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GELOVEN – WAT IS DAT EIGENLIJK?
 
“Ik kan niet geloven; ik zou ’t wel willen, maar ik kan
eenvoudig niet,” hoor ik mensen wel eens zeggen. Nu
is het flauw om tegen zo iemand meteen te zeggen:
“Jij vergist je. Het is namelijk precies omgekeerd: Jij
kan wel geloven, maar je wilt het niet.” Waarom is dat
flauw? Waarom slaat zo’n antwoord nergens op?
Eenvoudig omdat nog helemaal niet duidelijk is, wat
dat geloven dan is. Bedoelen we allemaal hetzelfde
met geloven?
 
Waarheden aannemen
’t Zou best eens zo kunnen zijn, dat die man gelijk
heeft: “Ik zou wel willen, maar ik kan niet.” Omdat hij
op een manier over geloven denkt, die voor geen mens
haalbaar is. Bij het woord geloven – in de zin van
bijvoorbeeld in Jezus geloven – denken een heleboel
mensen aan iets in hun denken. Om te kunnen geloven
moet je een heleboel weten en dat moet je uit de
Bijbel leren. En als je dat dan allemaal begrepen hebt
dan moet je ’t ook nog geloven. Dan moet je ook nog
aanvaarden dat ’t allemaal zo gebeurd is en dat al die
woorden van God komen en dat je die maar te ge-
hoorzamen hebt. Als dat geloven is, kan ik me best
indenken dat mensen ’t hondsmoeilijk en een vrijwel
onmogelijke zaak vinden. Vooral als je er niet bij bent
grootgebracht. Geloven is hier zoveel als: een flink
aantal geleerde waarheden aannemen. Nee, zeggen
anderen, zo zit dat niet. Geloven is heel iets anders.
Geloven is veel meer een gevoel hebben. Dat eerste
is veel te intellectueel en te verstandelijk. Geloven is
een zaak van je gevoel, van je hart. Je moet je hart
aan iemand geven en die iemand is God of Jezus. Als
je van Hem gaat houden dan geloof je, ben je een
gelovige. Eerlijk gezegd, vind ik dat al even moeilijk.
Hoe kan een mens nu ineens gaan houden van ie-
mand die tweeduizend jaar geleden geleefd heeft? Op
wiens bevel dan ook zo iemand liefhebben lijkt me een
onmogelijke opgave. Ik kan ’t me hoe langer hoe meer
indenken: Ik zou wel willen geloven, maar ik kan niet!
 
Echt mens zijn
Toch denk ik dat je er best op een heel andere manier
over kunt denken. Iedereen kan vaak het beste zeg-
gen hoe hij dan zelf gelooft. Laat ik dat ook eens
proberen. Bij geloven denk ik niet in de eerste plaats
aan liefde tot Jezus. Ik denk ook niet meteen aan het
aanvaarden van een heel stel min of meer samenhan-
gende waarheden. Ik denk ook niet onmiddellijk aan
gehoorzaamheid aan Gods woord of onderwerping
aan wat in de Bijbel staat. Bij geloven denk ik in de
eerste plaats aan zoiets als betrokkenheid. Er is iets
waarvan ik zeg: daar hoor ik bij. Daar wil ik ook bij
horen. Voor mij is dat het verhaal van Jezus van Na-
zareth, het verhaal dat gaat over zijn leven en sterven.

Dat verhaal spreekt mij meer aan dan alle verhalen in
de wereld. Ik moet het misschien nog wat preciezer
zeggen, want ik heb het niet over een legende of zo-
iets. Ik bedoel: dat gebeuren. Wat daar gebeurd is met
die man. Wat Hij gezegd én gedaan heeft en wat ik
van Hem gehoord heb. Hij heeft dit allemaal bereikt.
’t Doet er voor mij niet meer toe dat ’t onmenselijk lang
geleden gebeurd is. ’t Spreekt me vandaag aan. Als
ik lees hoe Hij hier was, dan denk ik: Ja, dat is nou
écht mens zijn! En als iemand mij dat vraagt, dan zeg
ik: Ja, ik geloof in Hem. En dan bedoel ik daarmee:
dus ook met Hem, en met Hem in de eerste plaats,
voel ik me geweldig verbonden. Ik wil bij Hem horen.
Hij vroeg van de mensen lang niet altijd geloof. Hij
vroeg ook vaak: wil je Mij volgen? Volgen begrijp ik
veel beter. Volgen vraagt ook wel een beslissing, maar
je bent er dan nog niet. Je weet het nog niet allemaal,
maar dat hindert niet. Je bent ermee bezig. Als men-
sen zo keihard zeggen: Ik geloof, of nog harder: Ik ben
een gelovige, dan klinkt dat net alsof ze nu alles
achter de rug hebben. Zij zijn binnen, om zo te zeggen.
En de anderen zijn buiten. Dat is dan de consequen-
tie.
 
