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GASTEN UIT HET BUITENLAND...
In het najaar van 2019 ontving onze gemeente bezoek
van twee theologiestudenten uit Afrika: William uit
Malawi en Sandile uit Zuid-Afrika. Ze kwamen op
zaterdag rond het middaguur aan op station Arnhem
en werden door Ineke naar de boerderij gebracht voor
de lunch. Vanaf dat moment waren er allerlei mensen
betrokken bij de ontmoetingen, gesprekken en maal-
tijden met deze Afrikaanse predikanten. Een van de
hoogtepunten was de viering op zondagmorgen.
Voor iedereen die van dichtbij betrokken was bij het
bezoek was het een inspirerend weekend. Het is bij-
zonder om met christenen uit zulke verre landen er-
varingen uit te wisselen. Bijzonder, omdat je zowel de
verschillen merkt in beleving en in gedachten, als de
overeenkomsten ziet. Bijzonder, omdat je zo snel een
vertrouwelijk en diepgaand gesprek kunt voeren met
mensen die je net hebt leren kennen. En bijzonder,
omdat je door hun ogen weer even opnieuw naar je
eigen werkelijkheid gaat kijken.
In het weekend van 2 en 3 oktober a.s. willen we
graag opnieuw twee theologiestudenten uit het Zuiden
uitnodigen. Wie dat zullen zijn en waar ze vandaan
komen hoort u in een volgende Kerkklok. Nu nodigen
we al vast iedereen van harte uit om betrokken te zijn
bij het bezoek van deze geloofsgenoten. Wil je mee-
helpen met de organisatie van een onderdeel van het
programma? Of wil je gewoon aanschuiven bij een
van de maaltijden? Of mee op stap in Arnhem en
omgeving? Laat het ons weten! We maken er samen
weer iets moois van!
 
Ineke Roelofsen en Hette Domburg

VESPERS OP WOENSDAG
Op zondag 23 mei konden we voor het eerst
in lange tijd weer met een beperkt aantal
mensen in de kerk de zondagse viering bij
wonen. De woensdag daarna, 26 mei, zijn de
wekelijkse vespers weer begonnen.
Iedere woensdag van 17.00 tot 17.30 is er
een vesper in de Dorpskerk. Het is een mooi
moment van bezinning en rust halverwege
de week. We luisteren naar mooie muziek,
spreken samen enkele gebeden uit en lezen
een gedeelte uit de Bijbel. In stilte kunnen
we daar even over nadenken. Het is fijn om
dit met elkaar te kunnen doen. Wees welkom!
We houden ons gewoon aan de corona-maat
regelen: de handen ontsmetten, afstand
houden tot elkaar en een mondkapje dragen
bij het binnenkomen en bij het weggaan.
 
ds. Hette Domburg
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GELOVEN – DOEN WE DAT ALLEEN
OF SAMEN?
‘Geloven is iets als op weg gaan, méégaan met ie-
mand die je vertrouwt...’ Met die zin sloot Sake zijn
artikel in de Kerkklok van mei af. En daar pak ik de
draad graag weer op om eraan toe te voegen: daarbij
kan het ‘leuk’ zijn om samen met anderen op te trek-
ken. Waarbij ‘leuk’ een zachte uitdrukking is voor ‘in-
spirerend’. Dat laatste hoop ik natuurlijk wel, als het
gaat om samen geloven.
 
Met andere woorden: geloven is niet per se een aller-
individueelste bezigheid. Het gaat niet per se alleen
over míjn gang door het leven, achter degene aan die
míj inspireert. Geloven kun je heel goed doen in
teamverband. Het maakt het voor mij zelfs leuker en
makkelijker om vol te houden. Met alle strubbelingen
die er in een team kunnen zijn. Maar een mens is nu
eenmaal niet als eenling gebouwd. Zelfs individuele
sporters hebben anderen nodig om zich mee te meten,
om van te leren, om mee uit te wisselen. Om überhaupt
op het idee te komen welke sport ze leuk vinden. Wie
rondjes fietst in het bos, wil graag zien hoe ver of hoe
snel anderen dat doen. En als je elkaar tegenkomt,
kijk je toch ook even naar de fiets waarop de ander
zit, de uitrusting, etc. Je geeft elkaar tips over mooie
plekjes en uitdagende routes. Je vormt al snel een
soort ‘community’, zoals dat heet. Een gemeenschap
van gelijkgestemden, die elkaar aanmoedigen en in-
spireren. En zo geldt dat voor alle individuele sporten.
Niemand leeft geheel alleen.
 
En daar komt voor mij de kerk in beeld. Als mensen
zeggen: ‘ik geloof wel, maar daar heb ik de kerk niet
voor nodig’, dan begrijp ik dat enerzijds heel goed. Ik
heb de kerk niet nodig om mij te vertellen wat ik ‘moet’
geloven of denken. Zo denk ik ook niet over ‘geloven’,
maar meer in lijn met wat Sake daarover schreef.
Geloven is ook voor mij iets als ‘op weg gaan’. Geloven
is als een weg zoeken in het leven, keuzes maken,
iemand proberen te zijn in navolging van Jezus. Leren
vertrouwen op God zoals hij dat deed. Zich inzetten
voor anderen zoals hij dat deed. Over God leren
denken in termen van liefde, zoals hij dat deed. En zo
God op het spoor komen in het echte leven.
En heb ik voor dat navolgen de kerk dan niet nodig?
Dat betwijfel ik. Laat ik het zo zeggen: ikzelf heb
daarvoor een gemeenschap nodig. En niet alleen
omdat het op een of andere manier onmogelijk is om
geheel op jezelf door het leven te gaan. Maar ook
omdat diegene die ik wil volgen iemand was, die ge-
meenschap stichtte. Die mensen samenbracht en met
elkaar verbond, op een heel bepaalde manier. Omdat
hij een gemeenschap voor ogen had, waarin alle
mensen tot hun recht zouden kunnen komen.
 

‘Geloven’ vraagt om een community – een gemeen-
schap van mensen die elkaar verhalen vertellen over
hoe ze door het leven gaan met hun ‘geloof’. Vanouds
gebeurt dat in de liturgie. Aan dat ‘verhalen vertellen’
hebben we de Bijbelboeken te danken en de liederen
en gebeden die erbij horen. Het is belangrijk dat we
daar onze eigen verhalen aan toevoegen en zo met
elkaar en de traditie in gesprek zijn. Liefst zou ik
daarvoor ook meer ruimte maken in de liturgie of na
de viering. Dat verhalen vertellen gebeurt ook in ge-
sprekskringen. En in de praktijk van diaconie en
pastoraat wordt geoefend met ‘navolgen’. Dat gebeurt
in teamverband, omdat we van elkaar kunnen leren
en elkaar kunnen inspireren. Maar ook, omdat diaco-
nie en pastoraat uitdrukking zijn van gemeenschap-
pelijk leven, manieren om elkaar niet los te laten, maar
juist vast te houden.
 
