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Daan geeft het goede voorbeeld
Daan van drie is één dag in
de week bij oma Marianne en
opa Piet die net als hij ook in
Ugchelen wonen. Steevast
maken ze met zijn drietjes
een wandelingetje door De
Goudvink. Het kan nog veranderen, maar nu is Daan
vastbesloten om vuilnisman te
worden. De buggy waarmee
hij tot voor kort werd rondgereden, is nu zijn vuilnisauto.
Tijdens de wandeling speurt
Daan de omgeving af op zoek
naar rommeltjes, zoals hij die
noemt. Die gaan in de tas en
thuisgekomen gaan ze in de
containers waarin ze thuishoren. Dan worden de handen
gewassen en heeft oma Marianne vast wel wat lekkers.
Liefst zou Daan de rommeltjes
met een knijper te lijf gaan.
maar dat komt nog wel. Moet
ook wel, want inmiddels is ook
het speelveldje aan de Zuster
Kleinstralaan toegevoegd aan
zijn werkgebied. ‘Kan dat niet
anders’, verzuchtte De Bron
in het vorig nummer. Dat kan!
Hou vol Daan!

Overweging
Hebt u ook wel eens het gevoel
dat u alles kwijt raakt?
Lees verder op pagina 7 >>
Eerbetoon aan een Ugchelse
kunstenaar
Jacques Maris
Lees verder op pagina 9 >>
Een hart onder de riem vanuit
de kerkenraad in coronatijd
Lees verder op pagina 13 >>

Laatste Bron
voor vakantie
Deze Bron is de laatste voor
de vakantieperiode. Uw kerk-/
dorpsblad is in augustus weer
terug, om precies te zijn 26 augustus. Vanaf dan ligt De Bron
weer iedere veertien dagen op
de deurmat. Kopij en advertenties voor die Bron nr. 13 moeten maandag 17 augustus om
19.00 uur binnen zijn.
Hester, Tineke, Warner, Simon,
Nico, Johan, Dirk, Theo, Teun,
Jan en alle overige Bron-vrijwilligers wensen u een goede
zomer toe.
Redactie De Bron

Ugchelse haiku
samen bij de plas
voor selfies in het warme licht
van de avondzon
Nico van Dam

De Bron, sociaal medium

Foto: opa Piet

Bronkerk quiz in Coronatijd
Nu ervaringen van “samen” door
de corona-maatregelen zo enorm
gereduceerd zijn, hebben we iets
bedacht dat wél kan. Een quiz
waar ieder, jong en oud, thuis aan
kan meedoen, wetend dat anderen dat ook doen. Met Bronkerkgerelateerde vragen. Onder het
motto van: “Ken je traditie, ken je
gemeenschap, ken je Bron (de Bijbel)”.
Je kunt alleen meedoen, of met je
partner, of als gezin, of een groepje
vormen (van maximaal 6 personen). Samen weet je immers meer
dan alleen!
De quizvragen zullen op zaterdag
27 juni op de website van de Bronkerk worden geplaatst
(www.bronkerk.nl), onder het kopje
DE GROTE BRONKERK QUIZ.
Wie geen computer heeft, kan de
vragen en het antwoordformulier op papier krijgen. Bel of mail
daartoe naar Patricia v/d Zwan:
5422382,

Op de foto Daan met de buit van
een rondje Goudvink.

Ben jij de nieuwe
bezorger(ster) van
de Bron?

jeugdouderling@bronkerk.n
Je kunt zelf kiezen wanneer je er
(gezamenlijk) voor gaat zitten. Ieder die meedoet belooft wel om
de antwoorden niet ergens in op te
zoeken, het gaat om de bagage die
we zelf met ons meedragen.
De antwoorden moeten vóór
woensdag 1 juli ingeleverd zijn, ofwel digitaal, ofwel in de brievenbus
van de Bronkerk. Vergeet daarbij
niet je (groeps)naam en adres te
vermelden. In de kerkdienst van
5 juli wordt een verbinding gelegd
met de quiz, en worden de winnaars bekend gemaakt. Zij zullen
persoonlijk worden bezocht en een
toepasselijke prijs krijgen.

Dit is de laatste Bron voor de
vakantie. Vanaf 26 augustus
zoeken we een nieuwe enthousiaste bezorger van dit
mooie Ugchelse huis aan huis
blad. Leeftijd vanaf 12 jaar.
Ook volwassenen die graag
in beweging zijn, worden van
harte uitgenodigd om te reageren.

Ga dit niet missen, ga er (samen)
voor en maak er wat van! Wij zijn
benieuwd.
Patricia v/d Zwan
Nelly de Boer
ds Eline van Iperen

Elke twee weken loop je een
wijk met 200 tot 300 Bronnen
tegen een vergoeding. Interesse? Wil je meer informatie?
Mail je gegevens naar:
Patriciavanderzwan59@gmail.com
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD

Verspreiding in Ugchelen:
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2650 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl
Druk: VESO, www.vanelst.org
Eindredacteur van deze Bron
Warner Bruins, tel. 5416403
Eindredacteur volgende Bron:
Hester Altink, tel. 06 14930648
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Volgende Bron verschijnt op 26 augustus
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 17 augustus 19.00 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382
PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder J. Visscher
Mobiel tel. 06-50525501
Predikanten:
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl
Kerkelijk werker:
R. Groen, tel.06-18270616
kerkelijkwerker@bronkerk.nl
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. A. van der Hart, tel. 5417571
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl
Kerkelijk bureau: voor collectebonnen
en vragen: kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286
Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en
NL88RABO0303318635
Meldpunt ziekte/herstel Bronkerkleden
mevr. B. Rigterink, tel. 5333718
meldpunt@bronkerk.nl
Meldpunt overlijden tel. 06-34827579
Meer informatie: zie Informatiegids
Bronkerk of www.bronkerk.nl
PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie Ugchelen:
Wijkagent: Petra van Doorn, 0900-8844
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Leo Mooijman, tel. 5428066
E-mail: info@dorpsraadugchelen.nl
Noaberschap Ugchelen
Wineke Blom, tel. 06-41816541
Floortje v.d. Heijden, tel. 06-41808328
Annemieke Debets, tel. 06-14976776
Vereniging Ugchelens Belang:
Dorpshuis: tel.nr.: 5335144
E-mail: secretaris@ugchelensbelang.nl
Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Oosting en Flenter
Bogaardslaan 56, tel. 5333361
Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei
C.J. Haverkamp en T. Mons
Bogaardslaan 56, tel. 5331510
Tijdens avond, nacht en in het weekend
tel. 0900-600-9000
Alarmnummer: 112
DORPSMELDPUNT

