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COLOFON
Dit kerkblad verschijnt 11x per jaar en wordt
uitgegeven onder verantwoordelijkheid van
de Kerkenraad van de Protestantse Gemeen
te te Schaarsbergen.
 
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 vanaf 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 OKTOBER
uiterlijk 15 september bij Bea Clerkx: 
bcwclerkx@gmail.com
De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden kopij te corrigeren, in te korten
of  te weigeren.
 

Onze organist op vakantie ?
 Geen nood, onze diaken Henny Beijer verving hem
op waardige wijze!

en ook Teun Alblas bespeelde in 2 diensten de vleugel
 

AGENDA
  9 september        Buitenbios, Film ‘Tides of Silence’,
                              terrein voor de Dorpskerk
11 september        Startzondag
13 september        Ouderenkring, 14.30-16.30 uur
                              in het Dorpshuis
18 september        Aanschuifdiner, 17.30 uur in het
                              Dorpshuis
22 september        Samen op Stap’ naar Doesburg
17-25 september   Vredesweek (zie artikel in deze
                              Kerkklok)
 
De cantorij repeteert elke maandagavond in de con-
sistorie van 19.30-21.00 uur.
 

INHOUD
2  Colofon-Agenda-Inhoud  3  Voorwoord  4  Kerk-
diensten  5  Vacature vervuld- Leerhuis-Leesgroep 
6  Buitenbios  7  Aanschuifdiner  8  Startzondag-Sa-
men op Stap-Diaconie 10 Kinderkerknieuws-
Vredesweek
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 HET GETAL 127 !
In de krant las ik – tussen alle berichten door – in een
paar zinnen het volgende uit een rapport over de
Harvard University – dat de informatica kennis van de
moderne mens de afgelopen 200 jaar met de factor
127 is vermenigvuldigd.
 
De mens van vandaag weet 127 keer meer dan in de
dagen van Napoleon.
Een onvoorstelbaar voortsnellende stroom van infor-
matica wordt over ons uitgestort.
Ik las ook dat het telefoneren de afgelopen 10 jaar met
de factor 127 (!) is toegenomen en het aantal verstuur-
de brieven per post met dezelfde factor is afgenomen.
Geeft dat laatste niet aan dat wij mensen van de
vluchtige contacten geworden zijn, die in willen breken
bij de ander, als wij dat nodig vinden en verder steeds
minder boodschap aan elkaar hebben.
 
In wat voor wereld zijn wij eigenlijk terecht gekomen
en leven wij?
In die van de snelle ontwikkeling en pure verzakelij-
king?  We lezen/horen dat de wereld mensen nodig
heeft levend vanuit de ratio en de logica, geen gods-
dienstige mensen.
Het getal 127 dat constant genoemd werd intrigeerde
mij.   127 ???
Ik moest terugdenken aan een reis die ik jaren geleden
met gemeenteleden gemaakt heb door Turkije. We
bezochten daar ook in Efese, de tempel van Artemis
en stonden daar temidden van de brokstukken die er
nog van over waren. (in de dagen van Paulus het 7e
wereldwonder genoemd!) In de dagen van Paulus
rustte die tempel op 127 zuilen, zo vertelde onze gids.
Mijn belangstelling was gewekt en ik vroeg haar:
waarom 127 (zuilen)?  Ze bleef het antwoord schul-
dig.  Mij schoot te binnen: is 127 geen bijbels getal?
En zoals overal in de bijbel moet dat getal een speci-
fieke betekenis hebben.
Thuis gekomen zocht ik het op en ja hoor …
In Esther 1: 1 lees ik dat Koning Ahasveros regeerde
over 127 gewesten!
Maar een echte koning – zo vertelt ons de joodse
overlevering – regeert over 254 gewesten.
127 is dus de helft !
Maar Ahasveros wil de mensen doen geloven dat 127
alles is en dat hij alleen het dus over iedereen en alles
voor het zeggen heeft !
Het getal 127 is een priemgetal ! Je kunt het door niets
delen en het deelt zelf ook niets …
het oefent alleen maar macht uit en is er ten diepste
alleen voor zichzelf.
Rustte daarom de tempel van Artemis in Efese op 127
zuilen?  Want ik, Artemis, heb het alleen voor het
zeggen over alles en iedereen.
Geloof het niet! ….. 127 is in de bijbel de helft !  Je

