Kerkklok
Protestantse
Gemeente te
Schaarsbergen

maart 2022

COLOFON

AGENDA

Dit kerkblad verschijnt 11x per jaar en wordt
uitgegeven onder verantwoordelijkheid van
de Kerkenraad van de Protestantse Gemeen
te te Schaarsbergen.

1 maart Bijbelkring Genesis, 10.30-12.00 u,
Dorpshuis
2 maart Leesgroep “Geloof en Economie”, 20.00 u,
Pastorie
6 maart Start Voorjaarsproject Werelddiaconaat
8 maart Bijbelkring Genesis, 10.30-12.00 u,
Dorpshuis
8 maart Ouderenkring, 14.30 u, Dorpshuis
13 maart Kinderkerk, 10.00 u Dorpskerk/Dorpshuis
17 maart Samen op Stap’, bezoek aan Grote Kerk in
Elst
20 maart Aanschuifdiner, 17.30 u, Dorpshuis
22 maart Bijbelkring Genesis, 10.30-12.00 u,
Dorpshuis
27 maart Kinderkerk, 10.00 u, (òf in Oosterbeek
òf in onze Dorpskerk)
7 april Sobere Maaltijd, Dorpshuis

Redactie: Bea Clerkx, Teun Alblas, Fred
Bosman
Opmaak: Teun Alblas, Fred Bosman
Kopij aanleveren bij Bea Clerkx
(bcw.clerkx@gmail.com) of
Teun Alblas (t.alblas@chello.nl)
Website: www.dorpskerkschaarsbergen.nl
Predikant:
De predikantsplaats is per 1 november 2021
vacant.
Scriba: Fred Bosman, Kemperbergerweg
57-8, 6816RM Arnhem, tel. 026-4450581,
fred.bosman@dorpskerkschaarsbergen.nl
Abonnementen: Henk van Hunen,Strolaan
20, 6816PN, Arnhem, tel. 026-3511147,
hendrikvanhunen@gmail.com
Collectebonnen: Henny Roelofsen, tel.
026-4425940
Enige andere telefoonnummers:
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
Bank- en gironummers:
Prot.Gem. te Schaarsbergen:
ING :
NL57 INGB 0000 862973
Rabobank ; NL91 RABO 0303 9199 81
Diaconie:
Rabobank :NL51 RABO 0303 9182 76
Abonnementskosten Kerkklok: € 15,- p.jr.
AFSLUITING KOPIJ KERKKLOK april
uiterlijk 15 maart bij Bea Clerkx:
bcwclerkx@gmail.com
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.
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DON’T LOOK UP !
De tweede week van januari verscheen er een nieuwe
Netflix-film “ Don’t Look UP !”
In die film waarschuwen wetenschappers voor een
mondiale ramp.
Het gaat over een reusachtige komeet die op onze
planeet aarde afkomt en de aarde met alle leven erop
dreigt te vernietigen. Weinigen op aarde onderkennen
echter het gevaar en sluiten de ogen voor wat er echt
gaande is.
De media en de glittershows met de ongekende populariteit van de ‘Voice of Holland’ halen de schouders
op en vermaken zich met dingen die schijnbaar veel
interessanter zijn voor het (voort) leven op aarde.
Bovendien wordt het leven totaal beheerst door de
gedachte: als de economie maar groeit en de beurskoersen het maar goed doen, dan is er eigenlijk niks
aan de hand.
Don’t Look UP !
Terwijl het woord “klimaat” niet één keer valt is het
duidelijk dat de film ten diepste over de klimaatcrisis
gaat. Deze crisis zal niet als een komeet plotseling
wel of niet in slaan, maar zich als een ramp sluipenderwijs voltrekken.
In de film is ook te zien hoe mensen er op reageren
en er mee omgaan. Rijke en invloedrijke ondernemers
zien het afwenden van de ramp als een prestige object
en denken met wilde technologie wel alles, wat ons
mensen niet past, op te kunnen en zullen lossen.
Tegelijkertijd sussen de wereldleiders de gemoederen, ook al roepen ze “actie, actie, actie” maar dat
vertaalt zich nergens in drastische maatregelen en
veranderingen van bezig zijn.
Don’t Look UP !
Een oproep om niet naar Boven te kijken, naar die
komeet en naar al die andere gevaren die op de aarde
af zouden komen. En vinden we eigenlijk allemaal niet
dat we –zeker na bijna twee jaar corona tijd - onze blik
ergens anders op moeten richten? Zeker niet op al dat
sombere, want dat bemoedigt niet op hoopvol verder
te gaan. Ik zat me af te vragen zou “de 40-dagen tijd”
daar misschien een steentje aan kunnen bijdragen?
We gaan de bekende verhalen uit de Vastentijd rond
Jezus weer horen. Zouden we ze dit jaar ook zó voor
onszelf kunnen beluisteren dat we ervan OP gaan
KIJKEN en ons doen en laten een uitstraling wordt
van de weg die Jezus ging?
Wim van der Kooij
P.S.: De apostel Paulus die wel één en ander aan
tegenslag in zijn leven heeft meegemaakt schrijft