Als geloven vandaag een probleem is, dan is het niet
alleen een probleem van het denken. Er speelt ook
mee dat het in onze samenleving moeilijk is om de
bestaande vormen van gemeenschap overeind te
houden. Nieuwe generaties verbinden zich op andere
manieren met elkaar, waar de oudere vormen van
vereniging niet altijd passend bij zijn. Veel verenigin-
gen hebben tegenwoordig moeite om te blijven
draaien. Zijn er mensen te vinden die zich willen in-
zetten voor de club?
 
Ook onze club, onze vereniging, heeft vrijwilligers
nodig. Mensen die behalve hun eigen oefening in
geloven - die ze misschien heel goed zelf thuis kunnen
doen – zich ook willen inzetten voor het grotere geheel.
Mensen die ervoor willen zorgen dat de ‘community’
blijft bestaan – misschien met andere vormen, aange-
past aan de tijd. We mogen daar best over nadenken
met elkaar, of onze vereniging op een andere manier
georganiseerd moet worden. Of taken anders inge-
vuld kunnen worden.
 
Waarom zou je daar tijd en energie in steken? Omdat
geloven de moeite waard is – voor jezelf – omdat het
gaat over hoe jij mens wilt zijn. Dat is de ene kant. De
andere kant is: geloven kan, zoals zelfs de meest in-
dividuele sport, niet zonder ‘community’. We hebben
elkaar nodig, voor inspiratie en ideeën, voor tips en
voorbeelden. Daarbij ligt echt niet alles vast en is er
veel ruimte voor nieuwe initiatieven. Nieuwe vormen
van samenkomen, andere manieren om elkaar te in-
spireren.
Ik wil hierbij dan ook een oproep doen aan iedereen,
om nog eens na te denken op welke manier jij kunt
bijdragen aan onze gemeenschap. Van jong tot oud:
we hebben elkaar nodig, als ‘geloven’ ons lief is.
 
ds. Hette Domburg
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BIJ DE ZONDAGEN
Een aantal zondagen van juni volgen we het oecume-
nische leesrooster. Op andere zondagen staat er een
thema centraal. In april heb ik een oproep gedaan aan
gemeenteleden om met voorstellen te komen voor
thema’s. Zo hebben we op 18 april een viering gehad
rond het thema ‘geloven als vertrouwen’ en op 2 mei
rond het thema ‘vrijheid’. Deze maand komt het thema
‘duurzaamheid’ aan bod en in juli staan weer andere
thema’s op het programma. Graag herhaal ik hierbij
de uitnodiging: is er een thema waarover u graag eens
iets meer wilt horen, of wat u graag aan de orde wilt
stellen in een viering, dan kunt u uw ideeën aan mij
doorgeven. We kunnen dan samen bekijken hoe en
wanneer we rond zo’n onderwerp een viering kunnen
houden en als u wilt kunt u helpen met het uitzoeken
van liederen en teksten.
ds. Hette Domburg
 
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
 
13 juni: ds. Hette Domburg, 'duurzaam leven',
waarom en hoe?, aanvang 10 uur
 
‘Duurzaamheid’ is vandaag een veel gehoord woord.
Mensen maken zich zorgen over de ‘duurzaamheid’
van wat we doen. Is het op de lange termijn vol te
houden? En dan denken we met name aan de draag-
kracht van de aarde. Hoe moeten we leven om de
aarde ook voor de generaties na ons bewoonbaar te
houden? Daarnaast heeft ‘duurzaam’ ook met sociale
verhoudingen te maken en met economie. Houden de
mensen het ook vol, om zo te werken en te leven?
Als je de vragen zo stelt, is het niet gek om eens in de
Bijbel op onderzoek te gaan. Want waar gaat het over
in het verhaal van God en mensen? Daarin gaat het
telkens over de omgang met elkaar en de omgang met
de aarde, ‘opdat jullie lang zullen leven in het land dat
God jullie zal geven’!
Het kan zijn dat sommigen de problematiek rond kli-
maatverandering, milieu en duurzaamheid zo groot
(overweldigend?) vinden, dat ze denken dat je als
eenling hier geen invloed op uit kunt oefenen. Maar
ook kleine stapjes helpen. Vandaar de vraag: hoe

doen we dat in ons dagelijks leven? En wat hebben
we aan het Bijbelse perspectief, waarin God met
mensen meetrekt, zodat niet alles (en soms zelfs
helemaal niets) van hen afhangt?
Om het praktisch te maken, kreeg Israël in de woestijn
al allerlei gedetailleerde regels mee. Regels, die voor
ons niet altijd meer relevant zijn. Maar ook wij hebben
wel baat bij praktische richtlijnen… Daarnaar gaan we
ook op zoek, in de wereld van nu. Er zijn inspirerende
voorbeelden genoeg... over winkelen, wonen, rei-
zen, ...en delen!
Deze dienst wordt voorbereid met gemeenteleden. De
lezingen zijn nog niet bekend.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Jeske Alblas
Pianist: Teun Alblas
 
20 juni – Aalmoezenier Pieter Visschers (Korps
Mariniers), aanvang 10:00 uur
 
Als aalmoezenier bij de vloot moet het deze zondag
natuurlijk over 'de storm op het meer' gaan: 'What else,
' zou ik zeggen. Een goed verhaal geeft immers her-
kenning. En bij zeelui en mariniers waar ik voor werk,
staat dit verhaal daarom in de Top-3! Het is immers
herkenbaar.
Als er bij de ochtendbriefing op een schip gemeld
wordt dat het 'sea state 6' of hoger is weten we dat
het oppassen wordt! Vooral bij korte golfslag en harde
wind klapt het erop. Stoelen, tafels en alles wat in de
scheepskeuken kan 'vliegen' moet worden vastge-
sjord. En dan begint het...Tellen tot de klap komt!
De vissers die met Jezus optrekken kennen het ver-
schijnsel ook. Het is hard werken om een boot door
een storm te loodsen. Alle hens aan dek! En als daar
iemand op z'n gemak zit te pitten, zoals Jezus, vraag
je jezelf toch af of ie wel doorheeft wat er aan de hand
is?! Het zou geen beste kapitein zijn zo'n type! En daar
gaat het zondag 20 juni over. Hoe komen we door de
stormen heen die ons leven teisteren? Tips voor uw
trips dus.
Schriftlezingen: Job 30:15-26 en Marcus 4: 35-41
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
27 juni – ds. Irene Pluim, aanvang 10:00 uur
 
Irene Pluim is nu bijna een jaar predikant in Ooster-
beek-Wolfheze. Vanwege de samenwerking tussen
onze gemeenten in de periode van half december tot
en met Pasen hebt u haar al geregeld in de online
vieringen kunnen beluisteren. Vandaag is er ook ge-
legenheid om elkaar na de dienst te ontmoeten.
Op het leesrooster staan Jesaja 3:25 t/m 4:6 en
Markus 5: 22 t/m 43. Jesaja spreekt over het herstel
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van Jeruzalem na een periode waarin veel mannen
zijn omgekomen in de oorlog. Er wordt gesproken over
het lot van de vrouwen in die dagen. In Markus 5 lezen
we over Jaïrus en zijn zieke dochtertje en de vrouw
die al twaalf jaar leed aan bloedverlies. Twee teksten
waarin de aandacht uitgaat naar vrouwen in een we-
reld die door mannen wordt gedomineerd. Wat her-
kennen wij van die ervaringen? En hoe bewoog Jezus
zich in die wereld?
Schriftlezingen: Jesaja 3:25 t/m 4:6 en Markus 5: 22
t/m 43
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
4 juli – ds. Hette Domburg, thema: Keti Koti, aan-
vang 10:00 uur
 
