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AGENDA
 6 dec     Leerhuis/Bijbelkring ‘Genesis’,
              10.30-12.00 uur, Dorpshuis
 7 dec    ‘Koffie met Noten’, 11.00 uur,
               Lutherse Kerk Arnhem
11 dec    Kerst-Aanschuifdiner, 17.30 uur,
               Dorpshuis            
13 dec    Ouderenkring Kerststukjes maken,
               14.30-16.30 uur, Dorpshuis
17 dec    Kerstmarkt, 16.00-20.00 uur, 
               terrein rondom de Dorpskerk
24 dec    Kinderkerstfeest
               17-18 uur, rondom en in Dorpskerk
24 dec    Kerstnachtdienst, 22.00 uur, Dorpskerk

Het mooie bloemstuk, dat Riekje
Groothedde maakte voor de
oogstdienst

KERSTMARKT SCHAARSBERGEN
ZATERDAG 17 DECEMBER 16.00 -
22.00 UUR
Geurende vuurkorven, prachtig verlichte kerstbomen,
sfeervolle lichtjes en dat tegen de achtergrond van
onze pittoreske kerk! Meer dan 50 kramen met au-
thentieke, ambachtelijke, regionale producten. Een
groot horeca-plein met lekker eten en drinken. Prach-
tige kooroptredens in de kerk, verhalenverteller Hans
Platenkamp op zijn bekende plekje voor de kerststal
met ezeltjes. Over de markt verspreid verschillende
muzikale optredens van muziekvereniging Eendracht/
Fkes, Midwinterhoornblazers Ugchelen en het gezel-
lige draai-orgel. Broodjes bakken of popcorn poppen
boven een houtvuur en nog veel meer! Het wordt vast
weer één van de meest sfeervolle en gezellige kerst-
markten uit de regio. Vergeet u niet de stand van
onze diaconie te bezoeken, waar allerlei aantrek-
kelijke artikelen te koop zullen zijn !! De opbrengst
gaat naar onze najaarsaktie: de Voedselbank !!
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ALS WIJ SAMEN ZIJN…
Leuk om de eerste reacties op deze serie te ontvan-
gen. Veel mensen lezen het met plezier en interesse,
en de eerste vragen en verzoeken komen al binnen.
Mooi!
Als Dorpskerk hebben wij een bepaalde vorm van
kerkdiensten. Onze diensten zijn niet evangelisch, niet
Rooms-Katholiek, niet ‘zwaar’, … maar … gewoon…
Maar wat is ‘gewoon’? En waarom doen we de dingen
zoals we ze doen? In deze serie loop ik graag met u
door onze kerkdienst heen – en probeer hier en daar
wat achtergrondinformatie te geven.
 
Dr. Immink, docent liturgiek schrijft: “In de protestant-
se liturgische traditie bestaat er vanaf het begin een
spanningsveld tussen vorm en vrijheid. “Vorm” staat
voor het vaststaande element, de vaste liturgische
ordening, de kerkelijk vastgestelde formulieren, de
stilistische vormgeving bij de bediening van de sacra-
menten, de gebeden, het Onze Vader, een geloofs-
belijdenis, het kerkelijke lied, het ambt, et cetera. Maar
die vormen kwamen ook voortdurend in de hoek van
de verdachtmaking terecht: het zou leiden tot forma-
lisme, tot nietszeggende uitwendige handelingen, tot
verouderde gewoonten. Daartegenover staat dan de
“vrijheid”: de vrijheid van de Geest wel te verstaan.
Datgene wat direct opkomt uit het gemoed, de spon-
tane geestesuiting, de hartstochtelijke vrije gebeden,
het persoonlijke geloof, het profetische getuigenis, de
vrije preken.”
Deze dubbelheid (we houden van ‘vrij’ maar het moet
ook geen chaos worden, en het liefst ook wel een
beetje ‘doordacht zijn’) heeft de eenheid in de liturgie
altijd sterk onder druk gezet. In protestantse kerken is
geen ‘voorgeschreven liturgische ordening’ zoals in
bijvoorbeeld Rooms-katholieke en Lutherse traditie.
In de Hervormde Kerk bleef het dienstboek wat in 1955
gemaakt werd, altijd een ‘dienstboek-in-ontwerp’: er
mocht principieel altijd aan gesleuteld worden. En het
dienstboek uit 1998 van de Samen Op Weg kerken
heet ook nog altijd een ‘proeve’. Dat heeft er niet alleen
mee te maken dat onze kerk zo divers is, maar ook
met onze protestantse wortels. Wie te veel hamert op
de eenheid van de vorm, krijgt de vrijheid als een
boemerang terug.
 
