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DE CANTORIJ HERINNERT U NOG
EVEN AAN ……
onze eerste oefenavond op maandag 6 september
a.s. om 19.30 uur in de kerk. Met de bekende kreet :
Kom en neem anderen mee !!

Vakantie impressies
Dick en Hanneke van Ouwerkerk stuurden onze deze
mooie zonsondergang vanuit hun geliefde Normandie
 
Wilma Cok was met haar dochter in Reykjavik en
kiekte deze prachtige Hallgrimskirkja

2



UIT DE KERKENRAAD
De ‘gewone’ kerkenraadsvergadering van de maand
juli, de laatste van dit seizoen, werd vervangen door
een bezinningsbijeenkomst. Op vrijdagmiddag 23 juli
waren we bij elkaar om na te denken over de toekomst
van de gemeente. We waren in gesprek naar aanlei-
ding van een boekje van de Protestantse Kerk, met
als titel ‘Van U is de toekomst’.
In de preek van Hette Domburg van zondag 25 juli
was dat ook het thema. Met toestemming van en dank
aan Hette heb ik de inhoud van die preek gebruikt bij
het schrijven van deze bijdrage voor de Kerkklok.
 
In het bovengenoemde boekje wordt een visie uiteen-
gezet, voor het werk van de kerk in de komende jaren.
En de titel drukt uit, dat we niet krampachtig hoeven
te werken aan de toekomst van de kerk, die op veel
plekken krimpt, maar dat we dat in vertrouwen mogen
doen. De toekomst is immers niet van ons, maar van
God. De toekomst wordt ons gegeven, wij mogen daar
in vertrouwen naar toeleven.
 
In gesprek met elkaar merkten we dat het moeilijk kan
zijn om vertrouwen te hebben in de toekomst. Als we
kijken naar de wereld in het groot en de problemen
die op ons afkomen, dan lijkt het onvoorstelbaar dat
het ooit nog vrede wordt en dat we de aarde nog
kunnen redden met elkaar. We luisterden naar de tekst
van een lied van Huub Oosterhuis, waarin gebeden
wordt: ‘Uw Naam worde zichtbaar in ons’. Maar het
visioen dat daaraan gekoppeld is, van een wereld
zonder onrecht en geweld, waar water schoonheid is,
brood gerechtigheid en vrede, dat lijkt te groot voor
ons. Het gaat ons begrip te boven.
 
Leonard Cohen schreef een lied waarin hij verwijst
naar het Bijbelgedeelte van die zondag 25 juli. Herman
van Veen zong dat lied in het Nederlands:
 
en Jezus was een visser,
die het water zo vertrouwde,
dat Hij zomaar over zee liep,
omdat Hij had leren houden
van de golven en de branding,
waarin niemand kan verdrinken,
Hij zei: 'Als men blijft geloven,
kan de zwaarste steen niet zinken'.
Maar de hemel ging pas open,
toen Zijn lichaam was gebroken
en hoe Hij heeft geleden,
dat weet alleen die Visser aan 't kruis
en je wilt wel met Hem meegaan,
samen naar de overkant
en je moet Hem wel vertrouwen,
want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand.
 

Leerlingen alleen in een bootje. Op weg gestuurd naar
de overkant, naar Betsaida, dat betekent ‘het huis van
de vissers’. Maar zullen ze daar wel aankomen, op
eigen kracht?
 
Anders dan in het verhaal van enkele weken eerder,
is Jezus dit keer niet aan boord. Hij slaapt niet, maar
hij waakt op de berg, alleen, en Hij bidt. Hij ziet het
schip met de leerlingen, Hij ziet dat ze niet vooruitko-
men. Het is al avond als ze zich midden op het meer
bevinden – maar pas in de vierde nachtwake, tussen
drie en zes uur ’s ochtends, gaat Jezus naar hen toe.
Ze hebben het geprobeerd, om in het donker de
overkant te halen. Ze zijn gepijnigd door het roeien.
Maar ze komen niet verder.
Het verhaal vertelt echter niet alleen maar van misluk-
king. Ze blijven het proberen en ze blijven bij elkaar.
We lezen dat ze niet bang waren voor de storm, zoals
die keer dat Jezus bij hen was. Ze komen dan wel niet
op de plaats van bestemming, maar ze komen wel
weer aan land en gaan weer verder met Jezus. Wat
ze moeten leren, is wie Jezus is en wat Hij kan bete-
kenen – dat inzicht komt geleidelijk, daar is tijd voor
nodig.
 
Misschien geldt dat ook voor ons – dat we geleidelijk
moeten leren wie Jezus is en wat Hij kan betekenen
in ons leven. Dat inzicht komt met de ervaringen die
we onderweg opdoen.
 
Zo lijkt het of we ons op het meer op weg naar de
toekomst bevinden. We roeien tegen de wind in maar
we komen niet verder. Die tegenwind kan maken, dat
we ons machteloos voelen en soms zelfs moedeloos
worden.
Wat kunnen wij als kleine mensen met ons kleine
kerkje doen in deze grote wereld?
Zullen we ooit nog de overkant bereiken?
 
We zijn als de leerlingen die de overkant niet halen,
ook al hebben ze enige tijd eerder meegemaakt hoe
Jezus vijfduizend mensen voedde met vijf broden en
twee vissen.
 
Het lied ‘Van U is de toekomst’ van Oosterhuis heeft
een hoopvolle melodie. Het helpt om het te zingen in
plaats van alleen te lezen. Het lied vraagt of God
zichtbaar wil worden in ons en het spreekt uiteindelijk
ook uit: van U is de toekomst, kome wat komt.
 
Dat is misschien ook waar het verhaal van de kerk van
tegenwoordig over gaat. Het lijkt wel of we alleen en
machteloos zijn en niet vooruitkomen maar misschien
moeten we leren vertrouwen dat er iemand anders is
die met ons begaan is. Die ons wil voorgaan als in een
groots visioen, maar die ook bereid is om heel men-
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selijk aan boord te stappen, met ons mee te gaan en
eerst maar eens naar de kant te varen, als het visioen
nog te groot voor ons is.
 
In het verhaal komt Jezus over het water naar de
leerlingen toe. Daar schrikken ze enorm van – Zó, op
die manier, jaagt Jezus schrik aan. Te groot, te won-
derlijk – te goddelijk. Dan komt Jezus aan boord, waar
zijn leerlingen zijn, om op hun manier het water te
trotseren – niet meer lopend over water, maar roeiend.
Jezus komt menselijk nabij en dan gaat de wind liggen.
 
