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EVEN ER OP UIT !!
Met de fiets, de tent, de caravan of de boot
of gewoon heerlijk wandelen in de mooie natuur.
Om daarna weer uitgerust en verfrist het
nieuwe seizoen te kunnen beginnen!
Goede reis en vooral ….
                                   Behouden thuiskomst!
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EEN LEVENSTEKEN VAN DE CANTO-
RIJ !
Na de vele maanden van Corona stilte, waarbij we
hopen dat we na de zomermaanden het meeste
achter de rug hebben en we ons kerkelijk leven weer
nieuw leven kunnen inblazen, komt ook de CANTORIJ
weer tot leven. Op de eerste maandag van september
hopen we te kunnen starten. Aanvang 19.30 uur en in
de kerkzaal, waar we voldoende ruimte hebben om
aan de eventuele dan nog geldende 1,5 meter afstand
te kunnen voldoen.
We hopen dan ook wat nieuwe zanglustigen te kunnen
verwelkomen, dus is die eerste repetitieavond be-
doeld als een echte inloopavond. Komt u gerust eens
vrijblijvend een avondje meezingen en ervaar hoe fijn
het is om in een goede sfeer met elkaar mooie liede-
ren te zingen.
Fijn zingen, daar willen we de nadruk op leggen. Niet
te moeilijke stukken, laat u daardoor zeker niet af-
schrikken. We gaan veelal laagdrempelig en eenstem-
mig met elkaar genieten van alles wat het nieuwe
Liedboek maar ook andere bronnen ons te bieden
hebben. Een mooie canon of een meerstemmig lied
behoren ook tot de mogelijkheden. We gaan wel voor
kwaliteit en onze dirigent hoopt dat op deze wijze ook
te kunnen realiseren. Daartoe is zeker ook het thuis
oefenen met behulp van een mp-3 bestand nuttig.
Als cantorij is het onze taak de gemeentezang te fa-
ciliteren. Daarom denken we er over om af en toe een
“lied van de week” in te studeren dat dan de volgende
zondag in de dienst wordt gezongen. De cantorijleden
kunnen dan vanaf hun gewone plaatsen in de kerk
deze liederen ondersteunen.
Een eerste nieuw lid heeft zich al aangediend en als
er één schaap over de dam is …
We hopen, dat u onze uitnodiging oppakt en op 6
september heerlijk komt meezingen.
Gelijk dan maar een lied instuderen voor de
Startzondag?
Goed idee !!
U bent in elk geval van harte welkom!
Teun Alblas
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BIJ DE ZONDAGEN
Iedere zondagmorgen bent u van harte welkom in de
Dorpskerk voor de eredienst. Gaandeweg is er weer
meer mogelijk. Inmiddels kunnen er ruim veertig
mensen op 1,5 meter afstand van elkaar in de kerk
zitten. Ook mag er voorzichtig weer gezongen worden.
We zijn blij dat we elkaar weer regelmatig kunnen
ontmoeten en samen stil zijn, zingen, luisteren en
bidden.
Wel is het nog nodig om u vooraf even aan te melden.
Enerzijds is dit een voorschrift van de overheid. An-
derzijds is het ook voor de organisatie goed om te
weten hoeveel mensen er komen. Als er veel aanmel-
dingen zijn worden er ook plaatsen ingericht in het
Dorpshuis. Aanmelden kan per telefoon of e-mail bij
Jeske Alblas.
 
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? Kunnen we er zó naar
kijken dat het ons helpt samen te leven in het hier en
nu?
De voorbereiding van deze viering wordt samen met
gemeenteleden gedaan.
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Alieke ter Meer
Organist: Michiel Vanhoecke
 
11 juli – ds. Didi de Mildt, aanvang 10:00 uur
 
Vandaag vieren we samen met de deelnemers van
het Kloosterkamp. Het thema van het kamp is dit jaar
‘Zomaar samen’. Het thema van de viering van van-
daag is ‘Slecht voorbereid op reis’.
Stel, u wordt op pad gestuurd. Maar dan met nadruk
onvoorbereid op reis. Zomaar. U krijgt een reisgenoot
mee, een stok en sandalen en de kleren die u aanheeft
mag u houden. Dat is het dan. Echt iets voor ons, in
deze tijd: op reis op de bonnefooi met niet eens een
reisverzekering of een smartphone. En geen geld ook!
En het reisdoel? Dat is niet een plek op de kaart. Het
doel is alle mensen die we onderweg ontmoeten de
goede boodschap te brengen, of te tonen in daden.

