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Bij de voorpagina :
Gelijk als de witte zwanen
zingen op hun levensend,
zo vergieten niet hun tranen
Godes vrienden in 't torment,
maar met blij gemoed zij zingen
lof aan God,
ja, van vreugde zij opspringen
om hun lot.
 
Want zij weten dat na 't lijden
komen zal des hemels vreugd,
waarmee zij na korte tijden
zullen worden zeer verheugd.
Hierom zij de dood versmaden
op dit dal,
omdat eeuwig hen verzaden
Jezus zal.
 
Willem de Swaen,  † 1674
Liedboek voor de Kerken 1973, gez. 269

  foto's zwanen: M.C.Alblas

ZWANENZANG
Het begrip zwanenzang danken we aan de oude
Grieken. Die dachten dat zwanen schepselen waren
van Apollo, de god van de muziek. Volgens het
volksgeloof konden de sierlijke dieren hun dood aan
voelen komen en barstten ze, kort voor het heengaan,
in een schitterend gezang uit. Volgens Socrates
zongen ze niet uit droefheid, maar uit blijdschap over
het goeds dat hen dankzij Apollo na de dood te
wachten stond. (bron: Google)
De dichter Willem Swaen moet hierdoor zeker zijn
geïnspireerd toen hij het bovenstaande lied dichtte.
Het is natuurlijk wat verouderd maar hij.trekt het beeld
dat de Grieken zo lang geleden opriepen zo mooi door
naar de gelovigen van alle tijden aan wie na de dood
ook immers een eeuwigheidsleven is beloofd.
Als we de statige zwanen zien zwemmen zullen we
ze waarschijnlijk niet horen zingen, maar wel kunnen
de regels van dit oude lied ons te binnen schieten en
ons troosten bij alles wat we hier op aarde moeten
loslaten. 
Teun Alblas
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OVER VREUGDE EN VERDRIET
De lente is aangebroken. Als je buiten komt hoor je
de vogels fluiten. Vorige week zag ik twee roodborst-
jes verliefd om elkaar heen draaien en dansen, elk op
een tak van de vijgenboom. En vanmorgen vloog een
pimpelmeesje met een snavel voor droog mos door
de tuin, kennelijk bezig om bekleding voor een nest-
kastje te verzamelen. In de tuin staan narcissen en
krokussen in bloei en de tulpen schieten al flink om-
hoog. Aan de ribes hangen roze trosjes die weldra
open zullen gaan. De eerste hommels zoemen traag
boven de heidestruikjes en langs het huis heb ik een
strook zand vrijgemaakt waar straks de wilde bijen hun
ondergrondse holen weer zullen maken.
 
Pasen kon in geen beter jaargetijde vallen dan in de
lente. De natuur viert met ons mee. Het dode hout
loopt weer uit en overal zie je tekens van nieuw leven.
Een vrolijke tijd!
Je zou haast vergeten hoe donker en koud en nat het
geweest is. Of hoe moeilijk de maanden die achter
ons liggen, waarin we maar weinig konden. Het is fijn
dat er meer licht komt, niet alleen van de zon, maar
ook door de geleidelijke versoepeling van allerlei
maatregelen.
 
Maar wat doen we met het verdriet van afgelopen jaar?
In het bos liggen ook straks nog de dode takken en
de omgewaaide bomen (als ze tenminste niet ‘netjes-
’ worden opgeruimd). Het jonge groen en het oude
hout horen bij elkaar. Mag bij ons het verlies straks
nog benoemd worden? Of willen we het er niet meer
over hebben? Kan het bij ons blijven, misschien wel
als voeding voor nieuw leven? Of ruimen we het liever
op, voorgoed? Mensen gaan daar verschillend mee
om – net als boswachters.
 
In de verhalen over de opstanding van Jezus, worden
de tranen van Maria Magdalena genoemd. Ieder jaar
weer lezen we dat zij huilend bij het lege graf staat.
En dat Jezus haar de vraag stelt: waarom huil je? En
ieder jaar mogen we daarmee ook raken aan ons eigen
verdriet. Om leven dat verloren is gegaan, dromen die
niet uitgekomen zijn, vrienden die we hebben achter-
gelaten. Het hoeft niet, maar het mag.
Maria mag haar verhaal vertellen. Zij mag er zijn, mét
haar verdriet. Jezus wil ervan weten. Hij is begaan met
haar – is dat Gods liefde? En pas daarna ziet zij, wie
er bij haar staat. Pas dan komt ze tot de ontdekking,
dat zijn einde het einde niet is, maar een nieuw begin.
Zo is het geheim van Pasen. Het is een vrolijk feest,
omdat we mogen lachen door de tranen heen. Waar
het verdriet een plaats krijgt, is ook ruimte voor echte,
diepe vreugde. De lente komt! Vrolijk Pasen!
 