Het gebed in de kerkdienst
Een gelovige bidt. Alleen of samen. Als we in de
kerkdienst samen voor Gods aangezicht komen vindt
er een ‘samenspraak’ plaats tussen God en mens.
Juist in de protestantse traditie speelt die directe
communicatie een belangrijke rol. God heeft gespro-
ken (in Christus, en in de Bijbel) en ons bidden is een
antwoord op het spreken van God. Dit betekent onder
andere dat het horen van de stem van God cruciaal
is voor de gebedspraktijk. Dat horen van Gods stem

heeft dus ook alles te maken met hoe wij de Bijbel
lezen. Maar hoe we dat ook doen, in het gebed gaat
het om een reële ontmoeting tussen de biddende
mens en God die werkelijk in ons hier en nu aanwezig
wil zijn.
Als student ben ik bij meerdere conferenties geweest
waarin ik veel geleerd heb, juist op dit vlak. Het luis-
teren naar de Stem van God als antwoord op ons
bidden speelde hier een belangrijke rol. Ik leerde dat
bidden geen éénrichtingsverkeer van mensen naar
God is – maar dat ‘luisteren’ en dus stil worden, ook
van binnen, een belangrijke functie heeft. Een christen
mag er diep van overtuigd zijn dat God niet alleen
gesproken heeft in de ‘openbaringsgeschiedenis’,
maar ook nu een levende werkelijkheid is. Juist als de
gemeente samenkomt en dat doet in Zijn Naam – dan
mag daar ook wat van verwacht worden. Dat actuele-
spreken-nu is enerzijds een innerlijk horen of waarne-
men van Gods stem, maar is anderzijds tegelijkertijd
ingebed in concrete praktijken van Bijbellezen, ge-
sprekken voeren, letten op wat er gebeurt, mediteren,
et cetera.
 
Dr. Immink schrijft over het gebed in de meer vrije
kerken: “Allereerst kent men daar een zekere gretig-
heid om buitengewone gebeurtenissen die plaatsvin-
den in het gewone en alledaagse leven te zien als
antwoord van God op het gebed. Dus hele concrete
aanwijzingen van God: een briefkaart, een telefoontje
van iemand op een cruciaal moment, een onverwach-
te genezing, een plotseling inzicht, et cetera. Ten
tweede het gemoedelijke praten met God. Ook wel
‘babbelend spreken’ genoemd. Vertrouwelijkheid en
nabijheid voeren in dit type kerkdiensten de boven-
toon, de heilige distantie schuift naar de achtergrond.
Wie in gebed voorgaat in een dergelijke dienst han-
teert vaak die gemoedelijke toonaard, waardoor het
onderscheid tussen een persoonlijk gebed en een
publiek gebed nagenoeg verdwijnt. Ten derde ligt er
een sterke nadruk op ervaringen van God in het heden.
Het geloof krijgt daardoor een enigszins actualistisch
karakter. Tot slot nemen de lofprijzing en de vreugde
(als we de liedcultuur erbij betrekken) een belangrijke
plaats in. Na een blok lofprijzingsliederen kom je maar
moeilijk in de modus van de verootmoediging. Dat
heeft er ook mee te maken dat er minder besef is van
de blijvende gebrokenheid en de strijd met het kwaad
in een mensenleven.”
 
Ik vermoed dat de meeste gemeenteleden in de
Dorpskerk niet zo thuis zijn in die meer vrije, evange-
lische kerken en meer van een doordachte liturgie
houden. Het is fijn als de teksten van de gebeden van
tevoren zorgvuldig samengesteld zijn en niet ter
plekke ‘bedacht’.  Willem Barnard (waar we regelma-
tig liederen van zingen) noemde het ‘honds en brutaal’

3



ditie is daarom de opleiding van de voorganger (liturg
en/of predikant) daarom van belang – méér dan in
bijvoorbeeld de evangelische wereld.
 
Protestants…
Goed, ik beloof hierbij dat we de volgende keer écht
gericht naar de loop van een kerkdienst gaan kijken.
Maar tot slot nu een vraag: staat de protestantse litur-
gie onder druk? Dat wordt wel hier en daar gesugge-
reerd… Onze landelijke Protestantse Kerk kampt met
krimpende ledenaantallen. Komt dat omdat onze litur-
gie, onze diensten niet meer ‘werken’? Ik zou dat niet
direct zo durven zeggen…  Jij wel?
De volgende keer gaan we verder!
 
Ds. Theo Pieter de Jong
 
PS: Bij de nieuwsbrief van de Raad van Kerken in
Arnhem zat ook een gebedskalender. Voor iedere
zondag worden concrete punten van gebed aange-
reikt. Een prachtige hulp, wat mij betreft. Graag wil ik
deze punten ook in onze zondagse gebeden meene-
men.
 
 

om zonder zorgvuldige (schriftelijke) voorbereiding
voor Gods aangezicht te verschijnen. In de meer ‘li-
turgische diensten’ zijn het Kyrie en Gloria meestal
vaststaande teksten; ook is er vaak een ‘gebed van
de zondag’, wat in het dienstboek voor die zondag
wordt aangereikt. De taal van de kerk der eeuwen
klinkt door in de gezongen en gesproken woorden.
Kortom, op het gebied van de gebeds- en liedcultuur
zijn de verschillen tussen vrije, vaak meer evangeli-
sche kerken en protestantse (oecumenische) ge-
meenten best groot.