U kunt uw melding zowel telefonisch als
schriftelijk doorgeven aan de secretaris van
de Dorpsraad op telefoonnummer (055) 542
80 66 of per Email info@dorpsraadugchelen.nl
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Kerkdiensten
Lees dit samen met uw (klein)kind
Kindergebed
Lieve God,
Dank u dat het af en toe heel
mooi weer kan zijn.
Dank u ook dat de aarde zo
mooi is en dat er zo veel plekken zijn waar je op vakantie
naar toe kan gaan.
Wij bidden u dat wij alles goed
kunnen afronden voordat wij
op vakantie gaan en U ons
kracht geeft om de laatste
dingen te doen.
Wij bidden U ook voor oudere
mensen waarvoor op vakantie
gaan lastiger is.
Wilt u hen kracht geven en als
wij hen kunnen helpen wilt u
ons dan goede ideeën geven?
Wij bidden dit in Jezus naam,
Amen
Remko Groen
Uit de DNB
Geloofsopvoeding
Een mooie site over geloofsopvoeding Natuurlijk volgen
verschillende gezinnen uit
de kerk www.toetjesmoment.
nl waar tot en met juni elke
woensdag een vlog staat
maar wat ook een mooie site
is. Op https://www.abcvoorkinderen.nl/ zie je concrete
filmpjes, lees je verhalen en
vragen om als gezin het geloof met elkaar te delen. Loop
je tegen iets aan, deel het met
mij, ik denk graag met gezinnen mee. Remko Groen, kerkelijkwerker@bronkerk.nl
Tieners/jongeren
Het is mooi om contact te
houden met tieners en jongeren en ik doe dat ook graag.
Heel leuk om met ze te bellen
of te appen. Kent u een tiener
of jongere die ook wel contact
met mij wil? Mail:
kerkelijkwerker@bronkerk.nl
Kindernevendienst
Jongens en meiden! Er mogen weer een paar mensen
aanwezig zijn in de kerk. Misschien mag je zelf ook binnenkort weer een keer mee
naar de kerk? Het lijkt ons
heel fijn om jullie weer te zien!
In de komende kerkdiensten
is er gewoon weer een kinderpraatje. Luister je mee via
www.kerkomroep.nl?
En de website van Bijbelbasics weten jullie ondertussen
ook wel te vinden, toch? www.
debijbel.nl/bijbelbasics Hopelijk tot snel!
Dominee Eline en
dominee Regina

Vanaf 28 juni zijn de kerkdiensten in
De Bronkerk weer op zondagmorgen om 9.30 uur te bezoeken. Aanmelden is noodzakelijk, vanwege
de beperkte capaciteit i.v.m. RIVMmaatregelen. Aanmelden bij scriba
(0610917060). Bij het opstellen van
dit overzicht is nog niet alle informatie daarover bekend. Wij verwijzen
u dan ook voor gerichte informatie
naar de site van de betreffende kerken. De kerkdiensten in de Bronkerk blijven digitaal te beluisteren
www.kerkomroep.nl.Raadpleeg
de website van de Bronkerk
(www.bronkerk.nl) voor actualiteiten.
Ook de vieringen van de Emmaüsparochie worden via internet
uitgezonden. Zie hiervoor de website: http://www.emmaus-apeldoorn.nl.
Wanneer in Randerode de diensten
hervat zullen worden is nog niet bekend.
Zaterdag 27 juni
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zondag 28 juni
BRONKERK
09.30 uur: drs. K. Bulens (Apeldoorn).
ONZELIEVEVROUWEKERK–DIGIT
Zaterdag 4 juli
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zondag 5 juli
BRONKERK
09.30 uur: ds. E. van Iperen. Gezinsdienst
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zaterdag 11 juli
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zondag 12 juli
BRONKERK
09.30 uur: ds. A. R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zaterdag 18 juli
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zondag 19 juli
BRONKERK
09.30 uur: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zaterdag 25 juli
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zondag 26 juli
BRONKERK
09.30 uur: diaken Th. Van Driel
(Apeldoorn).
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zaterdag 1 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zondag 2 augustus
BRONKERK
09.30 uur: ds. A. R. Davelaar.

ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zaterdag 8 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zondag 9 augustus
BRONKERK
09.30 uur: ds. W. Kievit (Soest).
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zaterdag 15 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zondag 16 augustus
BRONKERK
09.30 uur: diaken Th. Van Driel
(Apeldoorn).
ONZELIEVEVROUWEKERK–DIGIT
Zaterdag 22 augustus
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
Zondag 23 augustus
BRONKERK
09.30 uur: ds. A. R. Davelaar.
Maltijd van de Heer
ONZE LIEVE VROUWEKERK - DIGIT
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 28 juni
Als voorganger heten wij bijzonder
welkom drs. Kees Bulens uit Apeldoorn
Uit Bijbel Basics: Het voorbeeld
van de drie dienaren. Op deze
zondag staat Matteüs 25:14-30 centraal: een voorbeeld van drie dienaren die allemaal uitgedaagd worden
om te zorgen voor het geld van een
rijke man.
Collecte bestemming: Eigen diaconie.
Zondag 5 juli
Dominee Eline van Iperen is onze
voorganger. Vandaag is er een gezinsdienst. Dat betekent in dit geval dat er in de week voorafgaand
aan deze viering een online quiz
wordt georganiseerd, waar jong
en oud, alleen of in groepjes aan
mee kunnen doen (zie voor verdere info elders in dit blad). In de
viering wordt daar verbinding mee
gelegd, worden de winnaars bekend gemaakt en wordt de dienst
meer dan anders afgestemd op de
kinderen.
Uit Bijbel Basics: Salomo wordt
koning. Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over Salomo. We lezen hoe
Salomo koning wordt, dat hij een
wijze koning is, en dat hij de tempel voor God bouwt. We lezen in
dit blok ook een wijsheidstekst uit
het bijbelboek Prediker. Op deze
zondag staat 1 Koningen 1:1-2:12
centraal: Salomo volgt zijn vader
David op als koning van Israël.
Collecte bestemming: Kerk In Aktie.

Voor alles is er een tijd in het
leven: om kinderen te krijgen en
om te sterven, om te zaaien en
om te oogsten, om te bidden en
om God te loven, om te werken
en om vakantie te vieren!
Zondag 12 juli
Onze voorganger is ds. Regina Davelaar.
Uit Bijbel Basics: Salomo is wijs.
Deze zondag is de tweede van een
blok met drie verhalen over Salomo.
Op deze zondag staat 1 Koningen
3:5-28 centraal: koning Salomo is
een wijze koning.
Collecte bestemming: Eigen diaconie.
Zondag 19 juli
Onze voorganger is ds. Eline van
Iperen.
Uit Bijbel Basics: Voor alles is er een
tijd.
Op deze zondag staat Prediker 3:18 centraal: voor alles in het leven is
er een eigen tijd.
Collecte bestemming: Eigen diaconie.
Zondag 26 juli
Vandaag mogen we diaken Theo
van Driel weer in ons midden welkom heten!
Uit Bijbel Basics: Salomo bouwt de
tempel.
Deze zondag is de vierde van een
blok met verhalen over Salomo.
Vandaag staat 1 Koningen 6:1-38
centraal: koning Salomo bouwt de
tempel voor God.
Collecte bestemming: Eigen diaconie.
Zondag 2 augustus
Onze voorganger is ds. Regina Davelaar.
Uit Bijbel Basics: Maak je geen zorgen.
Deze zondag is de eerste van een
blok met vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze
vier teksten laat Jezus als wijze leraar
zien. Op deze zondag staat Matteüs
6:25-34 centraal: Aan de hand van
voorbeelden vertelt Jezus dat God
elke dag met liefde voor je zorgt, en
dat je je dus geen zorgen hoeft te
maken over de materiële dingen. Het
is belangrijker om je op God en zijn
nieuwe wereld te richten..
Collecte bestemming: Eigen diaconie.

Vervolg op pagina 7 >>
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Zomer Challenge
bij TC Ugchelen
Wil je deze zomer sportief uitgedaagd worden en/of ben je op
zoek naar een sport die je goed
kan uitoefenen op anderhalve
meter? Ontdek tennis en doe
mee aan de Zomer Challenge van
TCUgchelen. De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap,
voor jong en oud, waarbij je een
aantal maanden (van 15 juni tot
30 september) vrij kunt tennissen.
Junioren betalen 25 euro, senioren 50 euro.
Voor meer informatie en aanmelden: www.tcugchelen.nl.