Ds. Hette Domburg

BIJ DE VIERINGEN
Er is een liturgieboekje gemaakt bij de vieringen in de
Stille Week. Heeft u belangstelling voor zo’n boekje,
neem dan contact op met Else van Setten via telefoon
06-23097506 of
e-mail sjaakenelse@hotmail.com.
 
Met ingang van zondag 11 april zal wekelijks een
viering gehouden wordt in onze Dorpskerk, die recht-
streeks wordt uitgezonden. De vieringen beginnen om
10.00 uur. De samenwerking met Oosterbeek-Wolf-
heze gaat nog door tot en met Pasen. Daarna gaan
beide gemeenten weer hun eigen weg en worden de
vieringen niet meer van tevoren opgenomen. Op het
moment van schrijven is nog niet bekend wanneer er
weer gemeenteleden aanwezig kunnen zijn bij de
zondagse vieringen. Houdt u hiervoor de website in
de gaten, de mededelingen op zondagmorgen en de
digitale nieuwsbrief (als u die wilt ontvangen kunt u
een mailtje sturen naar Fred Bosman, f.bosman7@g-
mail.com).
 
1 april – Witte Donderdag, aanvang 19.30 uur via
de website (eerder kijken mogelijk)
 
In deze viering gaat ds. Irene Pluim voor. De viering
is tevoren opgenomen in de Dorpskerk op Schaars-
bergen. We vieren het Heilig Avondmaal en gedenken
daarbij de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden.
Toen zij daar verzameld waren waste Jezus de voeten
van zijn leerlingen, zo lezen we in Johannes 13.
Petrus verzette zich daartegen. De aandacht gaat in
de korte meditatie naar deze leerling uit. Michiel
Vanhoecke speelt op het orgel.
 
2 april – Goede Vrijdag, aanvang 19.30 uur via de
website
 
In deze viering gaat ds. Hette Domburg voor. De
viering wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de
Vredebergkerk in Oosterbeek. We lezen het lijdens-
verhaal uit Johannes 18 en 19. In de korte meditatie
kijken we naar Pilatus. Er wordt voor het eerst sinds
maanden gezongen en wel door sopraan Caroline van
Eijken. Michiel Vanhoecke speelt op het orgel en Marjo
Finke op de viool. Samen brengen ze twee aria’s van
Bach ten gehore, tussen de lezingen.
 
3 april – Stille Zaterdag, aanvang 21.00 uur via de
website (eerder kijken mogelijk)
 
In deze viering gaat ds. Jacqueline Dam voor. De
viering is tevoren opgenomen in de Oude Kerk in
Oosterbeek. In deze Paaswake putten we hoop uit
verschillende teksten uit het Oude Testament die
spreken over licht in de duisternis. Aan het einde van
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de nacht keert het Paaslicht terug in de kerk en horen
we het Paasevangelie uit Markus. We mediteren
daarbij kort over Salome, een van de vrouwen die ’s
ochtends vroeg naar het graf gingen om het lichaam
van Jezus te balsemen. Wat leert zij ons? Het orgel
in deze viering wordt bespeeld door Jaap Hagen.
 
4 april – Pasen, aanvang 10.00 uur via de website
 
Deze viering wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit
de Vredebergkerk in Oosterbeek. Ds. Irene Pluim en
ds. Hette Domburg gaan hierin samen voor. Het is
tevens de laatste gezamenlijke viering met de kerk
van Oosterbeek-Wolfheze in deze periode.
We lezen uit Johannes 20 het verhaal over Maria van
Magdala bij het open graf. Over de leerlingen die
komen kijken en weer naar huis gaan en over de
ontmoeting van Maria met Jezus. De muziek wordt
verzorgd door Jaap Hagen op orgel en Marianne
Hofman op de harp.
 
11 april – 2e zondag van Pasen, ds. Dick Kruyt,
aanvang 10.00 uur
 
Vandaag lezen we over Thomas, die niet zomaar
gelooft wat hij niet heeft gezien. Thomas, die niet al-
leen vandaag de dag, maar vanaf het begin van de
kerk mensen heeft aangesproken. Omdat hij vragen
stelt die zo herkenbaar zijn.
Schriftlezingen: Jesaja 26:1-13 en Johannes 20:
24-31
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
 
