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   HOOP
     Hopen is toch blijven leven
     in de vertwijfeling,
     en toch blijven zingen
     in het duister.
             Hopen is weten dat er liefde is,
             is vertrouwen in het morgen,
             is in slaap vallen
             en wakker worden
             als de zon weer opgaat.
     Is bij de storm op zee
     land ontdekken.
     Is in de ogen van de ander
     lezen dat hij je heeft verstaan.
             Zolang er nog hoop is,
             zolang is er ook bidden,
             en zolang zal God je
             in zijn handen houden.
                                 Henri Nouwen

De cantorij repeteert elke maan
dagavond in de consistorie van
19.30-21.00 uur.

het mooie nieuwe kruis in de kerk
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OVER REIZEN EN ZOEKEN NAAR
VERBINDING
Het zomerkamp voor de kinderen en jongeren van de
kerk ligt alweer twee maanden achter ons. Op de
vrijdag van die week vol activiteiten voor de kinderen
van onze kerk en die van Oosterbeek-Wolfheze, was
het thema ‘bewegen’. Als Bijbelverhaal daarbij hadden
Irene en ik gekozen voor de verhalen over de apostel
Paulus. Want als het om bewegen gaat, is hij wel een
aansprekend voorbeeld. Volgens de Leidse onder-
zoeker Fik Meier, die een boek over Paulus schreef,
legde de apostel meer dan zeventienduizend kilome-
ter af, ‘te voet, op een wagen of per schip.’ Dat is nog
eens bewegen!
 
Dat was op zich al een mooi verhaal om te vertellen.
Dat iemand zulke grote afstanden aflegde puur en
alleen om het geloof in Jezus Christus te verspreiden.
En dat terwijl hij daarbij op grote weerstand stuitte
vanuit zowel de joodse als de heidense gemeen-
schappen en de Romeinse overheid. Weerstand die
hem geregeld in gevaar bracht, die ertoe leidde dat hij
werd mishandeld en gevangengezet. Wat een moed,
wat een bezieling en wat een vertrouwen had deze
man.
 
We bedachten hierbij drie spellen die de kinderen in
teams tegen elkaar konden spelen. Het zwembad was
de plek om iets met de zeereizen te doen en dan met
name met de schipbreuk op Malta. Lukt het om elkaar
droog naar de overkant te tillen? Paulus reisde ook
eens met de opbrengst van een collecte voor de armen
helemaal vanuit Macedonië naar Jeruzalem, over land
en over zee. Welk team kan in korte tijd de meeste
muntjes in een collectezak krijgen bij een estafette-
loop? En tenslotte was Paulus op zijn reizen soms ook
bezig als tentenmaker, om zelf in zijn levensonder-
houd te kunnen voorzien. Welk team kan van oude
lakens en bamboestokken de mooiste tent maken?
 
Bij het uitdenken van deze spellen ging de apostel
Paulus steeds meer voor mij leven. En als ik nu zijn
brieven lees, zijn het voor mij meer dan voorheen echt
brieven geworden. Brieven van een reiziger die bereid
was tal van ontberingen te doorstaan om mensen te
bereiken met het goede nieuws dat hij ontdekt had.
Of beter, waardoor hij zelf op een gegeven moment
totaal overdonderd was geraakt. Goed nieuws, waar-
in woorden als liefde en genade centraal staan. Van
een fanatieke gelovige die anderen de maat nam,
veranderde Paulus in iemand die overal wilde vertellen
van Gods liefde en genade. We hoeven en kunnen
onszelf niet te bewijzen voor God, zo vat ik het samen,
maar we mogen leven in het licht van zijn liefde voor
ons mensen. Dan blijft niet alles bij het oude, maar
worden we door Gods Geest vernieuwde mensen.

 
En in die brieven bespeur ik Paulus’ hartstocht om
mensen bij elkaar te houden en te behoeden voor
interne conflicten en verdeeldheid. Overal waar hij
kwam zag hij de spanningen tussen mensen van
verschillende afkomst. De spanning tussen joodse en
niet-joodse christenen was misschien wel de belang-
rijkste, al was er ook sprake van spanningen tussen
bijvoorbeeld arm en rijk, of tussen groepen die aan-
hangers waren van de éne prediker of de andere, of
die het éne of het andere talent hoger aansloegen.
 
Paulus was ook maar een mens. Soms lopen we aan
tegen de toon van zijn brieven, die fel of betweterig
kan overkomen. Of schrikken we van uitspraken over
specifieke onderwerpen, die in de loop der tijd mis-
bruikt zijn om bijvoorbeeld de plaats van vrouwen in
de kerk te marginaliseren. Maar voor mij is hij ook een
sympathieke man geworden, die bereid was zijn leven
in de waagschaal te leggen om overal ter wereld
mensen met elkaar te verbinden. Een man die bezorgd
was om de vrede en de eenheid tussen mensen en
die zich inzette voor de verbinding tussen al die ver-
spreide gemeenten. Een man die telkens opriep tot
bescheidenheid en het overwinnen van het kwade
door het goede.
 
