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hendrikvanhunen@gmail.com
Collectebonnen: Henny Roelofsen, tel.
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Riekje Groothedde, tel. 026-4420221,
voorzitter kerkenraad
Rens Plaschek, tel. 026-3510734, diaconie
Mark Alblas, tel. 026-4422860, koster
Inga Breur, tel. 026-4453465, koster
Jaap Breur,tel. 026- 4453465,begraafplaats
Verhuur kerk, Jaap en Inga Breur (tel.nrs.
zie boven)
Michiel Vanhoecke, organist, 
tel.06 439 72 889
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Prot.Gem. te Schaarsbergen:
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Diaconie:
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Abonnementskosten Kerkklok: € 15,- p.jr.
AFSLUITING KOPIJ KERKKLOK maart 
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Documenten als bijlage inzenden. Foto’s
graag met hoge resolutie, als JPG bestand.
De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden kopij te corrigeren, in te korten
of  te weigeren.

AGENDA
 1 februari       Bijbelkring Genesis, 10.30-12.00 u,
                       Dorpshuis
 6 februari       Kinderkerk naar Kinderkerk
                       Oosterbeek, 10.00 u
 9 februari       Leesgroep Geloof en Economie,
                       20.00 u
11 februari       Ouderenkring, Nieuwjaarsbijeenkomst
                       11.00-14.00 u, Dorpshuis
17 februari      Samen op Stap, Tegelmuseum in
                       Otterlo
22 februari      Bijbelkring Genesis, 10.30-12.00 u,
                       Dorpshuis

INHOUD
2   Colofon-Agenda-Inhoud
3   De kracht van vertrouwen-Hoop-Kerkdiensten
4   Van de kerkenraad
5   Zoals het in de hemel is-
     Werkgroep Werelddiaconaat
6   Leesgroep Geloof en Economie-
     Wist u dat-Aktie Kerkbalans-
     Bijbelkring Genesis
7   Bezoek van het Heidehuis-Verder kijken-
     Samen op Stap
8   Kinderkerknieuws-Duur(z)saamheid-
     Ouderenkring
9   Nieuws van de beroepingscommissie-
     De diaconie
10 Opbrengst collecten december-
    Werken,waken en wenen

foto voorpagina: Fred Bosman
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DE KRACHT VAN VERTROUWEN
 
Uit een onderzoek van het Centraal en Cultureel
Planbureau (SCP) blijkt dat het vertrouwen in de po-
litiek de afgelopen jaren behoorlijk is gedaald. We zien
een groeiend wantrouwen tegen de overheid en een
groeiend aantal mensen vertrouwt de berichtgeving in
landelijke media niet meer.
De cultuur van wantrouwen is stevig verankerd. Men
voelt zich onzeker. De verhoudingen worden stroever
en stroever en het geeft mensen een ongemakkelijk
gevoel.
 
Mogelijk heeft de afname van vertrouwen te maken
met huidige ontwikkelingen als de perspectiefloze
corona, de ellenlange kabinetsformatie, de stikstof-
problematiek, enzovoort.
 
In de komende kabinetsperiode zal er dan ook hard
gewerkt moeten worden om dit gebrek aan vertrouwen
te herstellen. 
Vertrouwen in de samenleving is belangrijk, het biedt
ruimte en openheid.
 
Vertrouwen is vooral een belangrijk thema in de Bijbel.
Als het gaat over Gods aanwezigheid, over onze re-
latie met God in ons leven, loopt het als een rode draad
door de Bijbel heen.
 
Vertrouwen en geloven liggen dicht bij elkaar. Geloven
is vertrouwen op God. Het Oude en Nieuwe Testament
gebruiken zowel voor ‘vertrouwen’ als voor ‘geloven’
hetzelfde woord.
 
Je vertrouwen op God stellen is niet altijd eenvoudig,
vooral niet als het je tegenzit.
 
Het is dan bevrijdend om te weten dat er bijna 400
keer (voor elke dag een keer) in de Bijbel staat vermeld
dat je niet bang hoeft te zijn omdat God bij je is. (‘fear
not’ in het Engels).
 
Vertrouwen om hoop te houden helpt ons in deze
verwarrende tijd; het helpt ons om het goede, dat er
ook is, te blijven zien.
 
Het leven gaat door, het wordt misschien anders, maar
het gaat door.
 
Ga in vertrouwen! Er gaat Iemand met je mee.
 
Jan Vierdag
 

  HOOP
 
Diep in onszelf dragen we hoop.
Als dat niet het geval is, is er geen hoop.
 