18 april – 3e zondag van Pasen, ds. Hette Domburg,
aanvang 10.00 uur
 
In Johannes 21 lezen we hoe Jezus na zijn opstanding
nog eenmaal met Petrus in gesprek is. In de nacht van
de kruisiging ontkende Petrus tot driemaal toe dat hij
Jezus kende. Nu moet hij tot driemaal toe de vraag
beantwoorden: ‘heb je mij lief’? En dan vertrouwt
Jezus hem de zorg voor zijn leerlingen toe.
Schriftlezingen: Micha 4:1-5 en Johannes 21:15-24
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
25 april – 4e zondag van Pasen, ds. Sjoerd Muller,
aanvang 10.00 uur
 
We maken een sprong terug in het evangelie van
Johannes. Vorige week hoorden we hoe Petrus de ‘-
schapen’ van Jezus moest weiden. Vandaag lezen we
dat Jezus zichzelf ‘de goede herder’ noemt. Daarnaast
lezen we over slechte en goede herders in Ezechiël.
 

Schriftlezingen: Ezechiël 34:1-10 en Johannes
10:11-16
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
 
2 mei – 5e zondag van Pasen, ds. Hette Domburg,
aanvang 10.00 uur,
 
In Johannes 15 noemt Jezus zichzelf de ‘ware wijn-
stok’ en God de ‘wijnbouwer’. De relatie tussen God
en Israël is al door de profeten vergeleken met een
wijnbouwer en zijn wijngaard. De wijnbouwer besteedt
veel zorg aan de wijngaard, zoals God veel zorg aan
zijn volk besteedt. Er spreekt liefde uit en grote be-
trokkenheid, maar ook verwachting. Gaat de wijn-
gaard vrucht voortbrengen? Over de zorg van God
voor zijn volk lezen we ook in Deuteronomium 4. Jezus
neemt het beeld van de wijnbouwer en de wijngaard
over om zijn relatie met de leerlingen te illustreren. Zij
kunnen vrucht voortbrengen die God blij maakt, als ze
verbonden blijven met de wijnstok die Jezus is. Geldt
die mogelijkheid ook voor ons?
Schriftlezingen: Deuteronomium 4:32-40 en
Johannes 15:1-8
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
 

 

SAMEN ONDERWEG NAAR PASEN
Wandelen in tweetallen in de Stille Week
Op de drie dagen voor Pasen bieden we de mogelijk-
heid aan om in tweetallen een wandeling te maken
vanaf de Dorpskerk in Schaarsbergen of de Oude Kerk
in Oosterbeek.
Deze wandelingen komen niet in de plaats van de
vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag, maar ernaast. De wandeling biedt een
mogelijkheid voor ontmoeting en gesprek, voor ont-
spanning en tegelijk inspiratie op weg naar Pasen.
U kunt samen met iemand komen, of alleen. We
zorgen ervoor dat er altijd iemand is met wie u samen
kunt wandelen. Er is geen route uitgezet, u bent vrij
om die zelf te bepalen. Als u minder goed ter been
bent, is er ook een mogelijkheid om buiten een zit-
plaats te zoeken (die ruim verspreid over het kerkelijk
erf staan)
De wandeling begint om 16.30 uur. De tweetallen
gaan met korte tussenpozen van start, zodat er vol-
doende ruimte blijft om alles veilig te laten verlopen.
De predikant en vrijwilligers die bij het beginpunt
staan, blijven tot 17.45 uur aanwezig, of tot alle wan-
delaars terug zijn.
Voor onderweg krijgt u een korte tekst mee uit de li-
turgie van de viering van die dag, met daarbij twee
vragen om over na te denken of over te praten. In
stilte wandelen mag natuurlijk ook. Verder krijgt u een
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voorwerp mee voor onderweg dat past bij het thema
van de dag.
 
Wilt u meewandelen vanaf de Dorpskerk (of de Oude
Kerk) op één of meerdere dagen in de Stille Week?
Meld u dan aan bij Else van Setten via sjaakenel-
se@hotmail.com of 06-23097506. Graag tot dan!
 