Misschien is het juist dat zoeken naar verbinding,
vanuit geloof in Gods liefde voor alle mensen, dat mij
inspireert in Paulus’ voorbeeld. Verbinding hier ter
plekke, binnen de kerk en met mensen om ons heen
in het dorp. En verbinding met de gemeenten om ons
heen, met Arnhem en Oosterbeek-Wolfheze, ja tot ver
over de grenzen van ons eigen land. Paulus laat ook
zien, dat je met elkaar verbonden kunt blijven, ook als
de wegen weer scheiden. Ook dat vind ik in deze tijd
van afscheid nemen een mooie, troostende gedachte.
 
Ds. Hette Domburg
 
 BIJ DE ZONDAGEN
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..., huizenmarkt..., discrimi-
natie..., zorg en welzijn...?
Op deze zondag zijn er twee Afrikaanse theologiestu-
denten te gast in onze gemeente: Iliya Ogidis (Nige-
ria) en Lindiwe Maseko (Zimbabwe). Zij arriveren op
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zaterdag 2 oktober rond het middaguur en gaan
zondagmiddag na de lunch weer naar Amsterdam,
waar ze tijdelijk studeren. Zie elders in deze Kerkklok
voor meer informatie.
Het thema is voorgesteld door een van onze gemeen-
teleden. We bereiden de viering samen voor. We zijn
ook benieuwd hoe Iliya en Lindiwe over dit thema
denken. Welke ervaringen brengen zij mee vanuit
Zimbabwe en Nigeria?
Schriftlezingen worden nog bepaald tijdens de voor-
bereiding.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 10 oktober, ds. Hette Domburg, aanvang
10.00 uur
 
Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige
leven? Die vraag stelt een rijke man aan Jezus, terwijl
hij onderweg is naar Jeruzalem. Verkoop alles wat je
hebt en geef het aan de armen en kom dan terug en
volg mij, antwoordt Jezus. De man gaat bedroefd
heen, omdat hij veel bezit. Een ongemakkelijke
boodschap. Want ja, wat is het dan moeilijk om het
koninkrijk van God binnen te gaan... Onmogelijk
zelfs? Een tekst die uitnodigt om stil te staan bij de rol
van bezit in ons leven. Wat doet het met onze relaties
met naasten en met God? Hoe kunnen we daarmee
omgaan?
Schriftlezingen: Deuteronomium 15:1-11 en Marcus
10:17-31
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Henk Boer
 
Zondag 17 oktober, ds. Didi de Mildt, aanvang
10.00 uur
 
Jezus schetst de regeringsleiders van zijn tijd, die met
ijzeren vuist regeren. En de volken? Die worden on-
derdrukt door hun leiders, die hun macht misbruiken.
De tekst die begint in Marcus 10 vers 32-45 gaat over
lijden en leiderschap. Terwijl zijn leerlingen in Marcus
10 herhaaldelijk in discussie lijken te zijn over wie het
eerste en het belangrijkste is en over wie aan de
rechterhand of de linkerhand van de hemelse heerser
mag zitten, probeert Jezus opnieuw die fixatie in hun
hoofd te doorbreken. Hij belooft hun geen gouden
bergen en koningsmantels, maar geeft hen dienaar--
schap en lijden voor ogen. En voor ons: hoe ziet lei-
derschap er eigenlijk uit voor mensen die Christus
willen volgen? Met de spiritualiteit van dienend leider-
schap zullen we ons vandaag bezighouden.
Schriftlezing: Marcus 10, 32-45
Ouderling van dienst: Else van Setten

Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 24 oktober, ds. Hette Domburg, Avond-
maalsviering, aanvang 10.00 uur
 
Voor het eerst in lange tijd vieren we samen het
Avondmaal. Met de diaconie wordt van tevoren afge-
sproken hoe we dit op een mooie en veilige manier
kunnen doen. Vanwege corona zijn er kleine glaasjes
aangeschaft. Het wordt anders dan we gewend zijn,
maar het zal ons goed doen weer brood en wijn te
kunnen delen met elkaar. We lezen vandaag het
verhaal van de twee leerlingen die onderweg zijn naar
Emmaüs. Over hoe ze onderweg gezelschap krijgen
van de opgestane Heer, zonder hem te herkennen.
Hoe hij vraagt naar wat hen bezighoudt. Hoe ze ge-
raakt worden door zijn uitleg van de Schriften. Hoe ze
hem uitnodigen om de nacht bij hen door te brengen.
En hoe ze hem herkennen bij het breken van het
brood. En dan gaan ze weer op weg, met nieuwe
moed! Met dit verhaal willen we zelf aan tafel gaan.
En weer de wereld in...!
Schriftlezing: Lukas 24:13-35
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 31 oktober, ds. Hette Domburg, Hervor-
mingszondag, aanvang 10.00 uur
 