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
 
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
 
Hoop in deze diepe krachtige betekenis
Is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
 
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen,
wel de zekerheid dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop, het resultaat
 
Vaclav Havel  (1936-2011)

KERKDIENSTEN
Zondag 6 februari, ds. Ineke van Middendorp,
Werelddiaconaatszondag,
aanvang 10.00 uur
 
Na de watersnoodramp in 1953 hebben de kerken een
jaarlijkse zondag werelddiaconaat op de eerste zon-
dag van februari vastgesteld. Op zondag 6 februari
2022 is de collecte in de kerk bestemd voor hulp aan
mensen en gebieden in de wereld die, net als Neder-
land in 1953, in rampzalige omstandigheden verkeren.
Er is gekozen voor een project in Bangladesh. Een
land dat getroffen wordt door de klimaatveranderin-
gen, met grote perioden van droogte, en daarnaast
met regelmatig extreme regenval. De opbrengsten
van de landbouwgewassen zijn niet groot. Het project
wil verbetering brengen in de situatie van mensen:
door met een andere oven veiliger en milieuvriende-
lijker manier te gaan koken, en het verstookte hout
weer te benutten om de landbouwgrond te verrijken.
In de kerkdienst zal er meer informatie over het project
worden gegeven.
De evangelielezing die zondag is Lucas 5 vers 1–11.
Jezus staat aan de oever van het meer, op de grens
van land en water. Hij stapt in een vissersboot en
begint de mensen op de oever levenslessen te geven.
Zij zijn daar zeer van onder de indruk. Hun situatie is
zorgelijk: ze hebben hard gewerkt en niets gevangen.
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Ze staan met lege handen. Dan zorgt Jezus zo maar
voor vis. Voor een overvloedige vangst. Men helpt
elkaar en deelt met elkaar. Er is meer dan genoeg
voor iedereen.
Ik hoop dat we met elkaar geïnspireerd worden door
beide verhalen: door het evangelie en door het project
in Bangladesh. Ik zie er naar uit om weer in uw midden
te zijn.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 13 februari, ds. Madelief Brok, aanvang
10.00 uur
 
Vorig jaar ontmoette ik Michiel Vanhoecke, jullie diri-
gent en organist, bij de Remonstranten in Doesburg.
Via hem kreeg ik de vraag of ik ook eens wilde voor-
gaan bij de Protestantse gemeente in Schaarsbergen.
Een spannende vraag want voor mij het is de eerste
keer dat ik voorga in een PKN-gemeente.
Mijn naam is Madelief en ik ben opgegroeid in Amers-
foort in een katholiek gezin. Ik studeerde antropologie
en deed een opleiding aan de toneelacademie van
Maastricht. Na ruim tien jaar onderwijs en verschillen-
de theaterprojecten ging het toch weer kriebelen. Ik
koos voor het traject aan het Remonstrants Semina-
rium in combinatie met een master Theologie aan de
VU. Op het moment zit ik in de laatste fase van de
studie.
Mensen vragen mij wel eens, wilde je opeens predi-
kant worden? Nee, dat was niet opeens. De ‘ja’ in mij
is steeds groter geworden en het voelt als een waar-
devol proces. Alvast enorm bedankt dat ik bij jullie
verder mag oefenen en leren.
Deze zondag lezen we een gedicht van de dichteres
Lieke Marsman en uit Exodus 3:
“En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat
is heilige grond.”
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 20 februari, ds. Ronald Heins, aanvang
10.00 uur
 
Vandaag gaan we het hebben over eten. Over hemels
manna en het dagelijkse aardse brood, over fast food
en Avondmaal, over kauwen en spijs verteren en
vooral over Jezus die zegt: ik ben het brood des le-
vens. Ons dagelijks voedsel wordt tot hemels manna.
Lezingen: Exodus 16:4-5, 13b-18 en Johannes
6:41-59.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Alieke Termeer
Organist: Michiel Vanhoecke

Kinderkerk: ja
 
Zondag 27 februari, ds. Joke Quik-Verweij, aan-
vang 10.00 uur
 
Thema: “Wat is geluk?”
Aan het einde van 2021 en zeker ook aan begin van
dit jaar klonken er vele gelukwensen: “Gelukkig
nieuwjaar” was een favoriete kreet.
Maar wat is geluk eigenlijk? Via Psalm 1 en Mattheus
5 hoop ik met u het terrein van geluk te verkennen. En
dankzij dominee-dichter Sytse de Vries hopen we ook
samen, al dan niet op afstand, een toepasselijk lied te
zingen. Ik kom graag vanuit Heelsum naar u toe: adieu!
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 6 maart, ds. Yolanda Voorhaar, Eerste
Zondag van de Veertigdagentijd, aanvang 10.00
uur
 