Hette Domburg, Niels van Hunen en Else van Setten
 

UIT DE KERKENRAAD
Uiteraard ziet het werk van de kerkenraad er in coro-
na-tijd anders uit dan normaal. Gewoon vergaderen
is niet aan de orde, dat is nu ‘digitaal overleg’ gewor-
den. Terzijde: als er geen internet was geweest zou
alles nog een beetje lastiger zijn.
De enige vergaderingen die nog gewoon doorgaan
zijn die van het moderamen (het moderamen is als
het ware het presidium van de kerkenraad). Dat kan
gelukkig wel want het moderamen is een klein groep-
je dat ‘corona-proof’ met elkaar kan praten. De titel
van dit stukje zou dus eigenlijk moeten luiden ‘uit het
moderamen’.
Tijdens die moderamenvergaderingen wordt gepro-
beerd om de gewone dagelijkse gang van zaken in
onze gemeente zo goed en zo kwaad als dat kan, in
stand te houden. Zo zijn bijvoorbeeld de jaarrekenin-
gen van 2020 van het college van kerkrentmeesters
en van de diaconie aan de orde geweest. Die worden
daarna (digitaal uiteraard) door de kerkenraad goed-
gekeurd.
Een ander belangrijk punt is de vormgeving van de
kerkdiensten. Tot en met Pasen worden die in samen-
werking met Oosterbeek-Wolfheze opgenomen en via
de website verspreid. Hoe we na Pasen verder gaan
zal afhangen van de dan geldende corona-maatrege-
len. Daarover wordt te zijner tijd een besluit genomen,
dat u vervolgens via Kerkklok en Nieuwsbrief te horen
zult krijgen.
De kerkrentmeesters hebben een nieuwe huurder
gevonden voor ‘het logeerhuis’ in de pastorie. De
vorige bewoonster heeft een beroep naar Tilburg
geaccepteerd en daarmee kwam de bovenste etage
van de pastorie weer vrij voor een volgende bewoner.
Tenslotte nog de mededeling dat er twee vacatures in
de kerkenraad ontstaan. De termijn van Else van
Setten als ouderling, loopt in september af. Voor on-
dergetekende, als scriba, loopt de termijn in december
af. De kerkenraad houdt zich zeer aanbevolen om
namen te horen van eventuele opvolgers.
 
Fred Bosman, scriba

UIT DE GEMEENTE
Ingekomen:
 
Familie G. van Reeuwijk wonende aan de Kemper-
bergerweg 723F, 6816RV Arnhem.
 

VAN DE WERKGROEP
WERELDDIACONAAT
Voorjaarsproject 2021 – Above the Line
Help vrouwen in Acornhoek om ‘Boven de Grens’
van extreme armoede te komen
 
Leven onder de internationaal vastgestelde extre-
me armoedegrens
Op zondag 14 februari ging ons voorjaarsproject
Above the Line van start. In deze dienst heeft Karian-
ne Hulshof, die met haar gezin enige tijd in Zuid-
Afrika verbleef, ons op een aansprekende manier en
met grote betrokkenheid verteld over de grote armoe-
de waarin veel vrouwen in Acornhoek leven. Grote
huishoudens in een klein huis met één slaapkamer,
toegang tot water uit een buiten- of gemeenschaps-
kraan met afschakeling, een puttoilet buiten het huis,
voedsel van voornamelijk zetmelen, nooit genoeg te
eten te hebben, geen afvalverwijderingsdiensten,
leven met dagelijkse stress en een alomtegenwoordig
gevoel van hopeloosheid. Met het vrouwelijk hoofd
van deze huishoudens is de organisatie Zingela Ul-
wazi een project is gestart om hun leven en dat van
hun gezinsleden te verbeteren, om ‘Boven de Grens’
van extreme armoede te komen.

 
Eigen moestuin en kleine onderneming ontwikkelen
Dit doet Zingela Ulwazi door hen te leren een moestuin
op eigen erf aan te leggen op basis van permacultuur,
zodat zij verse, gezonde groenten kunnen verbouwen
om hun gezin te voeden. Daarnaast leren de vrouwen
hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten om hun
extra groenten te verkopen in hun eigen omgeving.
Ook na het behalen van hun diploma blijft Zingela
betrokken en begeleiden.
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Praktische kennis en levensvaardigheden
Op zondag 7 maart hebben we aan de hand van een
filmpje vijf vrouwen laten vertellen wat het meedoen
aan het project hen heeft gebracht: betere gezond-
heid, minder dagelijkse stress, eigenwaarde, de
kracht van successen en uitdagingen delen en elkaar
ondersteunen, financiële kennis en inzicht, geen zorg
meer om honger in huis.
 
Voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering
Zondag 21 maart hebben we aangehaakt bij het ‘kli-
maatalarm’ (14 maart) en de gevolgen van de klimaat-
verandering. We hoorden over de activiteiten van onze
werkgroep duurzaamheid, maar ook over de stappen
in duurzaamheid die de vrouwen, met geringere
middelen, zetten door te werken met vochtvasthou-
dende verhoogde groentebedden, regenwater op te
vangen in 2200 liter grote Jojo-tanks, inheemse zaden
te gebruiken en biodiversiteit in de moestuin te bren-
gen, de locale overheid verantwoordelijk te stellen
voor waterbeheer en het recht van toegang tot water
voor iedereen serieus te nemen.
 
Extra collecte op Paaszondag 4 april
In het gezamenlijk collecterooster waren aanvankelijk
drie zondagen gereserveerd voor het project. Inmid-
dels heeft de diaconie van Oosterbeek/Wolfheze be-
sloten dat ook op Paaszondag gecollecteerd wordt
voor het voorjaarsproject. Daar zijn we heel blij mee!
 