mist de andere helft, werkelijkheid, die van de verbor-
gen God. Koning Ahasveros vertegenwoordigt dus (al
zal hij dat zelf overschreeuwen) de halve waarheid  =
de hele leugen !
En in het joodse meisje, Esther  (haar naam betekent:
ik die verborgen ben !), zal hij geconfronteerd worden
met die andere wereld, de wereld vol van de verborgen
werkelijkheid van God.
 
Wij gaan straks - na de vakantietijd – weer aan de
slag. Hoe???  en Waarvoor???
De wereld heeft communicatie mensen nodig, men-
sen van de electronica en informatica,
 g e e n  godsdienstige mensen !!!???    Zou het ?
In het grote theater van Efese, tegenover de tempel
van Artemis rustend op 127 zuilen, stond de apostel
Paulus en hij ademde vol van de Geest van God en
Jezus iets van die verborgen andere wereld/ werke-
lijkheid, van de hoop, de liefde, de vergeving, de vrede
en het mededogen, de wereld van de interesse  (inter-
esse ….. er tussen zijn) van God.
 
Ademen wij van die werkelijkheid vandaag iets uit?
De tempel van Artemis bestaat niet meer, van ’t rijk
van Ahasveros is niets meer over.  En dat zou allemaal
en helemaal alles zijn! Geloof het niet!
Het getal 127 komt in de bijbel nog een keer voor, in
Genesis 23: 1
“En Sara was 127 jaar oud en zij stierf”. 127 …. meer
dan een getal, maar een belofte: de ene zijde van het
leven lag achter haar en de belofte van een andere
werkelijkheid, die van God, voor haar!
Zo kan een vakantietrip je leven verrijken. Wat bent
u/jij, in je vakantie tegengekomen wat je aan het
denken heeft gezet en je geest verrijkt heeft? Welke
verhalen willen wij hier in de Kerkklok met elkaar
delen?
 
Wim van der Kooij
 
DE ZEVEN WERELDWONDEREN
 
Een leraar vertelde in de klas wat mensen in vroeger
tijden als de 7 wereldwonderen beschouwden:
-het beeld van de Griekse oppergod Zeus in Olympia
-de vuurtoren van Pharos bij Alexandrië,
-de hangende tuinen van Babylon,
-het Kolossus van Rhodos,
-het mausoleum van Halicarnassus in Klein Azië,
-de tempel van Artemis in Efese,
-de piramide van Cheops bij Caïro.
 
Vervolgens vroeg hij aan zijn leerlingen : wat zijn
volgens jullie   nu de 7 wereldwonderen?
Na enige discussie werden er verschillende antwoor-
den geroepen waaruit een keuze gemaakt zou wor-
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den:
De Eiffeltoren van Parijs, het Colosseum in Rome, de
Chinese muur, de stenen van Stonehenge in Enge-
land, het Imkha tempelcomplex in Peru, de scheve
toren van Pisa, het Panama-kanaal, de rotswoningen
in Petra, de Acropolis in Athene, de Niagara waterval-
len en zo werden er nog een aantal beroemde gebou-
wen en wonderen van de natuur genoemd.
Terwijl de leraar bezig was om alle antwoorden op te
schrijven zag hij vanuit zijn ooghoek dat één leerling
nog niet klaar was.  Vind je het moeilijk om een lijstje
te maken, vroeg de leraar?
Ja, nogal meneer, zei ze, want het zijn er zoveel dat
ik moeilijk een keuze kan maken.
Zeg maar wat je hebt, zei de leraar, misschien kunnen
wij je helpen.
 