We kunnen het gevoel hebben dat we alleen zijn en
het zelf moeten redden in de storm, net als de leerlin-
gen. Dat het stormen kan, weten we allemaal. Wan-
neer ons leven overhoop gehaald wordt door ziekte
en verlies van dierbaren of door situaties die ons
volledig in onzekerheid storten en beangstigen. Maar
we hoorden van elkaar dat je juist in die situaties iets
anders ook kunt ervaren: gedragen worden en staan-
de blijven door de nabijheid en steun van mensen.
Over God die zichtbaar wordt in mensen om ons heen.
En dan blijkt Hij toch bij ons aan boord te komen,
wanneer wij niet vooruitkomen tegen de wind in:
menselijk in ons midden.
 
Dat is ook wat er vrijdagmiddag de 23e juli gebeurde.
Al pratend met elkaar, onze zorgen delend en luiste-
rend naar ervaringen van vertrouwen, kregen we ook
zelf weer vertrouwen. Zo komt God menselijk aan
boord, als wij met elkaar blijven roeien, elkaar niet
loslaten, onze ervaringen delen en God vragen om
zichtbaar te worden door ons.
 
Dan kan de wind gaan liggen. Dan mogen we in ver-
trouwen zeggen wat Jesaja zei: het was de Geest van
de Heer die hun rust gaf.
 
Fred Bosman, scriba

BIJ DE ZONDAGEN
 
Zondag 5 september, ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur
 
We lezen vandaag uit Deuteronomium 4. De Israëlie-
ten krijgen te horen, dat ze aan hun kinderen moeten
doorvertellen wat ze hebben meegemaakt met God.
Dat Hij hen uit Egypte heeft bevrijd en leefregels heeft
gegeven. 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 af-
wijken, hoe moeilijk die ook zal zijn. Petrus wordt
streng terechtgewezen als hij Jezus op andere ge-

dachten probeert te brengen...
Het gaat in beide verhalen over over afdwalen of koers
houden, opgeven of volharden. Het gaat over ‘volge-
ling willen zijn.’ Hoe speelt dat in ons eigen leven en
geloven een rol? Herkennen we iets van de worsteling
van het volk Israël en van Jezus, om dicht bij God te
blijven? Wat vraagt dat concreet van ons? En wat kan
ons daarbij helpen?
Schriftlezingen: Deuteronomium 4: 1-2 en 9-20 en
Markus 8: 27 t/m Markus 9:1.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 12 september, Startzondag, ds. Hette
Domburg, aanvang 10.00 uur
 
Het thema van deze zondag is: Van U is de toekomst!
Hoe kijken wij naar de toekomst – van ons land, van
de wereld, van de kerk? Hoe zien we onze eigen
toekomst en die van de jongere generatie? Zien we
beren op de weg, of gaan we met vertrouwen het
onbekende tegemoet? Dat is van invloed op hoe we
in het leven staan. Wat kunnen we zelf bijdragen aan
de toekomst? Heeft wat we doen betekenis? In de
Bijbel lezen we over mensen die leren de toekomst
met vertrouwen tegemoet te gaan, zelfs wanneer er
geen toekomst lijkt te zijn. Dan klinken er woorden als
‘wees niet bang’ of ‘uw geloof heeft u behouden’.
Vandaag gaat het over het vertrouwen, dat klinkt in
die regel uit het lied ‘Onze Vader verborgen’: Van U
is de toekomst, kome wat komt. In dit licht krijgen ook
de kleine dingen die we doen betekenis en waarde.
Op de zaterdag voor de Startzondag organiseert onze
werkgroep duurzaamheid het evenement “Hier is de
Toekomst - Schaarbergen verduurzaamt”. Een dag
vol inspirerende voorbeelden van stappen die we zelf
kunnen zetten als het gaat om duurzaamheid. Geen
moedeloosheid over bijvoorbeeld klimaatverandering,
maar zien wat je zelf kunt doen. Iets van die inspiratie
komt terug in de viering van deze zondag.
Na de viering ontmoeten we elkaar bij koffie met gebak
en een vermakelijke pub-quizz. We sluiten af met een
‘eenvoudige doch voedzame maaltijd’.
Schriftlezingen: 1 Koningen 17: 7-16 en Mattheüs 6:
5-15
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Karianne Hulshof
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 19 september, ds. Wim van der Kooij,
aanvang 10.00 uur
 
Het thema voor deze dienst is : D R O M E N !
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Dromen doen we allemaal, over van alles en nog wat.
Mooie/fijne dromen, boze/enge dromen. Allemaal
schijnen we ’s nachts ongeveer 1 uur te dromen, soms
wel 4 of 5 dromen, ook al herinneren we ons er bij het
wakker worden vaak niets meer van. Soms werd je
badend in het zweet wakker. Waar was je, wat ge-
beurde er? En als je dan weer een beetje tot je posi-
tieven gekomen bent denk je: gelukkig, het was maar
een droom … en …dromen zijn bedrog! Toch is er
weer heel wat gedroomd, de afgelopen maanden, over
vakanties, over “kan dit weer” en “mag dat weer” na
de crisis … ook allemaal bedrog? Droom maar niet
meer! In de bijbel staan nogal wat verhalen waarin
gedroomd wordt. Zelfs verhalen waarin God mensen
leert dromen van beloofd land. Als je goed luistert is
die droom over beloofd land toch eigenlijk een heel
merkwaardige droom, die al vanaf mijn jeugd in mij
gebeiteld zit: het beloofde land is een land, overvloei-
ende van melk en honing. Maar wat betekent dat nu
concreet en zeg ik daar vandaag nu YES  bij, daar ga
ik voor? Ja, waar eigenlijk voor? Misschien goed om
daar in deze dienst eens over na te denken, nu alle
beperkende maatregelen rond het coronavirus hope-
lijk een beetje tot het verleden gaan behoren.
Schriftlezingen: Deuteronomium 6:1 t/m 3 en 8: 7 t/m
9a
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 26 september, ds. Hette Domburg, aan-
vang 10.00 uur
 