in Kolossenzen 3:1 :
“zoekt/bedenkt de dingen die B O V E N zijn, waar
Christus is”.
BOVEN is in de bijbel: wat boven alles uitgaat, ook
boven al je eigen (beperkte … al denk je misschien
van niet…) denken.
BOVEN is in de bijbel aanduiding van iets dat veilig
is, waar niemand aan kan komen, ook niet weg kan
denken, werken, redeneren.
BOVEN is in de bijbel aanduiding van de verborgen
zijde van deze schepping, van die andere
werkelijkheid van God,die er ook is!
BOVEN is: Jezus als een onuitroeibaar centrum van
HOOP waaruit ik mag leven en me door mag laten
inspireren!

KERKDIENSTEN
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 verzoekingen. 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 volstrekte liefde, een geloofsgetuigenis. Alle evangeliën
kennen het verhaal van de zalving door een vrouw, al
zijn er onderling verschillen. Meestal is het een onbekende 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 Johannes 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
Zondag 13 maart, ds. Klaas Eldering, Tweede
Zondag van de Veertigdagentijd, Kinderkerk,
aanvang 10.00 uur
Mozes en Elia, de grote twee. Zij hebben weet van
een hemels licht. Ze zijn verlicht – net als Jezus in het
Evangelie van vandaag (Lucas 9,28-36). Soms kom
ik ze tegen: dan zie ik een lichtkrans om het hoofd van
mensen. Dat blijken dan bijzondere mensen te zijn.
Jezus wordt terzijde gestaan door Mozes (Exodus
34,27-35) en Elia, door de Wet en de Profeten. Hij zal
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de weg gaan, die door Mozes en de Profeten is verwoord: een weg ònderlangs, en niet bovenover. Om
bij ons te kunnen zijn, in onze diepste eenzaamheid
en pijn, als getuige van Gods trouw – zelfs door de
dood heen.
Ouderling: Else van Setten
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke
Kinderkerk: Chantal/Gerra
Zondag 20 maart, ds. Monique Maan, Derde Zondag van de Veertigdagentijd,
aanvang 10.00 uur
‘Vandaag is het de derde zondag van de veertigdagentijd. We zijn halverwege de weg naar Pasen. En
op deze zondag staan er stevige lezingen op het
rooster: Exodus 6: 2-8 en Lucas 13; 1-9. Het gaat over
lijden, over gebrek aan vruchten, over schuld en de
vraag naar het waarom en door wie. Vragen van
mensen van alle tijden. Geven de teksten een antwoord dat ons verder helpt?’
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
Zondag 27 maart, ds. Ineke van Middendorp,
Vierde Zondag van de Veertigdagentijd, aanvang
10.00 uur
Na 6 zondagen komen we in de Stille Week, en gaan
we naar de kern, het hart: Pasen.
Het kantelpunt in het leven, waarbij het woord ‘opstaan’ als keerpunt een grote rol speelt.
Deze zondag lezen we Lucas 15 vers 11–32, de gelijkenis van (wat we zijn gaan noemen) ‘De verloren
zoon’. ‘Iemand had twee zonen’, begint het verhaal.
Het is in de verhalen van de bijbel een terugkerend
thema: de twee broers, de oudste en de jongste, met
alle spanningen die er tussen die twee zijn.
De jongste trekt weg en gaat de wijde wereld in. Hij
raakt aan lager wal. Op het dieptepunt zegt hij (vers
18): ‘Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan’. Er is
sprake van opstaan. Opstanding. We komen in de
buurt van Pasen.
Maar hoe zit het nou eigenlijk? De jongste, een trekvogel, de oudste een huismus. Wie van de twee is er
verloren? Moeten we het zo zwart-wit lezen? Kunnen
de twee broers bij elkaar gebracht worden? Wat is
daarvoor nodig?
Hoe zit het met ons? Wat wil het verhaal ons leren?
Ouderling: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
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Zondag 3 april, ds. Ronald Heins, Vijfde Zondag
van de Veertigdagentijd,
aanvang 10.00 uur
Als we het over de liefde hebben, dan denken we al
snel aan roze wolken, romantiek en zoetsappigheid,
over hoe mooi de wereld zou zijn als we elkaar meer
lief zouden hebben. Vandaag geeft Jezus zijn leerlingen de opdracht: blijf in mijn liefde. Ik vind dat wonderlijke woorden, om in zijn liefde te blijven. Ik denk
eerder aan zijn liefde die in mij komt. Of gaat het hier
om iets anders? Over radicale keuzes die je, over lege
handen en soms gebalde vuisten, over... de liefde.
Lezingen: Jesaja 55: 6-13 en Johannes 15: 9-17
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Alieke Termeer
Organist: Michiel Vanhoecke