Op 1 juli viert de Surinaamse gemeenschap in Neder-
land de afschaffing van de slavernij: Keti Koti, ‘ketenen
verbroken’. Daar willen we vandaag bij stilstaan. Waar
raakt dit aan ons geloof? Het gaat over vrijheid en
menswaardig leven. En het gaat over omgaan met het
verleden. In de Bijbel speelt dit allemaal een rol. Zowel
het volk Israël als later de leerlingen van Jezus worden
opgeroepen om bepaalde momenten in herinnering
te brengen. Pijnlijke momenten waarop het misging
en mooie momenten van bevrijding. Zo blijft het ver-
leden bij hen en gaan de lessen daaruit niet verloren.
Hoe kunnen wij zelf op een goede manier omgaan met
het verleden van ons land? Hoe raakt het ons per-
soonlijk? Kunnen we er zó naar kijken dat het ons helpt
samen te leven in het hier en nu? En kan geloof in
God ons daarbij helpen?
Ik wil deze viering graag voorbereiden met gemeen-
teleden. Heb je daarvoor belangstelling, laat het mij
weten!
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Alieke Stijf
Organist: Michiel Vanhoecke
 
NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
En gelukkig, begin mei was er de eerste kerkenraads-
vergadering sinds begin december vorig jaar. Dit
stukje komt dus echt weer ‘uit de kerkenraad’.
De predikanten Hette Domburg en Sake van der Wall
hebben allebei een bijdrage geschreven over de
oorsprong en achtergrond van ziekenzalving. Hette
Domburg vanuit een verzoek daartoe van een ge-
meentelid en Sake van der Wall vanuit zijn praktijk als
voormalig ziekenhuispredikant. Deze notities zullen in
een komende Kerkklok worden opgenomen. Opname
van de mogelijkheid tot ziekenzalving in de plaatselij-
ke regeling van onze kerkgemeenschap, wordt niet
nodig gevonden, wel het pastorale aanbod ervan.
De opzet van de kerkdiensten in de nabije toekomst,

zoals in Nieuwsbrief 11 in de gemeente verspreid,
wordt besproken. Het blijft balanceren tussen datgene
wat wel mag (voorgeschreven door de overheid) en
datgene wat (gezien de virusverspreiding) niet zou
moeten gebeuren. Wij constateren dat het motto ‘kalm
aan doen’ verstandig lijkt te zijn.
Er wordt vooroverleg gepleegd over de begeleiding in
de boerderijdienst op Hemelvaartsdag, de koffie ‘to
go’ die we daarbij gewend zijn, de geluidsinstallatie
die nodig is (zeker omdat we in de openlucht zitten),
en het van tevoren aanmelden bij Jeske Alblas.
Er zal ook overleg nodig zijn met onze kosters over
de te hanteren draaiboeken en protocollen die gebruikt
zullen moeten worden vanaf 23 mei (de huidige
draaiboeken en protocollen zullen eventueel aange-
past moeten worden).
De plannen die vanuit de werkgroep Duurzaamheid
zijn voorgesteld voor een soort ‘dorpsfeest’ op 11
september, (iets zoals in september 2019 het Soep-
festival) krijgen in ons dorp een goed onthaal. De
Oranjevereniging, de Dorpsraad, Springlevend,
Dorpsinitiatieven en wellicht Defensie zullen hoogst-
waarschijnlijk meedoen. Het voorstel van het mode-
ramen om daar ook als kerkelijke gemeente van harte
aan mee te werken is akkoord. Niels van Hunen neemt
namens de kerk zitting in de voorbereidingsgroep,
verder bestaande uit Gonnie Bruntink (namens de
Oranje Vereniging) en Marcel Brons (namens de
Dorpsraad). De Werkgroep Werelddiakonaat doet,
uiteraard, mee met een boekenstal.
Dominee Hette Domburg licht zijn in de agenda opge-
nomen mededelingen kort toe. Dat betreft de, ook voor
de komende zomervakantie geplande, kinderactivitei-
ten in samenwerking met de gemeente Oosterbeek-
Wolfheze, de ruiling van een dienst in juni met dominee
Irene Pluim en de suggesties voor thema’s in toekom-
stige kerkdiensten.
Vanuit de ouderlingen wordt door Niels van Hunen iets
verteld over de stand van zaken met betrekking tot het
plaatsen van een (glazen) een kruis in de kerk. Er zijn
drie ontwerpen gemaakt. Niels laat modellen zien en
geeft een toelichting. Rens Plaschek heeft een foto-
montage gemaakt van de plaats waar het zou moeten
hangen, boven de vleugel met een led-lampje erach-
ter. Het kruis dat aansluit bij de glas-in-lood-ramen
(met een hoogte van ongeveer 1 meter 30) heeft de
grootste voorkeur. Gerra van Hunen zal de plannen
verder uitwerken en een begroting maken.
Het verslag van Springlevend en de mailwisseling
daarover met de coördinatoren van het Dienstencen-
trum in Utrecht worden besproken. Het resultaat
daarvan is dat Riekje Groothedde en Leo Uil een
overleg met Springlevend zullen plannen, waarbij in
een volgend gesprek, ook de vertegenwoordiger uit
‘Utrecht’, Otto Grevink, zal worden uitgenodigd. In die
gesprekken moet nogmaals aan de orde komen wat
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Springlevend van ons mag verwachten en wat wij en
‘het dorp’, van Springlevend kunnen/mogen verlan-
gen. De eerste twee jaar van het contract zijn bijna
voorbij en die zijn wegens ‘corona’ bepaald niet ideaal
verlopen, maar de opstartfase is nu toch wel achter
de rug.
Vanuit de diaconie wordt meegedeeld dat de helft van
het nog openstaande tegoed van vorig jaar uit de actie
‘zomerrugzakjes’, komende zomer zal worden be-
steed aan hetzelfde doel.
Riekje Groothedde zal als voorzitter een afspraak
maken met de voorzitter van de kerkenraad van
Oosterbeek-Wolfheze, voor een gezamenlijke mode-
ramenvergadering om terug te zien op het afgelopen
anderhalf jaar en eventueel verdere toekomstplannen
te bespreken.
 
Fred Bosman,
Scriba

IN MEMORIAM HAN GELTINK
Op zaterdag 24 april is Johannes Hendrik Geltink
overleden in de leeftijd van 82 jaar. Han was enig kind
en werd in 1939 geboren in Barneveld. Na de middel-
bare school ging hij in het leger als marinier. Die er-
varing bleef een leven lang bij hem en hij sprak er met
een zekere trots over. Later werkte hij jarenlang voor
de Rabobank in diverse functies, waarbij hij veel door
het land reisde. Han trouwde met Corrie van Schaaik.
Ze waren gelukkig samen en kregen drie kinderen en
zeven kleinkinderen. Ze maakten samen verre reizen
en toen dat niet meer ging volgde Han met veel be-
langstelling de reizen van zijn kleinkinderen. Han was
een enthousiast imker. Daarnaast had hij een brede
belangstelling voor geschiedenis, cultuur en politiek.
Hij verdiepte zich ook in de historische wortels van de
joodse en christelijke godsdiensten en zocht in het
geloof zijn eigen weg. Han was eerlijk en recht door
zee en had gevoel voor humor. Hij ging problemen
niet uit de weg.
Han stierf na een lange strijd tegen kanker toch rustig
in eigen huis bij Corrie. De afscheidsceremonie vond
plaats op zaterdag 1 mei bij Han en Corrie thuis,
waarna zijn lichaam is weggedragen om gecremeerd
te worden.
 
