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AGENDA
10 mei        Ouderenkring, Spelletjesmiddag,
                   Dorpshuis, 14.30-16.30 uur
14 mei        Klimaat Caroussel, 14.00-16.00 uur
                   (zie artikel)
18 mei        Gevraagd: Nieuwe Menskracht in de
                   Kerk
                   Adres: Koningsweg 28, 20.00 uur
19 mei       Samen op Stap naar Paleis Het Loo in
                   Apeldoorn
26 mei       Viering dienst Hemelvaartsdag bij
                      Familie Varekamp, Koningsweg, 10.00 uur
29 mei       Aanschuifdiner, Dorpshuis,
                 aanvang 17.30 uur
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NA PASEN
 
Via de contactpersonen in onze gemeente ontvingen
de 80+ érs in onze gemeente van de kerkenraad als
Paasgroet een prachtige kaart (met het gebruikelijke
bloemetje uiteraard !) en een mooi begeleidend
schrijven van de hand van ons gemeentelid Sake van
der Wall.
 
Alhoewel Pasen ten tijde van het verschijnen van de
Kerkklok van Mei voorbij is, is de boodschap, die uit
dit schrijven naar voren komt, ook voor de overige
gemeenteleden en ook ná Pasen onverminderd van
belang. Vandaar dat uw redacteur (zelf inmiddels ook
behorend tot het 80+ deel van de gemeente !) toe-
stemming aan Sake vroeg en kreeg om de tekst ook
in de kerkklok af te drukken. U treft het hieronder aan.
 
De fraaie foto op de voorkant van de Paasgroet (het
beeld op de gedachtenistafel achter in de kerk) druk-
ken wij nevenstaand hierbij af.
 
Redactie Kerkklok
 
 
 
PASEN; DE LIEFDE IS STERKER DAN DE DOOD !
 
Juist nu, nu het coronavirus wat minder aandacht
krijgt, juist nu, nu we de verschrikkingen van de hui-
dige oorlog in Oekraïne zien: platgebombardeerde
steden, vluchtelingenstomen, verwoeste levens, uit-
eengerukte families, schrijnend verdriet om het verlies
van vele dierbaren etc.etc., juist nu, nu ook bij ons de
angst leeft dat het geweld dichterbij kan komen, juist
nu mag de boodschap van Pasen ons bemoedigen.
 
Natuurlijk : angst en haat en dood zullen altijd blijven,
ze horen bij ons mens-zijn.. ,je kunt ze niet ontvluch-
ten. Wat is dan die boodschap van bemoediging? Wel
: dood en angst en haat hebben nooit het laatste woord
in het leven van een christen. Misschien dat je juist
vandaag zou moeten belijden: “ Ze krijgen mij niet

klein, ik laat me niet regeren door terreur…ik kies voor
de liefde, koste wat het kost”.
 
En dat heeft àlles te maken met het levensverhaal van
Jezus van Nazareth; in zijn levensverhaal ontdekken
wij de bron van ons eigen leven. Hij heeft voortgeleefd
waar liefde toe in staat is. In zijn leven had de liefde
het laatste woord!
 
Moge zo de betekenis van Pasen groeien in ons hart!

TERUGBLIK OP PASEN
Wat hebben we met elkaar op een mooie wijze de
paasdiensten kunnen vieren! Op Stille Donderdag
vierden we  het Heilig Avondmaal (de Pesachmaal-
tijd), waarbij we brood en wijn kregen
a a n g e r e i k t. Halverwege de dienst kregen we de
gelegenheid om iets op een papiertje te schrijven , wat
je als bezwarend voor jezelf ervaart. Bij de uitgang
stond een vuurkorf te branden waarin je het papiertje
kon deponeren. Wat een mooie symboliek.  We zon-
gen: U schenkt ons in de bekers: de wijn van Uw
verbond, de smaak van een nieuw leven, een hemels
horizont.  Met alle mooie woorden en rituelen in ons
hoofd, verlieten we in stilte de kerk.
 
Op Goede Vrijdag mochten we weer bijeen zijn om
samen het lijdens evangelie te horen. Het thema was 
v e r t r o u w e n. Psalm 31 weet dat thema zo
prachtig te verwoorden: Op U vertrouw ik, Heer der
heren, Gij, die mijn sterkte zijt. En: In Uwe handen,
God almachtig, beveel ik nu mijn geest! Michiel en zijn
Marjo deden ons luisteren naar het “Ërbarme Dich” uit
de Mattheus Passion. Na het doven van de paaskaars
verlieten wij opnieuw in stilte de kerk.
 
Eerste Paasdag tenslotte, een volle kerk ! Een mooie
liturgie met veel zang, ook solo van Caroline van Eij-
ken: “ I know that my Redeemer liveth”. Een feestelij-
ke dienst met opnieuw een mooie preek met het motto:
de h o o p aangereikt krijgen.
 