Onderweg
Zo staat ’t voor mij niet. Ik ben bezig te geloven. Ik ben
er (steeds) mee bezig. Ik ben pas begonnen. Ik ben
onderweg. Ik volg Hem nog maar. Niet op de bonne-
fooi, dat wil ik wel zeggen. Ik heb ook een groot ver-
trouwen dat het goed is om Hem te volgen. Bij Hem
in de buurt te blijven. Naar Hem te luisteren. Erop te
letten hoe Hij reageert op alle dingen van het leven.
Nou, daar heb ik m’n handen vol aan. Daar ben ik bij
betrokken, wil ik betrokken bij zijn. En daar kan een
mens best toe besluiten. Voorlopig hoeft hij niets on-
mogelijks door te slikken. Hij doet gewoon wat hij wil:
namelijk op die aantrekkelijke manier mens zijn, bij die
ene, échte mens Jezus in de buurt. Moet je daar niets
voor weten? Natuurlijk wel, voor alles moet je infor-
matie hebben. Je moet Hem leren kennen en daar
hoort iets van weten bij. En je moet weten waar ’t over
gaat. Maar verder is geloven geen krachttoer. Geloven
is iets als op weg gaan, méegaan met iemand die je
vertrouwt...
 
Sake van der Wall

BIJ DE ZONDAGEN
Wandelen op zondagmorgen
Vanaf zondag 2 mei is het mogelijk om na de live
uitzending van de viering naar de kerk te komen voor
een wandeling in tweetallen. In de Stille Week hebben
we gemerkt hoe fijn het is om elkaar weer eens te
ontmoeten. In de buitenlucht hebben we toen op de
donderdag, vrijdag en zaterdag in tweetallen een
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wandeling kunnen maken in de bossen rond de kerk.
Die mogelijkheid willen we nu ook bieden op de zon-
dagen in mei, na de viering. We verzamelen dan op
het veld voor de kerk om 11.15 uur. Daar maken we
tweetallen en gaat ieder tweetal op stap. U bepaalt
zelf hoe lang en hoe ver u wandelt; het is ook mogelijk
om gewoon een bankje in de zon te zoeken op het
kerkelijk erf. Voor onderweg kunt u zelf koffie van thuis
meenemen in een thermosflesje. Van ons krijgt u een
vraag mee die aansluit bij de viering van de dag, om
daar nog even over na te praten. En verder hopen we
op een mooie ontmoeting met iemand, die u misschien
al lang niet meer gesproken hebt. Om uiterlijk 12.15
bent u terug bij de kerk (of eerder) en gaan we allemaal
weer naar huis. We hopen dat de blijdschap van de
ontmoeting de zondagen weer wat meer glans zal
geven.
Wilt u meewandelen? Geef u dan op bij de ouderling
van dienst, uiterlijk op de zondag vóór 9.00 uur, via
mail of telefoon.
 
 
2 mei – 5e zondag van Pasen, ds. Hette Domburg,
aanvang 10.00 uur
De herdenking van 4 en de viering van 5 mei staan
voor de deur. Het thema van onze viering is vandaag:
‘vrijheid’. Het is een centraal thema in de Bijbel. Het
boek Exodus vertelt over de bevrijding van slaven uit
Egypte. En telkens wordt naar die ervaring verwezen
in de andere Bijbelboeken. Vrijheid is in de Bijbel geen
vrijblijvendheid, maar gaat gepaard met verantwoor-
delijkheid. Want vrijheid is kostbaar én kwetsbaar,
daaraan herinnert ook 4 mei. Ook Paulus weet over
vrijheid een en ander te zeggen. Over de vrijheid van
een christen, die tegelijk dienstbaarheid inhoudt. Zo
kunnen we op verschillende manieren nadenken over
vrijheid. Gaat het om vrij zijn van, of vrij zijn om…?
Hoe behouden we onze vrijheid? Wat doen we om de
vrijheid van anderen te waarborgen? En hoe vieren
we vrijheid?
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
Violiste: Marjo Finke
 