EEN OPEN HUIS
 
De zomertijd is aangebroken. Op de campings van
Schaarsbergen en omgeving zullen de komende tijd
veel mensen zijn die komen genieten van alle moois
dat de Veluwe te bieden heeft. Op hun fietstochten
zullen velen genieten van het schilderachtige plekje
waar onze Dorpskerk het middelpunt van is. Twee jaar
geleden hebben enkele vrijwilligers in de zomerperi-
ode de kerk opengesteld voor publiek. Of dat dit jaar
ook gebeurt weet ik eigenlijk niet. Maar ook als dat
niet zo is, kan het best zo zijn dat er op zondagmorgen
vakantiegangers verschijnen. Of, wie weet, dorpsbe-
woners die ook wel eens binnen willen kijken.
Wat zou er nodig zijn om bezoekers het gevoel te
geven dat ze echt welkom zijn? Je kunt de deuren van
je huis opzetten, zodat andere mensen naar binnen
kunnen. Je kunt iets lekkers neerzetten, iets te drinken
aanbieden. Je kunt alles laten zien wat mensen willen
zien. Maar wat stelt het voor als je niet tegelijk je hart
openstelt? Wat is een open huis zonder een open
hart?
 
Een paar jaar geleden was ik met twee van onze
kinderen aan het fietsen in Friesland. We gingen van
Balk naar Sloten en kwamen daarbij door Wijckel. In
Wijckel staat een heel oud kerkje, uit de zeventiende
eeuw. In dat kerkje is een praalgraf te vinden, van de
vestingbouwer Menno van Coehoorn. Deze generaal
was een beroemde vestingbouwer uit de tijd van
stadhouder Willem III en had een buitenverblijf in
Wijckel. Zo is hij daar ook in de kerk begraven.
We arriveerden toevallig gelijk met de man die de kerk
zou openmaken voor bezichtiging, om half twee in de
middag. Hij vond het mooi dat we kwamen kijken –
naar het graf van Van Coehoorn – en vertelde alles
wat hij erover wist te vertellen. Dat was ‘open huis 1.0’:
de deur open en laten zien wat je hebt. We voelden
ons welkom. Maar wat me achteraf het meest is bij-
gebleven was dat korte gesprekje daarna. Toen hij
ons vroeg of we iets met de kerk hadden. Toen hij
belangstelling voor óns toonde, zijn hart voor óns
opende. Toen we ook iets over onszelf konden vertel-
len. Toen pas hadden we even contact, waardoor ik
me thuis voelde. ‘Open huis 2.0.’
 
Een open hart is wat een open huis de moeite waard
kan maken. Het gaat uiteindelijk niet om het huis, maar
om de bewoners en de gasten. Om de ontmoeting die
in dit huis mogelijk is. Laten we daar ons best voor
doen dit jaar: onze harten openen en de mensen die
op ons pad komen met warmte en belangstelling
ontvangen.  Zodat we samen – bewoners en gasten
- het gevoel krijgen thuis te komen.
 
Ds. Hette Domburg
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Op de bonnefooi betekent ‘op goed geluk’, maar fei-
telijk is het ‘à la bonne foi’ in het Frans, ‘bona fide’ in
het Latijn. Op stap als een goed mens, die geloof en
vertrouwen als metgezel heeft.  We zien hier de pel-
grimage voor ons die onze levensreis in feite is. We
beginnen met niets, en we eindigen met niets. Niets
dan ons goed geloof en onze verbinding met onze
naasten. Dat is niet een geplande en verzekerde reis,
maar wel een goede reis.
Schriftlezingen: Jesaja 52: 1-6 en Markus 6: 6b-13
Ouderling: Else van Setten
Lector: Else van Setten
Organist: Henk Boer
 
18 juli – Openluchtviering, ds. Hette Domburg,
aanvang 10:00 uur, thema: ‘Ik geloof...’
 
Vandaag vieren we in de open lucht op het terrein voor
de kerk. Dus is er ruimte genoeg voor iedereen die wil
komen. De buitenlucht doet misschien denken aan de
tijd van de hagenpreken. Dat was de begintijd van de
reformatie (16e eeuw), toen er buiten de kerken op
een nieuwe manier gepreekt werd, omdat dat binnen
de kerken niet mocht. Het was een tijd waarin er fel
gestreden werd over ‘het rechte belijden’. Zo is dat
vandaag bij ons niet meer. Maar we hebben nog wel
allerlei oude geschriften die ook tot onze erfenis be-
horen. Vandaag staan we stil bij de achtergronden van
een tekst die wereldwijd door christenen gedeeld
wordt. Een geloofsbelijdenis die nog veel ouder is dan
de reformatie: de apostolische geloofsbelijdenis.
Misschien dat de ontspanning van de buitenlucht ons
helpt, om hier weer eens onbevangen naar te luiste-
ren. Waar komen die woorden vandaan? Wat heeft
men ermee willen zeggen? Welke waarde hebben ze
voor ons? En is dat ook op een andere manier te
zeggen?
In de voorbereiding wordt nog een keuze gemaakt
voor een bijpassende Schriftlezing.
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
 
