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AGENDA
 2 januari       Nieuwjaarwensen, Dorpshuis, na de
                      kerkdienst
11 januari      Ouderenkring, Nieuwjaarsbijeen-
                      komst, 11.00-14.00 uur, Dorpshuis
12 januari      Verder Kijken …, les over water en
                      bezoek aan “La Cabine”
13 januari      Samen op Stap, bezoek aan het
                      Tegelmuseum in Otterlo
18 januari      Bijbelkring, 10.30-12.00 uur, Dorpshuis
23 januari      Kinderkerk Schaarsbergen op bezoek
                      bij Kinderkerk Oosterbeek
 1 februari      Bijbelkring, 10.30-12.00 uur, Dorpshuis

INHOUDSOPGAVE
2   Colofon-Agenda-Inhoud
3   Meditatie-Bij de kerkdiensten
4   Idem
5   In memoriam
6   Bericht van overlijden-Bijbelkring-Leesgroep-
     Wist u dat..
7   Nieuws van de kerkenraad-Collecten november
8   Beroepingscommissie-Streamen kerkdiensten-
     Samen op Stap- Verder
9   Diaconie-Aktie Kerkbalans
10 Kinderkerknieuws-Ouderenkring
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WAAR DE DINGEN SPREKEN VAN
GOD …
 
Bij de opening van de kerkenraadsvergadering, die
begin december door Henny Roelofsen werd ver-
zorgd, las hij ons een deel van een overweging van
Ds.Jos Aarnoutse voor uit een bezinningsmoment in
de Sint Joriskerk te Amersfoort.
“Wij hebben plekken nodig en momenten en gemeen-
schappen, waar de dingen spreken van God.  Daar-
voor moeten wij ons steeds inzetten.
 
De kerk is zo breed als de wereld wijd is, dat huis van
Christus. Met vogels van diverse pluimage. De mus
en de zwaluw zijn er thuis. Rustige types en snelle
figuren. Mensen van alle soorten, kleuren en maten.
God is een gulle god en gaat ongekend diep om, waar
je ook uithing in het leven, je thuis te brengen. En je
weet: thuis is niet de plek als zodanig, maar het gevoel,
de ervaring. Hier gaat het om mijn bestemming, hier
moet het veilig zijn, hier gaat het op zielsniveau om
de connectie met God. Hier gaat het om gezien en
bemind te worden, om genade en troost, maar ook om
prikkeling en uitdaging. Tot navolging van Christus.
Want je leeft niet om naar de kerk te gaan, maar je
gaat naar de kerk om te kunnen leven. Je leeft niet
om het geloof, maar je gelooft om te kunnen leven.
Om gesterkt je taken en bezigheden aan te kunnen.
Ook om af te ronden en afscheid te kunnen nemen,
als het zover is.
 
Gebed
 
Wat een voorrecht om ons te kunnen inzetten voor uw
huis. Soms voelt het als een last, als een plicht die op
ons drukt. Maar we maken er soms ook wel iets heel
groots van, alsof het afhangt van ons of van de manier
waarop wij het voorstaan, en raken we zomaar, als
we niet oppassen, verwikkeld in allerlei strijd. Strijd
met anderen, strijd met onszelf.
Heer, maak gij ons lichter, dat we ons laten dragen
door uw Heilige Geest. Dat wij steeds weer de vreug-
de hervinden om ook met hen, die anders zijn dan wij,
samen te blijven bouwen aan uw kerk, aan uw ge-
meente, aan uw wereld ook, zolang Gij ons het licht
laat zien.
Geef ons een vreugdevolle dag, tot inspiratie en be-
zinning. Wees met ieder,die een taak heeft. Wij bidden
om uw zegen en om uw nabijheid, ook voor hen die
vandaag zich met ons verbonden weten.
 
Zie ons aan in Christus, Jezus, onze Heer
Amen

BIJ DE KERKDIENSTEN
 
Zondag 2 januari, Eerste zondag na Kerstmis, ds.
Wim van der Kooij,
aanvang 10.00 uur. Aansluitend Nieuwjaarswen-
sen in het Dorpshuis.
 
