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De redactie heeft met veel genoegen kennis genomen
van het bericht dat Ds. Theo Pieter de Jong uit Ede
het beroep, dat onze gemeente op hem  uitbracht,
heeft aangenomen. In de loop van september zal dus
de pastorie weer worden bewoond en op 2 oktober
zal hij als predikant aan onze gemeente worden ver-
bonden. Onnodig te zeggen dat wij hier erg blij mee
zijn en dat we hem en zijn gezin graag verwelkomen.
Redactie
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                          Veluwe
9 september      Buitenbios, 21.00 uur op het
                          terrein voor de Dorpskerk
25 september    Startzondag
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V R I J – zijn !
(of je nu deze weken ver weg gaat of thuis blijft)
 
De vakantietijd is weer aangebroken. De weken van
VRIJ zijn VAN!
Vrij zijn van school …van niet naar je werk hoeven
…vrij zijn van alles
wat moet … vrij zijn van vergaderingen, vrij zijn van
ruzie, van gekrakeel
en van zorgen … vrij zijn van het 8 uur journaal met
al die negativiteit en
vreselijke beelden die op je netvlies blijven hangen.
Vrij zijn, wie wil dat niet?
 
En het blijkt mogelijk te zijn om dat wat ons normaal
constant bezig houdt (en meestal niet in positieve zin)
even op een laag pitje te zetten. Tot over 14 dagen of
4 weken en dan storten we ons weer volledig op alles
alsof er in die tussentijd niets gebeurd is. Zou het niet
mogelijk zijn om na die vrije tijd wat meer “loslaterig”
te blijven zijn, want we konden het immers in onze
vakantie ook! Eens even niet zo op onze praatstoel …
geen scherpslijpende opmerkingen meer maken ….
eens niet over een klein “strootje” struikelen … iets
van die milde toon van de vakantie periode (vrije tijd)
vasthouden … dat speelse laten zien van het leven in
de vrije tijd … en laten zien dat je vrij bent van van
alles dat als een juk op je kan drukken.
 
Waarom vallen we vaak na de vakantie/vrije tijd weer
terug in onze oude patronen van leven? (zoals dat ook
gebeurde na 2 jaar corona-tijd!) Zou dat soms komen
omdat wij hoogst eenzijdig omgaan met het woord
vakantie?
 
Dat woord komt van het latijnse woord V A C A R E
=  VRIJ  zijn VAN!
En meestal weten we wel waarvan we vrij willen zijn
(lees de eerste regels waarmee ik begon nog maar
even). Maar dan begint het eigenlijk pas, want nu moet
er een nieuwe invulling komen. We komen nu bij de
2e betekenis van het woord V A C A R E :
VRIJ zijn TOT! Ja, vrij zijn tot een nieuwe manier van
leven. Hoe doe je dat en hoe kom je zo ver? Moeten
we ons daartoe dan even flink oppeppen?
 
In de Bijbelverhalen en vooral ook de woestijnverhalen
(als alles je uit handen gevallen is en je volkomen
afhankelijk bent) wordt aan het volk Israël geleerd en
dus ook aan ons vandaag dat we ons met ons leven
moeten blijven richten op: DOOR  WIE  WE  BE-
VRIJD  ZIJN !!!
Dat is de 3e betekenis van het woord  V A C A R E : 
VRIJ ZIJN DOOR !
 
De Bijbelverhalen vertellen ons over de weg waarop

God ons bevrijdend voorgaat op de weg naar beloofd
land. In Jezus is dat helemaal gezien: het is de weg
van de dienende liefde door de zachte krachten van
De Geest van God en Jezus, die daarvoor ook in ons
leven ruimte wil maken.
 
Wim van der Kooij
 
Als creatie schepping is
zal recreatie herschepping zijn.
Zich een ander mens voelen, wie wil dat niet?
Moderne Exodus: mensen onderweg
zon-aanbidders
kilometer-vreters,
onrustige rustzoekers,
zorgen wegwerpers
op zoek naar nieuw land.
Een huis van tent-doek
met handen van mensen gemaakt
in alle voorlopigheid van het bestaan;
wij zijn weer in onze nood-woning terecht gekomen.
De lucht dreigt,
de wind zit in de verkeerde hoek,
tent-doek – enig doek boven ons hoofd –
staat op scheuren.
Wat hangt ons boven het hoofd?
Je een ander mens voelen
is vaak een kwestie van dagen,
dan is alles weer bij het oude of toch niet?
Dankzij God is er een huis
niet gemaakt met handen van mensen.
Veiligheid, warmte en bescherming
zul je er vinden, eindeloos.
Laat je dat voor gezegd houden
O mens, op zoek naar nieuw land.