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Er is een bericht binnen gekomen dat mevrouw Else
van Setten haar opleiding als uitvaartleider heeft
voltooid.
Er staan twee jaarrekeningen ter behandeling op de
agenda. De eerste is die van de diaconie, opgesteld
door de heer Leo Uijl. Daarin valt te lezen dat het eigen
vermogen is verlaagd, overeenkomstig de wens van
de kerkenraad. Er is nu alleen nog een (kleine) buffer
voor eventuele ‘plotselinge ellende’. De jaarrekening
wordt, onder voorbehoud van het oordeel van de
beoordelingscommissie, goedgekeurd.
Als penningmeester geeft de heer Henny Roelofsen
toelichting op een aantal bedragen uit de jaarrekening
van het college.
Het ‘overschot’ (dat onder andere een gevolg is van
de huidige vacature voor een predikant) wordt als
reserve geboekt ten behoeve van het pastoraat.
De inkomsten uit ‘levend geld’, ofwel de toegezegde
vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden, zijn iets
lager uitgekomen dan in 2020, maar de hogere huuropbrengsten van het onroerend goed compenseren
dat voor een deel.
De winst uit de begraafplaats blijft in het eigen vermogen van de begraafplaats. Sinds 2020 heeft de begraafplaats namelijk zijn eigen rekening als gevolg van
veranderende voorschriften.
Samengevat: alle buffers zijn voorlopig groot genoeg.
De kerkenraad keurt, ook hier onder voorbehoud van
het oordeel van de beoordelingscommissie, de jaarrekening goed en dechargeert de penningmeester.
Er wordt gekeken naar een muzikale invulling van de
dienst op Stille Zaterdag, maar nog
zeker is of er op zaterdag een dienst zal worden gehouden.‘Terugkijken’ op de activiteiten van de afgelopen tijd is gauw gedaan, de corona-maatregelen
vormen de oorzaak van weinig kerkelijke activiteiten
in de Dorpskerk.

Het ‘vooruitkijken’ kan wat optimistischer plaats vinden; ‘diensten bezoeken, zingen en koffie’ kunnen en
mogen weer.
De Paastijd komt dichterbij. Er zal worden gevraagd
of er mensen zijn die mee willen werken aan de
voorbereidingen, dat zal ook in de afkondigingen gebeuren. Ds. Wim van der Kooij (die een groot deel van
de Paascyclus zal doen) en Michiel Vanhoecke,
spelen daar uiteraard ook een rol in.
De diakenen stellen voor om de ‘grote’ Paaskaars nog
een jaar te gebruiken, dat wil zeggen dat de ‘1’ van
2021 wordt vervangen door een ‘2’. Er zou dan wel
een ‘kleine’ Paaskaars kunnen worden aangeschaft
om op de gedachtenistafel neer te zetten.
De Paasgroeten-actie gaat dit jaar ook weer door en
er wordt een doel gezocht voor het Voorjaarsproject.
Tenslotte het bericht dat het jeugdzomerkamp voor
kinderen, zoals ook afgelopen jaar samen met Oosterbeek georganiseerd, zal plaats vinden van 25 t/m
29 juli. Namens Schaarsbergen zullen de dames
Chantal Boomstra en Gerra van Hunen bijdragen in
de verdere organisatie.
Fred Bosman, scriba

BIJBELKRING/LEERHUIS
‘GENESIS’
Op dinsdagmorgen 1 februari 2022 zijn we
weer gestart zoals in het februari nummer
van de Kerkklok vermeld stond. Wel hebben
we in plaats van op 22 februari een week
eerder, op 15 februari onze sessie vervolgd,
omdat op 22 februari Het Dorpshuis bezet
was. Omdat iedereen er “zin” in had komen
we in maart 3 keer bij elkaar en wel op
dinsdagmorgen
1 maart, 8 maart en 22 maart van
10.30-12.00 uur in Het Dorpshuis.
Wim van der Kooij

