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NAJAARSCONCERT 
van 

ENSEMBLE OOSTENWIND 
Uit Arnhem 

 

o.l.v. Remko van der Vegt 

 

verfrissend als een najaarsstorm 

verwarmend als een najaarszonnetje 

10 fluitisten en 1 pianist spelen werken van o.a.: 
L.van Beethoven, G. Fauré, A. Dvorak, A. Piazolla en 

J.Cohen. 
 

ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 

Aanvang 15.30 

 
In de Dorpskerk te Schaarsbergen

 
Kemperbergerweg 800  6816 RX Arnhem 

 

Welkom! 

De toegang is vrij / vrijwillige gift 

N.B. De pianist in dit ensemble is ons
gemeentelid Kees Luiten. 

AGENDA
 1  november  Ouderenkring, 14.30-16.30 uur,
                       Dorpshuis
 6  november  Oogstdienst, 10.00 uur, Dorpskerk
 9  november, ‘Verder Kijken’, 13-15 uur, bezoek aan
                        Klooster Koningsoord
10 november  ‘Samen op Stap’ naar Milsbeek
20 november   Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar,
                       10.00 uur, Dorpskerk
20 november  Aanschuifdiner, 17.30 uur, Dorpshuis
27 november  Eerste Advent, 10.00 uur, Dorpskerk
 

INHOUDSOPGAVE: ZIE PAGINA 13
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ALS WIJ SAMEN ZIJN…
Als wij samen zijn, hoe heet dat dan? Wat ouderwets,
een ‘Godsdienstoefening’? Meestal zeggen we ‘-
dienst’. Anderen zeggen graag en wat plechtiger een
‘viering’. En soms hoor je ook wel eens ‘samenkomst’.
Ik heb wel eens oude mensen gesproken die vertelden
dat ze vroeger met hun ouders naar een klein kerkge-
bouwtje gingen wat ‘de vermaning’ genoemd werd,
dat klonk nogal streng… Maar hoe noem jij dat wan-
neer we samenkomen? En wat doen we dan eigenlijk,
als wij samen komen?
 
Zo ergens halverwege de week is het vaak de bedoe-
ling dat ik de ‘liturgie’ voor zondag doorgeef. Maar wat
verstaan we onder ‘de liturgie’? Als kind dacht ik
vroeger dat dat een sjiek woord was voor het boekje
dat ik soms in de kerk kreeg en wat een beetje op een
programmaboekje leek. Dit gingen we doen. Dit gin-
gen we lezen en zingen. Zoiets.
Maar liturgie is natuurlijk véél meer, zo weet ik nu. Er
valt veel over te zeggen. Zelfs zóveel dat ik graag in
een paar artikeltjes jullie mee wil nemen in wat ge-
dachten daarover. Gewapend met onder andere het
dienstboek van onze protestantse kerk waag ik me
maar daarom aan een serie…
Ik loop daarbij de kerkdienst stap voor stap door. Wat
gebeurt daar zoal?
Maar eerst nog een paar algemene zaken die met li-
turgie te maken hebben.
 
Achtergrond van het woord
Allereerst dan natuurlijk de vraag wat betekent het
woord liturgie nu eigenlijk? Het woord komt van het
laat-latijnse ‘Liturgia’. In het Grieks kende men het
woord ‘Leitourgeia’ wat net als dat laat-latijnse liturgia
‘dienst aan de staat’ betekende.  Gaandeweg, met het
groeien van de kerk kon datzelfde woord ook ‘dienst
aan de kerk’ betekenen. Een ‘Leitourgos’ was dus
iemand die werk verrichtte voor de gemeenschap, een
dienaar Gods, een priester.  Het woord bestaat dan
ook uit een samenstelling van ‘leitos’ (van het volk,
want ‘laos’= volk) en ‘Ergon’ (wat ‘werk’ betekent).
 
Liturgie bij ons
Liturgie is de invulling en vormgeving van ons samen-
zijn als Christelijke gemeente. Het gaat over hoe en
wat we doen als wij samenzijn. Hoe wij onze dienst
aan God vormgeven. Ten onrechte wordt wel eens
gedacht dat liturgie dus een schema van voorschriften
is van ‘hoe het heurt’.  Maar liturgie is geen vaste- ri-
gide- orde. Het kan er steeds weer anders uit zien. Er
is variëteit mogelijk, je eet immers ook niet elke dag
hetzelfde. Wel zijn er vaste, terugkerende elementen
of ‘spelregels’: er wordt eigenlijk altijd wel gebeden,
uit de Bijbel gelezen, vaak ook wel gezongen – mee-
stal is er (vooral bij protestanten) ook een preek, een

zegen en op gezette tijden zijn er ook de sacramenten
van doop en avondmaal.
 
Voordat ik wil gaan kijken naar wat me verteld is over
de liturgie in de Dorpskerk, eerst nog even wat breder.
In de Protestantse Kerk in Nederland kennen we (li-
turgisch, maar ook theologisch) globaal genomen drie
grote stromingen: Klassiek Gereformeerd, Oecume-
nisch en Evangelisch.
 
En hoe ziet de liturgie er in de Dorpskerk dan uit?
Eenvoudig gezegd ziet de liturgie er in de Dorpskerk
uit als Oecumenisch. Het logo van onze gemeente
laat een groep mensen zien die in een geopende
bijbel staan, dat is een heel protestants beeld waaruit
ook wel de Hervormde en Gereformeerde achtergrond
blijkt. Ook dit is in veel diensten wel terug te zien.
Op onze website is niet echt informatie te vinden over
wat er gebeurt als wij op zondagmorgen samenko-
men, dat zal voor de meeste bezoekers dus een
verrassing zijn.
Gastvoorgangers, die voor het eerst voorgaan bij ons,
krijgen wel richtlijnen over hoe wij onze liturgie gewend
zijn. Toch is deze ‘orde van dienst’ geen harnas en
mogen gastvoorgangers er wel wat vanaf wijken. In
de Dorpskerk schrikken we niet zo gauw ergens van.
Maar zouden gastvoorgangers een totáál andere orde
van dienst hanteren, dan zullen velen van ons zich
vervreemd voelen. Dat geeft al aan dat een bepaalde
mate van ‘voorspelbaarheid’ en ‘herkenning’ nuttig is.
We weten ongeveer wat we kunnen verwachten als
we in de kerk komen, en dat is goed.
 