We wensen Corrie, de dochters Anneke, Machteld en
Els en hun partners en de zeven kleinkinderen veel

sterkte toe om het verlies te dragen. Dat de goede
herinneringen daarbij tot troost mogen zijn.
 
ds. Hette Domburg
 
IN MEMORIAM WIL HEEMSTRA
Op donderdag 29 april is Wilhelmina Gijsbertha
Hendrika Heemstra-Slottje overleden, in de leeftijd
van 92 jaar. In de oorlog groeide ze op in Amsterdam.
In 1946 leerde ze Henk Heemstra kennen met wie ze
na enkele jaren trouwde en twee kinderen kreeg. Wil
hield haar baan – wat heel bijzonder was in die tijd.
Het tekent haar zelfstandigheid. Ze had een jongere
broer die zorg nodig had en daarin ondersteunde ze
haar moeder.
Na hun pensioen kwamen Henk en Wil naar Schaars-
bergen. Na het overlijden van Henk bleef Wil op Pol-
lendal wonen, tot ze twee jaar geleden verhuisde naar
Leiden. Ze bleef echter het kerkelijke gebeuren in
Schaarsbergen volgen.
Wil was actief en enthousiast. Ze had oor voor ieder-
een en was betrokken tot het einde. Ze hield van tui-
nieren en speelde jarenlang bridge in het Dorpshuis
met haar oudste dochter. In Leiden nam ze de admi-
nistratie van de bewonersvereniging nog op zich, die
ze tot in de puntjes verzorgde. Haar lichaam kon door
ouderdom langzamerhand niet meer, wat haar geest
nog wilde. Haar 92ste verjaardag heeft ze nog echt
mogen vieren, daarna was het op. Op de rouwkaart
staat de tekst ‘Uw genade is mij genoeg’. Dat tekent
haar geloof.
 
De dankdienst voor haar leven vond plaats op woens-
dag 5 mei in de Dorpskerk. Daarbij lazen we een
gedeelte uit Psalm 139, over gekend zijn door God in
de hoogte- en dieptepunten van het leven. Ook ston-
den we stil bij het woord ‘genade’ op de rouwkaart, als
de ruimte die een mens krijgt om zichzelf te zijn. Na
de dienst is Wil bij haar man begraven op Vredenoord.
We wensen haar dochters Swaantina en Sandra, met
partner en kleinkinderen veel sterkte toe om het verlies
te dragen. Dat de goede herinneringen hen tot troost
mogen zijn.
 
de. Hette Domburg
 
DE OUDERENKRING
Nog steeds blijven de maatregelen voor ons als
ouderenkring bij het oude.
Van harte hopen we in de volgende Kerkklok met
een positief bericht te kunnen komen.
We wensen ieder alle goeds en gezondheid toe.
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, T 026-35 11 147
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KINDERKERKNIEUWS 
 Hallo kinderen en ouders,
 
Hier een berichtje van de kinderkerk. De samenwer-
king met de kinderkerk in Oosterbeek blijft een sterke
verbinding. We gaan dus nog even een tijdje samen
door. Door omstandigheden ging de kinderkerk op
Hemelvaartsdag voor onze kinderen niet door, maar
niet getreurd: dit is doorgeschoven naar Pinksteren.
En dat kwam goed uit, want op die dag was de kerk
ook jarig. En als er iets of iemand jarig is, dan heb je
een feestje. Naast het Pinkster programma is er
samen met de kinderen uit Oosterbeek hard gewerkt
om de heerlijke cup cakes te versieren en iedereen,
die bij de Corona-proof kerkdienst was, te trakteren
op één van deze heerlijkheden. Het was weer een
gezellige ochtend.
Gerra en Nicolien hebben geprobeerd om in deze tijd
weer een ‘Verder Kijken’- activiteit te organiseren,
maar dat gaat door de maatregelen nog niet lukken.
Maar houd moed, voor je het weet lukt het wel een
keer en dan mogen we weer mee om iets interessants
te doen of iets leerzaams te zien. Gerra en Nicolien
houden ogen en oren open.
De maand juni wordt dan ook een rustige maand voor
ons. De feestdagen zijn voorbij en jullie beginnen aan
jullie laatste stukje schooljaar. En dan is het vakantie.
En wat er in de vakantie gaat gebeuren dat durven wij
nog niet te zeggen, want je weet niet hoe de Corona
maatregelen dan zijn, maar we zijn samen met kin-
derkerk Oosterbeek iets aan het bedenken. Laat je
ouders de telefoon in de gaten houden en kijk zelf af
en toe even bij de brievenbus. Wie weet komt er post
voor jou.
Lieve groet van,
Bea, Gerra en Chantal

SAMEN OP STAP IN JUNI 2021
We gaan het weer proberen!!
In verband met het Corona virus konden we
de afgelopen maanden niet “Samen Op Stap”.
Met Ronald Heins is nu een nieuwe datum

afgesproken, nl. donderdag 17 juni 2021.
Hopelijk gaat het nu wel lukken. De bedoeling
is dat we eerst samen naar de Walburgiskerk
in Zutphen gaan. We bezoeken deze grote
kerk met de Librije. Deze bijzondere biblio
theek uit de 16de eeuw bestaat uit ongeveer
750 boeken, waarvan de meerderheid vast
ligt met kettingen. Een gids zal ons rondlei
den. In de Librije kunnen 5 bezoekers tegelijk
naar binnen. We zullen dan een combinatie
maken voor dit bezoek. Een rondleiding met
een gids, die vertellen zal over de geschiede
nis van deze kerk en een meditatieve rond
wandeling, die Ronald gemaakt heeft voor
deze kerk via een app op de telefoon.
Na het bezoek aan de Grote - of Walburgis
kerk zijn we welkom in de kerk waar Ronald
het meest voorgaat, “de Wijngaard”, een heel
andere kerk, waar hij zelf ons het één en
ander over zal vertellen.
Deze bezoeken zijn Corona-proof te maken,
1.50 m afstand, mondkapje.
Of samen eten mag, tegen de tijd dat deze
‘Samen op Stap’ plaats zal vinden, is nog de
vraag. Maar ook zonder met elkaar uit eten
te gaan, lijkt me dit een leuk alternatief om
toch Op Stap te kunnen.
Wilt U mee? Mail zo vroeg mogelijk, uiterlijk
14 juni (12.00 uur!!) i.v.m de maatregelen
en de gids, naar GerravanHunen@Hotmail.
com.
U krijgt dan van mij de overige info, vertrek
tijd en kosten, per mail toegestuurd. Mocht
het toch niet kunnen doorgaan in verband
met Corona, dan hoort u dat.
Hartelijke groet,
Gerra van Hunen

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Op 24 april jl. is overleden de heer Johannes Hen-
drik Geltink, in de leeftijd van 82 jaar, wonende aan
de Waterbergseweg 17a te Arnhem.
 