Politienieuws
De politie is druk met de ‘gebruikelijke’ meldingen: winkeldiefstallen,
afval storten, verdachte situaties,
hulpverlening,
geluidsoverlast,
diefstal uit auto, baldadigheid, een
aanrijding, plaats ongeval verlaten zonder gegevens bekend
te maken, Ierse klusjesmannen,
vernielingen, gestolen scooter en
(buren)ruzies.
De overlast van de jeugd rond
het park De Goudvink is redelijk
opgelost. Er zijn nog wat locaties
waar nog steeds meldingen over
binnenkomen, die houden we de
komende tijd nog in de gaten.
Wat opvalt zijn de whatsapp fraudes en oplichtingen. Blijf alert en
maak niet zomaar geld, ook al is
het maar 1 cent, over. De kans is
groot dat u dan te maken heeft
met een oplichter.
Tot slot wil ik u nog het volgende
melden: de komende periode,
t/m 25 augustus 2020, vindt het
spreekuur plaats in het politiebureau aan de Europaweg 79 te
Apeldoorn. Het Dorpshuis Ugchelens Belang is nog een aantal
weken dicht op de dinsdag en
aansluitend is het vakantie voor
de basisscholen en ook dan is er
nooit spreekuur.
Wijkagent Petra van Doorn
petra.van.doorn@politie.nl
Twitter: polhurk
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HUIDIGE SITUATIE IN HUISARTSENPRAKTIJK

Naar de huisarts? Eerst bellen!
Voor de medewerkers van de huisartsenpraktijken van
Oosting & Flenter en Ugchelse Kei is het erg belangrijk
te weten wie naar de praktijk komt en wie in de praktijk
aanwezig is. Neem daarom altijd telefonisch contact op
met de praktijk.
Voor zolang de maatregelen voor afstand houden gelden, blijft het belangrijk om ons contact zoveel mogelijk
op afstand uit te voeren. Er zijn dan ook veelal consulten
via de telefoon, beeldbellen of een e-consult.
Als u een afspraak heeft met de huisarts of assistente
vragen wij u bij de voordeur aan te bellen.
Voor een afspraak met één van de praktijkondersteuners

vragen wij u in uw auto te wachten op de parkeerplaats.
Zij komen u daar ophalen.
Indien u een afspraak heeft komt alleen! Kinderen mogen begeleid worden door éen begeleider. Begeleiders
van kinderen die voor een acute klacht komen, mogen
GEEN luchtwegklachten hebben. In dat geval moet een
andere begeleider worden gezocht.
Voor informatie over Corona of andere klachten kunt u
voor meer informatie kijken op: www.thuisarts.nl

Geen luchtwegklachten en/of koorts

Wel luchtwegklachten en/of koorts

Praktijk Oosting & Flenter, tel. 055-5333361
Praktijk De Ugchelse Kei, tel. 055-5331510

We doen zo veel mogelijk telefonisch, via e-consult of beeldbellen

We doen zo veel mogelijk telefonisch, via e-consult of beeldbellen.

Is er toch lichamelijk onderzoek
nodig? Dan wordt u uitgenodigd
op de praktijd.

Is er toch lichamelijk onderzoek
nodig, dan nodigen we u uit aan
het eind van de middag.

We plannen minder patienten in
dan anders om zo de wachtkamer
zo leeg mogelijk te houden.

U ziet dan niet standaard uw eigen
huisarts.

Van kinderkapper naar familiekapper
Geboren in Apeldoorn, 3 jaar woonachtig in Ugchelen aan de Jan van
Houtumlaan. Lisette Kerseboom,
moeder van 3 kinderen, is in 2018
als ZZP-er in Ugchelen begonnen
als kinderkapper. Na ruim 25 jaar in
verschillende kapsalons als herenen dameskapper gewerkt te hebben, vond ze het tijd om meer persoonlijke aandacht te besteden aan
haar klanten. “De kapsalons waarin
ik gewerkt heb, vond ik steeds meer
op een fabriek lijken. Daarom heb
ik gekozen om bij de mensen thuis
te gaan knippen” . Ook merkte ze
dat collega’s steeds vaker kinderen
‘naar haar toegeschoven’ om te
knippen. “Blijkbaar heb ik veel geduld met kinderen”. “Ik knip bij alle
MAM’s kinderopvangvestigingen,
ook in Ugchelen bij de Touwladder/Bouwhof”.
In de afgelopen 2 jaar is Lisette
van kinderkapper steeds meer een
familiekapper geworden. Ze geeft
aan dat in de ‘huiselijke sfeer’ ook
papa’s, mama’s, oma’s en opa’s
geknipt willen worden”. Kan allemaal in één moeite door. Op
afspraak, zonder te wachten en
“broertjes en zusjes spelen gewoon
door aan de keukentafel”. Ze krijgt
veel positieve reacties voor deze
‘dienstverlening’, ook van mensen
die slecht ter been zijn. Lisette
geeft aan zich vooral op Ugchelen
en Apeldoorn te willen richten. Op
dit moment komt de helft van haar
klanten uit Ugchelen. Als u ook in
uw eigen omgeving geknipt wilt

worden, maak dan een afspraak
met Lisette, ze knipt graag de hele
familie bij u thuis: www.familiekap-

per.nl. (zie ook de advertentie in
deze Bron).
red. Warner Bruins
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Ugchelen Bloeit!
Gereed voor de zomer
De laatste zaadjes zijn gezaaid en de planten staan op hun plek: de
Ugchelen Bloeit tuin, op de hoek Bogaardslaan/Hulkestein is klaar voor
de zomer.
Elke week wordt er een avond in de tuin gewerkt om het optimale uit de
planten te halen. De uitbundige bloei in het voorjaar willen we tot het
najaar doorzetten.
Er zijn nieuwe paden aangelegd zodat er rustig kan worden genoten.
Naast de twee hout stobben staat er nu ook een bank waar zittend naar
al het moois kan worden gekeken. Gebruik hem, hij staat ervoor! Hij is
zelfs zo breed dat de 1,5 m regel gehandhaafd kan worden!

Agenda
JULI 2020
21 juli		

Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

AUGUSTUS 2020
18 augustus
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
SEPTEMBER 2020
15 september
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
OKTOBER 2020
20 oktober		
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
NOVEMBER 2020
17 november
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
DECEMBER 2020
15 december
Besloten bestuursvergadering Dorpsraad
Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur houdt de wijkagent spreekuur in
het politiebureau aan de Europaweg. 79
De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor
verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deelneemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging
op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en filmbeelden en voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan.

Het is weer bijna zover…

Foto: Dirk Reiding

Hoewel het COVID-19 van alles heeft stilgezet, is de tijd tijdens de Corona-crisis gewoon doorgegaan. En nu is het alweer bijna zover dat de vakanties voor de deur staan. Gelukkig bieden de maatregelen om het virus
een halt toe te roepen steeds meer ruimte om toch dingen te ondernemen
en van het mooie weer te kunnen genieten. In Ugchelen gebeurt momenteel van alles waardoor de Dorpsraad het bordje ‘WEGENS VAKANTIE
GESLOTEN’ zeker niet op de deur kan gaan hangen en we gewoon door
zullen gaan met onze inspanningen voor ons mooie dorp.
Het bestuur van de Dorpsraad Ugchelen wenst alle inwoners, binnen de
mogelijkheden van de opgelegde Corona-maatregelen, een super fijne
vakantie en een fantastische zomer.