Wij lezen op deze eerste zondagmorgen van het
nieuwe jaar Mattheüs 1: 18-25. In deze dienst valt het
accent op J O Z E F. Ja, wat weten wij eigenlijk over
Jozef, de man van Maria? Eigenlijk niet zoveel. Eén
ding wel: hij was verliefd op Maria. Hij zal daar ook zo
zijn dromen bij gehad hebben…bezig gegaan zijn met
plannen opzetten…hoe gaan ze dat straks samen
doen en het samen maken. Zo doen wij dat toch ook
in ons leven en zeker nu we weer een nieuw jaar in-
gegaan zijn. Nieuwe plannen voor 2022. Het Bijbel-
verhaal dat we vanmorgen lezen vertelt dat het soms
heel anders kan gaan dan je het zelf plande en dat
Jozef moet leren om zijn eigen plannen bij te stellen.
Dat gaat zeker niet vanzelf, ook niet in ons leven en
daar willen we in deze dienst over nadenken, alsook
over die toch wat vreemde vertaling in Mattheus 1: 25
“hij, Jozef, had geen gemeenschap met haar voordat
ze haar zoon gebaard had” (er zijn Nederlandse ver-
talingen waar deze zin anders luidt).
Ouderling: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
Kinderkerk: Ja
 
 
Zondag 9 januari, Tweede zondag na Kerstmis, ds.
Rob Fechner, aanvang 10.00 uur
 
Bij de lezingen staan we allereerst stil bij een loflied
van Jesaja, uit de tijd dat het oude volk leefde onder
grote druk vanwege binnenlandse problemen en een
dreigende aanval vanuit Assyrië. Men was radeloos
en verdeeld en verder weg van God dan ooit. In hun
verdooldheid zendt God hen via de profeet Jesaja een
boodschap over redding, eenheid en een toekomst in
Gods Handen. Er zal weer vreugde zijn en licht in hun
duisternis, God laat hen niet in de steek!
De tweede lezing is echt een traditionele op deze
tweede zondag na Kerstmis: de dag die als vanouds
“zondag Naamgeving” heet. In de Evangelielezing
staat hoe Jezus met zijn ouders naar de tempel in
Jeruzalem gaan “om Hem aan de Heer aan te bieden.”
Een zekere Simeon, iemand die al ver op leeftijd is,
neemt Jezus in zijn armen en looft God in prachtige
woorden omdat God Zijn Beloften waarmaakte, maar
er gebeurt nog veel meer. We kunnen gerust zeggen
dat hier duidelijk wordt dat Jezus degene is waar men
al zo lang op wachtte: onze Bevrijder, Onze Heiland,
Licht in onze duisternis en Redder voor de wereld!
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Mooi om te zien hoe in de kern het loflied van Jesaja
tot uitdrukking komt in de lezing uit het Evangelie van
Lucas. Vandaag dus weer een echte Jezus zondag
en daarom is de liturgische kleur ook Wit!
Eerste lezing: een loflied uit het boek Jesaja 12: 1-6
Tweede lezing: uit het Evangelie van Lucas 2: 21-40
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Alieke Termeer
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 16 januari, ds. Susanne van der Sluijs,
aanvang 10.00 uur
 
We lezen deze zondag uit Mattheüs 5. Jezus zet zijn
eerste stappen in Israël als verkondiger van het goede
nieuws. In de beroemde Bergrede onderwijst hij de
mensen en geeft hij de richtlijnen voor het koninkrijk
van God. Er is werk aan de winkel, voor Jezus, voor
zijn volgelingen en voor ons. Hij heeft het verschil
gemaakt door, komende van God, het licht in de
duisternis te laten schijnen, zieken te genezen, zonde
en dood teniet te doen. Ook wij zullen het verschil
moeten maken. Het is onze opdracht als toekomstige
bewoners van zijn koninkrijk het licht van de Messias
door te geven en het zout van de aarde te zijn.
Wees verschillig.
Eerste lezing: Jesaja 43: 9-13A
Tweede lezing: Mattheüs 5: 13-17
Ouderling: Else van Setten
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 23 januari, ds. Klaas Eldering, aanvang
10.00 uur
 
Back home
Als jonge rabbijn van een jaar of dertig gaat Jezus
naar Nazareth, waar hij is opgegroeid. Op de Sabbath
mag hij voorgaan in de synagoge. De profetenlezing
uit Jesaja 61 breekt hij iets eerder af. Hij leest nog wel:
“… om een genadejaar van de Heer uit te roepen”,
maar niet de laatste regel: “en een dag van wraak voor
onze God”. Er breekt geen tijd aan van wraak en
vergelding, maar een genadejaar van de Heer. Met
dié insteek begint Jezus zijn publieke optreden! Hij
brengt een góede boodschap, een evangelie. En hij
tovert de nieuwe tijd niet tevoorschijn; nee, de bood-
schap klinkt in de oren van zijn hoorders. Het gaat in
vervulling, waar horen tot doen wordt.
We lezen Jesaja 61,1-9 en Lucas 4,14-21
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 

 
 