Protestanten, en dan met name (bevindelijk) gerefor-
meerden waren vanouds gewend behoorlijk kerkelijk
en leerstellig te denken. Er was een besef van bij de
éne kerk te horen – die ook zichtbaar één hoorde te
zijn en niet verdeeld over allerlei vrije en vloeibare
groepen. Maar dit besef van kerkelijke verbanden en
structuren is tegenwoordig in rap tempo aan het ver-
anderen, met name onder de jongere generaties. Een
ontwikkeling die samenhangt met samenleving brede
processen van verandering.
Het besef dat we deel uitmaken van een traditie, dat
de Bijbel ook over concrete geschiedenis gaat waarin
God ingegrepen heeft, dat we als 21e -eeuwse gelo-
vigen zijn opgenomen in een groter verband dat de
eeuwen omspant, en dat de liturgie en de sacramen-
ten ook een ‘institutionele kant’ hebben - dat besef
hoorde vanouds bij het hervormde en gereformeerde
kerkgevoel.
Met name in de gereformeerde stromen was het
‘leerstellige’ ook belangrijk. Dat ging dan met name
over wát we geloven. Die inhoud speelt, om maar weer
bijvoorbeeld de gebeden te noemen, uiteraard ook
een grote rol. Het gezamenlijke gebed heeft om goed
te kunnen functioneren in de liturgie ook een soort ‘-
gezamenlijk geloof’ als dragende grond. Als in het
gebed een geloofstaal wordt gesproken die niet ge-
deeld wordt, is het gebed niet meer gezamenlijk, of
sommigen haken dan inwendig af.
 
De protestantse liturgie was/is vooral erg onderwij-
zend. Denk bijvoorbeeld aan de vele onderwijzende
teksten of formulieren, bij trouwdiensten, bevesti-
gingsdiensten, doop en avondmaal. Verder zit dat
vormende niet alleen in de preek, maar ook in de
gebeden. Wie voorgaat in gebed in de kerkdienst moet
een goed ontwikkeld dogmatisch bewustzijn hebben.
Wat zeg je precies als je God aanroept om ontferming
en genade te midden van de nood van de wereld? Wat
vragen we eigenlijk als we voorbede doen voor zie-
ken? En wat zegt dat over ons geloof?  In onze gebe-
den zijn we dus direct of indirect bezig met de gehei-
men van het geloof en met de grote vragen van het
leven. Dat vraagt theologische bezonnenheid en
pastoraal inlevingsvermogen. In de protestantse tra-

KERKDIENSTEN
 
Zondag 4 december, ds. Theo Pieter de Jong,
Tweede Advent, ‘Populus Sion’,
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 de stam-
boom 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
 
Zondag 11 december, ds. Yolanda Voorhaar,
Derde Advent, ‘Gaudete’, aanvang 10.00 uur
 
Het alternatieve spoor van het leesrooster gaat, in de
Adventsweken, in op de vrouwen uit het geslachtsre-
gister van Jezus in het Mattheusevangelie.  Op deze
zondag komt het verhaal van Rachab (Jozua 2 en 6)
aan de orde. 
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Een verhaal wat, zeker in het licht van Advent, gaat
om verwachting, om toekomst …
Welkom!
Ouderling van dienst: Riekje Groothedde
Lector: Alieke Termeer
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 18 december, ds. Wim van der Kooij,
Vierde Advent, ‘Rorate Coeli’
aanvang 10.00 uur
 
Op deze Vierde Adventszondag gaat het over TA-
MAR, één van de 4 vrouwen die genoemd wordt in
het geslachtsregister van Jezus uit Mattheüs 1 (vers
3 Tamar). Ik heb in de 54 jaar dat ik nu predikant ben
nog nooit over Tamar gepreekt. Als ik het verhaal over
haar in Genesis 38 lees, krijg ik het gevoel alsof ik in
een soap beland ben. Ga je daarvoor naar de kerk om
zo’n verhaal te horen?  Wat moet ik in vredesnaam
van dit verhaal maken met allerlei wetten en regels,
die mensen daar dienen te volgen en die voor mijn
gevoel niets met ons leven van vandaag te maken
hebben. Met andere woorden: waar is dit verhaal een
verbeelding van wat in ieder mensenleven kan gebeu-
ren, want waar hebben we het anders in de dien’t van
18 december over?
Volgens theoloog en psycholoog Eugen Drewerman
uit Duitsland moeten priesters en dominees er voor
waken om niet e r v a r i n g s-loos te spreken over
Bijbelse verhalen en vreemde wetsregels (zoals over
het leviraatshuwelijk bij Tamar). 
Zo ga ik eerst in mijn studeerkamer en later met u in
de viering van 18 december proberen te luisteren naar
het spoor waarop het verhaal van Tamar (haar naam
betekent: dadelpalm) ons vandaag concreet met ons
leven wil zetten. Om zo ook te ontdekken waarom haar
naam in de stamboom van Jezus staat.
 
