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AGENDA
 9 oktober      14.00 uur. Kerkdienst Intrede en Beves-
                      tiging van ds. Theo Pieter de Jong
                      Na afloop van de dienst is er receptie
                      in het Dorpshuis
11 oktober     Leerhuis/Bijbelkring Genesis,
                      10.30-12.00 uur, Dorpshuis
11 oktober     Ouderenkring, Dorpshuis,
                      14.30-16.30 uur
13 oktober      Avond met Paul Schenderling, De Rank
                       in Ede, 20.00 uur
                       (Leesgroep Economie)
 1 november   Leerhuis/Bijbelkring Genesis,
                       10.30-12.00 uur, Dorpshuis
 6 november   Oogstdienst
10 november  Samen op Stap naar Milsbeek
 
De cantorij repeteert iedere dinsdagavond
om 20.00 uur in de consistorie. Nieuwe leden
van harte welkom!
Kom eens een kijkje nemen!
 

INHOUDSOPGAVE
2 Colofon-Welkom-Agenda-Inhoudsopgave
3 Voorwoord-Kerkdiensten
4 Kerkdiensten
5 Even voorstellen
6 Nieuws van de kerkenraad
7 Leerhuis-Leesgroep economie-Diaconie-Op-
brengst collecten
8 Startzondag-Samen op Stap
9 Ouderenkring-Werkgroep Duurzaam Schaarsbergen
10 De kleine kerk op de Floriade-Reuzepompoen-
Adverteren in de kerkklok

Welkom Theo Pieter….
We zijn als gemeente een jaar ‘herderloos’ geweest.
Vanaf 9 oktober hebben we weer een ‘eigen’ predikant
Theo Pieter de Jong. Elders in deze Kerkklok vindt u
een bijdrage van zijn hand. Daarin vertelt hij iets over
zichzelf en maakt hij duidelijk dat we met elkaar,
samen als één gemeente een boodschap hebben voor
de wereld om ons heen.
Dat lijkt mij een goed begin voor een duurzame en
vruchtbare samenwerking met de  kerkenraad en de
gemeenteleden.
We hopen op een mooie dienst bij de bevestiging en
intrede op 9 oktober. We staan te popelen om het
nieuwe seizoen met frisse moed te beginnen.
 
Namens de kerkenraad,
Fred Bosman
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STARTZONDAG: HET STEENTJE EN
DE KEI-STENEN
Zondag 11 september jl. vierden we Startzondag.
Iedereen kreeg in de kerk een steentje uitgereikt. Na
afloop van de dienst was er een soort ceremonie
rechts naast de uitgang van de Dorpskerk. Eén van
de kerkenraadsleden heeft daar een bordje onthuld
waar op stond: “De Dorpskerk van Schaarsbergen een
toekomstbestendige kerk”.
Alle aanwezige kerkenraadsleden droegen uit de kerk
een grote KEI-steen mee die aan de voet van dat
bordje werden neergelegd.  Keistenen, stenen die nog
“geslepen” moeten worden. Want, willen wij een toe-
komstbestendige kerk zijn, dan moeten de scherpe
randjes er wel van af, zoals ook al die scherpe randjes
van ons leven, doen en laten.
Het kleine steentje dat we allemaal in de kerk uitgereikt
kregen wil ons er aan herinneren welk steentje we zelf
- persoonlijk - maar ook samen kunnen bijdragen voor
de opbouw en uitstraling van een toekomstbestendige
Dorpskerk in Schaarsbergen. Het beeld daarvan
buiten de kerk met het bordje en de keien er omheen
om iets op te bouwen is een leuke metafoor als kerk
midden in de samenleving van Schaarsbergen zicht-
baar te zijn.
 
Daar is buiten de zondagse vieringen ook oefening
voor nodig middels gesprekken met elkaar. We heb-
ben een mooi Dorpshuis, dus:  w a t   l e t   o n s ?
In dat Dorpshuis is ook plek zat om te leren wat de
Bijbelverhalen ons ook voor het leven VANDAAG 
willen vertellen/aanreiken, zodat wij dat handen en
voeten kunnen gaan geven in een uitstraling van
aanstekelijk leven.
 
