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AGENDA
28 oktober      20.00 uur Gemeenteavond
                       ‘Beroepingswerk’, Dorpshuis
31 oktober      10.00 uur Afscheidsdienst ds. Hette
                       Domburg, Dorpskerk,
                       daarna afscheidsbijeenkomst in
                       Dorpshuis
 7 november   10.00 uur Oogstdienst, Dorpskerk en
                       daarna Oogst-veiling in Dorpshuis
 9 november   14.30 uur Ouderenkring, Dorpshuis
11 november   Middag, ‘Samen op Stap’ naar Kijk-
                        en Luistermuseum Bennekom
11 november   20.00 uur Thema-avond ‘Omgaan
                        met Verlies’, Dorpshuis
21 november  10.00 uur Laatste Zondag van het
                        Kerkelijk Jaar, Dorpskerk
21 november  Middag openstelling Dorpskerk
28 november  1e Advent
28 november  17.30 uur Aanschuifdiner, Dorpshuis
24 december  Kerstavond Wandeling
 
De cantorij repeteert elke maandagavond in de
kerk/consistorie van 19.30-21.00 uur.
 

GEZOCHT COLLECTANTEN !!
22 t/m 27 november 2021 - huis-aan-huiscollecte
Kerk in Actie
 
Loop in de collecteweek van 22 t/m 27 november een
paar straatjes mee in uw eigen buurt!
Kom in actie voor vluchtingenkinderen in Griekenland.
De situatie van deze kwetsbare kinderen is urgenter
dan ooit en hulp is hard nodig. Kerk in Actie helpt hen
met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en waar
mogelijk een betere plek.
 
Meer weten of aanmelden als collectant? Neem dan
contact op met collectecoördinator Ineke Roelofsen-
Antuma, tel: 06-12236266.
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PREDIKER, VERZAMELAAR VAN
WIJSHEID
‘Voor alles is een tijd’. Deze uitspraak uit het boek
Prediker is wellicht de meest bekende. Daarna komt
dan: ‘ijdelheid der ijdelheden’, of: ‘lucht en nog eens
lucht, alles is lucht’, in de vertaling van Gerard Swüste.
 
In de periode september-oktober heeft de kring ‘Bijbel
en actualiteit’ drie ochtenden besteed aan het lezen
van dit bijzondere Bijbelboek in de vertaling van
Swüste. Die vertaling is samen met die van Spreuken
en Hooglied gebundeld onder de titel ‘Uit het leven
gegrepen’.
 
Welke kijk heeft Prediker op het leven? Is hij een
somber mens, die meent dat al ons streven zonder
zin is? Of is hij een wijze die beseft, dat we ons soms
al te zeer druk maken over dingen die toch maar re-
latief zijn? Hoe kunnen we ons leven dan het beste
leiden? Herhaaldelijk zegt de schrijver, dat we maar
het beste kunnen genieten van de goede dingen die
ons ten deel vallen: ‘Kom, eet met plezier je brood,
drink je wijn en laat die je hart goed doen. Want God
heeft al lang zijn zegen gegeven over al je doen en
laten’ (9:7).
 
Tot zover klinkt het misschien wel postmodern. Maar
volgens Prediker kun je bij dit alles toch maar het beste
ontzag hebben voor God. Dat behoedt ons juist voor
de extremen, het ‘te rechtvaardig’ (waardoor we an-
deren voortdurende de maat nemen) of ‘te onrecht-
vaardig’ zijn. Het behoedt ons voor de hoogmoed, het
onszelf al te belangrijk vinden of onze eindigheid uit
het oog te verliezen.
Ook al ziet Prediker dat er veel onrecht gebeurt, hijzelf
houdt vast aan het onderscheid tussen goed en
kwaad, rechtvaardig en onrechtvaardig en zijn voor-
keur is duidelijk. Maar hij is zich daarbij bewust van
ons beperkte inzicht. Ontzag voor God gaat bij Predi-
ker samen met niet al te grote woorden gebruiken,
maar liever stil zijn in de tempel.
 
De woorden van Prediker zijn niet altijd makkelijk te
begrijpen. Je moet er even op kauwen. Er samen over
nadenken, in gesprek met elkaar. Dan blijken die
woorden licht te werpen op onze eigen levensvragen
en -ervaringen. Ze houden ons een spiegel voor. Wat
mij bijblijft is dat hier een mens spreekt die eenvoud
en bescheidenheid waardeert en die weet te leven in
het moment. Een mens die doordrongen is van het
mysterie van het leven en de kortstondigheid van het
menselijk bestaan. Een mens die daarbij eerbied heeft
voor God, van wie hij zich afhankelijk weet en uit wiens
hand hij dan zowel de goede als de kwade dagen kan
ontvangen. En die, in dat besef, probeert rechtvaardig
door het leven te gaan.

Zo nu en dan een stukje uit Prediker lezen, dat is zo
gek nog niet. Het kan helpen om de dingen in perspec-
tief te zien en niet te vergeten te genieten van de goede
dagen en de mooie momenten die ons gegeven zijn.
 
ds. Hette Domburg

KERKDIENSTEN
Zondag 7 november, ds. Wim van der Kooij,
Oogstdienst, aanvang 10.00 uur
 
We willen in deze Oogstdienst stil staan bij Genesis
4: 1 t/m 16, over Kaïn en Abel die een
- zeg maar - oogstoffer brengen. In de kinderbijbel van
Anne de Vries staat het als volgt:
"Als Abel de Here God een offer wilde brengen zocht
hij het mooiste schaap uit dat hij had en zei: dat is een
schaap voor God en ga ik Hem offeren. Abel legde
kooltjes vuur onder takken en de wind blies het vuur-
tje aan en zo verbrandde het schaap. De rook steeg
op naar de hemel en de Here zag wel dat Abel Hem
echt liefhad. De Here had Abel ook lief en wilde dat
offer wel hebben. Hij maakte Abel blij en gelukkig.
Kaïn ging ook wel een offer brengen. Hij maakte ook
een hoop stenen met takken er op en op die takken
legde hij een beetje koren wat hij verbrandde. En dan
ging Kaïn ook wel bidden. Maar echt dankbaar was
hij niet. Hij dacht: waarom moet ik God eigenlijk be-
danken? Ik heb dat koren toch zelf gezaaid en er hard
voor gewerkt. Maar God zag wel wat Kaïn dacht en
dat Kaïn Hem niet echt liefhad. En daarom wilde Hij
het offer van Kaïn niet hebben en de rook sloeg neer.
Hij maakte Kaïn ook niet blij en gelukkig. Dat merkte
Kaïn en hij werd boos op God en Abel. Toen hij met
Abel alleen in het veld was begon hij met Abel te
vechten en sloeg zijn broer Abel dood".
Is dit het echte bijbel verhaal uit Genesis 4? Wat staat
er precies en heeft het ons te zeggen op oogstzondag
2021 en voor ons leven vandaag?
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Alieke ter Meer
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 14 november, ds. Monique Maan, aanvang
10.00 uur
 
