Uitgever: Bronkerk Ugchelen

In gesprek met
stadsdeelwethouder
Jeroen Joon
Wilt u iets vertellen of heeft u
een vraag voor Jeroen Joon,
de stadsdeelwethouder voor
Ugchelen? Dat kan! Elke
maand (video)belt wethouder
Joon met inwoners Ugchelen
en Apeldoorn Zuid.
Het eerstvolgende moment
is vrijdag 12 februari a.s.
tussen 9.00 en 10.00 uur. U
kunt zich aanmelden door
een mailtje te sturen naar
wethouderjoon@apeldoorn.nl.
De wethouder belt u dan op
voor een gesprek.
Jeroen Joon is stadsdeelwethouder voor het dorp
Ugchelen en de wijk Apeldoorn
Zuid. Dat betekent dat hij speciale aandacht heeft voor het
dorp. Voor de coronacrisis
was hij regelmatig te vinden in
Ugchelen. Jeroen Joon: “Ik
vind het belangrijk om te horen
wat er leeft. Wat mensen prettig vinden aan het wonen en
werken in Ugchelen. Maar ook
waar ze tegenaan lopen en
waar problemen zitten. Juist in
deze corona-tijd is het belangrijk dat mensen hun verhaal
kwijt kunnen. Ik kan nu niet zo
makkelijk op mensen af stappen, vandaar dat ik iedereen
van harte uitnodig om even te
bellen!”

Ugchelse tanka
over de gangen
van het verstilde Gelre
lopen eenlingen
op afstand, achter snoetjes
op hun hoede voor elkaar
Nico van Dam

Keien van schrijvers
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Kraak de
‘Watercode’

Eindelijk sneeuw!

In de Bronkerk vinden we het tijd om
weer eens een spel te organiseren
waaraan mensen thuis vanachter
hun laptop mee kunnen doen. Jong
en oud, individueel of in kleine groepjes, wat je maar wilt, binnen de mogelijkheden die er zijn. In juli hadden
we een quiz gemaakt: “Ken je gemeente, ken je traditie, ken je Bron”.
In de aansluitende viering werd er
stil gestaan bij de antwoorden, werd
de winnaar bekend gemaakt en tot
koning gekroond. Want, zo lieten we
ons door een Bijbelverhaal vertellen,
een goede koning kent zijn mensen,
kent de geschiedenis en weet dat hij
als koning niet God zelf is.
Nu hebben we een vragen- en opdrachtenspel gemaakt met als titel:
‘Kraak de watercode’. Alle vragen en
opdrachten cirkelen rond het thema
‘Water’. Met de goede antwoorden
kan er een code worden gekraakt
en die geeft informatie over wat er in
de viering op zondag 7 februari aan
de orde zal zijn. Doe mee! Het spel
is online te vinden op de site van de
Bronkerk (www.bronkerk.nl) vanaf
29 januari. Wie de antwoorden van
opdracht 4 vóór donderdag 4 februari inlevert op G.P. Duuringlaan 2,
ontvangt een verrassing.
Patricia van der Zwan, Nelly de
Boer, ds Eline van Iperen

Slechts één winterse sneeuwbui tot op heden. Het leverde een
mooi Ugchelens plaatje op van de ‘Blikopener’, op de hoek van
de Hoenderloseweg en de Brouwersmolenweg.

Ruim 100 keien uit De Bron gevist…
Richard Oostwal schreef in de jaren ’90
columns voor De Bron, onder de naam
‘Uwe Kijker’. Deze zijn nu gebundeld in
het boek ‘Om de Kei’.
>> Lees verder op pagina 5.
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KERK- EN DORPSBLAD

Verspreiding in Ugchelen:
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2750 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl
Druk: VESO, www.vanelst.org
Eindredacteur van deze Bron
Ine Koridon, tel. 3601704
Eindredacteur volgende Bron:
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 10 februari
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 1 februari 19 uur
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Advertenties aanleveren via:
bronadvertenties@bronkerk.nl
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382
PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl
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.: vacature
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
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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Boekje ‘Op weg
naar Pasen’ 2021
Ook dit jaar willen we weer een
boekje uitbrengen voor de veertigdagentijd. Voor iedere dag van
Aswoensdag tot Pasen kunt u
daarin een tekst vinden om bij stil
te staan: een gedicht, een lied, een
gebed of een andersoortige tekst.
Ook de kinderen worden in het
boekje niet vergeten.
Wilt u ook een boekje en heeft
u dat nog niet opgegeven? Opgeven (met naam en adres) kan
bij Joke Endedijk, jendedijk@
kpnmail.nl. Vanwege corona is het
dit jaar niet mogelijk de boekjes op
zondag 14 februari in de Bronkerk
uit te delen. De boekjes moeten
worden rondgebracht. Wilt u meehelpen met het rondbrengen van
wat boekjes? Heel graag! U kunt
dat ook via bovenstaand mailadres
doorgeven. Alvast heel hartelijk
dank voor uw hulp!