De kerkdienst
Goed, nu dan de kerkdienst. Wanneer begint die ei-
genlijk? Pieter Endedijk (docent liturgiek) zei: ‘De
kerkdienst begint op het moment dat jij besluit om naar
de kerk te gaan’.  Dat is mooi gezegd. Bij het denken
aan naar de kerk gaan, begint eigenlijk al de voorbe-
reiding op de dienst. Of beter gezegd: de voorberei-
ding op de ontmoeting met God. Toen ik als 20-jarige
student stage liep bij een Peruaans protestants kerk-
je in een sloppenwijk, viel ik soms van de éne verba-
zing in de andere. Vaak waren dat positieve verras-
singen. Eén van de mooie dingen die ik daar leerde
was dat we met het hele gezin, voor we in de bus
stapten om door de chaos van het verkeer van Lima
naar de kerk te gaan, als gezin in een kring gingen
staan om te bidden. Even samen bidden voor we naar
de kerk zouden gaan. Niet zozeer omdat elke busrit
door dat verkeer een uitdaging was (voor mij was dat
spannender dan voor hen…!) – maar om bewust naar
Gods huis te gaan. Waardevol…!
 
De voorbereiding
Het eerste deel van de dienst wordt ook wel ‘de
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voorbereiding’ genoemd. Die naam is nog niet zo oud
en het is eigenlijk ook een beetje apart om de dienst
in delen op te willen knippen. En je vraagt je af:
voorbereiding op wat? Alsof het eerste deel van de
dienst slechts voorbereiding is op wat moet komen.
De kerkdienst heeft geen hoogtepunt, of dat zou
(protestants gezien) al het lezen uit de Bijbel moeten
zijn. De liturgie is geen drama met een ontknoping.
Elk onderdeel is even belangrijk en onmisbaar.
In de Calvinistische of Protestantse traditie is het de
kerkenraad die de gemeente samenroept. Daarom
spreekt de ouderling van dienst een consistoriegebed
uit. Daarin wordt om een zegen gevraagd voor de
gemeente en voor de voorganger. Het zou boeiend
zijn om te weten hoeveel gemeenteleden op zondag-
morgen thuis in hun gebed om een zegen vragen over
de samenkomst van de gemeente!  In ieder geval
worden wij allemaal uitgenodigd (of opgeroepen?! –
denk aan het klokgelui…) voor die ontmoeting met
God en met elkaar, in welke vorm dan ook.
 
Genoeg voor nu, volgende maand gaan we verder!
Ds. Theo Pieter de Jong
 
KERKDIENSTEN
 
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 dankbaar.
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: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke

 
 
Zondag 13 november, ds. Wim van der Kooy,
aanvang 10.00 uur
 
Ja, over welk bijbelverhaal ga ik het nu deze zondag
hebben? 
Ik neig naar iets uit het verslag, - wat elders in deze
Kerkklok staat - over de lezing van de econoom Paul
Schenderling. Hij zei ondermeer dat wij in deze tijd
een nieuw visioen, een dringend noodzakelijk hoopvol
perspectief nodig hebben, om niet cynisch en onver-
schillig te worden bij alle grote problemen die zich
voordoen. Ik moet dat eerst allemaal nog ordenen in
mijn hoofd, met in de tussentijd nog diensten in het
Westen en in Dieren.
U hoort zondagmorgen 13 november wel wat het
geworden is, ook met het oog op de actualiteit van het
moment.
Ouderling van dienst: Hennie Roelofsen
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke
 
 
Zondag 20 november, ds. Theo Pieter de Jong,
Laatste zondag van het kerkelijk jaar, aanvang10.00
uur
 
Deze zondag is de laatste van de drie voleindingszon-
dagen. Volgende week begint de advent. Het is de
zondag die op de liturgische jaarkalender de stralen-
de, feestelijke naam ‘Zondag Christus Koning’ draagt.
Het hele kerkelijke jaar loopt uit op die belijdenis; Jezus
Kurios!
In onze Nederlandse protestantse traditie is het een
jong gebruik dat we op deze zondag ook onze over-
ledenen gedenken. In de lezingen op deze zondag
kiezen we daarom voor de lezingen die eigenlijk bij 1
november (Allerheiligen) horen. We lezen daarom
Jesaja 60:1-11, 17-22, Openbaring 7:2-4, 9-17 en de
Zaligsprekingen uit Mattheus 5.
Van harte uitgenodigd in deze dienst. Ook gasten die
een dierbare willen gedenken zijn van harte welkom!
Ouderling van dienst: Henny Beijer
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 27 november, ds. Theo Pieter de Jong,
Eerste Advent, aanvang 10.00 uur
Vandaag kleurt de kerk na lange tijd weer paars. De
adventstijd is begonnen. Het is de eerste advent, ‘Ad
te levavi’. Samen met de kinderen gaan we in deze
Adventstijd aan de slag met het adventsproject ‘Le-
venslicht’. We lezen Jesaja 2:1-5, Romeinen 13:8-14
en uit het evangelie: Mattheus 24:32-44. We volgen
in deze advent de 4 vrouwen uit het geslachtsregister
van Jezus; Tamar, Rachab, Ruth en Bathseba. Bij-
zonder en leerzaam om de spotlights eens te richten
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niet op de voorvaderen van Jezus, maar op de ‘voor-
moeders’… Opvallend dat Mattheus deze vrouwen
noemt, reden genoeg om in de komende weken naar
hen te luisteren.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 4 december, ds. Theo Pieter de Jong,
Tweede Advent, aanvang 10.00 uur
Op de 2e advent, zondag Populus Sion, lezen we
verder uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 11:1-10 en uit
Romeinen 15:4-13 en uit het evangelie: Mattheus
3:1-12. Elk van de 4 ‘voormoeders’ van Jezus plaatsen
we op een standbeeld, om hen goed te kunnen zien
en horen. Vandaag is dat Ruth. Een prachtig Bijbel-
boek. Vreemd misschien dat we op deze zondag een
stapje verder terug gaan in de tijd. Van Bathseba naar
Ruth… Zo gaan we eigenlijk steeds verder met de
stamboom naar het begin.
Ruth hoorde niet bij Israël, als Moabitische. Maar deze
dappere vrouw krijgt een bijzondere plaats in de fami-
lielijn van Jezus. Welkom, en voor opa’s en oma’s,
neem gerust een kleinkind mee.
Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
Lector: Alette Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke

BERICHT UIT DE PASTORIE
Het is maandag 10 oktober. In een nu nog kale stu-
deerkamer zit ik hier in de pastorie na te genieten van
de dienst gisteren. Volgende week komen mijn boe-
kenkast en bureau hierheen, maar gisteren ben ik dan
officieel aan jullie als gemeente verbonden.
Heel, heel veel dank voor de enorm hartelijke ont-
vangst! Maarten en ik zien er naar uit om samen met
Djamira onze plek in te nemen. Met de mooie appel-
boom in de hand heb ik zojuist even in de tuin rond-
gelopen om een goede plek te zoeken, wat een leuk
cadeau! En wat een prachtige woorden hingen er aan
deze 'wensboom'... Ook het grote bloemenblad van
de kinderkerk heeft al een mooi plekje gevonden hier,
hartverwarmend! 
Nogmaals veel dank, dat we elkaar maar snel nog
beter mogen leren kennen.
Een hartelijke groet!
ds. Theo Pieter de Jong
 
Proosdijweg 33, 6714 AK EDE, 0318 309 191, bij geen
gehoor; 06 576 738 24
www.beatrixkerk.nl  - via Spotify: Theo Pieters
Podcast  

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
Een groot deel van de oktobervergadering van 6 ok-
tober bestond uit de voorbereiding van de bevesti-
gings- en intrededienst op 9 oktober jl. Als u dit leest
is dat allemaal al achter de rug. We kunnen terugkijken
op een mooie dienst met daarna een fijne receptie in
het Dorpshuis waarin we wederzijds kennis hebben
kunnen maken. Theo Pieter heeft zich gepresenteerd
aan de gemeente en wij als gemeente hebben gepro-
beerd ons van onze beste kant te laten zien.
In het vervolg van deze bijdrage gaat het dan ook
eigenlijk alleen nog maar over de ‘gewone’ kerken-
raadszaken en mededelingen.
Niels van Hunen opende de vergadering met een
verwijzing naar een gelijkenis uit Mattheus over ‘de
parel’ en belooft bij het eind van de vergadering
daarop terug te komen.
Gerra en Niels van Hunen boden ons aan om een
kandelaar van aardewerk, aan ds. Bordewijk gegeven
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de kerk,
in de consistorie neer te zetten. Bij het begin van elke
vergadering kan dan de kaars die daarin staat, worden
aangestoken. De kandelaar wordt bekeken en er
wordt voorgesteld om die op de gedachtenistafel in de
kerk te zetten.
Naar aanleiding van het verslag van de Startzondag,
gemaakt door Jeske, wordt opgemerkt dat het (tijde-
lijke) bordje dat sinds de die zondag bij de kerkhoek

staat, een wat definitiever vorm zou kunnen krijgen.
Monique Steenkamer zal het scribaat komen verster-
ken. Er wordt voorgesteld om haar voorlopig als 2e
scriba te beschouwen. Zij kan dan worden ingewerkt
en te zijner tijd het scribaat overnemen. De kerkenraad
gaat met dit voorstel akkoord.
Met enkele andere mensen worden nog gesprekken
gevoerd om (een deel van) een kerkelijke functie over
te gaan nemen.
De voorbereidingen voor de Kerstmarkt zijn weer
begonnen. Marjan draagt (een deel van) het overleg
daarover met de Oranjevereniging over aan Henny
Roelofsen.
Aan het eind van de vergadering neemt Riekje het
voortouw met betrekking tot het afscheid van Else van
Setten, dit was haar laatste kerkenraadsvergadering.
Riekje memoreert het vele werk dat Else deed,
waarvan met name het maken van het preekrooster
een ‘zwaar’ onderdeel vormde. Als toepasselijke illu-
stratie daarvan werd tussendoor het (concept)rooster
voor 2023 uitgedeeld.
Else op haar beurt, geeft op humoristische wijze een
inkijkje in haar persoonlijke opvattingen over het ‘ker-
kenwerk’ aan de hand van een testje uit haar ING-tijd.
Niels van Hunen tenslotte komt terug op ‘de parel’ uit
de opening en dankt Else voor 9 jaar samenwerking.
Hij geeft Else als illustratie van die dank een repro-
ductie van ‘het meisje met de parel’. Else, nogmaals
heel veel dank voor jouw enorme inzet deze jaren!
 
Fred Bosman, scriba
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DE INTREDE EN BEVESTIGING VAN
ONZE NIEUWE PREDIKANT
Op zondag 9 oktober was het dan zover: onze nieuwe
dominee Theo Pieter de Jong werd bevestigd in een
blijde en mooie middagdienst in Schaarsbergen en
wel door onze consulente Ds. Monique Maan. De kerk
was vol, ook door een groot aantal genodigden, fami-
lie en vrienden van Theo Pieter en Maarten. Na de
openingsceremonie zetten de cantorij en de gemeen-
te de toon voor deze dienst met Psalm 113: Prijs.
Halleluja, prijs de Heer. Monique Maan sprak een
meditatief woord en vatte samen met de woorden uit
Timoteus: Blijf trouw aan wat je is toevertrouwd: Gods
Woord.
Het Veni sancte Spiritus (Kom, Heilige Geest) klonk
een aantal malen door de kerk.
 