 
9 mei – 6e zondag van Pasen, ds. Margreet de Bree,
aanvang 10.00 uur
Op deze zondag horen we over de ontmoeting tussen
Jezus en een blinde man, Bartimeüs. In deze ontmoe-
ting gebeurt er iets wonderlijks. Bartimeüs’ ogen
worden geopend. Hij kan weer zien en opstaan. De
wereld is voor hem geopend. Je kunt dit verhaal zien
als een soort Paaservaring. Een ervaring waarin het
leven en licht doorbreken, en dat je moed krijgt om
weer verder te gaan. Tegelijkertijd gaat het in dit

verhaal over een nieuwe manier van kijken en zien.
Hoe kijken we naar onszelf of een ander? En kijken
en zien, is dit hetzelfde? Of gaat het bij zien om écht
zien en gezien worden? Dat je een ander en jezelf met
nieuwe ogen kunt leren zien.
Schriftlezing: Marcus 10: 46 - 52
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Jeske Alblas
Organist: Henk Boer
 
 
13 mei – Hemelvaartsdag, ds. Hette Domburg,
aanvang 10.00 uur
Hemelvaart is een bijzonder feest, dat we graag
jaarlijks in de schuur op het erf van de familie Vare-
kamp vieren. Met het zicht op de blauwe (of bewolkte)
hemel, de geluiden van vogels en het suizen van de
wind op de achtergrond. Het is nog niet zeker of dat
dit jaar mogelijk zal zijn – we moeten afwachten welke
ruimte er vanuit de overheid is om op 13 mei bij elkaar
te komen. Mocht het niet mogelijk zijn om op het erf
van Varekamp Hemelvaart te vieren, dan maken we
er een mooie online viering van in de Dorpskerk, met
beelden van buiten, zodat we via internet toch met
elkaar verbonden kunnen zijn.
Waar gaat het over met Hemelvaart? De evangelist
Lukas (Lk 24:51 en Hand. 1:9) is de enige die er en-
kele woorden aan wijdt. ‘Toen [Jezus] dit gezegd had,
werd hij ... opgenomen in een wolk.’ Meteen daarna
krijgen de leerlingen te horen: ‘wat staan jullie naar de
hemel te kijken? Jezus... zal op dezelfde wijze terug-
komen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.
’ De leerlingen moeten niet blijven stilstaan bij hun
gemis, maar mogen op aarde zijn terugkeer verwach-
ten... De hemel is vanaf nu een teken van belofte:
daarvandaan komt Gods goedheid naar de mensen.
Zo is Hemelvaart een feest van belofte, van altijddu-
rende betrokkenheid van God bij mensen. De leerlin-
gen gaan terug naar Jeruzalem, waar zij zich vurig
wijden aan gebed. Wat hebben ze zo vurig gebeden?
En wat bidden wij vandaag, in hemelsnaam?
Schriftlezing: Handelingen 1:4-14
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
16 mei –ds. Jan-Derk de Bruin, aanvang 10.00 uur
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt
ook wel ‘wezenzondag’ genoemd. Het is het weeskind
onder de zondagen. Ik kan me voorstellen dat de
periode tussen Pasen en Pinksteren voor de discipe-
len een emotionele roller coaster moet zijn geweest.
Op Goede Vrijdag stort het gekoesterde ideaal in el-
kaar. Het perspectief op een andere betere wereld wat
hen al jaren op de been hielp, waar ze ziel en zaligheid
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aan hebben gegeven, is om zeep geholpen. Het is
weggedragen in het graf, dood. En dan op de Paas-
morgen blijkt in de onomkeerbare werkelijkheid bewe-
ging te zijn gekomen. Het verhaal waarvan men dacht
het is over en uit, waarvan men zei; je moet je bij deze
voldongen feiten neerleggen, krijgt een nieuwe wen-
ding.
Op Hemelvaartsdag worden de discipelen opnieuw
geconfronteerd met het onvoorstelbare. Dan is het al
een aantal dagen ‘oorverdovend’ stil. Zullen de disci-
pelen misschien gedacht hebben aan psalm 27:7;
Waar bent u…. “Hoor mij Heer…antwoord mij”?
Nu de discipelen zich als wees achter gelaten voelen,
galmt alleen de belofte nog ergens na uit Joh. 14:18
“ik laat jullie niet…achter…” Er lijkt in de evangeliën
voortdurend een nieuw perspectief op te komen. Een
perspectief wat ieder mens ook vandaag de dag wel
kan gebruiken nu het corona virus onze wereld al meer
dan een jaar in de greep houdt.
We lezen veelal de verhalen van Jezus met het per-
spectief van een leerling, een discipel, een gelovige.
Ik heb me de laatste tijd afgevraagd wat het perspec-
tief op deze verhalen moet zijn van de overheidsdie-
naren uit die tijd, misschien deden hen de duizeling-
wekkende ontwikkelingen wel meer dan wij ons kun-
nen voorstellen. Deze personages komen in diverse
gestalten in de evangeliën aan ons voorbij. Als krijgs-
machtpredikant ben ik er in zekere zin zelf één en heb
ik ook van doen met overheidsdienaren. We halen
vandaag enkele voor het voetlicht: Is er ook voor dezen
perspectief, hoop op nieuwe begeestering?
Schriftlezing: Johannes 14: 15-21
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
23 mei – Pinksteren, ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur
Na het ‘vurig bidden’ van Hemelvaart, zijn er vandaag
de ‘tongen van vuur’ op de hoofden van de leerlingen
van Jezus. De wind die God door het huis laat waaien,
doet het smeulende vuurtje van geloof weer ontvlam-
men bij de leerlingen. Ze krijgen moed en gaan bezield
de straat op en steken anderen aan met hun enthou-
siaste getuigenis. Is dat ook nog voor ons weggelegd?
Of zijn we daar, letterlijk en figuurlijk, ‘te oud’ voor?
De profeet Joël (3:1-2) zou zeggen: je bent nooit te
oud om te dromen, je bent nooit te oud om met Gods
geest bezield te worden. Laten we vandaag vieren dat
lang geleden die paar overgebleven leerlingen van
Jezus de Geest ontvangen hebben. En laten we te-
gelijk de mogelijkheid openhouden dat ook wij bezield
raken door die Geest. Wat ‘bezielt’ jou? Heeft dat iets
met God te maken? Kunnen we zulke ervaringen met
elkaar delen?