LEESGROEP ‘GELOOF EN
ECONOMIE’
De Kring ‘Geloof en Economie’ komt weer bij elkaar
op woensdagavond 2 maart om 20.00u in de pastoriekamer. Het gesprek zal gaan over de hoofdstukken 10,11 en 12 van het boek "Hoe handel ik eerlijk"
van Matthias Olthaar en Paul Schenderling en over
teksten van de profeet Jesaja. (o.a. sabbats- en
jubeljaar)
Wim van der Kooij

GESPREKSKRING ‘ECONOMIE’ –
‘WIST U DAT”

Wist u dat: toenemende rijkdom betaald wordt met
toenemende onverschilligheid?
Wist u dat: waar de relatie met anderen gaat ontbreken, wij onze toevlucht gaan zoeken in alleen maar
materiële zaken?
Wist u dat: onze verbeten concurrentiestrijd overgenomen dreigt te worden door onze kinderen?
Wist u dat: dat door toenemende hitte, droogte en
alsook overstromingen het woongebied van 1,5 miljard mensen binnen 50 jaar onbewoonbaar raakt?
Wist u dat: nu al de regio rond de evenaar ten onder
dreigt te gaan als wij niet snel de CO2-uitstoot verminderen en ophouden ons afval daar te dumpen.
Wist u dat: wij iets kunnen doen aan onze ecologische
voetafdruk die we overal achterlaten door bijvoorbeeld:
a: te letten op rechtvaardige productie en lange
levensduur van die producten.
b: het accent meer te leggen op het kopen van
producten van eigen bodem.
c: meer spullen samen te delen en te repareren
in plaats van weg te gooien.
d: beter stil te staan bij wat je doet en hoe je
met de aarde omgaat vanuit het vertrouwen
dat het dan goed kan komen.
Wist u dat: de “groene groei” alleen maar mogelijk is
als we het dogma van de economische groei vaarwel
zeggen?
Lies van der Kooij

NIEUWS VAN DE
BEROEPINGSCOMMISSIE
Kandidaten konden tot uiterlijk 1 februari 2022 reageren op de vacature.
Van 6 geïnteresseerden heeft Jaap Breur per email
een motivatiebrief en een CV ontvangen. Deze heeft
hij direct doorgestuurd naar de leden van de commissie.
In de besprekingen van 7 en 10 februari jl. hebben we
de sollicitaties intensief doorgenomen.
De commissie heeft besloten om met 3 kandidaten in
gesprek te gaan en 3 kandidaten om diverse redenen
te bedanken. Dit gebeurt eerst telefonisch door de
voorzitter en wordt daarna schriftelijk per email bevestigd door de secretaris.
Bij het verschijnen van dit nummer hebben de eerste
gesprekken al plaatsgehad. We verwachten dat we
na de gesprekken ook gaan horen en dat we referenties gaan inwinnen. Tevens is het mogelijk dat er een
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DE OUDERENKRING

tweede gesprek komt.
We houden u op de hoogte.
Namens de beroepingscommissie, Ad Paul

AANSCHUIFDINER
WANNEER
ONTVANGST
LOCATIE

: ZONDAG 20 MAART 2022
: OM 17.30 UUR
: DORPSHUIS SCHAARSBERGEN

Het Aanschuifdiner is inmiddels een begrip geworden
in onze gemeente. U kunt op deze zondagmiddag
gezellig aanschuiven en samen genieten van een
heerlijk 3-gangen-diner. Inclusief 2 consumpties zijn
de kosten 15 euro per persoon. We zorgen, indien
gewenst, ook voor vervoer. We hopen op een gezellige opkomst en een geslaagde avond.
Graag tot ziens!
Vóór 16 maart aanmelden bij:
Jeske Alblas, 026-4422860 / email: dhschaarsbergen@kpnmail.nl
Frans van de Kamp, 06-22150306 / email: vandekampf@planet.nl

OPBRENGST COLLECTEN JANUARI
2022
In de maand januari hebben de collecten de volgende bedragen opgebracht:
Datum

