energie besparen en opwekken van duurzame ener-
gie. De uitkomsten van deze gesprekken worden
gebruikt bij de uitwerking van de Transitievisie Warm-
te.
Zie ook de link https://www.arnhemaan.nl/nieuws/
wijkgerichte-aanpak/
Om de vragen te beantwoorden én om samen ideeën
uit te wisselen over duurzame energie in onze wijk,
organiseert de gemeente in het bijzijn van Cathelijne
Bouwkamp, wethouder Klimaat & Energie, een digi-
taal wijkgesprek met Schaarsbergen op 18 maart a.s.
U krijgt een uitnodiging per brief.
Wij bevelen dit gesprek van harte bij U aan!
Voor vragen en meer informatie kunt U contact opne-
men met Gemeente Arnhem, via Shehnaaz.
Kasiem@arnhem.nl of (026) 377 3682.
 
Namens de werkgroep Duurzaam Schaarsbergen
Ad Paul
Duurzaam.schaarsbergen@gmail.com
 
DUUR(Z)SAAMHEID
Dier of plant?
De wereldbevolking groeit en de vraag is of de aarde
voldoende voedsel kan leveren om al die mensen te
voeden. Naast de groei van de wereldbevolking neemt
ook de welvaart toe, waardoor meer mensen zich
bepaalde luxe kunnen veroorloven. Eén van die luxes
is het eten van vlees.
Vlees als voedselbron is erg inefficiënt. 1300 calorieën
uit graan kost ongeveer 500 liter water, terwijl eenzelf-
de hoeveelheid calorieën uit vlees ongeveer 4000 liter
kost (gemiddelde van kip, varken en rund). Voor een
kilo kippenvlees is ongeveer 4,55 kilo voer nodig, voor
varkensvlees 9 kilo en voor rundvlees 25 kilo.
Daar komt bij dat het land dat wordt gebruikt voor het
verbouwen van voer voor dieren niet kan worden
gebruikt voor het verbouwen van voedsel voor de
mens. In Nederland heeft de monocultuur rond de
verbouw van maïs geleid tot een enorme verschraling
van de bodem.
Ook is voor het verkrijgen van vlees veel meer trans-
port nodig. Denk aan al het voer dat verbouwd, ge-
oogst en vervoerd moet worden en daarna het trans-
port van dieren naar een volgende ‘productiefase’ (Je
hebt varkensfokkerijen, waar de biggen worden gebo-
ren. De biggen gaan nadat ze een bepaald gewicht
hebben naar de varkensmesterij tot ze daar een be-
paald gewicht hebben, waarna ze naar de slachterij
gaan, die zich soms (ver) in het buitenland bevindt.)
Er is uitgerekend dat een dag geen vlees eten 1366

liter water bespaart. Dan is er nog geen rekening
gehouden met andere duurzaamheidsvoordelen als
dierenwelzijn, transportbesparing, enz.
Laten we dus minder vlees eten voor de toekomst van
de wereld en onszelf.
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG Elst
 
DUURzSAAMheidstip: Eet minder vlees. Dat levert
veel op.
Reacties en tips graag naar woltersbw@gmail.com
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