Schriftlezingen: Joël 3:1-2 en Handelingen 2:1-13
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Karianne Hulshof
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
30 mei – ds. Pierre Eijgenraam, aanvang 10.00 uur
Kerk en dorpshuis van Schaarsbergen zijn mij zeer
vertrouwd. Al vele jaren kom ik er om voor te gaan in
een huwelijksviering of een uitvaartdienst, Voor een
bezinningsdag met de kerkenraad of een concert met
mijn koor. Maar op een gewone zondag heb ik er nog
nooit gepreekt. 30 mei a.s. wordt de eerste keer, ho-
pelijk -na zoveel weken lock-down- eindelijk ook weer
eens met wat mensen in de kerk...
Het oecumenisch leesrooster begint op deze zondag
na Pinksteren aan een reeks waarin het evangelie van
Johannes wordt gelezen. Hoofdstuk 3 begint met een
gesprek tussen Jezus en Nikodemus: 'Hoe kan een
mens opnieuw geboren worden als hij al oud is?' Is
een mens gedoemd zichzelf en de geschiedenis te
blijven herhalen? Is 'opnieuw beginnen' eigenlijk een
illusie of toch niet? Maar hoe dan? Daar zou ik graag
met u samen over na willen denken.
Schriftlezingen: Exodus 3:1-6 en Johannes 3: 1-16
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Alieke Stijf
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
6 juni – ds. Monique Maan, aanvang 10.00 uur
Vandaag horen we uit het evangelie van Mattheüs een
gelijkenis, verteld door Jezus aan de mensen die bij
hem zijn. Een gelijkenis over een zaaier, over zaad,
over goede en minder goede grond. Bij gelijkenissen
is het altijd de (spannende) vraag: waar verwijst het
verhaal naar? En waar verwijzen de beelden die Jezus
gebruikt naar? En soms is het dichterbij dan je denkt.
Schriftlezingen: Mattheüs 13: 1-9 en 18-23
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 

UIT DE KERKENRAAD
Dit is een korte weergave van de maart-vergadering
van het moderamen (want er zijn voorlopig nog geen
kerkenraadsvergaderingen). Of de kerkenraadsver-
gadering van mei kan doorgaan, hangt af van de dan
geldende corona-maatregelen.
 