Helpt u mee?
Wilt u deze moedige vrouwen en hun gezinnen helpen
om ‘Boven de Grens’ van extreme armoede te komen
en hen te steunen in hun zoeken naar aanpassingen
aan de klimaatverandering? Dan hopen wij in deze
coronatijd, waarin we de opbrengsten van de sobere
maaltijd en de boekenverkoop moeten missen, op uw
extra gift op Paaszondag.
Van harte aanbevolen!

 
U kunt uw gift overmaken op NL51 RABO 0303918276
t.n.v. Diaconie Kerk Schaarsbergen o.v.v. Voorjaars-
project 2021. Alvast hartelijk dank!
 
Werkgroepen Werelddiaconaat
Schaarsbergen en Oosterbeek/Wolfheze.
 

VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
KerkBalans 2021
De Actie Kerkbalans is inmiddels alweer een
maand achter de rug. Zo heel af en toe valt
er nog een antwoordenveloppe in mijn brie
venbus. Nog niet alle enveloppen zijn binnen,
dus als u deze nog op uw schoorsteenmantel/
in uw bureaulade heeft staan/liggen, stuur
hem alsnog op of geef hem bij mij af aan de
Strolaan 20.
 
Maar wat u veel meer zal interesseren is de
stand van de toezeggingen.
Het bedrag tot nu toe is ongeveer € 69.000, --.
Het bedrag blijft ongeveer gelijk aan vorig
jaar. Een pluspunt is wel dat er ook mensen
zijn die hun bijdrage verhoogd hebben.
Wij danken u hartelijk voor uw toezegging
en ook dank aan diegenen die hun tijd hebben
gegeven om in deze extreem koude sneeuw
dagen bij ‘hun mensen’ aan te gaan met de
kerkbalans enveloppen en deze later ook
weer op te halen.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van Hunen
hendrikvanhunen@gmail.com
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ONZE ADVERTEERDERS
Opnieuw presenteren wij u in dit nummer van de
Kerkklok een van onze trouwe adverteerders die u
elke maand opmerkzaam maken op hun activiteiten
in onze regio. We doen dat om onze waardering te
laten blijken voor hun bereidwilligheid de uitgave van
ons kerkblad te vergemakkelijken. Ditmaal brengen
we voor het voetlicht:

 
  SolVerde, voor verduurzaming van uw pand.
   -  Zonnepanelen
   -  LED verlichting voor bedrijven
   -  Infrarood verwarmingsfolie
 
  www.solverde.nl
  tel. 026 - 8449351 of 06 - 43804898
  info@solverde.nl
 
Solverde (Spaans voor ‘groene zon’), een aanspre-
kende naam, die alleen door de naam al iets uitstraalt
van de duurzaamheid, waarmee de produkten van
Walter Slotboom, eigenaar en direkteur van Solverde,
te maken hebben:
Zonnepanelen – LED verlichting – Infrarood verwar-
mingsfolie, waarmee een bijzonder aangename
vloerverwarming kan worden geïnstalleerd.
Was Walter in zijn vroegere leven een personeels-
functionaris – tegenwoordig met een duur woord
Human Resourcemanager – door een keuzemoment
 en gevolg gevend aan zijn hobby, koos hij op enig
moment voor een ommezwaai naar iets wat in de
laatste tijd meer en meer in de belangstelling is komen
te staan: duurzaamheid, klimaatbeheersing, energie-
besparing .
Als geboren en getogen Rotterdammer is Walter ge-
wend zijn zaken stevig aan te pakken en dat zie je ook
in zijn huidige activiteiten terug.  In Schaarsbergen
heeft hij al een groot aantal mensen van goede advie-
zen kunnen voorzien en ook is hij lid van de Werkgroep
Duurzaamheid Schaarsbergen.   Als zijn adviezen
worden gehonoreerd met een opdracht neemt hij de
uitvoering daarvan ook geheel voor zijn rekening. Door
goede contacten met leveranciers en installateurs
weet hij ook tot een aantrekkelijke prijsstelling te
komen.