Er zijn van die verhalen in de Bijbel die je liever
overslaat. Omdat ze lastig zijn, of ronduit hard. Zo’n
verhaal is wat mij betreft de geschiedenis over Ana-
nias en Safira. Ze zijn niet eerlijk over wat hun land
heeft opgebracht en vallen gelijk dood neer…. Wat
zegt of leert dit verhaal ons?
We lezen Handelingen 4: 32-37 en Handelingen 5:
1-11.
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Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 21 november, Gedachteniszondag, ds.
Hette Domburg, aanvang 10.00 uur
 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar geden-
ken we de mensen die dit jaar zijn overleden. Hun
namen zullen worden genoemd en voor elk van hen
wordt een kaars aangestoken. Ieder die wil kan een
kaarsje aansteken voor een dierbare die dit jaar of
langer geleden is overleden.
 
We lezen uit Psalm 116, een lied waarin gezongen
wordt over de angst voor de dood en de bevrijding uit
die angst door God, zodat de Psalmist weer kan
‘wandelen in het land van de levenden.’ En we lezen
uit Mattheüs 5 over de mensen die gelukkig genoemd
worden door Jezus: de treurenden, de zachtmoedi-
gen, zij die verlangen naar gerechtigheid, wie nederig
van hart zijn, wie zuiver van hart zijn, de vredestichters
en zij die vervolgd worden vanwege hun streven naar
gerechtigheid. Woorden die ons herdenken in een
bepaald licht zetten en waar we troost uit mogen
putten.
Schriftlezingen: Psalm 116:1-9; Mattheüs 5:1-12
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 28 november, ds. Sjoerd Muller, 1e Ad-
vent, aanvang 10.00 uur
 
Laten we het  zondag  over dronken Noach hebben,
dus lezen we Genesis 9: 18 -29.  Dronken Noach? Ja
u leest het goed! De lezing uit het nieuwe testament
blijft nog even een verrassing. Ik ben op het moment
dat voor deze zondag de tekst aangeleverd moest
worden in Ierland, en ga mij na mijn vakantie verder
voorbereiden op deze preekbeurt
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 5 december, ds. Wim van der Kooij, 2e
Advent,  aanvang 10.00 uur
 
(invulling thema volgt in de volgende Kerkklok)
 
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 

ADIEU HETTE DOMBURG
 
Adieu heeft volgens het woordenboek de betekenis
vaarwel, gegroet! Dat eerste woord schrappen we
direct, want we hopen Hette, ondanks het feit dat hij
op 31 oktober afscheid neemt als gemeentepredikant
van Schaarsbergen, toch nog vaak te ontmoeten en
dat ook nog natuurlijk als gastdominee in ons mooie
kerkje. Nu, daar kunnen we gerust over zijn want in
het gesprek dat ik met hem had naar aanleiding van
zijn vertrek, werd dat gelijk toegezegd. Maar toch, we
raken “onze” Hette wel degelijk kwijt als predikant van
Schaarsbergen en dat wordt alom betreurd.
 
Want in de vier jaar, dat Hette de gemeente “diende”
als predikant, heeft hij zich bijzonder geliefd gemaakt
en zien we hem node vertrekken. Maar we weten dat
zijn hart ligt bij het werk dat hij bij Kerk in Aktie gaat
doen en dat hem veel in contact gaat brengen met
Afrikaanse kerken en zijn voor hem blij  dat deze
functie voor hem beschikbaar komt.
 
Hoe kijk je zelf terug op de afgelopen vier jaar? 
vragen we hem. “Ik heb met veel plezier in de gemeen-
te gewerkt.  Aan Schaarsbergen houd ik warme ge-
voelens over. De gemeente is niet gecompliceerd en
ik heb de ruimte ervaren om dingen, die ik graag wilde
aanpakken, te doen. Ik kon energie putten uit vele
prettige ontmoetingen.  Jammer natuurlijk, dat de
laatste periode de Corona-maatregelen ons zo be-
perkt hebben in ons gemeenteleven. Met name de
diensten, die we moesten opnemen in een lege kerk,
vaak in allerlei stukjes geknipt en aan elkaar geplakt,
waren natuurlijk niet te vergelijken met onze normale
diensten.  Heerlijk dat we nu ook weer met elkaar
mogen zingen.” 
 
Heb je lang moeten nadenken over het beroep dat
onze kerk op je deed vier jaar geleden? “Nee, niet
echt. De gesprekken met de beroepingscommissie
waren heel prettig. Na het laatste gesprek heb ik er
wel een weekend over na moeten denken, maar toen
eenmaal de beroepingsbrief werd gebracht, kon ik
hem gelijk ondertekenen. ”
 
Je hebt je na je intrede heel snel vertrouwd ge-
maakt met veel gemeenteleden door bij ze op
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bezoek te gaan. “Ja, ik voelde me welkom en had
veel fijne en warme gesprekken. Ik startte in december
en viel gelijk met m’n neus in de boter, want het
Kerstgebeuren vraagt altijd de nodige inspanningen
van een predikant. Daarna hebben de ouderlingen een
aantal bijeenkomsten georganiseerd in de verschillen-
de wijken en zo kon ik snel veel mensen leren kennen.
Door de jaren heen ben ik bij veel mensen geweest,
maar helaas niet bij iedereen.”
 
Schaarsbergen is natuurlijk een behoorlijk ver-
grijsde gemeente? Vond je dat niet erg? “Ik heb het
nooit erg gevonden om met ouderen te werken.
Leeftijd is niet zo belangrijk. Veel ouderen zijn nog
heel vitaal in hun gedachten en het is geweldig hoeveel
energie mensen nog hebben om van alles voor de
kerk te doen. Ik heb daar veel voldoening over ge-
voeld. Ik heb me wel eens zorgen gemaakt over de
toekomst van de gemeente, omdat er weinig jongere
mensen zijn. Maar ik heb ook gezien dat er telkens
weer mensen bij komen en aanhaken. Dat stemt me
toch optimistisch.”
 
