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AGENDA
 7 december   10.30-12.00 uur, Bijbelkring Genesis o.
l.v. ds. Wim van der Kooij
14 december  14.30-16.30 uur, Ouderenkring, Kerst
thema, Dorpshuis
24 december  16.30-18.30 uur, Kerstavond
Wandeling

Bij de voorpagina
Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en
zeide:
Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede
naar Uw woord;
Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de
volken:
Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijk-
heid van Uw volk Israël.
(schilderij Rembrandt)
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10 Samen op Pad-Terugblik gemeenteavond-
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     Een bijzondere kerstkaart
12 Verder kijken nov. 2021-Elver
13 Duur(z)saam
14 Terugblik Afrikaans bezoek

DUO FIETS VOOR HET SCHILD
Ons diaconaal najaarsproject
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OVERDAAD
 
In mijn jeugd bad mijn moeder bij het begin van de
maaltijd vaak een gebed dat velen van u ook nog wel
zullen kennen. Het luidde: “O Vader, die al ’t leven
voedt / Kroon onze tafel met uw zegen; / En spijs en
drenk ons met dit goed, / Van Uwe milde hand verkre-
gen! / Leer ons voor overdaad ons wachten / Dat w’ons
gedragen als ’t behoort / Doe ons het hemelse be-
trachten; Sterk onze zielen door Uw Woord!
 
 
Deze woorden schoten mij door het hoofd, toen ik
afgelopen week een kort bezoek bracht aan CentrO ,
het grote winkelcentrum in Oberhausen, nadat ik 
daarvoor daarnaast in de Gasometer, de voormalige
gashouder, die omgebouwd is tot tentoonstellings-
ruimte, een  werkelijk prachtige fototentoonstelling
had bekeken over natuur, dieren en planten. De om-
schakeling naar het in weelde badende winkelcentrum
was groot en wellicht mede daardoor, schoot mij het
zinnetje uit bovenstaande oude tekst te binnen: “Leer
ons voor overdaad ons wachten”.  Het was er, begrij-
pelijk in deze tijd van het jaar, druk en mensen
sjouwden met tassen vol inkopen.  Thuisgekomen
sloeg ik mijn dagblad Trouw open en viel mijn oog op
een artikel met de kop: “Voor miljoenen in Jemen dreigt
de hongerdood”. Een enkel fragment:  “In Jemen
woedt al jaren een verwoestende oorlog. Honderddui-
zenden zijn inmiddels door het oorlogsgeweld om het
leven gekomen en miljoenen zijn op de vlucht gesla-
gen. Misdaden worden over en weer op grote schaal
begaan. Hongerdood dreigt voor miljoenen, ook voor
400.000 kinderen”.
 
 
Wat een tegenstelling ! Onze welvaart hier, weliswaar
ook niet vrij van zorgen (klimaat, Corona, racisme en
extremisme enz.), maar toch…!  De onvoorstelbare
tegenstelling tussen arm en rijk, tussen blank en zwart
, tussen oorlog en vrede  en noem maar op, en dat
allemaal op onze ene planeet!!
 
 
De grote problemen van deze wereld lossen wij niet
op, maar een andere zin uit datzelfde gebed  luidt: 
“Dat w’ons gedragen als ’t behoort! “ Er is een gezeg-
de, dat zegt: “Overdaad schaadt!”  Dat is wijsheid!
Wellicht moeten we proberen te luisteren naar deze
woorden en onze levenswijze daarnaar inrichten. 
Daarbij helpen ook de laatste twee regels van het
gebed:  “Doe ons het hemelse betrachten, sterk onze
zielen door Uw Woord”.
 
Teun Alblas

BIJ DE KERKDIENSTEN
Zondag 5 december, Tweede Advent, ds. Wim van
der Kooij, aanvang: 10.00 uur
 
Wij lezen op deze zondagmorgen Lukas 1: 26-38. In
deze dienst valt het accent op M A R I A .Bij de Pro-
testanten komt Maria er altijd wat karig vanaf, in te-
genstelling tot bij de rooms-katholieken. Maar mis-
schien kunnen we van elkaar nog wat leren. Ja, die
wonderlijke geboorte van Jezus waarover we lezen
en waarvan de engel zegt tegen Maria (1:35): “De
Heilige Geest zal over je komen …” en iets dergelijks
horen we ook in Mattheüs 1:18 als het gaat om de
geboorte van Jezus: “.Toen zijn moeder Maria al was
uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem
woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige
Geest”. Wat is dat voor een wonderlijke aankondiging
van een geboorte? Staat het niet ver van ons af …en
waar gaat het nog over ons vandaag? In de loop der
eeuwen is er heel wat over gezegd en geschreven.
Voor deze dienst de vraag: zou je de 2 hierboven
aangehaalde teksten ook kunnen verstaan als “zwan-
ger worden van het visioen?”
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 12 december, Derde Advent, ds. Klaas
Eldering, aanvang 10.00 uur
 
Deze zondag lezen we over Maria en Elisabeth, over
hun ontmoeting (Lucas 1,39-56). Maria gaat op visite
bij Elisabeth. Een meisje van 16 en een vrouw op
leeftijd, beiden in verwachting. Arm kind, 16 lentes zo
pril.... Maria zingt dan een lied tegen de klippen op,
een lied van hoop, van deze wereld omgekeerd. Maar
wat moet je daarmee, als je in het donker leeft? We
leggen ons oor te luisteren bij dit verhaal. Door vele
kunstenaars is die ontmoeting ook geschilderd, zoals
door Rogier van der Weyden (1400-1464). (ZIE PAG.
8)
 