Op 29 april jl. is overleden mevrouw Wilhelmina
Gijsbertha Hendrika Heemstra-Slottje, in de leeftijd
van 92 jaar, in Schaarsbergen gewoond hebbend
op Pollendal en daarna verhuisd naar Leiden.
 
Verhuisd:
Christine Alblas, verhuisd naar Apeldoornsestraat
14-3 te Arnhem
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HEMELVAARTSDIENST 2021
 
Wat een verademing voor iedereen.... weer een kerkdienst, waarbij we aanwezig mochten zijn en niet de
dienst online hoefden te volgen. Begenadigd door een prachtige voorjaarszon en een een opperbeste
stemming togen we, traditiegetrouw, op hemelvaartsdag naar de boerderij van Joke en Teun Varekamp om
daar de viering in de open lucht bij te wonen. Hoe fijn was het elkaar weer na lange tijd te kunnen ontmoeten
en samen zelfs te kunnen zingen onder de open hemel. Onze voorganger had, zoals hij zelf zei, een norma-
le dienst voorbereid, maar niets was minder waar. We beleefden dit intens en zien er naar uit dat we vanaf
Pinksteren weer samen mogen komen in ons kerkgebouw.
De preek ging over twee personen over wie de bijbel vertelt hoe ze werden weggenomen en ten hemel op-
stegen: Elia, die Elisa verweesd achterliet en Jezus, die zijn discipelen eveneens achterliet. Maar zowel Elisa
als de discipelen kregen een opdracht mee. Elisa nam de achtergelaten mantel van Elisa op en spleet het
water van de rivier om zijn opdracht te gaan uitvoeren en de discipelen werden de wereld ingezonden om het
evangelie aan de mensen te verkondigen. Zo werden ook wij opgeroepen in de wereld te gaan staan en onze
roeping te volgen.
De koffie en thee na afloop zorgde nog voor een gezellig samenzijn na afloop van de dienst. Dank aan de
familie Varekamp voor de genoten gastvrijheid en dank aan Rens Plaschek voor de prachtige foto. 

STICHTING KRUISPUNT
ARNHEM
De Stichting zond ons, zoals gebruikelijk, hun
jaarverslag, nu over 2020. Uiteraard speelde
Corona in het afgelopen jaar een grote rol.

Er konden veel minder bezoekers ontvangen
worden als normaal en er moest voorzichtig
worden omgegaan met alle veiligheidsmaat
regelen. Mede door het vertrek van een van
de pastores daalden de personele kosten en
ook de maaltijdkosten waren behoorlijk lager
dan normaal. Op grond daarvan was het
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exploitatieresultaat over het afgelopen jaar
gelukkig positief en kon men in financieel
opzicht het nieuwe jaar met een enigszins
gerust hart beginnen. Toch blijft het voort
bestaan van dit belangrijke werk in hoge
mate afhankelijk van de bijdragen van ge
meente, stichtingen en particulieren. Vanuit
onze kerkgemeente zijn wij heel betrokken
bij Kruispunt: wij koken 15x per jaar voor
hen. Dat is een mooie bijdrage vanuit de
Diaconie en door de vrijwillige koks. Vandaar
dat we met genoegen en aanbeveling nog
maar eens het bankrekeningnummer van de
Stichting vermelden:
           Stichting Kruispunt Arnhem
            NL85 INGB 0007 2357 57

DAUWTRAPPEN MET TIENERS
‘Ik weet niet of hij/zij wel zo vroeg uit bed wil...’, rea-
geerden sommige ouders toen we met het plan kwa-
men om op Hemelvaartsdag met de tieners te gaan
dauwtrappen. Maar je moet de tieners niet onder-
schatten! Op donderdag 13 mei stonden er negen van
hen om vijf uur ’s ochtends bij de Vredebergkerk in
Oosterbeek, klaar voor vertrek. Samen met vijf vol-
wassenen reden we richting Schaarsbergen, waar
een tiende tiener klaar stond om mee te gaan. Tegen
half zes stonden de auto’s geparkeerd bij de ingang
van het Deelerwoud en vormden we twee groepen.
En daar gingen we, als eersten die ochtend, door het
hek van het natuurgebied. In de hoop om wild te zien.
Daarvoor moet je uiteraard niet te veel lawaai maken.
Eén mevrouw die ons inhaalde vroeg, welke kant wij
opgingen. We stonden op een tweesprong en ik gaf
aan, dat de ene groep rechtdoor zou gaan, de andere
linksaf. Teleurgesteld keerde ze om naar huis. ‘Dan
zijn alle herten weg...!’. Maar zo was het niet. Ook zij
onderschatte onze jongeren. De tieners waren won-
derwel in staat om een tijdlang heel stil te lopen.
En onze moeite werd beloond. Allereerst door de
prachtige ochtendnevel met daarboven de roze
zonsopkomst. Dan door de vogels die om ons heen
hun liederen zongen. En tenslotte door de reeën, de
edelherten en wilde zwijnen die zich lieten zien. Ook
de Schotse Hooglanders die her en der langs het pad
lagen maakten indruk.
Toen we na twee en een half uur wandelen weer bij
de ingang waren, namen we plaats op de grond voor
een heerlijk ontbijt. ‘Nu gaan we echt dauwtrappen,’
zei ik: ‘schoenen en sokken uit en dan door het natte
gras!’. ‘Ik ben niet gek,’ antwoordde er een. Maar het
duurde niet lang of daar gingen de schoenen en
sokken uit. Eerst bij één, daarna bij haast alle tieners
en ook nog twee dominees. Het was een heerlijk ge-

voel en prachtig om samen mee te maken. Wat een
mooi begin van de Hemelvaartsdag! En wat zijn we
trots op onze tieners! Het was weer heel fijn om zo
samen op te trekken als kerken van Schaarsbergen
en Oosterbeek-Wolfheze!
 
ds. Hette Domburg
 

ziet u het prachtige spinnenweb?
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 WERKGROEP VOOR HET
WERELDDIACONAAT
VOORJAARSPROJECT ‘ABOVE THE LINE’
Op Pinksterzondag is de opbrengst van de voorjaars-
project ‘Above the Line’ bekendgemaakt in onze ge-
meenten. Vanwege de lockdown verliep het project
anders dan in eerdere jaren. De onlinediensten kwa-
men tot stand in samenwerking met de gemeente
Oosterbeek-Wolfheze en het was fijn dat de ZWO--
groep aldaar zich ook wilde inzetten voor het project.
Tijdens de 40 dagentijd konden daarom vier collectes
worden bestemd voor het project en werden in de
diensten vooraf opgenomen filmpjes getoond met
informatie over het project. Dit jaar geen opbrengsten
van de sobere maaltijd noch van de boekenmarkt,
maar toch het geweldig resultaat van € 3.955,25 voor
de organisatie Zingela Ulwasi in Zuid-Afrika.
Wij zijn erg blij met het mooie bedrag en we danken
iedereen die hieraan heeft bijgedragen!
 