Zondag 30 januari, ds. Irene Pluim, aanvang 10.00
uur
 
Op deze zondag zien we hoe Jezus steeds meer zijn
weg volgt. Hij roept mensen om zich heen die hij de
moeite waard vindt. Het gaat over volgen en je hart
volgen, zijn wie je bent. 
We beginnen de viering met het lied 975:
‘Jezus roept hier mensen samen, die in woord gebed
en lied,
Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet
Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon die
mensen kent
prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft
toegewend’
Een mooi lied om de eerste maand van het nieuwe
jaar mee af te sluiten en de viering te beginnen. Het
geeft bedding aan ons samenzijn en aan onze eigen
geroepen worden.
Ouderling: Else van Setten
Lector: Marjoh Verstraten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 6 februari, ds. Ineke van Middendorp,
Werelddiaconaatszondag,
aanvang 10.00 uur
Toelichting in de volgende Kerkklok
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
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IN MEMORIAM PIETER JOHANNES
DE BOOYS
 
Op zondag 17 oktober is thuis in Wolfheze Pieter
Johannes de Booys overleden.
Pieter werd in 1928 in Indonesië geboren en kwam in
de jaren dertig met zijn ouders en enige zus naar
Nederland. Zij zetten een fotozaak op aan het Jans-
plein in Arnhem en later nam Pieter die zaak over.
Behalve dat hij fototoestellen verkocht, maakte hij zelf
ook foto’s, waaronder enkele bekende uit de oorlogs-
jaren.
 
Zijn eerste vrouw Emi stierf al op jonge leeftijd. Zij
hadden samen twee kinderen. Ook met zijn tweede
vrouw Froukje kreeg Pieter twee kinderen. Tijdens zijn
werkzame leven nam de zaak al zijn aandacht in be-
slag. Na zijn pensioen kwam er meer tijd voor andere
dingen en heeft Pieter als vrijwilliger onder andere
gevangenen bezocht. Met kinderen en kleinkinderen
maakte hij ook verre reizen.
Toen hij gaandeweg bijna blind werd, verhuisde Pieter
vanuit Arnhem naar verzorgingshuis Het Schild in
Wolfheze. Daar heeft hij nog een goede tijd gehad.
De laatste maanden ging zijn gezondheid achteruit.
Hij kon dankzij de zorg van zijn vier kinderen thuis in
Wolfheze blijven en is in het bijzijn van zijn dochter
vredig ingeslapen.
 
Wij kenden Pieter als een optimistisch mens met een
groot vertrouwen in God. Hij was dankbaar voor alle
aandacht die hij vanuit de kerk kreeg.
Zaterdag 23 oktober jl. is zijn leven herdacht in een
kerkdienst hier in de Dorpskerk. We lazen daarbij uit
Psalm 139. Daarna hebben we Pieter naar zijn laatste
rustplaats gebracht op Moscowa. We wensen zijn
kinderen met hun partners, kleinkinderen en andere
nabestaanden troost en vrede toe.
 
ds. Hette Domburg
 
Na het overlijden van Pieter kregen we (de kerk) een
stapeltje bijbels en liedboeken uit zijn erfenis met de
vraag wie deze wilde hebben. Ik heb er 1 meegeno-
men, vooral om de tekst op de eerste pagina.
Marjan van Kleef
 

IN MEMORIAM REINA CURRE-
GASTELAARS
Op maandag 25 oktober is mevrouw Reina Curré –
Gastelaars in het hospice in Bennekom overleden.
Reina was 88 jaar.
Reina werd geboren in Wildervank als jongste in een
gezin met zeven kinderen. Al snel daarna verhuisden
ze naar Rheden, waar Reina verder opgroeide. Ze
trouwde in 1957 met Elbert Gerrit Curré. Haar man
werd jachtopziener van de Hoge Veluwe en ze gingen
wonen op Oud Reemst. Later kregen ze een woning
binnen het Nationaal Park de Hoge Veluwe.
Ze kregen twee zonen.
 
Reina was een hardwerkende en gastvrije vrouw die
haast dagelijks gasten ontving. Daarnaast had ze een
grote liefde voor honden. Jarenlang had ze een hon-
denpension aan huis. Het plotselinge overlijden van
haar man in 1993 raakte haar diep. Ze had daarna
moeilijke jaren, maar herstelde toch weer met de hulp
van mensen om haar heen. Haar jeugdvriend Wim
Jansen was een grote steun voor haar.
 
Vorig jaar werd Reina ziek. Ze had kanker en kon niet
meer geopereerd worden. Zo lang mogelijk bleef ze
thuis wonen. Dat was inmiddels aan de Delenseweg
vlakbij Hoenderloo. Ze genoot van de natuur en van
de vele vogels voor het raam. Toen het niet meer ging
verhuisde ze naar het hospice in Bennekom. Daar is
ze uiteindelijk vredig ingeslapen.
 
De afscheidsdienst heeft vrijdag 29 oktober plaatsge-
vonden in deze kerk. Daarbij lazen we uit 1 Korintiërs
13, over de liefde. Na de dienst hebben we Reina naar
haar laatste rustplaats gebracht op Vredenoord, waar
ze is begraven bij haar man.
We wensen Arnoud en Elles, Alexander en Tiny troost
toe en de nabijheid van God.
 