Het meisje aarzelde even, maar las toen voor wat zij
dacht dat de 7 wereldwonderen waren:
- te kunnen zien,
- te kunnen horen,
- te kunnen aanraken,
- te kunnen helpen,
- te kunnen geloven,
- te kunnen hopen,
- te kunnen liefhebben.
 
Het werd toen heel stil in het klaslokaal.
 
Wim van der Kooij 
 

KERKDIENSTEN
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. We lezen uit:
Jeremia 29 en Romeinen 8:31-39.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 

Zondag 11 september, ds. Wim van der Kooij,
Startzondag, aanvang 10.00 uur
 
Vanuit de wervingsavond op 18 mei jl. voor invulling
van een aantal open plekken om het gemeente-zijn
draaiende te houden, kreeg ik als mogelijk thema voor
de dienst op START-zondag aangereikt: “t a l e n t e
n”.
Nou, daar hebben we natuurlijk een mooie gelijkenis
van Jezus voor die opgetekend  staat in  Mattheüs 
25: 14 -30. Maar gaat het in die gelijkenis wel om de
vraag van Jezus om eens
bij jezelf na te gaan welke talenten je mee gekregen
hebt? En onder  t a l e n t  verstaan wij dan: gave door
God geschonken, natuurlijke begaafdheid. (zie note-
ring in de Nieuwe Dikke van Dale). Ja, en dan zul je
maar weinig talenten mee gekregen hebben zoals die
3e dienaar in de gelijkenis. (en dan ook nog gepakt
worden, omdat je hebt er niet mee gewoekerd hebt!).
Hij komt zelfs in de buitenste duisternis terecht. (wat
is dat eigenlijk voor een plek?)
Is dit een aansporing om je dan toch maar op te geven
als bijvoorbeeld kerkenraadslid of …?
In de Oude Dikke van Dale stond bij talent: gewichtig-
heid, gewicht
(en dan vooral in de zin van: gewicht dat je iemand
toekent).
Misschien is het goed om bij deze gelijkenis ook te
letten op de kleine nuances, zoals we dat in de
BUITEN BIOS vóór de kerk bij de film “Tides of Silen-
ce” (vrijdagavond 9 september) ook moeten doen.
Misschien is die nuance in de gelijkenis met de getal-
len  5, 2, 1 wel een eye-opener die een andere wen-
ding aan alles geeft.
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 18 september, ds. Wim van der Kooij,
aanvang 10.00 uur
 
Vanouds is de week tussen de 3e en 4e zondag in
september de Vredesweek. Nou, gezien alle geweld
wat er in de wereld gaande is  wel heel actueel om
aan dit thema aandacht te besteden. Misschien dat
het volgende u nu vreemd in de oren gaat klinken als
ik als thema voor deze zondag aangeef dat ik gekozen
heb voor het Bijbelverhaal “De Barmhartige Samari-
taan!” (Lukas 10:25 t/m 37)
En dan gaat het in deze gelijkenis van Jezus ook om
veel meer (als we denken aan oorlog/geweld/vrede)
dan om die  “ m e n s “ / in grieks: a n t r o p o s,  die
door rovers is overvallen en daar halfdood op het  s
m a l l e   p a d  achter gelaten werd .
(ik heb die 2 gegevens niet zonder reden dik gedrukt
en met een streep er onder!).
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Ik neem u/jou op deze Vredeszondag graag mee op
mijn ontdekkingstocht naar wat Jezus ons mijns in-
ziens ten diepste met deze gelijkenis vertellen wil.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 25 september, Ds.Hans van de Wal,  aan-
vang 10.00 uur
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 2 oktober, aanvang 10 uur
Voorganger en overige gegevens nog niet bekend
 

DE VACATURE VERVULD !!
Aan onze gemeenteleden,
 
Nadat ds Hette Domburg had aangegeven een
functie elders te aanvaarden hebben we, als ker-
kenraad, direct een beroepingscommissie geïnstal-
leerd en een opdracht verstrekt.
Na het werk dat deze commissie heeft verricht en
het horen van de gemeente heeft de kerkenraad ds.
Theo Pieter de Jong uit Ede beroepen, die dit be-
roep heeft aanvaard.
Wij zijn  blij om Theo Pieter en zijn gezin te verwel-
komen in onze gemeente, en zien uit naar een
goede samenwerking. We hopen met elkaar zegen-
rijk te mogen “arbeiden in onze wijngaard”.
In de pastorie wordt op dit moment nog hard gewerkt
om voor de verhuizing alles klaar te krijgen.
 