Thema: genade. Op de Startzondag was het thema
‘Van U is de toekomst’. Dat is ook de titel van de
nieuwste visienota van de Protestantse Kerk in Ne-
derland. Er wordt gezegd, dat ‘genade’ de ‘grondtoon’
is van die visienota. De visienota sluit daarmee aan
bij de traditie van de Reformatie, waarin de slogan
‘alleen door genade’ belangrijk was. En de Reformatie
op haar beurt, greep hiermee terug op kerkvader
Augustinus en de apostel Paulus. ‘Genade’ is een oud
kerkelijk woord, dat vandaag ook misverstand kan
oproepen. Mensen herinneren zich uit hun jeugd dat
je om genade moest smeken als je een vechtpartij
verloren had. ‘Genade of kippenstront!’ Voor anderen
is het maar een ‘wollig’ woord, dat weinig concreet
wordt. Het is daarom de moeite waard om er nog eens
naar te kijken. Wat wordt er in de kerk met dat woord
‘genade’ bedoeld? Er blijken veel kanten aan te zitten.
We lezen vandaag uit Paulus’ brief aan de Romeinen.
Hij heeft het over ‘het evangelie van de genade’ en
begint zijn brieven met de groet: ‘genade zij u en
vrede’. Dat biedt ook een kans om op deze afsluiten-
de zondag van de Vredesweek na te denken over het

verband tussen ‘genade’ en ‘vrede’. We lezen ook uit
Lucas 7, een verhaal over vergeving en genade en
over de moeite die mensen kunnen hebben met ge-
nade.
Schriftlezingen: Romeinen 3: 21-26 en 4: 1-5 en Lukas
7: 36-50
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 3 oktober, ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur
 
Het thema van de viering is ‘sociale gerechtigheid’.
We hebben hier allemaal direct of indirect mee te
maken. Het gaat immers om verhoudingen in de sa-
menleving, waar we allemaal deel van uitmaken. Hoe
is naar dit thema gekeken in de lange christelijke
traditie? Kan de Bijbel ons vandaag nog inspireren als
het gaat om sociale gerechtigheid? En waar gaat het
dan over? Over economie? Discriminatie? Participa-
tie? Zorg en welzijn?
Op deze zondag zijn, zo hopen we, twee Afrikaanse
theologiestudenten te gast in onze gemeente: Iliya
Ogidis (Nigeria) en Lindiwe Maseko (Zuid-Afrika/Zim-
babwe). Zij arriveren op zaterdag 2 oktober rond het
middaguur en gaan zondagmiddag na de lunch weer
naar Amsterdam, waar ze tijdelijk studeren. (Dit alles
onder voorbehoud van de mogelijkheid om naar Ne-
derland te komen, vanwege de corona maatregelen.)
Het thema is voorgesteld door een van onze gemeen-
teleden. We bereiden de viering samen voor. Wie
hiervoor belangstelling heeft kan zich nog aanmelden
om mee te doen in de voorbereiding, die rond 20
september zal beginnen. We willen hierover ook in
gesprek met de gasten uit Afrika. Hoe kijken zij vanuit
hun geloof naar sociale gerechtigheid in hun land? En
wat valt hen op in onze samenleving?
Schriftlezingen worden nog bepaald tijdens de voor-
bereiding.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
AANKONDIGING VAN VERTREK
Aan het begin van mijn vakantie heb ik een brief ge-
schreven aan de kerkenraad, waarin ik mijn komende
vertrek aankondig en uitleg wat mij tot deze stap ge-
bracht heeft. Vanuit Sellingen heb ik deze brief per-
soonlijk overhandigd aan de leden van het modera-
men, of, wanneer ze niet thuis waren, hen hierover
telefonisch gesproken. Deze brief is inmiddels ook
voorgelezen in de kerkdienst van zondag 22 augustus.
Omdat niet iedereen die dienst gezien en gehoord zal
hebben, wil ik de brief hieronder nog eens afdrukken.
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Beste mensen,
 
De afgelopen weken ben ik met een moeilijke beslis-
sing bezig geweest. Vier jaar geleden rond deze tijd
was ik met de beroepingscommissie in gesprek om
naar Schaarsbergen te komen. Vandaag wil ik jullie
informeren dat ik per 1 november weer vertrek. Ik treed
opnieuw in dienst bij Kerk in Actie en ga me inzetten
voor de relaties met kerken en andere organisaties in
een aantal landen in Afrika.
 
Ik heb met plezier in de gemeente van Schaarsbergen
gewerkt en ben dankbaar voor de goede samenwer-
king met alle leden van de kerkenraad. In de gemeen-
te heb ik me vanaf het begin welkom gevoeld en ik kijk
terug op veel mooie ontmoetingen, gesprekken en
vieringen. Dankbaar ben ik voor het vertrouwen dat
mensen in mij gesteld hebben als voorganger en
pastor. Ik heb genoten van alle bijzondere dingen die
we samen gedaan hebben en voel met velen een grote
verbondenheid.
 
Soms was het moeilijk om mijn betrokkenheid bij
wereldwijde problematiek een (niet te grote) plek te
geven binnen het werk. En soms heb ik de gemeente
daarmee wellicht te zwaar belast. Ik heb gemerkt dat
ik die internationale gerichtheid niet los kan laten. Dat
heeft mij nu en dan veel energie gekost. Toen ik de
vacature bij Kerk in Actie zag, ben ik daar serieus over
gaan nadenken. Uiteindelijk heb ik besloten dat het
nu goed is om me weer in te zetten voor de mensen
in Afrika. Ik denk dat ik daar meer op mijn plek ben.
 
Ik besef dat dit besluit veel gevolgen heeft voor het
kerkelijk werk op Schaarsbergen. Dat maakt het ook
een lastige beslissing. Het komende seizoen zal deels
in het teken komen te staan van de zoektocht naar
een opvolger. Ik hoop van harte dat die snel gevonden
wordt.
 
Ik wens jullie als kerkenraad en als gemeente alle
goeds toe en hoop dat we de komende maanden nog
op een goede en inspirerende manier samen kunnen
werken.
 
Met hartelijke groet,
Hette.
 
Hier wil ik nog iets aan toevoegen, in deze Kerkklok.
Afscheid nemen is moeilijk wanneer mensen het goed
hebben met elkaar. Dat voel ik deze dagen heel sterk.
Dat heeft ook iets moois, te merken dat we zo aan
elkaar gehecht geraakt zijn. Toch hoop ik dat we de
komende tijd met elkaar ook vooruit kunnen kijken en
een goede start geven aan het nieuwe seizoen.

Hoopvol en met energie, indachtig het jaarthema ‘Van
U is de toekomst’. 
 