Heb je altijd maar weer de inspiratie om preken te
maken? “Ja, in het algemeen kan ik daar rustig posi-
tief op antwoorden. De Bijbelteksten geven meestal
wel inspiratie. Soms is het wel even zoeken naar de
vertaling naar onze tijd en plaats. Zo vredig als het in
Schaarsbergen nu is, was het in de tijd van de Bijbel-
schrijvers vaak niet. Wat mij altijd wel geholpen heeft
is diensten samen met gemeenteleden voorbereiden.
Met elkaar in gesprek over thema en tekst, daar put
ik inspiratie uit.”
 
Wat verwacht je overigens van je nieuwe baan? 
“Dat weet ik nog niet helemaal in te schatten. Ik weet
nog niet precies welk takenpakket ik krijg. Maar ik
verwacht dat er ruimte is om op te trekken met mensen
uit de Afrikaanse kerken en hen te ondersteunen bij
wat zij willen bereiken. Dat vind ik inspirerend om te
doen.”
 
Ik zei het al: we laten je node gaan, je hebt je in de
afgelopen vier jaar bijzonder geliefd gemaakt in onze
gemeente. Met je bescheiden karakter, je mooi door-
dachte preken en verzorgde diensten heb je lief en
leed met ons gedeeld en daar zijn we je heel dankbaar
voor. We hopen dan ook van harte voor je dat je
nieuwe baan je goed gaat bevallen en wensen je
daarbij alle succes en bovenal Gods onmisbare zegen
toe.
 
                        A Dieu, Hette Domburg
 
Teun  Alblas

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
GEMEENTE-AVOND DONDERDAG 28 OK
TOBER A.S. - 20.00 UUR IN DE DORPSKERK
De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeen
te-avond, en wel op donderdag 28 oktober a.
s. Aanvang om 20.00 uur. Inloop vanaf
19.30 uur.
Tijdens deze avond stellen wij u voor aan de
leden van de beroepingscommissie en delen
wij met u de profielschets voor de predi
kantsfunctie en de profielschets van onze
gemeente. Wij zijn heel erg blij dat er weer 8
gemeenteleden bereid zijn gevonden om
deze klus op zich te nemen en spreken ons
vertrouwen uit dat zij gezamenlijk tot een
goede voordracht zullen komen.
Namens de kerkenraad,
Riekje Groothedde, voorzitter
 
 

NOTULEN KERKENRAADSVERGADE-
RING VAN OKTOBER
De agenda voor de kerkenraadsvergadering van ok-
tober bestond uit twee delen. Het eerste deel vormde
de reguliere kerkenraadsvergadering. In het tweede
deel kwam het beroepingswerk aan de orde.
De begroting voor 2022 is al gemaakt omdat dat voor
de voorbereiding van het beroepingswerk nodig is.
Omdat daar toch nog wel wat veranderingen in zullen
komen, zoals bijvoorbeeld een lange termijn onder-
houdsplanning, wordt de bespreking van de begroting
uitgesteld tot de volgende vergadering. Ook het
schrijnende tekort aan ambtsdragers staat voor de
novembervergadering op de agenda.
De thema-avond ‘Omgaan met verlies’ is gepland op
donderdag 11 in plaats van 18 november.
Deze avond is als het ware verbonden aan de dienst
van 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk
jaar. Op 21 november zal ‘s middags de kerk weer
worden opengesteld. Er zal een huis-aan-huis-flyer
worden gemaakt om de 11e en de 21e aan te kondigen
voor alle inwoners van Schaarsbergen.
 
De Kerstdiensten passeren de revue. De gezinsdienst
met een ‘omloop’ voor families, begint om 16.30 uur
en eindigt in de kerk. Daar zal een verhalenverteller
een Kerstverhaal laten horen.De Kerstnachtdienst
wordt geleid door dominee Klaas Eldering.
In de Kerstochtend-dienst is Ronald Heins voorgan-
ger, Carolien van Eijken zingt en Marianne Hofmann
bespeelt de harp.
De dienst van zondag, tweede Kerstdag, wordt een
zangdienst. Een deel van het koor van Michiel Van-
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hoecke uit Arnhem-Zuid levert een bijdrage aan die
dienst. De Oudejaarsavonddienst wordt geleid door
Henny Roelofsen. Tenslotte zal dominee Wim van der
Kooy op 2 januari voorganger zijn.
 
Er wordt teruggekeken op de Duurzaamheidsmarkt
en de Startzondag van resp. 11 en 12 september. De
eerste mag als geslaagd worden beschouwd. Domi-
nee Hette Domburg heeft, naar aanleiding van onze
ervaringen daarmee, op 14 oktober in Amersfoort een
workshop voor predikanten gehouden waarin de on-
derwerpen ‘duurzaamheid’ en ‘groene kerk’ centraal
stonden. De Startzondag was ook een succes. Hulde
aan de organisatoren, met name voor de quiz. Het
glazen kruis werd ‘onthuld’. Ook daarvoor is een woord
van dank op zijn plaats, met name richting Gerra en
Niels van Hunen, voor de creativiteit en het vele werk
dat zij daarin hebben gestoken. Er zal zowel naar de
werkgroep ‘Duurzaamheid’ als naar de mensen achter
de Startzondag namens de kerkenraad, een brief
worden gestuurd met daarin de dank en erkentelijk-
heid voor de organisatie.
 
Er wordt met waardering terug gekeken op de dienst
van 3 oktober met het bezoek van de Zuid-Afrikaanse
theologie studenten. Even proeven van de sfeer, zoals
die aanwezig is in de kerk van een ver land, is verfris-
send en je loopt daarna dansend en klappend de kerk
uit. Tenslotte kijken we vooruit naar de Avondmaals-
dienst van 24 oktober a.s. en de dienst van 31 oktober,
de afscheidsdienst van dominee Hette Domburg,
gewoon om 10.00 uur, daarna afscheidsbijeenkomst
in het Dorpshuis. De opbrengst van het komende
diaconale Najaarsproject is een bijdrage voor een
duo-fiets voor ‘Blindeninstituut ’t Schilt’.
Het project start op 7 november in de Oogstdienst.
 