KERKDIENSTEN
 
Zondag 3 juli, ds. Wim van der Kooij, aanvang 10
uur
 
Dit zijn de weken van  V R I J  –  zijn !  Even helemaal
los van alles, geen zakagenda die je leven dicteert.
Niemand die bepaalt wat je moet doen ...nee gewoon
alles zelf uitmaken.  Heerlijk!  Leve de vakantietijd!
V R I J – zijn, de Israëlieten hebben daar ook naar
verlangd toen ze in Egypte leefden onder de dictatuur
van de Farao’s. (wat dat betreft is er voor veel volken/-
mensen vandaag nog niet veel veranderd). Wat een
moment moet dat zijn geweest toen de Here God hen
uit het slavenleven in Egypte bevrijdde. Na hun
doortocht door de Schelfzee hebben ze natuurlijk
liederen van bevrijding gezongen met Mirjam op de
tamboerijn en het volk in reidans. (Exodus 15: 20).
Daarna begon hun tocht door de woestijn naar beloofd
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land. Als we goed lezen, is er na drie dagen van de
hele vrijheids-euforie niets meer over. Het water is op
en ‘t water dat ze vinden is bitter. Hoe gaan ze daar
mee om? In het bijbelverhaal heeft het er alles van,
dat het leven in vrijheid eindigt in een debacle.
Hoe voorkom je dat, ook vandaag?
We gaan luisteren en aan de slag met Exodus 15: 22 –
27.
Thema: “van b i t t e r  naar  z o e t !”
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 10 juli, ds. Dick Juin, aanvang 10.00 uur
 
Grenzeloze liefde? Vandaag staat een overbekend
verhaal op het leesrooster: de barmhartige Samari-
taan. Dat lijkt een verhaal van alleen maar geven,
geven, geven, jezelf opofferen voor de ander. Toch
ligt de kern van dit verhaal heel ergens anders, en
daar wil ik met u over nadenken.
De Schriftlezingen zijn: Deuteronomium 30, 9-14 en
Lucas 10, 25-37
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 17 juli, ds. Klaas Eldering, aanvang 10.00
uur
 
Ora et labora – bid en werk. Monnikenwerk, dus. Een
van de bekendste leefregels, uit de traditie van de
Benedictijnen. Hoe vaak worden die twee niet tegen
elkaar uitgespeeld in onze wereld? Stil worden? Bid-
den? Zinloos! Daar heb ik geen tijd voor! In de Bijbel-
verhalen over Hanna en Peninna (1 Samuël 1) en
Maria en Marta (Lucas 10,38-42) lijkt dat ook te spelen.
Je voelt de spanning tussen de vrouwen. En hoe staan
de mannen hierin? Dat hoop ik met u te ontdekken…
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 24 juli, ds. Ida Eldering, aanvang 10.00 uur.
 
Groene zondagen. De ‘groene zondagen’, herkenbaar
aan het groene antependium op de tafel op het podi-
um en aan de groene stola van de voorganger duren
tot de 1e zondag van de Advent. In die tijd bepalen
we ons steeds weer bij het toepassen van wat we
geleerd hebben van het leven en sterven en opstaan
van Jezus Christus en wat we gevierd hebben met
Kerst, Pasen en Pinksteren. Dus niet: groen, niets te

doen!  Groen geloven. Hoe duurzaam omgaan met de
schepping? Wat kan dat voor ons dagelijks leven en
voor onze geloofsbeleving allemaal betekenen?
Samen met gemeenteleden willen we deze dienst
voorbereiden en hier heel concreet bij stilstaan. Er
staan 12 scheppingsliederen in ons nieuwe Liedboek,
nr.977 – 988. Hoe mooi om 12 dagen lang dagelijks
zo’n lied te overdenken en zo mogelijk te zingen! Het
gedicht op p.1516 ‘Glorie zij God voor bontigheid’
bracht mij op het idee om u te vragen om bloemen uit
de tuin mee te nemen, om daarmee de veelkleurigheid
van de schepping te vieren.
De bloemen kunnen dan na afloop mee genomen
worden door mensen die geen tuin hebben. Misschien
kunnen mensen zonder tuin iets lekkers gaan bakken?
Na de dienst en de koffie is er een nagesprek. Laten
we kijken hoe wij persoonlijk en als kerk nog bewuster
en duidelijker stappen kunnen zetten naar een groe-
nere toekomst. Ik verheug mij op een veelzijdige,
veelzeggende en veelkleurige kerkdienst!
Ds. Ida Eldering-J.N.
(voor info en opgave tel. 026-3623980/ 06 2963 7653
en ida.eldering@hotmail.com)
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Alieke ter Meer
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 31 juli, ds. Ingrid Lodewijk, aanvang 10.00
uur
 
Op het oecumenisch leesrooster staat de lezing uit
Lucas 12:13-21 centraal, met als thema: Aardse rijk-
dom en Gods Koninkrijk. Het lied voor deze zondag
is lied 843 met de daarin terugkerende vraag: ‘Alles
houden wat ik heb, of mij geven, gaandeweg?’ Deze
vraag, die het antwoord al in zich draagt, bevat de
andere lezingen in een notendop. Paulus leert ons in
Kolossenzen 3:12-27 onszelf te geven door ons te
kleden in de liefde. Dan zullen Christus’ woorden in al
hun rijkdom in ons wonen. Psalm 49:1-13 en Prediker
2:1-11 ondersteunen dit thema vanuit verschillende
invalshoeken. Lied 657 vormt daarbij als het ware een
mooi slotakkoord.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 7 augustus, ds. Wim van der Kooij, aan-
vang 10.00 uur
 