Gedicht:
Vandaag, Kinga Bán
Gisteren is een afdruk van je
voeten in het zand.
Morgen is de aanblik van een
eindeloos groot strand.
De zee komt op wanneer ze wil,
ze wist je passen uit.
En als de wind het zand bespeelt,
zie je nauwelijks meer vooruit.
Dit is vandaag, het is alles wat je
hebt.
Morgen komt later en gisteren is
alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde
en zijn pijn
en je hoeft maar één ding te
doen. Dat is: er zijn.
Als je om je heen kijkt, maar je
ziet niet wat je hoopt.
En als het lijkt of je al tijden
zonder toekomst verder loopt.
Bedenk dan, als je zicht verliest:
je loopt in iemands zicht.
De Aanwezige verlaat je niet,
want de hemel gaat nooit dicht.
Er is niets moeilijker dan laten
gaan.
De toekomst, het verleden.
Maar je bent al hier, je kunt het
aan.
Gedragen door de Ene.
Dit is vandaag en het is alles wat
je hebt.
Morgen komt later en gisteren is
alweer weg.
Dit is vandaag, met z’n vreugde
en zijn pijn.
Je hoeft maar één ding te doen.
Dat is: er zijn.
Vandaag….
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Kerkdiensten
In ieder geval tot 7 februari geldt
de lockdown. Tot die tijd worden de
diensten online gehouden. De kerkdiensten in de Bronkerk zullen via
www.kerkomroep.nl digitaal te beluisteren zijn. Raadpleeg de website
van de Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) voor actualiteiten. Wat betreft de Emmausparochie is het verstandig om de website http://www.
emmaus-apeldoorn.nl te raadplegen. De vieringen zijn veelal online te
volgen. Voor sommige diensten kunt
u (zeer beperkt) zich ook aanmelden
via http://www.emmaus-apeldoorn.
nl/reserveren-voor-een-kerkdienst/.
Wat betreft de diensten in Randerode melden wij dat deze voorlopig
nog niet doorgaan.

ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering, pastor
Sebastian en diaken Dashorst, Credo.

Zaterdag 30 januari
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn
16.30 uur: Eucharistieviering: pastoor Hermens.

Diaconie collecte: Kerk in Actie:
werelddiaconaat.
Uitgangscollecte: Stichting Present.

Zondag 31 januari
BRONKERK
10.00 uur: ds..J. Weijenberg,
Harfsen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00
uur:
Eucharistieviering:
pastoor Hermens
Zaterdag 6 februari
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering, pastor
Sebastian.
Zondag 7 februari
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen.
Gezinsdienst.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 31 januari
Vanmorgen gaat ds Johan Weijenberg uit Harfsen voor. Welkom voor
deze oud-dorpsgenoot.
Uit Kind op Zondag: Wie begrijpt
dit?.
Jezus gaat met zijn leerlingen naar
de synagoge in Kafarnaüm. De mensen zijn diep onder de indruk van wat
Jezus vertelt. Hij geneest er ook een
man die bezeten is. We lezen Marcus 1: 21-28

Zondag 7 februari
Ds Eline van Iperen is vanmorgen
onze voorganger. Het is een speciale
dienst: een viering als vervolg op het
thuis (voor jong en oud) te spelen opdrachtenspel: ‘Kraak de watercode’(zie elders in dit blad). In de viering,
die ook gericht is op kinderen, komt
aan de orde hoe nodig water is voor
ons leven, hoe ‘t zelfs van levensbelang is. Er komt nog meer aan
de orde, wat ook met water te maken heeft, iets uit de bijbel en onze
geloofstraditie. Maar dat maken we
op deze plek nog niet bekend: wie
daar achter wil komen moet het spel
‘Kraak de watercode’ mee spelen......

Jezus leert en geneest. Bij genezen denken we nu direct aan
Corona. Onze zorgverleners zijn
hondsmoe. Helpen wij ze met
wat rust door ons aan de corona-maatregelen te houden?
Diaconie collecte: Kerk in Actie:
werelddiaconaat.
Uitgangscollecte: Stichting Present.
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
MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Marinus Ditzel, tel. 06-34827579
b.g.g. Ans van Amersfoort, tel.
06-55588273

Afscheid en Nieuwjaarswens
Aan het begin van elk nieuw jaar vraag je je af:
wat zal dit nieuwe jaar ons brengen? Maar je weet
nooit wat dat precies zal zijn! Dingen lopen altijd
anders dan je vooraf denkt. En dat geldt voor het
afgelopen jaar in het bijzonder. Ieder van ons,
Bronkerkers en dorpsgenoten, we hebben allemaal
te maken gekregen met dat virus dat wereldwijd
een pandemie heeft veroorzaakt. Nog steeds moeten we ons daartoe zien te verhouden.
Op het moment dat we dit schrijven zijn de meeste
winkels in Ugchelen dicht en liggen de ziekenhuizen en IC’s nog overvol met Covid-patiënten.
De pandemie laat ook haar sporen na in ons kerkelijk leven. Opnieuw kunnen de diensten niet fysiek
worden bijgewoond, maar alleen via internet of kerkomroep gevolgd worden. Dat is moeilijk, want we
snakken naar ontmoeting, naar oogcontact, naar
een omhelzing of een knuffel én naar de troost die
het samenkomen in een viering biedt. Natuurlijk
zijn er mogelijkheden om op een andere manier
het contact met elkaar te onderhouden, maar het
gemis is er.

