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AGENDA
 4 februari       Wandeling ‘Frisse Lucht Arnhem”,
                       10.00 uur vanaf de Dorpskerk
 5 februari       Zondag Werelddiaconaat
 7 februari       Leerhuis/Bijbelkring Genesis,
                       Dorpshuis, 10.30-12.00 uur
 7 februari       Ouderenkring, Bingomiddag,
                       Dorpshuis, 14.30-16.30 uur
16 februari      Samen op Stap, Abdij
                       Koningsoord
22 februari      Bijeenkomst Waterschap, Rijn-
                       IJssel, Dorpshuis, 16.00-17.30 uur
22 februari      Vesper Aswoensdag, Dorpskerk,
                       19.30 uur
26 februari      Start Voorjaarsproject
                       Werelddiaconaat
26 februari      1e ‘Kind op Schoot (Kos),
                        aanvang 11.15 uur, Dorpskerk
28 februari      Leerhuis/Bijbelkring Genesis,
                       Dorpshuis, 10.30-12.00 uur

In geval van overlijden graag bellen naar ds. Theo
Pieter de Jong, 06 57673824 of mw. Else van Set-
ten, 06 23097506. Bij geen gehoor de scriba 

foto voorpagina: Rens Plaschek. Het
kruis is gemaakt van glaswerkjes, die
Rens kocht op de veiling na de oogst-
dienst op 6 november en die vervaar-
digd zijn door onze "glaskunstenares"
Gerra van Hunen

INHOUDSOPGAVE: ZIE PAGINA 14
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ALS WIJ SAMEN ZIJN .......
In deze serie over liturgie volgen we een dienst van
het begin tot eind. Niet als een vast stramien, want
juist wij ‘vrijgevochten protestanten’ houden er niet
van om vast te zitten. Toch is het goed om in grote
lijnen vaste patronen te volgen. Dat voorkomt dat we
niet elke keer alles opnieuw hoeven uit te vinden.
Daarbij, sommige vormen hebben in het verleden hun
kracht bewezen. Ook verbindt het ons met hen die ons
in het geloof voorgingen én doordat we niet alles op-
nieuw elke keer hoeven uit te vinden kunnen we ons
ook makkelijk ‘laten meenemen’ in het werk van Gods
Geest in de liturgie. Erg belangrijk en behulpzaam is
dan natuurlijk wel dat we een beetje begrijpen waarom
we doen wat we doen. Ik hoop dat deze serie daar bij
helpt! 
Maar, als je deze stukken wat aan de lange kant vindt,
en ook sowieso niet zoveel met deze thematiek hebt,
voel je dan zeker niet verplicht het te lezen. Blader
gerust door!    Even goede vrienden, wat mij betreft.
Een ander is dan weer juist erg blij met de stukken,
en bij iets anders is het wellicht weer precies anders-
om. Zo geven we elkaar ruimte.  
 
Goed, de eredienst dus…
Na het drempelgebed wordt vaak een lied gezongen.
Meestal is dat de eerste psalm.
Na deze psalm volgen dan het kyrie en gloria.
 
Is het je wel eens opgevallen dat we in de 40-dagen-
tijd het Gloria niet zingen? Het is een goede gewoon-
te om in de zogenaamde voorbereidingstijden (advent
en veertigdagentijd), wanneer de liturgische kleur paar
is, het Gloria achterwege te laten. Dit zijn immers tijden
van inkeer. Op de feestdagen klinkt de lofzang dan
met des te meer kracht. Maar ook in voorbereidings-
tijden valt de lofzang niet weg. Te denken valt aan de
lofprijzing bij het Onze Vader (Want U is de kracht…)
en het Sanctus (Heilig, heilig, heilig) in een avond-
maalsviering.
 
Kyrie en gloria zijn de eerste twee onderdelen van ‘het
ordinarium’. Het ordinarium bestaat uit ‘de vaste
onderdelen van de hoofddienst’. Kyrie en gloria zijn
nauw met elkaar verbonden. Het roepen om ontfer-
ming en de lofzang uit de diepte worden in de Bijbel
vaak in één adem gezongen (voorbeelden zijn Psalm
22 en Jona 2). Er zijn allerlei manieren om een kyrie
en gloria in te leiden, maar ik ken eigenlijk geen bete-
re en treffender verwoording dan dit:  ‘Laten wij de
Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de
wereld en Zijn Naam prijzen, want Zijn barmhartigheid
kent geen einde’.  Immers, wij roepen de Heer aan
ontferming omdat Zijn barmhartigheid geen einde
heeft én wij prijzen Zijn naam omdat Zijn barmhartig-
heid geen einde heeft. Zowel onze smeekbede als

onze lofprijzing rusten dus in die zelfde eindeloze
barmhartigheid van God…!
 