Ja, 15 juni was de deadline voor de kopij van het ju-
li/aug. nr. van De Kerkklok. En waar ga ik het dan
zondagmorgen 7 augustus over hebben in De Dorps-
kerk? Ik zou het op dit moment niet weten. Natuurlijk
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zou ik gewoon het Leesrooster van De Raad van
Kerken kunnen volgen, zoals veel collega's dat doen.
Maar eerlijk gezegd is zoiets voor mij een bijna onmo-
gelijke opgave. Heb dat wel eens geprobeerd, maar
dan loop ik meestal vast. Eigenlijk kan ik alleen maar
preken over iets dat mij rond de weken van de betref-
fende zondag aanspreekt en waar ik een aansluiting
vind bij de actualiteit van dat moment. En in de tus-
sentijd van nu tot 7 augustus heb ik ook nog 3 beurten
in kerken in het westen van het land. Dus voor de 7e
augustus zou ik zeggen: kom gewoon naar de Dorps-
kerk en waar het over gaat zal een verrassing zijn voor
u en daarvoor ook al voor mijzelf.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 14 augustus, ds. Margreet de Bree, aan-
vang 10.00 uur
 
Op deze zondag vind ik het fijn om stil te staan bij één
van de mooiste gedichten uit de Bijbel en misschien
ook wel de wereldliteratuur. Het is een lied van Paulus
over de liefde. En wat is dan liefde? In de loop van de
tijd zijn er vele boeken over geschreven. Ook op in-
ternet vind je vele items hierover. Toen ik op Google
keek naar het aantal websites over de liefde, werden
er meer dan 66 miljoen aangegeven. Ondanks dat er
zoveel over geschreven is, blijft liefde toch iets ongrijp-
baars. Misschien dat mensen er daarom steeds weer
op hun eigen manier woorden aan proberen te geven.
Zo’n 2.000 jaar geleden schreef Paulus zijn gedicht
over de liefde aan de mensen in Korinthe, Grieken-
land. Hij wilde hen iets meegeven. Maar wat wilde hij
meegeven? En wat voor plaatje of beeld had hij bij de
liefde? En wat kan dit voor ons betekenen?
Lezing: 1 Korinthiërs 13
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 21augustus, ds. Elsje Pot, aanvang 10.00
uur
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 28 augustus, voorganger Aalmoezenier
Pieter Visschers, aanvang 10.00 uur
 
Het is 28 augustus en het hoogseizoen zit er bijna op.
Wat hebben we weer ons best gedaan om overal met
onze neus vooraan te staan. Op Schiphol, op de

camping of bij een concert. We hebben 'recht' op een
goede plaats; zeker na die corona-ellende van de
laatste jaren.
U kent dat gevoel wel, je zou maar eens de laatste
zijn. In hedendaags taalgebruik; de 'Fear of Missing
Out' (FOMO). Of wel; bang zijn om iets tekort te komen.
Dat wordt ellebogenwerk dus.
Volgens het evangelie van deze zondag is de beste
plaats echter … achteraan. Geen up-grade maar een
down-grade stelt Jezus voor. Wat is dit nu weer?! Over
de keuze voor de 'verkeerde kant' als oplossing voor
onze wereldproblemen komt aalmoezenier Pieter
Visschers preken. U bent van harte uitgenodigd.
Evangelietekst: Lucas 14, 1. 7-14
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 4 september, ds. Susanne van der Sluijs,
aanvang 10.00 uur
 
De profeet Jeremia leefde in woelige tijden. Hij vertel-
de de mensen dingen die niet in goede aarde vielen,
maar die wel zijn uitgekomen. Velen kwamen in Babel
te zitten en onthutst over hun situatie moesten ze iets
zien te maken van hun nieuwe leven. Hoe houd je
hoop als om je heen van alles gebeurt, hoe blijf je naar
de ander omkijken, bij Wie vind je je vertrouwen? Ons
leven, de situatie in de wereld, voelt ook wel eens als
Babel. Wat kan dit verhaal ons leren om moed te
blijven houden, om te leven zoals God ons leven be-
doeld heeft, om als gemeente het nieuwe seizoen in
te gaan. Jeremia biedt namens God vergezichten. Hij
leert de mensen weer dromen te dromen en hij geeft
hun een opdracht mee: Zoek God, want hij laat zich
vinden en bid voor de bloei van de stad.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Naar aanleiding van de notulen van mei wordt gemeld
dat de vrijwilligersavond plaats zal vinden op 24 juni
a.s. Uitnodigingen daarvoor worden per mail ver-
stuurd.
Verder is er te melden dat de klimaatcaroussel, mede
georganiseerd door de Werkgroep Duurzaam
Schaarsbergen, slechts twee deelnemers heeft ge-
trokken. Dat het op zaterdagmiddag was gepland is
waarschijnlijk de oorzaak van deze lage opkomst.
Volgend jaar zal weer een dergelijk gebeuren worden