Van Tamar, die sterke vrouw / neem ik dadels mee
voor jou. Dadels geven je nieuwe kracht
en de smaak van het zoete leven / dat God je in
overvloed zal geven, in de toekomst die je verwacht.
 
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke
 
DIENSTEN RONDOM DE KERSTDAGEN
 
Dit jaar draaien we het oude gebruik om voor wat
betreft de lezingen rondom Kerst.
Gebruikelijk is om in de Kerstnacht uit het evangelie
naar Lucas, hoofdstuk 2 te lezen en dan op Kerstmor-
gen de schitterende proloog van het evangelie naar
Johannes te lezen, hoofdstuk 1.
Dit jaar verschuift de lezing uit Johannes 1 juist naar

de Kerstnacht, omdat het Adventsproject wat de kin-
deren volgen ons voorstelt om op Kerstmorgen, als
we het project afronden, te lezen uit Mattheus 1 (vers
18-25) en Lucas 2 (vers 1-20). Nadat de vier vrouwen
uit de stamboom van Jezus voor het voetlicht geweest
zijn in de Adventstijd, kijken we nu met Kerst heel
nauwkeurig naar wat er over Maria, de moeder van
Jezus gezegd wordt. En dat blijkt erg leerzaam…!
 
Zaterdag 24 december, tijdens de Kerstavondwan-
deling, in en rondom de Dorpskerk, van 17.00 tot
18.00 uur wordt het Kerstverhaal levendig verteld
voor Jong en Ouder
(zie verderop in de Kerkklok voor verdere toelichting)
 
Zaterdag 24 december, ds. Theo Pieter de Jong,
Kerstnachtdienst, aanvang 22.00 uur,
met medewerking van de cantorij onder leiding
van Michiel Vanhoecke
 
Ouderling van dienst: Henny Beijer
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 25 december, ds. Theo Pieter de Jong,
Eerste Kerstdag, aanvang 10.00 uur
Ouderling van dienst: Marjan van Kleef
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zaterdagavond 31 december, ds. Sjoerd Muller,
Oudejaarsavond, ‘Silvester’,
aanvang 19.30 uur
 
De lezingen zullen zijn uit Psalm 103: 1-8 en Mattheus
9: 35-10:1. Het gaat dan vooral over de ontferming
van Jezus als hij de mensenmassa ziet: “als schapen
zonder herder”. De kerk in Nederland zit vaak teveel
op ‘wat er nog is’ en hoe we dat krampachtig kunnen
behouden. Maar met medelijden kijken naar de wereld
om je heen is er vaak niet bij. In 2023 krijgt de kerk
weer genoeg kansen om te laten zien wat hen be-
weegt, te vertellen over wat het betekent om gekend
en geliefd te zijn. Daar is behoefte aan in Nederland,
waar het wantrouwen en de eenzaamheid snel groeit.
Maar dan moeten we die kansen wel grijpen.
In deze dienst blikken we op die wijze terug op 2022
en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar. 
Ouderling van dienst: Henny Roelofsen
Lector: Dick van Ouwerkerk
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 1 januari 2023: Aalmoezenier Pieter Vis-
schers, Nieuwjaarsdag, ‘octaaf van Kerst’, aan-
vang (let op!!) 11.00 uur
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We beginnen 2023 met een fris dilemma; Kom je je
bed uit voor een kerkdienst op 1 januari?! Het viel niet
mee om er een voorganger bij te vinden. Maar geluk-
kig hebben we het leger nog. 
Ik vind het fijn weer bij jullie te mogen voorgaan. Een
mooi moment om elkaar Nieuwjaar te wensen dus.
Bovendien biedt de Bijbel prachtige teksten voor deze
eerste dag van het jaar: Over wat een zegen eigenlijk
is en doet. En ‘What’s in a name?’, over de naamge-
ving van Jezus.
We zetten koffie en wat lekkers klaar. Maken we er
een goed begin van!
Lezingen: Numeri 6: 22- 27 en Lucas 2: 21- ev
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 8 januari, ds. Theo Pieter de Jong, Epifa-
nie – Viering Heilig Avondmaal,
aanvang 10.00 uur
 
Op 6 januari viert de kerk het feest van DrieKoningen.
Dan beginnen de drie weken van Epifanie, het ‘ver-
schijnen van Gods heerlijkheid’. We lezen en horen
over allerlei tekenen daarvan; allereerst hoe de wijzen
uit het oosten dit Kind (in Wie Gods heerlijkheid onder
ons getabernakeld heeft) aanbidden, maar ook hoe
Jezus in de Jordaan gedoopt wordt, en hoe Hij Zijn
eerste teken doet op een bruiloft in Kana, en hoe water
daar wijn wordt.
Prachtige lezingen! Op deze eerste van drie zondagen
van Epifanie horen we over de wijzen uit het Oosten
(Matt. 2). Als OT-lezing lezen we Jesaja 60:1-7.
Passend op dit feest, vieren wij vandaag ook voor het
eerst in dit nieuwe jaar samen het Avondmaal. Wel-
kom!

p.s. de kerstboom en kerststal kunnen dus eigenlijk
pas ná 6 januari opgeruimd worden, liturgisch gezien
dan… In de pastorie plaatsen we de drie wijzen dan
ook pas op 6 januari in de kerststal, bij de kribbe…
eindelijk, na de lange tocht zijn ook zíj (en in hen wij
als heiden-gelovigen) gearriveerd… Wat een feest!
 