Zonnepanelenactie in jouw buurt
Met zonnepanelen kun je zelf energie opwekken en daarmee flink besparen op jouw energierekening.
En je draagt ook bij aan een beter
milieu! Het Regionaal Energieloket
en energiecoöperatie deA starten samen met de gemeente en
Energiek Apeldoorn daarom een
collectieve inkoopactie voor zonnepanelen in jouw buurt. Zodat jij, en
je buren voordelig en gemakkelijk
je eigen zonne-energie kunt gaan
opwekken.
Zo profiteer jij van
•De beste kwaliteit: de installateurs
kiezen speciaal voor jou de beste
opties
•Een scherpe prijs: door de actie
worden op veel woningen in de
buurt zonnepanelen geïnstalleerd.
De installateur kan dus efficiënter te
werk gaan en dat scheelt jou geld.
•Maatwerk: Iedere woning is an-

ders. Je krijgt altijd een persoonlijke offerte, helemaal aangepast op
jouw wensen.
•Gemak: wij helpen je van offerte
tot installatie, alles wordt geregeld.
Hoe doe je mee?
Wil je meer weten over de actie?
Ga naar de website van Energiek
Apeldoorn
www.energiekapeldoorn.nl/zonnepanelen en vul daar

jouw postcode in en je wordt automatisch doorgestuurd naar de collectieve actie voor jouw buurt! Aanmelden kan tot 24 augustus.
Nog meer energie acties
Wil je jouw huis helemaal klaar maken voor de toekomst? Dat kan! Na
de zonnepanelenactie volgen er dit
jaar nog meer energieacties. Gezamenlijk georganiseerd door de ge-

meente Apeldoorn, het Regionaal
Energieloket,
energiecoöperatie
deA en het platform Energiek Apeldoorn. Zoals een inkoopactie voor
isolatie en cadeaubonnen voor
gratis kleine energiebesparende
maatregelen in de tweede helft van
dit jaar.
Meer informatie hierover vind u
op de website www.energiekapeldoorn.nl/jouw-huis-toekomstklaar
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OVERWEGING

>> Vervolg kerkdiensten
Zondag 9 augustus
Onze voorganger is de ons zeer
bekende ds. Wim Kievit. Fijn dat
hij deze morgen bij ons is. Welkom!.
Uit Bijbel Basics: De balk en de
splinter.
Deze zondag is de tweede van
een blok met vier teksten uit het
evangelie volgens Matteüs. Op
deze zondag staat Matteüs 7:15 centraal: een voorbeeld van
Jezus uit de Bergrede waarin hij
oproept om voorzichtig te zijn met
je oordeel over anderen. Collecte
bestemming: Eigen diaconie.
Zondag 16 augustus
Onze voorganger is Diaken Theo
van Driel uit Apeldoorn, welkom!.
Uit Bijbel Basics: Een voorbeeld
over vergeven.
Op deze zondag staat Matteüs
18:21-35 centraal: een voorbeeld
waarin Jezus uitlegt wat vergeven
is en hoe je dat moet doen. Collecte bestemming: Kerk in Actie.
Zondag 23 augustus
Onze voorganger is ds. Regina
Davelaar. Wij vieren de maaltijd
van de Heer.
Uit Bijbel Basics: De belangrijkste regel in de wet.
Deze zondag is de vierde en laatste van een blok met vier teksten
uit het evangelie volgens Matteüs.
Op deze zondag staat Matteüs
22:34-40 centraal. Jezus laat hier
zien waar het ten diepste om gaat
bij de regels van God: God liefhebben met alles wat je in je hebt
en je naaste als jezelf. Collecte
bestemming: Kerk in Actie
Collectes in deze periode
Om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden hun collecte giften
voor kerk en diaconie te kunnen
overmaken in plaats van in de
collectezak te deponeren, volgen
hierbij de bankrekeningnummers
waarop men eventuele “collecte”giften kan storten:
Kerk: IBAN NL34 RABO 0393
4846 96, ten name van: PKN Gemeente te Ugchelen
Diaconie: IBAN NL72 RABO
0103 1157 73, ten name van: Diaconie Prot. Gemeente te Ugchelen. Beide colleges verzoeken bij
het overmaken te willen vermelden : “collectegeld voor de kerk”
resp. “collectegeld voor de diaconie”, zodat het doel duidelijk is.
BEREIKBAARHEID
PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur
op maandag, dinsdag en
donderdag - 06 12837524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur
’s morgens op maandag tot en
met vrijdag - 055 8438214

GUM MIJ MAAR UIT

“Gum mij maar uit, mijn leven is zinloos.”, zei de man
tegen me. Hij was zijn baan kwijt, zijn contacten, en
inmiddels ook zijn vrouw. Zijn eigenwaarde was tot
het nulpunt gedaald.
Toen vertelde ik hem het verhaal van die Afrikaanse
jongen.
De jongen is twaalf jaar, als zijn Vader tegen hem
zegt, “Je moet nu bewijzen dat je een man bent. Het
is de gewoonte in ons dorp dat jongens van twaalf
een nacht geblinddoekt in het oerwoud doorbrengen,
doorsta je die proef, dan mag je met de andere mannen mee op jacht, faal je, dan blijf je voor altijd achter
bij de vrouwen en de kinderen in het dorp.”
Zo gaan Vader en Zoon het bos in.
De ademhaling van de jongen is gejaagd, hij is bang,
na een uur lopen zegt de vader “Hier is het, je kunt
nog terug.” “ Nee”, antwoordt de jongen, “ik blijf.”
Zijn vader blinddoekt hem en zet hem op een boomstam. “Hou je taai en denk erom, je mag niet slapen”,
zegt de vader.
Dan is er alleen nog het geluid van het bos.

Een aap krijst, het bladerdak ritselt een vlieg landt op
zijn neus, in de verte blaft een hond de nacht doet
zijn intrede.
Zijn mond voelt droog zijn spieren zijn gespannen
dikke bosmieren zoeken via zijn been een weg naar
boven.
Af en toe zakt hij weg pas als de zon goed opkomt
werpt de jongen zijn blinddoek af en kijkt hij rond of
iemand gezien heeft dat hij sliep.
Als hij zich omdraait, ziet hij tot zijn verrassing…….
Zijn Vader zitten twintig meter bij hem vandaan.
De hele nacht zat zijn vader daar om te zorgen dat
zijn kind niets zou overkomen.
Zo moeten aardse vaders zijn. Zo zal God zeker zijn.
Hij zit veel dichterbij dan wij denken om te zorgen
voor zijn kinderen.
Gum mij maar uit, wat stel ik nou voor met mijn onzekerheid.
Denk dan aan de Afrikaanse jongen en zijn Vader.
Want God is veel dichterbij dan wij denken.
Bert Brink

IN MEMORIAM

HENK LEMS
° 10 mei 1957

† 4 juni 2020

Henk Lems, op een paar dagen
na 40 jaar getrouwd met Joke,
zijn grote liefde.
Hij is gestorven aan een ongeneeslijke ziekte die vorig jaar
zomer bij hem werd geconstateerd.
De aanvankelijke dreun van de
diagnose werd door hem omgevormd tot dankbaarheid over de
“bonustijd” die hij daarna nog
mocht beleven.
En daarin zien we de Henk ten
voeten uit: een man die, gegeven de situatie, altijd zocht naar
mogelijkheden om er wat van te
maken, te genieten van kleine
dingen en van het eenvoudige
leven. Hij wist dat het verspilde
energie was om je zorgen te
maken over dat waar je niets

aan kon veranderen. Richtte
zich liever op waar hij wél verschil kon maken en van betekenis kon zijn. Wat daar bovenuit
ging was niet aan hem, dat probeerde hij vol goede moed uit
handen te geven, hopend op
een goede afloop.
Het maakte hem tot een hoopvol en warm mens, de man van
Jokes leven, een fijne vader en
opa, een geziene collega. Betrokken bij anderen en bij wat er
om hem heen gebeurde, mensen accepterend zoals ze waren en in hun waarde latend, en
altijd op zoek naar wegen om er
samen iets van te maken.
Hij had zijn werk én zijn hobby
gevonden in het bezig zijn met
auto’s. De door hemzelf volledig
gerestaureerde Topolino was de
lieveling van de familie, vanwe-

ge de feestelijke ritjes waarop
hij zijn gezinsleden daarmee
trakteerde. Ook kamperen deed
hij graag, het basale leven vierend en genietend van wat dat
bracht. En de Bronkerk was
de plek waar hij zich geestelijk
thuis voelde en zich kon laten
bevestigen en opladen in zijn
geloof, hoop en liefde.
We hadden hem graag nog langer in ons midden gehad.
De afscheidsdienst was een
dankdienst om zijn leven. Waarin, als was het rechtstreeks uit
de hemel, de beloftevolle woorden klonken, die Henk zijn leven lang op de been hadden
gehouden: “Ik zorg dat er voor
jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal
jullie nieuwe hoop geven”.
Ds Eline van Iperen
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OP KOMST: EXPOSITIE JACQUES MARIS IN RANDERODE