Ds. Hette Domburg

IN MEMORIAM GRÉ ZIJLSTRA -
WESTER
Op donderdag 1 juli is ons oud-gemeentelid Gré Zijl-
stra-Wester thuis overleden. Gré was 94 jaar en
woonde in het verzorgingshuis Irenehuis in Meppel.
Gré werd op 17 maart 1927 in Heiligerlee geboren. Ze
had één broer. Met haar ouders ging ze naar de ‘e-
vangelisatie’ in Heiligerlee, een kleine gemeenschap
die was gesticht door de Hervormde Kerk in Winscho-
ten. Geloof was voor haar vooral vertrouwen: God
zorgt voor ons, laten wij ons best doen goed te zijn
voor elkaar.
Gré werd opgeleid tot verpleegster en ging werken in
Wagenborgen. Daar leerde ze haar man Roel kennen,
die ‘knappe tuinman’. Toen Roel kon gaan werken bij
de Schroeder stichting in Schaarsbergen, gingen ze
er samen heen. Het werd hun levenswerk. Gré was
opgeleid als verpleegster, maar had ook andere
vaardigheden die ze inzette. Ze liet de bewoners zo-
veel mogelijk zelf doen, ervan overtuigd dat ze meer
konden dan veel mensen dachten. De ander in zijn
waarde laten vond ze belangrijk.
Vorig jaar overleed Roel. Gré zag er naar uit om weer
bij hem te zijn. Ze had een mooi en lang leven gehad,
waarin ze kon genieten van de kleine waardevolle
dingen: de liefde van mensen om haar heen, de pracht
van de natuur en de smaak van lekker eten.
Gré was een zorgzame moeder en oma, die ook in
het verzorgingshuis nog oog had voor de behoeften
en noden van de mensen om haar heen. Ze was ook
een eigenzinnige en sterke vrouw, die tegelijk beschei-
den was.
De uitvaartdienst vond plaats op 8 juli in de Dorpskerk,
waarna Gré begraven is bij haar man op Vredenoord.
In de dienst hebben we haar leven overdacht aan de
hand van Deuteronomium 32, waarin over God ge-
sproken wordt met het beeld van een adelaar, die over
zijn jongen waakt. Een zorgzame God, die mensen
toch vrij laat om zelfstandig en verantwoordelijk te
leven en die ze opvangt, als ze zouden vallen.
We wensen Klaas, Sabine en Tanya Gods troost en
nabijheid toe.
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IN MEMORIAM KITTY VAN EIJKEN – DE MUINCK
Op woensdag 7 juli is na een kort ziekbed Kitty Je-
anette van Eijken – de Muinck thuis overleden. Kitty
was 83 jaar oud. Ze werd op 23 oktober 1937 in
Amsterdam geboren en had één oudere broer. Haar
grootouders hadden een bakkerij en haar ouders
hadden een drogisterij en zo leerde ze als kind al
werken in de eigen zaak. Zelf had Kitty een droom om
naar Albert Schweitzer in Afrika te gaan, om daar iets
voor kinderen te doen, maar daar kwam het niet van.
Ze trouwde al jong met haar grote liefde Jan van Eij-
ken, een buurt- en kerkgenoot uit Amsterdam. Via
Gouda vestigden ze zich uiteindelijk in De Bilt, waar
ze samen een opticienzaak opbouwden.
Kitty hield van zingen en musiceren en van handwer-
ken. Haar handen maakten de prachtigste dingen. Ze
zorgde voor gezelligheid in huis en ontving graag
mensen. Ze zong een tijd bij het kerkkoor in Gouda
en was later jarenlang actief bij het jeugdwerk in de
kerk in Bilthoven.
Ze kwam in november naar Schaarsbergen, waar ze
ging wonen bij het gezin van haar dochter en schoon-
zoon aan de Koningsweg. Daar heeft ze de laatste
maanden enorm van genoten. Ze verheugde zich erop
om hier naar de kerk te gaan, maar vanwege de co-
rona-beperkingen is dat er niet van gekomen. Wel was
ze vaak te vinden op een van de bankjes voor de kerk,
waar ze genoot van de mooie omgeving en de praat-
jes met mensen die langskwamen.
Op 13 juli vond de dankdienst voor haar leven plaats
in de Oosterlichtkerk in Bilthoven, waarna Kitty is
begraven bij haar man op begraafplaats ‘Den en Rust’.
In de dienst hebben we haar leven overdacht aan de
hand van Paulus’ woorden over de liefde in 1 Korintiërs
13.
We wensen Peter en Petra, Caroline en Paul en de
kleinkinderen toe dat Gods Geest bij hen mag zijn in
de tijd die voor hen ligt, om hen te troosten en kracht
te geven.
Ds. Hette Domburg
 
KRINGEN
Na de Startzondag is het de bedoeling om een
aantal kringen weer op te starten. Vanwege
de coronacrisis heeft het kringwerk sinds
maart 2020 grotendeels stilgelegen, op en
kele bijeenkomsten na. Ik hoop dat er vanaf
september weer wat meer mogelijk is, nu
velen van ons tweemaal gevaccineerd zijn.
Daarom heb ik een aantal data geprikt voor
een eerste bijeenkomst van de volgende
kringen:
Bijbelkring, eerste bijeenkomst op donder
dag 16 september, van 14:00 tot 15:30 in de
consistorie. Andere data, onder voorbe

houd: 30 september, 14 en 28 oktober. Graag
vooraf even aanmelden bij mij, per telefoon
of e-mail.
Leeskring geloof en samenleving, eerste
bijeenkomst op woensdag 22 september,
van 20:00 tot 21:30 in de pastorie. We be
spreken het boek ‘Het groene normaal’ van
Alfred Slomp.
Voor de Gesprekskring 30-50 stuur ik een
datumprikker rond voor een eerste bijeen
komst. Heb je belangstelling voor deze
kring, die een paar keer per jaar een avond
bijeenkomt rond een thema dat raakt aan
leven en geloven vandaag, laat het me
weten!
Ds. Hette Domburg

UIT DE KERKENRAAD (2) VERTREK
PREDIKANT
Op 26 augustus is er een extra kerkenraadsvergade-
ring geweest naar aanleiding van het aangekondigde
vertrek van Hette Domburg. Alle kerkenraadsleden
betreuren het vertrek van Hette maar respecteren
uiteraard zijn keuze. Het betekent wel dat er de ko-
mende tijd een hoop (extra) werk op ons ligt te wach-
ten. Die vergadering van de 26e stond in het teken
van de voorbereidingen van dat werk. Hieronder een
kort verslag.
Er is besloten dat we op zoek gaan naar een nieuwe
predikant met een 75% aanstelling. Bij dat zoeken
kan de gemeente helpen door namen te noemen van
hen die men graag als nieuwe predikant naar
Schaarsbergen ziet komen. Er zal een beroepings-
commissie moeten komen, ook daarvoor zullen
mensen nodig zijn. Er is een kleine kerkenraadscom-
missie benoemd die zich bezig gaat houden met een
profielschets van onze gemeente en van een
nieuwe voorganger. Er zal een afscheidsbijeen-
komst voor Hette georganiseerd moeten worden, eind
oktober. Hette heeft te kennen gegeven dat hij graag
de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
21 november, wil doen, hoewel hij officieel dan al weg
is. Uiteraard gaat de kerkenraad daarmee akkoord.
De diensten met Kerst zullen ook extra inspanningen
vergen, dat zijn er dit jaar namelijk best veel en ook
nog vlak achter elkaar.
Al met al een hoop werk te doen. Mocht u aan een of
meer van deze activiteiten een bijdrage willen leveren,
meld u dan bij de voorzitter van de kerkenraad,
Riekje Groothedde, of bij ondergetekende. Als we met
z’n allen de schouders eronder zetten dan kunnen we
laten zien waarin een kleine gemeente groot kan zijn,
waarbij we vooral moeten denken aan het thema van
het komende seizoen: Van U is de toekomst!
Fred Bosman, scriba
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Marjan van Kleef legde dit koffiegroepje-na-de-kerk
op de gevoelige plaat vast
 
Geen alledaagse verschijning op ons voorgestoelte.
Maar fijn, dat hij er weer was, onze ex-aalmoezenier
uit de Oranje kazerne, tegenwoordig legerpredikant
bij het Korps Mariniers.