Vermeldenswaard zijn de volgende punten:
– Voorlopig zullen de kerkdiensten nog worden geor-
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ganiseerd zonder aanwezigheid van   kerkgangers.
De kerkenraad is van mening dat we dat pas weer
kunnen en mogen doen als publieke activiteiten in de
samenleving als geheel mogelijk zijn. In dat opzicht
leggen we een verband tussen het heropenen van de
horeca en het weer toelaten van mensen in de kerk.
– Op 2 mei wordt er (nog) geen Heilig Avondmaal
gevierd. We wachten het ogenblik af dat dat weer met
kerkgangers mogelijk is.
– Of er op Hemelvaartsdag, 13 mei, iets kan worden
georganiseerd wordt nog onderzocht.
– 11 september is de zaterdag voor de startzondag.
Er wordt, mede met de werkgroep duurzaamheid,
nagedacht over het organiseren van een soort markt
op het veld voor de kerk, waarin naast de ontmoeting
met elkaar (in de hoop dat dan weer kan en mag) het
begrip ‘duurzaamheid’ centraal staat. Wellicht kan dit
iets worden zoals destijds het soepfestival, ook nu
weer breed georganiseerd voor en door heel Schaars-
bergen. Daar kan ook een plantjesmarkt bij horen en
mogelijk nog andere activiteiten van de werkgroep
duurzaamheid, de Dorpsraad en dorpsinitiatieven.
– Het logeerhuis krijgt een nieuwe huurder.
– De heer Theo Brink van de Kunstkring Arnhem, heeft
foto’s van onze glas-in-lood-ramen opgenomen in de
catalogus van de Arnhemse kunst.
 
Fred Bosman, scriba

IN MEMORIAM JENNY VIERDAG
Op 31 maart is Jenny Vierdag-Van Dijk overleden.
Jenny werd geboren op 4 december 1938 in Ensche-
de, als zesde kind in een warm en bruisend midden-
standsgezin. Ze verloor al op jonge leeftijd haar
moeder en toen ze begin twintig was overleed haar
vader. In 1959 haalde Jenny de hoofdakte Kleuterleid-
ster en vervolgens werkte ze als hoofd van een
kleuterschool in Enschede. In 1962 trouwde ze met
Jan Vierdag, met wie ze al vanaf de lagere school
bevriend was. Na enkele omzwervingen vestigden ze
zich in 1970 in Arnhem. Daar werkte Jenny nog 20
jaar als leidster op een peuterspeelzaal. Ze was altijd
dol op kinderen. Zelf kreeg ze drie kinderen en negen
kleinkinderen.
Jenny was een sterke en tegelijk lieve vrouw, die
ruimte had voor mensen die anders waren. Ze zag
door de buitenkant van mensen heen en begreep wat
iemand nodig had. Toen de kinderen klein waren, was

Jan vaak op reis voor zijn werk. Dan stond ze er alleen
voor en dat ging haar prima af. Ze gaf haar kinderen
en kleinkinderen vertrouwen en wees op lichtpuntjes
in tijden van moeilijkheden.
Jenny had een nierziekte. In 2012 kreeg ze een nier
van haar jongere zusje Adrie. Zo kreeg ze nog extra
levensjaren, waar ze erg dankbaar voor was. Met Jan
genoot ze van deze extra tijd. Ze wandelden veel
samen en zagen de kleinkinderen groot worden.
Jenny had een sterk vertrouwen op Gods leiding over
haar leven. Begin december bleek ze ongeneeslijk
ziek te zijn. Ondanks ziekte en verdriet, waren de
laatste maanden ook vol mooie en kostbare momen-
ten met haar dierbaren. Ze kon bewust afscheid
nemen en in vertrouwen het leven loslaten.
Op 6 april was de dankdienst voor haar leven. Daarbij
klonken woorden uit Psalm 139. In deze psalm gaat
het over de troostende ervaring volledig gekend te zijn
door God en altijd binnen zijn bereik te blijven, zelfs
in de dood. Daarna hebben we het lichaam van Jenny
in de aarde gelegd op natuurbegraafplaats Heidepol.
We wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen kracht
en troost toe in deze verdrietige tijd. Dat Gods nabij-
heid hen tot steun mag zijn.
Ds. Hette Domburg
 
VAN DE OUDERENKRING
Momenteel blijven de corona maatregelen nog ge-
handhaafd. We hopen in september weer bij elkaar te
komen. U zult dit in de Kerkklok of nieuwsbrief kunnen
lezen.
Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe en
tot gauw ziens.
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, tel. 026-35 11 147

VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
In de maand april heeft u de rekening ontvangen voor
het abonnement van de Kerkklok. Mocht u deze nog
niet betaald hebben, dan mag u dit berichtje als her-
innering zien.
 