 
Meedoen met de werkgroep werelddiaconaat?
Heeft u weleens gedacht mee te willen werken aan de
activiteiten van de werkgroep werelddiaconaat? Dan
bent u van harte welkom! Wij houden ons bezig met
diaconale taken wereldwijd en vragen hiervoor aan-
dacht in onze gemeente en in onze diensten, zoals op
zondag werelddiaconaat en het voorjaarsproject in de
40 dagentijd. Of denk aan het ontvangen van buiten-
landse studenten voor een kennismaking met onze
gemeente, het organiseren van de boekenkraam of
de kerstkraam Er is voor ieder wat wils te doen.
Enthousiast geworden of wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Ineke Antuma,
06-12236266.
 
 
 DE DIACONIE
Nu onze Voorjaarsactie is afgerond, hebben we als
Diaconie de oproep van Kerk in Actie omarmd, om te

collecteren voor de slachtoffers van corona wereld-
wijd.
De beelden, die met name uit India tot ons komen zijn
schokkend. In de pers lezen we, dat er maar mond-
jesmaat geld wordt gegeven aan de Samenwerkende
Hulporganisaties.
Kerk in Actie werkt samen met deze organisaties.
Wij collecteerden al wel tijdens de Hemelvaartsdienst
voor dit doel. En ook op de zondag daarna en ook met
Pinksteren.
Op voorhand hadden we al een bedrag van 500 euro
overgemaakt, maar we willen graag nogmaals onder-
steunen met minstens eenzelfde bedrag.
Gelukkig bracht de collecte bij de boerderijdienst al
300 euro op en ook daarna kwamen er al aardig wat
giften binnen, maar we zijn er nog niet.
Voor eenieder, die nog niet in de gelegenheid was,
om een bijdrage over te maken, geven we nog graag
even een kans om dat alsnog te doen.
Het banknummer van de Diaconie is NL51RA-
BO0303918276 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente
Schaarsbergen.
Wel graag even erbij vermelden “Coronahulp Wereld-
wijd”.
Bij voorbaat al dank voor uw vrijgevigheid!
 
Namens de diakenen,
Henny Beijer

ZIEKENZALVING: EEN
MOGELIJKHEID?!
Jazeker zou ik zeggen! De laatste jaren is er ook in
de protestante kerken weer meer aandacht voor dit
ritueel. In de rooms katholieke kerk en de oosters
orthodoxe kerk is het één van de sacramenten. Vanaf
het begin van de vijfde eeuw vindt men deze sacra-
mentele rite vermeld. Deze rite gaat hoogstwaar-
schijnlijk terug op een zegening die vermeld staat in
de Jacobusbrief uit het Nieuwe Testament, hoofdstuk
5, vers 14: “Als iemand van u ziek is, moet hij de leiders
van de gemeente laten roepen. Zij moeten voor hem
bidden en hem met olie zalven in de naam van de
Heer”. Ook trouwens wordt in het evangelie van
Marcus, hoofdstuk 6, vers 13, melding gemaakt van
een ziekenzalving. Tot de oorspronkelijke tekst van
de Apostolische Traditie (een verzameling christelijke
geschriften uit de derde of vierde eeuw) behoort een
zegening die werd uitgesproken over de aangeboden
olie. Deze olie werd door de gelovigen thuis gebruikt.
Zieken werden ermee gezalfd en de olie werd aange-
wend ter versterking en genezing. Niets wijst erop dat
de zalving alleen in stervensgevaar werd toegepast,
en evenmin dat zij aan priesters zou zijn voorbehou-
den. Pas vanaf de Karolingische tijd (vanaf de vroege
middeleeuwen) is er sprake van zalving door de
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priesters: het wordt een van hun specifieke taken.
Aanvankelijk alleen bij zieken, later ook aan het
sterfbed.
Tot zover een stukje geschiedenis.
 
Zoals gezegd: ziekenzalving een mógelijkheid. Dat wil
zeggen, het kan nooit worden voorgesteld als vast
gebruik, waar men min of meer aan gebonden is.
Gemeenteleden hoeven er geen gebruik van te
maken, het kán wel!
“In leven en sterven elkaar tot zegen zijn”. Dat was
zeg maar het motto waar ik jarenlang in mijn werk als
ziekenhuispastor/geestelijk verzorger- in ziekenhuis
Rijnstate - ook met dit ritueel omging. Evenals mijn
collegae. We waren met vijf geestelijk verzorgers,
twee full-timers en drie parttimers, van verschillende
denominaties. Nu is het ziekenhuis natuurlijk een
andere setting dan een kerkelijke gemeente. Immers
daar liggen mensen van diverse pluimage voor wat
hun levensbeschouwing betreft. Naast onze territori-
ale werkwijze, dat wil zeggen elk teamlid is verant-
woordelijk voor zijn eigen afdeling(en), had ik als hoofd
van de dienst geestelijke verzorging ervoor gezorgd
dat we zowel in de oecumenische vieringen in het
ziekenhuis als met de ziekenzalving één “format”
hadden. Hoe ging die ziekenzalving dan in zijn werk?
Het kwam geregeld voor dat we met spoed naar een
patiënt en of diens familie werden geroepen, bijvoor-
beeld als het levenseinde nabij was of in andere kri-
tieke situaties op bijvoorbeeld de SEH (Spoedeisende
hulp) of IC (Intensive care). En heel vaak ook ‘s nachts
als je bereikbaarheidsdienst had. Meestal natuurlijk
een trieste situatie. Veel verdriet, maar heel soms ook
een serene rust op de kamer waar de zieke/stervende
en familie zich ophielden. Na eerst wat te zijn geaccli-
matiseerd en kennisgemaakt te hebben, gaf ik dan
uitleg wat ziekenzalving inhield en hoe ik dat wilde
doen. Telkens ook beseffend dat een meestal dood-
zieke mens èn familie niet vraagt om een veelheid van
teksten en symbolen. Hou het sober zeg ik dan, want
ook een sobere viering kan indringend zijn. Belangrijk
is de echtheid van de woorden die het gevoel geven
dat je bij elkaar betrokken bent, die troost oproepen
om elkaar nabij te zijn.
Anders ligt het bij mensen die weten dat ze in de nabije
toekomst zullen sterven, maar nog volledig bij de
voorbereiding betrokken zijn. In de voorbereidende
gesprekken liggen schitterende kansen om toe te
groeien naar een viering die kan inspelen op de be-
hoeften van dat ogenblik. Een meer uitgewerkte vie-
ring dus.
 