Daarna volgde de verbintenis en intrede. Ds. De Jong
ontving de zegen en daarna sprak de gemeente haar
hartelijke welkom naar hem uit. Hierna was het de
beurt van onze nieuwe predikant. In zijn praatje met
de kinderen toonde hij zich een vaardige gitaarspeler,
die de kinderen kon begeleiden bij het kinderlied: Ben
je groot of ben je klein. Na de schriftlezingen uit 2
Koningen en Lucas 17 luisterden we naar de verkon-
diging, waarbij de ballingschap van het volk Israel in
Assyrie en het verhaal uit Lucas centraal stond: de
genezing van de tien melaatsen, waarbij er slechts
een van hen, een Samaritaan, terugkwam om God
met luide stem te loven. God dienen, gemeente en
predikant samen, hoe gaan we dat in Schaarsbergen
doen in de komende tijd? We gaan er samen gewoon
aan beginnen en zullen er Gods zegen over ontvan-
gen, als we dat gelovig bidden.
 
Helaas moesten we in deze feestelijke dienst ook
horen dat er twee gemeenteleden in de afgelopen
week zijn overleden. Wij zongen en baden: in dood en
leven, Heer, wees Gij nabij.
Na de gebeden zongen we als slotlied: Ere zij aan
God, de Vader.
De kinderen, die achter in de kerk aan hun werkstuk
gewerkt hebben, een bouwplaat van de kerk, kwamen
nog een keer naar voren om hun “welkom” aan te
bieden.  Ook was het leuk dat de vader van de predi-
kant nog een kort woord sprak waarbij hij de gemeen-
te en zijn zoon gelukwenste met deze verbintenis.
Bij de uitgang was er gelegenheid Theo Pieter en
Maarten persoonlijk te begroeten.  En in het dorpshuis
was er na afloop een geanimeerde bijeenkomst, waar
onder het genot van een hapje en drankje nagepraat
werd over deze feestelijke bijeenkomst.
 
Teun Alblas

NIEUWS VAN DE DIACONIE
OOGSTDIENST EN NAJAARSACTIE
 
Uit de traditie kennen we de Dankdag voor Gewas en
Arbeid. Dat was het moment, dat er midden in de week
een kerkdienst gehouden werd, om stil te staan bij
alles, wat het werken op het land en in de fabrieken
het afgelopen jaar had opgeleverd.
Vooral ook, om dankbaar te zijn voor goede oogsten
en voor de gezondheid, om arbeid te kunnen verrich-
ten.
Wij kennen die traditie nog in de vorm van onze
Oogstdienst. Dit jaar op zondag 6 november.
We willen dan ook onze dankbaarheid voor al het
goede, dat wij ook dit jaar weer ontvingen, gaan tonen
door te delen met hen, die het minder goed hebben
dan wij.
Vandaar onze Najaarsactie! In de maanden november
en december is de opbrengst van de eerst collecte
steeds bestemd voor de Voedselbank.
In deze tijd van stijgende prijzen kloppen steeds meer
mensen aan bij de Voedselbank. Om die goed te laten
functioneren, is – naast de levensmiddelen, die door
bedrijven en winkels worden gedoneerd - ook extra
geld nodig. Denk aan aanschaf materialen, om te
kunnen koelen of invriezen. Maar ook de kosten van
het vervoer naar uitgiftepunten.
Graag willen we, als Diaconie, het werk van de
Voedselbank ondersteunen. Bij de afkondigingen
voorafgaande aan de kerkdienst, zullen we telkens
opnieuw uw aandacht vragen voor deze collecte. We
starten de Najaarsactie altijd op de zondag van de
Oogstdienst.
Om op die zondag gelijk al een mooi bedrag te gene-
reren, gaan we weer “Oogstproducten” verkopen.
Voorheen hielden we die verkoop bij de koffie in het
Dorpshuis in de vorm van een markt, maar door Co-
rona zijn we overgegaan tot het veilen van onze
oogstproducten in de kerkzaal.  Ook nu lijkt ons dat
de veiligste manier, om de producten te verkopen. Dus
gaan we het dit jaar ook weer zo doen.
We vragen u daarom uw producten voor aanvang van
de dienst in te leveren in de consistoriekamer. Het
moeten goed verkoopbare producten zijn, liefst eigen-
gemaakt. Denk aan appeltaarten, cakes, honing, jam,
bloemstukjes, warme wollen sokken, etc. etc. Het is
géén rommelmarkt!
We hebben gelukkig weer een heel goede veiling-
meester met assistent: Aletta en Ad gaan dat weer
samen uitvoeren. Fijn, dat zij dat weer willen gaan
doen. We weten, hoe zij de biedingen tot grote hoog-
te weten te brengen.
Het is handig, als u dus een beurs met flink wat geld
bij u hebt. Betalen met collectebonnen kan natuurlijk
ook. Mocht u zoveel bieden en kopen, dat de beurs
leeg raakt, dan kan het bedrag altijd nog achteraf
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worden overgemaakt naar het rekeningnummer van
de Diaconie.
We kijken weer vol spanning uit, wat onze Oogstmarkt
en onze Najaarsactie gaat opleveren.
Natuurlijk weten we al heel lang, dat onze gemeente-
leden een warm hart hebben voor het werk van de
Diaconie en dat er altijd met milde hand wordt gege-
ven. Daarvoor zeggen we u al bij voorbaat heel har-
telijk dank!
 
Met Diaconale groet,
Henny Beijer

IN MEMORIAM AREND VAREKAMP
Arend is op 24 augustus 1951 in Schaarsbergen ge-
boren als derde in een gezin van vier. Nadat hij de
school met de bijbel op Schaarsbergen had doorlopen,
ging hij naar de LTS, hij hield immers van techniek.
Zo kwam hij eens thuis met een zak vol onderdelen,
waaruit hij een rijdende brommer toverde.
Eenmaal op de LTS kreeg hij steeds meer interesse
voor het agrarische leven en dus ging hij na deze
opleiding naar de Middelbare Landbouwschool in
Emmeloord. Nadat hij ook die opleiding had afgerond
is hij gedurende achttien maanden gaan werken in
Zuid Alberta in Canada.
 