We bezinnen ons op de weg die Jezus ging, en die
leidde tot zijn dood en opstanding.
In het klassiek rooster, de zondag van de verzoekin-
gen. Maar vandaag kies ik voor het alternatieve spoor
in het leesrooster, dat al een tijdlang het evangelie
naar Johannes volgt.
Een bijzonder verhaal: Jezus’ voeten worden gezalfd
door Maria, de zus van Martha. Een daad van volstrek-
te liefde, een geloofsgetuigenis. Alle evangeliën
kennen het verhaal van de zalving door een vrouw, al
zijn er onderling verschillen. Meestal is het een onbe-
kende vrouw, bij Lucas zelfs een zondares, maar hier
in Johannes krijgt ze een naam, en is ze een van de
vrienden van Jezus.
Ook in de andere lezingen gaat het om zalving: 1
Samuel 9, 26–10: 1, 6-7, 2 Korinthe 1: 15-22 en Jo-
hannes 1,55–12: 11. Het geheel van de lezingen zet
ons aan het denken in de Veertigdagentijd, de weg
naar Pasen.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke

VAN DE KERKENRAAD
U begrijpt dat de kerkenraad vanwege de corona-be-
perkingen niet voltallig heeft vergaderd. Dat betekent
niet dat de kerkenraad helemaal niets doet, integen-
deel. Het moderamen vergadert wel degelijk. We zijn,
omdat we een vacante gemeente vormen, met z’n
vieren en dat betekent dat we corona-proof kunnen
vergaderen. Van die vergaderingen worden geen
notulen gemaakt dus daar kan ik ook niet uit citeren
maar dat er redelijk veel zaken worden besproken,
mag u van mij aannemen. Laten we het maar als volgt
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samenvatten: we proberen het ‘reilen en zeilen’ van
de kerkelijke gemeente op koers te houden. U kunt
erop rekenen dat er een (digitale) Nieuwsbrief komt
als er iets valt te melden.
 
Fred Bosman, scriba
 
‘ZOALS HET IN DE HEMEL IS’ (As it is
in heaven)
‘As it is in heaven’, is de titel van een film van van Kaj
Pollak.
Wat kan deze schitterende film over ons zeggen?
In één van de laatste opnames zien we mensen op
een podium staan in een grote zaal vol publiek. Ze zijn
van ver gekomen om mee te doen aan deze koren--
competitie.
Het is stil. Ze wachten. Ze wachten op hem, die hen
het laatste jaar tot nieuwe mensen heeft gemaakt.
Hijzelf, ooit een beroemd dirigent, had niets meer te
verliezen en was teruggekeerd naar zijn geboortedorp
ergens in Zweden. Daar had hij hen eerst weer leren
ademen. Gewoon, in en uit. Hij had hen leren voelen,
allemaal liggend op de grond met het hoofd op de buik
van een ander. Vreemd, en niet iedereen kon dat
meteen waarderen, maar het werkte! Ze waren niet
alleen gaan ademen, voelen, maar ook weer gaan
lachen! En de kerk was weer vol op zondag! En één
voor één had hij hen stem gegeven.
De grote vent met het verstand van een kind. Olga,
het mooie meisje uit de supermarkt. De vrouw van de
dominee. Zelfs Gabriëlla, die werd mishandeld door
haar man.
Hij had hen stem gegeven en nu zouden ze deze
competitie zeker gaan winnen!
Ze staan daar, ze wachten, terwijl elders op dat mo-
ment de dirigent zijn laatste adem uitblaast. Hij zal niet
komen.
En dan gebeurt het…
Iemand met lef zet in. Begint te zingen, een toon, een
lange toon. En dan klinkt er nog een toon en nog één
en nog één. Allemaal tonen onder, boven en door
elkaar. En als de hele groep op het podium stralend
staat te zingen, valt de zaal in. Rij voor rij staan
mensen op om in te stemmen met dit prachtige lied
zonder woorden en daarmee eindigt dan de film.
Kunnen we zelf deze symboliek, handen en voeten
geven, een uitdaging om over na te denken? Is dit niet,
waar het ook In de kerk omgaat?
Dankzij een mens die niets meer te verliezen had,
Jezus van Nazareth, ontstaat een beweging van
nieuwe mensen veelstemmig en veelkleurig. Wat
deed hij anders dan tegen de gevestigde religie in,
mensen opnieuw leren ademen. In en uit, Godsadem
in en uit. Wat deed Jezus anders dan mensen opnieuw
leren voelen! Leren leven! Ja, en weer leren lachen,
dat zeker ook!