Als plaatsvervangend voorzitter spreekt Leo Uijl, do-
minee Hette Domburg toe, omdat het voor Hette de
laatste kerkenraadsvergadering is. Aan de hand van
de punten uit de profielschets, blijkt dat Hette de
dingen die daarin stonden heeft waar gemaakt. Leo
zegt namens alle aanwezigen dat het jammer is dat
hij weg gaat en wenst hem veel succes en voldoening
in zijn nieuwe baan.
Hette op zijn beurt, dankt voor het vertrouwen en de
samenwerking van de afgelopen jaren. Als boodschap
voor de toekomst hoopt hij ‘dat wij de verbinding
duurzaam in stand houden’.
In het tweede deel van de vergadering, na de pauze,
komen de voorbereidingen voor het beroepingswerk
aan de orde.
De samenstelling van de beroepingscommissie, de
lange termijn vooruitzichten op financieel gebied en
de concept-profielschetsen van de gemeente en voor
een nieuwe predikant worden besproken. Op 28 ok-

tober om 20.00 uur, wordt een gemeenteavond belegd
waarin alle gemeenteleden worden ingelicht over de
stand van zaken met betrekking tot het beroepings-
werk en daar hun mening over kunnen geven.
 
Fred Bosman, scriba
 
SCHAARSBERGEN ONTMOET AFRI-
KA. 
Vaak hoor je beweren, dat Afrikanen steevast te laat
komen. Maar Moses en Lindiwe lieten zien dat dat niet
klopt. Op zaterdag 2 oktober gingen ze vroeg van huis
om de trein te halen. Het resultaat was dat ze een half
uur eerder aankwamen dan afgesproken was en ze
bij het station moesten wachten tot ze werden opge-
haald! Zo begonnen twee prachtige dagen.
 
Wie zijn Moses en Lindiwe? Moses Iliya Ogidis komt
uit Nigeria en studeert theologie in Kenia. Hij is ge-
trouwd en heeft een dochter. Hij wil docent theologie
worden in Nigeria en zo de kerk helpen. Hij vertelt
openhartig over de veranderingen die hij zelf al heeft
doorgemaakt dankzij zijn studie. In Kenia is hij anders
over vrouwen gaan denken. In de traditionele cultuur
waar hij uit komt, is het gewoon dat een man zijn vrouw
slaat als ze iets doet wat hem niet bevalt. Maar nu ziet
hij in dat dat niet goed is en voedt hij zijn eigen doch-
ter anders op. Terwijl hij zelf niet met zijn vader aan
dezelfde tafel kan eten, omdat het verschil tussen
ouder en kind zo enorm is, eet hij wel met zijn eigen
dochter van hetzelfde bord. Het zijn veranderingen
waar hij anderen, ook in de kerk, graag bij wil helpen.
 
Lindiwe kom uit Zimbabwe en studeert in Zuid-Afrika.
Ze is al op jonge leeftijd haar moeder kwijtgeraakt en
daarna opgegroeid bij een oom en tante. Haar tante
kon zelf geen kinderen krijgen. Het is in Zimbabwe
niet alleen een verdriet voor man en vrouw, dat ze
geen kinderen kunnen krijgen, maar het is ook een
soort schande en taboe. Lindiwe richt zich in haar
theologiestudie op de positie van vrouwen en de in-
vloed van cultureel bepaalde opvattingen daarop. Zij
wil vrouwen graag helpen om zich te ontwikkelen en
hun positie in kerk en samenleving te verbeteren.
 
Lindiwe en Moses zijn voor drie maanden in Amster-
dam waar ze begeleid worden door docenten van de
theologische faculteit. Ze doen mee aan een uitwis-
selingsprogramma met studenten uit andere continen-
ten. Zo krijgen ze zicht op de invloed van de omstan-
digheden en cultuur in hun land op hoe mensen gelo-
ven en over God denken.
De studenten krijgen voor deze drie maanden een
beurs via Kerk in Actie. Het is de bedoeling dat ze een
paar weekenden het land in gaan om lokale kerken te
bezoeken. Daar hebben we als Schaarsbergen graag
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gebruik van gemaakt.
 
Van de trein gingen we naar de boerderij van Henny
en Ineke Roelofsen, waar ze genoten van de rust en
de natuur, die ze in Amsterdam gemist hadden. Ze
waren heel open en stelden allerlei belangstellende
vragen over ons leven. Hoeveel grond heeft een boer
hier? En is die grond in eigendom? Mag je als boer
grond van de regering gebruiken? Dat zou onze rege-
ring nooit toestaan, die houden dat voor zichzelf! En
de reeën die we zagen galopperen zouden ze in Ni-
geria niet zomaar laten ontsnappen.
Na de lunch gingen we de stad in, waar we de John
Frostbrug (‘kwamen de Engelsen jullie bevrijden??’),
de Eusebiuskerk (‘gebruiken jullie die niet meer als
kerk???’) en Het Kruispunt (‘wat goed dat jullie dit
doen’) bezochten. Daarover schrijven Ineke Tiemens
en Marjan van Kleef het volgende.
 
“Ik heb het als een geweldige belevenis ervaren een
paar uur met Moses en Lindiwe door te mogen bren-
gen. We hadden prachtig weer en ze waren geïnte-
resseerd in de verhalen over de oorlog en de John
Frostbrug. Het korte bezoek aan het Airborne at the
Bridge museumpje was ook heel interessant, was er
zelf nog nooit geweest.
Toen als klap op de vuurpijl naar de Eusebiuskerk en
met de lift naar boven.
Gelukkig vond Moses het ook spannend, maar ik had
echt wel hoogtevrees. Toch had ik het niet willen
missen. Daarna lopend naar het Kruispunt en veel
gepraat onderweg.
We hebben veel plezier gehad met elkaar. Het zijn
pracht mensen!”
 
Ineke Tiemens
 
“Wat een rijkdom was het om zulke fijne gesprekken
te kunnen hebben met deze 2 jonge mensen uit Afrika.
Zaterdagmiddag bij Kruispunt vertelde pastor Nienke
over het werk van Kruispunt en dat maakte op Lindiwe
en Moses grote indruk omdat deze hulp er in hun
thuisland niet aanwezig is. Dan besef je weer hoe goed
we het hier hebben, al zijn de gasten van Kruispunt
niet te benijden.
 
Zondag vond ik de dienst een feestje (al blijken zingen
en klappen voor ons niet zo gemakkelijk). Tijdens de
lunch was er gelukkig genoeg tijd om meer te horen
over de culturele en religieuze gebruiken in Zimbabwe
en Nigeria. Vooral het verbeteren van de positie van
de vrouw zal nog flink wat geduld, tijd en inzet vergen.
Het bezoek van deze jonge mensen heeft mijn week-
end verrijkt!”
 