Vandaag is het Hervormingsdag, de dag waarop we
herdenken dat Maarten Luther in 1517 zijn stellingen
publiceerde tegen wanpraktijken in de toenmalige
katholieke kerk. Luther en andere hervormers legden
veel nadruk op het zorgvuldig lezen en vertalen van
de Bijbel. Zelf maakte Luther de eerste vertaling van
de Bijbel in het Duits. Daarmee gaf hij de tekst in
handen van gewone gemeenteleden, zodat zij zelf
toegang kregen tot deze bron van het geloof. In onze
tijd is deze Reformatiezondag daarom ook wel Bijbel-
zondag – het Nederlands Bijbelgenootschap en an-
dere Bijbelgenootschappen wereldwijd vragen van-
daag aandacht voor dit bijzondere boek en de eigen-
tijdse vertaling van de tekst.
Deze elementen komen vandaag terug in de dienst,
waarin Hette Domburg afscheid neemt als predikant
van de Dorpskerk te Schaarsbergen.
We lezen een verhaal over Jezus’ leerling Filippus,
die een hoge ambtenaar uit Ethiopië ontmoet. De man
is op de terugweg na een bezoek aan Jeruzalem, waar
hij kennelijk een boekrol met de tekst van de profeet
Jesaja heeft gekregen of gekocht. Hij leest uit Jesaja,
maar begrijpt niet wat hij leest. Filippus stapt bij hem
in de wagen en legt uit wat de tekst volgens hem te
zeggen heeft. De Ethiopiër wordt zo geraakt door wat
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Filippus hem uitlegt, dat hij zich gelijk laat dopen. Wat
gebeurt hier? Wat maakt nu, dat een oude tekst zó
klinkt in het hier en nu, dat mensen diep geraakt
worden? Zou dat ook vandaag kunnen? En zouden
we dat willen?
Schriftlezingen: Jesaja 53: 7-8 en Handelingen
8:26-40.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 7 november, ds. Wim van der Kooi,
Oogstdienst, aanvang 10.00 uur
(invulling thema in de volgende kerkklok)
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Alieke ter Meer
Organist: Michiel Vanhoecke

IN MEMORIAM JAN KNEGTERING
Op 21 augustus is Jan Knegtering thuis in Otterlo
overleden. Jan werd op 16 februari 1932 geboren als
derde in een gezin met vier kinderen. Hij groeide op
in Nieuw-Amsterdam, bij Emmen. Zijn ouders hadden
een tuindersbedrijf en een turfstekers bedrijf. Het was
hard werken thuis.
De oorlogsjaren maakten diepe indruk op Jan. Hij kon
niet tegen onrecht en is daartegen steeds in opstand
gekomen. Vlak na de oorlog kon Jan in dienst treden
bij de luchtmacht en hij nam de kans met beide handen
aan. Als jongen was hij al gefascineerd geraakt door
de overvliegende geallieerde toestellen. Zijn hele
carrière bleef hij bij de luchtmacht en vliegen was zijn
lust en zijn leven.
 
Thuis in Nieuw-Amsterdam gingen ze niet naar de
kerk. Maar hij ging met een vriendje mee naar de kerk
en zo werd zijn belangstelling voor het geloof gewekt.
Als piloot verhuisde hij naar Leeuwarden, waar hij zijn
eerste vrouw Ammy leerde kennen. Samen gingen ze
naar belijdeniscatechese. Ze trouwden en kregen een
dochter. Na het plotselinge overlijden van zijn vrouw
brak een moeilijke tijd aan voor Jan. Hij verhuisde voor
zijn werk naar Bergen op Zoom en ontmoette Titia,
met wie hij tot het einde gelukkig getrouwd is geweest.
Jan heeft veel verdriet gehad om het verlies van zijn
eerste vrouw en later van zijn tweede dochter,
Anouschka. Ook het verlies van vele collega’s door

ongelukken met straaljagers raakte hem diep. Toch
werd Jan niet verbitterd en kon hij verder met het leven.
Jan was een man van weinig woorden. Hij vond het
belangrijk om elkaar te begrijpen en kon goed luiste-
ren. Hij was principieel en niet bang om zijn mening
te geven. Hij was daarnaast ook gul en belangstellend.
 