Zoals in de hemel alsook op aarde, anderen stem
geven, adem, leven; lef.
 
Niels van Hunen (bewerking)

VAN DE WERKGROEP
WERELDDIACONAAT
Collectedoel zondag 6 februari 2022: Op zondag
werelddiaconaat is de collecte bestemd voor hulp aan
mensen en gebieden in de wereld die, net als Neder-
land in 1953, in moeilijke omstandigheden verkeren.
Dit jaar nemen we u mee naar Bangladesh. In Bang-
ladesh, één van de meest dichtbevolkte landen ter
wereld, wordt de voedselvoorziening ernstig bedreigd
door overstromingen of juist door droogte. Met uw
bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in
Actie en geeft u vrouwen in Bangladesh een beter
inkomen, meer oogst en een betere gezondheid.
Bangladesh - Veilig koken en meer inkomen voor
vrouwen. In Bangladesh koken veel vrouwen op
houtovens. Maar deze ovens zijn duur, er is veel hout
voor nodig en de rook veroorzaakt gezondheidspro-
blemen.Een nieuw ingenieus kooktoestel veroorzaakt
minder rook en zet de helft van het gestookte hout en
groenafval om in biochar, een restproduct dat lijkt op
houtskool. Vrouwen mengen dit met de organische
mest van hun vee en verkopen de biochar als een
natuurlijke, milieuvriendelijke bodemverrijker. De bio-
char neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten
op en houdt water langer vast. Dat is een groot voor-
deel in perioden van droogte. Daarnaast slaat biochar
CO2 langdurig op in de bodem, waardoor CO2-uitstoot
wordt verminderd. Vrouwen die dit kooktoestel gebrui-
ken, kunnen de biochar die ze 'produceren' verkopen
en daarmee hun inkomen verhogen. Helpt u mee? U
kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL51RA-
BO0303918276 tnv Diaconie ovv Bangladesh of de-
poneren in de collectemand. Alvast hartelijk dank!
Namens de werkgroep werelddiaconaat, Ineke
Antuma
Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/
vrouwenbangladesh
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BIJBELKRING GENESIS
Dinsdagmorgen 18 januari jl. kon de Bijbel
kring, vanwege nog beperkende corona
maatregelen, niet gehouden worden. Wij

DE LEESGROEP GELOOF EN
ECONOMIE
Ook hier moesten de data van bijeenkomst
in januari geannuleerd worden wegens de
corona
maatregelen. We hopen nu op woensdag
avond 9 februari weer bijeen te komen om
20.00 uur. Het gesprek zal gaan over de
hoofdstukken 7, 8 en 9 van het boek ”Hoe
handel ik eerlijk” van Matthias Olthaar en
Paul Schenderling. De teksten uit het bijbel
boek Jesaja bewaren we voor een volgende
keer om mee aan de slag te gaan.
Mede namens Monique Steenkamer,
 
Wim van der Kooij

GESPREKSKRING ECONOMIE “WIST
U DAT”
Wist u dat: de economie een doel op zichzelf gewor-
den is dat alle middelen schijnt te heiligen?
Wist u dat: als wij inzetten op het stimuleren van de
consumptie als brandstof voor de economie er steeds
meer behoeftes gekweekt moeten worden, waarbij de
ontevredenheid alleen maar groter wordt?
Wist u dat: de impact en gevolgen van ons handelen
(gericht op groei) steeds zichtbaarder worden? (denk
aan klimaatverandering, milieu vervuiling -mede door
dumpen afvalstoffen-, uitputting van de aarde, water-
schaarste en oprakende grondstoffen).
 
Wist u dat: het in de economie niet moet gaan om de
kwantiteit (als we maar groeien door meer te produ-
ceren!) maar om de kwaliteit van het leven?
Wist u dat: wij hier in het westen ons het recht toe-
eigenen op bepaalde rijkdommen van de aarde en die
anderen onthouden?
 
Wist u dat: veel mensen denken dat ze gelukkiger
zouden zijn als ze bezitten, maar dat de psychologie
dat weerspreekt?
Wist u dat: de textielsector (zeker in de arme landen)
na de energiesector de meest vervuilende industrie
ter wereld is?
 
Wist u dat: de producten in die sector voor het over-
grote deel gemaakt worden door minderjarigen tegen
een armoe loontje en dat 1/3 van de overproductie
verbrand wordt?
 