23-01
30-01

Diaconie Kerk
Koffiepot
Gebouwen
en terreinen
€ 125,70
€ 65,70

€ 90,60
€ 60,45

€ 9,00

Vanwege de coronamaatregelen is het weer een
erg klein lijstje.
Henny Roelofsen
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De volgende bijeenkomst is op dinsdagmiddag 8
maart om 14.30 uur in het Dorpshuis.
Onder de titel ‘Sint Jansbeek te Arnhem, Levensader
van een stad’, houdt Jan Vierdag deze middag een
presentatie over de geschiedenis van de Sint Jansbeek.
Het belang van de Sint Jansbeek voor Arnhem kan
moeilijk overschat worden: de beek is de bakermat
van de stad. Al in de 6de eeuw was er een nederzetting bij de Sint Jansbeek.
In de middeleeuwen ontwikkelde de beek zich tot de
belangrijkste levensader van de stad. Door de vestiging van de vele watermolens, wasserijen en blekerijen ontstonden in dit gebied de startups van de
eerste Arnhemse bedrijven. Een complete middeleeuwse stad draaide op deze beek.
De geschiedenis van de Sint Jansbeek is de geschiedenis van de stad. Dat de beek in Arnhem weer bovengronds stroomt doet dan ook recht aan de rol die
de Sint Jansbeek in de geschiedenis van de stad heeft
gespeeld. Jan Vierdag neemt u mee door de eeuwenlange geschiedenis van deze voor Arnhem zo belangrijke beek, mede aan de hand van oude kaarten van
het Gelders Archief en vele foto’s van onder meer
Hans Middel en Rinus Baak, fotograaf van de gemeente Arnhem.
Namens de leiding,
Hennie van Hunen

HET EEF SYBESMAFONDS
Het Eef Sybesma Fonds van de Raad van Kerken in
Arnhem kan initiatieven in Arnhem ondersteunen die
passen bij de missie van de Raad. Dat zijn activiteiten
op kerkelijk gebied, waarbij de samenwerking van
kerken wordt bevorderd (zowel kerken die deel uit
maken van de Raad van Kerken als de christelijke
kerken en geloofsgemeenschappen daarbuiten). Het
kan ook gaan om initiatieven voor maatschappelijke
dienstverlening (diaconie) waar de kerken in oecumenisch verband samenwerken. Voor de ondersteuning
hiervan stelt het fonds een bescheiden bedrag beschikbaar.
Er zijn twee rondes waarin aanvragen gedaan kunnen
worden. De laatste inzendtermijn voor de eerste ronde
is 1 april 2022. De einddatum voor een indiening voor
de tweede ronde is 1 oktober 2022.
Wilt u meer van het Fonds weten: Kijk dan op de
website van de Raad van Kerken Arnhem: https://rvkarnhem.nl/welkom/eef-sybesma-fonds/
Hier staat de regeling van het fonds met de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen en het adres
van het fonds.
Henny Beijer

IN MEMORIAM
Het bericht heeft ons bereikt dat op dinsdag 1 februari jl. de heer Cris Pluim is overleden, hij is 91 jaar
geworden.
Cris is geboren is geboren op 5 april 1930 op Schaarsbergen, waar hij ook naar school ging.
Tijdens zijn werkzame leven heeft hij op Klein Heidekamp gewoond.
Later is hij verhuisd naar appartementencomplex
‘Altevelt’ op Alteveer. De laatste paar jaar werd zijn
wereld kleiner en was er niet veel contact meer met
de buiten wereld.
In december vorig jaar is hij verhuisd naar een verpleeghuis in Velp, alwaar hij vrij kort daarop is overleden.
De crematie heeft op 8 februari jl. plaats gevonden.
Tijdens de kerkdienst van 13 februari heeft Hennie
van Hunen, als zijn contactpersoon, een steen en een
kaars met zijn naam naar de gedachtenistafel gebracht terwijl de gemeente lied 730 zong. Ook zijn
naam staat geschreven in Gods hand.
Wij wensen zijn kinderen en broer Gods nabijheid en
troost toe.
Niels van Hunen

KERKBALANS 2022
De Actie Kerkbalans ligt alweer een tijdje achter ons.
Er zijn nog een paar mensen die het strookje nog niet
hebben ingeleverd.
Graag vraag ik hen dit alsnog te willen doen.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van Hunen

NIEUWS VAN DE DIACONIE
In aanloop naar Pasen staan er weer diverse activiteiten op stapel.
Allereerst natuurlijk de Voorjaarsactie, georganiseerd
door de Werkgroep Werelddiaconaat.
In deze Kerkklok leest u daar meer over. De actie loopt
gedurende de 40 dagentijd tot en met Pasen.
Verder gaan we weer de Paasgroetenkaarten aan de
gevangenen verzenden. De kaarten worden twee
weken voor Pasen, dus op zondag 3 april, uitgedeeld.
We hopen dat we dan weer met veel mensen in de