Op 27 augustus hebben we afscheid van hem geno-
men in een dankdienst voor zijn leven. We lazen
daarbij uit Deuteronomium 32, waar God wordt ver-
geleken met een adelaar, die zorgzaam de vleugels
uitslaat over haar jongen en ze volgt op hun vlucht.
En we lazen uit Openbaring 21, over de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde. Na de dienst hebben we Jan
begeleid naar zijn laatste rustplaats op natuurbegraaf-
plaats Heidepol. We wensen Titia, Aletta en Ad en de
kleinkinderen Gods nabijheid en troost toe.
 
Ds. Hette Domburg

KRINGEN
Bijbelkring
Deze maand lezen we gedeelten uit het boek
Prediker. Dit boek stelt vragen bij de zin van
het leven, die ook vandaag herkenbaar zijn.
Wat maakt een mens gelukkig? Wat geeft
het leven zin? Hoe verhoudt God zich tot dit
alles? We komen bij elkaar op dinsdag 12 en
donderdag 28 oktober, vanaf 14.00 uur ’s
middags. Wees welkom! Als je voor het eerst
mee wilt doen, informeer dan van tevoren
even of de datum en tijd kloppen. Soms
verschuiven we als daardoor meer mensen
mee kunnen doen.
 
Leeskring geloof en samenleving
Deze maand buigen we ons over een aantal
hoofdstukken uit het boek ‘Het groene nor
maal’, waarin verschillende mensen iets
vertellen over hun motivatie vanuit het ge
loof, om te werken aan duurzaamheid. We
komen bij elkaar op 20 oktober om 20.00
uur.
 
Kring 30-50
Op 6 oktober is er een kampvuuravond voor
de kring 30-50. Heb je zin om mee te doen?
Laat het even weten, en wees van harte
welkom. Van tevoren hoor je nog meer over
het thema van de avond en hoe we daarmee
aan de slag gaan. Om 20.00 uur beginnen we
rond het kampvuur in de tuin van de pasto
rie. Graag tot dan!
Ds. Hette Domburg
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DE KERKKLOK
Als inwoner van Schaarsbergen ben ik er mee bekend,
dat het kerkblad van de kerk in ons dorp de naam
"Kerkklok" draagt.  Dat inspireerde mij om onder-
staand artikeltje te schrijven en dat ter mogelijke pu-
blicatie aan de redactie van de  Kerkklok aan te bie-
den. De redactie vond het een goed idee en daarom
het volgende:  
 
Ik heb iets met klokken, om preciezer te zijn, het geluid
van kerkklokken, Het roept een speciaal gevoel in mij
op, hetgeen lastig te omschrijven is: saamhorigheid,
verbinding in een nieuwe tijd, de klank van vrede.?
Het geklepper van de kerkklok op zondagmorgen over
de bevroren besneeuwde velden!  Als ik mijn ogen
sluit kan ik me er iets bij voorstellen en drijf ik mee op
de klanken.  Wanneer ik kerkkokken hoor, blijf ik staan
en luister. Het is voor mij een raadsel waarom dat zo
is. Moet ik terug in het verleden om daar mogelijk
achter te komen? Is het mijn katholieke achtergrond?
De klank en het geluid van de drie grote luidklokken
in de toren van de St Willibrorduskerk ,die riepen als
de hoogmis op het punt stond te beginnen?
 
Als jong manneke werd je al gauw geroepen tot het 
“ambt” van misdienaar, om daarna - bij gebleken ge-
schiktheid- door te stoten tot acoliet,  Een acoliet is
een misdienaar op leeftijd en  geschikt om de hoogmis
te ondersteunen. Zover heb ik het niet gebracht.

Meestal moest ik gedurende twee ochtenden in de
week een (gast)prelaat of de kapelaan in de zijkapel
ondersteunen, nou ja ondersteunen “de miswijn”
aangeven. De klokken -zelfs niet een- werden voor
deze missen niet geluid.
 
Soms ging ons gezin “vreemd”, hetgeen betekende ,
dat de St Martinuskerk in de Steenstraat bezocht werd.
In de voorhal hingen touwen om de klokken in bewe-
ging te zetten. Ik mocht onder toezicht van de koster
dit soms doen, waarbij je ,als je als je je goed vasthield
,een stukje mee naar boven werd getrokken. Een groot
genoegen destijds. Maar voldoende voor het gevoel
dat me bekruipt? Nee, dat zal altijd een raadsel blijven!
 