Wat heerlijk dat we in deze periode een beroep konden
doen op ons gemeentelid en predikant Wim van der
Kooij, die met veel zorg en enthousiasme samen met
enkele gemeenteleden deze diensten voorbereidde
en er in voorging. Aan hem en alle anderen (vergeet
ook onze koster niet, een drukke week ook voor hem!)
zijn we veel dank verschuldigd!
 
Teun Alblas
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KERKDIENSTEN
Zondag 1 mei, ds. Chris van Wieren, Derde Paas-
zondag, 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 ongebrui-
kelijke 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, onbe-
kende tekst uit Ezechiël over de tempel. Ligt daar
misschien de sleutel voor hoe we het Johannesver-
haal kunnen lezen?
Lezingen: Ezechiel 47: 1-10 en Johannes 21:1-14
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 8 mei, ds. Jan-Derk de Bruin, met mede-
werking van Military Pipes and Drums FalconGu-
ards, aanvang 10.00 uur
 
We gaan op deze dag uit van mooi weer. Voor hen
die gewoon en vertrouwd zijn met kerkgang wordt dit
een nieuwe ervaring, maar ook voor hen die niet of
niet zo vaak in de kerk komen.
De kerkdienst is een vormgegeven in lijn met de vie-
ringen zoals die aangeboden worden aan militairen
‘ter velde’ of bij uitzendingen. Daarom zitten we deze
morgen ook op het grasveld voor de kerk op militaire
klapstoeltjes. Als u niet zeker bent van comfort van
deze stoeltjes dan is een campingstoel aan te bevelen
maar dan moet u die wel zelf meenemen.
Deze viering is uitermate geschikt om mensen mee te
nemen die niet zo vertrouwd zijn met de kerkgang.
Medewerking wordt verleend door de military Pipes
and Drums, dat is al een ander geluid dan het beken-
de orgel. Een andere opzet en een ander geluid in
deze bijzondere tijd dus.
Dodenherdenking heeft net plaatsgevonden, Bevrij-
dingsdag is net gevierd en dan is het ook nog Moe-
derdag. In de wereld buitelen we ook van de ene crisis
in de andere. Van coronapandemie, naar klimaatcri-
sis, van rustig bestaan naar knetterend oorlogsgeweld
aan de oostflank van Europa. Prediker zegt in zijn
wijsheid dat er voor hem niets nieuws onder de zon is
en voor alles een tijd. Deze morgen staan we op
verschillende manieren stil bij de voortgaande tijd en
de actualiteit. De bijbel gaat open in het boek Prediker.

Dit boek roept de vraag op wie deze Prediker is en
wat hem beweegt als hij de conclusie trekt - in het te
lezen gedeelte - slechts van het goede te genieten.
Kunnen we onszelf in hem herkennen, kunnen we iets
van hem leren of staat hij te ver van onze realiteit
vandaan? Zomaar wat vragen waar we tijdens een ‘-
dienst ter velde’ met herkenbare kerkelijke elementen
bij stil zullen staan. En ondertussen mogelijk genieten
van de blauwe hemel en de warme voorjaarszon op
ons gezicht. We rekenen erop, mocht het anders zijn
dan is de kerk dichtbij om te schuilen.
Lezing: Prediker 3;1-15 (NBV 2021)
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Henk Boer
 
 
Zondag 15 mei 2022, ds. Trinus Hoekstra uit Arn-
hem, aanvang 10:00 uur
 
Het is vandaag de 5e zondag van Pasen. We laten
ons leiden door teksten uit Prediker
(3,1-13) en Marcus (4,1-9). Op de tekst uit Prediker
zal de nadruk liggen. Dit tekstgedeelte wordt ook wel
‘het lied van de tijden’ genoemd. De strekking van het
lied is dat er voor alles een tijd is, tijden die God bekend
zijn, maar waar de mens alleen naar kan raden.
Mensen komt het vaak voor dat wat het leven met zich
meebrengt, het bestaan in scherven uiteen kan doen
vallen. Op basis van het lied zou je kunnen zeggen
dat onze kwetsbaarheid de enige zekerheid is die we
hebben. Opvallend is dat in de Joodse traditie het boek
Prediker, dat wij soms een beetje cynisch vinden,
gekoppeld wordt aan het vrolijke Loofhuttenfeest. In
de jaren ’60 had de popgroep The Byrds een wereld-
hit met een lied gebaseerd op deze tekst. Het lied
begint met de woorden: ‘To  everything (turn, turn,
turn) there is a season, and a time to every purpose,
under heaven’.
Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 22 mei, ds Margreet de Bree, aanvang
10.00 uur
 