In 1970 is hij gestart met werken op de boerderij aan
de Rolbaan. Dit heeft hij altijd met veel plezier gedaan.
In 1989 trouwde Arend met Jannie Blankespoor. Zij
kregen 2 dochters. Marissa woont in Canada en Ri-
anne in Otterlo. Arend hield van gezelligheid en had
dan ook naast de familiekontakten een grote kennis-
senkring. Ook in de kerk van Schaarsbergen was hij
aktief. Zo was hij geruime tijd kerkrentmeester.  
 
Geheel plotseling is hij op zaterdagmorgen 8 oktober
overleden en dat betekende een enorme schok voor
allen die hem kenden, in het bijzonder voor zijn vrouw
en kinderen en naaste familie.
In een volle kerk op Schaarsbergen hebben we op
vrijdag 14 oktober afscheid genomen van Arend en
herdachten we hem in woord en gebed. Wat zullen
we hem missen !
 
Teun Varekamp

OPBRENGST COLLECTEN SEPTEM-
BER 2022
In de maand september hebben de collecten de
volgende bedragen opgebracht:
 
Datum Diaconie  Kerk, Gebouwen Koffiepot
                              en terreinen
 
4-09     € 170,50    € 81,75      € 13,50
11-09   € 304,65    € 88,50      € 24,70
18-09   € 108,60    € 75,00      € 21,25
25-09   € 138,70    € 89,30      € 15,50
 
Henny Roelofsen

WEER GEZELLIG SAMEN ETEN
 Er staat weer een Aanschuifdiner voor de deur.Heeft
u een vriend(in) die ook alleenstaand is, meldt u gerust
samen aan!
 
U kunt gezellig aanschuiven en samen genieten van
een heerlijk 3-gangen diner, inclusief 1 consumptie en
een kopje koffie/thee na het diner.
Kosten zijn € 15,00 per persoon
 
WANNEER        :ZONDAG 20 NOVEMBER 2022
ONTVANGST   : OM 17.30 UUR
LOCATIE          : DORPSHUIS SCHAARSBERGEN
 
S.v.p. vóór 16 NOVEMBER aanmelden bij:
 
Jeske Alblas, tel. 026-4422860 (dhschaarsber-
gen@outlook.com)
 
Frans van de Kamp, tel. 06-22150306 (fransvande-
kamp1@outlook.com)
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Foto impressie 
van de blijde kerkdienst op 9 oktober, waarbij de
Kerkgemeente Schaarsbergen haar nieuwe predikant
Ds. Theo Pieter de Jong verwelkomde.

foto's:  Marjan van Kleef en Leo Uijl
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Afscheid Else van Setten van de
kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van 6 oktober nam Else
van Setten afscheid als ouderling van de kerkenraad,
nadat ze gedurende 9 jaar de kerk in dit ambt heeft
gediend. In de kerkdienst van 16 oktober werd hieraan
aandacht besteed en werd ze hartelijk dank gezegd
voor haar inzet. 

BERICHT VAN THEOLOGIE-STUDENT
UIT ZUID-AFRIKA
Misschien weten jullie nog, dat we in oktober vorig jaar
twee theologie-studenten uit Afrika in onze gemeente
gehad hebben. Ze logeerden bij dit bezoek bij Sake
en mij. In mei kreeg ik een appje van Lindiwe dat zij
geslaagd was voor haar Masters. Ik wilde dit steeds
delen op het moment dat ik op stap ging met de kerk,
maar vergat het steeds. Afgelopen zondag liet ik het
appje aan Hette zien en hij deed de suggestie om het
in de Kerkklok te plaatsen, dan is gelijk iederéén op
de hoogte. Bij deze dus.  

Graag wil ik de Gemeente Schaarsbergen deelgenoot
maken van een appje die ik kreeg van Lindiwe in mei
van dit jaar. Lindiwe was samen met Moses bij ons in
de Gemeente te gast in oktober 2021 in het kader van
een uitwisseling van theologie-studenten uit Afrika. Zij
konden een weekend kennismaken hoe het in een
Nederlandse kerkelijke gemeente toegaat. Totaal zijn
ze ongeveer 3 maanden in Nederland geweest.
In deze app vertelde ze dat ze haar Masters had ge-
haald en ze was terecht erg trots en wij zijn trots op
haar! 

Haar tekst bij de foto:

“Dear Friends and Families in Netherlands…This is
Lindiwe Princess Maseko. I visited both of your con-
gregations when I came for an exchange visit last year.

I would like to inform you that on the 13 the of may
2022, I graduated a Masters Degree of Theology-Gen-
der and Religion at the University of KwaZuluNatal
here in South-Afrika. I know when I left, you wished
me well on my studies and I would love to share this
collection of pictures with a grateful heart. Thank you
for always remembering me and I am continuing with
my PHD now. I wish you a Blessed Sunday today and
a blessed lifetime!!! Gratefully yours Lindie”

Fenna van der Wal

 
 
 
 
 
 

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
 
De heer H. Dieperink, op 23 september, in de
leeftijd van 88 jaar, laatst gewoond in Rheden;
 
Mevrouw H. Boorsma, op 29 september, in de
leeftijd van 74 jaar, woonde aan
de Strolaan 1b te Arnhem;
 
De heer A. Varekamp, op 8 oktober, in de leeftijd
van 71 jaar, woonde aan
de Koningsweg 6 te Arnhem.
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VAN DE OUDERENKRING
Let op: Deze maand de eerste dinsdag van de
maand in plaats van de tweede dinsdag.
 