Lies van der Kooij

Op het moment van dit schrijven is de Actie Kerkbalans
van start gegaan.
Misschien komen de lopers voor de KerkBalans later
bij u aan de deur dan u gewend bent, dat komt door
deze onzekere tijd.
Desondanks hoop ik dat de vrijwilligers, die de enve-
loppen rondbrengen en weer ophalen daarin slagen.
Hen wil ik in de eerste plaats hartelijk bedanken voor
hun inzet.
U mag mij natuurlijk ook het antwoordstrookje mailen
dan hoeft de loper het niet meer bij u op te halen.
Maak een foto of een afdruk en verstuur die dan naar
hendrikvanhunen@gmail.com
 
Eind februari hopen we dan de balans op te kunnen
maken, door alle ontvangen antwoordstrookjes te in-
ventariseren. Op basis van uw toezeggingen kunnen
wij als kerk te Schaarsbergen uitvoering geven aan
ons beleidsplan 2022. Het is daarom voor ons van
belang dat we alle antwoordstrookjes op korte termijn,
graag ingevuld, weer terugontvangen.
Ook is handig om meteen in uw bankApp de betaling
te regelen als u in termijnen betaalt.
Mocht de loper u gemist hebben dan kunt de antwoord-
enveloppe altijd nog zelf afgeven of opsturen.
Kerkrentmeesters, Strolaan 20 6816PN Arnhem
We laten u in de kerkklok weten hoeveel de totale
toezegging is geworden.
 
Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmees-
ters,
Henk van Hunen, tel.nr.026-3511147
Mail: hendrikvanhunen@gmail.com
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hopen nu op dinsdagmorgen 1 februari de
draad weer op te pakken en vervolgens op
dinsdagmorgen 22 februari 2022.
We komen bijeen in het Dorpshuis achter de
kerk van Schaarsbergen van 10.30 – 12.00u.
Wim van der Kooij

BEZOEK VAN HET HEIDEHUIS
Het Heidehuis, het voormalige woonhuis van notaris
Roest, gelegen aan de Kemperbergerweg, is tegen-
woordig een dagopvang voor dementerende ouderen.
Elke dag wordt er een groep mensen opgevangen, die
dankzij de leiding en de vrijwilligers daar een hele fijne
dag beleven. Onlangs kreeg ik een mailtje van een
van de vrijwilligers. Hij vertelde dat ze vaak wandelen
en al wandelend langs de kerk liepen en o.a. de be-
graafplaats vaak bekeken. Maar, vroeg hij, zou het
niet een keer mogelijk zijn dat we de kerk van binnen
mogen zien. De buitenkant kennen we nu wel. Ik vond
het een goed plan en bedacht dat een groep wel eens
welkom was na bijvoorbeeld een begrafenisdienst, ik
ben dan toch aanwezig en de kerk is warm. En zo
maakte ik een afspraak vlak voor Kerst in een fraai
versierde kerk met een stralende kerstboom. Het
grappige was dat Michiel en Caroline diezelfde middag
wilden komen oefenen voor hun bijdrage aan de
kerstviering. Dat kon dus. Ik heb de dames en heren
ontvangen en hen vervolgens wat verteld over de kerk,
over de ramen en over het orgel. Daarna kwamen
Michiel en Caroline binnen. Wat een feest om de
gezichten te zien van de bezoekers toen de organist
en de zangeres begonnen!! Maar het werd nog
mooier: met de hulp van Michiel op het orgel en de
prachtige stem van Caroline zijn we op verzoek oude
kerstliedjes gaan zingen. Zo leuk, iedereen zong mee,
het was een feest van herkenning. De blije gezichten
van de mensen van het Heidehuis zal ik niet snel
vergeten.

 
 
We deden het nog een keer: met een andere groep
van het Heidehuis en met andere muzikanten. Net zo
mooi en net zo fijn als het eerste bezoek. Wat fijn dat
we met onze kerk zoveel mensen blij kunnen maken.
Het was voor mij een feest om te doen.
Inga Breur
 

VERDER KIJKEN.
Het geplande bezoek in januari van “Verder
Kijken” ging helaas niet door.
We hopen nu onze afspraak voor een educa
tieve workshop over drinkwater en het be
zoek aan het buitenterrein van “La Cabine”
van Vitens te kunnen laten plaats vinden in
maart.
Ons bezoek aan “Save Plastic” die maand zal
helaas komen te vervallen, mede door de
hoge kosten die zij voor zo’n bezoek rekenen.
 