25 juli – ds. Hette Domburg, aanvang 10:00 uur
 
Vorige week hebben we stil gestaan bij de Apostoli-
sche Geloofsbelijdenis. De aandacht ging uit naar wat
er over de ‘inhoud’ van het geloof te zeggen valt. Is
die inhoud samen te vatten? In de lezing uit Markus 6
worden we eraan herinnerd dat geloven ook nog een
heel ander soort werkwoord is. Nadat Jezus een grote
menigte met enkele broden en vissen gevoed heeft,
gaan de leerlingen per schip naar de overkant van het
meer. Maar ze komen niet vooruit door hevige tegen-
wind. Als Jezus dat ziet loopt hij over het water naar
hen toe. Ze schrikken natuurlijk, maar als Jezus in het
schip stapt gaat de wind liggen. Dan staat er: ‘Ze waren

niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden
gebeurd was, omdat ze hardleers waren.’ Geloof is
niet een gemakkelijk lesje dat je van buiten kunt leren.
Er is sprake van inzicht dat moeizaam verworven
wordt, door ervaringen heen. Om welk inzicht zou het
hier gaan? En welke ervaringen kunnen daarbij be-
hulpzaam zijn? En herkennen wij iets van dat ‘hard-
leerse’ van de leerlingen?
Schriftlezingen: Jesaja 63: 7-14 en Markus 6:45-52
Ouderling: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Pianist: Teun Alblas
 
1 augustus – ds. Obe Phillips, aanvang 10:00 uur
 
Vandaag staat Psalm 126 centraal. We gaan verder
op onze reis, met een lach en een traan, tot we onze
bestemming bereiken. God zal onze tranen uit onze
ogen wissen. We komen thuis, in de nieuwe hemel en
op de nieuwe aarde. We komen thuis met gejuich!
Ds. Phillips is vorig jaar met zijn gezin uit Zuid-Afrika
naar Nederland gekomen. In eigen land was hij jaren-
lang predikant in de Noord-Kaap, rond Kimberley. Hij
bereidt zich nu voor op toelating tot het predikantschap
in de PKN. Voor wie wil is er een geprinte versie van
de preek in de dienst aanwezig.
Schriftlezing: Psalm 126
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Jeske Alblas
Organist  Michiel Vanhoecke:
 
8 augustus – aalmoezenier Pieter Visschers
(Korps Mariniers), aanvang 10:00 uur
 
Op het leesrooster staan twee verhalen over een
profeet, een vrouw en een kind. Het eerste is het
verhaal over de profeet Elisa die aan een oude vrouw
in Sunem belooft dat ze zwanger zal worden en een
zoon zal krijgen. Zo beloont hij haar voor haar gast-
vrijheid. In Markus lezen we vervolgens over een
Syro-Fenicische vrouw die Jezus vraagt om haar
dochter te genezen. Jezus reageert afwijzend, omdat
ze niet tot zijn volk behoort, maar als ze aandringt geeft
hij toch toe.
Schriftlezingen: 2 Koningen 4: 8-18 en Markus 7:
24-30
Ouderling: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Henk Boer
 
15 augustus – ds. Wilma Hartogsveld, aanvang
10:00 uur
 
'Effata' klinkt het in de evangelielezing, en dat bete-
kent: 'word geopend!' Jezus doorbreekt het dramati-
sche isolement van een niet-Joodse doofstomme,
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waardoor deze gaat horen en 'recht' gaat spreken. In
dit verhaal zitten veel verschillende elementen, mooi
om daar weer eens bij stil te staan en te ontdekken
waar dit 'Effata' ons vandaag aanspreekt.
Schriftlezingen: Jesaja 35:1-10 en Marcus 7: 31-37
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
22 augustus –  aanvang 10:00 uur
 
Op het moment dat de Kerkklok half juni naar de
drukker ging was nog niet bekend wie deze zondag
zal voorgaan. Op het rooster staan vandaag twee
verhalen over het voeden van een grote menigte
mensen met slechts enkele broden en – bij Markus –
een beetje vis. Er gaat een gesprek aan vooraf tussen
de profeet Elisa en zijn knecht, of tussen Jezus en zijn
leerlingen. ‘Hoe kun je met zo weinig zoveel monden
voeden? Het zal niet genoeg zijn’. ‘Doe het nu maar,
dan zul je zien dat er over blijft.’
Telkens weer krijgen we deze verhalen te horen, in
alle evangeliën, in verschillende verhalen in het Oude
Testament. De bezorgdheid of er wel genoeg is voor
iedereen en daartegenover het vertrouwen dat er
meer dan genoeg is. Hoe zit het vandaag met onze
bezorgdheid en ons vertrouwen?
Schriftlezingen: 2 Koningen 4: 42-44 en Markus 8:
1-21
Ouderling: Else van Setten
Lector: Alieke ter Meer
Organist: Michiel Vanhoecke
 
29 augustus – ds. Florie van de Hoek, aanvang
10:00 uur
 
Zacharia voorziet dat er in Jeruzalem opnieuw oude
mensen op de pleinen zullen zitten, ‘steunend op hun
stok vanwege hun hoge leeftijd.’ Het is voor hem een
teken van zegen, dat mensen weer oud kunnen
worden, na tijden waarin ze te jong stierven. Ook
voorziet Zacharia dat er uit allerlei volken en steden
mensen naar Jeruzalem zullen komen, om God te
aanbidden. Ze zullen zeggen: ‘Wij willen ons bij u
aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.
’ In Markus 8 lezen we vervolgens over de genezing
van een blinde man. Jezus maakt met speeksel wat
modder en doet dat op zijn ogen. Hij stuurt de man
naar huis met de waarschuwing: ga het dorp niet in.
Schriftlezingen: Zacharia 8: 4-8 en 20-23 en Markus
8: 22-26.
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 