Ik kan mij nog goed een college godsdienstpsycholo-
gie uit mijn studietijd herinneren waarin de docent de
vraag voorlegde: “Wat is beter: om met vertrouwen of
wantrouwen het leven ingaan?” Het is een vraag die
nog weleens bij me naar boven komt. Hoe de discus-
sie precies verliep, weet ik niet meer maar wel dat het
een levendig gesprek was. Op het eerste gezicht zou
je zeggen, met vertrouwen. Maar is dat altijd wel zo
makkelijk? Of kan je niet beter met een zeker wan-
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trouwen het leven tegemoet treden? In het leven kan
je soms moeilijke dingen meemaken. Op zo’n moment
kan je de moed een beetje kwijtraken. Of dat je denkt:
een volgende keer pak ik het toch wat anders aan.
Maar we kunnen ons afvragen: wat maakt ons leven
ruimer, vrijer en groter? Door ons terug te trekken of
door iets te durven wagen? En wat geeft ons hierin
moed, om elke keer weer op te staan? Wat helpt ons
hierbij? In de viering vind ik het fijn om bij deze vragen
stil te staan.
Lezingen: Psalm 121 en Filippenzen 4: 4 - 7
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Alieke Termeer
Organist: Henk Boer
 
 
Donderdag 26 mei, ds. Ronald Heins, Hemel-
vaartsdag, aanvang 10.00 uur, locatie op Boerde-
rij van de familie Varekamp
 
Vandaag is het Hemelvaartsdag en komen we samen
in de schuur bij de boerderij van de Teun en Joke
Varekamp. Na Pasen lazen we over hoe Jezus' keer
op keer onder de mensen kwam. Hij was gestorven
en toch leefde hij met hen mee en gaf Hij als het ware
de laatste aanwijzingen hoe de leerlingen het leven
met God als hun Vader verder voort konden zetten.
Maar deze dag gaat de hemel open en raakt Jezus
definitief uit zicht. Wij kijken omhoog, leeg van gemis
en vol van verwachting. Of moeten we anders kijken?
Lezingen: 2 Koningen 2:1-15 en Lucas 24:49-53
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 29 mei, ds. Ronald Heins, aanvang 10.00
uur
 
De zondag na Hemelvaart is het Wezenzondag. De
leerlingen staan met lege handen en weten nog niet
dat het volgende week Pinksteren is. In de leegte en
de Godverlatenheid is er niets meer dan een belofte
om aan vast te houden: ik laat jullie niet als wezen
achter. Een mooie, troostende belofte, maar het ge-
voel kan soms zo anders zijn. God, waar bent U nu?
Jezus, waarom heb je ons verlaten? Leegte en twijfel
kunnen je overvallen. En toch, juist op deze momenten
staan we met legen handen die zich openen om gevuld
te worden.
Lezingen: 1 Samuël 12:19b-24 en Johannes 14:15-21
Ouderling van dienst: Riekje Groothedde
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 

Zondag 5 juni, ds. Wouter Koelewijn, Eerste
Pinksterdag, aanvang 10.00 uur
 
Op zondag 5 juni, eerste Pinksterdag, hoop ik bij u
voor te gaan. Ik wil het dan hebben over “Het zuchten
van de schepping, van Gods kinderen en van de
Heilige Geest” naar aanleiding van Romeinen 8:
20-28. Natuurlijk wordt ook Handelingen 2: 1-13 ge-
lezen. Het is de eerste keer dat ik bij u mag voorgaan.
Ik hoop op een fijne dienst.
Ouderling van dienst: Henny Roelofsen
Lector: Jeske Alblas
Organist: Henk Boer
 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Het komt niet erg vaak voor, maar in de afgelopen
periode van vier weken heeft de kerkenraad twee keer
vergaderd. 31 maart was er een extra vergadering
waarin het beroepingswerk centraal stond en op 7 april
vond de ‘gewone’ kerkenraadsvergadering plaats.
In de extra vergadering van 31 maart was er veel
aandacht voor een aantal ‘hobbels en kuilen’ in de
beroepingsprocedure. Soms verlopen dingen niet
zoals we dat graag zouden willen. Meestal kunnen we
daar weinig aan doen want sommige dingen gebeuren
nu eenmaal zonder dat we daar veel invloed op
hebben. U mag ervan overtuigd zijn dat de kerkenraad
zorgvuldig omgaat met de beroepingsprocedure en u
regelmatig op de hoogte houdt van de stand van
zaken. Op het ogenblik dat ik dit schrijf is er niet veel
concreets te melden. Als dat wel zo is dan hoort u dat,
onder andere door afkondigingen in de kerkdiensten
en door de Nieuwsbrief.
Wat met betrekking tot het beroepingswerk ook nog
werd besloten is dat, als het beroepingswerk zal zijn
voltooid, een terugblik nuttig is. Er zal dus over een
poosje een evaluatie-bijeenkomst door beroepings-
commissie en kerkenraad worden belegd. Uiteraard
zal daarin de dank van de kerkenraad over al het
verrichtte werk naar voren komen, maar daarin zal ook
besproken worden wat er zoal procedureel en inhou-
delijk allemaal is gebeurd.
 
