Kerkklok
Protestantse
Gemeente te
Schaarsbergen

40-dagen tijd

april 2022

COLOFON

AGENDA

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

2 april

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 MEI
uiterlijk 15 april 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
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3 april
5 april
7 april
10 april
12 april
17 april
19 april
21 april
24 april
27 april

Schoonmaakochtend kerk en erf,
10.00 uur
Gemeente-ochtend
Bijbelkring/Leerhuis ‘Genesis’,
10.30-12.00 uur, Dorpshuis
Sobere Maaltijd, 17.30 uur, Dorpshuis
Palmzondag / verkoping Paasproducten
t.b.v. Voorjaarsproject
Ouderenkring, Paasstukjes maken,
14.30 uur, Dorpshuis
Eerste Paasdag
Lezing Thomas Quartier, 19.30-22.00
uur, Koepelkerk
Samen op Stap, Barneveld
Pluimveemuseum
Aanschuifdiner, 17.30 uur, Dorpshuis
Koningsdag, Boekenmarkt
t.b.v. Voorjaarsproject

Decantorij stopt met Pasen en hoopt weer
te kunnen starten begin september.

PA A S O N T B IJ T
Hoera! Het kan weer! Paasontbijt!!!
Dit jaar kan er op Paasmorgen weer een ontbijt georganiseerd worden, en dat doen we, gezien de ervaringen van de afgelopen keren, graag.
Voorafgaand aan de kerkdienst, die om 10.00 uur
begint, wordt er om 08.30 uur een paasontbijt georganiseerd voor iedereen binnen onze gemeente, die
het leuk vindt om Paasmorgen gezamenlijk te ontbijten.
Natuurlijk hopen we op veel belangstelling. U kunt zich
hiervoor opgeven bij Else van Setten, sjaakenelse@hotmail.com of 0623097506. (met eventuele dieetwensen wordt rekening gehouden)
Neemt u vooral uw kinderen en kleinkinderen mee!
Samen kunnen wij er een mooi Paasfeest van maken.

Inhoudsopgave: zie pagina 18

GEBED VOOR OEKRAINE
God van liefde en trouw,
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in
ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot
worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons
hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst
en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede
gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.
Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.
In Jezus' naam,
Amen
Bron: Petrus, uitgave PKN

EEN STEEN ALS HOOFDKUSSEN
Dat aartsvader Jakob, op de vlucht voor zijn broer
Esau, ’s nachts in het veld een steen als hoofdkussen
uitzoekt, heb ik de afgelopen week pas goed begrepen. Toen ik de aangrijpende beelden zag van de
vluchtelingenstromen uit Oekraïne.Vrouwen, kinderen en ouden van dagen die een goed heenkomen
zoeken. Mannen die hen begeleiden, ondersteunen,
in een winkelwagen of ander voertuig voortduwen,
dragen soms, zo zorgzaam als zij kunnen. De last die
zwaar, en de wanhoop die nabij is.
Mijn hoofd weet: zo is een oorlog, dit is van alle tijden.

Deze vluchtelingen zijn niet anders dan de vertwijfelden die eerder vluchtten voor de oorlogen in Syrië,
Irak, Jemen en Afrika. Maar mijn hart voelt dit anders. Dit is dichtbij, dit zijn mensen die vrijwel onze
buren zijn, dit is een samenleving die bijna de onze is,
dit kruipt mij onder de huid. Het beeld van zwakken
en verzwakten die langs de resten van een kapotgeschoten brug de rivier over strompelen, is hartverscheurend.
Ik zie een foto van een groepje vermoeide vluchtelingen die tegen een rotsmuur uitrusten, het hoofd vermoeid leunend tegen de stenen. Dan moet ik denken
aan Jakob die in de nacht uitgeput een steen zoekt
om het hoofd tegenaan te leggen. Hij doet dat niet
omdat een steen zo’n goed alternatief is voor een
hoofdkussen, maar omdat hij geen andere plek heeft
om het hoofd neer te leggen. De vossen hebben holen,
de vogels nesten, Jakob heeft enkel deze steen. Dit
is wat vluchten is. Vervolgens, steenhard of niet, valt
Jakob in slaap. En hij droomt: Op de aarde staat een
ladder met het uiteinde in de hemel. Langs deze ‘Jakobsladder’ dalen engelen neer op de aarde en
klimmen zij weer omhoog tot in de hemel.
De mooiste uitleg die ik ken: Zij, de boodschappers
van de lieve Heer, brengen de wanhoop, de pijn en
het verdriet van vader Jakob omhoog naar de hemelse vader, en brengen de ontferming en de troost van
de lieve Heer weer naar Jakob beneden. Dan wordt
Jakob bemoedigd wakker, zet de steen waar zijn hoofd
op rustte rechtop, zalft hem met olie, en geeft die
eenzame plaats van wanhoop een nieuwe naam: ‘Bethel – huis Gods’. Waarlijk, de Heer was op deze
plaats, en ik heb het niet geweten.
Dan vervolgt Jakob zijn vlucht, komt aan in den
vreemde, en wordt gastvrij ontvangen door zijn familie
en vrienden daar. Wat zou de ontferming van de lieve
Heer in de hemel zijn, zonder het mededogen van zijn
lieve kinderen op aarde? Jakobs vlucht en de gastvrijheid die hem geboden wordt, is slechts het begin.
Daarna volgen hoofstukken lang verhalen over wrijving, misverstand, en wat niet al. Maar uiteindelijk
keert hij in vrede naar huis terug.
Ik hoop altijd dat hij op de terugweg nog even langs
Bethel is gegaan. Daar waar zijn hoop en zijn moed
opnieuw begonnen zijn.
Ds. Wim Beekman (Uit: Petrus)
Weten wat je kunt doen voor Oekraïne? Ga naar kerkinactie.nl/oekraine.
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WAAR KOMT DE VEERTIGDAGENTIJD VANDAAN?
Je vindt de veertigdagentijd niet letterlijk terug in de
Bijbel. Waar komt het dan wél vandaan? Over de
oorsprong van de vastentijd doen verschillende verhalen de ronde. Voor een van de theorieën moeten
we terug naar het jaar 325. Volgens de Tear kalender
was er rond die tijd ophef ontstaan rond de leer van
een zekere Arius. Christus was niet gelijk aan God,
beweerde hij, maar slechts een schepsel van God. Dit
zorgde voor onrust in het Romeinse Rijk, iets waar
keizer Constantijn de Grote niet op zat te wachten.
Daarom riep hij ruim 200 bisschoppen bij elkaar om
te komen tot een oordeel over de leer van Arius. Deze
bijeenkomst – ook wel het concilie van Nicea – was
achteraf gezien een bijzondere gebeurtenis: de allereerste oecumenische concilie.
Tijdens dit concilie werden ook afspraken gemaakt
over de datum van Pasen. Zo werd besloten dat Pasen
gevierd moest worden op de zondag na de eerste volle
maan in de lente. Daardoor valt het christelijke paasfeest in de westelijke kerken tussen 22 maart en 25
april.
Ook werden er meer ‘vierdagen’ afgesproken, zoals
Goede Vrijdag en andere dagen in de Stille Week voor
Pasen. Maar het was uiteindelijk paus Gregorius de
Grote die rond 600 na Christus bepaalde dat de
veertigdagentijd voortaan 46 dagen voor Pasen moest
beginnen. Als je de zes zondagen eraf trekt, blijven er
tussen Aswoensdag en Pasen precies veertig vastendagen over.
Niels van Hunen