5 september – ds. Hette Domburg, aanvang 10:00
uur
 
Op het leesrooster staat een gedeelte uit Deuterono-
mium 4 waarin de Israëlieten te horen krijgen, dat ze
aan hun kinderen moeten doorvertellen wat ze hebben
meegemaakt met God, die hen uit Egypte heeft bevrijd
en welke leefregels ze hebben ontvangen. Daarvan
mogen ze niet afwijken. Daarbij komt een gedeelte uit
Markus waarin Jezus met de leerlingen een gesprek
voert over wie hij is en wat hem te wachten staat. Ook
Jezus wil van zijn weg niet afwijken, hoe moeilijk die
ook zal zijn. Petrus wordt streng terechtgewezen als
hij Jezus op andere gedachten probeert te brengen...
Schriftlezingen: Deuteronomium 4: 1-2 en 9-20 en
Markus 8: 27 t/m Markus 9:1.
Ouderling: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Een van de agendapunten was het verslag van de
leefgemeenschap ‘Springlevend’ over het afgelopen
halfjaar. Een vrij essentiële vraag die na lezing van
het verslag opkomt  is: wat is nu eigenlijk ‘pionieren’
(Springlevend is een van de PKN pioniersplekken) en
wat verwachten wij in dat opzicht van Springlevend?
In het gesprek komen ook de brief aan de orde die
Springlevend naar Hette heeft gestuurd en de reactie
van Hette daarop (beiden als ‘late’ bijlage aan de
agenda toegevoegd).
We concluderen dat het gesprek op gang moet blijven
en dat een eerste aanzet daarvoor zal bestaan uit een
gesprek met Jeske en Mark Alblas, de begeleiders
van de pioniersactiviteiten. Dat gesprek kan worden
gevolgd door een gesprek met alle leden van Spring-
levend, waarvoor eventueel ook Otto Grevink, de
begeleider namens de PKN, zal worden uitgenodigd.
Riekje Groothedde zal een en ander plannen.
De opzet van de kerkdiensten wordt besproken n.a.v.
de ‘lichtere’ corona-maatregelen die inmiddels gelden.
De kerkenraad is het erover eens dat voorzichtigheid
een goede zaak is en blijft. We schalen het aantal
kerkgangers op tot 40 (dat is de max. capaciteit van
ons kerkgebouw als de corona-maatregelen in acht
worden genomen).
Wat het zingen betreft adviseert het ICO, het Interker-
klijk Overlegorgaan, om dit met mate en ‘zachtjes’ te
gaan doen. We spreken af dat voorlopig het zingen
solo zal gebeuren, dan wel door een klein groepje ‘-
voorzangers’ en dat alleen het slotlied door alle aan-
wezigen wordt meegezongen.
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En passant wordt voorgesteld (en besloten) om op 18
juli een openluchtdienst op het terrein voor de kerk te
beleggen. Het kwartet ‘Het Kopertje’ zal worden ge-
vraagd of zij aan deze dienst willen meewerken.
De Oranje Vereniging heeft meegedeeld dat zij niet
actief zal meewerken aan de themadag ‘Duurzaam-
heid’ voor het hele dorp op 11 september. Wel kunnen
alle materialen worden gebruikt en zal assistentie
worden verleend bij opbouwen en afbreken.
Het kloosterkamp in juli, op het terrein voor de kerk,
gaat door. Er zijn voldoende deelnemers.
Binnen het moderamen is gesproken over het organi-
seren van een ‘beleidsmiddag’, begin juli, voor de
kerkenraad. Het is een goed idee dat we als kerken-
raad toch weer proberen om ons beleid op langere
termijn opnieuw te formuleren. Om een belangrijk
aandachtspunt te noemen: Welke taken kunnen we
als kerkenraad op ons nemen en hoe doen we dat met
de beschikbare menskracht? En hoe gaan we probe-
ren die menskracht in aantal uit te breiden? Er zijn
immers nog lege plaatsen in de kerkenraad en daar
komen er volgend jaar nog een paar bij.
Er zijn nog enkele vermeldenswaardige mededelin-
gen gedaan:
Tijdens de vredesweek (van 19 tot 26 september)
wordt er weer een gezamenlijke dienst in de Eusebi-
uskerk georganiseerd. Het verzoek is gedaan aan alle
Arnhemse Kerkgenootschappen om aan die dienst en
de vredesweek aandacht te besteden.
De brief uit Zuid-Afrika over de werelddiakonale actie,
die we hebben gevoerd, zal in de Kerkklok worden
opgenomen.
De collectes voor de corona-vaccins gaan de komen-
de tijd gewoon door. De opbrengst is heel erg goed.
Het overgebleven ‘rugzakjes’-geld van vorig jaar zal
worden besteed aan rugzakjes voor asielzoekerskin-
deren in Arnhem-Zuid.
 