Uit het Eerste Testament lezen we Sefanja 3,14-20:
verheug u, gij dochter van Sion. Ook zingen we samen
van die pràchtige Adventsliederen, liederen voor de
paarse tijd. Eigenlijk de mooiste en meest ontroeren-
de muziek en liederen die ik ken. Liederen van ver-
langen, van een verlangen dat vervuld gaat worden.
Ouderling: Else van Setten
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 19 december, Vierde Advent, Pieter Vis-
schers, aalmoezenier, aanvang 10.00 uur
 
The Great Reset! ’t Is niet helemaal geworden wat ik

3



ervan verwachtte. Aan het begin van de coronacrisis
dacht ik; dit wordt de klapper van de eeuw! Nu gaat
het gebeuren. Persconferenties met aankondigingen
die episch waren; ‘Dit is de grootste crisis sinds de
Tweede Wereldoorlog’. Nou dan verwacht je wel wat
natuurlijk. Enfin. U weet hoe het gelopen is. Er staan
weer files, ons kapitalistische systeem draait op volle
toeren en we gaan we weer helemaal ‘los’ met de
feestdagen. De grote herstart (the great reset) werd
vooral : nog meer kopen, nog meer de aarde leegvre-
ten. Gaat dit wel de goede kant op? Of moet de wer-
kelijke ‘great reset’ nog plaatsvinden? En hoe ziet er
die uit? Dat en meer bespreken we aan de hand van
de Bijbelteksten in de kerkdienst van 19 december.
Hebreeën 10: 5 t/m10 en Lucas 3: 7 t/m 18
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Karianne Hulshof
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Vrijdag 24 december, Kerstavond, ds. Klaas Elde-
ring, aanvang 22.00 uur
 
De Kerstnacht staat bol van de romantiek; gezinnen
komen bij elkaar, er wordt gedineerd bij kaarslicht. De
mooiste wijnen gaan open, er wordt iets goeds geser-
veerd. Kleine lichtjes versieren je huis in het donker
van de winternacht; een groene boom is een teken
van hoop. Maar we moeten ook nuchter zijn: in Au-
stralië vieren ze Kerst met een BBQ op het strand…
Beseffen we wel, hoe profetisch en hoe radicaal de
lezingen zijn voor deze nacht? Hoe antimilitaristisch?
In deze nacht gaat het over bevrijding, over verlossing.
Over de God van Israël, die een àndere weg kiest om
in deze wereld bij mensen aanwezig te zijn. Niét via
de weg van machtsvertoon, wonderen en geweld,
maar in de gedaante van een mensenkind in ons
midden.
We zingen natuurlijk de oude, vertrouwde kerstliede-
ren. Ook al hebben er een paar nieuwe woorden ge-
kregen: het blijft heerlijk herkenbaar!
Lezingen: Jesaja 9,1-6 en Lucas 2,1-20
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zaterdag 25 december: Eerste Kerstdag, ds. Ro-
nald Heins, aanvang 10.00 uur
 
Kerstmorgen lezen we Johannes 1, over hoe God in
woord en daad, in licht en leven onder ons komt.
Steeds is er weer een nieuw begin. Hoe donker de
nacht ook kan zijn, steeds weer opent God de deur
naar een nieuwe dag en mogen we zijn ruimte betre-
den. Zo sluit de boodschap van de Kerstmorgen aan

bij het geboorteverhaal van Jezus. Ook daar komt in
de nacht nieuw licht onder ons.
Deze morgen bespeelt Michiel Vanhoecke het orgel,
Marianne Hofman de harp en zal Caroline van Eijken
met en voor ons zingen.
Lezingen: Jesaja 52:7-10 en Johannes 1:1-14
Ouderling: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 26 december: zangdienst, aanvang 10.00
uur.
 
Onze vaste organist/pianist Michiel Vanhoecke neemt
deze morgen zijn koor (Chr. Gemengde Zangvereni-
ging Arnhem-Zuid) mee, waarvan hij dirigent is. De
bijeenkomst wordt gestreamd en is dus voor gemeen-
teleden op de gebruikelijke wijze digitaal te beluiste-
ren. Er worden dus geen gemeenteleden in de kerk
verwacht, zulks in verband met de omvang van het
koor.
Van harte aanbevolen!
Gastvrouw namens de kerkenraad: Henny Beijer
 
 
Vrijdag 31 december: Oudejaarsbijeenkomst,
aanvang 19.30 uur
 
Vandaag kijken wij terug op een jaar waarin we met
veel  onzekerheden te maken hebben gehad, die het
leven van ons allemaal beïnvloed hebben. Het is goed
om als gemeente op deze avond samen te komen en
stil te staan bij het afgelopen jaar. We willen het jaar
samen afsluiten met passende liederen, teksten,
stilte en gebed. Enkele gemeenteleden bereiden de
dienst voor en geven leiding aan de dienst.
Gastheer namens de kerkenraad: Henny Roelofsen
 