5



gepland, dan wordt er op een grotere opkomst gere-
kend.
Een verblijdend bericht is dat ds. Theo Pieter de Jong
het beroep heeft aangenomen. De bevestiging en
intrede zal plaats vinden op 2 oktober a.s. in een
middagdienst. Zijn verhuizing van Ede naar Schaars-
bergen is gepland op 21 september a.s.
De wervingsavond van 18 mei jl., georganiseerd om
de vacante plaatsen in de kerkenraad op te vullen,
heeft in het Dorpshuis plaats gevonden en wordt be-
sproken. De takenlijst die daarbij werd gebruikt, zal
verder moeten worden uitgewerkt en concreter ge-
maakt. Het is belangrijk dat de aanwezigen van de
avond op 18 mei liefst deze maand nog een bericht
krijgen over het vervolg.
Er wordt met waardering teruggeblikt op de Velddienst
van 8 mei en op de Boerderijdienst op Hemelvaarts-
dag 26 mei. Er is gelukkig een stijgende lijn in de
aantallen bezoekers.
Tijdens de rondvraag wordt besloten dat de kerken-
raadsvergadering van 7 juli a.s. komt te vervallen.
Vermeldenswaardige gebeurtenissen in de nabije
toekomst: 25 september is de startzondag en 2 okto-
ber de bevestiging en intrede van ds. Theo Pieter de
Jong.
Tenslotte deelt Henny Roelofsen nog mee dat er op
9 september a.s. een openluchtfilmvoorstelling op het
veld voor de kerk wordt georganiseerd door de
Werkgroep Duurzaam Schaarsbergen, voor het hele
dorp, compleet met picknick en dergelijke.
 
Fred Bosman, scriba
 

IN MEMORIAM COR VAN DE VELDEN
Cor werd op 18 februari 1931 geboren in Hilversum,
als jongste van een gezin met vier kinderen. Cor ‘s
vader was postbode en zijn moeder druk met de kin-
deren en de huishouding. Hij groeide op in een chris-
telijk gezin, dat de zondagsrust benutte voor kerkgang
en dat de discussies aan tafel niet uit de weg ging.
Als puber bleef hij maar in een korte broek rondlopen
(het was oorlog) om maar niet opgepakt te worden.
Met zijn vriendjes deed hij nl. nogal wat dingetjes, die
de Duitsers, als ze hen gesnapt zouden hebben, niet
welgevallig zouden zijn geweest. Zo brachten zij
pakjes en kranten rond en haalden kattenkwaad uit,

dat verdacht leek op kleine sabotages.Gelukkig kwam
daar geen narigheid uit voort. Na de oorlog werd hij
naar een vakantiekolonie gestuurd om aan te sterken.
Daar leerde hij de Friese taal.
Cor mocht naar de middelbare school en ging daarna
aan het werk.
 
Hij was een groot doorzetter en deed een aantal
vervolgstudies in de avonduren en ontwikkelde zich
tot een groot en innovatief ondernemer.  Cor huwde
en kreeg samen met zijn toenmalige vrouw drie kin-
deren. Cor en zijn partner groeiden uit elkaar en Cor
vond zijn nieuwe liefde in Tineke. Hun liefde bleek
sterker en werd dieper.Tineke en Cor trouwden in
stilte en hun huwelijk werd tijdens een openbare
zondagsdienst door ds. Rudolf Oosterdijk in gebed
bevestigd.
 
Cor en Tineke werden graag en veel geziene gemeen-
teleden in onze kerkgemeenschap. Cor was altijd
bereid de helpende hand toe te steken als er een
beroep op hem werd gedaan. Hij bleef  trouw aan zijn
geloof en mocht graag het debat aangaan over religi-
euze en ook politieke kwesties. Hij toonde zich steeds
ongelofelijk blij met Tineke.
 
De laatste jaren kenmerkten zich door een gestage
achteruitgang.Tineke heeft altijd naast hem gestaan
en voor hem gezorgd. Toen dat de laatste paar weken
echt niet meer thuis kon, is Cor opgenomen in de
Paasberg. Daar is hij op 26 mei overleden.
In een volle Vredebergkerk in Oosterbeek herdachten
familie, vrienden, oud medewerkers en zakenrelaties
zijn leven, waarna hij begraven is op onze begraaf-
plaats Vredenoord. 
 
 Wij gedenken hem in ons gebed en vragen steun voor
zijn vrouw en kinderen in hun verdriet.
 
Else van Setten

DE OUDERENKRING
Na ons leuke uitje op 14 juni naar Terlet met een
lekkere traktatie van onze jarige Riek, hebben we
nu vakantie.
We starten weer op dinsdagmiddag 13 september
in het Dorpshuis.
Ieder een zonnige zomer toegewenst en graag tot
ziens!
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen
Tel. 026-35 11 147
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NIEUWS VAN DE DIACONIE
COLLECTE ZONDAG 3 JULI – HONGERSNOOD IN
OOST-AFRIKA
 
Op 3 juli a.s. wordt er gecollecteerd voor de hongers-
nood in Oost-Afrika. Rusland viel op 24 februari
Oekraïne binnen. Sinds de oorlog verloopt de export
van onder meer tarwe en kunstmest uit het laatstge-
noemde land moeizaam.