KINDERKERKNIEUWS
WEEK OP ONTDEKKING VOOR DE KINDEREN
 
In de week van 26 t/m 30 juli hebben we weer “de
Week op Ontdekking” gevierd op het veld voor onze
kerk!
Hieronder verslag van wat er allemaal heeft plaatsge-
vonden:
 
Zondagmiddag 25 juli rond 3 uur komen er ongeveer
10 mensen vanuit de kerken van Oosterbeek/Wolfhe-
ze en onze kerkgemeente helpen om het “kamp” op
te bouwen. Tenten, tafels en banken mogen we alle-
maal bij Gonny en Freek Bruntink ophalen en lenen
van de Oranje Vereniging!
 
Op maandag en op woensdag om 10 uur verwelkomen
we zeker 15 jonge kinderen van 4 t/m 9 jaar. Op
dinsdag- en donderdagmorgen verwelkomen we iets
meer dan 15 kinderen vanaf 10 jaar. Op de vrijdag
komen beiden groepen tegelijk samen. Na een ken-
nismakingsspel krijgen ze op maandag en dinsdag het
verhaal van Elia te horen die God ontmoet (1 Koningen
19). Het thema is horen/zien. Daarna volgt een ver-
werking en na de lunch, die elke dag door wisselende
gemeenteleden klaar gemaakt wordt, volgen er diver-
se spelletjes en speurtochten. Op dinsdag horen de
oudste kinderen ook verhalen van gemeenteleden,
zittend in het bos, die iets te vertellen hebben!
Op woensdag en donderdag krijgen de kinderen het
verhaal van de bruiloft te Kana in de kerk te horen.
Het is feest maar wat als er geen “drinken” meer is.
Thema ruiken en proeven.
Op vrijdag horen we het verhaal van Paulus (de kilo-
metervreter) en is het thema bewegen en gaan.
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We hebben geweldig weer! Met af en toe een bui,
waardoor de kerk letterlijk een schuilplaats wordt!
Woensdag zijn we niet alleen op het veld, want een
grote groep kinderen en politie van de “Ome Joop’s
Toer” belandt ook op het veld. Hette die op dat moment
invalt voor Irene die een begrafenis moet leiden, wordt
vriendelijk onthaalt door de leider Marcel Legerstee,
de zoon van Ome Joop.
Marcel komt even naar ons toe en we krijgen allemaal
een keychord en een puzzeltje, hierna komt Irene weer
bij ons en een groep van onze kinderen en de beide
predikanten gaan touwtrekken tegen de groep van de
Ome Joop’s toer!
Donderdag komt Henny Roelofsen balen stro en een
grote lap landbouwplastic brengen. Er wordt een
zwembad en een waterglijbaan gebouwd!! De firma
Rap komt een tank water brengen en dan is het feest
compleet!!
Op vrijdag is het zwembad iets “opgewarmd” en wordt
er volop van genoten. Vandaag is er ook een lucht-
matras stormbaan! Een groot feest met tot slot kamp-
vuur waarop we gesponsorde stokbroodjes van

Bakkerij Reijnen bakken, liedjes zingen en marshmal-
lows roosteren.
Het is een super vakantieweek geweest!!! Wat fijn dat
we dit als kerkgemeenten samen kunnen doen!
 
Heel veel dank aan alle mensen die meegeholpen
hebben om het tot een succes te maken!!
Namens de leiding van Kerk Schaarsbergen: Hette,
Chantal en Gerra
 
DE DIACONIE
Waar zijn we als Diaconie deze zomer mee bezig
geweest?
Wat zijn er alweer voor plannen voor het komend
seizoen?
Allereerst de Zomerrugzakjes. Deze zomer werden de
kinderen in het asielzoekerscentrum in Arnhem-Zuid
verblijd met een rugzakje vol spulletjes, waarmee zij
zich in de vakantieweken konden vermaken.
De diakenen van Arnhem-Zuid hebben, samen met
de leiding van de Kindernevendienst aldaar, deze
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actie uitgevoerd en onze gemeente zorgde, samen
met de Diaconie Oosterbeek/Wolfheze, voor de finan-
ciën.
Prachtig, zoals we over de grenzen van onze kerkge-
meente heen kunnen samenwerken.
De bijdrage uit Oosterbeek/Wolfheze aan de Zomer-
rugzakjes was maar liefst 517,- euro.
De onkosten voor de rugzakjes (553,- euro) konden
hiervan bijna worden betaald.
Dat betekent, dat wij nog steeds een fors bedrag in
reserve hebben voor het rugzakjesproject.
Aan Arnhem-Zuid hebben we toegezegd, dat zij op-
nieuw een beroep op ons kunnen doen voor de rug-
zakjes.
Inmiddels kregen wij een verslagje van hen en werden
we bedankt voor onze ondersteuning.
Dat bericht hebben we uiteraard ook doorgezonden
naar Oosterbeek/Wolfheze.
Een tweede actie was de collecte voor de slachtoffers
van de Watersnoodramp in Limburg,
Wij collecteerden hier twee weken voor en de op-
brengst was maar liefst 900,- euro.
Van onze collega-diakenen van de Prot. Gem. Maas-
-Heuvelland in Valkenburg kregen wij een uitgebreide
bedankbrief en een omschrijving, op welke manier zij
het geld zullen gaan besteden.
Geweldig, dat we als kleine kerkgemeente in Schaars-
bergen zoveel kunnen betekenen voor diaconieën
elders, die weinig te besteden hebben.
Plannen voor het nieuwe seizoen zijn er ook alweer.
Zaterdag 11 september wordt op het terrein voor de
kerk een duurzaamheidsmarkt georganiseerd. Onder
leiding van Aletta zal er ook een kraam zijn met goede
tweedehands kleding. Marjan van Kleef en Aletta
Knegtering zamelen de kleding in. Als er iets van uw
gading bij is, kunt u daarvoor een bijdrage geven in
de collectemand. De opbrengst is bestemd voor
Kruispunt. In deze Kerkklok vindt u meer informatie
betreffende deze markt.
Op de startzondag 12 september collecteren we, zoals
gewoonlijk, voor het landelijk jeugdwerk. We dragen
dan bij aan het ontwikkelen van materialen voor de
kinderkerk en overig jeugdwerk.
Verder zijn we ons al aan het bezinnen voor de Na-
jaarsactie. We kiezen een doel dichtbij. Deze actie
loopt van de Oogstdienst in november tot en met 31
december.
Mogelijk starten we weer met een veiling of anders
met een markt met de producten, die voor de Oogst-
dienst weer kunnen worden aangeleverd. Voor die tijd
leest u daar ongetwijfeld meer over in de volgende
Kerkklok. Als Diaconie hopen we opnieuw op een
goed seizoen, waarbij we weer helemaal op u reke-
nen.
Met diaconale groet, 
Henny Beijer
 