Nicolien Bredenoord en Gerra van Hunen

SAMEN OP STAP IN FEBRUARI 2022
Natuurlijk hopen we dat we weer Samen op Stap
kunnen gaan. Als ik dit schrijf zijn de nieuwe maatre-
gelen nog niet bekend. We zullen moeten afwachten
of musea weer open mogen. Ons plan om naar het
Tegelmuseum in Otterlo te gaan ligt nog klaar.
Waarschijnlijk zal daar samen koffiedrinken nog niet
mogelijk zijn, maar daar vinden we wel wat op!
De nieuwe datum wordt donderdagmiddag 17 febru-
ari.
De speciale tentoonstelling van Marjolein Bastin, die
voornamelijk tekeningen van de natuur om haar heen
heeft gemaakt, is verlengd. Ze woont hier in de buurt
en tekent daarom vooral dieren van de Veluwe.
Entree met corona pas en mondkapje. Met de Muse-
umjaarkaart is entree gratis. Anders is de entree
€ 7,50. Hebt u zin om mee te gaan en/of daarna (als
de maatregelen dat toelaten) mee uit eten te gaan?
Laat 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
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KINDERKERKNIEUWS 
Op zondag 6 februari willen we met de kinderen naar
Oosterbeek gaan. Er is dan een dienst met meer focus
op gezinnen, waar onze kinderen de hun bekende
kinderkerkkinderen van Oosterbeek weer zullen ont-
moeten.
De eerste vergadering samen met Oosterbeek over
de vakantieweek voor de komende zomer staat ook
al deze week gepland!
Op zondag 20 februari komen we als kinderkerk weer
bij elkaar in onze eigen Dorpskerk.
In de kinderdienst in het Dorpshuis gaan we afscheid
nemen van Bea. Zij heeft jaren met veel plezier mee
gedaan leiding te geven aan de kinderkerk. We zijn
haar daar ook erg dankbaar voor.
Namens de leiding, Bea, Chantal en Gerra
 

DUUR(Z)SAAMHEID
OVERVLOED
Hoewel het sociale welzijn in ons land op dit moment
onder druk staat vanwege een virus hebben we over
het algemeen in materieel opzicht niets te klagen.
Sterker nog: we hebben misschien wel veel te veel.
Denk aan het aantal soorten hagelslag, jam, enzp-
voort. Let wel, het gaat hier om broodbeleg. Wij heb-
ben dus genoeg brood, smeren daar boter, margarine
of iets anders op en daar nog bovenop komt brood-
beleg, waar we uit onnoemelijk veel varianten kunnen
kiezen. En dit terwijl voor veel mensen brood al nau-
welijks bereikbaar is.
Ook in de objecten waarmee we ons omringen, blinken
we uit in overdaad, terwijl we eigenlijk maar weinig
nodig hebben. Onze kledingkasten puilen uit en we
kunnen bij meerdere winkels objecten kopen om ons
huis ‘leuk aan te kleden’.

Voor ons lijkt het zo normaal, maar eigenlijk is het heel
bijzonder. Maar worden we er gelukkiger van? Wat
hebben we nodig om gelukkig te zijn? Nog meer keus
of kunnen we gelukkig zijn met wat we al hebben?
Tel uw zegeningen, koop niet om het kopen, maar kijk
eens of uw geld anderen kan helpen aan soms heel
basale levensbehoeften.
 
Bert Wolters,
(thema)diaken duurzaamheid PG Elst

NIEUWS VAN DE OUDERENKRING
Helaas ging de Nieuwjaarsbijeenkomst met koffie-
tafel op 11 januari jl. niet door, maar we blijven
optimistisch en hopen dat deze bijeenkomst wel kan
doorgaan op dinsdag 8 februari a.s. We beginnen
om 11.00 uur in het Dorpshuis met koffie en aan-
sluitend een lunch.
(rond 14.00 uur zijn we klaar. De kosten hiervoor
bedragen € 15,-.
We hopen u allen weer te zien!
(Als u niet kunt komen, wilt u mij dan even tijdig
informeren)
 
Namens de leiding
Hennie van Hunen
026-3511147

NIEUWS VAN DE
BEROEPINGSCOMMISSIE
Zoals inmiddels al wel bekend is, is de goedkeuring
van het Classicale College voor de Behandeling van
Beheerszaken (CCBB) voor een 75% predikant
functie binnen. Ook hebben we de definitieve goed-
keuring van het breed moderamen van classicale
vergadering (de Classis) ontvangen.
 