Marjan van Kleef.

 
’s Avonds was er een uitgebreide maaltijd bij Fenna
en Sake:
 
 “Rond 18.30 uur kwamen Lindiwe, Moses, Hette en
Petra bij ons voor het diner, met Henny en Berna in
hun kielzog. Henny (en Ineke) hadden voor lekkere
soepen gezorgd en Berna voor een heerlijk toetje.
Tijdens de maaltijd was er een levendige discussie.
De ondersteuning van Hette en Petra met hun erva-
ringen in Mozambique waren hierbij onmisbaar. Ook
hoorden we wat meer over hun achtergrond.
Op 4-jarige leeftijd verloor Lindiwe haar moeder en
werd ze verder opgevoed door haar oom, een broer
van haar moeder. Ook Moses heeft heftige gebeurte-
nissen meegemaakt, hij verloor vorig jaar oktober een
dochtertje. Nu studeert hij in Kenia ruim 4000 km
verwijderd van zijn gezin in Nigeria. Lindiwe is inmid-
dels al een maand in Amsterdam, maar Moses is hier
nog maar een paar weken. Onze leefwereld, die voor
ons zo vanzelfsprekend is, ervaart hij als een niet reële
wereld, een grote tegenstelling met zijn wereld. In
Afrika is het voor hem elke dag weer een ‘struggle’ om
aan voldoende eten te komen. Families steunen el-
kaar onvoorwaardelijk, ze zijn broers en zusters voor
elkaar. Ook zijn cultuur en religie veel meer verweven
met elkaar.
 
Na een goede nachtrust werd bij het ontbijt de discus-
sie over cultuur en religie weer voortgezet. Daarna
gingen we naar de kerkdienst. Hun bijdrage aan de
kerkdienst was heel bijzonder. Na de lunch bij Marjan
hebben we hen naar het station gebracht.
We kunnen terugkijken op waardevolle dagen met
deze mooie en inspirerende mensen. Het was een
voorrecht hen even in ons midden te mogen hebben.
Fijn dat we dit met elkaar mochten doen en delen.”
 
Fenna en Sake
 
Moses en Lindiwe hebben net als wij genoten van
de ontmoetingen dit weekend. 
 
Het is hartverwarmend als we zo met elkaar kun-
nen omgaan, ook al kennen we elkaar nog amper.
 
Over en weer hebben we van elkaar geleerd. Dank
aan iedereen die een steentje heeft
bijgedragen aan deze mooie dagen. 
 
En in het bijzonder aan Ineke Roelofsen die een
prachtig programma had georganiseerd!
 
Hette Domburg
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WERKGROEP DUURZAAM
SCHAARSBERGEN
MARKT ZATERDAGMIDDAG 11 SEPTEMBER
HIER IS DE TOEKOMST – SCHAARSBERGEN
VERDUURZAAMT
 
We kijken terug op een gezellige middag.
Na een warm welkom van Hette Domburg hield wet-
houder Roeland van der Zee een leuk praatje. David
Berg gaf uitleg over de elektrische deelauto en wist
de wethouder te verleiden om een proefrit te maken
in de nieuwe Hyundai Ionic 5. De cameraploeg nam
plaats op de achterbank. Ik ben benieuwd naar de
beelden, die dit op levert. De inleiding werd omlijst
door een feestelijk deuntje van de dweilband O’Tunes
van OBK.
 
Het programma in de kerk was heel mooi en afwisse-
lend. Boeiende concerten van Michiel Vanhoecke,
een presentatie van Omlab over biobased ontwerpen
op basis van reststromen en van Herenboeren Arn-
hem over coöperatieve duurzame voedselproductie.
Als afsluiting korte inspirerende films, waaronder de

bijzonder fraaie animatiefilm Humanity’s Impact van
Arnhems filmtalent Sil van der Woerd. De films zijn
samengesteld door Han Savelkoel.
 
De kraampjes waren heel divers gevuld en er was
doorlopend belangstelling. We hadden ruime keus in
de boekenmarkt; uitgebreide vintage kleding; aan-
dacht voor sociale duurzaamheid; samen duurzaam
voedsel produceren; koffie, thee en iets lekkers uit de
bakkerij van Reijnen; thermische isolatie van de wo-
ning; de Biobased ontwerp- en projectstudio, gebruik
van lokale grondstoffen; elektrische deelauto’s;
4WDCare; Blik op kunst; kunst, beelden en meer; zelf
gemaakte sieraden; natuurlijke reinigingsproducten;
het kinderprogramma; planten van de natuurlijke
kweker; stoken met minder overlast; muziek voor de
jeugd; een imker; Arnhem Klimaatbestendig; IVN
Natuureducatie; Water Natuurlijk en werkgroep duur-
zaam Schaarsbergen.

 
In het begin was het rustig op het boerderij-springkus-
sen, maar na de eerste regen was het volop in gebruik.
Het kinderprogramma kwam toen ook goed op gang.
Ze vermaakten zich met groene knutselactiviteiten.
Twee studenten van het ROC Rijn IJssel zorgen voor
de aftermovie. Al met al was er die middag een

Boven op de Eusebius
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dorpsplein op Schaarsbergen met veel ruimte voor
ontmoeting met een groen randje.
Dit was alleen mogelijk door de medewerking van alle
deelnemers, muzikanten en organisatie. ik wil jullie
allen hartelijk danken voor de tijd en energie, die jullie
erin gestoken hebben en de prettige samenwerking.
Ook zou het niet mogelijk geweest zijn zonder een

financiële bijdrage. We ontvangen een bijdrage uit het
dorpsbudget van de Dorpsraad, uit het aanjaagfonds
van ArnhemAan, subsidie van Burgerkracht en de
bijdrage en medewerking van de Dorpskerk. Ook
daarvoor bedankt!
 
Namens de stuurgroep en de werkgroep, Ad Paul

 

SAMEN OP STAP
 
Donderdag 14 oktober zijn we weer met 20 mensen
‘Samen op Stap’ geweest.
 
