Uitgever: Bronkerk Ugchelen

Van Palmpasen
naar Pasen,
tocht door dorp

Woensdag 10 maart 2021 - 58e jaargang nr 5

Bijna voorjaar in de tuin van Ugchelen Bloeit!

Met een groepje uit de Bronkerk
zijn we bezig een activiteit te organiseren voor heel Ugchelen,
voor jong en oud, in de week vóór
Pasen. Het wordt een wandeling
door het dorp, maar ook een wandeling door de tijd. En: geheel corona-proof. De tocht voert je langs
plekken waar je kennis maakt met
wat er gebeurde toen Jezus op
weg was naar Pasen. En bij elk
deel van het verhaal dat je leert
kennen, krijg je een knutselopdracht die je ter plekke moet uitvoeren.
Aan het einde van de route ben
je niet alleen in het bezit van een
volledig opgetuigde palmpasenstok, maar ken je ook de verhalen bij alles wat er aan en op die
palmpasenstok zit.
In de volgende Bron vertellen we
meer, dus hou het in de gaten!
Ds Eline van Iperen

Ugchelse haiku
stilte wandeling
gedachten gaan op de loop
met wat woorden
Nico van Dam

Pad op pad.

Foto: Theo Logtenberg
De UgchelenBloeit! tuin op de
hoek van de Hulkestein en de
Bogaardslaan stond er prachtig bij onder de dikke laag
sneeuw. Doordat de uitgebloeide bloemen niet waren
weggehaald, kreeg de sneeuw een prachtig reliëf. Een
genot om naar te kijken.
In een week tijd sloeg het weer om en nodigde het warme en zonnige weer ons uit om in de tuin aan de slag
te gaan. Als eerste kwamen er zes fruitboompjes, twee
appels, een peer en drie pruimen. De boompjes stonden
elders in Apeldoorn waar ze niet konden blijven staan.
Ze krijgen nu een tweede kans in de Ugchelenbloeit!
tuin. Het wijkteam van de gemeente nam het verplanten
voor zijn rekening, we hoefden alleen de plek maar aan
te wijzen. We zijn hen daarvoor dankbaar! Dat geldt ook
voor de mensen die hun uitgebloeide bloembollen aan
ons gaven. We ontvingen zelfs bollen in hun originele
verpakking. Dank daarvoor, ze zijn allemaal gepoot. Kom

straks kijken als ze in bloei staan. Wat kunnen we nog
meer doen? Op de kaartjes met de beschrijvingen van de
planten, die we in de tuin hebben staan staat heel vaak
“snoeien na de vorstperiode”, of “dood blad verwijderen
in april/mei” en dat is het nog lang niet. We beperken ons
tot het wegknippen van de uitgebloeide bosschages en
het opruimen van de een-jarigen. Wel is de bank terug
geplaatst – een plekje voor eenieder die even rustig wil
zitten. De tekst op het informatiebordje is verfrist. Er
wordt nagedacht over de planten die we nog graag zouden willen hebben en waar we wat willen planten. Een
paar gekregen planten staan al te wachten op hun definitieve plek.
We zijn nog op zoek naar een grote regenton. We willen
graag water sparen om nieuwe aanplant een handje te
helpen. Heeft u een ton voor ons (voorzien van een aftapkraantje) laat het ons weten (tel. 06-22260009). We
kunnen hem bij u komen ophalen.

Huisartsen Ugchelen starten coronavaccinatie
Toch nog sneller dan verwacht: 1 maart ontvingen wij het
bericht dat wij coronavaccins mogen bestellen voor onze
patiënten geboren in 1956 en 1957 en onze patiënten met
ernstig overgewicht (BMI groter dan 40). Degenen die in
aanmerking komen hebben ondertussen een persoonlijke
uitnodiging van ons ontvangen of krijgen die zeer binnenkort. Wij realiseren ons dat de brief op korte termijn bij u
binnenkomt (ongeveer een halve week voor vaccinatie).
Dit heeft te maken met de levering van de vaccins. Wij
willen zeker weten dat er een vaccin in de praktijk is voor
iedereen die de brief ontvangt.
Onze adviezen voor diegene die de brief ontvangen:
Lees de brief zorgvuldig door. Er staat veel informatie in
en waarschijnlijk veel antwoorden op uw vragen. Vul de
papieren in en neem ze mee naar de afspraak. Zonder ingevuld papier: geen vaccin. Patiënten die bekend zijn bij de

trombosedienst: Neem direct contact op met de trombosedienst. Zij bepalen of het verantwoord is om de vaccinatie
te krijgen.
U kunt de afspraak helaas niet verzetten naar een andere
dag of tijdstip. Wij moeten een complex protocol uitvoeren
om veilig en verantwoord te vaccineren. Daarnaast krijgen
wij alleen levering van de vaccins voor de groep die wij vaccineren. Wij hopen en verwachten dat wij in de loop van het
(voor)jaar een nieuwe groep patiënten mogen en kunnen
uitnodigen. Bent u aan de beurt dan krijgt u een brief van
ons.
Huisartsenpraktijk Ugchelen: dokter Flenter, Rekveldt
en Roodenburg
Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei: dokter Haverkamp en
Mons
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Verspreiding in Ugchelen:
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2800 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl
Druk: VESO, www.vanelst.org
Eindredacteur van deze Bron
Chris de Winter, tel. 06-10917060
Eindredacteur volgende Bron:
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Fotograaf van deze Bron:
Theo Logtenberg, tel. 5336253
Fotograaf volgende Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Volgende Bron verschijnt op 24 maart
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 15 maart 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, 06-10917060
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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Apeldoorns Beraad van
Kerken.