Ook zijn er nog een paar leden die geen antwoord-
strookje KerkBalans 2021 hebben ingeleverd. Graag
hierbij aan u de vraag om deze alsnog op te sturen
naar:
H.van Hunen, Strolaan 20, 6816 PN Arnhem

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Op 31 maart jl. is overleden, mevrouw J. Vierdag--
Van Dijk, in de leeftijd van 82 jaar,
zij woonde aan de Velperweg 137-2, 6824 HK te
Arnhem.
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VESPERS
In de periode november – december afgelopen
jaar, konden we iedere week op woensdag
van 17:00 tot 17:30 een korte vesper hou
den. Tijdens deze ingetogen en eenvoudige
viering aan het begin van de avond klinken
enkele liederen en worden gebeden gezegd.
Verder wordt er een Bijbelgedeelte gelezen
waarna we een tijdje stil zijn en onze gedach
ten laten gaan. We sluiten af met een zegen
bede. Daarna kun je nog even blijven zitten
of de kerk verlaten. Er is ook gelegenheid
elkaar even te spreken. Zodra de kerkdien
sten weer mogelijk zijn, wil ik ook de vespers
weer opstarten. U bent van harte welkom om
aan dit moment van rust en bezinning mee
te doen. Houd de website en de digitale
nieuwsbrief in de gaten om te vernemen
wanneer we weer beginnen. (Woensdagen
van 17:00 – 17:30, zodra het weer kan)
Ds. Hette Domburg

KINDERKERKNIEUWS 
Wat fijn dat voor onze kinderen de samenwerking met
Oosterbeek doorgaat. Elke zondag ontvangen zij per
WhatsApp een verhaal met verwerkingsmateriaal.
Natuurlijk zal het de ene keer gebruikt worden en een
andere keer wat minder, maar het wordt hen wel
aangeboden!
Om dat contact warm te houden willen we ook dit jaar
op Hemelvaartsdag, een samenzijn organiseren zodat
de kinderen elkaar weer kunnen zien. Dit zal plaats-
vinden op het veld voor onze kerk. Kinderen uit Oos-
terbeek/Wolfheze en Schaarsbergen doen dan, net
als vorig jaar, samen activiteiten.
Natuurlijk Corona proef. We zijn daarvoor als leiding
al druk aan de slag om het geheel een succes te laten
worden! Hopelijk speelt het weer daarin ook positief
mee!
Ziet U feestelijke activiteiten op Hemelvaartsdag op
het veld voor de kerk? Dan weet u nu wat daar gebeurt!
De tweede festiviteit in deze maand is “de verjaardag

van de kerk” hoe we Pinksteren gaan vieren en of we
als kerkgemeente bij elkaar kunnen komen (misschien
buiten), dat weten we nu ik dit stukje schrijf nog niet.
We moeten nog afwachten wat tegen die tijd kan. Wel
fijn dat de basisschooljeugd elkaar al mag zien op 13
mei!
Nog even volhouden allemaal!
Hartelijke groeten,
Bea, Chantal en Gerra
 
WERKGROEP DUURZAAM
SCHAARSBERGEN
Arnhem gaat de strijd aan in het NK Tegelwippen
 
Het jaarlijkse NK Tegelwippen is van start gegaan.
Arnhem gaat de strijd aan met Nijmegen en met ten-
minste veertig andere Nederlandse gemeenten. Wie
verruilt de meeste (tuin)tegels voor groen?
Met een gezonde portie rivaliteit biedt deze competitie
een ludiek alternatief voor de (door corona) nog on-
zekere sportcompetities. Maar er is ook een belang-
rijker, gemeenschappelijk doel. Overal worden tegels
vervangen voor groen om zo wateroverlast te voorko-
men, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te
houden bij droogte en de leefruimte voor planten en
dieren te vergroten. Daarnaast is groen goed voor je
psychische en fysieke gezondheid én wordt de stad
er mooier van.
 