Ds. Hette Domburg
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BERICHT VAN OVERLIJDEN 
Op 23 november jl. overleed ons oud-gemeentelid Cos
Bakker. Velen van u zullen zich haar nog herinneren.
Zij woonde jarenlang met haar man Niek in de Hoog-
kamp en beiden waren trouwe kerkgangers in onze
gemeente.  Uiteindelijk verhuisden ze naar Wouden-
berg, waar hun kinderen wonen. Niek overleed vorig
jaar en Cos, die al geruime tijd in een verpleeghuis
werd verzorgd, is hem nu gevolgd.  Wij herinneren hen
beiden als een warm meelevend en blijmoedig echt-
paar.
Teun Alblas

BIJBELKRING GENESIS
Na een kleine stop rond de Kerstweken, gaan we
in januari weer aan de slag.
De afgelopen drie keer zijn we bezig geweest met
Genesis 1 en de komende tijd gaan we verder met
Genesis 2.
De volgende 2 data zijn op dinsdagmorgen 18
januari en 1 februari 2022 in het Dorpshuis achter
de kerk in Schaarsbergen van 10.30-12.00 uur.
 
ds. Wim van der Kooij
 

LEESGROEP GELOOF EN ECONOMIE
Ruim 3 jaar geleden is op initiatief van Hette Domburg
de leesgroep Geloof en Economie gestart. Centraal
staan vragen als: wat is –sociale-rechtvaardigheid,
wat zijn de gevolgen van de gangbare visie op eco-
nomie waarbij de nadruk ligt op groei en het maken
van winst, wat is een goed leven en een goede sa-
menleving? Al snel kwam ook het onderwerp Duur-
zaamheid aan de orde. Ons handelen heeft immers
grote invloed op klimaat en milieu. De problemen die
op ons afkomen zijn groot en we hebben als leesgroep
niet de illusie dat wij vanuit Schaarsbergen het tij
kunnen keren en de wereld kunnen veranderen (was
dat maar waar!), maar wat wel kan is kijken wat we
als individu/ kleine gemeenschap kunnen doen aan
de groeiende ongelijkheid die ertoe lijdt dat steeds
meer mensen “aan de kant staan” en niet meer mee
kunnen komen in de maatschappij, zelfs niet in een
welvarend land als Nederland. Ook op het gebied van
duurzaamheid kunnen we zelf veel doen. Het zal de
problemen niet oplossen, maar wel een kleine bijdra-
ge leveren aan een oplossing: alle kleine beetjes
helpen. Het is verrassend actueel wat oude boeken
als de Bijbel en de geschriften van Calvijn te zeggen
hebben over goed rentmeesterschap en de omgang
met mensen die het op eigen kracht niet redden.
Het laatste dat we onder leiding van Hette hebben
besproken waren een aantal artikelen uit de bundel

“Het groene normaal” waarin de auteurs (een van hen
is de bekende weerman Reinier van den Berg) een
verband leggen tussen groen handelen en hun geloof.
Na het vertrek van Hette, was Wim van der Kooij
gelukkig bereid het stokje over te nemen. Wij zijn nu
bezig met “Hoe handel ik eerlijk” van Matthias Olthaar
en Paul Schenderling. Het boek gaat over een Neder-
landse rozenkweker die besluit zijn bedrijf naar
Ethiopië over te brengen. Johan, de hoofdpersoon, is
een sociaal bewogen, christelijke ondernemer die er
oprecht van overtuigd is dat hij ten opzichte van zijn
werknemers en het milieu eerlijk en verantwoord
handelt. Het blijkt in de praktijk allemaal anders uit te
pakken. Lies van der Kooij geeft hier elders in dit blad
een aantal voorbeelden van.
In het nieuwe jaar willen wij een spreker uitnodigen
om in een grotere bijeenkomst met belangstellende
gemeenteleden en inwoners van Schaarbergen over
bovenstaande onderwerpen van gedachte te wisse-
len. Als u suggesties hiervoor heeft, een boek wilt
aanbevelen of in de toekomst aan deze leesgroep deel
wilt nemen graag doorgeven via moniquesteenka-
mer@hetnet.nl
 
Mooie kerstdagen en een goed en inspirerend 2022.
Namens de leesgroep,
Monique Steenkamer