De Dorpskerk is ook de plek waar de werkgroep
Duurzaamheid en Economie u uitnodigt om uw
steentje bij te dragen aan hoe we samen uiting kunnen
geven aan verantwoord duurzaam leven. En het lijkt
ook hard nodig om met elkaar in gesprek te gaan over
hoe we onze kerkdiensten zo kunnen vieren en
vormgeven dat ze aantrekkelijk en aanspreekbaar
worden voor iedereen die zomaar eens onze Dorps-
kerk komt “binnen waaien” en vooral ook in de richting
van onze jongeren, zodat er bij hen iets ontstaat van:
                             d á á r  moet ik zijn!
Het samen gaan bouwen aan een toekomstbestendi-
ge kerk was de boodschap van Startzondag 11 sep-
tember jl. en voor het nieuwe kerkelijke seizoen/jaar.
Dit is ook een goed moment om ds. Theo Pieter de
Jong welkom te heten in ons midden met zijn bouw-
stenen. Er zijn vuurstenen genoeg in onze kerkelijke
gemeenschap die bij een lichte aanraking een aan-
stekelijke uitstraling kunnen gaan geven. Laten wij de
hoop uitspreken dat wij ons door de wijsheid en eigen-
heid van onze nieuwe dominee laten aanvuren, om

zo samen te proberen een kerk van levende stenen
te worden met Christus als hoeksteen, waar alles op
rust en z’n houvast in vindt. (1 Petrus 2:4 en 6)
 
ls we zo  bezig gaan krijgt het leven zeker een gouden
tintje.
 
Namens de Werkgroep Startzondag
Wim van der Kooij
 
p.s. er liggen nog kleine steentjes op de tafel bij de
uitgang van de kerk, alsook de mooie gekleurde folder
“aanstekelijk leven”, die als leidraad gediend heeft
voor het gesprek na de dienst op de Startzondag.

 KERKDIENSTEN
Zondag 2 oktober 2022, ds. Wim van der Kooij,
aanvang 10 uur
 
Vanmorgen luisteren we naar het Bijbelverhaal over
Hagar, uit Genesis 21: 8 t/m 21
Mijns inziens kunnen we dit Bijbelverhaal niet goed
verstaan zonder dat we Genesis 16 ergens achter in
onze oren mee laten klinken. In beide verhalen worden
we zomaar toegelaten tot de intimiteit van het leven
van uiterst kwetsbare mensen. Je kunt ze dus alleen
lezen en horen als tedere verhalen vol emoties. 
Abraham en Saraï zijn twee hoogbejaarde mensen
die maar geen kinderen kunnen krijgen ondanks de
belofte van God.
Hun geduld raakt op en er staat veel op het spel. Denk
alleen maar aan: zullen de kinderloze Abraham en
Saraï als eerste joden dan ook niet meteen de laatste
joden zijn, als er geen nageslacht is? Wie zal er voor
zorgen dat dát niet gebeurt?  God? …… die heeft al
zo’n 60/70 jaar – als “De Levende die Ziet” (Lachaï
Roï) niets gedaan voor de geboorte van een kind van
Abraham en Saraï. In die tijd was het een algemeen
aanvaard gebruik bij een kinderloos echtpaar om ie-
mand te adopteren als zoon, of om bij een in dienst
zijnde slavin een kind te verwekken.  Dat laatste stelt
Saraï aan Abraham voor en de eerste de beste nacht
is het al meteen “raak”: Hagar is zwanger!  Het lijkt zo
allemaal goed geregeld, maar de emoties rijzen nu in
huize Abraham de pan uit. Hagar vernedert Saraï,
Saraï vernedert Hagar en deze vlucht dan weg de
woestijn in. Gelukkig kruist en engel des Heren het pad
van deze vluchtelinge en zegt: Hagar, keer terug en
verneder je onder de hand van Saraï. Ik denk dan: wie
keert er nu met zo’n onmogelijke opdracht terug naar
‘af’, naar huize Abraham?
Lezing uit de bijbel: Genesis 21: 8 t/m 21
Aanrader: vooraf thuis Genesis 16 lezen!
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke
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Zondag 9 oktober, ds. Monique Maan, Intrede en
Bevestiging van ds. Theo Pieter de Jong, m.m.v.
de cantorij, AANVANG 14.00 UUR
Let op gewijzigde aanvangstijd !!
 
(Na afloop van de dienst, receptie/kennismaking
met de nieuwe predikant in het Dorpshuis)
 
Op de 17e zondag na Trinitatis zal ik worden verbon-
den aan de Protestantse Gemeente te Schaarsber-
gen. Zulke diensten van verbinding zijn altijd een bij-
zonder moment in het leven van de gemeente en
predikant. We spreken ‘ja’ naar elkaar uit. En dat is,
net als in een trouwdienst, vooral een feestelijk ge-
beuren. Het is een stap in vertrouwen, in geloof en in
wederzijdse herkenning. Een volledig eigen keuze,
van gemeente en predikant, en tegelijk een besef dat
we elkaar ‘ontvangen hebben’.
De lezingen voor deze zondag stellen ons een span-
nende vraag, namelijk, hoe dien jij God? In de dagen
van koning Hosea ging het met die dienst aan God
niet zo goed, met allerlei gevolgen van dien. In de
evangelie-lezing krijgen we een mooi voorbeeld te
zien over die dienst aan God. In deze lezing stelt Jezus
een vraag waar we niet zomaar mee klaar zijn…
We wensen elkaar en onze gasten een goede dienst!
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 16 oktober, ds. Theo Pieter de Jong,
aanvang 10.00 uur
 