Wint Arnhem dit jaar de Gouden Tegel?
Iedereen kan zijn of haar gewipte tegels aamelden via
www.nk-tegelwippen.nl. Deze worden automatisch
opgeteld bij de Tegelstand van de gemeente. De
gemeente die vóór 30 september 2021 de meeste
tegels per inwoner wipt wint de prestigieuze Gouden
Tegel. Ook actieve bewoners die hun (gevel)tuin
transformeren maken kans op een prijs: elke maand
wordt door een vakjury de Wipper van de Maand uit-
gekozen. Al deze Tegelwippers zijn genomineerd voor
de grote publieksprijs die begin oktober wordt uitge-
reikt.
“Ik roep Arnhemmers, sportclubs, verenigingen en
bedrijven op om aan de slag te gaan, samen met ons”
- Cathelijne Bouwkamp, wethouder gemeente
Arnhem
Het is de ambitie van gemeente Arnhem om de ko-
mende jaren 10% van de verharding te vervangen
door groen. Ook zij zullen dus letterlijk hun steentje
bijdragen aan de competitie. Maar de gemeente kan
het niet alleen. Een groot deel van de stad is particu-
lier terrein. Ook inwoners, woningcorporaties, kerken,
scholen en bedrijven kunnen dus een bijdrage leveren!
(Overgenomen van het persbericht van het Platform
Arnhem Klimaatbestendig)
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WANDELEN IN DE STILLE
WEEK VOOR PASEN
Na een avond van voorbereiding, samen met
de bewoners van leefgemeenschap Springle
vend, hebben we op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag in tweetallen ge
wandeld. Hette had vragen geformuleerd,
waarover we onderweg in gesprek konden
gaan met elkaar. Op Witte Donderdag kregen
we ook matzes mee, op Goede Vrijdag een
bloem en op Stille Zaterdag een mooie kaars.
Het was een mooie en bijzondere manier om
weer met elkaar in contact te zijn. Iets meer
dan 30 personen hebben gewandeld en
samen toegeleefd naar het feest van de Op
standing en het Licht. Een fijne ervaring.
Niels van Hunen en Else van Setten

JAARREKENING KERK EN
BEGRAAFPLAATS
In deze Kerkklok vindt u de samenvatting van de staat
van baten en lasten en van de balans over het jaar
2020. Ter vergelijking zijn de cijfers van 2019 en de
begrotingen van 2020 en 2021 opgenomen.
 
De jaarrekening laat uit de gewone exploitatie een
operationeel resultaat zien van € 5.195,- positief. Dit
ondanks de gevolgen van de pandemie voor het
kerkelijk bedrijf. De negatieve gevolgen van de co-
ronacrisis blijken uit lagere inkomsten uit de verhuur
van de kerk en lagere collecteopbrengsten. De toege-
zegde vrijwillige bijdragen zijn volledig binnengeko-
men en dankzij de resultaten van het verzoek om een
‘extra gift’ ter compensatie van de niet gehouden
collectes is de totale opbrengst levend geld iets hoger
dan in 2019. Ook de opbrengst van verhuur overige
gebouwen is hoger, dankzij  de in 2020 gestarte ver-
huur van het koetshuis als woning. De opbrengst
onroerende zaken komt hierdoor zelfs iets hoger uit
dan begroot.
In 2020 zijn geen bedragen voor de gebouwen ten
laste gebracht van de voorziening onderhoud gebou-
wen. Aan deze voorziening is een toevoeging gedaan
van € 20.000,- ten laste van het resultaat. De norma-
le uitgaven voor  alle gebouwen zijn  vergelijkbaar 
met het voorgaande jaar.   Er is wel een digitale ca-
mera met bijbehorende apparatuur voor de kerk
aangeschaft om diensten te kunnen streamen. Een
uitgave van ca. € 5.000,-.
De kosten van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
zijn duidelijk lager geweest vanwege het kleinere
aantal diensten en andere bijeenkomsten. Dit is ook
zichtbaar bij de post salarissen en vergoedingen en
bij de post preekvoorziening, die onder de post pas-