UIT DE KERKENRAAD
De november-vergadering bevatte een aantal forme-
le stukken en vragen. Zo staat de begroting voor 2022
op de agenda. De vraag ‘hoe kan die buffer ineens zo
omhoog zijn gegaan?’ wordt gesteld. Het simpele
antwoord is: ‘dat komt door de stijging van de waarde
van het onroerend goed’.
Omdat er toch nog wat wijzigingen in de begroting
moeten worden aangebracht, komt de bespreking
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ervan op de agenda van de volgende kerkenraads-
vergadering. Wat ook wordt uitgesteld is de bespre-
king van het tekort aan ambtsdragers.
Er worden al wel vast enige opmerkingen gemaakt:
–  De ledenlijst wordt nog eens goed bekeken:
    wie komen er in aanmerking om gevraagd te
    worden?
–  Het kan nuttig zijn om niet meer in ‘functies’ denken
    maar in ‘klussen’.
–  Er wordt een rooster gemaakt waar ook andere
    kerkenraadsleden dan ouderlingen op staan, om
    de afkondigingen te doen.
Er is een brief van de leden van de woongemeenschap
‘Springlevend’ ontvangen met de mededeling dat
Springlevend met ingang van 1 december a.s. wordt
opgeheven.
Daarbij worden nog de volgende aanvullende opmer-
kingen gemaakt:
Op 1-12 stoppen de leden van Springlevend als ge-
bruiker van de pastorie maar dan is de
Stichting nog niet opgeheven.
Er is een mogelijkheid om in de pastorie te blijven
wonen tot uiterlijk 1-2-22 uiteraard onder de       
conditie dat er gewoon huur wordt betaald.
Er zal een reactie van de kerkenraad op de brief van
Springlevend worden geschreven en verstuurd.
Het beroepingswerk is van start gegaan. Op zaterdag
6-11 heeft de eerste bijeenkomst van de beroepings-
commissie, waarvan Ad Paul voorzitter is, plaats ge-
vonden.
Alle procedures die bij het beroepingswerk horen, en
dat zijn er best nog wel wat, zijn inmiddels in gang
gezet.
De nieuwe regels rondom corona, geadviseerd door
de PKN, zullen worden nageleefd en
kenbaar gemaakt door middel van een Nieuwsbrief.
Er zal worden afgekondigd dat we wel blijven zingen,
maar wel ‘ingetogen’.
In de dienst van 7 november komen twee mensen van
Het Schild uitleg geven over de najaarsactie. De vei-
ling wordt niet in het Dorpshuis maar in de kerk ge-
houden.
Bij de terugblik op de diensten van oktober wordt
vastgesteld dat de afscheidsdienst van dominee Hette
Domburg prachtig is verlopen.
Bij de vooruitblik op de dienst van de laatste zondag
van het kerkelijk jaar op 21 november, waarvoor de
families van de overledenen van het afgelopen jaar
worden uitgenodigd, wordt medegedeeld dat die
zondagmiddag de kerk open zal zijn voor ieder die
zich geroepen voelt daar aandacht aan te besteden.
Tot slot wordt nog de vraag gesteld of op 11 november
bij de thema-avond, een collectebus van Alzheimer
mag worden neer gezet.
 
Fred Bosman, scriba
 

BIJBELKRING GENESIS
Collega Hette Domburg heeft mij gevraagd of
ik leiding aan de Bijbelkring zou willen
geven.
Zo om de 2 à 3 weken komt die kring op
dinsdagmorgen bij elkaar. In december is
dat nog één keer en wel op 7 december van
10.30 -12.00 uur.
We zijn begonnen met het bijbelboek Gene
sis. De eerste keer zijn we niet verder geko
men dan de verzen 1 en 2 van Genesis 1 en
dat heeft er mee te maken dat ik het geheel
vermeng met een stukje “leerhuis”. Na een
Kerst-stop stel ik voor om de draad weer op
te pakken op dinsdagmorgen 18 januari
2022. Als er nog gegadigden zijn die mee
willen doen met deze kring, neem dan even
contact met mij op: tel. 06-47966127.
 
ds. Wim van der Kooij

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK
VAN MORGEN
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan.
 
Komende januari doet onze Gemeente mee aan de
Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode
zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage
vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we
als kerk voor staan.
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als
kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping
en ontmoeting zoeken.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk
krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan.
Tussen 15 en 29 januari 2022 ontvangt u een brief
met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we
weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kun-
nen we onze belangrijke taken blijven vervullen en
plannen maken voor de toekomst.
Op naar de kerk van morgen!
 
Ik zou graag ook de vrijwilligers willen vragen, die de
brieven  voor de Kerkbalans aan onze leden bezor-
gen, er alvast rekening mee te willen houden. Weet u
nu al dat u niet kunt of weg bent, mail mij dan even
dan kan ik vervanging regelen.
 
Henk van Hunen
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OPBRENGST COLLECTEN OKTO-
BER 2021
In de maand oktober hebben de collecten de vol-
gende bedragen opgebracht:
 
Datum Diaconie  Kerk, Gebouwen  Koffiepot
                                     en terreinen
 
  3-10   € 122,80    €   66,65               €   6,15
10-10   €   84,60    €   84,30               € 21,05
17-10   € 107,50    €   54,70               €   8,20
24-10   € 139,20    €   91,35               € 19,20
31-10   € 326,30    € 105,90
 
Collectebonnen
Veel mensen hebben maar weinig of geen contant
geld in de portemonnee en dat komt de collecteop-
brengst niet ten goede. Daar komt bij dat het voor
ons lastiger wordt om geld te storten op de bankre-
kening en het gaat ook steeds meer geld kosten.
“De klant centraal” zijn ze bij de bank blijkbaar al
weer vergeten.
Misschien hebt u wel eens overwogen om met
collectebonnen te gaan werken, dan is dit het mo-
ment. Wij raden iedereen, die nog geen collecte-
bonnen gebruikt, aan dit nu te gaan doen.
Het is heel eenvoudig en werkt als volgt:

1. U maakt een bedrag over op de bankrekening
van de Protestantse Gemeente Schaarsber-
gen, rekeningnummer NL91RABO0303919981,
graag een veelvoud van 20 euro.