GESPREKSKRING ECONOMIE
“WIST U DAT”
Wist u dat: het lezen van het boek “Hoe
handel ik eerlijk” heel wat gespreksstof op
leverde en dat wij sommige gedachten graag
met u willen delen.
Wist u dat: het gaat over rozenkweker Johan
die zijn bedrijf uit Nederland verplaatste
naar Ethiopië, maar daar door corona failliet
is gegaan.
Wist u dat: hij weer opnieuw wil opstarten
met de nobele gedachte om de inwoners daar
een meer humaan bestaan te geven, maar
daarvoor crowd-funding nodig heeft.
Wist u dat: hem voor ogen stond een verbe
tering van de leefsituatie van zijn werkne
mers door ze daar meer te betalen voor het
werk dat ze voor hem doen.
Wist u dat: een goed bedoeld streven soms
het tegendeel kan bewerkstelligen.
Wist u dat: één roos per dag 7 liter water
nodig heeft.
Wist u dat: zijn rozenkwekerij per dag 5 ½
miljoen liter water nodig heeft, wat in Ethio
pië uit de rivier en het grote meer, dat
dichtbij ligt, opgepompt moet worden.
Wist u dat: de vissen sterven door de chemi
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caliën die het bedrijf in het water loost.
Wist u dat: er een toename is van huidziektes,
kanker en onvruchtbaarheid omdat de
werknemers blootgesteld worden aan bestrij
dingsmiddelen.
Wist u dat: de mensen die daar wonen steeds
bozer worden, omdat de rivier al droog     
staat en ze met lede ogen aanzien dat het
waterpeil in het meer ook steeds lager wordt.
Wist u dat: de mensen daar nu zeggen: had
den we ons eigen kleine stukje bouwgrond
nog maar, waar we met een veel kleiner deel
van het watergebruik zelf onze groentes
konden verbouwen om van te leven en dat
we dan gelukkiger waren.
 
Lies van der Kooij
 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Dit is bij mijn weten een van de eerste keren dat een
‘gewone’ maandelijkse kerkenraadsvergadering
plaats vindt ‘s middags (en daarmee is deze gewone
vergadering dus toch weer ongewoon geworden...)
Naar aanleiding van de notulen vertelt Henny Roelof-
sen dat hij door het CCBB (Classicaal College voor
Beheer- en Beroepszaken) is benaderd met vragen
over de meerjarenbegroting. Waarschijnlijk vergadert
het CCBB deze week en daarna zal de solvabiliteits-
verklaring, nodig om te kunnen starten met het beroe-
pingswerk, verstuurd worden.
De Kerstmarkt is definitief afgelast in verband met de
corona-maatregelen.
De begroting voor 2022 wordt behandeld. Henny
Roelofsen als penningmeester, licht een aantal getal-
len toe. Post 80, opbrengsten onroerende zaken, is
wat lager door de leegstand van de pastorie. Het
geheel van baten en lasten samen is overigens pre-
cies in evenwicht, want wat aan de ‘batenkant’ over-
blijft wordt in een reservepotje gestopt. Ook de sala-
rispost van de predikant over de laatste twee maanden
van ‘21 wordt in dat potje gestopt.
Post 43, pastoraat, is wat lager begroot, want we
zullen wel een tijdje vacant zijn.
De begroting wordt goedgekeurd en zal worden inge-
diend samen met de begroting van de diaconie.
Een notitie met een voorstel voor een iets andere
organisatie van het kerkenraadswerk wordt bespro-
ken. Dat voorstel heeft geen pretenties en is uitsluitend
bedoeld om het denk- en praatwerk over de structuur
van de kerkenraad en in het verlengde daarvan het

tekort aan menskracht in de kerkenraad op gang te
brengen.
Er wordt besloten dat iedereen de notitie zal lezen en
erover na zal denken. In januari kunnen we daar dan
uitgebreider over praten.
Door de corona-maatregelen is het eigenlijk onmoge-
lijk en ook onwenselijk om een kerstnachtdienst te
beleggen, die zal dan ook vervallen.
De ‘rondgang voor gezinnen’ op Kerstavond, in plaats
van de gezinsdienst, wordt voorlopig nog even ge-
handhaafd. Op 14 december wordt, mede naar aan-
leiding van de dan afgekondigde regels, besloten of
die kan doorgaan of ook wordt afgeblazen. De voor-
bereidingen gaan dus vooralsnog ‘gewoon’ door.
De dienst op eerste Kerstdag gaat gewoon door.
Op zondag, tweede Kerstdag zal er ook een dienst
zijn. Welk karakter die krijgt is nog een punt van
overleg. Dat kan een zangdienst worden met een extra
muzikale bijdrage. Daarover zal later worden beslo-
ten.
De dienst op Oudejaarsavond gaat niet door, ook
vanwege de corona-beperkingen.
Er wordt terug gekeken op de Oogstdienst. Dat was
een mooie dienst met een goede collecte-opbrengst
door de succesvolle veiling (met dank aan Aletta en
Ad Paul).
De ‘laatste-zondag-kerkelijk-jaar-dienst’, waarin Hette
Domburg als gastpredikant voorging, was goed.
Vooruitkijkend deelt Henk van Hunen mee dat de grote
Adventskaarsen die op het veld voor de kerk komen
te staan, er mooi uitzien.
Er worden twee kerstbomen geplaatst, eentje voor de
kerk en eentje in de kerk.
De Oranjevereniging zal de grote spar aan de weg
‘aankleden’ met lampjes (als een magere vervanging
van de Kerstmarkt die niet doorgaat).
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering
door Riekje Groothedde gesloten.
 