De roep ‘Kyrie eleison’ (‘Heer, ontferm U’) vindt zijn
oorsprong in de keizercultus, maar is al vanaf de
vierde eeuw ingebed in de christelijke liturgie. In de
Grieks-sprekende kerk van Jeruzalem werden in de
vespers de smeekbeden door de kinderen beant-
woord met: ‘Kyrie eleison’. Rond 500 is het ‘Kyrie el-
eison’ ook in het Westen ingeburgerd. In het evange-
lie is het de blinde Bartimeüs die zich aan Jezus
vastklampt met de woorden: ‘Zoon van David, Jezus,
heb medelijden met mij’ (‘eleison me’) (zie bijvoor-
beeld: Marcus 10, 47-48). De oudste vorm van het
Kyrie-roepen is die van het litaniegebed, waarin
Christus wordt gehuldigd als Degene die zich ontfermt
over de schepping. Het kyrie is dus niet ‘klagen van
nood’ of iets dergelijks, maar een vorm van hulde
waarin Christus wordt toegezongen.
De tekst van het Gloria zet in bij de engelenzang in de
Kerstnacht (Lucas 2, 14): ‘Gloria in Excelsis Deo’
(‘Glorie zij aan God in de hoge’). Het vervolg van de
tekst is voor een deel gebaseerd op hymnen uit de
kerk van het Oosten (vierde eeuw). De Latijnse tekst
krijgt in de negende eeuw zijn definitieve vorm. De
tekst van het Gloria heeft dwarsverbindingen naar het
Kyrie en andere delen uit de liturgie.
Als Gloria kan men ook een ‘vrij lied’ zingen. Niet alle
lofliederen zijn echter glorialiederen. Lied 302 is ge-
baseerd op de tekst van het Gloria en wordt vaak als
Gloria gezongen, het staat dan ook vermeld bij de
rubriek ‘kyrie en gloria’  (liedboek nr’s 299a t/m 309a).
Onderaan de bladzijden in het liedboek staat ook deze
gang door de dienst verwoord. Na de liederen die
passen bij de getijden van de dag (deze zijn goed thuis
te zingen) – volgen de liederen die speciaal geschikt
zijn voor ‘de eerste dag’ (de zondag). Deze volgen dus
de gang door de dienst, beginnend bij ‘aanvang’ en
eindigend (bijna 200 bladzijden verderop in het lied-
boek) bij ‘zending en zegen’. Daarna volgen de liede-
ren passend bij de ‘getijden van het jaar’ (van Advent
t/m liederen over gerechtigheid en vrede). 
 
De Protestantse traditie rondom Kyrie en Gloria is
divers. Luther beveelt het Kyrie aan en noemt het
Gloria als ‘optie’. Bucer (Straatsburg 1537) noemt ze
als alternatief naast psalm en hymne. In Calvijns litur-
gie uit 1538 komt het Kyrie al niet meer voor, terwijl
hij het Kyrie eleison in 1540 een plaats geeft na
schuldbelijdenis, genadeverkonding en wetslezing.
Sinds de liturgische beweging die vanaf het jaar 1911
in de Hervormde kerk in Nederland op gang kwam,
hebben Kyrie en Gloria weer een vaste plaats gekre-
gen in veel Protestantse kerken.
 
Een stelregel binnen de liturgie is: het Gloria moet niet

3



altijd. Men kan het Gloria reserveren voor bijzondere
gelegenheden. De liturgische handboeken schrijven
voor dat op zondagen waarop de kleur wit of rood is
na het Kyrie een Gloria volgt. En het Gloria kan ook
op de overige zondagen worden gezongen. Kyrie en
Gloria moeten in ieder geval ook niet tegen over elkaar
uit worden gespeeld. Het Kyrie is een hulde, Christus
wordt toegezongen. En in het Gloria wordt er ook
gebeden: ‘ontferm U over ons’. Het Gloria is dus ook
Kyrie en andersom. Zoals ik al zei: het Liedboek reikt
vele vormen aan.
 
Dr. Immink noemt als karakteristiek kenmerk van de
gereformeerde liturgie de gezamenlijke verootmoedi-
ging en schuldbelijdenis in het aanvangsdeel. Dat
maakt in zijn beleving de toonzetting van een dienst
anders dan een drempelgebed voorafgaand aan een
kyrie en gloria. Met het oog op de invloed van een
evangelische liedcultuur op gereformeerde liturgie is
het gebed van verootmoediging een noodzakelijke
tegenhanger om niet verzeild te raken in een zelfge-
noegzame vroomheid, aldus Immink.
 
Na het kyrie en gloria volgt vaak het ‘collectagebed’.
Dit wordt ook wel het gebed van de (zon)dag ge-
noemd. Het collectagebed heeft trouwens niets met
de collecte te maken. ‘Collecta’ is latijn voor ’verza-
melen’ en in dit gebed worden dus allerlei gebeden
samengevat en er wordt vooruitgeblikt. Dit gebed sluit
alle gebeden van de dienst van de voorbereiding af
en vat samen. Tegelijkertijd leidt het gebed van de dag
toe naar de lezingen van deze dag. In het gebed klinkt
de ‘sfeer’ van de zon- of feestdag door. Het gebed
draagt het hiermee het karakter van het Joodse ‘ge-
denkend’ bidden. De grote daden van God worden in
gedachtenis gebracht. Gedenken is in de Joodse
traditie niet alleen in herinnering brengen. Het gaat
veel verder, het is het verleden zo gedenken dat het
de toekomst opent. Er klinkt in het collectagebed dus
altijd ook iets van een doel of van een perspectief door.
Dit blijkt vaak door het woord ‘opdat’ of ‘zodat’.
 
Tot slot nog iets over de groet in de dienst tussen
voorganger en gemeente:
Na het gloria is het in veel kerken gebruikelijk dat er
een (gezongen) gebedsgroet volgt.
De voorganger zingt of zegt: ‘De Heer zij met u’ en de
gemeente antwoordt ‘En met uw geest’. Daarna volgt
dan vaak de oproep: ‘Laten we bidden’.
Waarom die groet, terwijl de dienst al lang begonnen
is? De gebedsgroet is geen groet zoals  ‘goedemor-
gen’. Het is een moment van extra aandacht, omdat
een kernmoment in de dienst volgt. Het is een weder-
zijdse begroeting, het gaat over en weer tussen
voorganger en gemeente. Hierin komt tot uiting dat de
liturgie niet alleen iets is van de voorganger, maar dat
voorganger en gemeente samen de liturgie vieren. De

groet is een teken dat wij met elkaar in een open
houding mogen gaan staan om samen naar Gods
stem te luisteren. Een ander moment in de dienst
waarop deze groet klinkt is de inzet van de viering van 
het Avondmaal en de bediening van de Doop. Ook
was dit soms de plek in de dienst waarop de priester
de liturgie overnam van een andere liturg (bijvoorbeeld
een diaken).
De groet herinnert in haar bewoordingen aan de
oudtestamentische begroetingsvormen, zoals we zien
bij Boaz die de maaiers op het veld groet: ‘De Heer
zal bij u zijn’, waarop de maaiers hem teruggroeten:
‘De Heer zal u bewaren’. M.A. Vrijlandt zegt hierover
in ‘Liturgiek’ dat dit veld van Bethlehem het speelveld
is, waarop Israël mag leven om Gods woord, de Thora,
in praktijk te brengen… Dat gebeurt blijkbaar dáár
waar Ruth als vreemdeling welkom is en recht heeft
op voedsel om te leven. Door elkaar zo te groeten,
staan we open voor Gods woord. In het Nieuwe
Testament komen we de groet tegen in Lucas 1 vers
28 waar de engel Gabriël Maria groet en in de brieven
van Paulus (bijvoorbeeld 1 Korintiërs 1 vers 3). 
 