2. U kunt kiezen uit bonnen van 1 of 2 euro.
3. In de omschrijving geeft u aan hoeveel bonnen

u van 1 en/of 2 euro u wilt.
4. De volgende zondag krijgt u de bonnen van

mij overhandigd.
 
Henny Roelofsen

UIT DE GEMEENTE
 
 
Overleden:
Mevrouw Curré-Gastelaars in de leeftijd van 88 jaar,
zij woonde aan de Deelenseweg
 
Verhuisd:
Mw Jellemine Eshuis vanuit de Schelmseweg weer
terug naar de
Bakenbergseweg 258-11, Huis Morgenster
Dhr Peter Helmink heeft een nieuw nummer, nu aan
de Bakenbergseweg 258-39,
Huis Zilverster
 

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE
Op zaterdag 6 november jl. is de beroepingscommis-
sie van start gegaan. Na een hernieuwde kennisma-
king hebben we de taken verdeeld. De commissie ziet
er als volgt uit: Ria Avink (vicevoorzitter), Marcel Bax,
Henny Beijer, Jaap Breur (secretaris), Wim van der
Kooij, Monique Steenkamer (vicesecretaris), Ineke
Tiemens en Ad Paul (voorzitter). De communicatie
met de kandidaten, kerkenraad, consulent en ge-
meente verloopt in principe via de voorzitter. Schrifte-
lijke communicatie per post en per email verloopt via
de secretaris.
Else van Setten heeft ons een introductie gegeven in
de te doorlopen stappen, in ‘Do’s and Don’ts’ bij het
voeren van gesprekken en de ‘zin en onzin van het
horen’. Wij bedanken haar dat ze ons met haar kennis
en ervaring op gang geholpen heeft. Voor vragen en
advies kunnen we ook terecht bij onze consulent: Ds.
Monique Maan.
We hebben een selectiematrix opgesteld met de be-
langrijkste competenties. Ook hebben we een adver-
tentie opgesteld. Zodra de goedkeuring van de Clas-
sis en de CCBB er is (noodzakelijk om een predikant
te mogen begroeten), dan kan de vacature gepubli-
ceerd worden. De advertentie met aanvullende infor-
matie wordt dan geplaatst op de site van de Dorpskerk
en op de site van de PKN. Daarnaast wordt bij het
secretariaat van het team Mobiliteit van de Protestant-
se Kerk de advieslijst van beroepbare predikanten
aangevraagd.
 
OPROEP AAN DE GEMEENTELEDEN!
Wij stellen u als gemeentelid in de gelegenheid aan
ons namen op te geven van door u geschikt geachte
predikanten. Deze opgaven zullen voorzien moeten
zijn van een motivering of argumentatie en van de
naam van degene die de opgave doet. Graag uiterlijk
9 december a.s. uw opgave aan de secretaris van de
beroepingscommissie, Jaap Breur, per email in-
fo@jaapbreur.nl.
Als deze opgegeven predikanten beroepbaar zijn, dan
worden ze door ons geattendeerd op de vacature.
Namens de beroepingscommissie, Ad Paul
(tel. 06 462 57 687)
 
GEEN SAMEN OP STAP IN
DECEMBER
We hebben donderdag 11 november genoten
met elkaar in Bennekom! Voor de maand
december is er geen ‘Samen op Stap’ gepland.
In het nieuwe jaar willen we weer met elkaar
weggaan.  Daar leest u in de volgende Kerk
klok meer over.
Gerra van Hunen

6



DE DIACONIE
Dat we weer met een beperkt aantal personen de
kerkdiensten mogen bezoeken heeft zeker invloed op
de collecte. Niettemin hebben we afgelopen maand
toch weer een paar flinke opbrengsten gezien.
Bij het afscheid van Hette Domburg collecteerden we
voor Kerk in Actie. Hette mag daarvoor een nadere
bestemming uitkiezen. Op dit moment is dat doel nog
niet bekend, maar wel, wat deze collecte heeft opge-
bracht. Maar liefst 561,30 euro!!
De Diaconie zegde toe om de opbrengst te verdubbe-
len uit het eigen tegoed. Dat betekent dus, dat Hette
als afscheidscadeau van de Diaconie een bedrag van
1.122,60 euro meekrijgt. Dat is wel een heel mooie
binnenkomer in zijn nieuwe functie bij Kerk in Actie.
Aan eenieder veel dank, die hier een bijdrage aan
leverde. Als Hette een keuze heeft gemaakt voor welk
doel dit bedrag zal worden bestemd, zullen we u in
een volgend bericht daarover informeren.
 