De vacature is geplaatst op de internetsite van de
Dorpskerk Schaarsbergen. Daarop staat de adverten-
tietekst en het volledige informatiepakket. De vacatu-
re is ook aangemeld bij de PKN en is geplaatst op de
site van de PKN met een link naar de vacature op de
site van de Dorpskerk. Tevens is deze zichtbaar in de
wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. Aan
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DE DIACONIE
 
Ondanks dat er wekenlang geen kerkgangers aanwe-
zig mochten zijn, heeft de collecte voor de diaconale
doelen daar niet echt onder geleden. Op onze bank-
rekening kwamen er regelmatig giften binnen. Vooral
met Kerst, toen we voor Kinderen in de Knel collec-
teerden, waren er enkele giften met twee nullen voor
de komma. Dat tikte dus goed aan.
Heel veel dank aan deze milde gevers!
We hebben voor de Vluchtelingenkinderen in Grieken-
land dan ook 1000 euro over kunnen maken.
En omdat we in een overmoedige bui gemeld hadden,
dat we als Diaconie eenzelfde bedrag uit de eigen
middelen zouden toevoegen aan de lopende Najaars-
actie, werd die toch ook een succes.

 
De start van de Najaarsactie, bestemd voor de Duo--
fiets voor de bewoners van Het Schild, was een
klapper dankzij de veiling, die toen al direct 900 euro
opbracht.
Daarna werd het wat rustiger, maar in december
kwamen toch nog heel wat giften binnen. Voeg daar-
bij dan de bovengemelde verdubbeling met Kerst,
waardoor de eindstand komt op maar liefst 3.072,35
euro!! Geweldig!!
 
Op zondag 23 januari is/wordt de cheque overhandigd
aan de vertegenwoordigers van Het Schild.
Bij voorbaat waren er al mailtjes, hoe blij men daar is,
dat we voor hen collecteerden. Dit bedrag hebben ze
vast niet verwacht en eigenlijk wijzelf ook niet. Toch
een mooi compliment voor ons, als diaconale gemeen-
te.
 
En ja, in 2022 hopen we natuurlijk op dezelfde voet
voort te gaan.
In januari collecteerden we voor de doorgaande
kosten, die we hebben. Na de verdubbelingen van de
Kerstcollecte en de collecte bij het afscheid van Hette,
gaan we dus proberen onze reserve weer wat op te
krikken.
Koken bij Kruispunt is een post, het landelijk Diaconaal
Quotum vraagt ook een flinke bijdrage: voor 2022 is
dat een bedrag van 938 euro! Kennelijk staan we bij
de PKN goed aangeschreven, want afgelopen jaar
was dat beduidend lager.
 
Niettemin voldoen we graag aan elk beroep, wat er op
ons gedaan wordt. Soms is dat iets plaatselijks, zoals
een bijdrage van 100 euro aan de Buurtfabriek in de
wijk Het Broek, waar mensen uit de wijk elkaar kunnen
ontmoeten. Er werd gevraagd, om mee te betalen aan
het abonnement op een dagblad en een enkel week-
blad.
 
Samen met de diaconieën in de stad maakten we dat
mogelijk.
In de komende maanden zal er weer meer aandacht
komen voor het Werelddiaconaat. Om te beginnen op
zondag 6 februari, als er gecollecteerd wordt voor het
Werelddiaconaat. Dit keer voor Bangladesh – thema
‘Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen’.
 
U leest hier meer over in deze Kerkklok.
 
Daarna is het weer de beurt van onze werkgroep
Werelddiaconaat, om in de 40-dagentijd te collecteren
voor een door hen te bepalen doel. Wordt vervolgd
dus…
 
Met diaconale groet,
Henny Beijer

u de vraag om de vacature te bezoeken en zo veel
mogelijk bekend te maken. U kunt de link delen via
Social Media.
 
In één van de vorige nummers van de Kerkklok hebben
we de oproep geplaatst om aan ons namen op te
geven van door u geschikt geachte predikanten.
Daarnaast is van het team Mobiliteit van de PKN de
advieslijst ontvangen. De predikanten van beide lijs-
ten, zijn telefonisch benaderd en attent gemaakt op
de vacature. Een groot aantal reageerde hierop posi-
tief. Aan hen is het volledige informatiepakket per
email verstuurd.
 
We vragen kandidaten om uiterlijk 1 februari 2022 hun
motivatie met CV per email te sturen aan de secreta-
ris van de beroepingscommissie, Jaap Breur. Begin
januari waren de eerste sollicitaties al binnen.
 