COVENTRY GEBED IN ARNHEM EN
NU OOK IN OOSTERBEEK
Werken en bidden voor vrede en verzoening.
 
Op meer dan 200 plaatsen in de wereld bestaat er een
netwerk van kerken en kapellen waar Iedere vrijdag-
middag wordt gebeden voor Vrede en Verzoening.
Dit zgn. Coventry gebed vindt plaats in steden en
dorpen die getroffen zijn door oorlogsgeweld en lid
zijn van de wereldwijde Community of the Cross of
Nails.
 
De Coventry-gemeenschap en de bijbehorende spiri-
tualiteit hebben hun wortels in de geschiedenis. De
Engelse stad Coventry werd op 14 november 1940
gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe. In de ruïnes
van de uitgebrande St. Michael Cathedral trof men de
volgende dag drie grote spijkers aan die in de vorm
van een kruis lagen. Voor de Dean van de kathedraal
een teken dat als reactie op de verwoesting niet ge-
kozen moest worden voor vergelding maar voor ver-
zoening.
De inwoners van Coventry weigerden zich dan ook na
het Duitse bombardement op hun stad en de verwoes-
ting van hun kathedraal te laten meeslepen in de orgie
van wraak en gewelddenken dat Europa in de jaren
daarna in de ban hield. Zij zochten contact met ver-
woeste Duitse steden zoals Dresden en Berlijn. Zo
ontstond het initiatief tot een voortdurend gebed voor
Vrede en Verzoening. Over de hele wereld is daarna
de Cross of  Nails beweging ontstaan.  

Ook onze omgeving heeft erg veel geleden onder het
geweld in de laatste oorlog. Er zijn hier meer dan 1800
militaire slachtoffers gevallen en voor meer dan dui-
zend burgers uit Arnhem en Oosterbeek betekende
de oorlog het einde van hun leven.
Van de ruim 23.000 huizen in Arnhem blijken er na de
bevrijding welgeteld 145 niet beschadigd te zijn en in
Oosterbeek is vrijwel het gehele dorp verwoest.
Arnhem maakt reeds sinds 1959 deel uit van deze
wereldwijde keten van Gebed en Hoop en hebben dit
gebed om Vrede en Gerechtigheid elke vrijdagmiddag
van 12:30 – 12:45  in de Waalse kerk, naast het poli-
tiebureau, een vaste plek gegeven.
U bent hier van harte welkom!
 
In Oosterbeek start nu een enthousiast en gemoti-
veerd team van mensen die geloven in de kracht van
het gebed en overtuigd zijn van het belang van deze
wereldwijde gebedsketen.
De eerste bijeenkomst vind plaats op 17 september
a.s. in de Oude Kerk om 12:15 uur.
17 september is een bijzondere datum omdat op 17
september 1944 de Britse parachutisten- en luchtlan-
dingstroepen landden in de omgeving van Ooster-
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Het Cross of Nails, gemaakt van spij-
kers  uit het dak van de verwoeste ka-
thedraal in Coventry  staat symbool
voor het netwerk

beek.
Na dit gebed is er een mogelijkheid om de White
Ribbon Mile te volgen, een korte wandeling achter de
Oude Kerk door de uiterwaarden naar een herden-
kingsmonumentje  op de plaats waar in de nacht van
25 op 26 september 1944 ca. 2400 manschappen naar
de Rijn trokken waar ze met bootjes werden overge-
zet. Een plek om ook stil te staan bij de vele vluchte-
lingen, ook nu nog, die wereldwijd een goed heenko-
men zoeken.
 
Hier zal de bijeenkomst worden afgesloten met het
samen bidden van het Onze Vader.
De daaropvolgende vrijdagen is het Coventrygebed
in de Remonstrantse Kerk aan de Wilhelminastraat
(zijstraat van de Utrechtseweg) en beginnen we om
12:00 uur.
De bijeenkomsten duren ongeveer 15 minuten.
De liturgie van dit gebed is eenvoudig en kort (15
minuten). De kern ervan wordt gevormd door de Lita-
nie van Vrede en Verzoening, zoals die in Coventry is
opgesteld. We steken de vredeskaars aan, zingen en
luisteren naar een Bijbeltekst, en we bidden, met name
voor situaties van oorlog, geweld, onderdrukking die
op dit moment het nieuws bepalen. Zo houden de
Coventrygroepen mondiaal een grote keten van
gebed en hoop in stand. Samen gaan we door, want
we willen blijven geloven dat vrede en verzoening
mogelijk zijn.
Het gebed is nu meer dan nodig, denk aan de ver-
schrikkingen in Afghanistan
 
Hartelijk welkom, zowel in Arnhem als in Oosterbeek!!
Voor verdere informatie: Jan Vierdag. Mailadres:
jan@vierdag

AANSCHUIFDINER
Weer gezellig samen eten!
Er ligt een lange periode met veel beperkingen achter
ons. Gelukkig kunnen we nu het
Aanschuifdiner weer organiseren.
De eerste kookploegen hebben zich al aangemeld om
een heerlijke maaltijd voor u te verzorgen. Heeft u een
vriend(in) die ook alleenstaand is, meld u gerust
samen aan!
U kunt gezellig aanschuiven en samen genieten van
een heerlijk 3-gangen diner.
Inclusief 2 consumpties zijn de kosten 10 euro per
persoon.
 