NIEUWS UIT DE KERKENRAAD
De vergadering wordt om 17.45 uur geopend, we gaan
namelijk eerst met z’n allen eten. Enkele kooklustige
kerkenraadsleden hebben ‘een eenvoudige doch
voedzame maaltijd’ (met dank aan Marten Toonder)
samengesteld. Dat geeft met name de mogelijkheid
om in een meer informele sfeer kennis te kunnen

maken met twee nieuwe leden van de kerkenraad:
Monique Steenkamer als aankomend scriba en ds.
Theo Pieter de Jong als nieuwe predikant.
 
Daarna wordt puntsgewijze de agenda afgewerkt.
– Na de oogstdienst van komende zondag zullen de
door gemeenteleden ingeleverde spullen, naar goede
gewoonte inmiddels, weer door Aletta en Ad Paul
worden geveild.
– De dienst van 20 november, laatste zondag van het
kerkelijk jaar, zal op de gebruikelijke wijze worden
ingericht. De in het afgelopen kerkelijk jaar overleden
gemeenteleden worden dan herdacht. In verband met
een concert dat op die middag ook in de kerk zal plaats
vinden, wordt de kerk deze middag niet opengesteld.
In de loop van volgend jaar zal de wijze waarop de
overledenen herdacht zullen gaan worden, opnieuw
worden bekeken en vormgegeven.
– In de volgende vergadering zullen wij het verslag
van de Startzondag verder bespreken.
Ouderling Niels van Hunen zal hier een notitie over
maken.  
– Op de Avondmaalsdienst wordt met voldoening te-
ruggekeken. Het is een mooie ingetogen manier van
vieren. De enige opmerking die wordt gemaakt, gaat
over het gelijktijdig eten van het brood en drinken van
de wijn.
– Van het Vlaams-Nederlands Bijbelgenootschap zijn
twee zendingen binnengekomen. Er is een brochure
verschenen met een ‘Bijbeltoolkit’ als promotie voor
het Bijbellezen.
De andere brochure betreft Bijbel & Duurzaamheid.
Elk kerkenraadslid krijgt hier een exemplaar van.
Wellicht zijn de boekjes ook interessant voor de
Werkgroep Duurzaamheid. Zolang de voorraad strekt,
zal de brochure ook achter in de kerk worden gelegd.–
Dominee Theo Pieter de Jong gaat in het nieuwe jaar
op ‘audiëntie’ bij burgemeester Marcouch.
– Henny Beijer dringt aan op het maken van een
jaarrooster voor alle diensten, inclusief lector en orga-
nist. Dit naar aanleiding van een vraag van het ‘Arn-
hems’ kerkblad Kerkperspectief. De redactie wil in hun
blad ook graag de preekbeurten in Schaarsbergen
vermelden.
– Niels van Hunen heeft nog oude Bijbels uit huize
Bordewijk. Is daar mogelijk nog belangstelling voor?
– Henny Roelofsen constateert dat er regelmatig
concerten worden georganiseerd in de kerk. Het zou
fijn zijn als die ook in de Kerkklok worden vermeld.
– De Kerstmarkt is gepland op zaterdag 17 december.
De organisatie wil graag weer lampjes ophangen in
de hoge spar aan de weg. Dat is akkoord, vooral omdat
de Oranjevereniging heeft toegezegd mee te betalen
aan de energiekosten. De ‘grote kerstkaarsen’ zullen
ook weer worden neergezet.
- De gezinsdienst op Kerstavond zal, na twee jaar
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uitstel vanwege Covid, bestaan uit een rondgang/
wandeling die eindigt in de kerk. Op de scholen zal
die dienst ook worden aangekondigd.
De avond wordt afgesloten met een kort avondgebed
in de kerk.
 
Fred Bosman, scriba
 

IN MEMORIAM HETTIE BOORSMA
Hettie was de jongste van een tweeling. Na haar ge-
boorte bleek dat zij afwijkende ledematen had en later
dat zij ook achondroplasie (dwerggroei) had.
De eerste jaren van haar leven heeft zij veel in het
ziekenhuis gelegen. In Arnhem was een school voor
lichamelijk gehandicapte kinderen, de Johanna
Stichting, waar Hettie naar toe ging als een van de
weinige externe leerlingen. Na het behalen van haar
mulo-diploma vond ze een administratieve baan bij
het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonder-
zoek Mariendaal te Oosterbeek. De eerste jaren werd
zij door mijn vader gebracht en gehaald.
Later kreeg ze via het GAK een voor haar aangepas-
te auto, waarin ze ook moest lessen en rijexamen
doen. In 1977 hebben Hettie en ik een eigen huis laten
bouwen waar we met de nodige aanpassingen en
voorzieningen ruim 44 jaar hebben gewoond.
Hettie genoot van alles wat kon en staarde zich niet
blind op wat niet kon.
29 september jl. is voor ons als familie een onverwacht
einde aan haar leven gekomen.
We hebben haar in kleine kring thuis herdacht en dit
samenzijn is door ds. W. Timmerman met twee
schriftlezingen en een gebed afgesloten, waarna we
Hettie op Vredenoord hebben begraven.
 