Partner  Debbie en hun (bijna) 8-jarig zoontje Jesse
kennen we natuurlijk ook vanuit onze kerk, waar ze
met enige regelmaat onze diensten bijwonen.  Debbie
is afgestudeerd in Groningen en heeft een eigen buro
voor werving en selectie, maar studeerde kortelings
af als docent Engels.
Walter noemt zichzelf ten aanzien van zijn werk een
soort regisseur: hij acquireert, adviseert, offreert en
besteedt uit en is pas tevreden als het produkt goed
en naar de zin van de client is geplaatst.  
Ik denk dat we mogen constateren dat zijn energie-
vriendelijke produkten prima passen in een tijd waar-
in we met elkaar op zoek zijn naar maatregelen, die
ons klimaat en daarmee onze leefbaarheid op deze
aardbol bevorderen.  In en op de eigen woning zijn
mogelijkheden, die ook nog eens onze portemonnaie
ten goede komen en alle beetjes helpen ook nog eens
om de bewustwording te vergroten dat we met elkaar
verantwoordelijk zijn voor onze wereld.  Vandaar dat
we u uitnodigen om eens contact met hem op te
nemen.  Misschien groeit er iets moois uit.
                                                                   
Teun Alblas.

KINDERKERKNIEUWS  
Dag allemaal,
De laatste tijd sturen we jullie steeds een berichtje
door vanuit de Kinderkerk van Oosterbeek/Wolfheze
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met allerlei filmpjes, ideeën en opdrachten. We zijn
heel blij met deze samenwerking zodat we jullie op
deze manier toch kunnen bereiken met verhalen uit
de bijbel met filmpjes, liedjes en gesprekjes.
De Veertigdagentijd is al een tijdje geleden begonnen
en inmiddels is het nu al bijna Pasen!
Vorige keer schreven we over de Vastentijd en wat
dat voor jou kan betekenen?
Wie van jullie heeft hier over nagedacht en eraan
meegedaan?
Ook hebben jullie een pakketje met o.a. het Veertig-
dagenboek gekregen van Hette vanuit de kinderkerk.
We zijn heel erg benieuwd of jullie daaruit gelezen
hebben of een opdracht hebben gedaan. Op zondag
28 maart is het Palmpasen en eigenlijk zouden we dan
een Palmpasenstok willen maken met jullie, brood-
haantjes bakken in het Pannenkoekenhuis “Den
Strooper” van Hetty en Paul. En dan in optocht met
het ezeltje naar de kerk.
 
Maar helaas, dit jaar moeten we jullie vragen om thuis
een mooie Palmpasenstok te maken.
Of heb je meegedaan aan de optocht bij de Oude Kerk
in Oosterbeek? Dan konden we je vast zien tijdens de
dienst op een filmpje.
 
Weten jullie nog wat de betekenis is van deze
Palmpasenstok?
Palmpasen, het begin van de Goede Week, de laatste
vastenzondag voor Pasen. Op deze dag wordt de
feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht.
De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse
feest van de ongezuurde broden (ook wel Joods
Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden
hem met palmtakken.
De Palmpasenstok vertelt eigenlijk het verhaal van de
laatste week van het leven van Jezus.
 
Het kruis:  Het is een kruis, om eraan te herinneren
dat Jezus aan het kruis is gestorven.
Brood : Op de stok zit een broodhaantje. Het brood
herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar
hij het brood brak en deelde met zijn discipelen.
De haan: De haan herinnert aan de voorspelling die
Jezus aan Petrus doet tijdens dat laatste avondmaal,
dat voordat de haan de volgende ochtend driemaal
zal kraaien, Petrus Jezus zal verloochenen. Hoewel
Jezus wordt verraden door Judas, wordt hij ook door
Petrus verloochend. Nadat Jezus de volgende och-
tend is gearresteerd en Petrus erop wordt aangespro-
ken dat hij bij Jezus hoort, zegt hij – waarschijnlijk uit
vrees voor zijn eigen leven – dat hij hem niet kent.
Vlak daarna kraait de haan.
 
We wensen jullie een heel mooi Paasfeest toe!
Hartelijke groetjes van Bea, Chantal en Gerra
 