Dinsdagmiddag 1 november organiseren we
weer een gezellig middag in het Dorpshuis.
Greet gaat met ons knutselen en er kunnen ook
spelletjes worden gedaan. Heeft u zelf een leuk
spel ? Neem het gerust mee!
We beginnen om 14.30 uur en eindigen om 16.30
uur
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, Tel. 026-35 11 147

SAMEN OP STAP IN NOVEMBER
Op donderdagmiddag 10 november a.s. gaan we
naar Milsbeek, naar een oude pottenbakkerij. We
krijgen daar een rondleiding door het museum en gaan
daarna naar Irene en Leo Ceelen-Helmink, waar we
van harte welkom zijn om koffie/thee te drinken.
Irene is de zus van Peter Helmink, die in Elver’s “Zil-
verster” aan de Bakenbergseweg woont en bijna elke
keer meegaat met “Samen op Stap”!
Het is heel bekend terrein voor Peter. Hij is hier om
de 14 dagen in het weekend en wil het ons graag laten
zien!
Hebt u zin om mee te gaan of later mee te gaan uit
eten? Laat het mij even weten voor maandag 7 no-
vember.
Aanmelden bij:  Gerravanhunen@hotmail.com of
06-12868060.
Hartelijke groet, Gerra van Hunen

VERDER KIJKEN …
Verder kijken … gaat weer starten!
Deze groep bestaat uit kinderen van Arn
hemse kerken en hun vrienden/vriendin
nen. Samen gaan we 4 x op een woensdag
middag van 1 tot 3 uur een bezoek brengen
bij een organisatie waar je niet zomaar naar
binnen loopt.
Dit jaar gaan we op 9 november naar het
klooster Koningsoord op de rand van Arn

hem en Oosterbeek. In januari 2023 hopen
we naar het park Sonsbeek te kunnen gaan
met een boswachter. Op 22 maart gaan we
ervaren hoe het is om ‘gehandicapt’ te zijn.
En tot slot hopen we in juni op bezoek te gaan
bij de Oranje-Kazerne in Schaarsbergen.
 
Zit je in groep 6, 7, of 8? Heb je ook zin om
mee te gaan? Geef je dan op met naam, adres,
mailadres en telefoonnummer, dan hoor je
zeker van ons!
 
Nicolien Bredenoord nbredenoord@yahoo.
com of bij
Gerra van Hunen gerravanhunen@hotmail.
com

KINDERKERKNIEUWS   
 Hallo allemaal,
Het kerkseizoen is alweer even aan de gang en we
maken ons op voor de herfst. De bladeren van de
bomen zijn al aan het verkleuren en vallen van de
bomen. Onze nieuwe dominee is ook begonnen. Zijn
naam is Theo Pieter de Jong. Een aantal van jullie
hebben al kennis met hem gemaakt.
In november zijn er twee kinderdiensten. De eerste is
op 6 november, dan is het Oogstdienst. We weten nog
niet hoe we spulletjes en cake of taart gaan verkopen.
Vorig jaar is er een veiling gehouden, misschien doen
ze het dit jaar ook. We laten jullie via onze groepsapp
weten wat de plannen voor die dag zijn. De tweede
kinderdienst is op
20 november. Op deze dag herdenken wij in de kerk,
de mensen die afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens
de kinderdienst is dit ook het thema dat wij gaan be-
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handelen.
Gerra en ik hebben er zin in en hopen jullie in novem-
ber op beide dagen te zien. En natuurlijk kan je altijd
een vriend/vriendin meenemen.
 
Groetjes Gerra en Chantal.
 

LEESKRING ECONOMIE
De ECONOMIE van het GENOEG
De afgelopen winterperiode hebben we als leesgroep
Economie het boek “Hoe handel ik eerlijk” van Matthi-
as Olthaar en Paul Schenderling gelezen en bespro-
ken.
Met een paar leden van de leesgroep hebben we
donderdagavond 13 oktober jl. een lezing van Paul
Schenderling over deze thematiek bijgewoond. Hier
een impressie over het gehoorde.
Paul stond met ons stil bij de situatie van dit moment
en alle problematieken waar we wereldwijd met z’n
allen voor staan, waarbij het wel lijkt of we met z’n
allen in een fuik aan het zwemmen zijn die steeds
nauwer wordt. We raken er ook geïrriteerd door en
negatief van. Om daardoor niet cynisch en onverschil-
lig te raken hebben wij een nieuw visioen nodig, een
dringend en noodzakelijk hoopvol perspectief. Een
verhaal dat ons op nieuwe bouwstenen wijst en die
aanreikt om mee aan het werk te gaan. In dit verband
vertelde Paul ons het verhaal van Mahalia Jackson en
ds. Martin Luther King die met elkaar bevriend waren.
Als King er doorheen zat – vanwege alle tegenwer-
king, uitsluiting en geweld tegen
zijn zwarte lotgenoten – belde hij M.J. en vroeg: zing
wat voor me, dan kan ik er weer tegenaan.  In 1963
bij de mars van King naar Washington -vol zenuwen
over wat hij daar zou gaan zeggen- hoorde King haar
stem: “tell them about your dream!”

Gaat het daar vandaag ook niet over? Vertel de
mensen, te midden van alles wat er gebeurt, over je
 D R O O M ! De bijbel reikt ons daarvoor de dromen/-
visioenen aan om vanuit te
leven. Lees Jesaja 5 en Jesaja 32. In Jesaja 5 is alles
gericht op een rechtvaardige economie in Israël. In
een rechtvaardige economie wordt aan iedereen één
veld en één
huis toebedeeld.  (Jesaja 5: 8 en 20). Het gaat in de
tijd van de profeet Jesaja mis als sommigen zich
meerdere huizen en velden toe-eigenen en anderen
daardoor tot dagloner gedegradeerd worden en in een
krot moeten gaan wonen. Het is het begin van een
economie die meer en meer gaat instorten met steden
die puinhopen worden en akkers
die verwoesten. (waar nog deportaties naar het grote
Babylonische rijk bij kwamen.)
De economische groei zou – zo was de verwachting