Zondag 9 oktober om 14.00 u hopen wij in een
middagdienst Theo Pieter te bevestigen.
Daarna is er in ons Dorpshuis de gelegenheid om
hem te feliciteren.  Ds Monique Maan zal hem in
deze dienst bevestigen.
 
U bent allen van harte welkom!
 
Met een hartelijke groet,
Riekje Groothedde,
Voorzitter kerkenraad

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
In de maanden juli en augustus hebben er
geen bijeenkomsten/vergaderingen plaats
gevonden.
 
Fred Bosman, scriba

LEERHUIS/BIJBELKRING
In overleg met ds. Theo Pieter de Jong ga ik de ko-
mende tijd nog even door met het leerhuis  GENESIS.
Wij verdiepen ons in de voorgeschiedenis, de hfdst. 1
t/m 11 en proberen met de rabbijnen (theologen in
huidige Israël) mee te lezen. Volgens hen begint de
echte geschiedenis van het volk Israël bij Genesis 12,
het verhaal van aartsvader Abraham.
Een aantal hoofdstukken van Genesis 1-11 hebben
we al gelezen, maar we zijn nog lang niet bij Genesis
12. We starten op dinsdagmorgen 27 september a.s.
in het Dorpshuis. Meestal zijn de leerhuisochtenden
van half 11 – 12 uur.
Laten we de eerste keer starten om 10 uur met even
inpraten en rustig/gezellig een kopje koffie/thee met
elkaar drinken. Nieuwe meelezers zijn van harte
welkom. Mocht het zo zijn dat de ochtend moeilijk is,
wie weet starten we dan ook een avondkring.
 
De data na 27 september zijn: dinsdagochtend 11
oktober en 1 november.
 
Wim van der Kooij  (06-47966127)

LEESGROEP ECONOMIE
Van collega Hette Domburg kreeg ik door dat
er op donderdagavond 13 oktober  om
20.00uur een lezing is van Paul Schender
ling is in gebouw De Rank, naast de Nieuwe
Kerk (Verlengde Maanderweg 33) in Ede.
Het boek  “Hoe handel ik eerlijk” van Mat
thias Olthaar en Paul Schenderling is in de
leesgroep Economie de afgelopen winterpe
riode – tussen de corona maatregelen door –
onderwerp van gesprek geweest.
Op het verlanglijstje stond tenslotte om Paul
Schenderling een keertje uit te nodigen voor
een gesprek in Schaarsbergen voor een bre
der publiek. Voorstel: met de leesgroep hem
eerst gaan horen in Ede.
 
Wim van der Kooij  (06-47966127    
w.vanderkooij3@telfort.nl

DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 13 september starten we weer
met onze maandelijkse bijeenkomsten! Deze mid-
dag beginnen we met gezellig bijpraten en daar-
naast een spel doen. We hopen iedereen weer te
zien om 14.30 uur in het Dorpshuis. Met vriendelij-
ke groet,
Hennie van Hunen, Tel: 026 – 351 11 47
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BUITEN-BIOS
Het is op het terrein vóór de Dorpskerk, Kemperber-
gerweg 800, 6816RX Schaarsbergen.
Vanaf 20.00 uur kun je een plekje zoeken in het gras,
neem je eigen zitplaatsen mee.
De toegang is gratis.
 
Lekker snaaien met de organic cinema foodbox van
SFYN, precies wat je nodig hebt op deze zwoele na-
zomeravond (bestel via duurzaam.schaarsber-
gen@gmail.com). De vergoeding per foodbox is
€ 5,50. Er zijn ook drankjes te verkrijgen.
 