Op de 18e zondag na Trinitatis (tot aan de advent
tellen we door en door, vanuit de zondag van Gods
Drie-eenheid…!) zullen we voor het eerst als predikant
en gemeente ‘onder elkaar’ zijn. Gewoon, een gewo-
ne zondag… Maar misschien ook niet… elke eredienst
is immers ‘openbaar’ en het is goed om altijd rekening
te houden met gasten in ons midden.
Het is een zondag waarop we bevraagd worden naar
onze strijd. Heb jij een gevecht te leveren? Tegen wat?
Tegen wie? Tegen jezelf? We horen hoe Jakob in
gevecht is in de nacht, aan de oever van een rivier.
Ook horen we over de strijd van een weduwe tegen
een rechter die zijn werk niet doet. En we horen over
het gevecht wat het evangelie moet leveren om ge-
hoord te worden… Goed om samen over na te denken
en misschien bij de koffie ook wel over in gesprek te
gaan met elkaar. Ik zie er naar uit en ben benieuwd!
Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
Lector: Alieke Termeer
Organist: Michiel Vanhoecke
 

 
Zondag 23 oktober, ds.  Theo Pieter de Jong,
Viering Avondmaal, aanvang 10.00 uur
 
Op de 19e zondag na Trinitatis, hopen we samen voor
het eerst Avondmaal te vieren. Een prachtige Bijbelse
term daarvoor is: eucharistia, wat ‘dankzegging’ bete-
kent. Een maaltijd waarin we dankbaar gedenken en
ontvangen. We horen een hartekreet uit het boek
Jeremia, een gebed waar je stil van wordt en wat je
misschien niet zomaar na zou bidden. De persoonlijke
woorden uit de 2e Timotheusbrief klinken minder
vertwijfeld en zijn juist vol geloof. Bij welke woorden
voel je je meer thuis? De evangelie-lezing vervolgt uit
Lukas, zoals we in deze weken doen. We zijn nu
aangekomen bij hoofdstuk 18, waar we horen over
twee verschillende manieren van bidden. Het éne
gebed reikt diep en hoog, het andere verwaait op de
wind en kietelt alleen het vrome ego van de bidder zelf
wat.
We bidden dat deze woorden in deze dienst ook onze
eigen gebeden mogen versterken!
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 30 oktober, ds. Yolanda Voorhaar, aan-
vang 10.00 uur
 
Er is altijd veel wat onze aandacht vraagt, zo aan het
einde van de herfst. 
Hervormingsdag, Allerheiligen en Allerzielen. 
In het kerkelijk jaar: de voleinding.
De lezingen die in het Oecumenisch Leesrooster aan
de orde zijn bepalen ons bij onze roeping: Genesis
12: 1-8, en Lucas 119: 1-10. De roeping van Abraham,
en de roeping van Zacheus. Durven we nieuwe keuzes
te maken, een andere weg te gaan? 
Actuele vragen. 
Ouderling van dienst: Riekje Groothedde
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
(Op 30 oktober, de 20e zondag na Trinitatis, mag ik
zelf weer in de Beatrixkerk voorgaan. We zullen daar
in verband met Allerheiligen op 1 november de over-
leden gemeenteleden herdenken. In de Dorpskerk
hoopt ds. Yolanda Voorhaar voor te gaan. Ik heb
Yolanda leren kennen toen ze samen met haar man,
mijn oud-docent (Oude Testament), prof. Meinder
Dijkstra, lid werden van de Beatrixkerk. Ook in de
Dorpskerk is zij inmiddels een vertrouwd gezicht. Een
goede dienst samen toegewenst!
Ds. Theo Pieter de Jong)
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Zondag 6 november, ds. Theo Pieter de Jong,
Oogstdienst, aanvang 10.00 uur
 
Op de 21e zondag na Trinitatis, is er de jaarlijkse
oogstdienst. Voor deze gelegenheid wijken we af van
de lezingen voor die zondag, en lezen we wat het
Oecumenisch Leesrooster aanreikt voor de dienst van
dankdag (2 november). Het is het loflied wat David
zingt, als de gaven gebracht worden voor de bouw
van de tempel. Ook wij brengen onze gaven. Er is niets
wat wij in dit leven bezitten wat we niet (in afgeleide
zin) ontvangen hebben. Dat maakt nederig én dank-
baar.
We staan stil bij Psalm 65, een schitterende psalm die
in de Dorpskerk waarin ik opgroeide altijd uit volle borst
gezongen werd. Het is de psalm waarin je graan hoort
ruisen, waar je de zware lucht opsnuift van omge-
ploegd land, en waarin je de vogels hoort jubelen over
zoveel rijkdom en pracht.
In het lezen uit het evangelie bladeren we even een
paar bladzijden terug, we horen uit Lukas 12, de
warme, liefdevolle aansporing om niet bezorgd te zijn.
Kan dat? Als een energierekening niet meer betaald
kan worden? Als diverse crises om ons heen, of
misschien ook wel in ons huis zich aandienen? We
zien uit naar een goede dank- en oogstdienst!
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 