Fred Bosman, scriba

ONDERBREKING VESPERS
ZOMERPERIODE
In juni was er elke woensdagmiddag van
17.00 tot 17.30 een vesper. Elke keer een
mooi moment van rust, bezinning en samen
zijn in de ruimte van de kerkzaal, bij het licht
van de Paaskaars en de mooie gebrandschil
derde ramen. We hebben deze vieringen er
varen als een welkome onderbreking van de
week. Een kostbaar moment om even stil te
staan en opnieuw af te stemmen op God. In
de maanden juli en augustus onderbreken
we deze wekelijkse viering, om begin sep
tember de draad weer op te pakken.

OPBRENGST COLLECTEN MEI 2021
In de maand mei hebben de collecten de volgende
bedragen opgebracht:
 
Datum  Diaconie       Kerk       Gebouwen en terreinen
13-05     € 297,20  € 112,00
23-05     € 312,55  €   84,11
30-05     €   76,50  €   44,20
 
Sedert lange tijd weer een collecteoverzicht.
Vanaf Hemelvaartsdag zijn er weer kerkdiensten.
Vooralsnog wordt er in mandjes bij de uitgang gecol-
lecteerd voor diaconie en kerk.
 
Henny Roelofsen

VAN DE DIACONIE
Na de zeer geslaagde Voorjaarsactie voor Zuid Afrika,
waarvoor we inmiddels door de organisatie daar uit-
gebreid zijn bedankt, hebben we gecollecteerd voor
Coronahulp Wereldwijd.
Inmiddels hebben we 1500 euro voor dit doel ontvan-
gen en naar Kerk in Actie overgemaakt.
Omdat we in juni voor dit doel zijn blijven collecteren
en er nog steeds giften binnen komen, lukt het moge-
lijk, om nog een extra bedrag hieraan te besteden.
Deze zomer zullen er ook weer rugzakjes met speel-
goed worden gevuld voor kinderen, die niet op vakan-
tie kunnen. Vaak om de krappe financiële positie van
het gezin, waar zij deel van zijn.
Deze zomer zijn we benaderd door de Diaconie van
Arnhem Zuid. Zij gaan rugzakjes vullen voor de kin-
deren in het Asielzoekerscentrum in Elderhoeve.
Omdat bekend is, dat onze Diaconie vorig jaar een
flink bedrag voor de rugzakjes had ingezameld, vra-
gen zij, of wij de kosten voor deze rugzakjes voor onze
rekening willen nemen. Dat doen we natuurlijk met
liefde.
Dat wij nog een behoorlijk bedrag in kas hadden voor
de zomerrugzakjes, hebben we niet in de laatste
plaats te danken aan de Diaconie in Oosterbeek/
Wolfheze. Vorig jaar werd daar een flink bedrag voor
dit doel gecollecteerd.
Ook nu kwam het bericht, dat zij ook deze zomer weer
voor de rugzakjes gaan collecteren.
Mogelijk, dat in Arnhem Zuid er niet alleen voor kin-
deren in het AZC rugzakjes worden gevuld, maar ook
voor kinderen in de wijken.
Wij vinden het ieder jaar weer een prachtig doel, waar
we graag aan meewerken. Behalve de financiële
ondersteuning, helpen we ook met het inpakken van
de rugzakjes en soms ook bij de distributie.
Dan wordt er samengewerkt met de wijkteams van de
gemeente Arnhem, omwille van de privacy.
Ook in Arnhem Noord worden dit jaar weer rugzakjes
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gevuld. Het is iedere jaar weer een enorme klus, om
dit voor elkaar te krijgen.
Alleen al het inkopen van al dat speelgoed, passend
bij leeftijd, jongen of meisje, en het verzamelen van
tegoedbonnen voor een ijsje of een zakje patat, is
tijdrovend.
Gelukkig zijn er steeds weer voldoende vrijwilligers,
om de klus te klaren.
Als Diaconie van Schaarsbergen zijn we blij, dat we
iedere zomer weer royaal kunnen ondersteunen om
heel veel kinderen in de stad blij te maken met een
rugzakje vol speelgoed.
 
Henny Beijer.

SOLIDARITEITSKAS
In maart heeft u een rekening ontvangen voor het
abonnement op de Kerkklok en voor het Solidariteits-
fonds. De meesten van u hebben deze inmiddels
betaald.
 
Hierbij nog een oproep aan hen die dit vergeten zijn:
Een flink aantal heeft nl. nog geen bijdrage gedaan
voor het solidariteitsfonds.
Graag ik wil u er nog aan herinneren waarvoor dit fonds
in het leven is geroepen:
De Solidariteitskas is bestemd voor onderlinge steun-
verlening van de plaatselijke gemeenten. Het geld
wordt aan de volgende doelen besteed:
Op de eerste plaats de directe financiële ondersteu-
ning van plaatselijke gemeenten waar grote financiële
problemen dreigen/zijn.
Daarnaast wordt ondersteuning gegeven aan vormen
van pastoraat, dat maar op enkele plaatsen georga-
niseerd wordt, maar een bredere betekenis heeft voor
het geheel van de kerk. Zoals het studentenpastoraat
of bijvoorbeeld het dovenpastoraat.
Tenslotte worden uit de Solidariteitskas regionale
projecten ondersteund voor gemeenteopbouw.
 