Naar aanleiding van de notulen van de maart-verga-
dering, komt het derde collectemandje, voor Oekraï-
ne, aan de orde. De diakenen waren ervan overtuigd
dat na twee keer een aangekondigde extra collecte,
het de gemeente wel duidelijk zou zijn waar de bijdra-
gen naar toe moesten, KerkinActie of giro 555, dus
geen mandjes meer. De meningen daarover bleven
echter verdeeld. Er wordt besloten dat het derde
mandje verdwijnt maar dat wel wordt afgekondigd dat
bijdragen voor Oekraïne nog steeds nodig en welkom
zijn via de twee bovengenoemde kanalen.
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Naar aanleiding van het besprokene op de extra
kerkenraadsvergadering over het vinden van nieuwe
kerkenraadsleden, komt de takenlijst van alle kerken-
raadsactiviteiten weer naar voren. Als je mensen wilt
interesseren voor een taak (of taakje) binnen het
kerkelijke gebeuren zul je eerst helder moeten hebben
wat er allemaal gedaan moet worden. Werving in de
vorm van een ‘banenmarkt’ of uitnodigingsbrieven om
mee te denken en mee te doen, zijn dan pas zinvol.
Overigens is het misschien ook zinvol om niet alleen
‘kerkmensen’ uit te nodigen maar zoveel mogelijk
Schaarsbergers. Bij het organiseren van de ‘150-jaar-
activiteiten’ is gebleken dat het zinvol kan zijn om ook
‘niet-kerkmensen’ te vragen om mee te werken.
 
Er wordt ook besloten om een flyer te maken die ge-
bruikt kan worden op Koningsdag 27 april en op 8 mei
bij de openluchtdienst met ds. Jan-Derk de Bruin.
Daarin kunnen we onszelf als kerkgemeente presen-
teren, mensen nieuwsgierig maken en uitnodigen voor
een nadere kennismaking.
Er is ook contact opgenomen met Eendracht over de
openluchtdienst van 26 juni. Dan is ds. Wilma Hart-
ogsveld voorganger. Ook dat komt in bovengenoem-
de flyer terecht.
 
Het organiseren van de actie ‘kaarten sturen naar
gevangenen’ gaat dit jaar niet door, volgend jaar beter.
De diaconie heeft ondergoed en sokken gekocht voor
vluchtelingen uit Jemen en Syrië die op de boot aan
de Rijnkade zijn ondergebracht.
 
Fred Bosman, scriba

BIJBELKRING / LEERHUIS 'GENESIS'
De afronding van dit seizoen vindt/vond plaats op 
dinsdag 26 april van 10.30-12.00u in het Dorpshuis
van Schaarsbergen.
 
Wim van der Kooij
 

UIT DE GEMEENTE
Op 15 april jl. is overleden onze oud-predikant ds.
B. Bordewijk in de leeftijd van 95 jaar. Hij woonde
in Huize Vreedenhoff.
 

VAN DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 10 mei a.s. komen we weer
bij elkaar in het Dorpshuis en gaan we spel
letjes doen zoals Sjoelen, Rummykub en ons
geheugen trainen!!!
We zien u graag om 14.30 uur tot 16.30 uur
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen
 

PAASONTBIJT
Op Paasmorgen  was onze kerkzaal omgebouwd tot
eetzaal, waar ca. 45 personen om half negen een goed
verzorgd Paasontbijt nuttigden. Om half tien werd de
zaal vliegensvlug weer omgebouwd tot kerkzaal,
zodat de paasdienst keurig om tien uur kon beginnen. 
Veel handen maakten het werk gelukkig licht. Enkele
foto’s geven een goede impressie van een en ander.

Foto's: Mark Alblas
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IN MEMOMRIAM DS. B. BORDEWIJK
(1926-2022)
Op 16 oktober 1926 werd in Den Haag ”tot vreugd
zijner ouders” geboren Berzinus Bordewijk. (Geboor-
tekaartje in zijn Babyboek) Zijn roepnaam is Bob.
Bob groeide later op in Voorburg, bij Den Haag. Hij
was actief in Scouting en in de oorlogstijd in het verzet.
Zijn roeping tot predikant ervoer hij tijdens het bom-
bardement van Rotterdam. Als jeugdpredikant werkte
hij vanaf 1957 in Eindhoven. Daar was hij ook leer-
kracht Godsdienst op een technische school. De
banden met Eindhoven en Brabant bleven bestaan
mede doordat hij in Steensel een vakantiehuisje had.
In de meer dan 60 jaar dat hij daar bleef komen, was
hij ook een geziene gast(predikant) in Hoogeloon/
Eersel en ging hij ook menigmaal in de dienst voor.
 