kerkdiensten aanwezig kunnen zijn en dat ieder 1 of
2 kaarten meeneemt, om aan een gevangene te
sturen.
De kaarten zitten in een geadresseerde envelop. U
kunt daar zelf een paasgroet op schrijven. Een naam
eronder mag wel, maar geen adres! We weten, dat
deze Paasgroet altijd zeer gewaardeerd wordt door
de ontvanger.
Het is mooi, dat we als gemeente op deze manier een
teken van meeleven kunnen geven.
Ook deze actie bevelen wij weer van harte bij u aan.
We waren -voor Corona- gewend, om een sobere
rijstmaaltijd te houden op de donderdag voor de Stille
Week. Dat kunnen we gelukkig dit jaar ook weer gaan
organiseren. We gaan samen de maaltijd gebruiken
op donderdag 7 april in het Dorpshuis. Als u mee wilt
eten, moet u zich even aanmelden bij Jeske Alblas of
bij Henny Beijer. In de volgende Kerkklok zullen we
deze activiteit opnieuw even onder de aandacht
brengen. Bij de sobere rijstmaaltijd houden we een
collecte ten behoeve van de Voorjaarsactie. Tenslotte spaart u de kosten van een maaltijd thuis uit en hebt
u een gezellige eenvoudige maaltijd met elkaar!
Verder komen er ook weer aan aantal Aanschuifdiners, die Frans van de Kamp organiseert met de
verschillende kookteams. Fijn, dat die maaltijden voor
alleengaanden ook weer plaats kunnen vinden. U
leest hier vast ook meer over in de Kerkklok.
Tenslotte hebben we als opbrengst van collecte van
6 februari voor het Werelddiaconaat, bestemd voor de
boeren in Bangladesh, een bedrag van 258,70 euro
over kunnen maken aan Kerk in Aktie.
Fijn, dat er, naast de collecte in de kerk, ook nog een
aantal giften op onze rekening binnen kwamen.
Hartelijk dank daarvoor!
Namens de Diaconie,
Henny Beijer

WERKGROEP WERELDDIACONAAT
Samen werken aan een stabiele toekomst in
Kameroen
Graag wil de werkgroep werelddiaconaat u gedurende
de 40-dagentijd wat meer vertellen over het werk van
de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van
Kameroen. De noordelijke provincies van Kameroen
liggen in de Sahel zone: een regio met een droog
klimaat.
De Lutherse Broederkerk is actief betrokken bij het
onderwijs en de gezondheidszorg in die regio, bij de
verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. De Lutherse Broederkerk
met 1300 kerken werkt samen met christenen uit
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andere kerken en met de moslimmeerderheid.
Via Kerk in Actie willen wij twee van hun programma’s
ondersteunen: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.
Duurzame landbouw en noodhulp
Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar.
Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er
niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel
moslims als christenen, leven onder de armoedegrens.
Het landbouwprogramma van de kerk richt zich niet
alleen op voedselzekerheid, maar wil ook oorzaken
van uitdroging van de grond aanpakken. De kerk
adviseert en traint boeren, zodat ze meer kunnen
oogsten ondanks toenemende droogte. Ook stimuleert ze gezamenlijke inkoop van zaden, opslag van
voedsel en verkoop voor een betere prijs. Iedere familie krijgt een schaap of een geit voor melk en mest
of een kip waarmee het ras versterkt kan worden. De
kerk biedt noodhulp aan mensen die vluchten voor het
geweld van Boko Haram.

Nieuwe leden gezocht
Het zou heel fijn zijn als de werkgroep een paar
nieuwe leden zou kunnen verwelkomen. Wilt u meedoen? Wij houden ons bezig met de diaconale taken
wereldwijd en vragen hiervoor aandacht in onze gemeente en in onze diensten, zoals op zondag werelddiaconaat en het voorjaarsproject in de 40-dagentijd.
Of denk aan het ontvangen van de buitenlandse studenten voor een kennismaking met onze gemeente,
het organiseren van de boekenkraam of de kerstkraam. Er is voor ieder wat wils te doen.
Enthousiast geworden of wilt u meer weten?
Neem contact op met Ineke Antuma, tel: 06-12236266