Hannie Boorsma

LEERHUIS / BIJBELKRING
GENESIS
Voor de maand december staat nog een bij
eenkomst genoteerd op dinsdagmorgen
6 december  om 10.30u – 12.00 uur.
In de Kerkklok die eind december verschijnt
komen de data voor januari 2023

Samen op stap
bezocht het pottenbakkersmuseum in Milsbeek,
waarvan onderstaand een leuke foto. De orgelpijpen
zijn van leem uit de Maas, gebakken en kunstig be-
schilderd.

KINDERKERKNIEUWS
Op 6 nov. was het oogstdienst. Fabienne was alleen
in de kinderdienst en we spraken o.a. over bidden en
het onze Vader. Daarnaast heeft Fabienne  erg haar
best gedaan om ongeveer 55 cakejes te versieren in
de korte tijd! Er was geen koekje bij de koffie maar er
kon een cakeje gekocht worden! In het totaal heeft
Fabienne €52,95 opgehaald voor het goede doel: de
voedselbank! We zijn blij  dat Alieke in de leiding van
de kinderkerk komt .Helaas heeft Chantal moeten
besluiten per direct te stoppen mede in verband met
haar nieuwe studie. Emma zit nu op de middelbare
school, Ze neemt binnenkort afscheid.
De afgelopen 2 jaar hadden we het plan een kerst-
rondwandeling te houden op Kerstavond. Helaas
hebben we  het 2 x af moeten zeggen i.v.m. de Coro-
na maatregelen. Ook onze nieuwe predikant is en-
thousiast en we gaan het nu voor de 3 e keer proberen!
De kinderen van de kinderkerk en hun ouders hebben
een grote rol in het geheel!! Zie info in deze kerkklok.
Op 27 nov. Is het eerste advent. We gaan met de
kinderen in de kinderkerk praten, lezen en werken over
de vrouwelijke  voorouders van Jezus: Batseba, Ruth,
Rachab, Tamar en Maria. Stuk voor stuk vrouwen om
op een voetstuk te zetten! Elke zondag zal ook één
van deze vrouwen terug komen op een grote kaars!
We gaan vanuit de kerk naar de consistorie en komen
dan terug in de kerk.
Wij hebben er zin in!! Komen jullie ook? Natuurlijk mag
je altijd vrienden meenemen!                    Tot ziens,
Alieke en Gerra
p.s. Foto van Fabienne en haar cupcakes op pagina 9
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OPBRENGST COLLECTEN IN DE
MAAND OKTOBER 2022
In de maand september hebben de collecten de
volgende bedragen opgebracht:
Datum   Diaconie  Kerk, Gebouwen  Koffiepot       
            
                                en Terreinen
 
  2-10    €   90,75        €      72,50            €17,90     
                                                                               
                                   
 9-10     € 194,55         €    131,39                            
       
16-10    € 116,40         €    111,70             € 14,72    
23-10    € 131,35        €      65,15            € 14,25
30-10    €   70,00        €      52,50            € 16,05
 
Henny Roelofsen
 

SAMEN OP STAP IN DECEMBER
De laatste maand alweer van dit jaar!
Omdat er in deze maand al veel activiteiten
zijn, schuiven we ‘Samen op Stap’ door naar
het nieuwe jaar. We hopen dan weer leuke
middagen te organiseren en te beleven!
Deze feestelijke maand zien we elkaar vast
tijdens het Aanschuifdiner (11 december) of
op de Kerstmarkt (17 december).
Gerra van Hunen

VERDER KIJKEN …
Op 9 november brachten we met de kinderen van de
groep ”Verder Kijken” een bezoek aan Abdij Konings-
oord. Een bijzondere belevenis!
(Met de groep “Samen op Stap” willen we hier in fe-
bruari volgend jaar ook een bezoek voor organiseren.
Mocht u interesse hebben, u leest hier meer over in
het februari-nummer van de Kerkklok)
Gerra van Hunen