Trouwens, over groeten gesproken… het is wellicht
nu weer tijd om te groeten…,  genoeg weer voor nu,
de volgende keer gaan we weer verder!
 
Ds. Theo Pieter de Jong

BIJ DE KERKDIENSTEN
Zondag 5 februari, ds. H. van der Wal, vijfde zon-
dag na Epifanie, Werelddiaconaatszondag, aan-
vang 10.00 uur
 
In beide teksten wordt de gemeenschap van gelovigen
aangesproken op wat ze is. Bij Jesaja heet het volk
Israël getuige onder de volkeren van de Ene, van de
enige die werkelijk god is. En in het Mattheüs-evan-
gelie spreekt Jezus in de Bergrede de gemeenschap
van zijn volgelingen aan als zout der aarde en licht der
wereld. Zout der aarde? Licht der wereld? Wij? Dat
kunnen we toch nooit waarmaken. Zijn wij christenen
soms beter dan anderen? Kom nou. Onder die last
kunnen we toch niet anders dan bezwijken? En toch:
het staat het er. Wat betekent dat? Over die vraag
gaat het op deze zondag.
Lezingen: Jesaja 43: 9-12 en Mattheüs 5: 13-16
Ouderling van dienst: Henny Roelofsen
Lector: Dick van Ouwerkerk
Organist: Teun Alblas
 
Zondag 12 februari, ds. Theo Pieter de Jong,
aanvang 10.00 uur
 
Deze zondag is onze eerste dienst in het kader van
ons jaarthema. We lezen en zingen dan psalm 8, een
prachtige psalm met die intrigerende vraag, ‘wat is de
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mens’? We denken na over wie wij mensen zijn, en
wat onze band met Gods schepping is. Welkom!  
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Karianne Hulshof
Organist: Michel Vanhoecke
 
Zondag 19 februari: ds. Ineke van Middendorp,
aanvang 10.00 uur
 
Deze zondag lezen we een gedeelte van de door God
gegeven geboden, de regels ten leven. Eerst uit de
Thora, het boek van Mozes, Exodus 22 vers 20 – 26.
 
En verder uit het evangelie van Matteus 5 vers 38 tot
6 vers 7. Dat is een gedeelte van de Bergrede van
Jezus, die nog radicaler dan Mozes optroept om
vooral waarachtig en vol moed samen te leven:  ‘Wees
volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is’. 
Volmaakt – wie is er nu volmaakt? Het woord ‘vol-
maakt’ betekent: uit één stuk, onverdeeld goed. Ga er
maar aan staan….
En we lezen (bidden) Psalm 103 (uit 150 psalmen vrij
van Huub Oosterhuis):
Duren zal de liefde van God voor allen die zijn woord
aanvaarden en het volbrengen….
Gij zijt Gij
godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw.
Gij  draagt ons onze zonden niet na.
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden.
Groter dan alle zonden zijt Gij.
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel vanhoecke

Woensdag 22 februari, aanvang 19.30 uur, Vesper
Aswoensdag – zie elders in dit kerkblad
 
Zondag 26 februari, ds. Theo Pieter de Jong, Start
Voorjaarsproject Werelddiaconaat,
Aanvang 10.00 uur
 
Dit is de eerste zondag van de Veertigdagen tijd. Deze
zondag heeft de prachtige naam, ‘invocabit’, wat ‘roept
Hij mij aan’ betekent. Het is een woord van God Zelf,
uit psalm 91. Deze psalm zullen we dan ook zingen.
We lezen uit Jesaja 58,1-9, de brieflezing is 2 Korin-
tiërs 6,1-10, en de evangelielezing is Mattheüs 4,1-11.
Welkom!
Ouderling van dienst: Henny Roelofsen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke
 
Zondag 5 maart, ds. Theo Pieter de Jong, aanvang
10.00 uur
 

Vandaag is het Zondag Reminiscere (Gedenk
Heer…!), en zingen we uit Psalm 25. We lezen uit
Exodus 24,12-18, de brieflezing is 1 Tessalonicenen
4:1-7 en de evangelielezing is Mattheus 17:1-9. In
deze dienst zullen enkele gemeenteleden geheimhou-
ding beloven en wordt de kerkenraad uitgebreid, een
feestelijk iets! We kijken er naar uit!
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke

OVER ASWOENSDAG, 22 FEBRUARI,
DIENST OM 19.30 UUR 
In de Goede Week (van Palmzondag, 2 april tot Pasen,
9 & 10 april) zijn er op maandag, dinsdag en woensdag
vespers.  Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag zijn er diensten.
 
De Goede Week wordt ook wel ‘Stille Week’ genoemd,
vanwege het verstillende, bezinnende karakter. We
bereiden ons als gemeente van Christus dan voor op
het grootste Feest van de kerk; het Paasfeest.  Maar
die voorbereiding begint al éérder, de 40 dagen be-
ginnen namelijk op de zogenaamde Aswoensdag, dát
is het begin van de 40-dagen tijd. 
 
Als gemeente komen we niet zomaar op de hoge toon
van een Paasjubel. Juist daarom hebben wij oefening
en voorbereiding nodig. De voorbereiding intensi-
veert, naarmate we dichter bij het Paasfeest komen.
 