De afgelopen jaren zijn wij, José Deuze en Anja
van der Hart, voorzitter geweest van de Kerkenraad van de Bronkerk. Wij kijken samen terug op
een hele fijne samenwerking als voorzitters, waarin
we elkaar hebben kunnen bemoedigen, inspireren
en aanvullen. Samen hebben we de schouders eronder gezet, niet met zijn tweeën maar samen met
de kerkenraad en de gemeente en bovenal samen
met God. Er zijn mooie dingen ontstaan, waaronder een mooie vriendschap. We kijken terug op
een fijne samenwerking met ambtsdragers, met
gemeenteleden en met mensen uit het dorp.
We zijn dankbaar voor de mooie, vaak diepgaande
contacten en ontmoetingen. We danken al diegenen—en dat zijn er heel veel—voor hun bemoediging, steun en verbondenheid de afgelopen jaren.
Onze ambtsperiode zit er op en daarmee is er een
einde gekomen aan ons voorzitterschap dat we
met hart en ziel hebben vervuld. Wij wensen iedereen een heel gezegend 2021. Onze afscheidsgroet
ter bemoediging is het prachtige lied ‘Vandaag’ van
Kinga Bán dat in de kolom hiernaast staat.
José Deuze en Anja van der Hart

DE BRON 27-01-2021
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Amnesty zoekt
collectanten in Ugchelen
De jaarlijkse collecteweek van
Amnesty vindt plaats van 15 tot
en met 20 maart 2021.
Amnesty-collectanten gaan met
veel plezier langs de deuren, én
met succes. Vorig jaar haalden zij
ruim 900.000 euro op. Een heel
mooi bedrag als je bedenkt dat de
collecte vanwege het coronavirus
vroegtijdig beëindigd moest worden. Amnesty zoekt in Ugchelen
nog vrijwilligers die een paar uur
willen collecteren. Wilt u meer
informatie of wilt u zich aanmelden als collectant? Kijk dan op
www.amnesty.nl/collecte. Of mail
naar collecteservice@amnesty.nl.
U kunt ook via email contact opnemen met de collectecoördinator in Ugchelen, Marisca Rutte,
marisca.rutte@hotmail.nl.
Kijk voor meer informatie over
het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.
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OM DE KEI

Columns van Uwe Kijker
Recent verscheen een nieuw boek, waarop ik u graag
wil attenderen. Voor veel Ugchelenaren bevat het boek
“Om de Kei” veel anekdotes uit de jaren 1993 tot 2001
die hen, al lezend, zullen terugvoeren naar die tijd.
Het boek is een bundeling van honderd columns over
‘dat därpse gedoe’ waarover ons Ugchelse Volkslied
spreekt. Ze verschenen in die jaren als columns in De
Bron, geschreven door Uwe Kijker.
Over de schrijver
Uwe Kijker is het pseudoniem voor Richard Oostwal die
in die jaren in Ugchelen woonde. Richard was werknemer bij Philips, een grote werkgever in die tijd. Richard
hoopt in juli van dit jaar achtentachtig te worden en oh!
wat is hij nog een vitale verhalenverteller! En een creatief en productief schrijver. Ook filmt, fotografeert en
tekent hij. Richard heeft veel gereisd, spreekt zijn talen
en kijkt goed om zich heen; hij heeft nog steeds stof
genoeg om verhalen uit zijn toetsenbord te toveren. Zo
schreef hij ook een ander boek “Terug naar Apeldoorn”.
Is hij nu ‘één van die stadse mensen’ geworden, nu
hij daar in De Maten woont? Welnee. Richard is nog
steeds lid van Ugchelens Belang…

Over het boek
Ruim acht jaar schreef Richard, eens per twee weken,
zijn column voor De Bron. Toen hij daarmee stopte
schreef de hoofdredacteur uit die tijd, Peter Otterloo:
“Uwe Kijker kijkt niet meer voor u”. Het was de tijd dat
teksten op een floppy bij de redactie werden gebracht
om daar te worden verwerkt.
Nu heeft Richard uit alle honderd twee-en-zeventig columns de honderd mooiste geselecteerd en gebundeld
in dit boek “Om de Kei”. De bundel ligt lekker in de hand,
de tekst heeft een prettige lettergrootte en tussendoor
staan mooie foto’s uit die tijd. Het ligt nu bij Karel Westra
in de Primera boekhandel voor vijftien euro. Van elk verkocht exemplaar doneert Richard dan weer wat aan De
Bron.
Het is leuk om het boek zelf te lezen en leuk om het
te schenken. Want is er zoveel veranderd? Of is het
in Ugchelen nu ‘anders’ maar ook nog wel ‘hetzelfde’?
De volgende Bron drukken we één van de columns uit
het boek af. Dan krijgt u een indruk. Bevalt het U?
Dan de overige negenennegentig bestellen bij
Primera…!
Nico van Dam

Ingrid Arensen exposeert in Petite Galerie

Petite Galerie aan de Ugchelseweg 38, geeft ruimte voor jonge kunstenaars
om hun werk te exposeren. Een glazen kubus, 3 glaswanden, 1 muur, een
ruimte van 6 bij 4 meter aan de doorgaande hoofdweg in Ugchelen is beschikbaar voor jonge kunstenaars, want talent moet gezien worden. De ruimte, met de werken die geëxposeerd worden, is vanaf buiten geheel zichtbaar.
Petite Galerie is alleen open op afspraak. Spots verlichten ’s avonds de ruimte. Een exposant mag zijn of haar werken 2 of 3 maanden tentoonstellen.
Tot 27 februari exposeert Ingrid Arensen uit Apeldoorn haar werken. Zij heeft
een heel eigen stijl van schilderen ontwikkeld die misschien het beste met
het ‘magisch realisme’ te vergelijken is. Ze werkt graag met olieverf omdat
het langzaam droogt en je daardoor de kleurnuances mooi in elkaar kunt laten overvloeien, Maar af en toe heeft zij zin om de penseelstreek wat directer
aan te brengen en maakt zij gebruik van acrylverf. Ook met pastelkrijt werkt