En dan onze Najaarsactie: Wat een geweldige start
maakten we op 7 november jl. bij de Oogstdienst. Het
doel, waarvoor dit jaar is gekozen, een nieuwe duo--
fiets voor de bewoners van Het Schild (woon/zorgcen-
trum voor blinden en slechtzienden in Wolfheze)
spreekt kennelijk zo goed aan, dat de opbrengst van
de veiling van de ingebrachte oogstproducten maar
liefst 900 euro opbracht. Wat een geweldig hoog
startbedrag. Dat danken we toch vooral ook wel aan
de inzet van onze veilingmeester Aletta met haar
assistent Ad (Paul). De bedragen, die werden gebo-
den voor cakes, bloemstukjes, jam, etc. gingen de
reguliere prijzen voor deze producten ver te boven.
Op zo'n moment laten we ons, als Kerkgemeente
Schaarsbergen weer eens van onze beste kant zien.
Dat mag hier best wel even gezegd worden.
Maar…. de actie is nog lang niet afgelopen. We col-
lecteren de hele maand december nog door.
Voor eenieder, die niet in staat is, om naar de kerk te
komen tijdens de zondagse diensten en dus het col-
lectemandje bij de uitgang mist, is er ons banknummer
NL51 RABO 0303 9182 76 ten name van Diaconie
Protestantse Gem. Schaarsbergen.
Op deze rekening kunt u bijdragen aan onze Najaars-
actie.
Graag bij de omschrijving vermelden: Duo-fiets.
Laat ook in deze decembermaand uw hart spreken.
Samen zorgen we ervoor, dat in het komend jaar er
weer heel veel duo-fietstochtjes kunnen worden ge-
maakt in de mooie omgeving van Het Schild in Wolf-
heze.
 
Met diaconale groet,
Henny Beijer

KINDERKERKNIEUWS  
Als jullie deze Kerkklok lezen, dan hebben we de
Eerste Advent al gevierd eind november. Omdat
Tweede Advent op 5 december, Sinterklaas, valt en
we weten dat dit niet erg handig is, komen we weer
samen op zondag 12 december. Het is dan de Derde
Advent. We beginnen in de kerk en gaan daarna naar
het Dorpshuis. Leuk als jullie een vriend of vriendin
mee kunnen nemen. Tussen deze zondag en Kerst
krijgen jullie nog een cadeautje thuisgebracht. Wat het
is… een verrassing! Dit jaar is er geen Kinderkerst-
avond-viering in de kerk, zoals we dat jaren gewend
waren. Er is iets anders bedacht. We hopen dat dat
wel door kan gaan! Zo leuk dat jullie allemaal en ook
jullie ouders meespelen op Kerstavond tijdens de
Kerstavondrondwandeling!
Bea, Chantal en Gerra
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REGENBOOG OP DE KERK
Foto: Raoul Alblas

DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 14 december a.s. komen we
weer bij elkaar en gaan we traditiegetrouw een
kerststukje maken.
We zien u dan graag om 14.30 uur in het Dorpshuis.
Denkt U aan de QR-code?
amens de leiding
Hennie van Hunen, 026-3511147

Rogier van der Weyden (visitatie)
zie pag. 3

BELEEF HET MEE !! KERSTAVOND-
WANDELING 24 DECEMBER
 Het kerstverhaal met levende beelden
 
Waar:         Rondom de Dorpskerk in Schaarsbergen
 
Hoe laat:    Afhankelijk van je inschrijving
                  tussen 16.30-18.30 uur
 
Hoe lang:  Rondwandeling duurt ongeveer 30 minuten
                  Daarna in de kerk max. 30 minuten:
                  drinken/iets lekkers, Kerstliedjes zingen
                  en een Verhalenverteller
 
Voor wie:   Vooral voor gezinnen met kinderen
 
Onkosten:  Vrijwillige bijdrage, na aftrek van de
                  onkosten gaat het geld naar Geef licht”
                  Vluchtelingenkinderen in Griekenland
                  via Kerk-in-Actie
 
Parkeren:  Op het terrein van het IFV aan de Kemper-
                  bergerweg tegenover de Dorpskerk
 
KOM JE OOK ??          SCHRIJF JE IN !!
https://www.dorpskerkschaarsbergen.nl/
kerstavondwandeling2021
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Afscheid van Hette Domburg
We hadden op 31 oktober een mooie afscheidsdienst van Hette en daarna een leuke bijeenkomst met aan
het slot een optreden van een Afrikaans drietal die er in slaagden om de voetjes massaal van de grond te
krijgen. Een geslaagde bijeenkomst, waaraan we met genoegen (maar ook met spijt vanwege Hette's vertrek)
aan terugdenken.
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SAMEN OP PAD
Elf november gingen we op pad en wel naar het kijk
en luistermuseum in Bennekom. We werden gastvrij
ontvangen en naar een een zaal met allerlei prachtige
speeldozen, orgels en pianola s  gebracht. We kregen
van een vrijwilligster uitleg over alle mooie apparaten
die we zagen en ze kon ook al onze vragen beant-
woorden.Ingeseind door??????? werd Teun naar
voren gehaald en hij mocht een stukje spelen op een
mooie pianola  en ook Peter was erg blij ,dat hij aan
een draaiorgeltje mocht draaien. We kregen ook nog
een uiteenzetting over mutsen van voor 1800, waar-
aan je kon zien hoe rijk de dames waren aan het
aantal plooien in de muts. Heel kunstig gemaakt.
Vanaf 12 jaar droegen de meisjes al mutsen in Ben-
nekom.
Heerlijk koffie gedronken. Alles wordt geregeld door
vrijwilligers, het lijkt onze kerkgemeenschap wel,
fantastisch. Bij "de Landing" in Schaarsbergen weer
heerlijk gegeten en daarna tevreden, vol indrukken
naar huis.
Met heel veel dank aan de vrijwilligers Gerra en Niels,
die er weer voor zorgden dat alles op rolletjes liep. In
januari hopen we weer" Samen op pad"te gaan.
 