Ik ben op zoek gegaan naar een kerkklok en heb die
gevonden en wel van de firma John Warner and Sons.
Een Engelse Londense kerkklok uit 1876 hangt bij mij
als deurbel aan de muur. Hij doet toch een beetje
denken aan de St Martinuskerk. Ik stuur u graag een
foto, zodat u hem ook even kunt bewonderen.
Cees van der Missen

NACHT IN SCHAARSBERGEN
Het is midden in de nacht, stil en donker. We hebben
Arnhem achter ons gelaten en lopen door een verlaten
bos naar Schaarsbergen. De eerste twintig kilometer
zit erop, onze voeten beginnen te branden en de
spieren laten zich voelen. We zwijgen. Maar ineens
zien we in de verte de eerste tekenen van licht. Even
later ontrolt zich een sprookjesachtig tafereel: midden
in de duistere nacht doemt in zacht schijnsel een
kerkje op, warm verlicht, met op de oprijlaan branden-
de vuurkorven en mensen die ons enthousiast ontvan-
gen: ‘Welkom! Kom binnen!’
 
In het wonderschone kerkje met zijn fraaie glas-in-
loodramen wachten ons een rustpauze en een lief
woord. Zelden heb ik, doorgewinterde ‘Nachtloper’,
zo’n romantische ontvangstplaats getroffen.
 
Ik heb Carry uit Schaarsbergen ontmoet, en zij vertelt
mij dat het kerkje eerder die dag locatie was voor een
Duurzaamheidsmarkt, terwijl over een paar uur de
eerste kerkgasten binnenkomen. “Alles wordt georga-
niseerd en gecoördineerd door Jeske Alblas in samen-
werking met de actieve Stichting Vluchteling”, legt
Carry uit. Frans overhandigt ons een heerlijke bouillon,
hij is er altijd en niets is hem teveel. Misschien blijft hij
wel de hele nacht voor ons op.
 
Na een korte pauze worden we door lieve vrijwilligers
uitgezwaaid met een: ‘Tot straks in het Dorpshuis!’.
We vervolgen de route, weer tien kilometer door de
stille nacht.
Als we twee uur later weer zo hartelijk in het Dorpshuis
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ontvangen worden, bekruipt mij de gedachte dat je
zou alle vluchtelingen op de wereld zo’n welkom zou
gunnen!

Met tegenzin verlaten we Dorpshuis Schaarsbergen
voor de laatste tien kilometer naar de Witte Villa in
Sonsbeekpark. Wat een enthousiasme, wat een
hartelijke vrijwilligers, wat een welkom! Ik besluit ter
plekke naar Schaarsbergen te verhuizen.
 
 
‘Hoever zou jij lopen uit angst voor oorlog of ge-
weld?’ Onder dit thema organiseert Stichting
Vluchteling jaarlijks de Nacht van de Vluchteling.
In zes steden lopen deelnemers veertig kilometer
in de nacht om geld in te zamelen voor de opvang
van vluchtelingen wereldwijd. Dit jaar, wegens
coronamaatregelen, was het aantal beperkt tot 400
wandelaars per stad, maar werd het prachtige
bedrag van bijna één miljoen euro opgehaald!
 
 
Amersfoort, 13 september 2021,
Marja Slinkert
 

SAMEN OP STAP
Op uitnodiging van Marianne Brak en Aletta Paul zijn
we 16 september met 22 personen naar het Nationa-
le Park de Hoge Veluwe geweest.
Eerst brachten we een bezoek aan Museonder waar
we een inkijkje kregen in de ontwikkelingen in de
natuur.
Omdat het een heerlijk zonnige dag was, konden we
op de picknickbankjes genieten van een kopje thee of
koffie met een plak cake. Allemaal verzorgd door
Marianne en Aletta!
Om 15.15 uur meldden we ons bij   Kröller- Müller.
Iedereen mocht op eigen gelegenheid de beeldentuin
en/ of het museum bezoeken.
Ter afsluiting zijn we met elkaar gaan eten in ” de
Landing” aan de Deelenseweg.
Marianne, Aletta en natuurlijk ook Gerra hartelijk dank
voor dit fantastische uitstapje.
 