Interessant voorprogramma met onder andere Birth-
place van Sil van der Woerd, Een terugblik op Ruimte
voor de Rivier van Nick Jansen, Koningsheide, en
meer!

AANSCHUIFDINER
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 ven
een heerlijk 3-gangen diner, inclusief 1 consumptie en
een kopje koffie/thee na het diner.
Kosten € 15.00 per persoon
 
Wanneer: zondag 18 september
Ontvangst: vanaf 17.30 uur
Locatie: Dorpshuis Schaarsbergen
 
S.v.p. aanmelden vóór 14 september a.s. bij:
 
Jeske Alblas, 026-4422860   dhschaarsbergen@out-
look.com
 
Frans v/d Kamp, 06-22150306    fransvandekam-
p1@outlook.com
 

BLOEMENDIENST !!
Onze inspirerende dienst op 24 juli jl, geleid door Ds.
Ida Eldering

7



STARTZONDAG 11 SEPTEMBER 2022
In tegenstelling tot de berichten in de Kerkklok van
juli/augustus 2022 is de  S T A R T – z o n d a g  niet
25 september, maar zoals elk jaar de 2e zondag van
september, d u s :  11 september.
Een voorbereidingsgroep is bezig om de viering ge-
stalte te geven, alsook het vervolg daarop na de dienst
in het Dorpshuis. Het thema is  “talenten”  en heeft
ook alles te maken met de vraag: welk talent kan ieder
van ons inzetten voor een goede uitstraling van on-
ze kerkelijke gemeenschap naar elkaar toe en richting
de samenleving van Schaarsbergen ?
Een open gesprek hierover zal het vervolg zijn in het
Dorpshuis na de viering die morgen in de Dorpskerk,
onder het genot van een kopje koffie/thee,met
…………
We hebben ook gezocht naar een verbinding met de  
B U I T E N  -  B I O S op de vrijdagavond ervoor : 9
september. Op de terrein vóór de Dorpskerk zal dan
een film gedraaid worden. De Werkgroep  “Duurzaam
Schaarsbergen” heeft gekozen voor de film : “Silence
of Tides” . (zie artikel Werkgroep elders in deze
Kerkklok).
Deze film voert ons in beeld en geluid door het Wad-
denzee gebied met alle ademhalende getijden en
processen. Bij het zien is het de kunst voor onze ogen
om de  kleine  n u a n c e s  op te merken.
In de viering van zondagmorgen  11  september  zal
het er ook om gaan om oog en vooral oor te krijgen
voor de  k l e i n e   n u a n c e s  in de gelijkenis van
Jezus uit  Mattheüs 25: 14 – 30.
Wij bezinnen ons nog op de uitwerking en een crea-
tieve noot er rondom.
 
De voorbereidingsgroep

SOLIDARITEITSKAS 2022
“Goed voor elkaar: met het oog op de toekomst”
De rekening voor de Solidariteitskas heb ik u toege-
stuurd afgelopen maand maart, het gaat om een be-
drag van € 10,- voor ieder ingeschreven lid. Velen van
u hebben deze rekening inmiddels betaald, maar
anderen ook weer niet. Daarom mijn vraag aan u: zou
u in uw administratie willen nazien of u deze € 10,- p.
p. hebt overgemaakt! Zo niet, mag ik u dan vragen om
dit alsnog te doen, want wij als kerkgemeente worden
hiervoor wel aangeslagen door de PKN. (Mocht u
hierover nog vragen hebben: u kunt hiervoor de
website: www.pkn.nl/solidariteitskas zien of contact
opnemen met de kerkenraad )
Met hartelijke dank,
Henk van Hunen, Ledenadministratie
 

SAMEN OP STAP IN SEPTEMBER
2022
Op donderdagmiddag 22 september willen we
samen een bezoek aan Doesburg brengen.
We bezoeken dan de mosterd/azijnfabriek en de grote
of Martinikerk met het zilvermuseum.
 