Van 1963 tot 1979 was hij predikant te Schaarsbergen
en met zijn lesbevoegdheid aan verschillende scho-
len, zorgde dat samen voor een fulltime baan. Hij
verzorgde wekelijkse erediensten, startte met het
maandelijkse kerkblad, de Kerkklok, van en voor de
kerk van Schaarsbergen. Hij ging voor in jeugddien-
sten door het hele land en nam later een combo jeugd
muzikanten mee, die hem met zijn gitaar en de ge-
meente begeleidde bij zijn zelfgeschreven liederen.
Zo waren Inga en Willy van Hunen er altijd bij.
In 1969 bestond de kerk van Schaarsbergen 100 jaar.
Als predikant organiseerde hij, dat er festiviteiten
kwamen. Zo maakte hij een kleurplaat en een bouw-
plaat van de kerk waar een wedstrijd aan verbonden
was. Hij deelde ze uit op beide basisscholen in
Schaarsbergen. Ook maakte hij met hulp van Pieter
de Booys een fotopuzzeltocht langs bekende en
minder bekende plekjes op Schaarsbergen.
 
Daarna volgde de eerste verbouwing van de kerk. Het
interieur werd meer aangepast aan de tijd. Hij bedacht
een stempel met daarop in het midden de kerk en er

rond omheen de tekst uit Mattheus 5:12 (Statenverta-
ling) “Jezus de schare ziende ging de berg op en
leerde”.
Vanuit Schaarsbergen verhuisden zij naar Rotter-
dam-Kralingen en later naar Overschie. Na zijn eme-
ritaat gingen ze in Utrecht wonen. In 2016 werd de
situatie anders en kwam er een andere periode in zijn
leven, omdat er voor zijn echtgenote Truus, een plek
in een verpleeghuis gezocht moest worden. In Vree-
denhoff werd die plek gevonden. Een bekende plek
omdat hij in zijn “Arnhemse“ jaren daar in het bestuur
gezeten had.
Mevouw Bloemendaal, die de intake deed vertelde
maar één Bordewijk te kennen; “Een dominee met een
gitaar”. (Zij bleek Els van de “4 Gijzen” te zijn, die als
meisje vroeger op de Strolaan woonde).
Hij huurde een kamer in Vreedenhoff en kon zo
makkelijk elke dag bij Truus zijn. Toen zij (10-2-2020)
net voor de Corona periode overleed, bleef hij op zijn
kamer in Vreedenhoff wonen. Een moeilijke tijd van
alleen zijn kwam in de lockdown, maar hij bleef positief
en telde zijn zegeningen. Hij woonde op de begane
grond, voor zijn raam kon hij gezien worden en had
hij contact met kinderen en kleinkinderen, terwijl zijn
achterkleinkind Tara op het gras voor zijn kamer
speelde. Tijdens het wachten na de tweede vaccinatie
kregen we een videotelefoontje dat zijn tweede ach-
terkleinkind Luit was geboren. Hij vond het geweldig!
 
In december 2019 bestond de kerk 150 jaar. De oud-
predikanten mochten allemaal een bijdrage leveren
aan de bijzondere dienst. Hij mocht de zegen geven.
Het thema van de dienst was Romeinen 15-7 “Daar-
om, aanvaard elkander, zoals ook Christus ons aan-
vaard heeft tot heerlijkheid Gods”. Hij vertelde, dat dit
ook de trouwtekst was bij zijn huwelijk. Een bijzonder
moment, waarna hij de zegen gaf.
Hij leefde mee met het maken van het glazen kruis:
Ging mee naar Someren om het glas te kopen en wilde
dit betalen om op deze manier de kerk van Schaars-
bergen te sponsoren. Hij was erbij op Startzondag 14
september 2021, toen voor het eerst het glazen kruis
zichtbaar was voor de kerkgemeente.
 
Op Goede Vrijdag overleed hij op 95-jarige leeftijd in
vol vertrouwen op de Heer. Onder leiding van Florie
van de Hoek was op 25 april 2022 de dankdienst voor
zijn leven. Aansluitend is hij naast Truus en in de buurt
van zijn zoon Guido op Heidepol begraven. Alwaar,
tot slot, het “U zij de Glorie” gespeeld werd.
 