Jopie Smits

TWEE AFRIKAANSE GASTEN IN
SCHAARSBERGEN
Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober zijn twee Afri-
kaanse studenten te gast in onze gemeente. Ze willen
ons graag ontmoeten en iets leren van hoe wij leven,
wat er speelt in onze omgeving en hoe we omgaan
met kerk en geloof. Omgekeerd willen zij ook graag
iets vertellen over hun leefwereld en de rol die geloof
daarin speelt. We hopen met elkaar een inspirerend
weekend te beleven. Iedereen die belangstelling heeft
voor een ontmoeting met deze jonge mensen is
hierbij van harte uitgenodigd.
Iliya Ogidis (m) en Lindiwe Maseko (v) volgen een
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intensief studieprogramma aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Samen met andere theologiestudenten
uit Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa zijn
ze hier om aan hun eigen onderzoek te werken. Te-
gelijk is er veel aandacht voor onderlinge uitwisseling
en contact met Nederlandse christenen. Zo leren ze
nadenken over de wisselwerking tussen maatschap-
pelijke context en theologie. Wat er om ons heen
gebeurt en welke problemen er in ons land spelen,
beïnvloeden hoe we over God en geloof denken. De
ontmoeting met mensen uit andere landen kan zo heel
verrijkend zijn.
Lindiwe Maseko komt uit Zimbabwe en studeert in
Zuid-Afrika. Zij doet onderzoek naar vrouwenbesnij-
denis als religieus gebruik in Zimbabwe. Iliya Ogidis
richt zich op leiderschap in evangelische kerken. Hij
studeert in Kenia, maar komt uit Nigeria.
Lindiwe en Iliya komen op zaterdag 2 oktober rond het
middaguur aan in Arnhem. Na een gezamenlijke lunch
op de boerderij van Roelofsen, gaan we met hen de
stad in om kennis te maken met een stukje sociaal
werk en met de geschiedenis van de stad. In de avond
is er een gemeenschappelijke maaltijd en volop tijd
om met elkaar in gesprek te zijn. Lindiwe en Iliya
brengen vervolgens de nacht door in een gastgezin.
Op zondagmorgen komen ze na het ontbijt mee naar
de kerk, waar ze een rol krijgen in de kerkdienst. Na
de dienst is er opnieuw gelegenheid om elkaar te
ontmoeten bij de koffie. We sluiten af met een lunch,
waarna Lindiwe en Iliya weer naar Amsterdam terug-
keren. Wilt u een deel van dit programma meemaken?
Of wilt u een bijdrage leveren aan een van de maaltij-
den? Laat het ons weten! Hoe meer zielen, hoe meer
vreugde!
 
Namens de voorbereidingsgroep, Hette Domburg en
Ineke Roelofsen.
 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Naar aanleiding van de notulen van de vorige verga-
dering wordt het volgende gemeld:
Niels van Hunen vertelt dat het glazen kruis (door
Gerra van Hunen ontworpen en grotendeels    ge-
maakt) klaar is en 12 september voor het eerst in de
kerk te zien zal zijn;
Afgelopen zomer heeft het laatste kloosterkamp op
het terrein voor de kerk plaats gevonden;
Tussen 11 september (duurzaamheidsmarkt) en 12
september (startzondag) zit ‘de nacht van      de
vluchteling’, waar ook in Schaarsbergen aandacht aan
wordt besteed. Jeske Alblas heeft        daarvoor de
verantwoordelijkheid genomen.

Het vullen van het preekrooster voor de diensten in
de Kerstperiode wordt door het vertrek van dominee
Hette Domburg, een onverwacht probleem.
Aan de oplossing daarvan wordt nu hard gewerkt maar
dat is nog niet helemaal gelukt. Het plan is om van de
eerste Kerstavonddienst een gezinsdienst te maken
met een rondgang voor families. Participatie van ge-
meenteleden bij de voorbereiding daarvan, is zeer
welkom.
De kerkenraad wil graag een opvolger van dominee
Domburg zoeken. Ook dat brengt de nodige onver-
wachte werkzaamheden met zich mee. Denk bijvoor-
beeld aan een beroepingscommissie. De kerkenraad
heeft er vertrouwen in dat het zoeken en vinden van
mensen voor die commissie zal lukken, zeker na een
directe benadering. Daarom ook langs deze weg de
vraag aan gemeenteleden om een stukje verantwoor-
delijkheid te nemen voor alle op ons af komende
werkzaamheden.
Niels van Hunen zal de scholen benaderen om hen te
attenderen op de Kerstvieringen.
Marjan van Kleef, Rens Plaschek en een van zijn
stagiairs, hebben een quiz voorbereid voor de start-
zondag op 12 september. Die wordt gespeeld in
groepjes. Na de quiz is er een lunch.
 
Een selectie uit de overige mededelingen:
Van de predikant:
Begin oktober zijn twee Afrikaanse theologiestuden-
ten, op uitnodiging van de VU, in 
Nederland te gast;       
In het oorspronkelijke preekrooster is de dienst van
24 oktober, een Avondmaalsdienst.
Voordat hij weggaat wil dominee Domburg toch een
keer Avondmaal vieren met de ‘kleine bekertjes’,
noodzakelijk geworden door de corona-epidemie.
Aldus wordt besloten, Hette Domburg en de diaconie
zullen overleggen over de vorm die dan gebruikt gaat
worden;
Hette Domburg is voorganger in de dienst van 21
november a.s., de laatste zondag van het     
kerkelijk jaar;
Van de diaconie:
De collectes voor ‘Haïti’ en ‘Limburg’ hebben een
goede opbrengst gehad;
Het COA heeft afwijzend gereageerd op ons aanbod
van spullen voor Afghaanse vluchtelingen.
Tenslotte nog dit: We zullen in de vredesweek (van
19 t/m 26 september) in de dienst van 26 september,
aandacht besteden aan het thema ‘vrede’. De Raad
van Kerken constateert overigens dat de animo onder
de Arnhemse Kerken voor dit onderwerp over het al-
gemeen erg laag is...
 