Hebt u zin om mee te gaan en/of daarna mee uit eten
te gaan? Stuurt u dan even een berichtje naar Gerra-
vanhunen@hotmail.com of een telefoontje naar
06-12868060.
Op de maandag voorafgaand aan ons bezoek krijgt U
een mailtje met daarin de nodige informatie.
 
Hartelijke groet, Gerra van Hunen
 
OPBRENGST COLLECTEN JUNI EN
JULI 2022
In de maanden juni en juli hebben de collecten de
volgende bedragen opgebracht:
 
Datum   Diaconie    Kerk, gebouwen   Koffiepot
                                   en terreinen   
              
  5-06    €   97,70     €   68,40               €   9,00           
                                                                                   
                        
12-06     €   86,50     €   67,70              € 16,50     
19-06     €   50,50     €   42,-                 € 25,05     
26-06     € 128,81     € 104,75              € 21,55  
  3-07     € 151,27     €   84,05     
10-07     €   55,10     €   47,51               € 18,20
17-07     €   94,15     €   77,20               € 10,70
24-07     € 113,40     €   82,45               €   7,15
31-07     € 102,10     €   50,75               € 21,90
 
Henny Roelofsen
 
NIEUWS VAN DE DIACONIE
Na een rustige periode in de zomermaanden staan
we weer aan het begin van een nieuw seizoen. Hope-
lijk wordt het weer een heel mooie diaconale periode,
waarbij aan onze acties en collectes weer mild worden
gegeven.
 
Na de geslaagde Voorjaarsactie van de Werkgroep
Werelddiaconaat, collecteerden we een aantal keren
voor een gericht doel.
Even een klein overzicht:
Voor de hongersnood in Oost-Afrika maakten we 200
euro over, voor het Jeugddorp De Glind 350 euro en
de Pinkstercollecte voor de arme boeren in KwaZu-
lu-Natal,
Zuid-Afrika bracht 158 euro op.
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Dank voor al uw gaven in ons collectemandje en
vooral ook aan u, die via de bank geweldig hebben
bijgedragen!
 
Verder werd er ook in de zomertijd weer regelmatig
gekookt bij Kruispunt. Een doorgaande activiteit,
waarvoor de Diaconie de kosten van de boodschap-
pen voor haar rekening neemt. Dank aan alle koks en
hulp-koks, die zich hier al jarenlang regelmatig voor
inzetten!
De Rugzakjesaktie in Arnhem Zuid ging dit jaar niet
door. In de Statenwijk werd wel een Rugzakjesactie
georganiseerd. De diaconaal consulent organiseerde
dat in samenwerking met de scholen en de kerken in
die wijk. Zij vulden de rugzakjes met cadeautjes en
speelgoed van de Speelgoedbank, aangevuld met de
bekende tegoedbonnen voor een ijsje en patat, die
gratis werden aangeboden door een bekende frites-
zaak in de stad.
Dan kijken we nu vast vooruit: in september collecte-
ren we op de Startzondag weer voor het landelijk
Jeugdwerk van de PKN. Veel mooi en goed bruikbaar
materiaal wordt er daar ontwikkeld ten behoeve van
de kinder- en jeugddiensten.
Ondanks dat onze gemeente daar maar beperkt ge-
bruik van kan maken door het gebrek aan kinderen/-
jeugd, is het toch goed, om aan dit doel jaarlijks bij te
dragen. Wij collecteren daarvoor – zoals gebruikelijk
de laatste jaren – op de Startzondag in september.
 
Voorts bezinnen we ons ook op een doel in onze regio
ten behoeve van onze Najaarsactie, die in november
weer van start gaat op de Oogstzondag.
Daar hopen we u in een volgende Kerkklok verder
over te informeren.
We wensen elkaar een mooi diaconaal seizoen toe!
 
Namens de Diaconie,
Henny Beijer.
 