DE DIACONIE
104 telefoontjes
De werktelefoon rinkelt. Een mevrouw uit Den Haag
belt het diaconaal bureau in Arnhem op aanraden van
een plaatselijk diaken. Ze vraagt of ik tijd heb, want
ze heeft een enorm probleem. Binnenkort start een
traject met bestralingen bij het Rijnstate ziekenhuis.
Dat is de enige plek in Nederland, waar dit soort be-
stralingen worden uitgevoerd. Vanwege de afstand is
het niet mogelijk om op en neer te reizen. Daarom
zoekt ze onderdak voor minimaal vier weken in Arn-
hem. Ook speelt mee dat ze geen trap kan lopen
vanwege overgewicht. Alles is geprobeerd door twee
verpleegkundigen en zelf heeft ze de afgelopen twee
weken 104 telefoontjes gepleegd. Als ze dit aantal
noemt, breekt ze. Ze is ten einde raad. Ze voelt zich
verloren. 104 telefoontjes en steeds nul op het rekest.
Dit om uiteenlopende redenen: verpleeghuizen
nemen nu geen mensen op vanwege de risico’s van
corona, ze behoort niet tot de doelgroep of er is geen
plaats.
Als deze mevrouw geen onderdak heeft, gaan de
geplande bestralingen niet door. In een flits denk ik
aan die lege kamer in ons huis. Maar los van de vraag
of dit professioneel is of niet, is dit geen optie omdat
zij geen trap kan lopen.
Diverse mensen benader ik met de vraag om mee te
denken. Ieder is geschokt, betrokken en komt met
suggesties. Een diaken uit Schaarsbergen suggereert
het Siza.
Hier worden vakantiebungalows tijdelijk verhuurd en
daar is ook is de mogelijkheid van verstrekken van
een maaltijd. Dit wordt de gouden tip.
De telefoon gaat weer: ‘Margriet, je zult het niet
geloven…’
’U heeft onderdak!?’ Zeg ik overdonderd en verbijs-
terd.
De mevrouw is zielsgelukkig en ik ook.
Hier doen wij het voor. Opkomen voor kwetsbare
mensen.
Zoveel mensen die wilden meedenken: Pareltjes in
het diaconale werk!
 
Margriet Kok
 
N.B. Margriet Kok en ik zijn aan het einde van de
bestralingsperiode bij mevrouw op bezoek geweest.
Zij vertelde honderduit over alle telefoontjes, die zij
had gevoerd in verband met het regelen van vervoer,
aanpassingen in haar tijdelijk woonverblijf, huishou-
delijke hulp voor schoonmaken, boodschappen doen
en vooral ook over de vergoedingen vanuit de ziekte-
kostenverzekering. Uiteindelijk verbleef zij 6 weken in
de vakantiebungalow en was verheugd, dat zij weer
naar haar eigen huis ging.
Desgevraagd vond ze het prima, dat bovenstaand
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artikel van Margriet Kok, diaconaal consulent van de
Prot. Gemeente Arnhem, ook in onze Kerkklok ver-
schijnt.
Henny Beijer
 
DE OUDERENKRING
Hopelijk zijn velen van u inmiddels gevacci
neerd. Maar helaas betekent dit niet dat we
elkaar alweer mogen ontmoeten in het
Dorpshuis. Zodra het sein op ‘groen’ staat,
hoort u gelijk van ons. Houd nog even vol!
 
Met hartelijke groet namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147

WERKGROEP DUURZAAM
SCHAARSBERGEN
Voortzetting collectieve inkoop isolatie
Vorig jaar was in samenwerking met de wijken Hoog-
kamp en Sterrenberg/Gulden Bodem de collectieve
inkoopactie van (spouwmuur-)isolatie. De aanbeste-
ding is gewonnen door Rouwenhorst Isolatie. 81
huishoudens hebben aan de inkoopactie meegedaan.
In totaal zijn 80 spouwmuren en 20 vloeren geïsoleerd.
De deelnemende woningeigenaren beoordelen de
werkzaamheden door Rouwenhorst Isolatie met ge-
middeld een 8 op een schaal van 10. Gezien het
succes van deze actie hebben we gezamenlijk beslo-
ten deze in 2021 voort te zetten. Rouwenhorst Isolatie
is bereid dit te doen tegen dezelfde voorwaarden als
in 2020.
Heeft u interesse, u kunt zich op het emailadres
duurzaam.schaarsbergen@gmail.com opgeven tot 1
april a.s. Dat is vooralsnog vrijblijvend.
Wij ontvangen dan graag de volgende gegevens van
u:
 
Naam, Adres, Telefoonnummer, Bouwjaar woning,
Indien aanwezig: huidige soort spouwmuurisolatie en
wanneer geplaatst
 
Wij melden u dan aan bij Rouwenhorst Isolatie. Zij
maken met u een afspraak voor een bezichtiging van
de woning om een beeld te krijgen van de mogelijk-
heden van isolatie. Het hoeft daarbij niet alleen te
blijven bij spouwmuurisolatie, u kunt ook vragen naar
bijvoorbeeld vloerisolatie en dakisolatie. Daarna krijgt
u een offerte. Bij akkoord van uw kant worden de
werkzaamheden ingepland en uitgevoerd. Bij vol-
doende belangstelling zorgen wij voor een warm-
tescan nadat de werkzaamheden gereed zijn.
Isolatie is milieuvriendelijk, verhoogt het comfort van
uw woning en bespaart op de stookkosten. Deze actie
wordt door ons warm aanbevolen!