KINDERKERKNIEUWS JULI/
AUGUSTUS  
 Dit jaar nemen we nog geen afscheid van een
van de kinderen. Emma heeft namelijk be
sloten nog even de kinderkerk te blijven
bezoeken. Zij gaat na de zomervakantie wel
naar de brugklas van het middelbaar onder
wijs. Afscheid nemen laten we nog even
wachten. Misschien als zij ervaart dat het
toch anders voelt, dat ze dan met Kerst af
scheid neemt. Wij zijn blij met haar beslis
sing en vinden het gezellig dat ze nog blijft!
Hoe de diensten er uit gaan zien in de vakan
tie is nog niet bekend. Via Whatsapp houden
we de ouders en kinderen op de hoogte. Er is
altijd in de kerk de mogelijkheid voor kinde
ren om in de dienst te blijven en bijvoorbeeld
een puzzel/ kleurplaat/ of ander gerela
teerd aan een Bijbelverhaal werkje te doen.
 
VAKANTIEWEEK OP HET VELD VOOR DE
KERK
Helaas is het aantal kinderen dat zich heeft
aangemeld voor de vakantieweek dit jaar
erg laag. De vakantie start in deze regio pas
op 23 juli. Daarom gaan veel mensen gelijk
in het begin op vakantie. Er waren 19 kinde
ren aangemeld, 5 jongsten en 14 oudsten en
niet voor de hele week. Daarom hebben we
als leiding besloten de vakantieweek dit jaar
tot 2 dagen te beperken, op donderdag 28 en
vrijdag 29 juli. Het zal dus in een iets kleine
re vorm plaats vinden dit jaar.
 
Hartelijke groet, Chantal en Gerra

Ongeveer 40 procent van de tarwe in Afrika is afkom-
stig uit Oekraïne en Rusland.
De VN waarschuwde er begin mei voor dat de wereld-
wijde voedselhulp in gevaar kan komen door de oorlog
in Oekraïne. Tot overmaat van ramp worden delen
van het noorden en oosten van Afrika getroffen door
een uitzonderlijke droogte.
Meer dan tien miljoen kinderen in vooral de Hoorn van
Afrika en Zuid-Azië worden bedreigd door acute on-
dervoeding, meldde UNICEF half mei.
 
Rens Plaschek, namens de diaconie
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OPBRENGST COLLECTEN MEI 2022
In de maand mei hebben de collecten de volgende
bedragen opgebracht:
 
Datum Diaconie     Kerk,Gebouwen  Koffiepot
                                  en terreinen
 
 1-05    €   91,40       €   85,60    
 8-05    € 152,70       € 121,75            €   48,01
15-05   €   82,00       €   73,30            €   21,50
22-05   €   60,40       €   57,10            €   22,00
26-05   € 126,52       €   76,62            €   14,11
29-05   € 127,50       € 105,60            €   27,80
 
De koffiepotopbrengst van 1 en 8 mei zijn samen-
gevoegd.
 
Henny Roelofsen

VAN DE WERKGROEP VOOR HET
WERELDDIACONAAT
Voorjaarsactie ‘Samen werken aan een stabiele
toekomst in Kameroen’
In de dienst van zondag 12 juni hebben wij het resul-
taat van de voorjaarsactie bekend kunnen maken.
Dankzij uw gulle gaven aan de collectes tijdens de 40
dagentijd, de opbrengst van de boekenkraam en van
diverse producten tijdens het koffiedrinken kunnen wij
het mooie bedrag van € 2.792,28 overmaken aan Kerk
in Actie voor de ondersteuning van de programma’s
van de Lutherse Kerk voor duurzame landbouw en het
opleiden van predikanten in Noord-Kameroen. Harte-
lijk dank voor uw steun! Ook bedanken wij de kinderen
voor hun inzet bij het verkopen van hun baksels, de
paaseitjes en de bloemstukjes tijdens de koffie.
Mirjam Boswijk, relatiebeheerder van dit project bij
Kerk in Actie, was op dat moment in Garoua, waar het
hoofdkantoor van de EFLC/Lutherse Broederkerk is
gevestigd en reageerde met: ‘Wat een mooi resultaat!

Dank voor alle inspanningen en bijdrage!’ Daarnaast
schreef ze een update uit het veld die we graag met
u willen delen. Hieronder leest u haar bijdrage met
enkele foto’s.
 