Fred Bosman, scriba

OPBRENGST COLLECTEN NOVEM-
BER 2021
In de maand november hebben de collecten de
volgende bedragen opgebracht:
 
Datum Diaconie    Kerk   Gebouwen    Koffiepot
Terreinen
 
  7-11   €    5,80       €   41,85
14-11   €   81,00      €   64,50                €   8,67
21-11   € 117,00      €   82,70                € 29,00
28-11   €   88,75      €   48,50                €   2,00
 
Henny Roelofsen
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VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE
De Kerkklok is voor ons een mooi medium om u op
de hoogte te houden van de stand van zaken binnen
de beroepingscommissie. De sfeer in de groep is
goed, we nemen de tijd om naar elkaar te luisteren en
we zijn constructief bezig met de voorbereidingen van
het beroepingswerk.
 
In het vorige nummer hebben we de oproep geplaatst
om aan ons namen op te geven van door u geschikt
geachte predikanten. Dit heeft geresulteerd in de
opgave van twee namen. Daarnaast is bij het secre-
tariaat van het team Mobiliteit van de PKN de advies-
lijst aangevraagd, welke wij op 10 december jl. hebben
ontvangen. Zodra de definitieve goedkeuring van het
breed moderamen van classicale vergadering (de
Classis) binnen is, worden de predikanten, die op
beide lijsten staan, benaderd en attent gemaakt op de
vacature.
 
De goedkeuring van het Classicale College voor de
Behandeling van Beheerszaken (CCBB) voor een
75% functie is binnen. Het wachten is op dit moment
nog op de formele goedkeuring van de Classis. Zodra
die er is, wordt de advertentie met aanvullende infor-
matie geplaatst op de site van de Dorpskerk. Op de
site van de PKN wordt dan een link naar deze adver-
tentie geplaatst.
 
Namens de beroepingscommissie, Ad Paul
 
STREAMEN KERKDIENST VANUIT DE
KERK
Beste Mensen,
Nu Hette Domburg niet langer als predikant verbonden
is aan Schaarsbergen is hij ook gestopt met wekelijks
een ‘link’ door te sturen voor de kerkdienst van zon-
dagochtend.
De vraag, kwam: wie wil deze taak op zich nemen? Ik
heb deze taak op mij genomen om deze ‘link’ te ver-
sturen zo vaak als mogelijk. Daarvoor heb ik een
nieuwe verzendlijst in Whatsapp nodig, waarmee ik u
allemaal tegelijk met één bericht kan bereiken.
(Velen van u hebben al eerder een Whatsapp bericht
van Hette ontvangen met deze vraag)
 
Als u de ‘link’ graag wilt blijven ontvangen via Whats-
app, wilt u dan de volgende twee stappen doen:
Voeg mij, Henk van Hunen, toe aan het adresboek in
uw telefoon.
Het nummer van mij is :06 44 55 50 79.
Stuur een Whatsapp berichtje aan mij met de tekst:
“ik ontvang graag elke week de link voor de online
kerkdienst” met vermelding van uw naam, en ik voeg
u toe aan de lijst.

Wilt u zich afmelden, stuur dan een Whatsapp bericht
met de vraag om af te melden.
 
Met groet, Henk van Hunen, Leden-administrateur

SAMEN OP STAP IN JANUARI 2022
Fijn om ook weer in dit nieuwe jaar Samen op Stap te
gaan! Natuurlijk hopen we dat de maatregelen rondom
het virus dit toestaan, maar hoe dan ook de plannen
om te gaan liggen klaar!
In januari willen we het dichtbij huis houden en op
donderdagmiddag 13 januari het Tegelmuseum in
Otterlo gaan bezoeken. Er is hier tot 30 januari 2022
een speciale tentoonstelling van Marjolein Bastin te
zien, die voornamelijk tekeningen van de natuur om
haar heen heeft gemaakt. Ze woont hier in de buurt
en tekent daarom vooral dieren van de Veluwe. Entree
met Corona-pas en mondkapje. Met de Museum
Jaarkaart is de entree gratis. Anders is de entree
€ 7,50. We drinken in het museum-café koffie, met wat
lekkers. Hebt u zin om mee te gaan en/of daarna (als
de maatregelen dat toelaten) mee uit eten?
Laat u het even weten aan Gerra van Hunen, tel nr.
026-4450289 of per mail: gerravanhunen@hotmail.
com.
Na aanmelding ontvangt u de maandag vooraf aan
ons bezoek een mailtje met daarin alle info die nodig
is.
 