EVEN VOORSTELLEN:
                  DS. THEO PIETER DE JONG
                  ONZE NIEUWE PREDIKANT
 
Waar moeten we het over hebben?
Vorige week zondag nam ik afscheid van de Protes-
tantse Gemeente in Ede. Het was een dienst met
prachtige muziek en blijde liederen. En het was ont-
roerend om samen Avondmaal te vieren en stil te staan
bij indringende lezingen. De cantorij en muziekgroep
zongen en speelden de sterren van de hemel, er
klonken in en na de dienst hoopvolle en dankbare
woorden. Het was, zoals altijd, góéd samen te zijn. En

toen opeens was alles voorbij. Na zes heel goede jaren
was ik vanaf die maandag opeens geen dominee meer
in de Beatrixkerk. Die maandag voelde als zo’n typi-
sche rare dag na je verjaardag, als je de cadeautjes
nog ziet staan en nog een vergeten leeg gebaksscho-
teltje opruimt uit een vensterbank en, terwijl je verder
opruimt alles van die dag daarvoor, nog eens over-
denkt.
Op dinsdag vertrok ik toen naar Abdij Lilbosch, onder
Roermond, voor een kleine week stilte en bezinning,
dankbaar dat Maarten thuis alleen op onze pleegdoch-
ter zou passen.
En nu? Ik ben sinds twee dagen weer terug in Ede. In
de pastorie tussen alle verhuisdozen, klaar voor de
grote overstap. En voor het eerst mag ik nu als domi-
nee van de Dorpskerk voor het kerkblad schrijven (de
intrede komt natuurlijk pas op 9 oktober, en wanneer
de verhuizing naar de pastorie aan de Kemperberger-
weg zal zijn is nog niet bekend…). Alles voelt nog wat
vreemd en onwennig.
De suggestie werd gedaan dat ik in dit eerste schrijf-
seltje maar wat over mijzelf zou vertellen en mijzelf
nog wat verder voor zou stellen, voor hen die niet op
de gemeenteavond in mei waren.  
Maar ik aarzel… want ik heb het liever helemaal niet
over mijzelf.
Ik herinner me ooit een college waarin een docent ons
een afbeelding liet zien van het beroemde schilderij
van Matthias Grünewald (1470-1528) waarop Johan-
nes de Doper staat. Hij wijst op dat schilderij met een
extra lange vinger naar de gekruisigde Christus. Het
schilderij is een onderdeel van het beroemde Isenhei-
mer altaar. Dat altaar staat tegenwoordig niet meer in
Isenheim, maar in het Unterlinden Museum in Col-
mar. Onze docent legde ons aan de hand van die
afbeelding uit dat dát het werk van een goede dominee
is: het niet zo over jezelf hebben, de verleiding weer-
staan om van kerkdiensten jouw show te maken
waarin je elke week je eigen podium hebt, maar
mensen op Jézus te wijzen, als Hét beeld van de
Onzichtbare God. Vandaar die extra lange vinger van
Johannes de Doper op dat schilderij. Hij wees op Zijn
neef, zogezegd.
En ik denk dan aan Paulus, die in zijn eerste brief aan
de gelovigen in Korinthe schrijft: “ik had me voorge-
nomen jullie geen andere kennis te brengen dan die
over Jezus Christus – de gekruisigde”.
Maar… ik ben Paulus niet. En jullie zijn de gelovigen
in Korinthe niet…
En hoe serieus ik mijn roeping en die wijze les van
toen ook neem, en hoe behartenswaardig die woorden
uit 1 Korinthe 2 ook zijn, toch is het denk ik inderdaad
logisch als ik mijzelf ook ‘laat kennen’. Dit brengt me
trouwens bij andere Bijbelwoorden, die ook iets ont-
roerends hebben. In 1 Tessalonicenzen 2 lezen we,
‘vanuit die genegenheid voor jullie waren we niet al-