DE WEEK OP ONTDEKKING
Dit jaar werd de week ingekort tot 2 dagen. Aanvan-
kelijk waren er niet zoveel aanmeldingen, maar op het
laatst viel dat nog reuze mee. Er waren toch rond de
40 kinderen! Jammer genoeg moesten een paar kin-
deren afzeggen i.v.m. corona-besmetting.
Op woensdagavond werden er met hulp van onze
gemeenteleden 2 tenten opgebouwd.
Donderdagochtend om 10 uur ontvingen we de kin-
deren, die verdeeld werden in 3 groepen: Jongsten,
oudere kinderen en tieners. Het algemene thema
was ”de wereld is mooier met jou!” en de 7 werken
van barmhartigheid. Wat doe jij voor een ander?
De kinderen kregen allemaal een inleidend verhaal en
gingen daarna op hun niveau aan het werk met het
thema. Bij de tieners kwamen gemeenteleden uit
beide kerken, Schaarsbergen en Oosterbeek, vertel-
len over hun (vrijwilligers) werk. Daarna brachten de
kinderen bloemen met daaraan een kaartje naar
mensen die ze ontmoetten bij bijvoorbeeld de pannen-
koekhuizen, onderweg op het fietspad en vroegen dan
wat zij deden voor een ander.
Het was prachtig weer. Er werd veel geknutseld, ge-
speeld en plezier gemaakt!
We hebben genoten!
De tieners bleven slapen en gingen vrijdagochtend
moe maar voldaan naar huis. De andere kinderen
kwamen weer op vrijdagochtend terug en gingen rond
4 uur met een fijn gevoel naar huis!
Volgend jaar graag weer!!
 
Chantal Limburg en Gerra van Hunen
 
 

HET WAS EEN COMPLETE VERRAS-
SING ….
Als je als laatste man die uit de kerk komt en als ar-
geloze beameraar, het Dorpshuis binnenloopt en dan
je complete familie ziet staan onder het toeziend oog
van de burgemeester… dan sta je toch wel even heel
verrast te kijken. Dat overkwam mij dus op zondag 3
juli jl. Ik wist van niks en stond daar twee minuten
mezelf af te vragen “wat is hier allemaal aan de hand?”.
Dat bleek dus al vlug, ik kreeg een lintje. Rekenmees-
ters en historici hadden uitgerekend dat ik al 50 jaar
met kerkenwerk bezig ben. Toen ik een beetje van de
schrik was bekomen, werd het een erg leuk feestje.
Taart bij de koffie, daarna een drankje en, net zoals
vroeger een lied op de wijs van ‘die forelle’.
Ook langs deze weg wil ik iedereen die een steentje

heeft bijgedragen aan deze toch wel bijzondere ge-
beurtenis, heel hartelijk daarvoor danken. Danken
voor alle mooie woorden, alle cadeautjes en vooral
voor datgene wat wij als kerkelijke gemeenschap
proberen uit te dragen: aandacht voor elkaar.
Fred Bosman
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PODIUM 3D MUZIEK, KUNST EN P;
OEZIE IN EEN VOORSTELLING
Zondag 2 oktober -  de voorstelling is in Dorpskerk
Schaarsbergen, Kemperbergerweg 806 in Arnhem
en begint om 16.00 uur. De toegang bedraagt 15
euro, inclusief consumptie na afloop.
Drie kunstenaars bundelen met PODIUM 3D de drie
dimensies muziek, kunst en poëzie. Beeldend kunste-
naar Miriam van der Linden (Dieren), dichter Lammert
Hoeve (Rozendaal) en gitariste/zangeres Jacqueline
Snel (Gaanderen) starten ieder met eigen werk, waar
de andere disciplines op reageren. Er zijn acht 3D
thema’s, ieder bestaand uit een schilderij, een muziek-
stuk én een gedicht. Deze thema’s laten de kunste-
naars tijdens de PODIUM 3D-voorstelling zien en
horen.
Kaarten zijn voor 15 euro verkrijgbaar bij de ingang.
Voorverkoop (14 euro) tot één dag voor de voorstelling
via info@snelopgitaar.nl of bellen naar 06 22488503.
 