Wat doe ik dan precies? Welnu, ik begin meestal met
een gedicht, daarna met het aansteken van een kaars:
“moge dit licht ons hart verwarmen”, vervolgens een
gebed, een psalm, en dan de handoplegging: “N.N.,

als ik U straks de handen opleg, dan hoop ik dat u zult
voelen dat ook God zijn handen op u legt…etc. ” En
als ik de zieke de hand opleg, spreek ik een gebed uit.
Daarna de ziekenzegen. Zegenen wil zeggen: “God
gaat met u mee op al uw wegen...etc.”. En ik onder-
streep dat met een eenvoudig gebaar van een kruis-
teken-de zalving- Gods trouw tot in de diepste nood…
Met mijn duim maak ik dan dat teken op het voorhoofd,
en soms ook op de handen.  Daarna nodig ik eenieder
die dat wil, uit, om hetzelfde teken te geven aan de
zieke en/of om misschien nog iets te zeggen.
Bijzondere momenten! Ogenblikken van uiterste
verbonden- en betrokkenheid! En tot slot het Onze
Vader en de Zegen.
 
Ik moet u zeggen, dit zijn misschien niet de gemakke-
lijkste situaties, maar voor mij wel de meest dankbare
en waardevolle momenten van je werk als geestelijk
verzorger. Ik ben dan ook zeer gelukkig dat men nu
ook van dit ritueel in de protestante kerken gebruik
kan maken. En dus ook in onze gemeente…
 
Sake van der Wall
 
ZIEKENZALVING ALS MOGELIJKHEID IN HET
PASTORAAT
Een tijdje geleden ben ik voor het eerst bij een zieken-
zalving betrokken geweest. Als predikant mocht ik
voorgaan in dit ritueel. En omdat ik gemerkt heb hoe
waardevol het was voor de zieke en voor de naaste
familie, zou ik de mogelijkheid van dit ritueel graag
onder de aandacht brengen.
Maar omdat het in onze kerkelijke (protestantse) ge-
meente iets nieuws is, wil ik hierbij wel enige toelichting
geven. Hoe een ziekenzalving in zijn werk gaat, heeft
Sake van der Wall hierboven beschreven. Over de
betekenis ervan wil ik nog enkele opmerkingen
maken.
 
Allereerst iets over het woord ‘ritueel’. Een ritueel is
een combinatie van handelingen en woorden. De twee
‘sacramenten’ die we kennen in de Protestantse Kerk,
het Avondmaal en de Doop, zijn rituelen. De woorden
die daarbij gesproken worden, leggen de betekenis
van de handelingen uit. Omgekeerd maken de han-
delingen en de voorwerpen die daarbij een rol spelen
(water, brood, wijn), het gesproken woord als het ware
zichtbaar, tastbaar, te ruiken, te proeven. Bij de zie-
kenzalving speelt de aanraking met geurige olie een
rol, als teken van Gods zegen en nabijheid. Zo stimu-
leert een ritueel meer zintuigen dan alleen het gehoor.
In een ritueel is nadrukkelijk ons lichaam betrokken.
Dat maakt het soms extra waardevol.
 
Voor de duidelijkheid: in onze kerk wordt de zieken-
zalving geen sacrament genoemd. Maar dat doet niet
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af aan de waarde die dit ritueel kan hebben. Volgens
Kees en Margriet van der Kooi, twee protestantse
theologen die een boekje schreven over ‘Ziekenzal-
ving’, mogen we ziekenzalving zien als ‘een mogelijk-
heid, wanneer beperking en lijden zich midden in het
leven voordoen.’
 
Zij beschrijven in hun boekje vervolgens verschillende
situaties waarin ziekenzalving een plaats zou kunnen
hebben. Aan de ene kant situaties waarin iemand
ernstig ziek is, maar niet direct in levensgevaar ver-
keert. Aan de andere kant situaties waarin iemand
dodelijk ziek is en het levenseinde nadert. Ziekenzal-
ving kan in deze situaties een rol vervullen naast de
medische zorg. De artsen en verpleegkundigen heb-
ben hun onmisbare rol in de zorg voor zieken. De
ziekenzalving is een ritueel dat daar iets aan toe kan
voegen.
 
Daarover zegt het genoemde boekje: “We doen dat in
het vertrouwen dat mensen daar beter van worden.
Hoe dat ‘beter’ gestalte krijgt, weten we vooraf niet,
dat is aan God. Soms worden mensen erdoor gesterkt
of getroost; soms leren zij zich zo toe te vertrouwen
aan God dat zij kunnen sterven. Soms leren ze hun
ziekte of kwaal te aanvaarden. Soms genezen zij.”
 
Het is nadrukkelijk niet zo, dat genezing op wat voor
manier dan ook afhankelijk zou zijn geloof. Het gaat
bij ziekenzalving niet om ‘gebedsgenezing’. Het gaat
erom dat wij mensen, ook of juist als ziekte ons treft,
naar verbinding met God kunnen verlangen en dat het
ritueel van ziekenzalving daar behulpzaam bij kan zijn.
Dat kan zowel voor de zieke als voor de naaste fami-
lie heel waardevol zijn.
 
In de Rooms-Katholieke traditie heeft de ziekenzal-
ving in de loop der eeuwen als ‘laatste oliesel’ een
vaste plaats gekregen bij het naderende levenseinde.
Dat kan ook in onze gemeente een moment zijn om
het ritueel te laten plaatsvinden. Maar gezien wat
hierboven gezegd is, zou het wat mij betreft ook mo-
gelijk zijn om in andere situaties om ziekenzalving te
vragen.
Ziekenzalving is een mogelijkheid, stelt Sake van der
Wall in zijn bijdrage. Daarover is ook de kerkenraad
het eens. Het kan, voor wie daar behoefte aan heeft.
Het hoeft nooit. Deze mogelijkheid is hierbij onder de
aandacht gebracht. Of iemand hier gebruik van wil
maken, kan het beste ter sprake komen in het pasto-
rale contact. Dat is ook de plaats waar over de vorm
en inhoud verder gepraat kan worden. Als u hierover
vragen heeft, hoor ik dat graag.
 
ds. Hette Domburg

VISIENOTA ‘VAN U IS DE TOEKOMST’
VAN DE PKN
Deze visie over de toekomst van de onze kerk op weg
naar 2025 is doorspekt met citaten. De hele nota
opnemen in onze Kerkklok gaat niet lukken, maar we
lichtten er de verschillende citaten uit, die tussen de
teksten zijn vermeld. Gaat u er eens voor zitten om ze
aandachtig te lezen en ze op u te laten inwerken.
Mocht u zich afvragen wat er tussen die citaten nu
staat over de toekomst van onze kerk, download u dan
            Visienota ‘Van u is de toekomst’
             ---------------------------------------------
Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen. (Lied
704:1)
 
Doof de hel in ons hoofd ,leg uw woord op ons hart,
breek het ijzer met handen, breek de macht van het
kwaad. Van U is de toekomst, kome wat komt. (Huub
Oosterhuis)
 
Onze enige hoop, Eeuwig licht van hemel en aarde,
Wij verbreken de vredige stilte van de nacht: Godde-
lijke Redder, richt uw oog op ons. Spreid het vuur van
uw machtige genade over ons uit ...
(Uit de Cantique de Jean Racine)
 
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de
kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen
en te verkondigen. (Kerkorde Protestantse Kerk, arti-
kel I-2)
 