DANK
De redactie van de Kerkklok wil graag haar dank
uitspreken aan ons gemeentelid  Ds. Wim van der
Kooij, die op ons verzoek een aantal malen, tijdens
de periode dat de gemeente vacant was, het
maandelijkse voorwoord in ons kerkblad verzorgde.
 Wij hebben dat erg gewaardeerd.
De Redactie
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leen bereid jullie te laten delen in Gods evangelie,
maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar waren jullie
ons geworden’. Zo’n hartelijke band, tussen voorgan-
ger en gemeente, waarin je wederzijds mag delen in
elkaars leven, dat is denk ik iets prachtigs. In een
dergelijke wederkerigheid wordt, denk ik, zelfs iets
zichtbaar van dat evangelie van Gods koninkrijk,
waarin mensen aan elkaar worden verbonden (zoals
we in het Avondmaal zien en daarin gevoed worden) –
maar waarin God Zichzélf ook kenbaar maakt.
Dus toch, ‘laat ook eens wat van jezelf zien, domi-
nee’… ?
Nou, goed dan, ik zal er geen gewoonte van maken –
want ik wijs dus liever van me af, maar hier toch een
paar dingen:
Geboren op een boerderij in Groningen. Getrouwd in
2016 met Maarten, die sinds vorig jaar dominee is in
Arnhem, in de Evangelisch Lutherse Gemeente (zo-
doende kwam trouwens Schaarsbergen in het vi-
zier…). Een pedagogische achtergrond. Theologie
gestudeerd in Utrecht. Werkte tijdens mijn studie in de
kerk in Amsterdam en later in Maarssen. Sinds 2010
dominee, eerst in Stadskanaal, toen in Utrecht.
Pleegvader van een prachtig klein meisje. Blijde baas
van een lieve hond. Geniet van het rijden in een
groene VW-kever uit 1970. Kan ook genieten van een
mooi boek, prachtige muziek, een inspirerende film of
een goed glas whisky. Sport bij voorkeur twee keer
per week om naast al dat zittende werk toch gezond
te blijven. Ben graag bezig in de tuin. Kan sinds een
paar jaar ook helemaal opgaan in het werken aan
Glas-in-lood-kunstwerken.
En … ben dankbaar dat ik dominee mag zijn. Het is
het mooiste werk wat ik ken, hoewel niet altijd een-
voudig. Toen ik net een jaar dominee was werd mij
gevraagd; waarom ben je eigenlijk dominee gewor-
den? Ik dacht even na en zei toen, omdat ik van God
en Zijn Woord hou, en van mensen en Zijn kerk. En
in dit werk komt dat prachtig samen. Ik heb nagedacht
of ik het nu, 12 jaar later, anders zou formuleren, maar
eigenlijk sta ik er nog steeds hetzelfde in.  
Maar goed. Ik hoop jullie te bezoeken en vooral júllie
dan te leren kennen...!
Wie vormen de Protestantse Gemeente in Schaars-
bergen? Hoort u, hoor jij daar al lang bij? Of nog maar
kort? En wat in die gemeente maakt je blij? Waar heb
je zorgen over? Wat is je verlangen? Waar raakt God
jouw leven, of waar mis je dat juist? Wat verwacht je
van mij als dominee? Genoeg om over in gesprek te
gaan… En als je dan nog meer over mij wilt weten,
vraag het gerust. Maar in kerkbladen en op preekstoe-
len moet het denk ik niet te veel over mij gaan…  

Ik zie er naar uit samen op te trekken. Dat ons samen
bidden, zingen, leven, lachen, stil zijn, vieren en Bij-
bellezen tot Gods eer zal zijn. En dat het ons mag

versterken en daarin vooral ook tot zegen van allen in
Schaarsbergen zal zijn!
 