Eerbetoon aan een boeiend kunstenaar
Vorig jaar overleed de bekende
Ugchelse kunstschilder Jacques Maris.
Bij leven had hij het voornemen
nu zelf in Randerode te gaan
exposeren.
Hij was immers één van de initiatiefnemers van de, al jarenlang
succesvolle, serie exposities.
Het mocht er niet meer van komen. Zijn weduwe, zoons en
dochter namen het initiatief om
alsnog een expositie samen te
stellen. Een unieke kans om
zijn, kwalitatief hoogwaardige,
werk te komen bekijken.
Een laatste kans wellicht. Komt
dat zien!
Jacques als leermeester.
Jacques was een bekend meesterschilder uit het kunstzinnig
roemrijke geslacht Maris. Heel
veel Ugchelenaren hebben les
van hem gehad; ze zijn door
hem geïnspireerd en hebben
door hem een hoger kunstzinnig en ambachtelijk niveau bereikt. Op diverse plekken in
Ugchelen gaf hij hen les: thuis
aan de Hoenderloseweg, boven
het Pannenkoekhuis of in de
Hamermolen. Zijn docentschap
was uniek, net als zijn persoonlijkheid.
Zijn aanpak was nu eens filosofisch, dan weer confronterend.
Maar altijd stimulerend om recht
te doen aan De Kunst. Zo werden er in de ene les levensbeschouwelijke gesprekken gevoerd, in een andere les kon hij
zomaar wat van zijn thee gieten
over het aquarelwerk van een

leerling om haar
de essentie van
het aquarelleren
leren: de durf om
het water te laten
vloeien.
Ongetwijfeld een
les die zij nooit
heeft vergeten…
Over thee gesproken: als Jacques geconcentreerd aan het
werk was kwam
het wel voor dat
hij zijn kwast ongezien in het glas
met thee doopte
dat Jannie voor
hem had klaargezet. Het is niet
bekend of hij dan
ook een slok nam
van het kwastenwater…
Jacques als uniek
kunstenaar.
Zijn breed palet aan vaardigheden zult u gaan zien als u
deze tentoonstelling bezoekt.
Hij was een vrije geest die zich
niet wenste te beperken tot één
discipline. En hij beheerste de
ambachtelijke kant van meerder genres en technieken. Daar
heeft hij hard aan gewerkt door
na zijn academietijd leerling te
blijven, door te experimenteren
en door te zoeken naar nieuwe
wegen. U ziet realistisch werk in
olieverf, stillevens geschilderd
met de precisie van een fijnschilder. Realistisch, maar wel
gecomponeerd om iets te tonen
van van de betrekkelijkheid van
het leven, van z’n eindigheid en
oneindigheid.
U ziet poëtische werken, dikwijls landschappen in pastel en
aquarel.
U ziet schetsen, penseeltekeningen, zeefdrukken, kleurrijk
avantgardistisch werk en surrealistisch werk waarin hij zijn
dromen en fantasieën verbeelde.
Een rijke tentoonstelling als
eerbetoon aan een veelzijdig
kunstenaar.
VOORBEHOUD
De organisatoren hopen dat
deze, door de corona uitgestelde, tentoonstelling nu in de zomeronderbreking van De Bron
kan worden geopend. Houdt

u daarom de berichtgeving in
kranten en huis-aan-huisbladen
in de gaten en attendeer elkaar
op de openingsdatum.
Expositie in verzorgingshuis
Randerode, Zr. Meyboomlaan
10, Ugchelen
Naar verwachting van 21 juli tot
21 september 2020
Organisatie: Rob Maris, Anneke
Hania, Gijs Maris en Jannie Maris
Foto: archief Jacques Maris
Tekst: Nico van Dam
Fotobijschriften:
Rechtsboven: ‘met gekramde
pot’ (olieverf op paneel)
Midden: ‘Bouw Altena 29-2’
(2008, olieverf op linnen)
Linksonder: ‘Boerderij bij Otterlo’ (1947, Oost-Indische inkt)
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Corona hulplijn
In Ugchelen werken Noaberschap en de Bronkerk samen
om aan mensen hulp te bieden
in deze Corona tijd. Wat betreft
hulp kunt u denken aan boodschappen doen, hondje uitlaten,
even een telefonisch gesprekje
dus ‘corona gerelateerde’ hulp.
Ook zijn er telefooncirkels waar
u aan deel kunt nemen. Voor
hulp kunt u bellen met:
Wineke Blom 06 41816541
Foortje van der Heijden
06 41808328
Annemieke Debets
06 14976776
Chris de Winter 06 10917060
Voor Apeldoorn en omliggende
dorpen is er ook de ONE hulplijn 055-3010548 Deze hulpdienst is bereikbaar van 09.00
uur tot 22.00 uur.

Waterlooplein
Geen inname goederen WPU
Gedurende de zomermaanden
kunt u voorlopig geen
goederen brengen voor de Waterloopleinmarkt.
We plaatsen een bericht in de
Bron of op de website
van de kerk als dat weer mogelijk is.
Voor informatie
www.bronkerk.nl
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LEUK, LEERZAAM MAAR VERMOEIEND

Techniektraining bij Albatross groot succes!

Op vrijdag 29 mei is de Albatross voetbalschool met
succes van start gegaan! Tot de zomervakantie is deze
elke vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur. Deze commerciële
voetbalschool is geheel gratis (!) voor leden van Albatross en is bedoeld voor de JO9 t/m JO12 (na de zomer
ook voor de JO13). De trainingen zijn van hoog niveau
en worden gegeven door gespecialiseerde externe
techniektrainers. Zo krijgt ieder kind de kans om zich te
ontwikkelen als voetballer en word je misschien wel net
zo goed als Hakim Zyjech!
De voetbalschool telde bij aanvang al zo’n 40 gemotiveerde kinderen. De trainers, onder andere van Vitesse, Gelderse Keeperschool en CSV, hadden er ook zin
in. “Het is super om de kinderen voetbaltechnieken te
leren, waar ze een betere speler van worden. Draaien,
bewegen, schieten, dribbelen en pasen. Eèn worden
met de bal. Het is gaaf om dat over te brengen op de
jeugd”.
De voetbaltoppers zelf waren blij dat ze met de Alba-

tross Voetbalschool nieuwe technieken konden leren.
“Het was leuk en leerzaam, maar wel vermoeiend. Het
helpt me om een betere voetballer te worden, want ik
wil later prof worden”, alsdus Joris van JO10-1. Ook
Tom van JO12-1 kwam moe, maar voldaan van het
veld: “Ik vind techniek erg belangrijk om anderen uit te
spelen en een goede pass te geven”. Andere enthousiaste reacties vanaf het trainingsveld waren: “Ik vind
het heel erg leuk. Ik leer door vooral dingen goed te
herhalen” en “Ik leer harder rennen, meer door te zetten en allerlei trucjes”.
Wil jij ook meedoen? Dat kan natuurlijk!
De Albatross Voetbalschool is er tot aan de zomervakantie iedere vrijdagmiddag van 15:30u tot 17:30u.
En gratis voor Albatross leden van de JO09 t/m JO12.
Maar ook als niet Albatross lid kun je tegen een kleine
vergoeding meetrainen. Meld je dan aan door een mail
te sturen naar techniektraining@uvvalbatross.nl.