KOFFIE MET NOTEN
Van harte uitgenodigd op woensdag 7 decemberbij
“Koffie met Noten”!
Wat is Koffie met Noten? Maarten is ooit met dit
concept gestart in zijn eerste gemeente in Zeeland.
Ook in de Lutherse Gemeente in Woerden heeft
Maarten ‘Koffie met Noten’ geïnitieerd. En nu dus ook
in Arnhem, vanuit de voormalige Lutherse Kerk aan
de Spoorwegstraat 11.
Koffie met Noten is een uur samenzijn rondom liede-
ren, samen koffie drinken, en spreken over dat wat we
zingen, we horen wat achtergrondinformatie en dat
levert vaak boeiende gesprekken op…!
Van harte welkom om eens mee te doen, neem gerust
iemand mee. De voormalige lutherse kerk, tegenwoor-
dig Bizar-Bazar genaamd, biedt een sfeervolle plek.
We zingen in het koor van de kerk, onder de mooie
glas-in-loodramen. We beginnen om 11 uur en uiterlijk
half één ronden we af.
Zelf hoop ik er ook bij te zijn!
Muzikale voorkennis is niet nodig, je hoeft er zelfs niet
voor te kunnen zingen, luisteren mag ook. Iedereen
die behoefte heeft aan een rustmoment midden in de
week, midden op de dag, is van harte welkom. We
zingen deze keer mooie Adventsliederen uit het
Liedboek en zoals altijd is er veel ruimte voor ontmoe-
ting en gesprek.
 
Aanmelden kan via predikant@luthersegemeente-
arnhem.nl, of bij mij: dstpdejong@gmail.com

VAN DE OUDERENKRING
Dinsdagmiddag 13 december komen we weer bij
elkaar en gaan we een kerststukje maken.
We zien u dan graag om 14.30 uur.
 
namens de leiding,
Hennie van Hunen, 026 – 351 11 47
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VAN DE DIACONIE
NAJAARSPROJECT DIAKONIE – VOEDSELBANK
Naar aanleiding van een brief van de Voedselbank
aan de kerk, heeft de Diaconie besloten om de op-
brengst van het Najaarsproject voor de Voedselbank
te bestemmen.
Frans van de Kamp, die veel werk verzet voor de
Voedselbank, meldt het volgende:
Dat er steeds meer armoede onder de mensen voor-
komt, laat zich zien in de toename van het aantal
huishoudens dat de Voedselbank bezoekt. De laatste
stand is 1450 huishoudens voor Arnhem. Men heeft
recht op een voedselpakket als het minimaal besteed-
baar inkomen (inkomen minus vaste lasten), minder
is dan €250,00 per maand voor 1 persoon, en oplo-
pend naar €650,00 voor 4 personen. Wat krijgt men:
groenten en fruit, zuivelproducten, vlees of vleesver-
vangers, brood (o.a. van Bakkerij Reijnen) en droge
kruidenierswaren. Het assortiment droge kruideniers-
waren in het pakket laat te wensen over. Het bevat te
weinig voedzame producten en te veel snoep, limo-
nade en chips. Om goede voedzame producten in de
pakketten te garanderen, is men een nieuw concept
aan het uitwerken. De voedselbank zal de producten
die men graag in de pakketten ziet, bestellen bij een
leverancier en deze worden pas verstrekt wanneer er
een donatie tegenover staat.
Ik ben begonnen met te zeggen dat er armoede onder
de mensen is. De regering probeert op allerlei manie-
ren pleisters te plakken en die komen ook op hele
gezonde wonden terecht, dat onderkennen we, maar
het schijnt niet anders te kunnen.
Iedereen krijgt in de maanden november en december
€ 190,- energietoeslag.
Het mooie is dat ú hier de regering kunt corrigeren
door het geld daar terecht te laten komen waar het
nodig is.
De Diaconie heeft haar bankrekening al openstaan
NL51 RABO 0303 9182 76.
En u kunt bij de ingang van de kerk houdbare produc-
ten in een mand deponeren.
‘We werken uitsluitend met vrijwilligers
We mogen ons gelukkig prijzen dat zovelen zich voor
de Voedselbank inzetten (voor Arnhem zijn dat 450
vrijwilligers), echter in het proces hebben we een te-
kort aan coördinatoren. Mocht u denken ‘dit is iets voor
mij’, laat het mij weten en ik help u graag verder.
 
Frans van de Kamp
 
PS: de opbrengst van de veiling in de kerk na de
Oogstdienst heeft een indrukwekkend startbedrag
opgeleverd van € 1.104,--.
Namens de diaconie,
Henny Beijer