Ds. Theo Pieter de Jong
 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
De eerste kerkenraadsvergadering van het komende
seizoen heeft plaats gevonden op
1 september jl. Daarin komen de notulen van de
daaraan voorafgaande vergadering aan de orde.
Die notulen van 2 juni jl. roepen enkele vragen op. Die
gaan over afgesproken data en het onderhoud van de
website. In de vakantietijd is daar weinig aan gedaan
en daar wordt nu met frisse moed aan gewerkt.
Bij de ingekomen stukken is een mededeling bestemd
voor de hele gemeente (en daarom noem ik die hier).
Het gaat om een bedankbrief voor het enkele dagen
beschikbaar stellen van ons terrein voor de kerk, voor
de jeugd van Oosterbeek en Schaarsbergen in de
vakantietijd. De kerkenraad van ‘Oosterbeek’ is ons
daarvoor erg erkentelijk.
De renovatie van de pastorie voor onze nieuwe domi-
nee loopt wat vertraging op. Een belangrijke oorzaak
daarvan is de schaarste aan personeel en materialen.
Daardoor zou de verhuizing misschien wel wat later
plaats kunnen vinden dan oorspronkelijk de bedoeling
was.
Bij de mededelingen komen diverse zaken aan de
orde:
– Er is overleg gaande met enkele van de personen
die zich hebben gemeld na de wervingsavond van 18
mei jl.
– De bijeenkomst met de contactpersonen heeft (nog)
niet plaats gevonden. Ook op dat punt is het wachten
tot de nieuwe predikant in functie is.
– 11 september is de Startzondag, aan de organisatie
wordt gewerkt.
– Het toneelstuk dat n.a.v. het 150-jarig bestaan van
de Dorpskerk is geschreven, is van de plank gehaald
en wordt hopelijk nog eens in een opvoering omgezet.
– De Burendag op Schaarsbergen vindt plaats in sa-
menwerking met de Dorpsraad. Daarvoor is subsidie
beschikbaar via het Oranjefonds.
Bij de rondvraag wordt gemeld dat de aanpassing van
de website ook wacht op de nieuwe predikant. Op de
website van de Dorpsraad zal t.z.t. een stukje over de
kerk en de nieuwe dominee worden opgenomen.
Verder zal Jeske Alblas het maken van het preekroos-
ter overnemen van Else van Setten. De kerkenraad is
daar heel blij mee, want het vullen van het rooster is
een hele klus.
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Else memoreert daarbij dat dit haar laatste vergade-
ring zou zijn geweest maar dat ze zolang de nieuwe
predikant er nog niet is, nog even in functie blijft.
 
Fred Bosman,
Scriba

 LEERHUIS / BIJBELKRING
GENESIS
We zijn weer van start gegaan op dinsdag
morgen 27 september jl.
 
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn:
Dinsdagochtend 11 oktober en dinsdagoch
tend 1 november a.s.  
Tijdstip: half 11 - 12 uur in Het Dorpshuis
 
Wim van der Kooij  (tel: 06-47966127)

LEESGROEP ECONOMIE
Even nog een herinnering aan de avond met
Paul Schenderling, mede-auteur van het
boek "Hoe handel ik eerlijk", wat we de af
gelopen winterperiode gelezen en met el
kaar besproken hebben.
 
Datum/tijd: 13 oktober a.s. om 20.00 uur
Locatie: “De Rank”, naast de Nieuwe Kerk in
Ede aan de Verlengde Maanderweg 33 
 
Ds. Wim van der Kooij
 

DE DIACONIE
In september collecteerden we voor Noodhulp Over-
stroming Pakistan. We zagen de vreselijke beelden
van een land, dat voor een groot deel onder water
verdween. Kerk in Actie stuurde direct een oproep aan
de diaconieën in ons land, om geld in te zamelen,
zodat partnerorganisaties van Kerk in Actie ter plaat-
se direct in staat waren, om hulp te gaan verlenen.
Ook wij, als Protestantse Gemeente Schaarsbergen
gaven gehoor aan deze oproep.
Behalve de collecte, die wij hielden, kwamen er die
week ook veel giften binnen op onze rekening, zodat
we direct al 1000 euro konden overmaken.  Daar bleef
het gelukkig niet bij. Ook in de week daarna kwamen
fantastische bedragen binnen, zodat we nogmaals
1000 euro hebben gedoneerd. Kerk in Actie biedt
daarvoor een goede mogelijkheid, waar we als Diaco-
nie dankbaar gebruik van maken.
Geweldig, dat wij als kerkelijke gemeente, op de

momenten, dat zich ergens in de wereld zulke grote
rampen voltrekken, bereid zijn om financieel bij te
dragen aan de hulpverlening. Hartverwarmend en
heel veel dank!
 
Inmiddels zitten we al in het najaar en staat de Na-
jaarsactie alweer op de rol. In deze tijd van stevig
stijgende prijzen, slaat in veel huishoudens de armoe-
de toe. Steeds meer mensen zijn aangewezen op de
Voedselbank. Daarom hebben we besloten, om dit
najaar te gaan collecteren voor de Voedselbank. Voor
Corona hadden we al eens een mand voorin de kerk
geplaatst, zodat u daarin houdbare producten kon
doneren. Na een week, hebben we die actie moeten
staken, omdat we geen kerkdiensten meer mochten
houden, waardoor deze actie niet kon worden voort-
gezet.
Nu dus een nieuwe actie voor de Voedselbank. On-
geveer 10 jaar geleden hielden we ook al eens een
Najaarsactie voor dit doel. Helaas is de noodzakelijk-
heid van de Voedselbank niet minder geworden, maar
is het juist tegenovergesteld. We starten met collec-
teren op de zondag van de Oogstdienst. Zoals gebrui-
kelijk gaan we dan – na de dienst – weer producten
van de oogst verkopen. Hoe we dat dit jaar doen: in
de vorm van een veiling of als markt, daar moeten we
nog over besluiten.
Maar we melden u wel vast de datum: zondag 6
november. U kunt dan nu al beginnen, met voorbe-
reiden op wat u kunt gaan aanbieden. Inmiddels is wel
bekend, wat gewenste en geliefde producten zijn, om
te gaan verkopen. In de volgende Kerkklok gaan we
nog verdere informatie geven.
Voor nu: Diaconale groet, mede namens de collega--
diakenen,
 