Vanwege de lockdown vergadert de beroepingscom-
missie niet in de maand januari. We hopen dat dit weer
fysiek mogelijk is in de maand februari, maar bij het
schrijven van dit stukje is dat nog steeds spannend.
 
Namens de beroepingscommissie, Ad Paul
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 OPBRENGST COLLECTEN DECEM-
BER 2021
In de maand december hebben de collecten de
volgende bedragen opgebracht:
Datum    Diaconie    Kerk            Koffiepot
                       Gebouwen en terreinen
 
  5-12     € 120,30    €   80,20     €   14,00
12-12     €   65,20    €   55,05
19-12     €   66,30    €   38,05
 
In december zijn we vanwege de strengere coron-
amaatregelen weer overgegaan op digitale kerk-
diensten, vandaar dit kleine collecteoverzichtje.
Als u toch wilt bijdragen dan zijn uw giften per bank
ook zeer welkom:
Diaconie NL51RABO0303918276
Kerk NL91RABO0303919981
 
Henny Roelofsen
 

WERKEN, WAKEN EN WENEN
De Anglicaanse priester Tish Warren (41) vertelde een
tijdje geleden in Trouw over de moeilijke periode
waarin zij twee ongeboren baby’s verloor. Hoe zij toen
een jaar lang niet meer bidden kon. De pijn was zo
hevig dat ze niet meer wist hoe ze God nog kon ver-
trouwen. 
“Mijn lijden was niet groter of anders dan wat andere
mensen meemaken. Maar ineens worstelde ik met het
eeuwenoude theologische vraagstuk: als God goed is
en almachtig, hoe kan het dan dat er zoveel kwaad en
pijn is in de wereld?”
Elke priester, dominee of pastoor heeft in haar of zijn
ambtsopleiding geleerd met dit vraagstuk om te gaan.
En er een theologisch antwoord op gevonden. Maar
als het jezelf overkomt, wordt het anders. 
 
Bijna elke geestelijke maakt vroeg of laat een periode
door waarin het eigen geloof stokt. Waarin de lieve
Heer zijn lieve kanten verliest en een vreemde lijkt
geworden. Dan wordt het lastig om te preken en te
zingen. Vooral moeilijk om te bidden.
Wanneer bidden mij soms even te moeilijk wordt, zoek
ik mijn toevlucht in de gebeden van anderen. Er zijn
vele gebeden van vele gelovigen, en ze zijn allemaal
verschillend. Er is er altijd een voor mij bij. En soms
vind ik een vast ritueel uit het verleden. 
 
Als kind leerde ik ’s avonds te knielen voor het bed en
hardop te bidden: ‘Ik ga slapen, ik ben moe, ‘k sluit
mijn beide ogen toe, Here houdt ook deze nacht, over
mij getrouw de wacht’. Wanneer we onze kleinkinde-

ren naar bed brengen, zingen we het nog altijd.
Vaste rituelen zijn de trapleuningen van het leven.
Vaak heb je ze nauwelijks nodig en vlieg je fluitend de
trap op en af. Soms, als het om welke reden dan ook
ineens niet meer zo makkelijk gaat, ben je blij met het
houvast van de leuning. 
 
Priester Tish heeft zich in haar moeilijke periode
vastgehouden aan één gebed uit de ‘completen’. Dat
zijn de vaste avondgebeden die in de Rooms-Katho-
lieke en Anglicaanse traditie elke avond worden op-
gezegd. Zoals een rabbi iedere avond een vaste
avondpsalm reciteert. 
 
Tish vertelt over haar houvast aan dat ene gebed uit
de completen: “Het was mijn ‘duiklijn’. Zoals een
duiker als het water woelig en troebel is altijd een lijn
bevestigt aan een veilig punt. Zodat hij altijd door die
lijn te volgen terugkomt boven water en niet verdwaalt
in de donkere diepte. 
Juist dit gebed gaf mij houvast omdat het drie dingen
noemt die mij staande hielden in de wereld van verdriet
en lijden: werken, waken en wenen.”
 
 
 
 
Waak, lieve Heer

Bij wie werken, waken of wenen vannacht,

En laat uw engelen hen behoeden die slapen.

Zorg voor de zieken, Heer Christus;

Geef rust aan vermoeiden;

Zegen de stervenden;

Troost wie lijden;

Heb medelijden met de beproefden;

Bescherm wie blij zijn,

En dat alles omwille van uw liefde.

Amen.

Bovenstaand artikel is van de hand van Ds. Wim
Beekman, classispredikant Fryslan
Bron: Nieuwsbrief Petrus 1/2022
en Leeuwarder Courant
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