Fred Bosman, scriba
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DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 12 oktober ontmoeten we elkaar
weer in het Dorpshuis en gaan dan sjoelen en mis-
schien valt er iets te knutselen!!
We beginnen als vanouds weer om 14.30 uur en
eindigen om 16.30 uur.
Tot 12 oktober!
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147

KINDERKERKNIEUWS  
Na de fijne vakantieweek “Op Ontdekking”, waarvan
iedereen het prachtige filmpje tijdens de Startzondag
heeft kunnen zien, zijn we weer begonnen. Jesse heeft
met Bea op deze zondag voor een mooie vrolijke re-
genboog gezorgd, die iedereen kon zien toen we uit
de kerk kwamen! Ook onze lantaarn stond erbij! Het
licht wordt doorgegeven… toekomst!
In de toekomst willen wij als kinderkerk graag samen
blijven werken met de kinderkerk van Oosterbeek/
Wolfheze. De eerste keer willen we dat doen op
zondag 17 oktober. We rijden dan met iemand van
onze leiding en de kinderen, naar de Vredebergkerk
in Oosterbeek.
Fijn om zo elkaar te kunnen blijven zien.
 
We hebben alvast een aantal data geprikt, waarop er
in onze Dorpskerk kinderkerk zal zijn.
De eerste dienst die we in de Dorpskerk Schaarsber-
gen weer samen meemaken is dan de afscheidsdienst
van Hette Domburg op zondag 31 oktober.
En op zondag 7 november vieren we de Oogstdienst
in onze Dorpskerk.
Via de app/mail worden de ouders op de hoogte ge-
houden.

Natuurlijk zijn vriendjes/ kleinkinderen altijd welkom
op deze zondagen dat er kinderkerk is.
Op de overige zondagen is er altijd een leuk werkje
voor kinderen aanwezig, vraag ernaar bij de koster.
 
Hartelijke groet van de leiding: Bea, Chantal, Gerra
 
UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Op 21 augustus jl. is overleden, de heer J. Knegte-
ring, in de leeftijd van 89 jaar, Mosselsepad 11,
Otterlo
 
Nieuw ingekomen:
Dhr. P.C. Van Wieren, Wilbrennincklaan 7, 6816 PX
Arnhem
Mevr: E. Kelder, Koningsweg 14, 6816 TC Arnhem
 
Verhuisd:
De heer en mevrouw Broekhuis-Derksen vanuit de
Bruynlaan 3 naar
Kemperbergerweg 57-7 6816 RM Arnhem

SAMEN OP STAP IN OKTOBER –
ZANDSCULPTUREN GARDEREN
Na een fijn bezoek aan de Hoge Veluwe met 24 per-
sonen, gaan we deze keer naar Garderen, naar de
zandsculpturen. We zijn daar ooit eerder geweest!
Dit jaar staan de zandsculpturen in het teken van de
Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding.
We gaan op donderdagmiddag 14 oktober. We
vertrekken iets later dan “normaal” vanaf de kerk. Maar
als U zich heeft aangemeld dan krijgt u de maandag
voorafgaand aan ons bezoek alle nodige info per mail.
Hebt u zin om mee te gaan en/of na die tijd mee uit
eten? Meld U dan aan bij GerravanHunen@hotmail.
com of per telefoon 026-4450289
We gaan er weer een gezellige dag van maken!
 
Hartelijke groet, Gerra van Hunen

 NIEUWS VAN DE DIACONIE
Na de activiteiten van deze zomer zijn we inmiddels
in de herfst beland en bezinnen we ons op de komen-
de Najaarsactie. Zoals bekend, kiezen we dan voor
een doel dichtbij en collecteren we daarvoor in de
maanden november en december. Wat het doel is
leest u in de volgende Kerkklok, omdat op dit moment
de keuze nog niet is bepaald.
Wel de startdatum: zondag 7 november. We hebben
dan de Oogstdienst, waarin we de Najaarsactie zullen
presenteren en aansluitend de Oogstmarkt of, zoals
vorig jaar, een Oogstveiling houden. U kunt dan weer
de producten aanleveren en maken we met de ver-
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koop daarvan weer een goede start.
Terugkijkend op de Duurzaamheidsmarkt, waar we
gebruikte kleding verkochten, kunnen we melden, dat
er heel veel kleding werd aangeleverd. De opbrengst
was uiteindelijk ruim 180 euro. De kleding, die over
was, is naar de Kledingbank gegaan en krijgt dus ook
nog een goede bestemming.
Op de Startzondag collecteerden we voor het landelijk
Jeugdwerk. Dat leverde ruim 150 euro op.  Ook aardig
is, dat we opnieuw een flink bedrag (ruim 600 euro)
ontvingen van de Diaconie Oosterbeek/Wolfheze voor
ons Rugzakjesproject.
Inmiddels hebben we nu dus een flinke reserve voor
de Rugzakjes. Mogelijk wordt er weer een nieuwe
actie gehouden in december. Daarover hebben we
contact met de diakenen in Arnhem.  
Ondanks alle beperkingen van de Corona, hebben we
dus steeds flinke bijdragen mogen ontvangen voor
onze diverse collectedoelen. Dat motiveert ons na-
tuurlijk sterk, om diaconaal actief te zijn en te blijven.
Uiteraard samen met u!
Namens de diakenen, Henny Beijer