Henny Beijer
 

OPBRENGST COLLECTEN AUGUS-
TUS 2022
In de maand augustus hebben de collecten de volgen-
de bedragen opgebracht:
 
Datum   Diaconie   Kerk ,Gebouwen  Koffiepot
                                   en terreinen
 
  7-08     €   94,60    €   81,95             € 24,75             
                                                                                   
                 
14-08     €   86,10    €   70,20             € 10,00     
21-08     €   62,50    €   55,00             € 12,80     
28-08     € 108,30    €   91,35             € 19,30  
 
Henny Roelofsen
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STARTZONDAG 11 SEPTEMBER
Startzondag is in de kerk een zondag waarop gemeen-
ten ‘vieren’ dat het kerkelijk seizoen weer start. Vaak
is dit ook het moment waarop gemeenten hun jaart-
hema voor bijvoorbeeld het winterwerk bekend
maken. De tijd wanneer startzondag gevierd wordt,
kiezen gemeenten zelf. Voor Schaarsbergen is dit
meestal de tweede zondag in september. Elk jaar
wisselt het thema en vaak is het zo dat ook de orga-
nisatie wisselt, b.v. diaconie, cantorij, een groep uit de
gemeente en ditmaal een groep jongeren uit de ge-
meente.
Zelf vind ik deze wisseling heel verrassend en ook
zeker dit jaar was dat het geval. In de dienst heeft Ds.
Wim van der Kooij een overdenking gehouden naar
het verhaal uit Mat. 25: 14 – 30.  Prachtig hoe hij dat
koppelde aan enthousiasme en vuur om deze in te
zetten.
 
Bij binnenkomst ontving iedereen een steentje en aan
het einde van de dienst werd aan kerkenraadsleden
gevraagd of zij even voorin de kerk bij elkaar wilden
gaan staan. Daar kregen ze allemaal een “grote’ steen
in handen als metafoor voor hun taak en werden be-
dankt voor het werk in onze kerk. Op zich was dat
natuurlijk niet nodig maar we hebben het zeker ge-
waardeerd. U hebt ze vast op de hoek rechts van de
kerk zien liggen met het bordje erbij met opschrift: Wij
bouwen samen aan een toekomstbestendige kerk!
 
In het centrum hebben we nog nagedacht en gespro-
ken over het werk dat gedaan wordt in de kerk. Ge-
lukkig beschikken we over heel veel vrijwilligers en
enthousiaste mensen die ervoor zorgen dat er geen
molenstenen versleept hoeven te worden. Vele han-
den en geesten maken het werk leuk en zorgen ervoor
dat de “wijngaard” onderhouden wordt. Onze kerkge-
meente lijkt op de prachtige bos bloemen die zondags
voorin de kerk staat: ieder van ons met zijn of haar
talent is een bloem en in de kerk staan we samen in
dezelfde vaas en vormen we een mooi boeket.
Na afloop van de dienst wordt het boeket gebracht
naar iemand die daar plezier aan beleeft.
Organisatie: Jeske, Alieke, Chantal en Laurens har-
telijk dank!
 
Niels van Hunen

SAMEN OP STAP 10 NOVEMBER
Deze maand (oktober) lukt het ons niet om
‘samen op stap’ te organiseren, maar op
donderdagmiddag 10 november a.s. gaan we
met elkaar naar Milsbeek. Het belooft weer
een leuke middag te worden!
Wilt U mee en/of na die tijd mee uit eten?
Laat het even weten aan Gerravanhu
nen@hotmail.com of via 06-12868060.
In de volgende Kerkklok vertel ik er meer
over.
 
Hartelijke groet, Gerra van Hunen

KINDERKERKNIEUWS  
 Op dit moment zijn er geen berichten vanuit de Kin-
derkerk.
Tot volgende maand!
 