Koersbal-winnaar toch geëerd
ReparatieCafé
nog niet open
Het Coronavirus zorgt ervoor
dat het ReparatieCafé niet meer
voor de vakantie zal opengaan.
Het team zal de zomertijd gebruiken om, samen met de beheerders van het dorpshuis, te
bekijken hoe een ReparatieCafé in het “nieuwe normaal” kan
gaan werken.
Het team hoopt op een fijne en
mooie zomer voor iedereen. In
de eerste Bron na de vakantie
laten we weten hoe we verder
gaan.

Aan het einde van het seizoen is er bij het koersballen
altijd een clubwinnaar. De
stand van elke speelmiddag
wordt keurig bijgehouden in
de computer. Maar ja, nu
konden we de ‘competitie’
niet afmaken.

Degene die op 11 maart bovenaan stond, heeft nu de
medaille ontvangen; niet op
feestelijke wijze bij de laatste soos-middag voor de
zomerstop, maar gewoon
bij de voordeur van zijn
huis. Op afstand zijn de felicitaties overgebracht voor
deze knappe overwinning!
Jan Kuijt deed bij zichzelf
de medaille om! De winnaar
van vorig jaar, Henk Oosterkamp, moest de eerste plek
aan hem afstaan en kwam
dit jaar op een verdienstelijke tweede plaats.

Dat is natuurlijk in het hele
land bij alle sporten ook het
geval. Soms is er dan geen
kampioen of promotie, zoals bij het voetbal. Maar dat
doen we bij de Soos dus
niet; we wijzen wél een winnaar aan!

Het blijft nog maar de vraag
of we nà 1 september weer
kunnen starten. Tot die tijd is
UB nog gesloten voor verenigingen en is alleen de
horeca open.
Areke van Dam,
secr. Soos 55+ UB

Na 11 maart kwam er abrupt
een einde aan de gezellige soos-middagen van de
Soos 55+ UB, zoals bekend
door de corona uitbraak. Alle
deelnemers vonden dat héél
erg jammer, maar gezondheid gaat altijd voor!
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KERKENRAAD BRONKERK SCHRIJFT

De kerk dat zijn we samen
Vakantiegeld
Samen Delen 2020:
een groot succes
Dit jaar is er een recordbedrag
geschonken: € 124.547,93.
Om stil van te worden. En om
tegen alle gevers te zeggen:
dank u wel!
Dank u wel voor het vertrouwen in deze actie van de kerken In Apeldoorn en Ugchelen. Fijn dat zoveel mensen
geloven in samen delen!
Er zijn ook meer aanvragen
dan vorig jaar: ongeveer 700
aanvragen zijn goedgekeurd.
Dat betekent dat 700 huishoudens een bedrag ontvangen
van gemiddeld ongeveer
€ 175,-- .
Het definitieve bedrag dat
mensen ontvangen, is afhankelijk van de gezinssituatie.
Binnenkort gaan de vrijwilligers op pad om te zorgen dat
het vakantiegeld bij de mensen komt. Dit doen we zorgvuldig, in lijn met de geldende
hygiënemaatregelen.
Een groot compliment is op
zijn plaats voor alle vrijwilligers die veel werk hebben
verzet om deze actie weer tot
een succes te maken.

We leven nog steeds in een tijd waarin het parool is:
afstand houden van elkaar. We houden ons aan allerlei
regels en voorschriften, want we voelen ons verantwoordelijk en willen niemand met dat gemene coronavirus aansteken en ook zelf niet aangestoken worden.
Maar wat doet dat met ons? Deze afstandelijkheid doet
pijn. We zijn onze onbevangenheid kwijt, draaien om
elkaar heen. We worden het beu, dat
corona ons dagelijks leven blijft bepalen ook al wordt
de speelruimte groter.
En we vragen onszelf af: Hoe kunnen we zo elkaar tot
naaste zijn?
We kunnen elkaar ontmoeten, elkaar weer zien. Dat
is fijn, het doet ons weer ademen, het geeft ons lucht.
Maar we missen het elkaar liefdevol kunnen aanraken.
We missen het contact met de kinderen. Hoe was dat
voor hen om lange tijd niet naar school te kunnen, thuis
les te krijgen, geen contact met hun vriendjes en vriendinnetjes, op elkaars lip te zitten en op hun ouders lip,
geen kindernevendienst, feestje in de kerk, of kerk op
schoot?
Het raakt ons dat Duikeruit, het samen eten op zondagmiddag voor de ouderen, niet kon doorgaan. We weten
hoe zij naar deze etentjes uitkeken. Hoe belangrijk het
voor hen is om elkaar te ontmoeten en te praten. Wat
zou het fijn zijn als dit binnen niet al te lange tijd weer
opgestart kan worden.
Zoveel activiteiten moesten we afblazen. Denk alleen
al aan de Waterloopleinmarkt. We hadden uitgezien
naar een groot feest om het 50-jarig jubileum te vieren.
Ook de mogelijkheid om fysiek de kerkdiensten bij te
wonen was er niet. Wat missen we de onderlinge gesprekken en het gezamenlijk koffiedrinken na afloop.
En we leven mee met allen die ons dierbaar zijn en
die zich door de crisis nog meer alleen en eenzaam
voelen. We leven mee met hen die ziek zijn door corona of anderszins. Het doet ons pijn dat mensen in
verpleeg- en verzorgingshuizen geen bezoek konden
ontvangen, hun kinderen en kleinkinderen niet konden
knuffelen. Die afzondering gaat tegen alle menselijke
aard en behoefte in.

Bronkerk is open in vakantieperiode
Gedurende de maanden juli en augustus is de Bronkerk in Ugchelen
geopend op dinsdag, woensdag en
donderdag van 11.00 – 15.00uur.
Belangstellenden uit het dorp of omgeving, maar ook vakantiegangers
kunnen dan een kijkje nemen in de
kerk. U kunt er luisteren naar muziek,
een kaars aansteken of tot rust komen
in een moment van stilte of bezinning.
Tijdens de openstelling is er een schilderijenexpositie van beeldend kunstenaar Ronald de Jong. Hij maakt
schilderijen in een lyrisch abstracte
stijl, waarbij hij gebruikt maakt van
verschillende technieken zoals olieverf, pastel en acryl.
Ook schuwt hij het collage-element
niet en experimenteert hij graag
met allerhande materialen zoals bijv.
boomschors en zand .
Zijn schilderijen zijn over het algemeen expressief van karakter wat
betreft kleur en vorm en doen een
beroep op de fantasie en het voorstel-

lingsvermogen van de toeschouwer.
Wel blijft zijn liefde voor de
natuur(organische vormen) duidelijk
te herkennen.
Ook houdt hij zich bezig met digital art
painting Hij gebruikt hiervoor zelf gemaakte foto’s die hij bewerkt tot nieuwe composities. Deze werken worden
afgedrukt op dibond en canvasdoek.
Ronald is (na een opleiding aan het
Koninklijk Conservatorium in Den
Haag) werkzaam als toonkunstenaar,
organist, componist, docent en koordirigent.
Website : www.rdejong.exto.nl
Voor de expositie in Ugchelen heeft hij
22 werken uitgezocht. Waaronder
acrylverf schilderijen, pastel en digital
art, zodat men een goed overzicht
krijgt van hetgeen hij maakt.
Op woensdag 22 juli om 13.30 uur zal
Ronald de Jong te beluisteren zijn op
ons orgel in de Bronkerk.
informatie: Bea Rigterink
tel. 06 517 06 301