Met 5 auto's reden we iets later dan normaal naar
Garderen, waar we de Zandsculpturen gingen bekij-
ken. Tijdens deze editie van ’t Veluws Zandsculptu-
renfestijn gingen we terug in de tijd van de Tweede
Wereldoorlog, waarbij alles is aangekleed in de stijl
van toen. Van de muziek tot alle decoraties, soms
waanden we ons echt in de oorlogsjaren. Naast be-
langrijke veldslagen uit de Tweede Wereldoorlog,
zoals de ‘Slag om Arnhem’ en ‘D-Day’, komen ook de
Bevrijding, het leven van Anne Frank, onze verzets-
helden, de spotprenten, Radio Oranje en het Konings-
huis volop aan bod. Het was een hele belevenis en
wat is het toch geweldig om dit samen te doen: de
vanzelfsprekendheid waarmee dingen gedaan wor-
den en men er ook is voor elkaar, schept een goede
band. Heel fijn om ook te zien dat de groep kan wis-
selen qua samenstelling, hierdoor kunnen steeds
meer mensen zeggen we zijn samen op stap geweest
en het was heel gezellig.
 

Peter Helmink bij Samen op Stap

De middag hebben we hebben we afgesloten met een
maaltijd dit keer in “Kamp Zulu” in Harskamp (het oude
PMT)
 
Volgende ‘Samen op Stap’ in November:
 
Op donderdagmiddag 11 november a.s. gaan we
‘Samen op Stap; naar het Kijk- en Luistermuseum in
Bennekom. Om 14.00u zullen we in de muziekzaal
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VAN DE DIACONIE - NAJAARSACTIE
2021
 
Ook dit jaar hopen we weer de traditionele Najaars-
actie te houden.
Het doel, waarvoor we hebben gekozen, is de aan-
schaf van een nieuwe duo-fiets voor Het Schild.
Het Schild is een woonzorgcentrum voor blinde en
slechtziende mensen in Wolfheze.
Samen met een vrijwilliger kunnen bewoners van Het
Schild een ritje maken op de duo-fiets.
Dat is echt een uitje, dat plezier en ontspanning geeft.
Lekker in beweging zijn in de buitenlucht, een praatje
met de vrijwilliger en soms tussendoor nog ergens een
kop koffie op een terras. Deze uitjes zijn nu flink onder
druk komen te staan, om dat één van de twee duo--
fietsen het begeven heeft. U begrijpt, dat een dergelijk
duo-fiets niet goedkoop is, omdat er sprake is van veel
extra voorzieningen.
Als Diaconie hebben we besloten, om met de op-
brengst van onze Najaarsactie te helpen met de finan-
ciering van een nieuwe duo-fiets.
 
Zoals we gewend zijn, starten we de Najaarsactie
tijdens de Oogstdienst op zondag 7 november. In de
dienst zal er ruimte zijn, om de Najaarsactie te pre-
senteren. Het is de bedoeling, dat een bewoner van
Het Schild en een vrijwilliger hiertoe in de dienst
aanwezig zijn.
We beginnen dan ook met collecteren voor dit doel
en…we houden aansluitend weer een veiling van
Oogstproducten.
 
Evenals vorig jaar, kunt u voor de dienst producten
inleveren in de consistorie. Het moeten wel producten
zijn, die goed geveild kunnen worden, want het is geen
rommelmarkt. Na de dienst gaan Aletta en Ad de in-
gebrachte producten veilen.
Herinnert u zich nog, wat een prachtige opbrengst de
veiling vorig jaar had? Daar willen we natuurlijk dit jaar
natuurlijk niet voor onderdoen.
 
We vragen dus weer om uw medewerking bij de in-
breng van de producten en vooral ook om te kopen.

THEMA-AVOND DONDERDAG 11
NOVEMBER A.S.
VAN 20.00-21.30 UUR IN DE DORPSKERK
Op donderdag 11 november a.s. vindt er een the-
ma-avond plaats met als onderwerp “Omgaan met
verlies”. Deze avond is bestemd voor alle geïnte-
resseerde inwoners van Schaarsbergen en omge-
ving. Ieder mens heeft te maken met verlies: dier-
baren die overlijden, echtscheiding, ziekte, ontslag,
verhuizing, etc. Hoe gaan we daarmee om? Moet
je ‘rouw verwerken’, of is het meer ‘leren leven met
verlies’? Volgt iedereen dezelfde weg, of is het voor
elk weer anders? Kim Heij, psycholoog, bespreekt
hoe er over ‘verlies’ en ‘rouw’ gedacht wordt en biedt
inzichten die behulpzaam kunnen zijn. Te denken
valt bijvoorbeeld ook aan rituelen. Sake van der
Wall, voormalig ziekenhuis pastor, zal spreken over
het begrip troost(en).
Zaal open om 19.30 uur.
Van harte welkom!

een uitleg krijgen, waarna we koffie met gebak krijgen
en het museum bezoeken.
 
Hebt U zin om mee te gaan? Of mee uit eten na ons
bezoek? Stuur een berichtje of mailtje vóór 7 novem-
ber naar Gerravanhunen@hotmail.com dan krijgt u de
nodige informatie op maandag de 8e november via de
mail.
 
Hartelijke groet,
Gerra van Hunen

Neem die zondag dus genoeg extra geld en/of collec-
tebonnen mee, zodat u flink mee kunt bieden.
We kijken er nu al uit naar en zijn zeer benieuwd naar
de opbrengsten van de veiling en de collecte.
 
Namens de diakenen,
Henny Beijer
 
 

KERSTAVONDWANDELING “BELEEF
HET MEE”
Het is nog wat vroeg, maar via deze Kerkklok willen
wij u/jullie vast attenderen op wat komen gaat.
Op Kerstavond willen we een Kerstavondwandeling
langs levende beelden uit het Kerstverhaal organise-
ren voor gezinnen met kinderen in plaats van de kin-
derkerst-avonddienst. Omdat onder onze gemeente-
leden ook veel opa’s en oma’s zijn, denk ik dat het
goed is er alvast op te wijzen.
In de tijd van Jezus’ geboorte waren de Romeinen de
baas in het land. Net als in die tijd moet men zich in-
schrijven (aanmelden via QR code of onze kerksite).
De Romeinen wijzen de mensen de weg naar de in-
schrijf/controle plaats, voordat men de route kan vol-
gen, langs de herbergen, de engelen, de herders, de
stal en de kerk waarin ook leuke dingen gebeuren om
tot slot de Wijzen te ontmoeten. In het decembernum-
mer van de Kerkklok en in de Dorpskrant van decem-
ber staat de QR-code waarmee aanmelding kan
plaatsvinden.
 