Wij vragen deze bijdrage van alle volwassen leden,
zowel van de belijdende (bel), van de doop- (doop),
en evt. ook van de geboorteleden (geb.), binnen de
Protestantse Kerk in Nederland. Van de € 10,-- is de
helft bestemd voor onze plaatselijke kerkgemeente,
de andere helft wordt afgedragen aan de landelijke
kerk. De ene keer help je, de andere keer word je
geholpen.
 
Dus wilt u nakijken of u deze bijdrage gedaan heeft
en zo niet, dan  kunt u deze vanzelfsprekend nog
overmaken.
Hartelijk dank hiervoor!
 
Henk van Hunen
Ledenadministrateur
 

KINDERKERKNIEUWS  
Er is dit keer niet veel nieuws te melden. We
hebben geen kinderen die afscheid nemen,
gelukkig, want onze groep wordt wel klein!
Wel komt er voor alle kinderen van de kin
derkerken Oosterbeek, Wolfheze en Schaars
bergen een vakantie week!
We zijn hele leuke dingen aan het regelen en
bedenkenJ!
Het gaat vast top worden!
Als U de tenten weer ziet staan op het veld,
dan weet U dat we daar de eerste week van
de zomervakantie te vinden zijn!
 
Fijne zomertijd gewenst! Bea, Chantal en
Gerra

VAN DE WERKGROEP
WERELDDIACONAAT
Bericht uit Acornhoek, Zuid-Afrika
Naar aanleiding van het geld dat wij samen met de
PG Oosterbeek-Wolfheze  bij elkaar gebracht hebben
in het voorjaarsproject ‘Above the Line’, ontvingen we
uit Zuid-Afrika het volgende bericht van Becky Har-
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mon, projectmanager van Zingela Ulwazi.
Becky, schrijft ons in het Engels, hieronder leest u de
vertaling:
 
Lieve mensen van de Protestantse Gemeente
Schaarsbergen en de Protestantse Gemeente Oos-
terbeek-Wolfheze,
Wij hebben vandaag jullie ongelooflijk gulle gift op
onze bankrekening ontvangen. We zijn geroerd en vol
waardering voor jullie steun. Als kleine organisatie zijn
we heel erg dankbaar voor zo’n grote donatie. Het
maakt een enorm verschil voor ons werk.
Karianne is een enorme steun geweest voor ons
project gedurende de afgelopen twee jaar en heeft
ons geholpen om een significante impact te hebben
op de zeer arme vrouwen met wie we werken op het
platteland van Zuid-Afrika. Zij leven allemaal ver be-
neden de internationale extreme armoedegrens. En
toch, hun veerkracht en hun vermogen om vreugde te
vinden in de eenvoudige dingen van het leven – bid-
den, zingen, dansen, het delen van voedsel met an-
deren – inspireren ons allemaal en raken ons hart.
 
Hier zijn enkele van de opmerkingen uit de evaluatie
interviews die we in maart afnamen en die voor zich-
zelf spreken als het gaat om hoe ons werk hun leven
verandert:
 
* “Ik had altijd veel stress, ik dacht dat mensen mijn
armoede zagen, maar nu voel ik me een stuk beter
omdat dingen in mijn leven verbeterd zijn. Mensen
komen mij regelmatig vragen naar mijn tuin; zij willen
ook zoiets. Mijn broer die een leider in de gemeen-
schap is vertelt de mensen over mijn tuin en de
voordelen ervan.” Delina
 
* “Er is verandering in mijn uitgebreide familie; ze
verbouwen nu groenten waar ze wonen, dankzij mijn
invloed op het verbouwen van groenten. Wanneer ze
in de buurt zijn helpen ze mij met het werken in de
tuin. Ze waarderen het nu meer dan voorheen. Ze
brengen zelfs kruiden mee om in de tuin te planten.”
Sylvia
 
* “Ik huurde mensen in om water voor me te halen
omdat ik oud ben en geen kruiwagen kan duwen, maar
nu met de watertank hoef ik geen mensen meer te
betalen om water te halen. In plaats daarvan gebruik
ik het geld om andere basisbenodigdheden te kopen.”
Florah
 
* “Er is een grote verandering in mijn leven. Mijn man
werkte niet en mensen in onze omgeving kenden ons
als een arme familie, maar de zaken zijn nu veranderd.
We hebben het beter. Het leren hoe je groenten kunt
verbouwen maakt me gelukkig en nu ga ik niet meer

naar bed zonder te hebben gegeten. Ik heb nu alle
gereedschappen.” Winie
 
* “Ik ben van plan om groenten te gaan verkopen. Ik
ben er al mee begonnen. Ik lever sla aan een restau-
rant in Acornhoek. Ik zie dat het werkt en het kan nog
veel beter. Ik kan echt zeggen dat de stress in ons
huis ons het leven had kunnen kosten als dit project
er niet was geweest.” Lilian
 
Wij zien de veranderingen in zoveel aspecten van het
leven van deze vrouwen – hun gezondheid, zelfver-
trouwen, gezinsleven en geld dat beschikbaar is in het
huishouden. Ik zou willen dat elk van jullie zou kunnen
komen en hen ontmoeten, wat tijd met ons doorbren-
gen en zelf de liefde en de vreugde ervaren die we
met elkaar hebben. Het is het hoogtepunt van mijn
week, elke week weer.
 