Hans en Margot Meijerink

 TERUGBLIK OP DE THEMA-AVOND
‘OMGAAN MET VERLIES’
Donderdagavond 11 november jl. kwamen er ruim 30
mensen bijeen voor de thema-avond over ‘Omgaan
met verlies’.
Mevrouw Kim Heij, plaatsgenote uit Schaarsbergen,
heeft ons meegenomen in een aantal schema’s die in
het verleden zijn gemaakt door vooraanstaande on-
derzoekers en dat op alle vormen van verlies gelegd
kan worden. Denk hierbij aan verlies van een dierba-
re, verlies van gezondheid, echtscheiding etc.
De kijk op de processen die rondom dit thema spelen
is in de loop van de tijd veranderd. Waar men eerst
uitging van ongeveer vaststaande perioden van ont-
kenning, boosheid, verdriet en aanvaarding, is er in
de loop van de jaren erkend dat het meer en meer een
heen en weer gaande gang is tussen verlies- en
herstelgericht leven. Het een gaat niet zonder het
ander.
De beste uitweg uit het land rouw, is erdoorheen gaan
op je eigen manier. Niet met een boog eromheen, want
dan komt er ook geen moment waarop je kunt zeggen:
ik ben eruit. Weggaan doet verdriet om een dierbare
nooit, maar je kunt wel leren omgaan met verdriet.
Er hoeft maar een aanleiding te zijn of dat rauwe ge-
voel van rouw komt weer terug. ‘Maar op zeker mo-
ment kun je wel weer normaal in het leven staan, zelfs
gelukkig zijn. Als je het verdriet hebt genomen, kun je

ook het geluk weer nemen. Dat hoort bij elkaar; rouw
is de achterkant van liefde. Iemand of iets die/dat
belangrijk voor je was, wil en kun je niet loslaten. Maar
je mag wel de stap naar het leven weer maken.
De overstap naar een woord over troost werd op een
mooie manier gemaakt door ons gemeentelid Sake
van de Wall. Troost van een moeder, troost in woord
en gebaar, troost in stilte. Er zijn voor iemand met
verdriet. Zwijgen is ook een vorm van troost, zo liet hij
met voorbeelden uit de Bijbel zien. We schrikken vaak
van het verdriet van een ander, weten er niet goed
raad mee, we willen er iets aan doen, maar weten niet
wat. Machteloosheid ten top. Gun vooral iemand met
verdriet de tijd, laat hem of haar niet in de steek: er
zijn is meer waard dan wat ook.
 
Een thema om over na te denken.
Else van Setten

VRAAG OM HELPENDE HANDEN
Op Kerstavond organiseren we een Kerst
tocht voor de jeugd. Daar gaat heel veel tijd
en voorbereiding inzitten. Om die last een
beetje te spreiden hebben we de volgende
vragen:
Wie kan en wil ons op Kerstavond helpen na
half 8 om het kerkterrein op te ruimen na de
kerstrondwandeling? Zodat ook de organi
satie nog wat Kerstavond “overhoud en
vrij” is?
Wie wil ons helpen na de Kerst met het
wassen en strijken van de kerst verkleed
kleding die we geleend hebben van de kerk
in Oosterbeek?
 
Graag aanmelden bij Gonny Hoogendam
telnr. 4425088 of Gerra van Hunen telnr.
4450289
 

KERSTAVONDWANDELING 24 DE-
CEMBER : BELEEF HET MEE !
Dit jaar willen we op Kerstavond in plaats van een
Kinderkerstviering in de kerk, een wandeling langs
“levende taferelen” uit het Kerstverhaal maken. Zodat
je het meebeleeft! Geweldig dat er zoveel mensen aan
meedoen op deze avond!!
In de tijd dat het Kerstverhaal zich afspeelde waren
de Romeinen de baas. Je moest je inschrijven, ook
dat doen we nu. 
https://www.dorpskerkschaarsbergen.nl/
kerstavondwandeling2021
De tocht is mogelijk tussen 16.30- 18.30 uur, afhan-
kelijk van het door U geplande tijdslot. Houd U aan
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dagavond 16 december, reservedatum maandag 20
december.
Op donderdagavond 13 januari voorlopig plannen is
ook mogelijk, reservedatum 17 januari.
Aanmelden bij: duurzaam.schaarsbergen@gmail.
com
 