STARTZONDAG QUIZ
Het was een feestje om samen met Rens de quiz te
doen!
 
Er deden ongeveer 40 mensen mee, verdeeld over 6
teams.
Winnaar werd de groep Dreamteam met 25 punten
(max aantal punten voor Bijbelkennis)
Laatste werd de groep Energie, weliswaar slechts met
een gering verschil van 6 punten.
De vragen over het milieu werden nogal moeilijk ge-
vonden, er viel veel te leren en niemand gooit nu meer
de vuile pizzadozen bij het oud papier!
 
Een enkele toelichting op een paar vragen:
 
Milieu
Vraag 3 Op de lijst van de 25 meest vervuilende landen
in Europa, stond Tsjechië in 2018 op één. Op welke
plaats stond Nederland? Antwoord: 21
De meest vervuilende landen zijn nagenoeg allemaal
de thuishaven voor een groot aantal verouderde au-
to’s. Daarbij zijn er bijzonder weinig auto’s op een
alternatieve brandstof te vinden. Deze combinatie
zorgt vervolgens weer voor een slechte score in de
categorie ‘luchtvervuiling’. Aan de andere kant van het
spectrum zien we juist het tegenovergestelde. Landen
als Zweden, Ierland en Finland zijn het meest schoon.
Nederland doet het niet bepaald slecht, en bezet de
21ste positie.
Vraag 4 Waarmee kun je in huis de meeste Co2-uit-
stoot besparen?
Zet de thermostaat laag voor je naar bed gaat en

verwarm geen ruimtes waar je niet bent. Als je nu nog
nergens op let, kun je gemiddeld zo'n 600 euro be-
sparen! Hoe slechter de isolatie van je huis, hoe meer
je kunt besparen door op je gedrag te letten. In een
groot oud huis kun je jaarlijks gemiddeld 1450 euro
aan gas besparen. In een nieuw appartement is dat
een paar tientjes.
Vraag 9 Als al het ijs op Groenland en Antarctica zou
smelten, hoeveel meter zou de
zeespiegel wereldwijd dan stijgen? Antwoord: 67
meter
Als de zeespiegel stijgt is dat uiteraard een probleem
voor gebieden die nu al onder de zeespiegel liggen.
Maar ook streken die nu nog boven water liggen krij-
gen problemen. Denk aan Bangladesh, maar ook
steden als New York of Shanghai. In gebieden die nu
aan zee liggen wonen vaak veel mensen en het zijn
economisch gezien vaak belangrijke gebieden.
 
Bijbelkennis
Vraag 5 Welke Bijbelse figuren komen voor in het
Wilhelmus?
Achtste couplet
Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman. enz.
Hierin wordt de essentie van het Wilhelmus geopen-
baard: de vergelijking tussen Willem van Oranje en de
Bijbelsekoning David, aan wie beiden een koninkrijk
toekomt. De Nederlanders zijn de schapen die door
de herder David worden geweid. De Spaanse hertog
Alva is in die vergelijking de bijbelse Saul: de koning
die David wilde doden, maar dat met de dood moest
bekopen omdat God aan Davids kant stond.
 
Muziek
Bij vraag 7 George Harrison – My sweet Lord 1969
Naar eigen zeggen kwam de inspiratie voor My Sweet
Lord van het nummer  Oh Happy Day van de Edwin
Hawkins Singers. De zanger geeft uiting aan zijn ge-
voelens dat hij op zoek is naar God met wie hij een
innige relatie wil hebben. Hij weet echter niet wie God
is en welke God de ware is. In het lied klinken lofprij-
zingen als halleluja en gebeden uit de hindoeistische
religie rondom de god Vishnoe.
 
We hopen dat u, net als wij, heeft genoten van de
prachtige dienst in de kerk en de gezellige ontmoeting,
koffie, quiz en lunch in het Dorpshuis op deze zonnige
Startzondag.
 
Marjan van Kleef
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