KERKDIENSTEN
Zondag 3 april, ds. T.P. de Jong, Vijfde Zondag van
de Veertigdagentijd, aanvang 10.00 uur
Op deze zondag - zondag Judica - doe mij recht- ,
staan we in de dienst stil bij het onderscheid tussen
'goed en kwaad'. We denken na over strijd, over vrijheid en over onze taak en roeping als gemeente van
Christus.
We lezen uit het eerste hoofdstuk van Spreuken, uit
het vijfde hoofdstuk van de Galatenbrief, en uit Johannes 15. Prachtige Bijbelgedeelten die ons aan het
denken zetten.
Voor wie graag wat 'hulp' bij dat denken hebben, hier
alvast wat vragen om na de dienst er misschien nog
eens bij te pakken...
* Er wordt wel gezegd dat de strijd tussen Gods Geest
en de menselijke natuur een belangrijk kenmerk is
van het christelijk geloof. Hoe zie jij dit?
* In de lezing uit Galaten worden we opgeroepen om
vrij te zijn. Dit doet denken aan God die als Bevrijder
zijn wet geeft. Wat voor perspectief geeft dat voor jou
aan deze woorden?
* Paulus vat al die concrete geboden samen onder één
groot gebod: heb je naaste lief als jezelf. Vind je dat
een goede samenvatting?
* In Galaten 5:19-20 brengt Paulus de werken van
onze menselijke natuur in kaart. Hoe ziet een
gemeente eruit, waarin déze menselijke natuur
de boventoon voert?
* Het is Gods bedoeling (en geschenk) dat we,
persoonlijk en als gemeente van Christus, leven
van de vrucht van de Geest en ons door die
Geest laten leiden. Zie je dat terug in de gemeente?
* Is Galaten vijf vooral een uitdaging of een troost
voor jou?
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Alieke Termeer
Organist: Michiel Vanhoecke
Zondag 10 april, ds. Joke Quik-Verweij (Heelsum),
Palmzondag, Kinderkerk,
aanvang 10.00 uur
Met Palmzondag kijken we waar de palmen die wuiven. We volgen Jezus en zijn leerlingen via Marcus 11:
Wist u dat Hij een “omdenker” is? Daarover hoort u
zeker meer.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke
Kinderkerk: ja
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Vieringen in de Stille Week 2022
Ik heb voor de vieringen in de Stille Week en Paaszondagmorgen naar een “overkoepelend” thema gezocht. Dat is geworden het woord “ a a n r e i k e n ”.
Op Witte Donderdag: “de b e k e r aangereikt krijgen”
Op Goede Vrijdag: : “de g e e s t aanreiken in de
handen van de Vader”
Op Paaszondagmorgen: “de h o o p aangereikt
krijgen”
Tijdens deze vieringen lezen we uit het evangelie naar
de beschrijving van Lukas.
Ik ben bezig om de diensten voor te bereiden met
gemeenteleden.
Witte Donderdag 14 april, aanvang 19.30 uur, ds.
Wim van der Kooij, met medewerking van
de cantorij
Wij lezen Lukas 22: 14 t/m 20. In een heleboel opschriftjes in onze Nederlandse vertalingen staat boven
dit bijbel gedeelte: “het Heilige Avondmaal”, “instelling
van het Avondmaal”, “het laatste Avondmaal”.
Merkwaardig eigenlijk deze opschriftjes, want Jezus
zegt tegen de 12 discipelen:
“Ik heb er hevig naar verlangd dit Pascha/Pèsachmaal
met jullie te eten,eer ik lijd”.
Voor ons gaat het dan dus vandaag om de vraag: hoe
vierden ze toen dat Pèsachmaal van de bevrijding?
Waarom staat hier bij Lukas eigenlijk dat er 2 keer
sprake is van een beker wijn die rondgaat? (vers 17
en 20). Dát moet toch te maken hebben met de viering
van de Pèsachmaaltijd. Wat betekent dat in de bijbel
ten diepste “de beker a a n g e r e i k t krijgen?
En wat zouden de discipelen gedacht hebben bij die
woorden van Jezus als Hij zegt met het brood in zijn
hand “dit is mijn lichaam voor u?”
En wat denken wij als wij in deze viering brood en wijn
a a n g e r e i k t krijgen?
Wat gaat er dan door ons heen? Vroeger leerde ik
dat het daarbij maar om één woord ging: “verzoening!”.
Wat leert de Joodse Pèsachviering ons?
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Organist: Michiel Vanhoecke
Goede Vrijdag 15 april, aanvang 19.30 uur, ds. Wim
van der Kooij
Wij lezen met elkaar gedeeltes uit Lukas 22 en 23.
(Lukas 22: 39 t/m 48, 66 t/m 73, Lukas 23:1, 13 t/m
25, 33 t/m 35, 44 t/m 46)
In de overweging staan wij stil bij het diepe geheim
van de slotwoorden van Jezus aan het kruis, zoals de
evangelist Lukas die beschrijft: “Vader in uw handen