17 juni 2022 - Noord Kameroen (Ga-
roua/Maroua) – update door Mirjam
Boswijk
De afgelopen dagen hebben we (Mirjam en Iris, Kerk
in Actie) meegelopen met het landbouwprogramma
van de Lutherse Broederkerk (ASAPE). Sinds 2020
heeft ASAPE het systeem van spaar-en krediet
groepen geïntroduceerd. Ze werken nu met 320
groepen, verspreid over de regio's (provincies) "Nord"
en "Extrême Nord". Deze gebieden liggen in de Sahel;
er valt regen in de maanden juni tot september. De
rest van het jaar is het kurkdroog. Nu zijn net de
eerste regens gevallen en men is druk met het zaaien
van maïs, gierst, pinda's en soja.
De spaar- en krediet-groepen worden door de mensen
zelf samengesteld, want er moet vertrouwen zijn
tussen de leden. De groep stelt zelf zijn regels op, en
als iedereen het daarover eens is, krijgt de groep van
het project een geldkistje met 3 hangsloten. Het
geldkistje wordt door één persoon bewaard, maar de
sleutels van de drie sloten weer door 3 andere leden.
Het geldkistje kan dus alleen geopend worden als
iedereen er is. Men spreekt een wekelijkse bijdrage
af, van minimaal ongeveer € 0,30 (200 F CFA) per
persoon per week. Na een aantal weken kunnen de
eerste personen een krediet krijgen, met goedkeuring
van de groep. Na een aantal maanden betaalt diege-
ne terug met 10% rente. Een vrouw vertelt dat ze een
bedrag heeft geleend leent om uien in te kopen en die
elders met winst te verkopen. Een ander om het
schoolgeld van de kinderen te betalen, en weer een
ander om z'n huis te verbeteren. Weer een ander koopt
een geit - gesubsidieerd door het project. De geit kost
ongeveer 12.000 CFA (€ 18,--), de koper betaalt zelf
4.000 CFA. Van de eerste worp van jonge geitjes wordt
er een doorgegeven aan een ander lid van de groep
en zo profiteert op den duur de hele groep. De groep
heeft ook een solidariteitskas, voor als er iemand door
ernstige ziekte wordt getroffen, dan is er hulp. En ze
hebben een gezamenlijke graanopslag. Als iemand in
augustus - net voor de nieuwe oogst, niet genoeg
voedsel meer heeft, dan kan men uit de voorraad-
schuur lenen. Dat wordt dan na de oogst met wat extra
teruggeleverd, en zo blijft de voorraad op peil. Tot slot
spaart men een bedrag om iets voor de gemeenschap
te doen. Zo vertelt een groep ons dat ze geld aan het
sparen zijn voor nog een waterput in het dorp.
Naast de gezamenlijke en individuele activiteiten met
het gespaarde geld, worden alle andere activiteiten
van ASAPE via deze groepen gedaan, zoals voorlich-
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ting over duurzame landbouwmethoden, kunstmest
op krediet en het verdelen van (fruit)bomen. Die
boompjes worden weer gekweekt door een groep die
een kwekerijtje heeft opgezet.
De medewerkers van ASAPE merken dat deze me-
thode de mensen enthousiast maakt; ze hebben zelf
de touwtjes in handen over wat ze willen doen om
economisch vooruit te komen. Opvallend is dat de
meeste groepen "religieus gemengd" zijn, zowel
moslims als christenen doen erin mee. In sommige
gevallen kiezen vrouwen ervoor om een eigen "vrou-
wengroep" te vormen. Zo krijgen we een maaltijd
aangeboden door een vrouwengroep die zichzelf "de
Toekomst van Vrouwen" heeft genoemd.
Al met al zijn we behoorlijk onder de indruk van de het
enthousiasme en de positieve verhalen van de men-
sen, het project zet echt iets in beweging.
 
Mirjam Boswijk,
Kerk in Actie

SAMEN OP STAP IN JULI
Op uitnodiging van Marianne Brak en Aletta Paul
mogen we deze maand weer naar
“De Hoge Veluwe”. Dit is op donderdagmiddag 14
juli.
U mag dan op uitnodiging gratis naar binnen in het
park en ook weer naar het museum. Vorig jaar was
het ons ‘Samen op Stap’ bezoek met de meeste
deelnemers! Hebt u ook weer zin om mee te gaan?!
We moeten ons vóór 11 juli aanmelden. Laat u aub
op tijd weten als u mee wilt, omdat Marianne van te-
voren moet aangeven om hoeveel mensen het gaat.
Natuurlijk gaan we ook weer na afloop met elkaar uit
eten.
Na uw aanmelding krijgt u van mij op 11 juli alle infor-
matie per mail toegestuurd.
 
Hartelijke groet, Gerra van Hunen
 
gerravanhunen@hotmail.com / 06-12868060/ 026-4450289

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Op donderdag 26 mei jl. is overleden de heer Cor
van de Velden op de leeftijd van 91 jaar wonende
aan de Strolaan te Arnhem
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WERKGROEP DUURZAAM SCHAARS-
BERGEN – BUITENBIOS
NOTEER IN UW AGENDA: 9 SEPTEMBER
BUITENBIOS
 
Voor het eerst is er een buitenbioscoop op het terrein
vóór de Dorpskerk.
We zoeken een mooie film uit, geschikt voor jong en
oud, natuurlijk met een duurzaam tintje.
De aanvang van de film is 21.00 uur, iedereen is
welkom!
Wander Alblas verzorgt de hapjes bij de film. Daarvoor
vragen we een kleine vergoeding. Deze kun je alvast
per email reserveren. (duurzaam.schaarsbergen@g-
mail.com)
Nadere informatie volgt.
 