Predikanten en kerkelijk werkers opleiden
Al ruim vijftig jaar leidt de kerk predikanten en kerkelijk
werkers op. Veel studenten zijn landbouwers. Per jaar
krijgen veertig studenten een eenvoudige theologische opleiding en worden twintig studenten universitair opgeleid. Een predikant moet van alle markten
thuis zijn en kan veel voor zijn dorp betekenen.
Helpt u mee om gezinnen in Noord-Kameroen een
beter leven te geven?
Vanaf zondag 6 maart t/m Pasen zullen we wekelijks
gaan collecteren voor dit mooie project,
Driekwart van de bijdrage voor dit werk is voor landbouw en een kwart voor de predikantenopleiding.
Steun dit werk met een bijdrage op rekening van de
Diaconie, NL51RABO 0303 9182 76
Namens de werkgroep,werelddiaconaat,
Ineke Antuma
Nogmaals de werkgroep werelddiaconaat
Afscheid Toos van Rijswijk
Na vele jaren inzet voor het werelddiaconaat heeft
Toos besloten dat het welletjes is geweest. Wij hebben
daar alle begrip voor en danken Toos voor haar betrokkenheid en inzet bij dit werk en voor haar gastvrijheid. Menig bijeenkomst van de werkgroep vond
plaats in haar appartement en altijd was alles tot in de
puntjes verzorgd. Hartelijk dank Toos!
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KINDERKERKNIEUWS
Het voorjaar komt er weer aan! Ook de 40
dagentijd is weer begonnen. We zijn dit jaar
geen project gestart, maar op zondag 13
maart houden we kinderdienst bij ons in de
kerk en zal Chantal dienst doen. In overleg
met de kinderen en ouders hebben we op
zondag 27 maart weer kinderdienst of we
gaan met elkaar naar de kinderkerk in Oos
terbeek.
Veel groeten van,
Chantal Boomstra en Gerra van Hunen

SAMEN OP STAP
Wat was het bijzonder om op 17 februari jl. weer met
zoveel mensen (20!) rond te lopen in het Tegelmuseum in Otterlo. En daarna met 23 personen samen te
gaan eten. Fijn dat het weer kon!
Op donderdagmiddag 17 maart willen we naar de
grote kerk in Elst gaan. Dit is een bloeiende Protestantse Gemeente. Waarvan een kwart van de gemeente jeugd is.
Ook de plek van deze kerk is heel bijzonder. De kerk
stamt uit 1484. Tijdens de opbouw in 1947 van de
verwoeste kerk uit de oorlog, ontdekte men twee
Gallo-Romeinse tempels en het achtste-eeuwse
zaalkerkje met de uitbreidingen.
Misschien volgt u de tv-uitzending: “Het verhaal van
Nederland”, daarin konden we een klein stukje zien
van de opgravingen in de kerk in Elst.
We volgen er voor €5,- pp een rondleiding. (in groepjes) Daarbij gaan we ook de trap af om onder de grond
naar deze opgravingen te kijken. Koffiedrinken kan
helaas niet bij de kerk, maar wel in het vlakbij gelegen
“Wapen van Elst”. We hopen er weer een gezellige
middag van te maken!
Wilt u mee? Of alleen mee samen eten na die tijd?
Meldt u dan aan. De benodigde informatie krijgt u in
de week van ons bezoek.
Gerravanhunen@hotmail.com of 026-4450289/ 06
12868060.
Hartelijke groet, Gerra van Hunen

“WARMETRUIENDAG”
Op vrijdag 11 februari is de ‘warmetruiendag’ gehouden. Op deze dag gaat de verwarming een graadje
lager en trek je een warme trui aan. Het idee achter
de warmetruiendag is dat je beter een warme trui aan
kunt trekken dan de verwarming hoger zetten, omdat
dat laatste slechter is voor het klimaat. Het gaat er
immers om dat je zelf warm bent, en niet per sé het
plafond van je woonkamer (warme lucht stijgt op,
zodat het boven in de kamer warmer is dan beneden
(ga maar eens op een stoel staan en je voelt het
verschil).
Als je het koud hebt in huis kun je een paar dingen
doen:
-Je kunt de verwarming hoger zetten
-Je kunt een warme trui aantrekken
Deze twee acties kunnen worden gezien als symbool
voor twee stromingen in duurzaamheid. De ene
stroming gaat ervan uit dat we gewoon door kunnen
gaan met ons (verkwistende) leven en dat (nog te
ontwikkelen) techniek zal voorkomen dat de aarde
onbewoonbaar wordt. Zo kun je bijvoorbeeld met een
hybride warmtepomp je gasverbruik sterk verlagen.

Op die manier hoef je zelf niets te doen en verwacht
je dat iemand anders het probleem wel oplost. Deze
stroming zet de verwarming een graadje hoger.
De andere stroming gaat ervan uit dat we ons verkwistende gedrag zelf moeten aanpassen en niet wachten
op technische oplossingen. Deze stroming neemt zelf
het heft in handen en trekt een warme trui aan.
Tot welke stroming hoort u?
Bert Wolters
(thema)diaken duurzaamheid PG Elst

DE DUO FIETS VOOR HET SCHILD
Foto: bekendmaking van de opbrengst van de Najaarsactie t.b.v. de Duo -fiets voor
Het Schild’ in Wolfheze