beveel / leg Ik mijn geest en toen Hij dat gezegd had
blies Hij de laatste adem uit/gaf Hij de geest”.
Wat was het dat Jezus aan het einde van zijn leven
bezielde en bewoog om te zeggen: “Vader, mijn
geest r e i k Ik a a n in uw handen?
En ik kom niet meer los van die vraag: wat reik ik God
aan als ik mijn laatste adem uitblaas?
Ouderling van dienst: Else van Setten
Organist: Michiel Vanhoecke
Viool: Marjo Finke
Op Stille Zaterdag 16 april is er geen dienst
Paaszondag 17 april, aanvang 10.00 uur, ds. Wim
van der Kooij
m.m.v. Viool: Geerten Kooi, Sopraan: Caroline van
Eijken met pianobegeleiding van Wim Vermaak
De lezing op deze Paaszondag is: Lukas 24: 13 t/m 35.
Twee mensen … wie zijn dat? Één naam horen we:
Kleopas, maar de naam van de ander staat er niet bij
vermeld. Worden we hier soms uitgenodigd om onze
eigen naam in te vullen?
Wat we wel lezen is dat die twee weglopen bij Pasen
vandaan. Hen maak je niks meer wijs met een verhaal
dat Jezus zou zijn opgestaan.
(als je er zelf bij staat doet God niks en dan moet je
wel gaan geloven dat –wanneer je er niet bij bent –
God wel iets doet?)
Zij leefden in de H O O P dat Hij, Jezus, het was die
Israël zou bevrijden.
Maar niks hoor, het is over en uit! En waar gaan die
twee dan nu naar toe? Naar Emmaüs, een dorpje (de
Statenvertaling noemt het een “vlek”). Emmaüs heeft
een aantal keren duchtig te maken gehad met romeins
geweld, omdat zich daar een verzetshaard tegen de
romeinse overheersing bevond. De vraag is, wat gaan
die 2 Emmaüsgangers daar dan in vredesnaam doen,
wat zoeken ze daar nu ze al hun hoop verloren
hebben?
Verwachten ze daar in Emmaüs de H O O P
a a n g e r e i k t te krijgen?
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Henk Boer (Eerbeek)
Kinderkerk: ja
Zondag 24 april, voorganger nog niet bekend ,
aanvang 10 uur
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
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Zondag 1 mei, ds. Chris van Wieren, Derde Paaszondag, aanvang 10.00 uur
Deze derde paaszondag dralen we met de discipelen
op de zee van Tiberias. Ze proberen hun oude leven
weer op te pakken, terug naar hoe ze het altijd deden,
terug naar hun routine. Ze vissen de hele nacht, maar
zonder resultaat. Dan verschijnt Jezus, en niet voor
de eerste keer na Pasen, en geeft hen een ongebruikelijke opdracht om de netten aan de andere kant van
de boot uit te gooien. Wat zegt deze welbekende tekst
ons vandaag, in deze tijd? Is dit verhaal een oproep
om het roer om te gooien en ‘het allemaal anders te
doen’, of is het niet zo makkelijk en daagt deze tekst
ons uit? En dan lezen we ook nog een oudere, onbekende tekst uit Ezechiël over de tempel. Ligt daar
misschien de sleutel voor hoe we het Johannesverhaal kunnen lezen?
Lezingen: Ezechiel 47: 1-10 en Johannes 21:1-14
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
In de notulen van 3 februari jl. staat ten onrechte
vermeld dat mevrouw Else van Setten ‘een opleiding
tot uitvaartleider heeft gevolgd’. Die aanduiding is niet
correct. Else is opgeleid tot ‘begeleider van zowel
kerkelijke als niet-kerkelijke uitvaartdiensten’.
Verder wordt vermeld dat de uitvoering van een Stabat
Mater door mevrouw Carolien van Eijken niet doorgaat. In overleg met ds. Wim van der Kooij zal zij wel
medewerking verlenen aan de dienst op Paasmorgen.
Riekje licht de brief van de beroepingscommissie toe.
Daarin doet de commissie unaniem een voorstel om
een predikant te beroepen. De kerkenraad besluit
unaniem om dat advies voorlopig over te nemen en
het verdere verloop van de beroepingsprocedure in
gang te zetten.
Enkele praktische punten in de verdere beroepingsprocedure worden besproken, zoals het opknappen
van de pastorie, de toekomst van het logeerhuis, een
mogelijke intrede-datum en enkele financiële aspecten.
De gemeente zal per nieuwsbrief, eind maart, op de
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hoogte worden gesteld van deze gang van zaken.
In de richting van de beroepingscommissie wordt dank
uitgesproken voor de voortvarende en uitstekende
wijze waarop het advies is uitgebracht.
Niels van Hunen vertelt over de plannen die hij heeft
gemaakt om het ‘personeelstekort’ in de kerkenraad
aan te pakken. Hij wil een brief sturen naar een aantal
potentiële nieuwe kerkenraadsleden met het verzoek
om een avond te komen praten over het ‘meebesturen’
van de kerkelijke gemeente.
Daarvoor is het wel nodig dat eerst de kerkenraad zelf
zich beraadt over de manier waarop wij als kerkenraadsleden denken dat het werk meer taakgericht kan
worden georganiseerd.
De eerstvolgende Avondmaalsdienst is op Witte
Donderdag, Wim v.d. Kooij is dan voorganger, de
cantorij werkt ook mee.
Henny Roelofsen gaat in overleg met legerpredikant
Jan-Derk de Bruin over de openluchtdienst van 8 mei
a.s.
Niels van Hunen neemt contact op met Eendracht over
een openluchtdienst in juni, (26 juni wordt genoemd)
dan is ds. Wilma Hartogsveld voorganger.
De opbrengst van het diakonale voorjaarsproject is
bestemd voor een landbouwproject Kameroen. Er
worden zakjes met bloemenzaadjes verspreid onder
alle gemeenteleden.
De sobere maaltijd wordt georganiseerd op 7 april.
Er wordt een voorstel gedaan om weer een Paasontbijt te organiseren. Daarvoor is in eerste instantie
nodig om overleg te voeren met Jeske en Mark Alblas.
De spontane actie voor de vluchtelingen uit Oekraïne
heeft al 400 euro opgebracht. Die inzameling kan nog
wel enkele zondagen plaatsvinden. Er zal een derde
mandje worden neergezet bij de uitgang.
De vraag van Leo Uijl of de controles van de jaarrekeningen al zijn gebeurd, wordt bevestigend beantwoord. Alle verklaringen zijn gegeven, zijn positief en
ingevoerd in het systeem. Daarover zal een stukje in
de Kerkklok worden geschreven.
Tenslotte wordt nog medegedeeld dat het eerstvolgende aanschuifdiner plaats vindt op 20 maart a.s.
Fred Bosman, scriba

JAARREKENING 2021 KERK EN
BEGRAAFPLAATS
In dit nummer van de Kerkklok treft u de balans en
de samenvatting van de staat van baten en lasten van
de kerk en de begraafplaats over het jaar 2021 aan.
De begrotingscijfers van 2021 en 2022 zijn ter vergelijking opgenomen evenals de jaarrekening 2020.
De jaarrekening van de kerk laat een positief saldo
zien van € 24.188,- dat aan de Algemene Reserve
wordt toegevoegd. De opbrengsten levend geld zijn
lager dan in 2020. De opbrengst van de vrijwillige
bijdragen en de collecteopbrengsten zijn vergelijkbaar
met die in het vorige jaar. Beide jaren waren “coronajaren”. In 2021 hebben we afgezien van een oproep
om een extra gift ter compensatie van lagere collecteopbrengsten vanwege corona. Dit verklaart de lagere opbrengst levend geld. De totale opbrengst is wel
hoger dan begroot.
Bij de opbrengsten onroerende zaken is de huuropbrengst van de kerk bijna 50 % hoger dan vorig jaar.
De huurder van de schietkelder zijn we vanwege de
gevolgen van de coronapandemie tegemoet gekomen
door één maand huur minder in rekening te brengen.
De huuropbrengst van het koetshuis betreft voor het
eerst een volledig jaar, wat € 4000,- extra oplevert. In
totaal zijn de opbrengsten Onroerende Zaken ruim
€ 11.000,- hoger dan in 2020.
Er is minder geld aan onderhoud van de gebouwen
uitgegeven omdat het niet gelukt is enkele werkzaamheden in het boekjaar uit te laten voeren. Ook enkele
andere posten aan de lastenkant vallen vanwege
corona lager uit dan in een normaal jaar. De kerk is
minder gebruikt voor zondagsdiensten en er zijn
minder activiteiten geweest.
In het boekjaar heeft er geen onttrekking plaats gevonden aan de Voorziening Onderhoud gebouwen.
Aan de voorziening is € 20.000,- toegevoegd. De
stand is nu € 91.000,-.
De gebouwen zijn in de balans gewaardeerd tegen de
WOZ-waarde zoals het voorschrift luidt, behalve het
kerkgebouw dat geen WOZ-waarde kent. Tot onze
verrassing is de WOZ-waarde van Dorpshuis en beheerderswoning met € 66.000,- verlaagd, wat ook tot
een zelfde verlaging van de Herwaarderingsreserve
leidt.
De gemeente is vacant sinds 1 november. Met het
geld dat niet aan de landelijke kas predikantstraktementen afgedragen hoefde te worden is een Reserve
Pastoraat van € 10.000,-gevormd. In 2022 zal deze
reserve verder groeien.
Vanwege de beëindiging van de activiteiten van Stichting Springlevend per 1 december 2021 is in het