Werkgroep Duurzaam Schaarsbergen,
Ad Paul
 
 

deze tijd, de Romeinen zijn streng!
Start bij de Pastorie, waar uw/je inschrijving gecontro-
leerd gaat worden en op papier ook kleine mensen
zich moeten inschrijven! Dan begint de route die niet
heel donker zal zijn. Het is ongeveer 30 minuten lopen
met steeds een stop, waar dan een stukje uit het
Kerstverhaal te zien is, zoals bijvoorbeeld de herberg
waar geen plaats meer is, de engelen, de herders in
het veld, kerstmuziek in de muziektent en natuurlijk
de stal, we sluiten af met gezelligheid en bezinning in
de kerk met wat drinken/lekkers, Kerstliedjes zingen
en een verhalenverteller. Alles bij elkaar zal het
maximaal een uur duren.
Bij heel slecht weer of aangescherpte maatregelen
moeten we het helaas niet door laten gaan.
Parkeren kan op de parkeerplaats van het IFV tegen-
over de kerk. Na afloop van de tocht graag weer de
parkeerplaats verlaten zodat er voor de volgende
mensen weer plek is!
de Kerstavondwandeling-organisatie,
Gonny Hoogendam, Else van Setten, Niels en Gerra
van Hunen
Voor vragen: gonnyhoogendam@gmail.com of gerra-
vanhunen@hotmail.com
 
DE WERKGROEP DUURZAAM
SCHAARSBERGEN
Wil je zien waar je energie kunt besparen bij je woning?
Loop dan mee met de warmtewandeling in Schaars-
bergen (coronaproof).
Met een specialist van het Energie Loket Midden
Gelderland maken we de warmtelekken van je woning
zichtbaar.
 
Deze wandeling is gratis. Het aantal deelnemers is
tussen 5-8 adressen bij elkaar in de buurt zodat er in
1 ½ uur van elke woning max. 2 foto’s met een
warmtebeeldcamera worden genomen en besproken.
De gegevens zijn globaal en niet geschikt om direct
verdere isolatiemaatregelen op af te stemmen. Om
goede opnamen te kunnen maken is het nodig dat de
verwarming deze dag ingeschakeld is. Als het niet
koud genoeg is (kouder dan 10oC) of het te veel re-
gent, dan kunnen er geen goede opnamen worden
gemaakt en moeten we uitwijken naar de reserveda-
tum. U kunt meer informatie vinden op de website van
het energieloket Midden-Gelderland www.elmg.nl.
 
De aanvang is ongeveer 19.00 uur. De warmtescans
zullen worden uitgevoerd door Ing. J(ohan) van
Rhenen, Wooncoach van Energieloket Midden Gel-
derland.
 
Bij voldoende aanmeldingen en passende weersom-
standigheden vindt een wandeling plaats op donder-

EEN BIJZONDERE KERSTKAART
U hebt dat vast ook…een doos of kast vol kerstspullen
om het in december weer gezellig mee te maken.
Sommigen dingen gooi je weg en andere dingen be-
waar je. Zo hebben wij bijvoorbeeld kerstkaarten, die
we bijzonder vinden, bewaard. Zoals kaarten met fo-
to’s van mensen waar we van houden, maar ook bij-
zondere teksten.
Deze is er één van: Jezus, wat doe jij nou? Staat er
op de voorkant. Dat maakt nieuwsgierig naar de in-
houd!  Als je de kaart opent staat er aan de linkerkant
met witte letters op een zwarte ondergrond:
 
Jezus,
Het is niet alleen je slaapplek, die stal,
Maar ook wie je bent Jezus, je bent zo radicaal anders.
Je ontmoet de armen, tegenover wie ik me geen
houding weet te geven.
Je bezoekt de zieken, voor wie ik geen tijd maak.
Je trekt op met de randfiguren, aan wie ik liever
voorbijloop.
Je was dakloos en vroeg zelfs mensen je te volgen.
Je zet mijn wereld op z’n kop!
 
Op de rechterkant staat in zwart op wit:
De wereld op z’n kop nodigt uit om aan de slag te gaan
met mijn eigen beeld van de wereld.
Voor wie geen vriend is, ik wil je ontvangen als een
vriend.
Voor wie ik niet ken, je bent geen vreemde voor me,
want net zo’n mens als jij ben ik. Verlangen we ten
diepste naar hetzelfde om te leven in vrede.
Op weg naar een nieuw jaar vol veranderingen.
Wij wensen jou de vrede van Kerst en licht in jouw
bestaan. Laat je ogen nooit wennen aan het donker.
(Mark en Jeske Alblas-v.d.Kamp)
 
In deze tijd, die zo anders is dan andere jaren komt
zo’n kaart weer “binnen”. De wereld staat op z’n kop…
en hoe kunnen wij dingen veranderen en er zijn voor
anderen, als er i.v.m. corona zo weinig mogelijk is…?
We hopen dat het dit jaar met Kerst wel mogelijk is
om naar de kerk te gaan en mensen te ontvangen.
 