Wander en Gerra Bordewijk
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VAN DE DIACONIE
Op zondag 15 mei wordt er gecollecteerd voor de
Stichting Jeugddorp de Glind:
‘Stichting Jeugddorp De Glind’ is een kleine, flexibele
netwerkorganisatie, die partners uit De Glind en de
regio samenbrengt onder één samenwerkingsformule
waarin de jeugdige centraal staat. Wij zijn ontstaan na
de transitie (zomer 2016 statutair opgericht) waardoor
onze aanpak en werkwijze past bij de jeugdhulp van
nu. Jeugdige en zijn netwerk hebben de regie.
Niet wij, maar de jeugdige zit aan het stuur. Met hem
of haar werken we toe naar volwaardig burgerschap;
participatie op alle leefgebieden..We zijn innovatief.
Zo ontwikkelden wij ondermeer het Dynamisch Ont-
wikkel Plan (DOP) een vernieuwde aanpak van het
hulpverleningsplan. We kunnen snel op- en afschalen
Het voordeel van een nieuwe, flexibele netwerkorga-
nisatie is dat wij maatwerk leveren dat we snel kunnen
aanpassen aan de behoefte van een jeugdige.
We benutten de kracht van het gewone leven Klein-
schalige initiatieven, wonen in gezinsvormen én een
heel dorp dat bijdraagt aan de ontwikkeling van
jeugdigen. Van harte aanbevolen.
 
Namens de diaconie, Rens Plaschek

VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
In de maand Maart heeft u de rekening ontvangen
voor ons maandblad de ‘Kerkklok’. Mocht u deze nog
niet betaald hebben, dan mag u dit als herinnering
zien.
Mocht u besluiten het blad niet meer te willen ontvan-
gen, schrijf of mail dan even een briefje naar onder-
getekende.
Ook zijn er nog een paar leden die geen antwoord-
strookje van de KerkBalans 2022 hebben ingeleverd.
Aan u de vraag om deze alsnog op te sturen naar:
H. van Hunen, Strolaan 12-A, 6816PN Arnhem,
hendrikvanhunen@gmail.com

SAMEN OP STAP IN MEI
Op donderdagmiddag 19 mei a.s. gaan we
met elkaar naar Apeldoorn, en gaan dan
naar Paleis Het Loo. We volgen er een audio
tour van ongeveer 30 minuten. Daarna
kunnen we kiezen afhankelijk van het weer
of we de stallen met paarden/auto’s gaan
bekijken en of de tuin bezichtigen.
Na dit bezoek gaan we samen eten bij pizze
ria ‘La Toscane’, waar Hans Meijering bij
zondere muurschilderingen heeft gemaakt.
Het lijkt ons leuk om die met elkaar te kun
nen bekijken!
Hebt U zin om mee te gaan? Of later aan te
sluiten bij het eten? Laat het weten voor
maandag 16 mei in verband met reserveren
aan Gerra van Hunen. (gerravanhu
nen@hotmail.com of 026 4450289/06-12868060
 
Gerra van Hunen

WAT WAS HET EEN MOOIE DIENST
MET PASEN!
Bij deze uitroep, die in gelijksoortige woorden gehoord
is, kan ik me helemaal aansluiten.
Ook was het fijn dat alle plaatsen in de kerk weer
helemaal gevuld waren. Er waren heel wat kerkgan-
gers die we een tijdje gemist hebben.
We willen graag een levende kerkgemeenschap zijn,
ook voor jou! We hebben allemaal talenten gekregen,
die we goed kunnen inzetten voor het werk in de kerk.
Er gaat naar verwachting een nieuwe predikant komen
en wat zou het dan mooi zijn om ook extra nieuwe
mensen binnen het kerkbestuur te krijgen, de kerken-
raad. Natuurlijk zijn ook jouw talenten welkom!
We willen binnen onze kerkstructuur kijken naar
nieuwe mogelijkheden om werk te verdelen, waarbij
we niet alleen uitgaan van de oude structuur, diaken,
ouderling enz., maar meer kijken naar welke taken zijn
er die gedaan moeten worden, wat is er extra wense-
lijk en waar we dan ook menskracht voor nodig heb-
ben.
Het zou heel fijn zijn, wanneer je dit leest, dat je je
spontaan opgeeft voor werk in de kerk. Bijna te mooi
om waar te zijn, veel clubs en verenigingen en ook
kerken, kampen met een tekort aan menskracht.
Daarom willen we naast deze oproep aan een ieder,
ook gemeenteleden gericht met een brief benaderen.
Maar dan loop je misschien het gevaar dat iemand,
die geen specifieke uitnodiging krijgt, denkt: “Maar
waarom krijgt zij /hij wel een uitnodiging en ik niet?”
Het antwoord is: nu en in de toekomst zullen er weer
mensen nodig blijven, laat ons weten, dat je mee wilt
doen, blijf niet afwachtend.
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Hoe gaat dat verder in zijn werk, wat zijn die taken
dan…?
Daarover komt binnenkort een inventarisatie vanuit de
kerkenraad en er komt een avond die gepland staat
op woensdagavond 18 mei om 20.00 uur, locatie
Koningsweg 28. Daar zullen een aantal leden van de
kerkenraad het plan ontvouwen, taken bekend maken
met de aanwezigen. Indien u geen extra uitnodiging
ontvangen hebt of we hebben u gemist met uitnodigen,
kom want ieder talent is welkom. (Laat even weten dat
je komt of interesse hebt) Samen zijn we handen en
voeten van Christus’ kerk!
 