zij graag omdat je daarmee van die mooie zachte overgangen kunt maken
in de kleuren, bovendien vindt zij het heerlijk om heel direct met je vingers te
werken in plaats van met een penseel.
Haar inspiratie komt voort uit de dingen die haar bezighouden en krijgen
vorm op haar schilderijen. Vaak gaat dat over haarzelf, haar gevoelsleven,
maar ook gebeurtenissen in de wereld kunnen zo diep op haar inwerken
dat zij dat verwerkt in een schilderij. Haar schilderijen zijn dus eigenlijk een
afspiegeling van wat er in haar leeft. Over zichzelf zegt zij: “Als ik aan het
schilderen ben, ben ik als het ware in een andere dimensie, dan ben ik in m’n
schilderij. Het is een voorrecht om zo je hoofd leeg te kunnen maken”. Meer
informatie over haar werken op www.kunstvan ingrid.nl.
Informatie over exposeren via Cathy Gruben 06 4431 66 85
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OVERWEGING

Goede opbrengst voor
kinderhuis Casa Speranta
In september 2020 hebben
vrijwilligers van de Bronkerk
€ 900,00 verzameld door appels
te plukken bij fruitbedrijf Bosgoed in Welsum. Er hebben in
totaal 18 personen aan deze actie meegedaan. Sommigen zelfs
vier keer. Het was fijn dat deze
actie in de buitenlucht wel kon
doorgaan. Gezellig om samen
op ‘karwei’ te zijn. Allen bedankt
voor de inzet.

Bronkerk zoekt
vrijwilligers voor
schoonmaak

De dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden in de kerkzaal en
de zalen van De Duiker worden
uitgevoerd door de parttime
beheerder Angelike en haar
team. Daarnaast is het noodzakelijk dat de zalen periodiek
een schoonmaakbeurt krijgen.
We zoeken daarvoor schoonmaakvrijwilligers (man/vrouw).
Het is de bedoeling groepjes
te vormen die per groepje één
of twee zalen schoonhouden.
Het moment waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd,
bepaalt het groepje zelf. Als je
daarvoor de handen uit de mouwen wilt steken, mail dan naar:
bertvanderzwan5@gmail.com.
Wil je vrijblijvend meer informatie, bel dan: 06-57616880 (Bert
van der Zwan, coördinator De
Duiker).

Inzameling van
pasta, rijst en soep
voor voedselbank

De inzameling voor de voedselbank draait in februari om pasta
en rijstproducten, olijf- en slaolie
en blikken of pakjes soep. Zolang er online kerkdiensten zijn,
kunnen de producten afgeleverd
worden op zaterdagochtend, van
09.00 tot 12.00 uur, in de krat
voor de garagedeur aan de Karhulstraat 19.

Uit de Bijbel

wo 27 jan: Deuteronomium 16:18-17:1
do 28 jan: Deuteronomium 17:2-13
vr 29 jan: Deuteronomium 17:14-20
za 30 jan: Deuteronomium 18:1-13
zo 31 jan: Deuteronomium 18:14-22
ma 1 feb: Psalm 87
di 2 feb: Deuteronomium 19:1-10
wo 3 feb: Deuteronomium 19:11-21
do 4 feb: Deuteronomium 20:1-9
vr 5 feb: Deuteronomium 20:10-22
za 6 feb Psalm 83
zo 7 feb Marcus 1:35-45
ma 8 feb Marcus 2:1-12
di 9 feb Marcus 2:13-22
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Missionair zijn
In de week van 17 t/m 24 januari is er de Week
van gebed voor de eenheid , een week die op uitnodiging van de commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van
de christenen 2021 is voorbereid door de zusters
van de oecumenische gemeenschap van Grandchamp, Zwitserland. Een oecumenische week ligt
voor ons. Zij kozen voor het thema ‘blijf in mijn
liefde’ (Johannes 15:9).
Grandchamp is een monastieke communiteit van
zusters uit verschillende kerkgenootschappen.
Hun klooster staat in de Jura, Zwitserland. Hun
roeping is om Christus te volgen die ons nieuw
leven geeft in de Heilige Geest. Het is hun missie om eenheid, verzoening en eerbied voor ieder
mens te hebben en met elkaar de zorg voor de
schepping op ons te nemen. Thans wonen er zo’n
50 zuster in de benedictijnse traditie.
Een van de hoofdlijnen in het Nieuwe Testament
is om in de geest van Christus aandachtsvol onszelf en de ander te ontmoeten en te streven naar
eensgezinde inzet voor de zorg van onze leefwereld. Iedere dag blijkt weer uit de media hoe nodig
dit is.

De zusters van Grandchamp willen ons tot inspiratie zijn en ons uitnodigen hen in hun missie te
volgen. Wij worden uitgenodigd om missionair te
zijn. Misschien wel eens te meer noodzakelijk in
deze tijden van veel thermiek en dynamiek.
Een prachtige en perspectiefvolle intentie, maar
we weten ook uit eigen ervaringen dat innerlijke
blokkades, ingegeven door gevoelens van aangedaan onrecht en miskenning, ons vreselijk in de
weg kunnen zitten. Het zou ons maar zo demissionair kunnen maken. Maar toch…..
Toch kan het zoeken naar nieuwe wegen in de omgang en ontmoeting met onszelf en de ander een
begin zijn van nieuwe levenskansen voor onszelf,
de ander en de schepping, nieuwe wegen om anders ons pad te vervolgen; om een intentie in de
geest van de zusters te laten groeien.
Wat een prachtig wenkend perspectief.
Ik wens onszelf veel inspiratie toe in deze zoektocht in deze bijzondere tijden.
Gerard Disberg