‘In de viering van de Maaltijd ontvangen wij Jezus
Christus als de ultieme goede gave van God. Zoals
God de Vader zijn Zoon aan ons en voor ons gegeven
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heeft, zo heeft de Zoon zichzelf aan ons en voor ons
gegeven tot in de dood. (...) In de viering van de
Maaltijd worden wij op bijzondere wijze verbonden met
de Opgestane.’ (prof. dr. Jan Muis, De Maaltijd van de
Heer)
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd
of gaaf, rechtvaardig of slecht, en ondanks de pijn:
een plaats van vergeving, genadig begin van goddelijk
recht. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, van
eerbied vervuld, van angsten bevrijd, een plaats om
te zijn, een plaats om te worden getuige van Hem, een
levend bewijs. (Lied 388:4 en 5)
 
… opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan
zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen
dat u mij hebt gezonden ... (Johannes 17:22,23)
 
Doe als kerken dingen alleen los van anderen als u
ze vanuit uw geweten niet samen met anderen kunt
doen. (Prof. dr. Henk Berkhof)
 
In Christus is noch west noch oost in Hem noch zuid
noch noord, één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord. Tot ieder hart, dat Hem
behoort, met Hem gemeenschap vindt. De dienst aan
Hem is ‘t gouden koord dat allen samenbindt. (Lied
969:1 en 2)
 
De kerk heeft twee altaren. Het ene staat in de kerk,
het andere te midden van de armen, van hen die lijden
en in nood verkeren. (Johannes Chrysostomus, 4e
eeuw)
 
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar
veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo
te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt
en Hem welgevallig is. (Romeinen 12:2)
 
De kracht van de mens is het gebed. Bidden is adem
halen uit God. Bidden betekent zich toevertrouwen
aan God. Het gebed is het hart van het christelijk leven.
(Dietrich Bonhoeffer)
 
Als wij samen in de kring staan om wat Gij ons geeft:
leer ons dan om vast te houden wie geen hand in
handen heeft. Als wij weer de lofzang zingen om wat
Gij ons geeft: leer ons dan voor hem te roepen die
geen stem meer over heeft. (Lied 387:3 en 4)
 
Zij zit als een vogel, broedend op het water, onder
haar de chaos van de eerste dag; zij zucht en zij zingt,
moeder van de schepping, wachtend op het woord
totdat zij baren mag. (Lied 701:1)
 
Want zij is de Geest, een met God in wezen, gift van

de Verlosser aan zijn aardse bruid; de sleutel is zij,
toegang tot de schriften, vogel uit de hemel, witte
vredesduif. (Lied 701:4)
 
Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de
wereld gaan met open ogen, open oren om al uw te-
kens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat
de hemel mij begroet. (Lied 978:4)
 
Dat de instituties op wankelen staan, betekent nog
niet dat de gemeenschap ook op wankelen staat. Ik
ben ervan overtuigd dat een oervorm van gemeen-
schap, gebed, lied en Woord zal blijven bestaan. In
welke vorm, dat weten we nog niet. Overigens zal elke
nieuwe vorm ook weer institutionaliseren, zo nuchter
leert de wetenschap ons wel te zijn. (prof. dr. Mechteld
Jansen)
 
Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn, bij woord en water,
brood en wijn, waar alles ons een dag voorspelt dat
hel en dood zijn neergeveld. Gij doet ons reizen door
de tijd, verbonden in saamhorigheid, in vreugde en
verwondering, in hoop en liefde onderling. Heb dank,
dat Gij aanvaarden wilt wat hier een mens van de
aarde tilt: een oogst, een dienst van offerand. Wij
geven ‘t U uit uwe hand! Gij Geest die woorden leven
doet zodat ons oor het woord ontmoet waarmee Gij
roept wat nog niet is, uw toekomst, uw geschiedenis.
(Lied 972:1, 5, 6 en 7)
 
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
(Kolossenzen 4:2)
 

DUUR(Z)SAAMHEID
De laatste jaren worden woningeigenaren aange-
spoord om te verduurzamen. Het gaat dan vaak om
isoleren, of aanschaffen van een warmtepomp, zon-
neboiler, zonnepanelen en noem maar op. Ook hier
lijkt economie boven klimaat te gaan: laten we vooral
meer dingen kopen om onze verwoesting van onze
aarde tegen te gaan. Een andere manier om minder
milieuschade te veroorzaken is juist het verminderen
van onze kooplust. Stel dat u bijvoorbeeld niet elke
dag een douche neemt, maar om de dag. Dat heeft
veel voordelen: u verbruikt 50% minder water, elektri-
citeit en/of gas en doucheproducten als shampoo,
douchegel, evt. bodylotion, e.d. Met die laatste bespa-
ring bespaart u ook plastic, want in al die producten
zitten microplastics (die wij zelf ook dagelijks binnen-
krijgen!) en ze zijn in plastic verpakt. Het kan zomaar
zijn dat minder douchen ook goed is voor uw huid,

Wilt u de gehele visienota lezen? Ga dan naar
www.pkn.nl en download de visienota 'Van u is de
toekomst'
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want het lijkt tegenstrijdig dat we door te douchen onze
huid uitdrogen, wat we dan weer met één of ander ‘-
vocht inbrengend’ cosmetisch product moeten tegen-
gaan. Uw huid is gemaakt om u tegen schadelijke
stoffen van buiten te beschermen en heeft daar zijn
eigen manieren voor. Door te douchen beïnvloeden
we de natuurlijke werkwijze van onze huid. Ik ben niet
tegen goede hygiëne, maar denk wel dat we voordeel
kunnen hebben door iets minder vaak te douchen. De
voordelen voor uw financiën en het klimaat zijn in ieder
geval helder.
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG Elst,
woltersbw@gmail.com
 

 foto's:  Mark Alblas 
Dit zongen we vroeger
Psalm 47 : 3
God vaart, voor het oog,

Met gejuich omhoog;

't Schel bazuingeluid

Galmt Gods glorie uit.

Heft den lofzang aan,

Zingt Zijn wonderdaân,

Zingt de schoonste stof,

Zingt des Konings lof

Met een zuiv'ren galm,

Met een blijden psalm;

Hij, de Vorst der aard',

Is die hulde waard.
foto voorpagina: Robbie Veldwijk,
Editoo

DE NIEUWE PAASKAARS
Door de corona perikelen kwamen velen van ons
maandenlang niet in ons kerkgebouw. Daarom stuur-
de onze koster ons deze foto van de paaskaars, die
sinds Pasen in onze kerk staat. Het is maar, dat u
weet, dat hij op ons staat te wachten en straks weer
in onze vieringen haar schijnsel zal laten zien, er van
getuigend, dat , waar een of meer in Zijn naam zijn
vergaderd, Hij ook in ons midden is.

INHOUD
2   Colofon- Vespers- Gasten uit het buitenland
3   Overdenking
4   Bij de zondagen
5   Nieuws uit de kerkenraad
6   In memoriam- Ouderenkring
7   Kinderkerknieuws- Samen op stap- Uit de
     gemeente
8   Hemelvaartsdienst- Stichting Kruispunt
9   Dauwtrappen met tieners
10  Werelddiaconaat- Diaconie- Ziekenzalving
11  Idem ziekenzalving
12  Visienota PKN 'Van U is de toekomst'
13  Duurzaamheid
14  Foto's- Inhoudsopgave
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