In de 40-dagen tijd laten veel mensen iets achterwege,
ze ‘vasten’. Minder of niet snoepen, even veertig
dagen geen social media, 40 dagen zonder koffie, etc.
Dat helpt om je er steeds van bewust te zijn dat we
toeleven naar iets groters en beters, iets wat alles
overtreft.
 
In de kerk proberen we dat ook muzikaal tot uiting te
brengen. We kiezen voor ‘sobere’, ‘ingehouden mu-
ziek’. Geen uitbundigheid. Om dan, op Paasmorgen,
álles weer te laten klinken en álles mag dan de
feestvreugde om de Opgestane Heer onderstrepen
en verkondigen!
 
Onze voorbereiding begint dus met een vesper op
Aswoensdag
Wat is een vesper eigenlijk? Een vesper is een
avondgebed.  Er is een psalm. Er is een avondlied. Er
is een lezing en er zijn gebeden. Op Aswoensdag is
voor het eerst de kleur paars weer zichtbaar, de kleur
van de ingetogen voorbereidingstijden. De veertigda-
gentijd herinnert ons aan hoe Jezus ook veertig dagen
in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Op
Aswoensdag zijn de evangelielezing en de brieflezing
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altijd dezelfde. De profetenlezing is uit Jesaja 58, 1-10,
over de juiste mentaliteit bij het vasten. Over de bete-
kenis van de vastentijd zal het ook in de preek gaan.
 
As is een teken van menselijke gebrekkigheid en
sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven.
Het afbranden van de stoppels op de akkers maakt
de grond vruchtbaar. As reinigt en geeft kracht tot
nieuw leven. De bijbel vermeldt het gebruik van as als
teken van de vasten, een tijd van boete en bekering,
van bezinning op de verantwoordelijkheid tegenover
God en de wereld.
 
De as die in veel kerken vandaag wordt uitgereikt in
kruisvorm wordt gemaakt van de verbrande palmtak-
jes die vorig jaar op Palmzondag zijn uitgedeeld. Als
symbool van de sterfelijkheid van de mens wordt het
askruisje op het voorhoofd gemaakt. Daarbij wordt
gesproken: ‘Omdat je bent uit het stof van de aarde’
(naar Genesis 3, 19) en ‘Bekeer je en gelooft het
Evangelie’
(Marcus 1, 15). 

Bij de ingang van de kerk staat daarom een schaal
met as van de verbrande palmtakjes van vorig jaar,
als stille verwijzing naar onze vergankelijkheid en
misschien ook wel van onze gedoofde enthousiasme
en blijdschap om Christus’ Koningschap. Vanuit dat
aardse, stoffelijke en vaak ook falende bestaan wor-
den we in deze 40-dagen tijd geroepen tot opstan-
dingsleven met Christus. Aan het begin van de Veer-
tigdagentijd willen we daar in deze vesper al een begin
mee maken. De cantorij zal meewerken aan de ves-
per, net als Capella Arnhem. We zijn blij met hun
beider medewerking, van harte uitgenodigd!
 
 UIT DE PASTORIE
Langzaam maar zeker komt het klussen tot een eind.
De laatste kozijnen zijn weer geschilderd en de laatste
plintjes worden gelegd. We weten nog niet wanneer
we de pastorie kunnen betrekken, maar we zien er
met jullie naar uit. Steeds meer mensen leren we in
Schaarsbergen kennen, zowel in de gemeente als
daarbuiten, en we hebben er zin in onze plek in te
nemen. Het zal het werken ook wat eenvoudiger en
efficiënter maken.

Ondertussen gaat het ‘gewone leven’ in de gemeente
gewoon door. Vreugde en verdriet wisselen zich af –
zorgen en dankbaarheid, we komen het tegen bij el-
kaar, en dragen elkaar in gebed op aan de goede zorg
van God,

een hartelijke groet, ook van Maarten, en sterkte voor
hen in moeilijke tijden!
Ds. Theo Pieter de Jong

UIT DE GEMEENTE
Overleden:
Op 13 januari jl. is overleden de heer Gert Wesseloo
in de leeftijd van 95 jaar.
De heer Wesseloo was jarenlang lid van onze
Kerkgemeente en woonde de laatste jaren in Oos-
terbeek, waar hij lid werd van de kerkgemeente in
Oosterbeek 

VANUIT DE DIACONIE
Wat heeft de Najaarsactie voor de Voedselbank een
geweldig mooi bedrag opgebracht.
Maar liefst 8.064,95 euro. Dat is boven verwachting!
Gemiddeld was de opbrengst de laatste tien jaar ruim
3000 euro. Dit jaar dus een record. We danken allen,
die hieraan hebben bijgedragen, op welke manier dan
ook.
Het was prachtig, hoe we van start gingen met de
veiling. Gelijk al ruim 1100 euro! Maar ook de Kerst-
markt tikte mooi aan met 433,75 euro. Ook heel mooi
was, hoeveel giften er op de rekening van de Diaconie
binnen kwamen. Veel gemeenteleden maakten hun
energietoeslag over. Een prachtig gebaar.
Om nog maar niet te spreken van enkele giften van
1.000 euro of meer. Daar word je dan even helemaal
blij van. Wat een fantastische gemeente zijn we toch,
met echt een diaconaal hart.
Daarnaast hebben we met Kerst voor “Kinderen in de
Knel” (kinderen in de vluchtelingenkampen in Grieken-
land) ook nog 782,40 euro kunnen overmaken naar
Kerk in Actie. Datzelfde bedrag hebben we uit onze
reserve toegevoegd aan de Najaarsactie.
Bij de “Kerstommegang” met heel veel deelnemende
gezinnen, werd gecollecteerd voor kachels voor
Oekraïne. Dat bracht ook nog eens 305,24 euro op.
Het begint nu misschien wel een beetje te duizelen
met al die cijfers, maar het geeft wel even aan, hoe
we ons als kerkgemeente aan het einde van het jaar
van onze diaconale kant hebben laten zien.
 