DUUR(Z)SAAM KERK ZIJN
Zelf doen. Vanaf 2019 heb ik regelmatig een column
over duurzaamheid geschreven voor dit kerkblad. In
mijn columns heb ik geprobeerd tips te geven om op
een eenvoudige manier in ons dagelijkse leven kleine
stapjes te zetten om met meer respect om te gaan met
Gods schepping. We hebben de aarde in bruikleen
gekregen; zij is niet ons eigendom. Laten we er
daarom zuinig op zijn en er respectvol mee omgaan.
Ik schreef mijn columns vanuit mijn hoedanigheid als
(thema)diaken duurzaamheid van de PG Elst. Dit is
mijn laatste jaar als kerkenraadslid en daarmee mijn
laatste column.
In de loop der tijd is duurzaamheid een onderwerp
geworden dat een steeds prominentere rol in de sa-
menleving speelt. We zien hoe moeilijk het is met
minder overvloed genoegen te nemen. Er moet nog
veel gebeuren om een echt duurzame samenleving
te realiseren; een samenleving waarin we geen roof-
bouw plegen op onszelf (zie de prestatiedruk die we
zelf opleggen), roofbouw op andere mensen, dieren
en Gods schepping.
Dit is mijn laatste column voor dit blad. Het is fijn als
ik u wat nieuwe ideeën heb gebracht en tips die u hebt
kunnen toepassen. Ik hoop dat u als een kind een
innerlijke drang voelt om nu zelf aan de slag te gaan
met (nog) duurzamer leven (kinderen willen graag
dingen ‘zelf doen’).
Ik sluit af met woorden uit lied 218 : ‘Dank U voor deze
mooie aarde’.
Bert Wolters (thema)diaken duurzaamheid PG Elst
DUURzSAAMheidstip: Ik wens u een kinderlijke wil en
trots om duurzame handelingen ‘zelf’ te leren doen.
Reacties graag naar woltersbw@gmail.com
 

FABIENNE
druk bezig met haar cupcakes op de Oogstdienstzon-
dag.
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WEER GEZELLIG SAMEN ETEN !!
Er staat weer een aanschuifdiner voor de deur.
In verband met de Kerstmarkt en de Kerstdagen is het
diner vroeg in de maand
december en is de prijs aangepast omdat we er iets
bijzonders van willen maken.
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 2 consumpties en een kopje koffie/thee na
het diner.
Kosten € 20.00 per persoon
 
WANNEER       ZONDAG 11 DECEMBER 2022
ONTVANGST   OM 17.30 UUR
LOCATIE          DORPSHUIS SCHAARSBERGEN
 
S.v.p. vóór 6 december aanmelden bij:
Jeske Alblas, tel. 026-4422860 (dhschaarsber-
gen@outlook.com)
Frans van de Kamp, tel. 06-22150306 (fransvande-
kamp1@outlook.com)
 

KINDERKERSTFEEST OP
KERSTAVOND OP
SCHAARSBERGEN
Twee jaar hebben we het idee niet kunnen
uitvoeren, maar 3 x = ….
 
Beleef het mee!
Het Kerstverhaal op Kerstavond, voor ge
zinnen met jonge kinderen en voor iedereen
die zich wil laten verrassen tijdens deze
gezinsdienst!
 
Waar en wanneer?
Op zaterdag 24 december van 17.00-18.00
uur in de kerk en het terrein rondom de kerk.
Met een korte wandeling goed te doen voor
jong en oud. Kinderen mogen verkleed
komen als figuur uit het Kerstverhaal, trek
wandelschoenen aan en neem een lantaarn

tje mee als je die hebt.
Parkeren kan bij het NIPV tegenover de
kerk, zodat het veld van de kerk autovrij
blijft.
 
We hopen op een fijne kerstviering voor jong
en ouder!
Namens de organisatie,
Gerra van Hunen
 

WIE HEEFT WAT TIJD EN KAN ONS
HELPEN?
Voor de komende Kerstavond met de kinderen heb-
ben we nog wat “herderskleding” nodig.              Er is
stof, maar het zou fijn zijn als er iemand is die met de
naaimachine overweg kan om het een en ander in
elkaar te zetten.
Graag contact opnemen met Gerra van Hunen, tel.
06-1286 8060 

OPPAS??
Bij de bijeenkomst met contactpersonen van het
pastoraat deden we een ronde, waarin de vraag was
wat er in de gemeente is waar we dankbaar voor zijn.
En ook waar we ons zorgen om maken.
Het was prachtig om te horen waar we samen allemaal
dankbaar voor zijn!
Maar het was ook goed om die zorgen eens te delen.
Het viel me op dat ‘het gemis van jongeren, kinderen
en jonge gezinnen in de gemeente’ door meerderen
genoemd werd. Nu lost een dominee dat niet zomaar
even op. Maar onze komst in de gemeente heeft in
ieder geval wel één klein, jong kerkgangertje ‘opgele-
verd’. U hebt haar misschien al eens ontmoet in een
dienst.
Dat is hierbij dan dus ook gelijk mijn verzoek… Omdat
Maarten op zondagmorgen regelmatig elders voor-
gaat, staan we vaak voor de vraag: waar is onze
pleegdochter welkom…?
Een gemeente die graag gastvrij en aantrekkelijk wil
zijn voor jonge ouders doet er denk ik goed aan om
een ‘poule’ oppas-opa’s&oma’s paraat te hebben;
mensen die af en toe bereid zijn om het bijwonen van
een dienst ‘op te offeren’ om het zodoende voor jonge
ouders mogelijk te maken de dienst bij te wonen. Of
die dienst te leiden… 
Wie wil meedoen aan de oppasdienst? Ik hoor het
graag!
 
Ds. Theo Pieter de Jong
 

KERSTMARKT SCHAARSBERGEN
ZATERDAG 17 DECEMBER
16.00-20.00 UUR
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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