Hartelijke groet, Gerra van Hunen
 

VERDER
 
Op woensdagmiddag 12 januari komen de kinderen
van ‘Verder Kijken’ naar onze kerk.
 
We krijgen dan een informatie les over “Water” en
zullen samen wat proefjes doen over waterzuivering
en schoon drinkwater. Daarna gaan we met elkaar
een kijkje nemen bij de putten op het terrein bij ”La
Cabine” aan de Amsterdamseweg waar ons drinkwa-
ter vandaan komt. Omdat we daar in verband met de
veiligheid niet naar binnen mogen, starten we dus dit
keer in onze kerk.
 
Nicolien Bredenoord en Gerra van Hunen
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NIEUWS VAN DE DIACONIE
Van Hette Domburg kregen we het onderstaande
bericht, waarin hij aangeeft waarvoor de opbrengst
van de collecte bij zijn afscheid zal mogen worden
bestemd. De opbrengst was in totaal 711,15 euro. Als
Diaconie beloofden we de opbrengst te verdubbelen.
Dus hebben we maar liefst een bedrag van 1.422,30
euro overgemaakt aan het door Hette gekozen project
aan Kerk in Actie.
Over dit project meldt hij ons:
“Ik zou het leuk vinden als de opbrengst van 31 okto-
ber wordt overgemaakt tbv het project 'Goed boeren
in een lastig klimaat'. Dit project speelt in het noorden
van Oeganda.
Het is een gebied dat veel geleden heeft onder de
oorlog die ruim tien jaar geleden is gestopt.
Er spelen nu naast traumaverwerking en wederop-
bouw en armoedebestrijding ook specifieke proble-
men door klimaatverandering, waardoor boeren hun
methoden moeten aanpassen aan de riciso's van
enerzijds droogte en anderzijds plotselinge hevige
regenval en overstromingen. De Anglicaanse kerk
helpt boeren in een groot gebied hierbij.
Ik vind het mooi als de bijdrage van Schaarsbergen
daarvoor bestemd zou worden. Ik hoop er volgend jaar
een keer naar toe te kunnen en kom er daarna graag
over vertellen”.
 
Intussen loopt ook onze Najaarsactie door, bestemd
voor de Duo-fiets voor de bewoners van ‘Het Schild’,
Zorgcentrum voor Blinden en Slechtzienden in Wolf-
heze. Per 31 december sluiten we deze Najaarsactie
af. We ontvangen wel bijdragen voor dit doel, maar
vergeleken met eerdere jaren blijft de opbrengst toch
wat achter. Ook al was de veiling na de Oogstdienst
een klapper, door corona lijkt het toch wat stroever te
verlopen. Niettemin hebt u nog alle kans, om bij te
dragen. Ons rekeningnummer staat dag en nacht
open.
En om met Kerst niet alleen voor de Najaarsactie bezig
te zijn, hebben we als Diaconie besloten om op Eerste
en Tweede Kerstdag te collecteren voor Kinderen in
de Knel.
Dit jaar bestemd voor de Vluchtelingenkinderen in
Griekenland en wereldwijd.
Op de 4de Adventszondag hebben we de brochure
van Kerk in Actie uitgedeeld tijdens de kerkdienst.
Hopelijk is dat een mooie stimulans voor uw Kerstgift.
Om u nog extra te motiveren, gaan we als Diaconie
de opbrengst van de Kerstcollecte verdubbelen.
Eenzelfde bedrag gaan we uit onze eigen middelen
toevoegen aan onze Najaarsactie, zodat die er niet
onder hoeft te lijden. Eigenlijk pakken we daarmee
een oude traditie weer op, omdat onze financiële
buffer dat momenteel wel weer toelaat.
Van harte hopen we, dat u met Kerst uw hart weer wil

laten spreken en we het jaar met veel dankbaarheid
en voldoening kunnen afsluiten.
De Diaconie wenst u Gezegende Kerstdagen en een
mooi, voorspoedig en diaconaal 2022!
Namens de Diakonie,
Henny Beijer

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK
VAN MORGEN
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan
 
In januari gaat de Actie Kerkbalans 2022
van start. Tijdens deze actieperiode zullen
we u als kerkleden om een financiële bijdra
ge 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. Uitno
digend zijn voor jonge mensen die hun leven
nog voor zich hebben.
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 kunnen we onze belang
rijke taken blijven vervullen en plannen
maken voor de toekomst.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op
naar de kerk van morgen!
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van Hunen, ledenadministrateur
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KINDERKERKNIEUWS
Graag wensen we jullie allemaal het allerbes
te voor 2022!
We komen in dit Nieuwe Jaar gelijk op de
eerste zondag van het jaar 2 januari bij el
kaar om elkaar een goed nieuw jaar te wen
sen! Kom je ook?!
 