Nieuws uit de Kerkenraad
Partnerverlof
ds.
Regina
Davelaar
Ds. Regina Davelaar zal vanaf eind januari voor 6 weken
partnerverlof opnemen. De ingangsdatum hangt af van de
dag waarop haar partner hoopt
te bevallen. Zodra dat bekend
is kunt u dit lezen op de website
van de Bronkerk en in de digitale
nieuwsbrief.
Gedurende dit verlof is ds.
Eline van Iperen beschikbaar als
pastoraat door een predikant gewenst is. Voor andere zaken kunt
u een beroep doen op uw contactmedewerker of sectieouderling. Dit geldt dan voor gemeenteleden die wonen in sectie 3
(ouderling Annemieke van de
Giessen) en sectie 4 (ouderling
Mientje Schep).
Vacatures
De Bronkerk heeft momenteel 2 vacatures die we
graag zouden invullen:
- Voorzitter van de kerkenraad (evt. in duo)
- Werkgroep Beeld en Geluid.
Na een intensieve periode hebben Anja van der
Hart en José Deuze afscheid genomen als voorzitters van de Kerkenraad van de Bronkerk. Voor het
vele werk dat zij hebben verzet willen wij hen heel
hartelijk bedanken. Graag zouden wij de vacature
die hierdoor is ontstaan weer willen invullen met
een nieuwe voorzitter of voorzitters in een duo.
Het is het voornemen van de kerkenraad op termijn diensten met beeld uit te zenden. Daarvoor

zoeken wij mensen die affiniteit hebben met zaken
rond beeld en geluid. Ook met name jongeren, die
meestal digivaardiger zijn, vragen wij erover na te
denken of zij zich hiervoor willen inzetten.
Reacties kunnen naar scribakr@bronkerk.nl
Geen diensten met gemeenteleden tot en met
zondag 7 februari
Nu de coronamaatregelen zijn verlengd zullen er
ook de komende weken geen kerkdiensten met gemeenteleden worden gehouden. De maatregelen
zijn voorlopig tot 9 februari. We hopen dat er dan
enige versoepeling komt en er weer een beperkt
aantal gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Voor
de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de
digitale nieuwsbrief van de Bronkerk en de website.
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WIJ GEDENKEN

Willem Johannes Vermeijs
Wim werd op 24 april 1934 geboren in Hillegersberg, onder de rook van
Rotterdam, hij was enig kind. Vanwege het werk van zijn vader kwam
Wim in 1941 met zijn ouders in Apeldoorn wonen. Wim ging in Orden
naar de lagere school en daarna naar de ambachtsschool. Vervolgens
doorliep hij de zeevaartschool. Hij heeft gewerkt op vele plekken in de
wereld op de binnenvaart en later op een baggerschip. Door zijn werk
was Wim veel van huis. In 1953 kwam hij Dicky tegen; tijdens dansles
sloeg de vonk over en na zeven jaar verkering trouwden Wim en Dicky
in Ugchelen in de Bronkerk. Ze gingen wonen aan de Kaliumstraat.
Wim en Dicky kregen twee kinderen, een zoon en een dochter. Later
verhuisden ze naar de Essenburg in Ugchelen. Wim was voor zijn werk
veel op reis, dus Dicky stond er wat de opvoeding betreft veel alleen
voor. In de zomervakanties mocht het gezin mee en voeren ze met
lading van Finland naar Spanje en weer terug. Na een reizend leven
mocht Wim met pensioen op 59 jarige leeftijd en kwam er meer tijd voor
het gezin, al waren de kinderen toen al uitgevlogen, maar de kleinkinderen hebben daar ruimschoots van genoten.
Er was meer tijd om met Dicky leuke dingen te doen, samen te reizen,
vaak naar hun lievelingsplek Isla Margarita in Venezuela. En ook meer
tijd voor hobby’s en vrijwilligerswerk. Wim heeft tijdens zijn leven iets
met fietsen gehad, zelf fietste hij veel: alleen, met Dicky, met de kinderen en later met de kleinkinderen, op de gewone fiets, op de racefiets of
op de tandem. Hij was al vanaf jonge leeftijd actief bij de Adelaar.
Ook was hij zeer actief met de fietsen van de Waterloopleinmarkt. Hij
was een graag geziene medewerker van de WPU.
De fietsen daar waren echt zijn ding; in de week voor de markt was hij
dagelijks aan het klussen om alle binnengekomen fietsen weer rijklaar
te maken. Vaak werd van twee kapotte fietsen weer één goeie fiets
gemaakt, keurig opgelapt en voor een goeie prijs verkocht, allemaal
voor het goeie doel, daarom was er weinig ruimte voor onderhandeling.