verslagjaar door de kerk geen bijdrage betaald aan
Springlevend.
De rekeningcourantverhouding met de begraafplaats
is beëindigd, zodat de financiën van kerk en begraafplaats in overeenstemming met de landelijke richtlijnen gescheiden zijn.
De exploitatie van de begraafplaats laat een gunstig
financieel resultaat zien. Er wordt € 7.000,- toegevoegd aan de voorzieningen en het eigen vermogen
wordt verhoogd met het positieve saldo, namelijk
€ 13.309,-. In twee jaar tijd is een financiële reserve
van € 23.844,- opgebouwd. De toevoeging Bestemmingsreserves van € 23.309,- in de Staat van Baten
en Lasten van de kerk bestaat uit het voordelig saldo
van de begraafplaats en de vorming van de bestemming Pastoraat.
Het eigen vermogen van de kerk minus het bedrag
dat in de gebouwen is vastgelegd en minus de reserve van de begraafplaats bedraagt € 106.869,-. Dit
komt overeen met ruim 70 % van de jaarlijkse operationele kosten. Als we de bestemmingsreserves kerkelijk activiteiten en pastoraat van het vrij besteedbare vermogen aftrekken resteert een continuïteitsreserve van ongeveer € 90.000,-. Dit bedrag komt overeen
met 60 % van de jaarlijkse operationele kosten. Vorig
jaar is aangegeven dat we streven naar minimaal
50 % en bij voorkeur naar 100 %. Ondanks de goede
resultaten van het afgelopen jaar is dit doel nog niet
bereikt.
Het is Kees Luiten gelukt om al vroeg in het jaar de
jaarrekening 2020 op te stellen omdat hij altijd “bij” is
met de financiële administratie. Zijn manier van werken geeft ons een goed inzicht in de financiële situatie
en daarvoor is een woord van dank zeker op zijn plaats
namens college en kerkenraad. Op deze plaats wil ik
ook de controlecommissie bestaande uit Teun Alblas
en Willem Nijmeijer bedanken voor hun werkzaamheden.
De laatste toezeggingen zijn nog niet binnen, maar
het lijkt erop dat we ook dit jaar weer op ongeveer
€ 70.000,- uitkomen voor de vrijwillige bijdragen. Dit
is het bedrag dat in de begroting 2022 staat!
De jaarrekening ligt gedurende de maand april bij mij
ter inzage. Als u vragen heeft of meer toelichting wilt
dan kunt u zich bij mij melden, telefoonnummer
0620813777 of per email: hkc.roelofsen@planet.nl.
De penningmeester, Henny Roelofsen
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VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE
In het vorige nummer van de Kerkklok hebben we
aangegeven dat van de 6 kandidaten, die gereageerd
hebben op de vacature, er 3 zijn uitgenodigd voor een
gesprek. De commissie heeft unaniem besloten de
overige 3 kandidaten met redenen omkleed te bedanken.
Het had de voorkeur om de gesprekken op één dag
te voeren om op deze wijze een goede afweging te
kunnen maken. Het is gelukt om dit zodanig te plannen
dat kandidaten elkaar niet konden ontmoeten op het
kerkelijk erf. Bij de gesprekken was de voltallige beroepingscommissie aanwezig. De vragen waren van
tevoren voorbereid en werden zo veel mogelijk gesteld
door de voorzitter om daarmee een rustig verloop van
het overleg te hebben. Vanzelfsprekend kregen ook
de kandidaten de tijd om vragen te stellen. Na het
gesprek kreeg de kandidaat een rondleiding door de
kerk en de pastorie.
De gesprekken zijn door de commissie geëvalueerd
en het bleek dat er duidelijk één kandidaat favoriet
was. De commissie heeft unaniem besloten om alleen
met deze kandidaat verder te gaan, omdat deze het
beste past bij de van de kerkenraad ontvangen profielschetsen. De overige 2 kandidaten zijn daarvan
goed gemotiveerd op de hoogte gebracht.

hebben 5 van de leden van de commissie een door
deze predikant geleide kerkdienst bijgewoond en de
overige leden hebben deze dienst online gevolgd. Het
was de wens om naar aanleiding van de kerkdienst
na te praten over geloofszaken en dat vond op genoeglijke wijze plaats met de predikant en 4 leden van
de commissie.
Na het horen heeft de beroepingscommissie de tijd
genomen om de brieven, de gesprekken, de bijgewoonde dienst en de online-diensten integraal te bespreken. De commissie heeft unaniem besloten om
de kerkenraad te adviseren om de gekozen predikant
te beroepen. Dit advies is in een brief samengevat en
gericht aan de kerkenraad, voorzien van een toelichting.
Namens de beroepingscommissie, Ad Paul

UIT DE GEMEENTE

Bericht uit Heijendaal van Marjoh Verstraten
Na een tweede val thuis een aantal weken geleden,
werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Na drie weken
ben ik voor verder herstel opgenomen in verpleeghuis
Heijendaal. Binnen enkele weken hoop ik weer naar
huis te kunnen gaan. Ik wil iedereen bedanken voor
de lieve kaarten en de getoonde belangstelling.
Met de gekozen kandidaat is een tweede gesprek met Voor nu: een hartelijke groet voor U allen van Marjoh
bezichtiging van pastorie en kerk geweest. Daarna Verstraten-Sanders.
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Bezoek Samen op Stap aan Grote
Kerk in Elst (zie pag. 14)

Workshop Vitens voor onze jeugd (zie------->
verslag pag. 16)
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BIJBELKRING/LEERHUIS' GENESIS'
Op dinsdagmorgen 29 maart (niet 5 april dus,
zoals aanvankelijk gepland !!) komen we weer bij
elkaar in Het Dorpshuis van 10.30-12.00 uur.
Hoe en op welke data we dan misschien nog verder
gaan, bespreken we samen. We sluiten af met een
gezamenlijke lunch.
Wim van der Kooij

WEER GEZELLIG SAMEN ETEN
Er staat weer een Aanschuifdiner voor de deur.
Heeft u een vriend(in) die ook alleenstaand is, meldt
u gerust samen aan!
U kunt gezellig aanschuiven en samen genieten van
een heerlijk 3-gangen diner,
Inclusief 1 consumptie en een kopje koffie/thee na het
diner.
Kosten zijn € 15,00 per persoon
WANNEER
ONTVANGST
LOCATIE