Werkgroep duurzaam Schaarsbergen
 
PS:
Wander Alblas heeft zich aangesloten bij het Slow
Food Youth Network (SFYN) en verzorgt de hapjes bij
de film. SFYN gelooft dat jonge mensen de wereld van
ons voedsel kunnen veranderen.
Nadere informatie volgt!

ONT-MOETEN
Heerlijk om in deze tijd op vakantie te gaan en even
alles “los” te laten wat normaal altijd doorgaat, met
name het moeten. We werden er in Zwitserland op
gewezen dat we even konden ‘Ont-moeten’! Even
niets moeten.
 
Vorig jaar lazen we op een oude houten boerderij, die
vaak met fraaie opschriften voorzien zijn: ”Willst du
die Allmacht Gottes sehen, musst du in die Berge
gehen.” Het fijne van “recreëren”, is weer “’opnieuw
worden”: energie krijgen!
Even Ont-moeten met daarbij mooie ontmoetingen in
de natuur, daarin ook God zien, jezelf tegenkomen,
nieuwe mensen, nieuwe dingen. Kleine en grotere
kerken bezoeken. Zo waren we bij de kerk in Raron,
waarnaast de bekende dichter Rainer Maria Rilke ligt
begraven.
Twee citaten van hem:
- “Ik heb me vaak afgevraagd of de dagen waarop we
gedwongen worden niets te doen, niet de dagen zijn
waarop we het actiefst zijn?” en
-“Ik leer het dagelijks, leer het met pijn, waar ik dank-
baar voor ben: geduld is alles”
Onder deze kerk die op een rots gebouwd is, is Euro-
pa’s grootste grotkerk uitgehouwen met 500 zitplaat-
sen. Zeker zo groot als de kerk op de rots, maar met
een groot voordeel: in de zomer koel en ‘s winters
warm.
 
Hartelijke groet, Niels van Hunen
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HEMELVAARTSDAG 26 mei 2022
Wat een geweldige dienst was het afgelopen Hemel-
vaartsdag in de kapschuur bij de familie Varekamp!
Er waren veel mensen op afgekomen en er waren
stoelen te weinig! Geen nood, gelukkig had Teun nog
een aantal strobalen om op te kunnen zitten.
(“Echt balen!” - Weer een prachtige opmerking van
onze organist Michiel!!)
 
De voorganger was onze ds. Ronald Heins voor wie
het voelde als “thuis komen” zoals hij zei. Het weer
was goed. Tijdens de dienst zagen we zwaluwen in
en uitvliegen en er was een gezellige ongedwongen
sfeer. Ronald vertelde dat hij in zijn andere gemeente
(Eerbeek) contacten had gehad met mensen uit de
Oekraïne. Hij had recent het bericht gekregen dat één
van de mensen, Taras, waarmee hij contact had, was
omgekomen in de oorlog. Ook wij voelden de mach-
teloosheid en het verdriet….
Ronald had een gedicht geschreven over deze ge-
beurtenis. In de auto naar onze dienst toe schreef hij
de laatste regels vertelde hij. Toeval of niet: tijdens
het gedicht vlogen twee vliegtuigen in tegengestelde
richting hoog in de lucht over en kruisten elkaar ... de
witte strepen lieten een kruis achter in de lucht dat
langzaam vervaagde …

GEDICHT VOOR TARAS
 
Hij stierf in oorlog
om wie en wat hij lieft
gedood door een piloot
die werd bevolen door een dief
 
 
Het is een mooie dag
hij stond op zonder te haten
eerst koffie, dan opstijgen
met niet veel meer dan wat coördinaten
 
 
Vliegt hoog in blauwe lucht
en waant zich in de hemel
zit op zijn troon als God
ver boven het gewemel
 
 
Hij zingt een onschuldig kinderliedje 
over een eend en een vos
en dan, na het laatste couplet
laat hij al z’n bommen los
 
 

Ze verdringen zich in een spel
wie het eerst beneden is
breken de zachte lucht in stukken
leed dat nog niet geleden is
 
 
En Taras sluit zijn ogen en bidt
hij bidt om vrede
tussen jou, onzichtbaar hoog daarboven
en mij zo kwetsbaar hier beneden
 
 
Zonen van moeders
broeders in strijd
ooit waren we vrienden
in een andere tijd
 
 
De stilte, de rust, de vrede
opeens spat zij uiteen
verwoest de vriendschap en het leven
met vuur en ijzer en rondvliegend steen.
 
 
Hij sluit zijn ogen voor de laatste maal
en geeft zijn leven voor zijn land
met een kruisje op zijn tong
en een foto in de palm van zijn hand.
 
 
Zijn ziel maakt zich los
met het blazen van de laatste zucht
stijgt hij op ten hemel
en kruist de witte strepen in de lucht.
 