Deze maand gaan we op zondag 23 januari
ook met z’n allen (als het kan/mag i.v.m. de
maatregelen) op bezoek bij de Kinderkerk in
Oosterbeek. De leiding zal de kinderen opha
len, zodat we samen daar komen en zijn. We
hopen dat we zo het contact houden en ver
stevigen.
Groeten van Bea, Chantal en Gerra

DE OUDERENKRING –
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Dinsdag 11 januari a.s. vieren we onze traditione-
le Nieuwjaarsbijeenkomst. Een mooi begin in het
nieuwe jaar. We beginnen om 11.00 uur met koffie
en aansluitend een lunch.
(rond 14.00 uur zijn we klaar) De kosten hiervoor
bedragen € 15,-
We rekenen zeker dit jaar op iedereen!
(Als u niet kunt graag vóór 8 januari even afmelden
bij mij)
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147

SPRINGLEVEND STOPT
Op woensdag 13 oktober ’21 hebben zijn we helaas
tot de conclusie gekomen dat het beter is om de pio-
niersplek en leefgemeenschap in de pastorie te
beëindigen. Wij (Nina, Koos en Richard) hebben op
die avond met Otto Grevink en Jeske Alblas gespro-
ken over wat het beste is met het oog op de toekomst.
We hebben in de ruim twee jaar dat SpringLevend
bestaat veel mooie dingen met elkaar meegemaakt.
Tegelijk hebben we ook veel voor de kiezen gehad.
Hieronder noemen we een aantal belangrijke momen-
ten.
In September 2019 is de leefgemeenschap gestart
met een inzegening. We zijn toen gestart met vier
bewoners (Nina, Koos, Christine en Kirsten). Na een
bewogen periode is Kirsten vertrokken in december
2019. De periode daarna stond in het teken van het
zoeken naar nieuwe bewoners. Tegelijk dwarsboom-
de Covid-19 de meeste van onze plannen. Een mooi
idee wat we wel hebben kunnen uitvoeren was het
kabouterpad in het bos achter de pastorie. Hier is door
veel mensen met plezier van gebruikgemaakt. We
hebben een veel gebruikte vuurkuil aangelegd en de
paardenwei veranderd in een bloemenzee. Met de
40-dagentijd hebben we een kalender gemaakt en
verspreid in Schaarsbergen om mensen te inspireren.

Om zo iets te kunnen doen binnen de toen geldende
maatregelen. In de zomer van 2020 zijn Marnix en
Richard bij de leefgemeenschap gekomen. Daarmee
was de gemeenschap compleet. In de winter van
2020-2021 zijn we allemaal veel thuis geweest. Otto
heeft ons dan ook aangemoedigd om veel aandacht
te geven aan het interne proces van het vormen van
een gemeenschap. We zijn dan ook dankbaar voor
dat we tijdens de lockdown niet alleen waren, maar
samen. Het dagelijkse avondgebed en de gezamen-
lijke avondmaaltijd zijn altijd de vaste en waardevolle
elementen geweest in SpringLevend. Begin 2021
heeft Christine een andere plek gevonden. We hebben
op een goede manier afscheid kunnen nemen van
haar. Tegen de zomer van 2021 vertrok—helaas na
een periode van veel spanningen – Marnix uit de
gemeenschap. Dat heeft ons nog even beziggehou-
den. We hebben het nog steeds goed met elkaar. Maar
het blijft moeilijk om passende kandidaten te vinden
om toe te treden tot de leefgemeenschap. Voor ons
drieën breekt nu een periode aan van afronden. Koos
gaat in januari trouwen en verlaat dan ook de gemeen-
schap. Voor Nina en Richard volgt nu een spannende
periode van opzoek gaan naar een volgende plek.
We vinden het jammer dat we de plek nu gaan
beëindigen. Tegelijk overheerst de dankbaarheid voor
de goede tijd die we samen hebben gehad. Juist in de
coronatijd was het waardevol om samen te wonen. En
we hebben mooie momenten beleefd met Mark en
Jeske en onze directe buren. En zo een onderdeel
hebben mogen zijn van de gemeente in Schaarsber-
gen. We hebben genoten van de tuin, de prachtige
omgeving, het mooie huis en de ontmoetingen die wel
hebben kunnen plaatsvinden. We zijn dankbaar voor
de welwillendheid van de kerkenraad om ruimte te
bieden om te pionieren in de pastorie. We sluiten graag
af met een couplet uit ons avondgebed.
Wat de morgen ook zal brengen / vervul ons met uw
liefde / Uw naam zij geprezen.
Hartelijke groet aan u allen, Nina, Koos en Richard.
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