Dat geldt zeer zeker voor hen die in de afgelopen tijd
hun dierbare moesten loslaten. Hoe verdrietig voor
hen, dat we hen niet de hand konden schudden, niet
konden omhelzen, het afscheid niet gezamenlijk konden beleven. Dat doet zeer.
Ook als kerkenraad houdt dit alles ons bezig. Er gebeurt veel achter de schermen. Stapje voor stapje werken we toe naar kerkdiensten die niet alleen via internet
worden uitgezonden, maar ook weer bijgewoond kunnen worden door gemeenteleden, na 1 juli door maximaal 100 mensen. Als kerkgemeenschap moeten we
ons ook houden aan allerlei overheidsvoorschriften en
regels. Hoe begrijpelijk ook, het doet ons pijn dat veel
mensen nog niet de stap durven nemen om een kerkdienst bij te wonen.
Via de digitale nieuwsbrief, de predikanten, ouderlingen, contactpersonen en telefooncirkels proberen we
het contact met u te onderhouden. Ook het contact met
het dorp vinden we belangrijk. De kerk is immers meer
dan een gebouw. De kerk dat zijn wij, dat zijn wij samen.
Als u iets mist, een vraag heeft, of een suggestie, neem
dan contact met ons op. Ook deze zomermaanden willen we er voor u zijn. Zie het colofon voor onze contactgegevens.
Wat we u ook mee willen geven is, dat wij iedere dag
opnieuw een keuze kunnen maken hoe wij in het leven
staan.
Misschien kunnen deze gedachten u inspireren.
“Ik richt me op wat goed is voor mij
Ik richt me op wat ik heb te doen
Ik zal standvastig zijn,
En ik weet: God geeft mij de kracht die ik deze dag
nodig heb.
Dat is genoeg voor vandaag.
Morgen geeft Hij mij wat ik morgen nodig heb.”
We wensen u een goede zomer.
Namens de Kerkenraad
Anja van der Hart, voorzitter
Chris de Winter, scriba
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OPENING IN JULI

Een verademing

Nieuwe cafetaria aan Ugchelseweg
Als ik een dagboek zou bijhouden, dan zou ik daar de afgelopen week in hebben gejubeld
over de eerste opname-kerkdienst-met-bezoekers. Wat een
verademing om niet meer tegen
een microfoon aan te praten en
constant een lege kerk voor je
te zien, maar weer ménsen te
zien! Oogcontact te hebben! Te
kunnen zien hoe mensen betrokken zijn, hun lichaamstaal te
kunnen zien. Heerlijk! De hele
kerkenraad was er, die eerste
keer. De kerk was weer aangekleed! Er stonden weer bloemen
op tafel, de kleur van het antependium paste weer bij de tijd
van het kerkelijk jaar, ik had zelf
mijn toga weer aangetrokken, er
was weer een consistoriegebed
in de kerkenraadskamer, we
kwamen weer plechtig de kerk
binnenlopen aan het begin, en
er was weer een (nep)handdruk
om de verantwoordelijkheid van
de dienst over te dragen. En op
‘t eind kon ik weer een zegen
geven met het vertrouwde gebaar daarbij. Gegeven de kaalheid, het uit-beeld-zijn en het
emotionele droogstaan dat daar
het gevolg van was, was dit een
enorme stap vooruit. Het ontroerde mij. En maakte me weer
bewust van hoe erg het was, en
is. Natuurlijk, we zijn er nog lang
niet. Vooral het niet samen mogen zingen, zet nog een grote
rem op het volledig kunnen beleven van wat een kerkdienst
zoveel waarde geeft. Maar toch
was het een verademing, gegeven waar we vandaan komen.
ds Eline van Iperen

Schoonmaken
Joodse begraafplaats
Zoals elk jaar doet de kleine
Joodse gemeenschap in Apeldoorn weer een beroep op vrijwilligers om te helpen bij het
schoonmaken van de begraafplaats.
Al hebt u maar een paar uur beschikbaar, alle hulp is welkom
en voor koffie en thee wordt gezorgd. Corona maatregelen zijn
van kracht.
Maandag 31 augustus t/m donderdag 3 september,
vanaf 9.15 uur.
Locatie: Arnhemseweg 217.
E-mail: marleo.ijkel@hetnet.nl

Foto: Dirk Reiding
Ugchelen heeft er vanaf volgende maand een
cafetaria bij. Als alles meezit, opent Charly
op woensdag 1 juli de deuren op de plek waar
café Back in Town was gevestigd.
Halverwege juni wordt er nog druk geklust op
de hoek van de Ugchelseweg en de Ugchelsegrensweg. “Eigenlijk wilden we al eerder open,
maar vanwege corona is dat niet gelukt”, vertelt Remco Bruil namens Charly. Ugchelen is de
twaalfde vestiging van de cafetaria-keten, met
filialen door heel Apeldoorn. Het dorp, dat al een
snackbar heeft, stond volgens Bruil al jaren op
het verlanglijstje voor de opening van een nieuwe zaak.
Wat meteen opvalt, is dat het interieur natuurlijke, houtachtige elementen bevat. “De kleurstelling is inderdaad heel anders dan wat mensen van ons gewend zijn”, zegt filiaalleider Bart
van Dijkhuizen. Hij gaat straks van start met een
team van zes medewerkers. Ugchelenaren kunnen volgens hem rekenen op ‘gastvrijheid en
kwaliteit’. Op de vraag waarin Charly zich onderscheidt, antwoordt hij glimlachend: “We staan
bekend om onze satésaus en burgers. Verder

komen er steeds meer vegetarische en glutenvrije producten in het assortiment. Ook hebben
we 24 soorten schepijs.”
Bruil vult aan dat de cafetaria energieneutraal
werkt. “In de keuken hebben we geen gasaansluiting, en er worden zonnepanelen geplaatst.”
De architectuur van het pand lijkt geïnspireerd
op het vroegere dorpscafé. Naast de cafetaria
is overigens ruimte voor een nieuw café, met ingang aan de Ugchelsegrensweg. Wanneer die
wordt geopend, is echter nog onduidelijk. Boven
de zaak komt een appartement.
Vorig jaar kwam Charly in het nieuws vanwege
zorgen uit het dorp over parkeeroverlast. Er is
ruimte voor acht parkeerplaatsen. “Ik denk niet
dat dat overlast gaat geven”, zegt Bruil daarover. “Sommige vestigingen hebben zelfs drie
parkeerplaatsen, en dat gaat eigenlijk altijd wel
goed. We zijn geen restaurant; het gaat vooral
om afhalen.”
Klanten kunnen een aantal openingsacties met
korting tegemoet zien. “We hebben er heel veel
zin in”, aldus Van Dijkhuizen.
Simon Haverschmidt

Audio-leerhuis experiment wordt voortgezet
In de vorige Bron attendeerden we u op een experiment:
een audio-leerhuis voor op uw
balkon of achtertuin! Ondertussen staat het eerste onderwerp
op de website www.bronkerk.
nl. Het is een inleiding op de
apostel Paulus. In wat voor
wereld leefde hij, wat was de
politieke realiteit in die tijd? Hij
was een Farizeeër, maar van
welke school en wat was zijn
denkwereld? De ontmoeting
met Christus veranderde zijn

denken, maar wat veranderde
er precies? Ondertussen is Bas
Stigter druk bezig met deel 2 en
3, dus houd onze website in de
gaten!
In juli zal Regina Davelaar een
opname op de website plaatsen
over geloven in een postmoderne wereld. Leidraad is het boek
van filosoof John D. Caputo,
‘Hopeloos hoopvol’. Wat als je
anders bent gaan geloven dan
vroeger? Wat als zekerheden
wegvallen? Wat blijft er over?