toraat valt.
De in 2020 van kracht geworden richtlijn van het GCBB
voor begroting en jaarverslaggeving  en de  richtlijn
voor administratie en financieel overzicht van begraaf-
plaatsen zijn zoveel mogelijk gevolgd. Dit betekent dat
de gebouwen behalve het kerkgebouw  volgens de
WOZ-waarde zijn opgenomen in de balans. Deze
herwaardering bedraagt € 1.154.000,-, die vermeld
staat als incidentele bate, waar een even grote her-
waarderingsreserve tegenover staat.
Het laatste deel van de renovatie van het koetshuis
ten bedrage van € 26.252,- is opgenomen als inciden-
tele last en is onttrokken aan de bestemmingsreserve
koetshuis. Het restant van deze bestemmingsreserve
van €  11.748,-  (minder besteed dan begroot) gaat
naar de algemene reserve.
Vanuit onze gemeente is in 2020 een bijdrage van
€ 5.000,- betaald  aan Stichting Springlevend over-
eenkomstig met wat er in het pioniersplan is vastge-
legd. Dit bedrag is verwerkt onder kosten kerkelijke
activiteiten en in het kader van de resultaatbestem-
ming onttrokken aan de bestemmingsreserve kerke-
lijke activiteiten.
Het saldo dat naar de algemene reserve gaat is
 € 21.943,-, namelijk  € 5.195,- operationeel resultaat,
€ 11.748,- onttrokken aan de reserve koetshuis en
€ 5.000,- onttrokken aan de reserve kerkelijke activi-
teiten. De algemene reserve komt  hiermee op
€ 137.181,-.
 
Voor het eerst heeft de begraafplaats een eigen ba-
lans los van de balans van de kerk. De begraafplaats
staat wel in de balans van de kerk met de posten 
‘activa begraafplaats’, ‘passiva begraafplaats’ en ‘ei-
gen vermogen begraafplaats’. Deze laatste staat bij
de bestemmings- reserves. De vaste activa van de
begraafplaats betreffen het terrein van de begraaf-
plaats dat voor € 30.000,- op de balans staat. De vaste
activa voor het kerkelijk terrein zijn  met een zelfde
bedrag verminderd.
De omzet van de begraafplaats is flink hoger geweest
dan in de laatste jaren. De voorziening begraafplaats
is verhoogd met € 6.600,- tot een bedrag van
€ 130.000,-. De staat van baten en lasten laat een
positief saldo zien van € 10.535,-, dat naar het eigen
vermogen begraafplaats gaat en het eerste zichtbare
eigen vermogen van de begraafplaats vormt. De
omvang van dit eigen vermogen komt overeen met
ca. 80 % van de huidige jaarlijkse vaste operationele
kosten. In de richtlijn van het GCBB wordt een ‘buffer’
gesuggereerd van 1 à 1,5 keer de jaarlasten.
 
Het eigen vermogen van de kerk, exclusief de reserve
begraafplaats en verminderd met de materiële vaste
activa van de kerk, bedraagt ca. € 72.000. Dit bedrag
kan worden beschouwd als continuïteitsreserve van
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de kerk en komt overeen met een kleine 50 % van de
huidige jaarlijkse vaste operationele kosten. Dit per-
centage is te beschouwen als minimaal noodzakelijk
als dekkingsfactor voor de continuïteitsreserve van de
kerk. Bij voorkeur zou deze dekkingsfactor (50 % à)
100 % moeten bedragen.
 
Ondanks de beperkingen vanwege corona is het toch
gelukt de jaarrekening snel af te ronden dankzij  het
vele werk van Kees Luiten.  Als kerkenraad zijn wij erg
blij met de deskundigheid en inzet van Kees en daar
danken we hem hartelijk voor. De controlecommissie
ook dit jaar bestaande uit Teun Alblas en Willem Nij-
meijer heeft de jaarrekening  op aan de corona-

maatregelen aangepaste wijze goedgekeurd. Ook
voor hun werk is een woord van dank op zijn plaats.
De grootte van het bedrag aan toegezegde en betaal-
de vrijwillige bijdragen voor het jaar 2021 is op dit
moment iets meer dan € 70.000,-. Dat is een  mooi
resultaat en is meer dan begroot.
 
De jaarrekening ligt gedurende de maand mei bij mij
ter inzage. Ook voor vragen of een uitgebreidere
toelichting ben ik beschikbaar. U kunt mij bellen op
0620813777 of een mail sturen: hkc.roelofsen@pla-
net.nl.
 
De penningmeester, Henny Roelofsen
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