toen, gelijk ook in onze tijd – het leven zoet maken en
door de technische vooruitgang zou alles beter wor-
den ……  Maar de uitkomst toen (en vandaag) heeft
er meer van dat het op alle fronten bitter aan het
worden is.
Net als in de tijd van Jesaja zien we ook vandaag dat
de aarde langzaam in een woestijn aan het verande-
ren is. Van Afrika is het overgeslagen naar Zuid-Eu-
ropa en hoe zagen grote delen van Nederland er de
zomerperiode van 2022 uit? De bijbel was er in de
dagen van de profeet Jesaja al duidelijk over: het
menselijke handelen bepaalt de staat van de aarde.
Als wij het “veld” rechtmatig inrichten zal ook de
woestijn gaan bloeien als een roos en anders komen
we in de verwoestijning terecht, mee veroorzaakt door
onze consumptiemaatschappij  met z’n economische
groei. (50 jaar geleden riep de club van Rome al op
tot de “economie van het genoeg!”  Kan het dan nu
alleen nog maar kommer en kwel worden?
Bij de profeten staat achter de beschrijving van een
woestijnperiode altijd een , komma  en geen . punt.
Die komma is een duiding van een overgangsmoment
naar een nieuwe tijd. Die komt er niet zomaar vanzelf.
In Jesaja 32: 15 e.v. lezen/horen we: totdat een
nieuwe geestesadem uit de Hoge over ons uitgegoten
wordt. Het is de moeite waard om heel hoofdstuk 32
te lezen, want het gaat daar over de Geest van God
als tegenkracht die vernieuwt en inspireert, ons op een
andere manier doet zien/kijken en ons nieuwe bouw-
stenen aanreikt om op een verfrissende en hoopvolle
manier weer aan de slag te gaan. Daardoor zal het
recht en de vrede dienend aanwezig zijn in de woes-
tijn, op onze velden en in onze huizen. Vrede is in de
bijbel ook: groeien in te-vrede-nheid en daardoor zal
de rusteloosheid en onte-vrede-nheid ook meer en
meer verdwijnen uit ons leven.
 
Wim van der Kooij
PS: binnenkort verschijnt er een nieuw boek van Paul
Schenderling :
“Er is leven na de groei!” , wat meer op de praktijk
gericht is.
  
WIE HELPT? COLLECTANTEN
GEZOCHT!
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen
Gammele tenten. Extreme kou of juist on
draaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan
schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire
voorzieningen. En misschien wel het ergst
van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlan
ge, onzekere wachten. Dat is de realiteit
waarin nog steeds duizenden kinderen in
Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.
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Kerk in Actie gunt hen een beter leven!
 
Landelijke huis-aan-huiscollecte van 21–26
november 2022
Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte
organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in
Griekenland met voedsel, kleding, zorg en
onderwijs en probeert ze op een betere plek
te krijgen.
In honderden plaatsen in Nederland gaan
collectanten van 21 - 26 november langs de
deuren. “Kerk in Actie geeft op deze manier
handen en voeten aan het delen van een
stukje welvaart met onze naasten”, vertelt
een collectecoördinator. “Misschien is het
slechts een druppel op een gloeiende plaat,
maar voor kwetsbare kinderen die zo’n
druppel krijgen is het heel belangrijk.”
 
Meehelpen? Word collectant!
Als collectecoördinator organiseer ik voor
het derde jaar deze huis-aan-huiscollecte
voor Arnhem Noord. Wilt u meehelpen?
Word dan collectant en loop in de collecte
week een paar straatjes in uw eigen buurt. 
Zo zijn we samen Kerk in Actie. Zie ook
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte
Meer weten of aanmelden als collectant?
Neem contact op met collectecoördinator:
Ineke Roelofsen-Antuma, T: 06-12236266

DUUR(Z)SAAM KERK ZIJN
GRATIS ENERGIE
Het is u vast niet ontgaan dat de energieprijzen de
laatste tijd sterk gestegen zijn, met vervelende gevol-
gen voor veel huishoudens die ook met lage energie-
prijzen al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te
knopen. We realiseren ons opeens dat energie niet
vanzelfsprekend is. Dat zet aan tot besparing, isolatie
en andere bronnen van energie, zoals de oude hout-
kachel of zonnepanelen. Het lastige van wind- en
zonne-energie is echter dat het onregelmatig beschik-
baar is. Om het verbruik tijdens daluren te stimuleren
worden inmiddels zogenoemde ‘dynamische’ ener-
giecontracten afgesloten: de prijs varieert per uur en
wordt een dag van tevoren aangekondigd. Zo kunt u
op bepaalde momenten (als er veel zon en wind is en
het aanbod van energie daardoor hoog) (bijna) gratis
energie gebruiken
Mensen die eerder in zonnepanelen hebben geïnves-
teerd profiteren daar nu sterk van. Sommige huishou-
dens krijgen zelfs (fors) geld terug door hun zonnepa-
nelen Het lastige van zonnepanelen is echter dat het
niet uitnodigt om zuinig aan te doen met elektriciteit;
het is immers gratis!

Dat is jammer, want ook gratis energie kun je eigenlijk
beter niet verspillen. Ga er bewust mee om, om ons
energiesysteem als geheel minder te belasten. De
energie die u niet gebruikt hoeft ook niet te worden
opgewekt en kan voor nuttige doeleinden worden
gebruikt.
Dus ook voor gratis energie geldt: verspil het niet.
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid PG Elst
 
DUURzSAAMheidstip: Wees ook zuinig met gratis
energie. Verspil het niet.
Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@gmail.
com
 

Uitnodiging 
Benefietconcert waarvan de opbrengst 

in zijn geheel ten goede komt aan de 

Stichting Ambulancewens 
 

Inner Wheel Arnhem nodigt u van harte uit voor dit Benefietconcert. 

 

Zaterdag 19 november 2022 - 15:00 uur tot 17:00 uur. 

Inloop 14:30 uur. 

Locatie: Dorpskerk Schaarsbergen -  Kemperbergerweg 806 –  
6816 RX Arnhem 

Graag aanmelden bij Ineke Hogenboom: b.hogenboom@upcmail.nl 

Geheel belangeloos treedt voor u op het “Consonanten Kwartet”: 
Margot Leger: viool 

Willem Bijleveld: viool 

Suus Bijleveld: altviool 

Mirjam Daalmans: cello 

Het belooft een mooi concert te worden met 

zowel werken uit de klassieke periode als uit 

de romantische periode. 