: ZONDAG 24 APRIL 2022
: OM 17.30 UUR
: DORPSHUIS SCHAARSBERGEN

S.v.p. vóór 21 april aanmelden bij:
Jeske Alblas, tel. 026-4422860 (dhschaarsbergen@outlook.com)
Frans van de Kamp, tel. 06-22150306 (fransvandekamp1@outlook.com)

KINDERKERKNIEUWS
Deze maand gaan we vaker bij elkaar
komen.
Op 3 april gaan we met de kinderen naar de
kinderdienst in Oosterbeek, zodat we weer
contact met elkaar hebben. De voorbereidin
gen voor de vakantieweek zijn inmiddels in
volle gang en we hebben leuke plannen! De
week zal plaats vinden van 25 juli t/m 29
juli op het veld voor onze kerk.
Op 10 april is het Palmpasen en komen we
bij elkaar om het verhaal te horen en samen
onze palmpaasstokken te versieren. Na de
dienst zullen we bij de uitgang van de kerk
staan, zodat iedereen onze versierde stok
ken kan zien.
Op 17 april is het Pasen. Ook dan komen we
bij elkaar en zullen het verhaal van de jood
se Pesach maaltijd en ons Pasen horen. We
eten die ochtend samen “matzes” en gaan we
eieren zoeken!
Natuurlijk zijn bij onze diensten, vriendjes
en campinggasten van harte welkom!
Tot ziens, Chantal van Limburg en Gerra van
Hunen
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(Het volgende aanschuifdiner staat gepland voor
zondag 29 mei a.s.)

VAN DE DIACONIE
Inmiddels zijn we al enige weken bezig met de Voorjaarsactie voor de boeren in Kameroen.
U wordt daar steeds over geïnformeerd door onze
werkgroep Werelddiaconaat.
De actie loopt door tot en met Pasen.
Om deze actie extra te ondersteunen, gaan we ook
weer een sobere rijstmaaltijd organiseren op donderdag 7 april a.s., waarbij we gaan collecteren voor
Kameroen.
U leest hierover meer elders in deze Kerkklok.
Naast de diaconale collecte voor het Werelddiaconaat, collecteerden we ook op de zondagen 27 februari en 6 maart voor de Noodhulp aan Oekraïne. Deze
beide collectes hadden een geweldig hoge opbrengst.
We hebben maar liefst 1350 euro kunnen overmaken
aan Kerk in Actie, die landelijk de Noodhulp aan
Oekraïne organiseert.
We zijn echt onder de indruk van de prachtige opbrengsten van de beide collectes in de kerk als vooral ook van de geweldig grote giften, die op onze
bankrekening binnen kwamen.
Het is niet onze gewoonte, om giften apart te benoemen, maar als er twee nullen voor de komma staan

met daarvoor nog een cijfer 1 of zelfs een 5, dan begrijpt u, dat we als Diaconie heel blij zijn met gemeenteleden met zo’n groot diaconaal hart. Heel veel dank
voor deze gaven!!
Namens de Diaconie,
Henny Beijer

DE WERKGROEP
WERELDDIACONAAT
‘Marktje’ in het Dorpshuis tijdens het
koffiedrinken
Het enthousiasme van ieder voor deze ver
koping van artikelen voor ons project in
Kameroen is heel bemoedigend en ons plan
is dit ook nog op Palmzondag, zondag 10 april
te doen.
Tijdens het koffiedrinken in het Dorpshuis
kunt u dan op uw gemak rondkijken op onze
verkooptafel voor een Paas-bloemstukje,
Paasartikelen en wat er verder aangeboden
wordt.
Van harte aanbevolen en alle opbrengsten
komen zoals u weet ten goede aan dit project
voor ‘Kameroen’.
Tot dan en met groet van ons team
Werelddiaconaat

SOBERE RIJSTMAALTIJD IN DE
VEERTIGDAGENTIJD OP DONDERDAG 7 APRIL
Het is in de tijd voor Pasen altijd weer een goed moment, om ons te bezinnen. Om stil te staan bij de eigen
bevoorrechte positie ten opzichte van onze medemensen wereldwijd.
Juist in deze tijd houden we dan ook onze Voorjaarsactie, die door de Werkgroep Werelddiaconaat wordt
georganiseerd. U hoort en leest daar in de Kerkklok
veel meer over.
In de Veertigdagentijd organiseert de Diaconie ook nu
weer een sobere rijstmaaltijd. Bij die maaltijd wordt er
gecollecteerd voor de Voorjaarsactie. We hopen, dat
de opbrengst van deze inzameling niet onder zal doen
bij de opbrengsten van vorige jaren.
Van harte aanbevolen dus!
De sobere rijstmaaltijd wordt dit jaar georganiseerd op
donderdag 7 april a.s.
We starten dan om 18.00 uur met het gezamenlijk eten
van een eenvoudige maaltijd van bruine bonen en rijst.
Een maaltijd, zoals die ook in Afrika dagelijkse kost is,
als men tenminste al de beschikking heeft over bonen
en rijst.
De maaltijd wordt gewoonlijk nog afgesloten met een

kopje koffie of thee.
Door mee te doen aan deze sobere maaltijd kunnen
we onze solidariteit tonen met al die mensen wereldwijd, voor wie een dagelijkse maaltijd geen vanzelfsprekendheid is en voor wie een sobere rijstmaaltijd
al een feestmaal zou zijn!
Voor wat betreft de deelname aan deze sobere rijstmaaltijd is het wel wenselijk, dat U zich tevoren even
bij mij aanmeldt. Dit uiteraard in verband met de
voorbereiding.
Aanmelden kan telefonisch of via de mail en graag
vóór maandag 3 april a.s. bij Henny Beijer en bij Jeske
Alblas. (dhschaarsbergen@kpnmail.nl ) of tel.
4422860)
U bent op donderdag 7april vanaf 17.30 uur zeer
welkom in het Dorpshuis.
Van harte uitgenodigd!!
Namens de diaconie, Henny Beijer,
tel. 026-4452606 / mail hw.beijer14@gmail.com