Tsja, en dan zijn we inmiddels in 2023 beland en
collecteren we vrolijk verder. In januari zijn/waren alle
diaconie-collectes bestemd voor hulpgoederen aan
Oekraïne. Onze vroegere predikant Ronald Heins
organiseerde al tweemaal een hulptransport met o.a.
warme kleding, slaapzakken, medicijnen, verband-
middelen, rollators, generatoren, etc. Inmiddels staat
een derde transport op de rol. Daar willen wij graag
financieel aan bijdragen. Ook hiervoor kwamen de
eerste giften alweer binnen! Als u nog niet in de gele-
genheid was, om voor dit doel in de collectes tijdens
de dienst te geven, dan kan dat natuurlijk nog steeds
door een bedrag over te maken naar de bankrekening
van de Diaconie onder vermelding van “Hulpgoederen
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Oekraine”.
Vervolgens staan er dan alweer nieuwe doelen in
februari op de rol.
De eerste zondag in februari is de collecte traditioneel
voor het Werelddiaconaat. Dit jaar voor Pakistan, een
land, dat nog maar kortgeleden door grote overstro-
mingen te lijden heeft gekregen. Elders in deze
Kerkklok leest u hierover meer.
 
Dan start op 26 februari de Voorjaarsactie. Geduren-
de de hele Veertigdagentijd collecteren we voor een
doel, wat door onze werkgroep Werelddiaconaat nog
nader zal worden bepaald.  Ongetwijfeld krijgt u daar
tijdig informatie over.
Zo gaan we verder dit nieuwe jaar in: met milde hand
uitdelend van het vele goede, dat wij zelf in dankbaar-
heid hebben mogen ontvangen!
 
Met diaconale groet,
Henny Beijer
 

AKTIE KERKBALANS 2023
Op het moment van dit schrijven is de Actie Kerkbalans
2023 van start gegaan.
In de eerste plaats wil ik de vrijwilligers, die bij u zijn
langsgegaan, hartelijk bedanken voor hun inzet. Wij

hopen dat u uw antwoordstrookje bij hen ingeleverd
heeft.
U mag mij natuurlijk ook het antwoordstrookje mailen,
dan hoeft onze vrijwilliger het niet meer bij u op te
halen.
Maak een foto of een afdruk en verstuur die dan naar
hendrikvanhunen@gmail.com
Eind februari hopen we dan de balans te kunnen op-
maken, door alle ontvangen antwoordstrookjes te in-
ventariseren. Op basis van uw toezeggingen kunnen
wij als kerk te Schaarsbergen uitvoering geven aan
ons beleidsplan 2023. Het is daarom voor ons van
belang dat we alle antwoordstrookjes op korte termijn,
graag ingevuld, weer terugontvangen.
Ook is het handig om meteen bij uw bank de betaling
te regelen als u in termijnen betaalt, dan hoeft u daar
niet meer aan te denken. Mocht de loper u gemist
hebben, dan kunt de antwoordenveloppe altijd nog
zelf afgeven of opsturen: Kerkrentmeesters Strolaan
20, 6816PN Arnhem. We laten u in de kerkklok weten
hoeveel de totale toezegging is geworden en hopen
op een mooi bedrag
Hartelijk dank namens het college van Kerkrentmees-
ters,
Henk van Hunen, 026-3511147  hendrikvanhu-
nen@gmail.com

ZONDAG 5 FEBRUARI 2023 COLLEC-
TE WERELDDIACONAAT
Pakistan – Vaktraining voor Jongeren
Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Ne-
derland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan
was een van de landen die meteen te hulp schoot door
geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan
doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische
land die onze hulp nodig hebben. In Pakistan onder-
steunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverla-
ters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden
van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het
opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook
helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire
studie willen volgen zich voor te bereiden op de toe-
latingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project
is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te
maken, maar ook om jongeren met verschillende re-
ligieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waar-
door er meer onderling begrip ontstaat.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk
van Kerk in Actie in Pakistan en andere werelddiaco-
nale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of
maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.
v. Kerk in Actie o.v.v. werkgelegenheid Pakistan.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/werkgelegen-
heidpakistan . Helpt u mee om deze collecte tot een
succes te maken? Hartelijk dank!
Met Diaconale groet, Henny Beijer

 

7



EEN VERTROUWD GEZICHT …..
verdwijnt uit de wijk maar niet uit de kerk! Over wie
hebben we het? Wel, zie onderstaande foto. De man,
die een lange tijd in een groot deel van Schaarsbergen
de dagelijkse post bezorgde, is op 31 december van
het oude jaar met pensioen gegaan. We hebben het
over Wim de Rooij, die na beëindiging van zijn regu-
liere werkkring de taak op zich nam om ons Schaars-
bergers te voorzien van de dagelijkse post. Daardoor
werd hij een vertrouwd gezicht in onze wijk, te meer
omdat hij graag een praatje maakte met deze of gene,
die zijn pad kruiste. We gaan hem zeker missen in zijn
vertrouwde Post NL outfit, waarin hij door weer en
wind te zien was.                             
                                                
Met zijn vrouw Alie is hij gelukkig wel een trouw
kerkganger en na vele jaren koster te zijn geweest van
de Diaconessenkerk in de Burgemeesterswijk besloot
het echtpaar, toen deze kerk moest sluiten, over te
stappen naar de kerkgemeente in Schaarsbergen,
waar zij hartelijk welkom werden geheten en waar ze
zich inmiddels thuis voelen.
Teun Alblas