BELEVINGEN VAN EEN ORGANIST IN
HET HOGE NOORDEN
Column van Lars-Alexander Mensonides, organist in
het Noorse Magnor aan de Zweedse grens
“We leven in een wereld van Tupperware. Het heeft
flink gedooid, het is gaan vriezen, daarvoor regende
het en nu is het weer onder nul. De wereld om ons
heen ziet eruit als een enorme tupperwarebox. Glad
en grijs van alle kanten.
Vanmorgen moest ik eerst naar de kerk van Magnor
en vervolgens naar een tweede dienst in Vestmarka.
De kerk van Magnor ligt hier 10 minuten lopen van
huis, maar ik ben altijd met de auto gegaan, omdat ik
vaak ook nog iets anders moet doen. Maar vandaag
kon ik de auto op ons eigen erf nèt niet bereiken. Allemachtig wat was het glad! Op de parkeerplaats kon
ik zo de wagen met één hand over het ijs duwen.
Het was niet druk in de kerk, maar de oudsten waren
er. Het piept, rolt en kraakt, maar ook als de schepping
iets weg heeft van een pas gedweilde ijsbaan komen
ze toch. Na de dienst in Magnor moest ik naar Vestmarka, dat is 25 km rijden van Magnor. Daar kwam ik
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de bult (=het Arnhemse woord voor heuvel) bij de kerk
nèt niet op. Vlak voor de top hapte de banden van de
Opel Combo naar iets van grip, maar ik zakte weg. Ik
moest achteruit de bult af. Met veel stuurmanskunst
en remtechniek had ik hem 5 minuten later pas weer
onderaan de bult van 200m. Met een langere aanloop
en in z’n twee probeerde ik het nog een keer. Vlak
voor de top weer geen grip. Ik moest weer 200 meter
in z’n achteruit naar beneden glibberen en daar maar
parkeren. Bettina (collega en dominee) kwam eraan
en reed met een big smile de bult op. Ook haar Minicooper liet het op hetzelfde punt afweten. Die moest
ook terug, maar dat ding is zo klein, dat ze kon keren.
Ik had sneeuwkettingen in de wagen. Het was zo
verschrikkelijk glad dat ik moest kiezen: of de bult
oplopen met m’n zondagse schoenen of de sneeuwkettingen eronder doen op een ijsvloer, waar ze in
Heerenveen alleen maar van kunnen dromen. Ik koos
voor de beklimming. Ik liet de tas met orgelschoenen
en muziek liggen op het ijs. Improvisatie is gelukkig
mijn sterke punt en daar vertrouw ik op. Met die
gladheid en dat doorzettingsvermogen reken ik erop,
dat ik het werk van mijn handen ook dan niet laat varen.
Toen ik in de kerk kwam, stond de koster en een lakei
van de kerkenraad met de jas aan en muts op in de
kerk. De elektriciteit en dus ook de verwarming, was
uitgevallen. Het was 6 graden en er zou één doop zijn.
Je kunt die mensen niet laten verrekken van de kou,
dus ik ben rechtstreeks naar de stoppenkast gegaan.
De stroom kreeg ik wel aan de praat. Ik vond de
juiste knoppen in de stoppenkast, die er uit zag als de
regelkamer van Tsjernobyl. Na het eerste lied sloegen
de stoppen weer door. De rest van de dienst heb ik
op de piano gespeeld.
De familie van de dopeling heeft ook moeten afzien.
De heren hadden een nieuw pak gekocht, maar de
winterjas waren ze vergeten erbij te kopen. De kleine
hummel hadden ze met een extra dikke jas nog eens
in de watten gelegd. Warm doopwater hebben we
geregeld bij de boerderij naast de kerk. De boer en
zijn vrouw boden trouwens ook aan om de hele ceremonie in hun huiskamer te houden. Plek zat! (Plaats
genoeg!) Maar daar zag de familie van af. Blauwbekkend van de kou ben ik glibberend naar huis gereden.
De komende dagen blijft het zo, maar de strooidiensten komen pas vannacht op gang.
De zondagsrust wordt hier fanatiek nageleefd.
(Ingestuurd door zijn vader, Rien Mensonides)
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UIT DE GEMEENTE
Overleden:
In de leeftijd van 91 jaar is overleden op 1 februari
jl, de heer C. Pluim, wonende aan de Lizststraat en
de laatste 2 maanden in het Lorentzhuis te Velp.
Ingekomen:
Familie W.H de Rooij-Bremer, Izaak Evertslaan 24,
6814 JJ Arnhem.
Verhuisd:
Mevr. Roos Nijmeijer , Measdaglaan 54, 6813GR
naar Utrecht
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