KINDERKERKNIEUWS  
Hebben jullie allemaal een goede zomer
gehad?
Nu de Kerkklok weer op de mat ligt, is de
vakantie op z’n einde. De scholen gaan weer
beginnen! Voor Emma zelfs een nieuwe
school, de middelbare school. Fijn dat ze toch
nog met ons mee wil blijven doen!
De eerste keer dat we bij elkaar komen is op
Startzondag 11 september.
Het programma is nog niet precies bekend,
maar dat krijgen jullie zeker via de app te
weten. Dan gaan we er wat leuks van maken.
Tot dan!
Chantal en Gerra

PROGRAMMA VREDESWEEK 2022:
17-25 SEPTEMBER
] Het thema van de Vredesweek is: Generatie Vrede.
Met het geweld en oorlog die er in de wereld is, worden
niet alleen christenen maar alle mensen van goede
wil uitgedaagd om zich in te zetten voor vrede. Ook
de Raad van Kerken in Nederland roept hiertoe op. In

Aktiviteiten Vredesweek
Vrijdag 16 september 2022: Conferentie Bridge to
the future: van 13.30 tot 16.30 uur in Musis Sacrum
een conferentie: ‘De erfenis van Indië. Hoe om te gaan
met ons koloniale verleden?’
Coventrygebed voor Vrede en Verzoening: van
12.30 tot 13.00 uur in de Waalse Kerk het Coventry-
gebed voor Vrede en Verzoening. Het thema is gewijd
aan de Vredesweek.
Waalse Kerk Open: Welkom voor individuele stilte
en gebed voor vrede en verzoening
 Gasthuisstraat 1, vrijdag 16 sept, 13.00- 15.00 uur.
Zaterdag 17 september 2022: Stiltekring : van
12.00 - 12.45 uur een Stiltekring op het plein voor de
Waalse Kerk. 
 
Zondag 18 september 2022: Dienst in de Grote of
Eusebiuskerk: De Protestantse Gemeente Arn-
hem organiseert een kerkdienst in de Eusebius-
kerk om 10.00 uur. Iedereen is welkom. Voorgan-
ger is ds. Monique Maan.
 
Waalse Kerk, 10.00 - 11.00 uur. Opgeven: c.follen-
der@eusebiusparochie.nl
Samen ‘n tekst lezen en bespreken en ons afvragen,
hoe het gelezene ons aanspreekt.
Woensdag 21 september 2022:  Oecumenische
pelgrimsviering en wandeling rond het thema Vrede.
Waalse Kerk, 9.30 – 13.00 uur. 
Coventrygebed voor Vrede en Verzoening
 
Zondag 25 september 2022: Oecumenische Vie-
ring in Arnhem Zuid : Bij de afsluiting van de Vre-
desweek is er in Arnhem-Zuid op zondag 25 septem-
ber een oecumenische viering in de Lucaskerk. Deze
viering wordt georganiseerd door  de Protestantse
Gemeente Arnhem (wijkgemeente Zuid), de
Parkstraat Gemeente en de Eusebiusparochie. Aan-
vang 9.45 uur. Pastor Ronald Heinen, ds. Jaap Mari-
nus en ds. Pierre Eijgenraam gaan voor.  
Viering bij de Baptistengemeente Arnhem Cen-
trum: Op zondag 25 september 2022 is er om 10.00
uur een dienst in de Baptistengemeente Arnhem
Centrum (Willem van Kleeflaan 6, Arnhem) waar
aandacht gegeven wordt aan de Vredesweek een
speciaal aan een bede voor vrede in Oekraïne. De
viering zal worden voorbereid met Oekraïense vluch-
telingen. 
Henny Beijer

deze week komt in veel kerken in Arnhem vrede aan
de orde en bidden wij om vrede.
Voor algemene informatie over de Vredesweek kan
men terecht op de website: https://vredesweek.nl/
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