Namens onze commissie
Niels van Hunen, T 0630074371

DE WERKGROEP DUURZAAM
SCHAARSBERGEN
De eerste Klimaatcarrousel Schaarsbergen
 
De ‘Klimaatcarrousel Schaarsbergen’ is bedoeld om
elkaar te informeren over duurzame maatregelen die
je in en om je woning kunt nemen. Mensen op
Schaarsbergen laten zien wat ze hebben gedaan en
vertellen over hun ervaringen.
Schaarsbergen is een wijk waar veel van dergelijke
voorbeelden te zien zijn!
 
We pakken de fiets en gaan langs een zestal adressen
op Schaarsbergen, waar maatregelen in en om het
huis zijn genomen. Zo is er een klimaat neutrale wo-
ning, afgekoppelde woning met wadi, een huis voor-
bereid op een hybride warmtepomp, een imker en een
tuin die is ingericht om zoveel mogelijk biodiversiteit
te creëren. Je krijgt de ervaringen uit de eerste hand:
van de bewoner zelf.
 
Noteer datum en tijd:
Zaterdag 14 mei a.s. van 14.00 tot ongeveer 16.00
uur.
 
Wil je meedoen met deze interessante carrousel? Laat
het ons uiterlijk woensdag 11 mei a.s. even weten.
Ben je minder mobiel? Geef dat ook maar door, we
zorgen voor vervoer. Ons emailadres is: duurzaam.
schaarsbergen@gmail.com.
 
Werkgroep Duurzaam Schaarsbergen
 

  WEER GEZELLIG SAMEN ETEN
 Er staat weer een Aanschuifdiner voor de deur deze
maand.
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         : ZONDAG 29 MEI 2022
ONTVANGST     : OM 17.30 UUR
LOCATIE             : DORPSHUIS SCHAARSBERGEN
 
S.v.p. vóór 25 mei aanmelden bij:
Jeske Alblas, tel. 026-4422860 (dhschaarsber-
gen@outlook.com)
Frans van de Kamp, tel. 06-22150306 (fransvande-
kamp1@outlook.com)
 
OPBRENGST COLLECTEN MAART
2022
In de maand maart hebben de collecten de volgende
bedragen opgebracht:
 
Datum             Diaconie         Kerk                  Koffiepot
                                               Gebouwen
                                               en terreinen
 
  6-03              € 147,00          €   52,80           €   3,60
13-03              € 171,65          € 109,30           € 27,05
20-03              € 118,15          €   71,80           € 25,30
27-02              €   62,50          €   44,00           €   6,95
 
Op 6 maart is er een extra collecte gehouden voor de
slachtoffers van de oorlog in Oekraïne die € 319,- heeft
opgebracht.
 
Henny Roelofsen

KINDERKERKNIEUWS   
Deze maand beginnen we met 2 weken vakantie van
school. Het is niet handig om dan kinderkerk te plan-
nen. In overleg met de leiding in Oosterbeek gaan we
kijken op welke zondag we weer iets samen kunnen
doen. De ouders en kinderen horen en overleggen dit
via de whatssapp groep.
Wat was het geweldig dat de kinderen tijdens het
koffie drinken na de dienst van 3 april voor €126,50
aan lekkere baksels hebben verkocht voor het voor-
jaarsproject in Noord Kameroen!
Hartelijke groet,
Chantal en Gerra
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DUUR(Z)SAAMHEID
Overgewicht
De laatste tijd zijn de energieprijzen omhoog gescho-
ten, niet alleen van gas en elektriciteit, maar ook van
benzine. Daardoor zijn we minder auto gaan rijden en
minder snel;
Eenvoudige oplossingen, die we meteen weer verge-
ten zijn als de benzineprijs daalt.
Wat we vaak vergeten bij ons autogebruik en de hoge
benzinekosten, is dat minimaal 90% van de benzine-
kosten wordt betaald voor het verplaatsen van onze
auto en de rest voor het verplaatsen van onszelf. Mijn
auto is ruim 15 keer zwaarder dan ikzelf en auto’s
hebben de neiging om steeds groter en zwaarder te
worden. Elektrische auto’s hebben een zwaar accu-
pakket, waardoor ze meer schade aan de wegen
veroorzaken en de banden harder slijten. De Tesla
model S weegt ruimt 2000 kg.
Als u ’s morgens dus met de auto naar de bakker gaat
verplaatst u een groot gewicht aan metaal en rubber
voor uw verse brood. Voor de korte ritten is er een
geweldig alternatief:
de fiets. Die weegt veel minder dan u zelf weegt, zorgt
dat u meer beweegt, waardoor u minder gezondheids-
klachten krijgt. Nadeel van de fiets is wel dat hij voor
de economie minder interessant is: veel minder on-
derdelen, veel minder onderhoud, veel minder vraag
naar gezondheidszorg. Aan u de keus wat u belang-
rijker vindt.
 