Caputo heeft het over het nihilisme van genade. Wat dat inhoudt, zoeken we uit.
We vinden het leuk als u meeluistert, meedenkt, reageert en/
of u opgeeft voor een gesprek
over één van deze onderwerpen.
Regina Davelaar, 06-12837524
email: predikantRD@bronkerk.nl
Bas Stigter, 06-25034543
e-mail: baseline.he@upcmail.nl
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De groeten van mevrouw Verhoeven
Jarenlang woonde mevrouw Verhoeven achter de Bronkerk, nu in
Ste Marie. In het weekend bereikt
ze de respectabele leeftijd van 90
jaar. Zij is zo’n lieve, dappere en
behulpzame dame; ze verdient het
in het zonnetje gezet te worden,
vinden veel mensen onder wie
haar dochter José.

Vakantie
Wat kun je uitkijken naar de vakantie. Heerlijk even niets. Alles mag, niets moet. “Vakantie
is andere dingen doen”, zei mijn
moeder, daarmee bedoelend dat
er in de vakantie nog voldoende
klusjes in en rond het huis op me
lagen te wachten. Na de klusjes
gingen we samen bivakkeren in
een veel te vol huis bij familie in
Zeeland. Het was gezellig en de
herinneringen zijn goed.
Iets anders doen of het anders
doen heeft de afgelopen maanden veel mensen creatief gemaakt: digitaal onderwijs, beeld
bellen, zoom vergaderen, drive
thru verkoop, het aanbod van lokale ondernemers. Velen ontdekten een andere wereld.
En is dat nu niet precies de kern
van vakantie, andere dingen
ontdekken. De ‘coronavakantie’
leerde ons zien wat waardevol is:
vrienden, familie, vrijheid, werk,
gezondheid, de club, de kerk.
Wat zijn we gaan missen of waar
werden we blij van dat het stopte?
Deze verplichte ‘vakantie’ liet ook
een andere kant van onszelf zien.
Wat maakt je gelukkig, wat geeft
je plezier en om het groots te zeggen ‘zin aan je leven’. Relaties en
verhoudingen kwamen in een ander daglicht te staan.
Gelukkig mag er steeds meer en
kunnen we weer denken aan een
echte vakantie. We mogen weer
naar musea en kerken, naar het
strand en op gepaste afstand op
een terras zitten. Maar moet je om
dit geluksgevoel te ervaren in een
coronajet stappen om voor €290,een weekje in een steriel vakantieresort gedropt te worden?
Hoe geruststellend, mocht het mis
gaan, je wordt thuisgebracht….
Ieder zijn plezier en wellicht goed
voor de malaise in de luchtvaart,
maar misschien is het alternatief
het overwegen waard; dichter
bij huis, op de fiets, wandelen,
ontdekken hoe mooi ons eigen
landje is, te beginnen bij onze omgeving. Anders, maar niet minder
of slechter.
Misschien zelfs beter! De locals
en het milieu zullen ons dankbaar
zijn.
Fijne vakantie!

De Bron sluit zich graag aan bij de
felicitaties: op een lang en gezond
gelukkig leven!
(Het was een met de hand geschreven berichtje en een afgedrukte foto. Kreeg een plekje in De
Bron, die al jaren het sociale medium bij uitstek van Ugchelen is.)

Schoolbeek krijgt opknapbeurt
Gemeente Apeldoorn en Waterschap Vallei en Veluwe werken
samen aan het herstel van de
Schoolbeek. De voorbereiding
loopt: er is een voorlopig ontwerp
gemaakt. De werkzaamheden
starten naar verwachting eind dit
jaar of begin volgend jaar met het
verleggen van kabels en leidingen
in de Ugchelseweg. Pas na het
broedseizoen van 2021 starten
de echte beekwerkzaamheden.
U kunt de plannen nu wel alvast
bekijken en hier voor 4 juli op reageren als u dat wilt. Dat kan via de

website van de gemeente.
Maatregelen
De maatregelen omvatten o.a.
opschoonmaatregelen en groot
onderhoud aan de beek. Verder
maken we de beek geschikt als
leefgebied voor de beekprik. En
we passen de randen van de beek
op veel plekken aan. Hiermee willen we de natuur en het waterbeheer versterken, de geschiedenis
van het gebied beter zichtbaar
maken en de mogelijkheden voor
recreatie vergroten.

Gratis proefles
tennis voor jeugd
Tennisclub Ugchelen stelt jong Ugchelen, van 4 tot en met 16 jaar, in
de gelegenheid kennis te maken met
tennis. Op zaterdag 4 juli (van 12.00
tot 13.00 uur) en zondag 5 juli (van
13.30 tot 14.30 uur) zijn op het sportcomplex aan de Ugchelsegrensweg
10 tennistrainers van Gelre Tennis
aanwezig om de jonge sporters de
eerste beginselen bij te brengen. De
proeflessen zijn gratis; wel van tevoren opgeven via info@gelretennis.nl.

TE HUUR:
zeer LUXE en RUIME
bovenwoning met een oppvl. van
meer dan 200m2.
Gelegen in Ugchelen nabij bossen.
Voor inlichtingen, mail naar;
henk8769@gmail.com

Reacties
Aanwonenden hebben juni een
persoonlijke brief ontvangen. Op
de website www.apeldoorn.nl/
schoolbeek vindt u een overzichtskaart en een beschrijving van de
maatregelen. Via het reactieformulier kunt u reageren. Waar nodig
en mogelijk verwerken wij uw reactie in het definitief ontwerp. Een
persoonlijke afspraak inplannen is
ook mogelijk, als u dat wilt.

Kit’s kindervakantieweken
In juli en augustus organiseert
Kitty van Zwieten twee vakantieweken voor kinderen van 5 t/m
12 jaar. Het thema van deze weken is ‘Het circus der dieren’. Samen met ezels, paarden en hond
wordt een leuke circusvoorstelling gemaakt. Aan het eind van
de week is er een echte voorstelling voor de ouders. Uiteraard
gaan we elke dag de circusacts
oefenen, maar er is ook genoeg
ruimte om een spelletje te doen,
creatief bezig te zijn, lekker te
knuffelen met de dieren en ze te
verzorgen. De hele dag lekker
buiten, maar bij een flinke bui is
er gelegenheid om in de stallen
te schuilen.

Je geeft je op voor de hele week,
van maandag t/m vrijdag, dagelijks van 9.00 uur tot 16.30 uur. Op
vrijdagmiddag is de voorstelling
voor ouders, broertjes, zusjes, opa
en oma. De kosten voor een week
zijn €150,00. Dit is inclusief, fruit,
wat lekkers, drinken, en materialen. Je lunch moet je zelf meebrengen.
Wil je meedoen? Geef je dan snel
op, want het maximum aantal kinderen per week is 6. Je kan je opgeven voor
week 1: 27 t/m 31 juli, of voor week
2: 3 t/m 7 augustus. Stuur een email naar kit.mail@kpnmail.nl of
stuur me een appje, 06 55390631.
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