Wanneer:        zondag 26 september a.s.
Ontvangst:      17.30 uur
Locatie:           Dorpshuis Schaarsbergen
S.V.P. vóór 22 september AANMELDEN
 
Jeske Alblas, 026-44 22 860 /
dhschaarsbergen@outlook.com
Frans van de Kamp, 06-22 15 03 06 /
vandekampf@planet.nl
 

DE OUDERENKRING
We zijn blij u te laten weten dat de Ouderenkring
dinsdag 7 september a.s. weer gaat beginnen!!!
(Voor één keer op de éérste dinsdag van de maand)
En we beginnen gelijk heel feestelijk met een kof-
fietafel.
Om 11.00 uur bent u hartelijk welkom voor koffie,
daarna een drankje en koffietafel tot ongeveer 14.00
uur. De kosten hiervoor bedragen € 15,00.
We verheugen ons erop elkaar weer te zien in het
Dorpshuis.
(Wilt u ons na 3 september laten weten als u niet in
de gelegenheid bent hierbij te zijn?)
 
Met vriendelijke groet,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147
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GOED NIEUWS, BIJNA IS HET
ZOVER!
Bijna 5 jaar geleden is ons mooie kerkgebouw aan-
zienlijk gerenoveerd. Het is goed om reacties te horen
van mensen die het oude kerkgebouw kennen en
verrast worden door de vernieuwde uitstraling.
Ook in de coronatijd hebben we gemerkt hoe fijn het
is dat de banken zijn ingeruild voor stoelen waarmee
geschoven kan worden. De beamer die steeds meer
een plek krijgt ter ondersteuning van de dienst. De
camera die diensten opneemt, die uitgezonden wor-
den, zelfs op het vakantieadres kunnen we de dien-
sten meebeleven.
Na de verbouwing waren er ook geluiden te horen dat
het kruis in de kerk gemist werd. De zondagsdienst
wordt gehouden op de eerste dag van de week en is
een verwijzing naar de Paasmorgen. De Paaskaars
brengt ons licht. Juist ook het lege-kruis is een symbool
dat verwijst naar de opstanding van Christus.
Als commissie (Marcel, Rens en Gerra en Niels)
hebben we lange tijd gezocht naar een vervanging
van het kruis, dat aansluit bij het interieur van onze
kerk. We willen iets dat niet te groot, te zwaar en te
prominent aanwezig is. Er is tevergeefs veel speur-
werk verricht.
We vinden het erg fijn dat iemand uit onze kerkge-
meenschap daarvoor een aantal ontwerpen gemaakt
heeft, waaruit de commissie er drie naar voren heeft
gebracht en advies gevraagd heeft aan de kerkenraad
om tot een keuze te komen. Alle drie de ontwerpen
waren gemaakt uit glas.
We zijn gezamenlijk tot de keuze gekomen om het
kruis te maken in de kleuren, passend bij de glaspa-
nelen die aan de wanden hangen. En we vinden dat
dit schitterend gelukt is.
De laatste fase is nu nog om het juiste licht achter het
glas aan te brengen, want daardoor komen de kleuren
tot leven en geeft het ook licht aan het kruissymbool.
We hopen dat het met de startzondag 12 september
aan de muur hangt.
 
Namens de commissie,
Marcel Bax
 

VANUIT DE WERKGROEP DUUR-
ZAAMHEID SCHAARSBERGEN
Hier is de Toekomst - Schaarsbergen Verduurzaamt
 
Na ongeveer anderhalf jaar van beperkingen door
corona, zijn we op Schaarsbergen wel toe aan een
feestelijke activiteit. Gezien de versoepelingen en met
gepaste maatregelen is dat ook goed mogelijk. We
kijken nu graag naar de toekomst. En zoals u van ons
mag verwachten, met een groen randje.

Het evenement vindt plaats op zaterdag 11 septem-
ber a.s.
 
Er valt veel te beleven deze middag:
 
Om 13.30 uur gaan de kraampjes open.
Om 14.00 uur is de opening door wethouder Roeland
van der Zee.
En aansluitend een korte toelichting van David Berg
over de elektrische deelauto.
Daarna zorgt dweilband O’Tunes voor een muzikale
omlijsting.
Om 14.30 uur start het programma in de kerk.
Omstreeks 16.30 uur breken we op.
 
Locatie is in de kerk en vóór de kerk met een tent en
kraampjes.
In de kerk zijn een aantal korte concertjes van Michiel
Vanhoecke te beluisteren en er zijn Pitches en korte
filmpjes.
Verder is er een kinderprogramma en jongeren kun-
nen hun duurzame ideeën inleveren.
U kunt een gratis proefrit maken met een elektrische
deelauto.
 
De Diaconie is aanwezig in een kraampje met vintage
kleding. Lever uw gebruikte kleding daarvoor uiterlijk
vrijdag 10 september in bij Marjan van Kleef of Aletta
Knegtering.
De opbrengst is voor Stichting Kruispunt.
 
Vanwege corona is het lang geleden dat er een boe-
kenmarkt was, maar nu kan het weer! Kom lekker
grasduinen door de vele titels, die de werkgroep we-
relddiaconaat hier aanbiedt. De opbrengst hiervan is
voor het werelddiaconaat.
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Verder is er natuurlijk tijd voor ontmoeting en er is een
drankje en een lekkernij van Bakkerij Reijnen, een
klassieke VW bus omgebouwd naar elektrisch, IVN
Natuureducatie, Herenboeren Arnhem, Stoken met
minder overlast, Zonnepanelen, Isolatiebus, Arnhem
Klimaatbestendig, Kunst en sieraden, Bloemsier-
kunst, Duurzame reinigingsartikelen, Natuurlijke
Kwekerij Jaap Duijs, Omlab en nog veel meer…
 
Jongeren: lever jullie duurzame ideeën in bij het
kraampje voor de jeugd. Er volgt een leuke verrassing.
 
Heeft u een product met een duurzaam tintje, meldt u
aan, er zijn nog kraampjes over.
Maar: op = op.
 
Email naar:  duurzaam.schaarsbergen@gmail.com
 of benader één van de leden van de werkgroep.
 