 

Voor de pauze: 

Haydn: Strijkkwartet op, 20-4, in D 

Na de pauze: 

Puccini:  “Chrisantemi” 
Dvorak: uit “Amerikaans Kwartet”, deel 1: allegro ma non troppo 

De toegang is gratis inclusief een pauze drankje en iets lekkers. 

 

Aan het einde van het concert kunt u doneren voor het goede doel. 

Uw donatie kan zowel contant als via een pinapparaat. 

Wij hopen op een mooie opbrengst voor de Stichting Ambulancewens. De 

opbrengst gaat in zijn geheel naar deze Stichting.  

 

12



HET SINT MAARTENSFEEST
Aan dit feest, dat jaarlijks wordt gevierd op 11 novem-
ber, wil ik deze laatste pagina van de Kerkklok wijden.
Aan de lezer de keuze, welke van de drie onderstaan-
de redenen mij hiertoe heeft gebracht:
a)
Het is een leuke traditie, waarbij kinderen ’s avonds
langs de deuren gaan, een liedje zingen voor hen, die
opendoen en dan als dank wat snoep of iets anders
ontvangen.
b)
De partner van onze nieuwe dominee heet Maarten
en hij komt binnenkort dus ook in de pasto   rie van
Schaarsbergen wonen. (Tussen haakjes: hij is zelf ook
dominee en is verbonden  aan de  Lutherse kerk van
Arnhem). Dus dit verhaaltje als welkom voor hem?
c)
Ik had voor deze  pagina geen kopij meer en iemand
deed mij de suggestie aan de hand om het  hoe en
wat van het Sint Maartensfeest eens onder uw aan-
dacht te brengen.
 
De 11e november is de naamdag van ene Martinus
van Tours. Deze kreeg bekendheid doordat hij als
soldaat de helft van zijn mantel gaf aan een arme
bedelaar en na een droom er voor koos om als
Christen verder te leven.

Het feest wordt vaak heel verschillend gevierd. Een
bisschop heeft ooit voorgesteld de vastenperiode voor
Kerstmis te laten beginnen op de dag van Sint Maar-
ten. Dat zou een Advent van zes weken betekenen.
Een latere paus heeft dit teruggebracht tot vier weken,
maar de viering van Sint Maarten bleef en is uitge-

groeid tot een algemeen volksfeest. Het zou volgens
sommigen zelfs door de kerk zijn geïntroduceerd. Sint
Maarten is een bedelfeest en dat was nodig in de
moeilijke wintermaanden. In Amsterdam  waren er in
de 19e eeuw groepjes jongens die zingend langs de
huizen liepen. De voorste droeg een kroontje met
kaarsjes aan een lange stok. Ook de volgers droegen
(gekleurde) kaarsjes. Als de jongens van de bewoners
wat kregen zongen ze een liedje. Kregen ze niets, dan
volgde een scheldpartij. Langzamerhand veranderde
de traditie, die vooral onder de armen populair was in
een mooi  gebeuren, dat zeker moest worden behou-
den. In de 20e eeuw werd het feest in ons land steeds
populairder, tot op de huidige dag. Het Halloween, in
dezelfde tijd van het jaar is een concurrerend straat-
feest dat vooral door de schooljeugd graag wordt
gevierd. In Utrecht, waar Sint Maarten de schutspa-
troon van is, is een Sint Maartenberaad opgericht om
het feest te promoten. De kaarsjes zijn op veel plaat-
sen vervangen door kleurige lampions. De liedjes, die
worden gezongen bij de deuren zijn vaak humoris-
tisch. In de tegenwoordige tijd worden de (veelal
jongere) kinderen al dan niet op afstand begeleid door
bezorgde ouders, die graag een oogje in het zeil
houden.
                                                                                   
                                                 Bron: Google
Teun Alblas  

INHOUDSOPGAVE
2   Colofon – Najaarsconcert
3   Als wij samen zijn…
4   Kerkdiensten
5   Nieuws van de kerkenraad – Bericht uit de pastorie
6   Intrede en bevestiging predikant – Nieuws van de
     diaconie
7   In Memoriam Arend Varekamp 
     Opbrengst collecten – Aanschuifdiner
8   Foto impressie 9 oktober
9   Afscheid Else van Setten – Theologiestudent
     Zd Afrika -  Uit de gemeente
10 Ouderenkring – Samen op Stap – Verder kijken 
     Kinderkerknieuws
11 Leeskring economie – Collectanten gezocht
12 Duur(z)saam kerkzijn – Concert
13 St. Maartensfeest – Inhoudsopgave
14 Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar

13



Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar
 
Slechts uit de verte zagen zij
die ons zijn voorgegaan.
Op hoop van zegen gingen zij,
droegen zichzelf als stenen aan
voor de beloofde stad, waarvan
de fundamenten lang
al in Gods eigen dromen staan.
                                                   Refrein:
                                                   Ons hart vertrouwt op hoop van zegen:
                                                   de stad van goud die God ons bouwt,
                                                   dat land van ooit
                                                   dat Hij voor ons voltooit.
 
Zij hebben naar het land gezocht
waar vrede daglicht is.
Hun leven was een blijvend nee
tegen de nacht van duisternis,
tegen de angst die mensen knecht.
Hun wortels nooit gehecht
in wat alom voorhanden is.
Refrein
 
Zij waren vreemden en geen plek
werd ooit voorgoed hun thuis.
Hun hart was hun vooruitgesneld,
zij waren kind bij God aan huis.
De horizon van wat ons wacht
is dichterbij gebracht:
wij komen samen met hen thuis!
Refrein
 
Als vreemdelingen gaandeweg
vervolgen wij hun spoor.
Zij zijn gestorven met de droom.
Wij zoeken nog, geven gehoor
de Stem, die hen geroepen had
naar de gedroomde stad,
want nog gaat God ons daarheen voor.
Refrein
 
LdK 187 tekst Sytze de Vries, melodie Willem Vogel
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