 
Hij gaat ons voor
en laat ons na
hoop op vrede
en twee kinderen zonder papa.
 
 
Zo ging hij van ons heen
zijn hemelvaart
God, wees ons rakelings nabij
uw hemel op aard.
 
 
(geschreven door ds. Ronald Heins)
 
 
Niels van Hunen
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Openluchtdienst op de boerderij de
familie Varekamp

DUOFIETSER GEVRAAGD
Elver (de vroegere Schreuderhuizen, vraagt ond de
volgende oproep te plaatsen. Wij voldoen daar bij
uitzondering aan, maar wellicht is er in onze gemeen-
te wel een vrijwilliger te vinden. Daarom het volgende:
"Wij zijn een woongroep van Elver, met op dit moment
7 bewoners ( 3 mannen en 4 vrouwen) Een man woont
in zijn eigen appartement maar komt wel met regel-
maat naar de groep. De mensen zijn in de leeftijd van
38 tot 70 jaar. Wij wonen aan de Bakenbergseweg
258-43, in een van de nieuwbouwhuizen.
We zijn op zoek naar iemand die met een bewoner
een stuk wil fietsen op de duofiets, op stap wil met
iemand die geïnteresseerd is in auto"s en oude auto's.
Als u interesse hebt,  kunt u mailen naar zilverster@el-
ver.nl.
 
Groet Wilma luimes
Namens team 
Zilverster

Ora et Labora
Behoort bij toelichting preek 17 juli Ds. Klaas Eldering

“DE VALLENDE BOMEN VAN
BOEROE”
Op vrijdag 17 juni werd in het kleine kerkje
van Ressen een boek gepresenteerd,
geschreven door één van onze gastpredikan
ten, ds. Dick Kruijt.
“DE VALLENDE BOMEN VAN BOEROE” is
het verhaal van een expeditie naar het nog
vrijwel onbekende binnenland van het Mo
lukse eiland Boeroe (Buru), waar Dick in
1989 als kerkelijk toeruster aan deelnam.

Van 1986 tot 1990 waren Dick en Ineke
uitgezonden door de Gereformeerde Kerken
naar de Molukken in Oost-Indonesië. Als
docent en toeruster doorkruiste Dick het rijk
van de Duizend Eilanden. Tijdens één van
die reizen schreef hij een reisverslag waar
uit nu dit boek is ontstaan. Hij beschrijft de
kleine, grotendeels gesloten eilandwereld
van het eiland Boeroe, waar de wereldpro
blemen van tegenwoordig zich toen al pijn
lijk aankondigden, zoals een economie ge
richt op groei, ontbossing, verwoest leefmi
lieu en een aan haar lot overgelaten bevol
king. Het maakt dit levendige, met humor
geschreven reisverslag verrassend actueel.
ISBN: 9789083073217

DUUR(Z)SAAM KERK ZIJN
Er wordt vaak gezegd dat je makkelijker duurzaam
kunt zijn als je meer geld hebt, want duurzaam eten
bijv. is vaak duurder dan ‘fabrieksmatig’ gemaakt of
gekweekt voedsel. Nu is het zo dat juist de rijkste
mensen onevenredig veel verspillen. Denk bijvoor-
beeld aan de superjachten, die in hun eentje evenveel
energie verbruiken als een groot aantal huishoudens
samen. Of denk eens aan de mensen die miljoenen
over hebben om zo’n 4 minuten gewichtsloos in de
ruimte te verblijven. Denk eens aan alle brandstof die
voor zo’n pretreisje nodig is. In dat opzicht kunnen
mensen met veel geld veel leren van mensen met
weinig geld. Mensen met weinig geld kopen geen
overbodige spullen. Ze verspillen geen voedsel en ze
repareren kleding en apparaten.
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG Elst
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WIJ DIE MET EIGEN OGEN ...
 
Wij die met eigen ogen
 
de aarde zien verscheurd
 
maar blind en onmeedogend
 
ontkennen wat gebeurt:
 
dat oorlog is geboden
 
en vrede niet mag zijn,
 
dat mensen mensen doden,
 
dat wij die mensen zijn.
 
 
Wij die nog mogen leven
 
van hoop en vrees vervuld,
 
aan machten prijsgegeven
 
aan meer dan eigen schuld,
 
wij die God weet hoe verder
 
tot hiertoe zijn gespaard,
 
dat wij toch nooit erkennen
 
het recht van vuur en zwaard.
 
 
Dat wij toch niet vergeten
 
waartoe wij zijn gemaakt,
 
dat diep in ons geweten
 
opnieuw het licht ontwaakt,
 
dat in ons wordt herschapen
 
de geest, die overleeft,
 
dat onze lieve aarde
 
nog kans op redding heeft.
 
 
                                     tekst: Huub Oosterhuis
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www.denstrooper.nl

Koningsweg 18 (Hoek Kemperbergerweg) Arnhem - Schaarsbergen

T.  026 35 16 987  �  e.  mail@denstrooper.nl

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  Strolaan 20, 6816 PN Arnhem