HUIS-AAN-HUIS COLLECTE KERK IN
ACTIE  
Eind november hebben we met 17 collectanten gecol-
lecteerd in Schaarsbergen en in omliggende wijken
voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun nood
is onverminderd hoog. Met elkaar hebben we een
bedrag van € 1.927,06 in contanten bij elkaar gecol-
lecteerd. Positief zijn de vele donaties via iDEAL, maar
die kunnen we niet terugzien in de collectebus, net als
de opbrengsten van de online collectebussen. Ieder
hartelijk dank voor de gift en/of de inzet voor een beter
leven van deze vluchtelingenkinderen.
Wil je ook in actie komen? Doe mee en loop een
straatje mee in je eigen buurt mee tijdens de collecte-
week van 20 t/m 26 november 2023.
Ineke Antuma, collecte-coördinator
E: i.antuma@planet.nl of T: 06-012236266
 
 

KRAAM KERSTMARKT DIACONIE –
VOEDSELBANK
De Kerstmarkt is enthousiast bezocht en zo ook
onze kraam van de diaconie, waar spulletjes ver-
kocht werden voor ons najaarsproject. Aan het
einde van de markt was de kraam op een haar na
uitverkocht, met een mooi resultaat van € 433,75 
wat ten goede is gekomen aan het Najaarsproject
t.b.v Voedselbank

LEERHUIS / BIJBELKRING  GENESIS
De data waarop we in februari bijeenkomen zijn:
Dinsdagmorgen 7 en 28 februari in Het Dorpshuis. We
beginnen om half 11 en eindigen om 12 uur.
 
ds. Wim van der Kooij (06-47966127)
 
 

IMPRESSIE VAN DE KINDERKERST-
DIENST OP 24 DECEMBER zie pag. 9
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 foto drie koningen foto's: Rens Plaschek
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VAN DE OUDERENKRING
Na een zeer geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst
gaan we op dinsdag 7 februari weer een keer
Bingo spelen. We beginnen om 14.30 uur, locatie
Dorpshuis. U bent allen van harte welkom!
 
Namens de leiding,
Hennie van Hunen, tel. 026-35 11 147
 

UIT DE KERKENRAAD
Tijdens de opening van de vergadering ontspint zich
een gesprek over ‘verbondenheid’. Ds. Theo Pieter de
Jong heeft een schema gemaakt met de Dorpskerk in
het midden en de 4 vormen van verbondenheid
daaromheen: verbondenheid met God, met Schaars-
bergen, onderlinge verbondenheid en verbondenheid
met overige gemeenten. De aanwezigen geven op dit
schema aan welke sterke en zwakke punten zij erva-
ren. Grote lijn: Gemeente ”scoort” goed op onderlinge
verbondenheid, men is redelijk positief over de ver-
bondenheid met Schaarsbergen, twijfel over de ver-
bondenheid met God, ook de verbondenheid met
overige gemeenten (oecumene) “scoort“ wat lager.
Uit de notulen komt naar voren dat de heer Peter

Afscheid Emma Boomsma van de kin-
derkerk 8 januari

Offringa in een gesprek met ds. De Jong heeft aan-
gegeven wel ambtsdrager te willen worden. Hij gaat
deel uitmaken van de Kerkenraad. Op zondag 5 maart
zullen Henny Roelofsen, Peter Offringa en Monique
Steenkamer de gelofte van geheimhouding afleggen. 
Het koor A Capella Arnhem zal medewerking verlenen
aan de vesper op 22 februari. Op 3,4,en 5 april zal de
Dorpskerk tussen 19.30-20.00 open zijn. Er komt
hierover een mededeling in de Kerkklok met een op-
roep voor vrijwilligers die medewerking willen verlenen
aan deze korte gebedsdiensten.
Dit jaar zal er ook weer een Paasontbijt worden geor-
ganiseerd.
Er is een controle commissie voor jaarrekening van
kerk en diaconie samengesteld. Deze commissie
bestaat uit Teun Alblas en Willem Nijmeijer. De ker-
kenraad gaat daarmee akkoord.
Ds. de Jong geeft een toelichting op zijn opmerking
over een reis naar Engeland. Het gaat om de vraag
wat wij als Schaarsbergen kunnen leren van gemeen-
ten in /bij Londen. Hij heeft daar in het verleden goede
ervaringen mee opgedaan. Henny Beijer meldt dat er
via de Raad van Kerken contacten zijn met Croydon.
De aanwezigen willen dit punt laten bezinken. Het zal
terug komen in de vergadering van februari.
De kerstwandeling, waaraan een groot aantal families
uit Arnhem/Schaarsbergen en omgeving deelnam,
was een succes. Er is via flyers, op de facebookpagi-
na van ds. De Jong en Schaarsbergen en NextDoor
veel reclame voor gemaakt.
Er wordt enige kritiek geuit op de toegankelijkheid en
herkenbaarheid van de Kerstnachtdienst. 
Veel waardering voor de kerstdienst op eerste kerst-
dag.
Ook veel positieve geluiden over de Dienst op oud-
jaarsavond waarin ds. Sjoerd Muller voorging.
Henny Roelofsen meldt een stijgende lijn in het aantal
bezoekers van de digitaal gestreamde diensten, we
gaan in de richting 100 kijkers.
De datum voor de startzondag 2023 wordt 10 septem-
ber, er zal dan geen avondmaal zijn.
De beslissing over de datum van de dienst waarin de
overledenen worden herdacht komt in februari op de
agenda.
Ds. de Jong is op de hoogte van de gang van zaken
rond de dienst met Hemelvaart bij de familie Vare-
kamp.
Het preekrooster voor 2023, opgesteld door Jeske, is
beschikbaar.
Bij een terugblik op het verslag van de startzondag
draait het om de vraag: Hoe bouwen we samen aan
een toekomstbestendige kerk? Uit het verslag worden
2 kernvragen gedestilleerd: 1: Wat inspireert je (als
gemeentelid)? 2. Wat is je droom?
Wat ook aan de orde komt is de vraag welke beteke-
nis de Dorpskerk heeft voor de inwoners van Schaars-
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bergen. Er wordt besloten de gemeenteleden te be-
trekken bij het zoeken naar een antwoord/ plan als
reactie op bovenstaande vragen. Dit zal gebeuren op
een zondagmiddag na de dienst, met koffie en lunch,
zoals ook op de startzondag gebeurt. Deze middag
zal worden voorbereid door Riekje Groothedde, Wim
v.d. Kooij, Jeske Alblas en 1 of 2 anderen die benaderd
zullen worden.
De kerkenraadsvergadering van 6 april, 6 april is Witte
Donderdag, wordt verschoven naar 13 april, de mo-
deramenvergadering blijft staan op 3 april.
De cheque met de opbrengst voor de voedselbank
wordt tijdens de dienst op 15 januari overhandigd.
Henny Roelofsen deelt mee dat de collecte op de
kerstmarkt heeft 677 euro heeft opgebracht.
Tijdens de kerstwandeling en de beide kerstdiensten
is er geëxperimenteerd met het gebruik van een
QR-code voor de collecte, de ervaring is redelijk po-
sitief. Er wordt verder nagedacht over uitbreiding van
het gebruik van QR-codes voor inzamelingen.
 