 
Namens de Werkgroep Duurzaam Schaarsbergen,
Ad Paul
duurzaam.schaarsbergen@gmail.com
 

PASTORAAL DIAKONAAL CENTRUM
DE HERBERG - OOSTERBEEK
Tien of vijf maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen
en je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken
en je te bezinnen op de toekomst, veel verschillende
werkzaamheden en samen met andere jongeren
vanuit je geloof je inzetten voor een ander. Met ingang
van september 2021 is er weer plaats voor vier diaco-
naal werkers in de Herberg in Oosterbeek. Je krijgt
een eigen kamer, kost en begeleiding. De werkzaam-
heden zijn gevarieerd, er wordt rekening gehouden
met je wensen en talenten. Je krijgt geen salaris (wel
een onkostenvergoeding) maar ontvangt veel. Aarzel
niet en bekijk onze website voor meer informatie.
www.pdcdeherberg.nl.
Heb je geen vijf maanden de tijd, maar wel een aantal
weken tussen half juni en september? Denk dan eens
aan vakantiewerk. Minimaal twee weken van maan-
dag tot vrijdag op kamers in het Koetshuis en samen
met andere jongeren je inzetten voor de gasten van
de Herberg. Samen veel plezier maken en tegelijker-
tijd kun je echt iets betekenen: vrijwilligerswerk@pd-
cdeherberg.nl.

Kom-op-adem-driedaagse – Leven met verlies
De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6
weken aan. Mensen die last hebben van eenzaam-
heid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of
zingevingsvragen hebben zijn van harte welkom.
Daarnaast is er in april weer een driedaagse rond het
thema verlies. Het verlies van iemand die je dierbaar
is, grijpt diep in. Rouwen is hard werken op veel ter-
reinen van het leven en vaak een ingewikkeld proces.
Wat kun je er dan naar verlangen om er eens in alle
rust bij stil te staan. Dat is mogelijk tijdens een drie-
daagse in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.
Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is
ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en
bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen
niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd.  Maal-
tijden en verschillende activiteiten vinden plaats in
groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspan-
nen en te genieten van de mooie omgeving van de
Herberg. 
Datum: 15 - 17 april 2021.
Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom
op adem-leven-met-verlies
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EEN NIEUWE PSALMBERIJMING
Vrij plotseling kwam bij mij binnen dat er een bundel
verschenen is met nieuwe psalmberijmingen. Ditmaal
geen initiatief van de gevestigde kerken, maar van een
negental dichters, die vanuit het verlangen om de
berijmingen van de Geneefse melodieën te hertalen
in hedendaagse taal te laten aansluiten. In 2014 werd
daartoe de stichting Dicht bij de Bijbel opgericht en
werd begonnen aan een nieuwe psalmberijming. Er
is zes jaar aan gewerkt met veel energie en het resul-
taat is op 16 maart in Hoog Soeren gepresenteerd. In
het voorwoord lezen we het volgende:
“Een psalm berijmen is verbazend moeilijk. J.W.
Schulte Nordholt – een van de dichters, die meewerk-
ten aan het Liedboek voor de Kerken - heeft het be-
rijmen van een psalm vergeleken met het lot van
Simson: “De dichter wordt met zeven touwen gebon-
den: de tekst, de melodie, de maat, het ritme, het rijm,
de getrouwheid en de aanspreekbaarheid. En als men
dan goed vastzat werd er geroepen: de Filistijnen over
u, en dat waren dan de critici. Die worsteling hebben
ook de dichters van de Nieuwe Psalmberijming erva-
ren. U heeft dan ook geen perfecte berijming in han-
den, er blijft altijd ruimte voor verbetering”.
Bestelling van de bundel is mogelijk via de webwinkel
Boekenwereld.com en ook via de boekhandel is het
verkrijgbaar. De prijs is € 22,50 en de verzending is
gratis en per omgaande.
 
Jan Pieter Kuijper, initiatiefnemer en oprichter van de
Stichting, besluit zijn voorwoord met:
“Tot slot: alle dank aan God. Voor Hem hebben we dit
werk gedaan, voor Hem leggen we het neer. Ik hoop
dat ook een volgende generatie de liefde van God voor
mensen en van mensen voor God zal ontdekken in de
psalmen. Ik bid dat de Nieuwe Psalmberijming geze-
gend zal worden door de Heer over wie we in de
psalmen zingen.
 
 
     Juich voor de Heer om Hem te loven;
     Oprechte mensen, huldig Hem,
     Haal uit je hart een lied naar boven;
     Leg alle liefde in je stem.
     Zing bij de akkoorden;
     Speel met nieuwe woorden;
     Zing bij harp en luit.
     Maak de mooiste klanken
     Om de Heer te danken;
     Zing het vrolijk uit.
 
                 Ps. 33:1 uit De Nieuwe Psalmberijming
 
Teun Alblas
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