Ad Paul,
Namens de Werkgroep Duurzaam Schaarsbergen

OPBRENGST COLLECTEN JUNI EN
JULI 2021
In de maanden juni en juli hebben de collecten de
volgende bedragen opgebracht:
 
Datum  Diaconie       Kerk         Koffiepot
                                  Gebouwen en
                                  terreinen
 
06-06     €   70,75     €  54,00
13-06     € 135,14     €  69,54    € 12,00
20-06     €   67,80     €  71,50    €   3,00
27-06     €   54,95     €  56,00    €   6,00
04-07     € 107,50     €  43,30    €   3,00
11-07     €   41,90     €  56,10    €   4,20
18-07     € 285,10     €  94,20    € 23,15
25-07     € 136,30     €  59,00    € 25,20
 
Henny Roelofsen

SAMEN OP STAP NAAR NATIONALE
PARK DE HOGE VELUWE
Op donderdagmiddag 16 september a.s. gaan we
naar het Nationale Park de Hoge Veluwe.
We verzamelen om 13.00 uur bij de kerk en rijden
dan naar de ingang Schaarsbergen van de Hoge
Veluwe.
Daar zullen Marianne en Aletta klaar staan om met
ons mee te rijden naar het Kröller Muller museum. Ik
zal Marianne bellen wanneer we vertrekken bij de
kerk, zodat zij weet met hoeveel auto’s en personen

we gaan. Zij kan dan zorgen voor alle kaartjes. Omdat
we nu nog met een tijdslot te maken hebben, horen
we graag zo spoedig mogelijk of u mee wilt gaan.
(Maximaal 20 personen). Na het bezoek aan het
museum gaan we samen koffiedrinken. Dit verzorgen
Marianne en Aletta! Daarna gaan we naar het Muse-
onder.
Deze middag wordt ons dus aangeboden!! Heel erg
bedankt Marianne en Aletta!
We gaan er weer een gezellige middag van maken!
Na dit bezoek gaan we weer samen uit eten.
Hebt U zin om mee te gaan of alleen mee te gaan eten
na ons bezoek? Geef even een berichtje aan Gerra
van Hunen via de mail Gerravanhunen@hotmail.com
of 026-4450289. Dan krijgt u op maandag 13 septem-
ber alle info die nodig is.
 
Hartelijke groet,
Gerra van Hunen
 
VERHUIZING
Per 1 juli zijn wij, Tanja en Jan Druijff, na 22 jaar
verhuisd vanuit Otterlo naar Ermelo. In die tijd waren
we aangesloten bij de kerk in Schaarsbergen. Geen
trouwe kerkgangers maar toch betrokken. We willen
met name Hette bedanken voor de fijne gesprekken
die we samen hadden in soms toch wel moeilijke tij-
den. We gaan in Ermelo zeker weer op zoek naar een
kerk zoals in Schaarsbergen. Hartelijk dank voor het
meeleven de afgelopen jaren. We wensen eenieder
alle goeds toe.
 
Tanja en Jan Druijff

VERDER KIJKEN.
Dit komende seizoen 2021/2022 hopen we
weer met de groep “Verder Kijken” bezoek
jes af te kunnen leggen. Helaas is er het af
gelopen jaar geen enkel bezoek mogelijk ge
weest.
 
Onze plannen zijn als volgt:
In november 2021 gaan we naar Kruispunt,
de opvang voor daklozen in Arnhem;
In januari 2022 gaan we naar La Cabine van
Vitens, kijken waar ons kraanwater van
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daan komt;
In maart 2022 naar Plastic Fantastic, om te
zien wat er van gerecycled plastic te maken
is;
En in mei 2022 brengen we een bezoek aan
de Brandweer in Arnhem en horen we wat
de brandweer behalve blussen nog meer
doet.
 
Kinderen uit groep 6, 7, 8 van de basisschool,
van de kerken in Arnhem-Noord, kunnen
zich opgeven om mee te doen. We bezoeken
religieuze en maatschappelijke instellingen
die niet makkelijk particulier te bezoeken
zijn.
Het is wel de bedoeling dat de kinderen alle
vier de bezoeken mee gaan.
Tijdstip is dan op woensdagmiddag tussen
13.00 en 15.00 uur.
Voor verdere info: Nicolien Bredenoord (n
bredenoord@yahoo.com)
en Gerra van Hunen tel:026-4450289.
 
Hartelijke groet,
Nicolien Bredenoord en Gerra van Hunen

WERKGROEP WERELDDIACONAAT
Boekenkraam  - zaterdag 11 september - terrein
Dorpskerk Schaarsbergen
 
U kent onze kraam vast nog wel van de Koningsdag-
markt.  In 2020 en ook dit jaar gingen de oranjefesti-
viteiten helaas niet door vanwege corona.  In de tus-
sentijd bleef onze voorraad boeken groeien! We zijn
dan ook heel blij dat we u kunnen uitnodigen om tijdens

het evenement ‘Duurzaam Schaarsbergen’ op 11
september van 13.30 – 16.30 uur onze kraam te
komen bezoeken. Kom lekker grasduinen in de vele
titels. Het aanbod is divers;  van roman, thriller, reis-
verhaal, kookboek, biografie, detective, hobby & vrije
tijd tot kinderboek. De opbrengst gaat zoals gebruike-
lijk naar het voorjaarsproject van de Werkgroep We-
relddiaconaat. Het belooft een informatief evenement
met diverse activiteiten en kraampjes te worden. Wij
hopen u  te ontmoeten bij onze kraam!
 
Namens de werkgroep werelddiaconaat
Ineke Antuma

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Op 7 juli 2021 is overleden Mevr. K.J. van Eijken-De
Muinck, in de leeftijd van 83 jaar, zij woonde aan de
Koningsweg 23 te Arnhem.
 
Verhuisd:
De heer en mevrouw Druijff-Schoeman vanuit Ot-
terlo naar Grote Bloemkamp 4 te Ermelo;
 
De heer en mevrouw Altena-Wesselo vanuit de
Menthenbergseweg naar
Kemperbergerweg 57-4, 6816 RM te Arnhem;
 
De heer en mevrouw Bosman-Rietveld vanuit de
Wilbrennincklaan naar
Kemperbergerweg 57-8, 6816 RM te Arnhem;
 
De heer F. Boer naar Stroomvaart 17, 6846 LM te
Arnhem

ZING MEE MET CAPELLA ARNHEM!
Sinds kort komen we – na ruim een jaar – als koor
weer op woensdagavond bij elkaar. Wat hebben we
het samen zingen gemist! Misschien zingt u of zing jij
ook graag. Kom gerust eens een repetitie van ons
bijwonen. Om de sfeer te proeven, een beeld te krijgen
van ons koor en van de muziek die we zingen. Er is
in alle stemgroepen plek voor nieuwe leden. Wij zijn
een christelijk kamerkoor en onder de bezielende
leiding van dirigent Jan van Dijk zingen we klassieke
muziek uit allerlei tijden en in allerlei stijlen. Momenteel
werken we aan prachtige muziek van William Lloyd
Webber. We repeteren naast (in de buitenlucht) en in
de Dorpskerk in Schaarsbergen en houden ons
daarbij aan de geldende maatregelen. Meer weten
over ons koor? Bekijk onze website capella-arnhem.
nl. Repetitie bezoeken of meer informatie aanvra-
gen? Mail naar info@capella-arnhem.nl of bel 06-49682795
(Martha Pieper). Van harte welkom!
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  Strolaan 20, 6816 PN Arnhem