Op woensdagmorgen waren hij en Dicky altijd te vinden bij de kerk
bij de Waterloopleinmarktgroep om alle binnengebrachte spullen na
te kijken en klaar te maken voor de volgende markt. De laatste jaren,
toen de gezondheid van Wim minder werd, werden deze klussen moeilijker voor hem om uit te voeren. Toen deed hij, voor zover mogelijk,
hand-en-spandiensten, en kwam hij natuurlijk gezellig koffie drinken. Zo
bleef hij er wel bij horen, zo bleef hij betrokken.
En dan Randerode, meer dan 25 jaar is Wim vrijwilliger geweest bij verpleeghuis Randerode. Hij hielp met het opzetten van het mannencafé,
en het verzorgen van uitjes en gezellige middagen voor de bewoners.
Wim had een warm hart voor zijn medemens, vond het fijn om mensen
te ontmoeten, bij mensen betrokken te zijn.
Zijn lijfspreuk: “Bomen ontmoeten elkaar niet, mensen wel!”
Wim en Dicky hebben een mooi leven gehad, waren hier dankbaar voor.
Eerst zeven jaar verkering, daarna meer dan 60 jaar huwelijk. Een hele
geschiedenis samen, met twee mooie kinderen, aangetrouwde kinderen, kleinkinderen en een achterkleinkind. Veel om dankbaar voor te
zijn, ja, dankbaar voor het mooie leven met elkaar. De laatste jaren ging
het met de gezondheid van Wim minder, maar met alle liefde is Dicky
mantelzorger voor Wim geweest. Een maand geleden was het toch nodig dat Wim opgenomen werd in woonzorgcentrum Sprengenhof.
60 jaar huwelijk, dat is een lange tijd.
De trouwtekst was ‘Psalm 145 vers 20a’, De Heer waakt over hen die
Hem liefhebben. Wim is 27 december in zijn slaap overleden. Hij is aan
zijn laatste reis begonnen, naar daar waar wij niet kunnen zijn. Als een
schip dat aan onze horizon verdwijnt, naar een dimensie, die wij niet
kennen of nog niet kennen.
Wim, goeie reis!

Marijke van der Roest

‘Corona heeft impact achter elke huisdeur in Ugchelen’
Gedragsdeskundigen zeggen dat mensen niet goed bestand zijn tegen een lange periode van isolatie. Bijna een jaar zitten we in deze
corona-omstandigheden. Ik vind het knap ingewikkeld worden. Wat komt
er nog meer op ons af? Wat gaat veranderen? En wat geloof je van de
deskundigen die beweren dat het eigenlijk wel meevalt? Achter elke huisdeur in Ugchelen kan je verhalen ophalen over het effect van Covid-19.
Van een onzichtbaar gevaar of risico, zijn de gevolgen aardig voelbaar
en zichtbaar geworden. Welke teleurstelling, welk verdriet is achter jouw
voordeur gekomen? Misschien ben je angstig en kom je nauwelijks meer
onder de mensen? Iedereen heeft een goede reden om zich te gedragen

zoals hij/zij doet. Hoe sla je je door deze tijd heen? Of loop je juist vast?
Ben je op zoek naar veerkracht, die je bij anderen ziet, maar nu even niet
bij jezelf? Spar er over met een ‘buitenstaander’. Iemand die luistert en
een tijdje met je meeloopt. Ik wil graag die buitenstaander voor jou zijn.
Kijk op www.rootsrots.nl, mail naar info@rootsrots.nl of bel 06-43476083
voor een vrijblijvend eerste gesprek. Vanzelfsprekend ben ik er ook voor
andere dan corona-zaken.
Hans Drayer
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VIJFTIEN JAAR DORPSNIEUWS

Tineke van den Hazel: bron vol verhalen
Verhalen vertellen, dat doet
Tineke van den Hazel al van
jongs af aan. De lezers van De
Bron hield ze zo’n vijftien jaar
op de hoogte van klein en groot
nieuws in Ugchelen. Nu ze de
respectabele leeftijd van 80 jaar
heeft bereikt, vindt ze het een
mooi moment om de pen door te
geven aan een nieuwe generatie
in het dorp. Of het nou om een
persoonlijk interview gaat, een
gezellige activiteit of juist een
spannend kerstverhaal: Tinekes
schrijfstijl herken je meteen. “Ik
schrijf graag verhalen die voor
iedereen begrijpelijk zijn”, zegt
ze.
Haar talent werd al heel vroeg
opgemerkt: als kind vertelde ze
zelfverzonnen verhaaltjes aan
haar jongere broertje. Toen ze
zelf moeder was van drie kleine
kinderen, bleken de kinderboeken meestal overbodig. En ook
als kleuterleidster deed ze vaak
een beroep op haar eigen fantasie. Hoe ze het voor elkaar kreeg
om een klas van veertig kinderen
stil te krijgen? “Tja, je gaat gewoon op een klein stoeltje zitten en je
vertelt…” Diverse kinderverhalen zette ze op papier. Tineke is geboren in Apeldoorn, maar verhuisde in 1964 met haar grote liefde naar
Ugchelen. Het ‘dorp in de stad’ kreeg ook een plekje in haar hart. Ze
deed er aan volleybal en koorzang, en zette zich op verschillende manieren in voor de vrouwenvereniging. Ook stond ze aan de wieg van
‘Zingen voor een Kind’, het kerstspel dat twintig jaar lang op Het Leesten werd gehouden. Haar passie voor schrijven loopt als een rode draad
door haar activiteiten in het dorp.
Dat werd ook opgemerkt door de redactie van De Bron, die haar vroeg
om vaste verslaggever te worden voor het dorpsnieuws. “Interesse voor
het dorp en de inwoners” motiveerde haar om iedere editie artikelen
aan te leveren. “Ik vind het erg leuk om mensen via een interview beter
te leren kennen. Zo krijg je soms een heel ander beeld van iemand.”
Bij het schrijven hield ze altijd de lezers van De Bron in gedachten: van
jong tot oud, kerkelijk en niet-kerkelijk. De woordkeuze stemde ze daarop af. Korte zinnen typeren naar eigen zeggen haar stijl. “Ik probeer de