VAKANTIEWEEK SCHAARSBERGEN
2022
Het thema van dit jaar: ’De wereld is mooier met jou!’
Van 25 juli t/m 29 juli organiseren we weer de vakantieweek in Schaarsbergen.
Op maandag, woensdag en vrijdag zijn de kinderen
uit groep 1 t/m 4 welkom.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen
vanaf groep 5, alle tieners en jongeren welkom.
We willen dit jaar alle informatie via een online vragenlijst verzamelen.
U kunt de vragenlijst openen via: https://forms.office.
com/r/LVNuipqwjq
We willen u vragen om zo spoedig mogelijk uw kind/kinderen op te geven.
Ook kunt u ons via deze vragenlijst laten weten
wanneer u zou kunnen komen helpen.
Hebt u geen kinderen die deelnemen, maar wilt u wel
komen helpen, ook dat kunt u ons laten weten via de
online vragenlijst.
We hopen op deze manier vlot in beeld te krijgen op
hoeveel kinderen we ongeveer mogen rekenen en
welke hulp we kunnen verwachten.
Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen met Henrita Woudenberg 06-48156788
Alvast bedankt voor uw moeite!
Wij hebben er weer erg veel zin in!
Hanneke, Irene, Gerra, Chantal, Jannie en Henrita
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VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
De Actie Kerkbalans is inmiddels alweer een
maand achter de rug.
Er zijn echter nog een paar toezeggingen die
niet ingeleverd zijn.
Kijkt u nog eens in uw bureaulade?
Maar wat u veel meer zal interesseren is de
stand van de toezeggingen.
Het bedrag tot nu toe is ongeveer € 69.000, --.
Het bedrag blijft ongeveer gelijk aan vorig
jaar. Een pluspunt is dat er ook mensen zijn
die hun bijdrage verhoogd hebben.
Wij danken u hartelijk voor uw toezegging
en ook diegenen die hun tijd hebben gegeven
om langs hun mensen te gaan met de kerk
balansenveloppe en deze later ook weer op
te halen.
P.S. Aan het einde van deze maand ontvangt
u de rekening voor het abonnement op de
Kerkklok.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van Hunen
hendrikvanhunen@gmail.com

evangelisten. Na ons bezoek dronken we in “Het
Wapen van Elst” gezellig koffie/thee.
Wat later dan gepland, arriveerden we bij de Landing
aan de Deelenseweg, waar we de anderen ontmoetten en samen heerlijk gegeten hebben. Het was weer
een fijne middag met elkaar!
Gerra van Hunen

SAMEN OP STAP IN APRIL 2022
Ook in april willen we er weer samen op uitgaan! Op
donderdagmiddag 21 april gaan we naar Barneveld,
daar is het Pluimvee Museum. We volgen er een
rondleiding, maken een veiling mee en natuurlijk gaan
we samen koffiedrinken met appelgebak.
Hebt u ook zin om mee te gaan? Laat dat dan even
weten aan Gerra van Hunen. Dan krijgt u op de
maandag voor ons bezoek alle nodige info via de mail.
Wilt u alleen mee uit eten die avond, laat dat dan ook
even weten.
Tel.nr. 06-12868060 of per mail gerravanhunen@hotmail.com
Met hartelijke groet,
Gerra van Hunen
Noot van de redactie: Zorg, dat u er als de kippen
bij bent !!

SAMEN OP STAP NAAR ELST
Op donderdagmiddag 17 maart reden we naar Elst en
zagen de prachtige grote kerktoren als een ijkpunt
voor ons opdoemen. We bezochten met 11 personen
deze grote kerk. De kerk is in 1484 gebouwd. In
september 1944 werd de kerk tijdens de Slag om
Arnhem grotendeels verwoest en brandde hij volledig
uit.
In 1947 werd er uitgebreid archeologisch onderzoek
uitgevoerd waarbij er onder de vloer van het schip en
de zijbeuk en onder het koor overblijfselen werden
gevonden van de twee Gallo-Romeinse tempels, één
uit de 1e eeuw. Deze fundamenten zijn nog zichtbaar
onder de kerk als je langs een smal wenteltrapje afdaalt de kelder in.
De gids wist veel te vertellen over de Romeinse tijd.
Er bevinden zich in de kelder een sarcofaag uit de 8e
eeuw, kerkfundamenten uit de 8e tot 12e eeuw en het
skelet van het “meisje van Elst” uit de 10e eeuw.
Ook de huidige kerk is mooi om te zien met een
prachtig gebeeldhouwde preekstoel, met de vier
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WERKGROEP DUURZAAM
SCHAARSBERGEN
Klimaatcarrousel Schaarsbergen
De ‘Klimaatcarrousel Schaarsbergen’ staat in het
teken van duurzame maatregelen die je in en om je
woning kunt nemen. Een soort gluren bij de buren!
Schaarsbergen is een wijk waar veel van dergelijke
voorbeelden te zien zijn.
In dit voorjaar organiseert de Werkgroep Duurzaam
Schaarbergen de eerste ‘Klimaatcarrousel Schaarsbergen’. Bewoners die een mooi voorbeeld hebben
van een klimaatbestendige maatregel laten die zien
aan andere wijkbewoners. Zo is er een klimaat neutrale woning, afgekoppelde woning met wadi, een huis
met warmtepomp en bodemenergie en een tuin die is
ingericht om zoveel mogelijk biodiversiteit te creëren.
Wil je meedoen met de Klimaatcarrousel Schaarsbergen? Laat het ons binnen 2 weken na verschijnen van
de Kerkklok even weten. Ons emailadres is: duurzaam.schaarsbergen@gmail.com.

TOELICHTING DOOR ELSE VAN SETTEN OVER HAAR OPLEIDING ‘BEGELEIDER VAN ZOWEL KERKELIJKE
ALS NIET-KERKELIJKE
UITVAARTDIENSTEN’
Beste mensen,
Een aantal jaren geleden is door de PKN, afdeling
educatie en toerusting een opleiding in het leven geroepen om gemeenteleden op te leiden om bij kerkelijke uitvaartdiensten dienst te doen als begeleider. De
training is gericht op uitvaartdiensten van zowel
mensen die op afstand van kerk en geloof zijn als van
gemeenteleden. Ik ben hierop attent gemaakt door
een mede-kerkenraadslid.
Het begeleiden van uitvaartdiensten werd tot dan eigenlijk alleen uitgevoerd door een predikant. Kerkordelijk is een uitvaartdienst geen dienst zoals onze
zondagsviering of een huwelijksvoltrekking. Een uitvaartdienst mag ook geleid worden door een leek,
maar dan wel een die opgeleid is, onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad functioneert en
vertrouwen geniet van de kerkelijke gemeente. Er zijn
inmiddels een groot aantal gemeenten, die naast de
predikant ook werken met iemand uit de gemeente die
de uitvaartdiensten tijdens vacaturetijd of gedurende
vakanties van de predikant kan overnemen, of, op
direct verzoek van familie en in overleg met hen een
uitvaartdienst kunnen opzetten en leiden.
Ik ben hiervoor naar Vlaardingen gegaan, omdat zich
daar een groepje cursisten vanuit verschillende kerken in die omgeving had gevormd.
Onderdelen van de training zijn
-Pastoraal-psychologische kennis en gespreksvaardigheden rondom het contact met nabestaanden.
-Bijbels-theologische en dogmatische vragen en
vooronderstellingen rond sterven.
-Liturgische vormgeving van een uitvaartdienst.
-Het schrijven van overwegingen.
-De rol en het gebruik van rituelen en symbolen.
-Presentatietechnieken.
We hebben veel pastorale opdrachten gekregen met
als slotopdracht een volledige dienst voorbereiden en
uitvoeren in de grote kerk van Maassluis. Ik heb voor
deze dienst de opdracht ontvangen om een uitvaart
van een kind voor te bereiden. Een heftig onderwerp,
waar ik hulp en steun heb ontvangen van een aantal
predikanten die bij ons in de kerk dienst doen als
gastpredikant en van Sake van der Wall. Al met al een
traject waarin ik veel heb geleerd en mijzelf rijker door
heb gevoeld.
In de vorige kerkklok werd in de notulen van de kerkenraad vermeld dat ik geslaagd zou zijn voor de
opleiding uitvaartbegeleider. Een titel die de lading
niet dekt en aanleiding om hier enige uitleg over te

geven. Voor mij is het zeer waardevol om voor ieder
overleden mens, meelevend of niet, samen met de
achterblijvende familie, een waardig en zinvol afscheid voor te bereiden die recht doet aan de overledene en die bijeenkomst te mogen leiden. Ik ben dan
ook blij de opleiding te hebben mogen volgen.
Hartelijke groet, Else van Setten