Fijne feestdagen! Niels en Gerra van Hunen
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VERDER KIJKEN NOVEMBER 2021
Op 17 november waren we ’s middags met 9 kinderen
te gast bij stichting Kruispunt aan de Spoorwegstraat,
de opvang voor dak- en thuislozen. Chris de pastor
ontving ons en we stelden ons allemaal even voor.
Chris liet als inleiding een filmpje van het “klokhuis”
zien over een dakloze docent. Sommige kinderen
herkende de film en konden de vragen die erover
gesteld werden goed beantwoorden.
Ook Jan ,een dakloze man, was aanwezig en we
mochten hem van alles vragen, Jan was heel open en
de kinderen waren erg geïnteresseerd. Boven de
dagopvang is de nachtopvang gevestigd. Ook daar
mochten we een kijkje nemen. We zagen de voorraad-
kamer met o.a. kleding, zeep, shampoo e.d. Op de
gang stond een grote vriezer met daarin brood ( ge-
sponsord door bakkers) voor de bezoekers van de
nachtopvang. Er is 1 grote ruimte met aansluitend
douches en toiletten waar matrassen op de grond
gelegd worden en de mensen kunnen overnachten
voor €3,50 per nacht. Een goedkoop hotel zou je
kunnen denken. Volgens Jan niet ideaal om te slapen
omdat je van iedereen geluiden hoort en je je tas met
bezittingen gebruikt als hoofdkussen, wat niet relaxt
ligt. Sommige bezoekers slapen met hun schoenen
aan om er zeker van te zijn de volgende dag de
schoenen nog te hebben.
Tot slot had Chris nog een kwis voor ons waarbij we
het antwoord moesten laten zien door links “ja” en
rechts “nee” te gaan staan. Bij de vraag “ken je een
dakloze?” konden we allemaal op “ja” gaan staan! Een
hele leerzame middag voor ons allemaal! We bedank-
ten Chris en Jan hartelijk en lieten nog wat lekkers
voor hen en appels en bananen voor de bezoekers
van “Kruispunt” achter. 
 
Ons volgende bezoek zal aan Vitens zijn op 12 janu-
ari.
Nicolien en Gerra
 

SCHREUDER HUIZEN
Dit is voor vele Schaarsbergers een bekende instelling
voor mensen met een beperking.  Inmiddels is
Schreuder gefuseerd met een soortgelijke instelling
en heet het geheel nu Elver. Aan de vestiging in
Schaarsbergen wordt op dit moment hard gewerkt aan
een nieuwbouwcomplex, dat haar voltooiing nadert en
waarin ook een tweetal leden van onze kerk (Jellemien
en Peter) worden gehuisvest. Al met al reden om aan
het verzoek te voldoen om een oproep te plaatsen in
ons kerkblad voor vrijwilligers. Hieronder vindt u die
oproep 

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS !
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de zorg en
aandacht voor onze bewoners en deelnemers: men-
sen met een verstandelijke beperking. Als vrijwilliger
bent u de extra helpende hand, de ondersteuning van
onze vakmensen in de zorg. U maakt het voor onze
bewoners en deelnemers mogelijk om actief mee te
doen. Uw aandacht maakt voor hen een wereld van
verschil. Onze bewoners, deelnemers en medewer-
kers kijken uit naar uw komst en vertrouwen op uw
inzet. Samen met de bewoners/deelnemers, begelei-
der en verwanten bereiden we de samenwerking goed
voor en steunen we u in uw werk voor Elver. Hoe doen
we dat?
Om te beginnen ontmoet u de coördinator vrijwilligers-
werk. Samen bespreken we wat u voor de bewoners/-
deelnemers van Elver wilt en kunt betekenen. De
vraag van onze bewoners/deelnemers staat hierin
centraal. Daarnaast gaan we uit van uw mogelijkhe-
den, wensen en interesses. Zo kunnen u en onze
bewoners en deelnemers er beiden van genieten. U
krijgt in het eerste gesprek ook informatie over alles
wat Elver u kan bieden.
Meedoen of meer weten?  Bel 0314696911 of mail
naar vrijwilligerswerk@elver.nl
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DUUR(Z)SAAM
Meer, meer, meer …
Hebt u uw verlanglijstje al klaar? Het is immers de tijd
van cadeautjes. Is er nog veel dat u graag wilt hebben
of vindt u het lastig om weer een nieuw cadeau te
bedenken, omdat u eigenlijk alles al heeft?
We zien dat er steeds meer producten worden aan-
geboden en dat de commercie ons steeds meer
spullen aan wil smeren. Waar je vroeger een kadetje
met kaas kocht (waar alleen een kadetje, boter en
kaas (of ham) voor nodig was) is dat inmiddels uitge-
breid tot een broodje gezond, waar tomaat, ham,
komkommer, een ei, sla, enz. bij is gekomen en het
kadetje is vervangen door een pistoletje of stuk stok-
brood. Ook in de supermarkt verschijnen regelmatig
nieuwe producten, soms uit verre landen.
Het is logisch dat er nieuwe dingen worden bedacht
en dat die vaak bestaan uit een toevoeging van wat
er was (iets weglaten lijkt namelijk een stapje terug)
en er zijn veel mensen die hun brood verdienen als
‘productontwikkelaar’. Van hen wordt verwacht dat ze
nieuwe producten bedenken.
Het is dus nu aan ons om te bepalen of we die nieuwe

KERSTWANDELING 24 DECEMBER :
KOM JE OOK ? SCHRIJF JE IN !!
Https://www.dorpskerkschaarsbergen.nl/
kerstavondwandeling2021

dingen kopen of dat we besluiten dat we wel genoeg
hebben. Dat scheelt keuzestress en ‘genieten van
genoeg’ is een belangrijke eigenschap voor gemoeds-
rust.
 
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG Elst
 
DUURzSAAMheidstip:
We hoeven niet steeds nieuwe dingen erbij te kopen.
Geniet van genoeg.
Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@gmail.
com
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Nog even een terugblik op de zeer ge-
slaagde ontmoeting met onze twee
Afrikaanse gasten

op de foto met hen, die zich ingespannen hebben om

hen een warm welkom te bereiden
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