Foto: Theo Logtenberg
lezer altijd mee te nemen in het sfeertje, op een enthousiaste manier”,
vertelt Tineke over haar verslagen van activiteiten. Welke verhalen voor
haar het meest bijzonder zijn? Daar moet ze even over nadenken. Wat
in ieder geval veel indruk maakte, is de rampzalige gebeurtenis op
Koninginnedag 2009. Tineke was toen met een groep dorpsgenoten
aanwezig bij Paleis Het Loo, om Ugchelen te presenteren als één van
de Apeldoornse dorpen. “We wisten niet direct wat er aan de hand was.
Op een gegeven moment zagen we koningin Beatrix voorbijkomen, erg
geëmotioneerd. Het was doodeng. Een heel griezelige sfeer”, blikt ze
terug.
Ook tijdens haar reizen over de wereld heeft ze weleens zenuwslopende momenten beleefd. “Van kolkende watervallen tot een vuurspuwende Etna”, aldus Tineke. Dat zou zomaar de titel van een boek vol reisverhalen kunnen worden, die nog altijd bij de Ugchelse in de pen zitten.
Want hoewel ze een punt zet achter het lokale nieuws, lijkt Tinekes bron
van verhalen onuitputtelijk. Ook ná De Bron.
Simon Haverschmidt

‘Wandelwensen’ in de buurt van Ugchelen
Over de voorbije moeilijke tijden is al veel geschreven. Naast de problemen met het democratische proces in de Verenigde Staten kon je
geen krant openslaan of een televisieprogramma aanzetten, of je stuitte op de corona-perikelen.
Maar onlangs stond er op een Belgische site
een fantastische tekst, getiteld ‘Wandelwens’.
Verschillende gemeenten riepen op om tijdens
de kerstperiode wandelwensen te verspreiden.
Een wandelwens is een kaartje met een wens
of compliment dat je tijdens een wandeling in
de brievenbus van iemand uit de buurt post. Je
kunt ook een wandelwens bezorgen aan buren
die je minder goed kent. Zo kun je met een
wandelwens bijvoorbeeld een complimentje

geven aan de buren met het mooist versierde huis. Het initiatief van de wandelwensen
komt van Sport Vlaanderen en enkele andere
organisaties. Het doel ervan is verbondenheid
creëren en tegelijkertijd mensen motiveren om
voldoende te bewegen tijdens deze winterse
dagen. In die voorbije donkere dagen gebeurde al heel veel voor eenzamen en hulpbehoevenden. Mensen hadden, ondanks de corona,
en misschien wel juist mede dankzij de corona, meer aandacht voor hun medemensen.
Maar aandacht voor je medemensen is niet
iets enkel voor de hoogtijdagen van het jaar.
Juist nu, in het nieuwe jaar, maken we weer
nieuwe voornemens. En veel mensen hebben zich voorgenomen meer te gaan bewe-

gen en minder te gaan eten en/of drinken
en/of roken. Mogelijk behoort een wandelwens ook nog tot de mogelijkheden?
En
als je dan toch gaat wandelen, kies je natuurlijk voor de prachtige omgeving van
Ugchelen. De groene wal van de Veluwe. Voldoende keuzes aan wandelroutes.
Van Klompenpad tot routes op Het Leesten, in het Willemsbos, het Spelderholt
en bij de Zuster Meijboomlaan. Daar kom
je helemaal achter als je af en toe meewandelt met de wandelgroep die start op
dinsdagen bij Tennisclub Ugchelen.
Waarom zouden we de wandelwensen uitstellen tot nieuwe hoogtijdagen? We kunnen nu al
beginnen met verbinden! Aan de slag!
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DE SPARERIBS VAN TOON

Zo lekker, het is niet gewoon
Is het nodig…?
Ja, is het nodig? De worsteling
met de vrijheid van meningsuiting
is niet enkel van deze tijd. Ook
vroeger was die er. De wet is, volgens mij, helder. Uit 1798 stamt
Artikel 16: Vrijheid der Druk- pers.
In de loop der eeuwen zijn er
diverse aanvullingen geweest.
Maar al in 1798 was er een belangrijk onderdeel, dat onderdeel
is nooit weggelaten.
De vrijheid is weliswaar heilig,
maar de verspreider blijft verantwoordelijk. De overheid mag
geen censuur toepassen. Zij
heeft dit wel eens geprobeerd, als
er bijvoorbeeld handelsbelangen
in het geding waren.
Voor de duidelijkheid: de vrijheid
van meningsuiting lijkt mij een
groot goed; geen staatscensuur,
geen ingrijpen van instanties als
je een kritisch artikel schrijft. En
radicalisme, in welke vorm dan
ook, christenradicalisme (die bestaat ook, ook in Nederland) of
moslimradicalisme, is volgens mij
altijd af te keuren.
Aan de andere kant dringt zich
wel eens de vraag op: is het nodig? Is het nodig om de grenzen
op te zoeken, de grenzen van
verantwoording en gezond verstand? Is het nodig om bepaalde
groeperingen zó erg te beledigen
dat er problemen ontstaan? Wat
winnen we daarmee? En wat
heeft dat nog te maken met ‘Vrijheid van meningsuiting?’ Moeten
we kinderen echt lastigvallen met
een maatschappelijke discussie
over spotprenten maken en beledigingen uiten?
Volgens mij zou dat wel eens een
verkeerd signaal kunnen zijn. Je
maakt kinderen duidelijk dat ze
vooral alles moeten kunnen zeggen en schrijven en vinden. Zonder eerst na te denken over de
reden en de gevolgen. Willen ze
er wel wat van vinden? Als reden
van de ‘Vrijheid van meningsuiting’ wordt vaak kortweg ‘democratie’ genoemd…
Misschien is het handiger om
eens aan de slag te gaan met
de geschiedenis van deze wet.
De reden waarom deze wet toen,
ruim 220 jaar geleden, in het leven is geroepen.