Weet dat jullie met ons verbonden zijn, in ons hart.
We danken jullie van harte en hopen dat jullie leven
rijkelijk gezegend mag zijn, zoals jullie goedheid het
leven van velen hier tot zegen is geweest.
 
Becky Harmon, project manager Zingela Ulwazi
 
VAN DE OUDERENKRING
Nog steeds geen ‘groen licht’ om onze dinsdagmid-
dag weer te organiseren voor deze maand. Maar
zoals het er nu uit ziet, gaan we er wel van uit dat
dit in september weer mogelijk zal zijn. Dus we
vragen u nog even geduld te hebben. U leest er dan
meer over in de volgende Kerkklok die eind augus-
tus uitkomt.
Graag wensen we ieder van u een mooie zomer toe
in goede gezondheid.
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147

HISTORIE
Onze kerkvoogden ontvingen onlangs een schrijven
van ene heer Henk Lemckert uit Den Haag, waarbij
hij wat historische bescheiden over ons vroegere orgel
toestuurde. Aardig, dat hij de moeite nam om ons deze
stukken te doen toekomen. Alle reden om hem eens
op te bellen en te vragen hoe hij hieraan gekomen is.
Hij vertelde een goede vriend te zijn geweest van Derk
van de Brand, onze toenmalige organist, die later naar
Loosduinen is verhuisd. Als collega-organisten had-
den zij een goed contact met elkaar en toen van de
Brand overleed, kwam er nogal wat documentatie zijn
kant op. In de Corona tijd was er de gelegenheid om
die oude spullen eens uit te zoeken en zodoende
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ontvingen wij deze informatie over wat zich rond 1936
afspeelde rond een oud orgel, dat kennelijk niets meer
voorstelde en de ingebruikneming van een nieuwer
orgel in dat jaar. We citeren graag enige stukjes uit de
ontvangen correspondentie.
 
Allereerst uit het rapport, opgemaakt door de heer Van
de Brand over de staat van het oude orgel:
“Het instrument, dat in de Ned. Herv. Kerk te Schaars-
bergen dienst doet voor de begeleiding van den ge-
meentezang is eigenlijk geen kerkorgel, maar een
harmonium. Het heeft 7 spel tongen, 25 registers,
verdeeld over 2 klavieren. Het instrument heeft vele
(ouderdoms)gebreken, hetgeen niet te verwonderen
valt, daar het kort na den bouw der kerk daarin werd
geplaatst en toen al niet meer nieuw was, terwijl het –
voor zover mij bekend – slechts een maal geheel
nagezien en gestemd werd, 15 tot 20 jaar geleden.
De kast is geheel door den worm aangetast en niet
meer soliede, evenzoo het binnenwerk. De luchttoe-
voer geschiedt door middel van met de voeten bewo-
gen trappers en is bijna niet regelmatig te krijgen. Door
de zeer zware trapbeweging en den bij sterk spel
zwaren aanslag vergt de bespeling buitengewoon
sterke physieke inspanning.”
Zijn klaagzang over de mankementen van het orgel
gaan nog een tijdje zo door en hij besluit met:
“Resumerend kan ik niet anders verklaren dan dat het
instrument versleten is en in de verste verte niet meer
aan zijn doel beantwoordt, indien het al ooit daaraan
beantwoord heeft. Het is voor mij een wekelijkse te-
rugkeerende kwelling om daarop het gezang der ge-
meente te moeten begeleiden.”
Ondertekend, de organist der kerk: J. v.d. Brand
 
Alle reden dus om een nieuw orgel te installeren en
aldus geschiedde. In februari 1936 vond onder grote
belangstelling in de kerk de ingebruikneming plaats
van een geheel nieuw orgel, in aanwezigheid van
burgemeester en mevrouw Bloemers.  Na het zingen
van Ps. 150, op het harmonium begeleid door de or-
ganist J. v.d. Brand was er koorzang van de Chr. Gem.
Zangvereniging Excelsior. Ds. Willemse gaf een kort
overzicht van de totstandkoming van het nieuwe orgel.
Dat de gemeente dit alles een warm hart toedroeg,
bleek uit de vele giften, o.a. een gift van H.M. de Ko-
ningin. Een dissonant was dat een Gelderse misdadi-
ger de offerbus ontvreemdde, maar ook dat euvel werd
overwonnen. De heer Zorgman uit Velp, orgeladvi-
seur, speelde een aantal werken op het nieuwe orgel, 
o.a. de Toccata en Fuga in d mol van J.S. Bach. De
feestelijke bijeenkomst werd afgesloten met gebed en
het zingen van Ps. 72:11.
 