Het Apeldoorns Beraad van
Kerken is een oecumenisch
platform van Apeldoornse Kerkgenootschappen en opgericht in
1986. Hoewel in de eerste fase
de Oecumene het hoofdonderwerp was, kwam al snel de intentie ook op sociaal terrein iets te
betekenen voor de Apeldoornse
gemeenschap. Tot de activiteiten
behoren inmiddels ‘Apeldoorn
tegen Verarming’, ‘Kerk en
Vluchteling’ en Het Stiltecentrum.
Het beraad is verder actief door
haar deelname aan het ‘Platform
Duurzame Dialoog Apeldoorn’
en het ‘Interreligieus Overleg’.
Zij wil een ontmoetingsplaats
zijn waar kerken elkaar regelmatig onderling consulteren over
wat hen bezig houdt. Door het
opstarten van nieuwe activiteiten
wil zij laten zien wat de kerken
gezamenlijk kunnen betekenen
voor de Apeldoorns gemeenschap.
Door bezinning op vragen over
geloof en leven over kerkgrenzen
heen wil zij de maatschappelijke
betrokkenheid van kerken omzetten in daden. Vanaf februari
heeft de raad een nieuwe voorzitter, ds. Bas Stigter, emeritus
predikant van de Protestantse
Kerk en lid van de Bronkerk. De
Bronkerk is blij dat hij deze taak
op zich wil nemen. Hoewel lid
van het beraad was er de laatste
jaren geen vertegenwoordiging
vanuit Ugchelen. Des te meer
zijn we blij met de toetreding van
Bas Stigter tot dit beraad.
Wilt u weten wat het beraad zoal
doet? Zie: www.apeldoornsberaadvankerken.nl
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10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart

Psalm 126
Jozua 3:1-17
Jozua 4:1-14
Jozua 4:15-5:1
Jozua 5:2-12
Jozua 5:13-6:14
Jozua 6:15-27
Jozua 7:1-15
Jozua 7:16-26
Jozua 8:1-13a
Jozua 8:13b-29
Jozua 8:30-35
Jozua 9:1-15
Jozua 9:16-27
Jozua 10:1-15
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Kerkdiensten
Voorlopig blijft de lock-down van
kracht. In die tijd worden de vieringen
in de Bronkerk alleen online gehouden. In de Onze Lieve Vrouwekerk
kunnen 30 kerkgangers de viering
bijwonen. Niet bekend is wat verder
in de komende tijd mogelijk wordt.
Houd daarvoor de websites van de
verschillende kerken in de gaten. Als
er mensen bij kerkdiensten aanwezig
mogen zijn, moet u zich daarvoor wel
aanmelden via: www.meevieren.nl
De kerkdiensten in de Bronkerk zullen via www.kerkomroep.nl digitaal te
beluisteren zijn. Voor het volgen van
de dienst met beeld kunt u op de website van de Bronkerk een link vinden
naar Bronkerk Ugchelen – YouTube.
Raadpleeg de website van de Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) voor
actualiteiten.
Wat betreft de Emmausparochie
kunt u voor informatie de website
http://www.emmaus-apeldoorn.nl te
raadplegen. De vieringen zijn ook
online te volgen. De diensten in Randerode gaan voorlopig nog niet door.
Zaterdag 13 maart
ONZE LIEVE VROUWEKERK,
Hoofdstraat 18, Apeldoorn
16.30 uur: Eucharistieviering; pastoor
Hermens en diaken Dashorst, Cantor, met medewerking van Ed van
Egmond en Ger Derks.
Zondag 14 maart, 4e zondag van
de Veertigdagentijd
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering; pastoor

Hermens en diaken Dashorst, Gregoriaans.
Zaterdag 20 maart.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
16.30 uur: Eucharistieviering; pastor
Sebastian, Cantor, met medewerking
van Lylian Huisman en Mark Braam.
Zondag 21 maart, 5e zondag van
de Veertigdagentijd
BRONKERK
10.00 uur: ds A. R. Davelaar.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
10.00 uur: Eucharistieviering; pastor
Sebastian, Credo.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 14 maart
Vanmorgen gaat ds Eline van Iperen
voor. Het is de vierde zondag in de
veertig dagen tijd.
Uit Kind op Zondag: In het gras.
Er zijn meer dan vijfduizend mensen
bij Jezus. Jezus vraagt aan één van
zijn leerlingen waar ze eten vandaan
kunnen halen voor al die mensen.
Er is een jongen met vijf broeden en
twee vissen. Als Jezus daarvan deelt,
blijkt er meer dan genoeg voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over.
We lezen Johannes 6: 4-15
Diaconie collecte: Kerk in Actie binnenlands diaconaat.
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaatjes.
Zondag 21 maart
Deze morgen is ds Regina Davelaar