Al sinds jaar en dag, ‘vrogger’ zoals we dat in
Ugchelen zeggen, bakt Toon zijn beroemde spareribs. Hij is daar mee begonnen in Café Back in
Town. De eerste spareribs werden gebakken in
een klein oventje waar er hooguit tien in konden.
Wat goede patat en een lekkere salade erbij en
je hoefde bij een activiteit, biljarten of darten, niet
naar huis om te eten. Dan kon je gezellig nog
even doorspelen. Gelukkig is er in het Dorpshuis
Ugchelens Belang wat meer plek en kunnen meer
gasten genieten van deze heerlijke spareribs in
de, door Gon, gezellig ingerichte Dorpskamer.
Het menu werd daarnaast ook nog eens uitgebreid met varkenshaassaté, kipsaté, schnitzel en
een heerlijke ribeye. Niet een heel uitgebreide
menukaart, maar wel voor elk wat wils. Vooral op
zondag werd er dan ook goed gebruik van gemaakt, tijdens of na een muzikale activiteit, zoals
als een band, of een zanger die speelde.
Toen kwam corona, en even zag het ernaar uit dat
Ugchelen het zonder de spareribs van Toon moest
doen. Gelukkig is er een grote parkeerplaats, zijn er
onmisbare vrijwilligers en is er een mooi loopbandje van TOMRA. Elke zondagmiddag van 17.00 tot
18.30 uur wordt daar achter UB een coronaproof
‘Gon en Toon Spareribs Drive-thru’ gehouden. “Het
is een commerciële activiteit”, zegt Gon, “maar voor
ons ook een mogelijkheid om onze trouwe bezoekers te blijven ontmoeten. Elke week geven we als

dank voor dit bezoek via facebook of onze website
www.dorpshuisugchelen.nl voor twee personen spareribs aan de winnaar van onze wekelijkse prijsvraag/
loterij. We missen de hectiek van de horeca elke dag
en hopen snel weer open te kunnen. Voorlopig ziet
het daar nog niet naar uit, maar we blijven vol goede moed.” Zolang de Dorpskamer gesloten is, is de
Spareribs Drive-thru een mooie (en smakelijke!) gelegenheid om Gon en Toon weer eens te ontmoeten.

STRAATPRAAT

De Klingelbeek
Politienieuws
Wat opnieuw opvallend is de afgelopen weken, is de toename van internetoplichting en horizontale fraude. Ik kan
u alleen maar zeggen dat u scherp moet blijven en goed
moet blijven opletten. De politie heeft de afgelopen weken
zeven keer hulpverleend in Ugchelen. Aan de Richtersweg
werd een hekwerk aangereden door een voertuig. Helaas
heeft de bestuurder zich niet bij de eigenaar gemeld. Heeft
u iets gezien? Laat het dan nog even weten. Bij een bedrijf
werd ingebroken en dat gebeurde ook bij een tweetal woningen. Ziet u zaken waarbij u een ongemakkelijk onderbuikgevoel krijgt, bel dan 112. Een tweetal inwoners van
Ugchelen deed dat de afgelopen weken. Gelukkig was
er niets bijzonders aan de hand. Er werd een auto opengebroken bij Heidehof en aan de carpoolplaats langs de
Europaweg werd benzine uit een voertuig weggenomen.
Tot slot werd er bemiddeld bij een bedrijf in Ugchelen en
trad de politie op bij een gevaarlijk geparkeerd voertuig.
Tevens valt het ook op dat het in de avond erg rustig is op
straat. Dat is gezien de corona een goede ontwikkeling.
Laten we dus met z’n allen scherp blijven en vooral ook
gezond.
Petra van Doorn
Wijkagent van Ugchelen,
Hoenderloo en Radio Kootwijk
Twitter: polhurk
petra.van.doorn@politie.nl

De Klingelbeek is tegenwoordig een straatnaam in
de Bouwhof. Maar de Klingelbeek was ooit de enige
beek in Ugchelen. Dat was voor de periode dat er
sprengen werden aangelegd, om watermolens aan te
drijven.
De omgeving van Ugchelen was toen een behoorlijk
vochtig en moerassig gebied. Denk maar aan wat we
meemaakten in de jaren tachtig, toen er geen grondwater meer gebruikt werd door Van Gelder. Het water
kwam gewoon bijna overal de grond uit! Door de loop
van de Winkeweijert te herstellen, kon dit gelukkig
hersteld worden.
Maar goed, over de Klingelbeek. Zoals gezegd,
het was de enige belangrijke beek in Ugchelen, die
gevoed werd door het hoge grondwater. Ook de
Ugchelse Beek bestond, maar die was veel minder
belangrijk. Maar enkele eeuwen geleden werden op
flink wat plekken in Ugchelen sprengenkoppen gegraven, die het toenemende watergebruik door wasserijen en papiermolens mogelijk moesten maken. De
Ugchelse Beek werd veel belangrijker, de Winkewijert, helemaal nieuw, kwam er bij. Door het hoge
verbruik van die nieuwe sprengen daalde het grondwater. De Klingelbeek kwam helemaal droog te staan
en is dan ook helemaal verdwenen. Maar sinds de
aanleg van de Bouwhof is de Klingelbeek als straatnaam gelukkig teruggekomen.
Gerard Koops,
natuurkenner en verteller van sterke verhalen
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