Tenslotte nog enkele fragmenten uit het Reglement
op het Beheer der kerkelijke Goederen en fondsen.

“Instructie voor den organist in de kerk te Schaarsber-
gen, waaraan hij door zijne onderteekening gebonden
is. De organist begeleidt volgens aanwijzingen van
den Predikant of diens plaatsvervanger op de meest
passende wijze met orgelspel alle openbare Gods-
dienstoefeningen in het kerkgebouw, welke naar or-
dening van den Kerkeraad worden gehouden. Voorts
is hij gehouden tot alles wat de nauwgezette vervulling
van dit zijn ambt vereischt. Hij geniet, als traktement,
uit de kerkelijke kas, eene jaarwedde van zestig gul-
den. Voor elke trouwplechtigheid in de kerk, ontvangt
hij voor zijn orgelspel drie gulden.”
De overeenkomst was getekend door de organist D.
v.d. Brand en door de kerkvoogden
J. Barbaz, J. van Loenen en W. van den Brand.
 
Tot zover dit stukje “orgel”geschiedenis.
Teun Alblas

SAMEN OP STAP
Als U dit leest hebben we ons eerste ‘Samen op Stap’
bezoek van dit jaar er al opzitten.
We zijn  op 17 juni naar de Grote of Walburgiskerk in
Zutphen geweest met aansluitend een bezoek aan de
“Wijngaard”, de kerk van onze vroegere predikant
Ronald Heins.
Dat iedereen er zin in had bleek wel uit het feit dat we
snel “volgeboekt” waren.
In verband met de Librije, waar max 6 personen tege-
lijk naar binnen kunnen, was het aantal op 18 personen
gesteld. Heerlijk ook weer om na dit bezoek met elkaar
te kunnen afsluiten bij de “Noodlanding” aan de
Deelenseweg, waarbij ook weer 2 mensen uit de ge-
meente konden aanschuiven.
De volgende ‘Samen op Stap’ zal waarschijnlijk in
september plaats vinden. U kunt het lezen in het
september-nummer van de Kerkklok.
 
Hartelijke groet, Gerra van Hunen

NOGMAALS:  SAMEN OP STAP
Het bezoek aan de Walburgiskerk in Zutphen is een
belevenis. Het is een grote majestueuze kerk met een
prachtig (Bader) orgel er in, waarop ’s zomers regel-
matig orgelconcerten worden gegeven. Het laat-mid-
deleeuwse doopvont en de fraaie kaarsenkroon in het
middelpunt van de kerk zijn het bewonderen waard en
enkele gidsen vertelden ons de bijbehorende bijzon-
derheden. De mooie librije (bibliotheek) uit 1561 is een
zgn. kettingbibliotheek: de ca. 750 boeken, die daar
zijn opgeslagen vormen een prachtige collectie , die
in oud-nederlandse letters is gedrukt en waarvan de
kostbaarste exemplaren zijn vastgeketend en alleen
met een bijzondere sleutel zijn los te maken.  In zijn
soort is de Librije de oudste openbare leeszaal van
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Nederland. De boeken liggen op eeuwenoude stan-
daards, die lectrijnen heten. Een heel interessant
bezoek voor ons dus.
 
Hierna togen we naar de Wijngaard, een mooie
stadskerk, waar we gastvrij ontvangen werden door
Ronald Heins. Het was goed om hem weer eens te
ontmoeten. Hij vertelde ons over het kerkelijk leven in
Zutphen. Er zijn maar liefst 21 kerkgenootschappen
in deze stad, die elkaar proberen vast te houden door
middel van een zgn.oecumenisch stadsklooster, een
ontmoetingsplaats, waar gezamenlijke activiteiten
worden georganiseerd.
  
De Protestantse Gemeente telt 1500 leden en heeft 2
predikanten.  ’s Zomers wordt er in de grote Walbur-
giskerk gekerkt en ’s winters in de Wijngaard. Ronald
vertelde uitgebreid hoe de Wijngaard met behulp van
veel eigen inzet door de gemeente drastisch is ver-
bouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het
resultaat mag er zijn, het ziet er allemaal piekfijn uit.
Ook dit bezoekje viel erg bij onze deelnemers in de
smaak.
 
In het voormalige PMT in Schaarsbergen troffen we
elkaar na afloop voor een gezellige maaltijd. Ditmaal
niet met z’n allen aan een grote tafel, maar keurig
verdeeld over tafeltjes van 4 personen. Daar werd niet
alleen lekker gegeten, maar ook nog volop nagepraat
over dit leuke en interessante bezoek. Enkele foto’s
geven u, die er niet bij waren, nog een impressie.
Met dank aan Gerra en Niels voor de organisatie!
 
Teun Alblas.
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