Veel groeten van ons allen,
Chantal en Gerra
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 NIEUWS VAN DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 11 oktober a.s. is er weer de
Ouderenkring in het Dorpshuis.
“Met de blik op vroeger” gaan we vragen
beantwoorden!!!
We zien iedereen graag om 14.30 uur.
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, tel. 026-35 11 147

WERKGROEP DUURZAAM
SCHAARSBERGEN
GROTE OPKOMST OPENLUCHTBIOSCOOP – SI-
LENCE OF THE TIDES
 
De openluchtbioscoop op het terrein van de dorpskerk
was een succes. Ongeveer honderd mensen kwa-
men, ondanks een stevige onweersbui aan het einde
van de middag, gewapend met stoel, een dekentje,
een paraplu of regenjas naar de voorstelling. De
mannen van het projectiebedrijf moesten 's middags
in de stromende regen opbouwen. Dit zorgde voor wat
vertraging, waardoor de technische doorloop in de
problemen kwam en het niet lukte om het beeldsignaal
van de laptop te projecteren. Het voorprogramma
kwam hierdoor helaas te vervallen.
 
De hoofdfilm was een interessante en cinematogra-
fisch bijzondere documentaire die het publiek ondanks
een paar regendruppels tijdens de voorstelling ruim
anderhalf uur wist te boeien. ‘Silence of the tides’ toont
het leven in het Nederlands/Duits/Deense waddenge-
bied. Met veel aandacht voor de natuur, de getijden
en het weer. En hoe de mens in dit omvangrijke na-
tuurgebied leeft, werkt en recreëert. Dit was ook het
thema van de voorstelling: Op welke manier is de
mens in balans met de andere bewoners van onze
aarde. De film werd bevlogen ingeleid door filmweten-
schapper Naomi van Soest. Wander serveerde een
smakelijke cinema snackbox en Jeske een heerlijk
drankje.
 
Werkgroep duurzaaam Schaarsbergen hoopt met
deze filmvertoning bij te dragen aan de bewustwording
van de verantwoordelijkheid van de mens voor alle
leven op de planeet. Het voorprogramma geeft extra
verdieping aan dit thema. Op www.schaarbergen.nl
vindt u de speellijst met enige links van het voorpro-
gramma. De films kan iedereen thuis alsnog bekijken.
Maak er een home-cinema avond van. De films ver-
dienen een groot scherm en goed geluid.
 
Han Savelkoel / Ad Paul
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DE KLEINE KERK OP DE FLORIADE
2022 - ALMERE
Bij ons bezoek aan de Floriade 2022 in Almere onlangs
kon natuurlijk een bezoekje aan de “tiny church” niet
ontbreken. Ik had er al over gelezen in Kerkperspectief
en zocht dan ook op de plattegrond naar een kerkje
… dat was niet te vinden. Vanuit de kabelbaan zagen
we de kerk liggen en konden we er na ons ritje door
de lucht naar toe lopen.
In de tuin van Fruitful City vindt u de “tiny church en
12 kunstwerken die de 12 vruchten van de Geest
uitbeelden, o.a. geloof, hoop en liefde. Maar ook een
tuin met Labyrinth en helende kruiden, waarin planten
met Bijbelse namen.
Dit alles is aangelegd door een groep enthousiaste,
hardwerkende vrijwilligers. Ze willen ons laten ervaren
dat de schepping een kostbaar geschenk van de
Schepper is. Het is onze taak als mensen om er zuinig
op te zijn en de aarde leefbaar te houden, ook voor
de generatie na ons. Er waren vrijwilligers aanwezig
als gastheer/-vrouw en die ons te woord konden staan.
Ik vertelde dat we in eerste instantie het kerkje niet
konden vinden … Deze naam Fruitful City was niet
het eerste dat bij “kerk” in ons op kwam. De gastheer
vertelde dat de organisatie moeite had met een kerk
op het terrein. Uiteindelijk werd er toch toestemming
gegeven doordat er een andere naam aan gegeven
was. Vandaar Fruitful City: de schepping in geuren en
kleuren.
Het kerkje, dat zich op de zon richt, staat nu op de
Floriade maar is te koop. Het wordt van elektriciteit
voorzien door de zonnepanelen die erop liggen. Het
geheel draait, zodat de ingang altijd op de zon ligt. Het
is klein, maar een prachtige plek voor zingevingsgesprekken!
De Floriade is nog te bezoeken tot 9 oktober. Dagelijks
open van 10.00-19.00 uur.
(zie ook website pkn/floriade.nl)
 
Gerra van Hunen
 

ADVERTENTIE KERKKLOK
Per 1 januari a.s. komt 1/8e pagina advertentie be-
schikbaar. De prijs voor een advertentie in kleur is
€ 200,- per jaar, in zwartwit € 150,- . Belangstelling?
Teun Alblas, tel. 0654 788 431

 CORRIE RAP
bracht vanuit haar "akkertje" naast haar huis
 
een reuze pompoen van 9,5 kg naar de
 
dameskoks van het Aanschuifdiner, die er
 
voor de 28 deelnemers aan de maaltijd
 
een heerlijke soep van hebben bereid.
 
Goed idee, Corrie !!!
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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