DE OUDERENKRING
Na een mooie lezing op 8 maart over de Sint
Jansbeek in Arnhem door Jan Vierdag gaan we in
april aan de slag voor Pasen.
Onder leiding van Greet Meijer gaan we paasstukjes maken.
We heten u van harte welkom op dinsdagmiddag
12 april a.s. om 14.30 uur.
Groet namens de leiding,
Hennie van Hunen, tel. 026-35 11 147

Koningsdag Boekenkraam Voor
jaarsproject “Kameroen”
Heel fijn dat er weer Koningsdag gevierd
kan worden. Ook nu is de Werkgroep Wereld
diaconaat aanwezig op de Koningsdagmarkt
met de bekende boekenverkoop.
U bent van harte welkom om in onze goed
gevulde kraam te komen snuffelen naar een
mooi boek uit uw favoriete of juist onbeken
de genre.
De opbrengst van de boekenverkoop gaat dit
jaar naar ‘Samen werken aan stabiele toe
komst in Kameroen’, een project van Kerk
in Actie. Hiermee willen wij twee van hun
programma’s ondersteunen: duurzame land
bouw voor voedselzekerheid en opleiding
van predikanten aldaar.
Doet u mee? Kom naar de boekenkraam op
27 april en geef met uw aankoop de gezinnen
in Noord-Kameroen een beter leven.
Namens de werkgroep Werelddiaconaat,
Ineke Roelofsen

LEZING THOMAS QUARTIER ONDER
AUSPICIEN VAN RAAD VAN KERKEN
ARNHEM
Prof. Dr. Thomas Quartier osb werd eind 2021 voor
één jaar benoemd tot "Theoloog des Vaderlands". Hij
is de eerste 'rooms-katholiek' aan wie deze eer te beurt
valt. Hij is inmiddels al geruime tijd Benedictijner
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monnik - thans te Leuven.
Op dinsdag 19 april 2022 staan de deuren van de
Koepelkerk op het Jansplein open tussen 19.30 en
22.00 uur. Het thema van zijn lezing luidt: "Blijven.
Monastieke geluiden in bewogen tijden."
Aan de hand van liederen en verhalen wil hij de basiswaarden vanuit zijn kloostertraditie belichten, die
ook en juist in tijden van crises onze zoektocht kunnen
openhouden.
Hij wil de volgende zinzoekende vragen aan de orde
stellen
"Wat biedt stabiliteit en harmonie?"
"Wat geeft kracht voor een geëngageerd leven?"
De financiële bijdrage voor deze lezing ad € 5, = is
incl. koffie/thee
Thomas Quartier is hoogleraar Liturgische & Rituele
Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en
hoogleraar Monastieke & Liturgische Spiritualiteit aan
de Katholieke Universiteit Leuven; directeur van het
Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies en
onderzoeker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.
Thomas Quartier (geb. Kranenburg [D], 1972) heeft
diverse boeken op zijn naam staan zoals
* "Liefdesgeboden";
* "Zinzoekers";
* "Kloostermensen";
* "Heilige woede. Radicaal monnik zijn";
* "Kiemcellen. Van klooster naar wereld";
* "Anders leven. Onderweg naar een hedendaagse
spiritualiteit";
* "Liturgische spiritualiteit. Benedictijnse impulsen
voor klooster, kerk en wereld".
Henny Beijer

OPBRENGST COLLECTEN FEBRUARI 2022
In de maand februari hebben de collecten de volgende bedragen opgebracht:
Datum Diaconie

Kerk
Koffiepot
Gebouwen
en terreinen

6-02
13-02
20-02
27-02

€ 144,70
€ 119,20
€ 129,50
€ 269,45

Henny Roelofsen
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€ 85,15
€ 119,60
€ 95,05
€ 65,07

€ 40,40
€ 2,00
€ 22,85
€ 20,50

OPROEP SCHOONMAAKDAG 2
APRIL – AANVANG 10.00 UUR
Eindelijk! Schoonmaakdag van de kerk mag weer.
We hebben de jaarlijkse schoonmaakdag vorig jaar
gemist door de corona-beperkende regels. Maar nu
mogen de handen weer uit de mouwen!
Op zaterdag 2 april om 10 uur zal het startsein
gegeven worden voor veel kleine klusjes op het
kerkelijk terrein. Er zijn klusjes in en rond de kerk,
de pastorie en zelfs op de begraafplaats. Harde
werkers worden beloond met een heerlijk
broodje kroket in het Dorpshuis.
Opgeven is niet nodig, in uw agenda de datum en
tijd noteren is zeer aanbevolen.
Graag tot ziens!
Uw koster, Mark Alblas

VERDER KIJKEN
Op woensdagmiddag 16 maart kregen de kinderen
van de groep ”Verder Kijken” een workshop van Vitens.
In verband met de veiligheid kon de workshop niet op
de locatie van La Cabine gegeven worden, maar vond
die plaats in en voor de kerk van Schaarsbergen. We
kregen o.a. uitleg over waar komt het drinkwater voor
onze stad vandaan en wat zijn waterwingebieden,
putten waar het gefilterde water naar boven komt, de
kringloop van het water en hoe we het “schoon“ kunnen houden.
Vitens levert drinkwater maar is geen zuiveringsbedrijf.
Er werd begonnen met een quiz, want drink jij wel eens
water? Hoeveel water denk jij, dat je gemiddeld per
dag gebruikt? Wat filtert het water beter: zand of
bosgrond?
Na de presentatie gingen we buiten zelf aan de slag
met: “heeft water een smaak”? en lekker fruit mengen
in water, water zuiveren, bodemonderzoek en lakmoesproeven om te zien wat er in de vloeistof zit.
Tot slot kregen alle kinderen een bidon van Vitens
mee.
Het was weer een leerzame gezellige middag!
Nicolien Bredenoord en Gerra van Hunen