Fred Bosman, scriba

HET WATERSCHAP
Op 15 maart zijn de provinciale verkiezingen maar ook
de verkiezing voor het bestuur van het Waterschap
Rijn-IJssel. Dit is ons waterschap. Wat voor functie
heeft het waterschap eigenlijk? En op wie moeten we
stemmen en waarom? Op Schaarsbergen woont
Margaret van Diermen en zij is lid van onze Werkgroep
Duurzaam Schaarsbergen. Zij zal ons bijpraten over
wat het waterschap eigenlijk doet voor ons en waarom
er elke vier jaar nieuwe mensen voor worden gekozen.
Margaret is van Water Natuurlijk.
U bent welkom in het Dorpshuis op woensdag 22
februari van 16.00-17.30 uur.
We zien u graag!
 
Werkgroep Duurzaam Schaarsbergen
 

JAARTHEMADIENSTEN
In de kerkenraad is besproken dat we graag een half
jaar lang elke maand een thema-dienst houden
rondom Bijbel en Duurzaamheid. In deze diensten
denken we na over het verband tussen ons geloof en
de aarde waarop we leven. Heeft ons geloof invloed
op ons karretje in de supermarkt? En op hoe we ons
geld besteden? En op wat er op ons bord ligt? En op
de kleding die we dragen? De vraag stellen is ‘m be-
antwoorden natuurlijk – maar er valt vast méér over
te zeggen (en te vragen…!) dan dat. Hoe we het
precies gaan vormgeven is nog niet helemaal helder,
maar wellicht dat er na de diensten, voor wie wil,
ruimte kan zijn voor een nagesprek en dat de
Schaarsberger werkgroep ‘duurzaamheid’ ook zal
bijdragen aan de diensten.
Hierbij in ieder geval de data en Bijbelgedeelten;
 
12 februari - over psalm 8.
19 maart (Laeatare) - over Leviticus 26:3-26 (ook
Avondmaalsviering)
16 april (Quasi Modo Geniti, zondag na Pasen) - over
Mattheus 6:19-34
14 mei (Rogate) - over psalm 65
11 juni (1e na Trinitatis) - over Genesis 2:4-25 &
Openbaring 11:15-19
 2 juli (4e na Trinitatis) - over Exodus 23:3-26

OPROEP!
Bij een kerkenraadsvergadering begreep ik dat er
in voorgaande jaren meerdere gemeenteleden
waren die graag meewerkten aan de diensten en
vieringen in de Veertigdagentijd door middel van het
voordragen van een gedicht, muziek, zang, etc.
Wat een mooi gebruik! Uiteraard kan dat dit jaar
ook. Als u of jij wilt meewerken, wilt u me daar dan
over aanspreken, bellen of mailen?
Bedankt!  
Ds. Theo Pieter de Jong
Dominee@dorpskerkschaarsbergen.nl
 

OPBRENGST COLLECTEN DECEM-
BER 2022
In de maand december hebben de collecten de vol-
gende bedragen opgebracht:
 
Datum   Diaconie    Kerk, gebouwen     Koffiepot       
                                   en terreinen
 
 4-12   €112,00      € 78,50       €29,50    
                                                                                   -
                                 
11-12      €   66,60        €   67,80                € 29,00
18-12      € 302,50        €   68,00                € 18,20     
24-12   I  € 305,24
24-12   II € 815,55        € 399,86
25-12      € 171,35        € 117,70
31-12      €   64,80        €   40,60
 
Tijdens de kerstmarkt is gecollecteerd voor de kerk
met een opbrengst van € 676,75.
Bij enkele collectes, nl. bij de kerstmarkt en op 24
december, is ook gebruik gemaakt van een QR-code.
Dit heeft in totaal ongeveer € 170,00 opgeleverd. Dit
bedrag is in bovenstaande collecteopbrengsten
meegenomen.
 
Henny Roelofsen
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SAMEN OP STAP IN FEBRUARI
Op donderdagmiddag 16 februari a.s. zijn we
welkom op Abdij Koningsoord bij onze ‘bu
ren’ in Oosterbeek. Het is de bedoeling dat
we daar om 14.00 uur zijn en na de Vesper
om 17.50 uur weer vertrekken.
Wilt u mee? Laat dat dan even weten aan
Gerra van Hunen. Er is een beperkt aantal
plaatsen.
De verdere info ontvangt u na aanmelding
via de mail op 13 februari. Gaat u mee uit
eten na dit bezoek, laat dat dan ook even
weten. Gerravanhunen@hotmail.com of
06-12868060.
 