Namens de commissie ‘Kerstavondwandeling’
Gerra van Hunen
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DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 9 november komen we weer bij
elkaar in het Dorpshuis,
we spelen dan het geheugenspel.
Dat betekent veel herinneringen van vroeger en
veel plezier!
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147
 

DE WERKGROEP
WERELDDIACONAAT
Op de allereerste duurzaamheidsmarkt in Schaars-
bergen op 11 september jl. stonden wij met onze
kraam met tweedehands boeken en zelfgemaakte
kaarten van Geke. Gelukkig kon de markt met een
informatief en divers programma rekenen op doorlo-
pende belangstelling en konden wij, dankzij de inspan-
ningen van Joke, Geke, Wiep en Eva, een opbrengst
realiseren van € 146,00. Alvast een mooi bedrag om
ons voorjaarsproject 2022 mee te starten. Hartelijk
dank aan ieder die hieraan een steentje heeft bijge-
dragen.
Ineke Antuma

AFSCHEID HETTE DOMBURG, ZON-
DAG 31 OKTOBER A.S.
Met pijn in ons hart, maar in de wetenschap dat Hette
terecht zijn hart volgt in zijn keuze voor een functie bij
Kerk in Aktie, nemen we zondag 31 oktober a.s. af-
scheid van onze predikant Hette Domburg. Alle ge-
meenteleden en genodigden hebben hier inmiddels
een persoonlijke uitnodiging voor ontvangen. De
dienst is om 10.00 uur, er volgt een receptie met lunch
in het Dorpshuis en daarna nog een concert in onze
dorpskerk. In de Kerkklok van december a.s. zullen
wij verslag doen van deze dag.
Namens de kerkenraad,
Riekje Groothedde
 

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKE-
LIJK JAAR 2021 – ZONDAG 21 NO-
VEMBER A.S.
Op zondag 21 november a.s. is het de laatste zondag
van het kerkelijk jaar. Wij staan in de dienst van 10.00
uur stil bij mensen die zijn overleden. Gemeenteleden
in het bijzonder, maar er is ook plek om stil te staan
bij mensen uit onze directe of indirecte omgeving, die
ons zijn ontvallen.
 
In de middag is de kerk geopend van 15.00 uur tot

17.00 uur voor inwoners van Schaarsbergen en om-
geving. Een moment om te ervaren dat we niet alleen
zijn met ons verdriet of gemis, ook al is het voor ieder
weer anders. Iedereen is welkom in de kerk. Er kan
een kaars aangestoken worden, de namen kunnen
genoemd worden en even stil zijn.
 
Er zijn vrijwilligers met wie u desgewenst een praatje
kunt maken. Maar u bent ook vrij om in stilte weer te
gaan.
 
Namens de kerkenraad,
Riekje Groothedde

AANSCHUIFDINER
Het eerste aanschuifdiner van 26 september jl. was
een succes.
Zondag 28 november a.s. is het volgende aan-
schuifdiner waarvoor u zich kunt inschrijven. Heeft u
een vriend(in) die ook alleenstaand is, meld u gerust
samen aan!
 
U kunt gezellig aanschuiven en samen genieten ven
een heerlijk 3-gangen diner.
Inclusief 2 consumpties zijn de kosten 10 euro per
persoon.
 
Wanneer: zondag 28 november, Ontvangst: 17.30
uur
Locatie: Dorpshuis Schaarsbergen
S.v.p. aanmelden vóór 24 november
 
Jeske Alblas, 026-4422860, dhschaarsbergen@out-
look.com
Frans v/d Kamp, 06-22150306, vandekampf@planet.
nl
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OPBRENGST COLLECTEN AUGUS-
TUS EN SEPTEMBER 2021
In de maand augustus hebben de collecten de vol-
gende bedragen opgebracht:
 
Datum Diaconie  Kerk,Gebouwen  Koffiepot
                                   en terreinen
 
  1-08   €   76,90       €  77,20             €  21,00
  8-08   €   90,15       €  75,05             €  20,05
15-08   €   95,05       €  72,85             €    9,50
22-08   € 173,00       €  33,35
29-08   € 175,20       €  89,00             €  13,15
 
In de maand september hebben de collecten de
volgende bedragen opgebracht:
 
Datum Diaconie  Kerk,Gebouwen  Koffiepot
                                   en terreinen
 
  5-09   € 124,40        €   75,85          € 17,70
12-09   € 152,30        €   99,30          € 23,00
19-09   € 121,56        €   96,90          € 16,05
26-09   € 142,90        € 111,60          € 15,40
 
Henny Roelofsen

KINDERKERKNIEUWS 
 We vieren de Oogstdienst op zondag 7 no
vember.
Natuurlijk zullen ook wij als kinderkerk
hierbij aanwezig zijn. Wat we gaan doen op

deze dag horen jullie via de app. We hopen
dat jullie er zijn en misschien wel vriendjes
en vriendinnen meenemen.
Op de 1e Advent, zondag 28 november
komen we ook bij elkaar. We beginnen die
ochtend in de kerk en gaan daarna naar het

 het Dorpshuis. Tot ziens!
Bea, Chantal en Gerra
 

DUUR(Z)SAAMHEID
Nationale recycleweek
Van 14 t/m 20 oktober werd de nationale recycleweek
gehouden, waarin speciaal aandacht wordt gevraagd
voor het inleveren van afgedankte elektronische en
elektrische apparatuur (AEEA). Deze belandt nog
vaak in het gewone huisvuil, wat wordt verbrand,
waarbij schadelijke stoffen worden uitgestoten. Weg-
gooien is dus dubbel jammer, want met inzameling
worden de schadelijke stoffen van verbranding voor-
komen en in AEEA zitten nog goede onderdelen en
materialen, die kunnen worden hergebruikt.
We zien steeds meer aandacht voor hergebruik, kijk
maar naar de groei van kringloopwinkels. Het uitein-
delijke ideaal is een circulaire economie, waar alle
materialen (vrijwel) oneindig vaak kunnen worden
hergebruikt. Dan hoeven geen nieuwe grondstoffen
te worden gebruikt en dat is goed voor de aarde.
Het is fijn dat er nu opnieuw aandacht komt voor
hergebruik, want dat levert een belangrijke bijdrage
aan het terugdringen van de uitputting van de aarde.
En ouderen onder ons weten nog prima hoe zuinig er
vroeger werd omgesprongen met materialen (sokken
werden gestopt, balken werden gerepareerd met
kleine stukken hout, enz.); toen vaak een teken van
armoede, nu een moderne levenswijze. Zoals gezegd
is het prima om materialen te hergebruiken, maar het
is natuurlijk nog veel beter om te zorgen dat die ma-
terialen al bij voorbaat niet gebruikt worden. Dat is
eigenlijk nog veel eenvoudiger dan recyclen en het
komt erop neer dat we minder kopen.
 