BELEVINGEN VAN EEN ORGANIST IN
HET HOGE NOORDEN
De organist vertelt verder - Column nr. 2 van Lars
Mensonides, organist in het Noorse Magnor aan de
Zweedse grens.
In opdracht van digitale orgelbouwer Johannus uit Ede
had ik een megaklus in een nieuwe kerk in Vennesla,
10 km van Kristiansand in het zuiden van Noorwegen.
Daar komt het grootste orgel te staan, dat Johannus
in Noorwegen heeft neergezet. Omdat Vennesla zo’n
450 km van mijn woonplaats Magnor verwijderd is,
ben ik op zondag 20 februari omstreeks het middaguur
naar de plaats van handeling vertrokken. Ik werd
vergezeld door hevige sneeuwval en dus kan ik rustig
stellen, dat deze reis als historisch in mijn dagboek
kan worden bijgeschreven. Ik overnachtte in een hotel
in Kristiansand, omdat in Vennesla geen hotel te
vinden was. De plaats ligt midden in de Noorse Bijbelbelt en daar kun je moeilijk een bed vinden.
Maandag toog ik naar mijn karwei in Vennesla en toen
begon voor mij een zware dag. Alle 40 luidsprekers
moesten via een vlizotrap naar boven getild worden.
Samen met een collega hadden we een takelinstallatie gemaakt en de grote luidsprekers konden maar nèt
door het gat. We waren kapot aan het einde van de
dag. Ook de speeltafel was niet te tillen. Met de hulp
van een stel stratenmakers kregen we die snel op de
plek. De installatie in de technische ruimte heb ik picobello in orde gemaakt. Bijna 30 jaar na de MTS kan
ik dat nog wel. De spiksplinternieuwe kerk in Vennesla
heeft een technische ruimte, die er uit ziet als een
kerncentrale: 148 koppelingen, 85 meter multikabel
en vele meters lopen in zo’n kerk is heel wat.
De volgende dag was het moment suprême aangebroken: Inregelen en spelen. Dat ging wonderwel
goed, de eerste 10 seconden hadden we even geluid
en toen ging de hele techniek in de elektronische
beveiliging. Ik moest dus gaan ‘foutzoeken’ in de
elektronica. Gelukkig vond ik het snel. In de fabriek in
Ede was een draadje niet goed aangeschroefd. Eureka. Het was inmiddels dinsdag 12 uur. Ik wilde toch
wel een beetje op tijd thuis zijn, want er was 30 cm
sneeuw gevallen. We konden gaan inpakken en
wegwezen.
Op de terugweg maakte ik nog een tussenstop bij
Sandefjord. Als je een beetje wilt opschieten, dan
neem je wel genoegen met een kleffe hap van de
MacDrive. Naast de MacDrive was een bushalte. Een
keurige man miste net de bus die naar Oslo zou gaan.
Hij probeerde tevergeefs de bus achterna te rennen.
Toen de bus bij een rotonde was, dacht hij, dat hij hem

alsnog zou halen, maar de bus reed weer de rotonde
op. De man gleed uit en ging vol op z’n plaat. Zijn
aktetas schoof zo de afrit op en hij kwam in een bult
sneeuw terecht inclusief zijn mooie jas en nette
schoenen. Iedereen op de drukke rotonde zag het
gebeuren, maar niemand deed wat. Wat moet je ook
op zo’n bedrijvenpark? Ik heb hem uit de sneeuw
kunnen bevrijden. Hij moest naar het Centraal Station
in Oslo en deze snelbus was voor hem de enige
mogelijkheid om de laatste trein naar Stockholm te
halen. Gunnar uit Zweden werkte bij de Handelsbanken. Ik heb hem meegenomen en heb geprobeerd de
bus in te halen. Wij zagen het allebei niet zitten om
Oslo in de spits binnen te rijden met al die tolpoortjes.
Op de E18 reden we de bus voorbij en ik heb hem bij
Sande bij de bushalte afgezet. En natuurlijk gewacht
op de bus, die een minuut later zou aankomen. Gunnar vroeg aan de buschauffeur of hij hem had gezien
bij de rotonde. Ja, dat had hij wel,” maar als de deur
dichtgaat, moet ik vertrekken”, zei hij.
Wij hebben hem duidelijk laten weten, dat hij een grote
kluns (In het Noors: hestkuk) is en dat hij hem nu
gratis mee moest nemen en dat hij hem nauwkeurig
volgens de dienstregeling bij het station moest afzetten. Wat zijn er toch een zakkenwassers op de wereld!
Niemand die hem uit de sneeuw heeft getrokken en
dan nog een keer die buschauffeur, die nog eens extra
gas geeft. Vind je het gek dat er oorlog is op de wereld?
Vanaf nu weet ik het zeker: Poetin is zo'n buschauffeur! Maar goed, ik heb weer de barmhartige Samaritaan uitgehangen.
Thuisgekomen kon ik het terrein nog nèt oprijden
vanwege de sneeuw. Mijn vrouw Cindy had alsnog
een paadje sneeuwvrij gemaakt. Ik maakte nog een
paar rondjes met de Honda, je weet wel: de sneeuwfrees die ik ooit van de Lions-loterij heb gewonnen, en
de boel was aan kant.
Vandaag is alle sneeuw weer weg. Het voorjaar begint
weer een beetje te komen en de poes is ook weer
begonnen met de buitendienst. Ook hier op het terrein
wordt aardig gevochten, want de andere katten
moeten ook hun territorium weer herstellen. Cooper
is een lief en speels beest binnen, maar eenmaal
buiten is hij net zo'n buschauffeur.als die waarbij we
dit meemaakten.
Lars Mensonides
(Ingestuurd door zijn vader, Rien Mensonides)
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LENTE IN DE KERK

3 Gebed voor Oekraine
Een steen als hoofdkussen

Met ‘Lente in de kerk’ schreef René van Loon een
bemoedigend boek over hoopgevende ontwikkelingen en nieuw elan in de kerk. We spreken over de
kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en
kerksluiting. Dit boek laat zien dat er ook een andere
kant is. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk.
René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit.
Daarnaast beschrijft hij buitenlandse kerkmodellen en
experimenten zoals de visie van Tim Keller en de
Fresh Expression of Church in Engeland. Een inspirerend boek voor kerken en christenen.
Prijs € 18,99 Uitgeverij Kok te Kampen

4 Veertigdagentijd
Kerkdiensten
5 Kerkdiensten
6 kerkdiensten
Nieuws uit de kerkenraad
7 Toelichting jaarcijfers
8 Balans en staat van baten en lasten 2021
9 Jaarcijfers begraafplaats 2021
Van de beroepingscommissie
Uit de gemeente
12 Bijbelkring/Leerhuis "Genesis"
Kinderkerknieuws
Aanschuifdiner
Van de diaconie
13 Werkgr. Werelddiaconaat
Sobere rijstmaaltijd
Vakantieweek Schaarsbergen
14 College van kerkrentmeesters
Samen op Stap naar Elst
Samen op Stap in April
Werkgr. Duurzaam Schaarsbergen
15 Toelichting Else van Setten…
Ouderenkring
Boekenkraam voor Kameroen
Lezing Thomas Quartier
16 Opbrengst collecten februari
Verder Kijken
Oproep schoonmaakdag 2 april
17 Belevenissen van een organist
in het hoge Noorden
18 Inhoudsopgave
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