 Gerra van Hunen
 

KINDERKERKNIEUWS
 Wat hebben we een prachtige dienst gehad op 8 ja-
nuari met het afscheid van Emma!
Jesse en dit keer Emma (Fabienne was één van de
Drie Wijzen op Kerstavond) waren samen met Debbie,
de Drie Wijzen die van het veld af kwamen lopen met
hun geschenken naar de kerk, waar de kribbe stond.
Na de woorden en de zegen voor Emma, mocht zij de
Driekoningentaart aansnijden! We hebben allemaal
gesmuld van de taart en uiteindelijk werd de bel geluid
door Hans Meijerink die de boon had gevonden in zijn
stukje taart! Hij kreeg als cadeautje een zaklamp,
zodat hij licht heeft in donkere tijden!

KERK OP SCHOOT
Wat was het leuk om tijdens onze DrieKoningen-dienst
op zondag 8 januari met vier jonge kinderen achter in
de kerk te zitten! We hadden ons voorbereid op wat
oudere kinderen, maar dit was een leuke verrassing!
 
Er waren tijdens de Kinderkerstviering met de wande-
ling meerdere jonge kinderen.
Nu heeft onze ds. Theo Pieter ervaring met “Kerk op
schoot” en daarom lijkt het ons goed om op 26 febru-
ari a.s. onze eerste ‘Kos’ te houden. Het gaat over ‘het
verdwenen lammetje’, u herkent het vast, het verhaal
over het verloren schaap en de goede herder. De
kinderen horen het verhaal en zingen er liedjes over.
Kinderen van 0 t/m 4 à 5 jaar en hun ouders zijn
welkom. Na de kerkdienst op 26 februari, terwijl de
mensen na de dienst gaan koffiedrinken om elkaar te
ontmoeten, verwelkomen wij graag jonge ouders met
hun kinderen in de kerk om er een half uurtje samen
te komen rond dit thema.
Hebt u kinderen of kleinkinderen voor wie deze ‘Kos-
’ geschikt zou zijn? Laat het hen weten!
Van harte welkom!
 
de kinderkerkleiding
 

WELKOMST- EN INFORMATIE
AVOND VOOR NIEUWE LEDEN
Als u dit leest is de welkomst- en informa
tieavond op 15 januari achter de rug. We
hopen dit soort avonden met een bepaalde
regelmaat te gaan houden voor nieuwe leden
of voor hen die er over nadenken lid te wor
den maar nog wat vragen hebben. Van harte
uitgenodigd als je zelf in het afgelopen jaar
lid bent geworden of er over nadenkt lid te
worden. Er is informatie over de gemeente,
we gaan in gesprek, er is ruimte voor vragen
en we hopen vooral op een gezellig samen
zijn zodat mensen hun weg in de gemeente
kunnen vinden. Van harte aanbevolen deze
avonden in de gaten te houden om er wellicht
gasten en anderen ook op te kunnen wijzen!

De komende tijd gaan we bekijken om met de kinde-
ren, als ze dat willen, naar de kinderdienst in Ooster-
beek te gaan, zodat we vriendschappen kunnen op-
bouwen en voortzetten met de jeugd die deelgenomen
heeft aan de vakantieweek vorige zomer.
 
Hartelijke groet van Chantal en Gerra
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WANDELING ‘FRISSE LUCHT
ARNHEM’
4 februari om 10.00 uur start de wandeling voor de
Dorpskerk. We wandelen ongeveer een uur. Jeske
Alblas verzorgt namens Frisse Lucht Arnhem deze
wandeling. Aanmelden is niet nodig.
 
Bij de wekelijkse stiltewandelingen kun je genieten
van de schoonheid van de natuur. Het groen in en om
Arnhem is als een cadeau dat ons rust biedt. Ervaar
de ruimte door dit cadeau uit te pakken. Ruimte om
bijvoorbeeld nieuwe dingen te ontdekken of om tot
jezelf te komen. Bewegen in de buitenlucht heeft een
positieve invloed op je concentratie en het bevordert
de creativiteit. Door de afwisseling van de landschap-
pen, de weertypes en de seizoenen beleef je steeds
weer iets anders.
 
Op zaterdagochtend laten we de hectiek achter ons.
We treffen elkaar aan de rand van de stad. In bos of
park, in weides of uiterwaarden. In alle windstreken
gaan we het halen: adem die beschikbaar is om te
gaan stromen, in onze poriën, in onze longen, in onze
geest.
 
Als bij het oplaten van een vlieger leggen we een
lijntje naar boven. Op zoek naar contact met dat wat
groter is dan onszelf. Het goddelijke dat we ontdekken
bij onze tocht door de natuur. In overweldigende
grootsheid of in kleine subtiliteiten.
Geïnspireerd door het christelijk geloof houden we een
meditatieve oefening, luisteren we een podcast of
neemt een gids je mee door de natuur. De meditatie
kan aan de hand van een tekst zijn, een gedicht, een
lied, een vraag. In ieder geval iets dat je vrijheid biedt
en dat je onbezorgd kunt aangaan, of naast je neer
kunt leggen.
 
Sta je stevig in je schoenen of ben je het even helemaal
kwijt: iedereen heeft behoefte aan momenten van
ontspanning en geestelijke opfrissing. Deze kun je
verwachten naast de lijfelijke ervaring van het wande-
len in stilte. Kleine lijntjes die we uitgooien in de lucht,
zoals bij de vlieger die opstijgt in de wind.
Kom met een open mind en laat je geest voeden met
frisse lucht.
 
Trek lekkere schoenen aan en ervaar met al je zintui-
gen frisse lucht.
 
Namens “Frisse lucht Arnhem,
Jeske Alblas
 

GEDICHT ‘KLEIN BEGIN’
Een waterdruppel die aanhoudt, holt een
steen uit.
Een klein onooglijk licht, verdrijft het
grootste duister.
 
Een woord van liefde dat aanhoudt,
verdrijft alle vijandschap.
 
Een kind dat bedelt om brood en onderdak,
zal uiteindelijk het voedsel worden
dat allen sterkt die durven verwachten
dat het anders wordt in kerk en wereld.
 
door Marinus van den Berg
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