Volgens een eenvoudige ‘formule’
Refuse: koop het gewoon niet
Reduce: koop minder (dus zwicht niet voor 1 + 1
gratis, 2e halve prijs, enz.)
Re-use: gebruik iets nog een keer: koop bijv. bij de
kringloop en lever daar ook uw eigen ongebruikte
spullen in!
Repair: kijk of een defect apparaat gerepareerd kan
worden i.p.v. direct een nieuwe te kopen
Recycle: wat niet gerepareerd kan worden kan vaak
worden gerecyled. 
Bert Wolters, (Thema)diaken duurzaamheid PG Elst

12



KAMPVUURAVOND
 
'Wat voor moois heb ik geleerd van de ander?' Die
vraag leidde tot een mooie uitwisseling van ervaringen
en gedachten in de ‘Kring 30-50’. Met 'de ander' be-
doelden we dan iemand, die een andere cultuur heeft,
of iemand die een totaal ander leven leidt dan jij, of
iemand die in een heel andere situatie verkeert dan jij
ooit hebt gezeten.
 
In de samenleving zien we momenteel veel polarisatie.
Verschillen tussen mensen kunnen dan snel heel
negatief uitgelegd worden. Met onze vraag wilden we
juist op zoek naar positieve ervaringen die we hebben
opgedaan met ‘de ander’.
 
Gezeten rond het kampvuur, op 6 oktober ‘s avonds,
hoorden we over mooie ontmoetingen met mensen
over bepaalde grenzen heen. Bijvoorbeeld tijdens een
reis naar het buitenland, waar we getroffen kunnen
worden door de blijdschap en vrolijkheid van mensen
die het in materieel opzicht veel minder hebben dan
wij. Of over intens betrokken zijn bij iemand die in een
situatie zit die ons totaal onbekend is. Of over samen-
leven met iemand met een andere cultuur. Of over de
ervaring dat verschillen ineens weg kunnen vallen als
je samen gaat voetballen. Of over het zicht dat je krijgt
op wat je met landgenoten deelt, juist als je samen ‘in
den vreemde’ verkeert.
Het was een prachtige avond onder een wolkeloze
sterrenhemel. Het werd later dan gedacht, maar dat
kan gebeuren als je het goed hebt met elkaar. Dank
aan iedereen die erbij was!
 
ds. Hette Domburg
 

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Op 17 oktober is overleden de heer P. de Booijs, in
de leeftijd van 93 jaar. Hij woonde de laatste tijd in
het Schild, Wolfhezerweg 103-4 te Wolfheze.
 
Nieuw ingekomen:
De heer P.C. van Wieren, Wilbrennincklaan 7, 6816
PX Arnhem
Mevrouw E. Kelder, Koningsweg 14, 6816 TC
Arnhem
Mevrouw C. van der Zeeuw–Hek, Voermanstraat 7,
6813 HL Arnhem
 
Verhuisd:
De heer en mevrouw Broekhuis-Derksen vanuit de
Bruinlaan naar Kemperbergerweg 57-7, 6816 RM
Arnhem

KERKEN STAAN OP TEGEN ARMOE-
DE - DOE MEE !
Wereldwijd lopen 20 miljoen kinderen en 21 miljoen
volwassenen in 43 landen het risico te overlijden door
honger. Veroorzaakt door conflicten, klimaatverande-
ring of economische problemen (deels door corona).
Zelfs in landen waar genoeg voedsel is, is dit niet altijd
voor alle inwoners beschikbaar. Je zou er soms
moedeloos van worden. Kerken blijven strijden tegen
armoede. Groene kerken strijden tegen klimaatveran-
dering. Samen kunnen we veel bereiken. Doet u mee ?
 
U kunt b.v. aan kerk in Aktie doneren voor steun aan
het programma voor boeren en boerinnen in Ka-
meroen. De noordelijke provincies van Kameroen
liggen in de Sahel zone: een regio met een droog
klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle in-
woners van dit gebied aan een duurzame en stabiele
toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan
voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten
opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving
waarin verschillende regio's in vrede samenleven.
 
De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel
Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland.
Door klimaatverandering wordt het noorden van Ka-
meroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar.
Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er
niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boeren-
families van hun grond. Veel dorpsbewoners leven
onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk
leert boerengezinnen duurzame landbouwtechnie-
ken. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed te
bewaren en voorkomen dat de bodem verder uit-
droogt. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en
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SAMEN OP STAP
Dat deden we in september met een extra grote groep, aangelokt toen het nog zo’n  heerlijk weer
was en de herfstperikelen nog in het verschiet lagen. Aangelokt ook door het doel:  ons Nationale
Park de Hoge Veluwe. Omdat er in deze Kerkklok nog een pagina te vullen was, kozen we er voor
u deze aardige foto te presenteren. Misschien een reden om u ook eens aan te sluiten bij een
komende activiteit. In de Kerkklok vindt u steeds de juiste informatie.

kunnen hun kinderen naar school.
 
Daarnaast worden al ruim vijftig jaar aan het theolo-
gische instituut van de kerk predikanten en kerkelijke
werkers opgeleid op verschillende niveau's: van
boeren die vrijwillig voorganger zijn tot volleerde
predikanten. De kerk verspreidt bijbels en liturgisch
materiaal in vijftien lokale talen. 
 
 
Driekwart van de bijdrage voor dit werk is voor land-
bouw en een kwart voor de predikantenopleiding. U
kunt steunen met een bijdrage op rekening NL89
ABNA 0457 457 457.t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.
v.v. landbouw/voorgangers Kameroen. Hartelijk
dank !

INHOUD
2   Colofon-Agenda-Collecte
3   Overdenking - kerkdiensten
4   Adieu Hette Domburg
5   Nieuws vd kerkenraad
6   Schaarsbergen ontmoet Afrika
8   Werkgr. Duurzaam Schaarsbergen
9   Samen op Stap
10 Diaconie- Thema-avond- Wandeling
11 Ouderenkring-Werelddiaconaat
     Afscheid Hette Domburg-Aanschuifdiner
12 Opbrengst collecten-Kinderkerknieuws
     Uit de gemeente
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