Bert Wolters
(thema)diaken duurzaamheid PG Elst
 

BELEVENISSEN VAN EEN ORGANIST
IN HET HOGE NOORDEN
Gedenkwaardige Paasnachtdienst in Noorwegen.
 
Dit jaar was er in Schaarsbergen geen paaswake,
maar in Eidskog Kirke, waar Lars organist is, wel. Hij
vertelt :. “Het paasfeest dit jaar kreeg de extra nadruk
op feest. We zouden beginnen met de paasnacht-
dienst om 23.30 uur. De kerk was donker. Vervolgens
wordt de paaskaars naar binnen gebracht en iedereen
krijgt ook een kaarsje, die dan weer aan die paaskaars
wordt aangestoken. Meteen daarna gaat Bettina (zij
is de predikant) het exsultet (zal ik straks even uitleg-
gen) zingen, terwijl ik haar begeleid op het orgel. Maar
juist voor het begin van de dienst komen er 15 straal-
bezopen gasten de kerk in. Ze namen plaats op de
achterste banken. Binnen enkele seconden rook het
naar de kroeg tot boven op de galerij. Ze waren kat-
jelam en moeilijk stil te krijgen. We hoorden ook iets

op de grond vallen. Waarschijnlijk een fles. Even later
was het geluid van het openen van een blikje bier te
horen. Bettina ging onverstoorbaar met de gigantische
paaskaars de kerk in. Ook de Heineken-colonne stak
hun kaars aan, maar het bleef rumoerig. Ik zette het
exsultet in. Dat is 15 pagina’s met recitatief voor
Bettina afgewisseld met verzen voor de gemeente.
Bettina was de dag ervoor nog ontevreden met haar
zangprestatie en ze zag het eigenlijk helemaal niet
zitten. Maar het ging verbazingwekkend goed on-
danks de familie Bols en Bokma op de laatste rij. Na
het exsultet en de lezing over Israëls volk door de
Rode zee, begon ik met het eerste gezang op de
melodie van “Alles wat adem heeft”. Die takkeherrie
kon de familie B&B blijkbaar niet hebben. Ze vertrok-
ken, maar er bleven er 4 zitten. Uiteindelijk vertrokken
die ook.
 
Wat moet je? Kun je ze de kerk uit sodemieteren, om
in Bijbelse termen te spreken, of zijn we een kerk voor
iedereen? Niemand greep in. Als ik beneden had
gezeten, had ik ze er wel uitgeknikkerd, maar met 15
lapschwanzen in de gelederen kan dat natuurlijk wel
uitlopen op een echte knokpartij, weliswaar niet in de
kroeg, maar wel in de kerk. Ze waren alle 15 niet zo
groot, maar dat zegt niks. Goliath stond tegenover één
David. Met 15 stuks had zelfs een ÜberFilistijn het
hazenpad gekozen.
 
Achteraf hoorde ik van Bettina, dat de drankorgels
onder het exsultet met de kaarsen in de lucht stonden
te wuiven, net zoals vroeger bij een concert van André
Hazes op een zonnige Koninginnedag op de markt in
Arnhem.
 
Al met al een hele speciale paasnacht, en gek genoeg
één van de betere. Maar goed dat we geen avondmaal
hadden. Als Bettina met de kelk in haar hand had
gezegd: “dit is het bloed van Christus” hadden we
gegarandeerd “SKÅL!” vanuit de achterste rij gehoord.
P.S. Exsultet (Latijn: laat juichen) is het beginwoord
van een jubelzang tijdens de Paaswake volgens de
liturgie in de Rooms-katholieke en Lutherse kerk. De
hymne wordt gezongen bij de pas gewijde nieuwe
paaskaars, om de verrijzenis van Christus te herden-
ken. De Paaswake kan worden gehouden in de avond
of nacht van Stille zaterdag op Paaszondag.
 
Met groet, Lars Mensonides   (ingestuurd door zijn
vader Rien Mensonides)
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