Er is een wonder nodig om alle
mensen die bij Jezus zijn te eten
te geven. Kunnen wij nu aan zo’n
wonder meehelpen, om anderen
niet te laten verhongeren?
weer terug van haar verlof. Welkom!!
Het is de vijfde zondag in de veertig
dagen tijd.
Uit Kind op Zondag: Onder de
grond.
Een paar Grieken die in Jeruzalem
Pesach vieren, willen Jezus graag
zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te
dragen. Zo zal het ook met hem gaan.
We lezen: Johannes 12: 20-33
Diaconie collecte: Kerk in Actie - werelddiaconaat.
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaatjes.
BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: verlof tot 18
maart
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

WIJ GEDENKEN

Annie Bosman - Bosman
Op 21 maart 1942 werd Annie geboren in Eibergen,
in de mooie Achterhoek. Daar groeide ze op in een
hecht gezin op een boerderij in de Holterhoek.

en was oprecht geïnteresseerd in mensen. Daarnaast heeft ze met hart en ziel, jaren gezongen bij
de cantorij.

Ze leerde Gert Bosman kennen en op 23
augustus 1963 trouwden ze in Utrecht. Door het
werk van Gert bij Philips in Apeldoorn gingen ze in de
Moeflonstraat wonen, waar Annet en Helma het
levenslicht zagen. Daarna verhuisden ze naar de
Doornenburg in Ugchelen. Daar werd Rik geboren. In de jaren zeventig kregen Annie en Gert de
gelegenheid om een huis te bouwen aan de Angerenstein. Het werd een fijne plek waar de kinderen
en later ook de kleinkinderen graag op bezoek kwamen. Annie was een lieve, attente, betrokken moeder en oma. Annie en Gert gingen er graag op uit
met de caravan, deze stond dan maanden op een
camping in Haarlo, in hun geliefde Achterhoek.

Elf jaar geleden moest Annie een zware hartoperatie ondergaan. Het herstel en de revalidatie hiervan
heeft meer dan een jaar geduurd en sindsdien heeft
Annie zich altijd in acht moeten nemen. Hierdoor
was ook het afgelopen jaar met de Coronacrisis
moeilijk. Annie behoorde tot de risicogroep en moest
heel voorzichtig zijn. Eind januari openbaarde zich
een andere ziekte en al snel bleek dat genezing niet
meer mogelijk was. Dapper zag Annie onder ogen
dat ze alles wat haar ten diepste lief was, uit handen
moest geven. Toch werden die zware dagen lichter door de vele momenten met een gouden randje
die er ook waren. Op zaterdag 13 februari is Annie
heengegaan. In de afscheidsdienst kwam naar voren dat Annie zich gedragen wist door de Onzichtbare Aanwezige, die haar in zijn onvoorwaardelijke
Liefde heeft opgenomen. Dat mag allen die in liefde
met haar zijn verbonden, tot troost zijn.
Mientje Schep

Annie was een actief lid van de kerk en heeft verschillende taken op zich genomen. Ze had een
warm hart voor het pastoraat en hiervoor heeft ze
zich jaren ingezet. Ze had echt een luisterend oor
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NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Vrijwilligers gevraagd voor de Buurtbus
Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat het openbaar vervoer niet meer
optimaal is in Ugchelen. De buslijn, die door het dorp reed, is opgeheven. Alleen bus 11 naar het Gelre Ziekenhuis rijdt nog. Deze bus rijdt
echter een andere route, waardoor passagiers niet meer midden in de
stad kunnen uitstappen, maar in de buurt van het station. Een zeer
onwenselijke situatie. De Dorpsraad heeft hierover overleg gehad met
de gemeente en de provincie, maar alleen de optie voor een buurtbus
ligt open.
Op zich kan dit een goed alternatief zijn als onderdeel van het openbaar vervoer. In veel gemeenten heeft men hiermee al ervaring opgedaan. Zodoende is er al veel vastgelegd in het handboek Buurtbus en
hoeft het wiel niet weer te worden uitgevonden. De busmaatschappij
stelt de buurtbus ter beschikking. Als dorp moeten we echter ook iets
doen, namelijk een groep vrijwilligers bij elkaar krijgen om de buurtbus te besturen. Hierbij moet toch gedacht worden aan ongeveer 25
mensen.
Naast uiteraard de eis van een rijbewijs krijgt de chauffeur een keuring
en moet een inwerkprogramma gevolgd worden. Er wordt vervolgens
een buurtbusvereniging opgericht met een bestuur om alles goed te

regelen voor de vrijwilligers.
Mocht u belangstelling hebben
om als vrijwilliger regelmatig de
buurtbus te besturen en onze
dorpsgenoten veilig
te vervoeren, dan kunt u mailen met
info@dorpsraadugchelen.nl of
met Wineke Blom bellen
(06 41816541).
We kunnen u dan de bijbehorende brochure toesturen. Wellicht dat u
enthousiast wordt en zich op wilt geven.
Wat zou het mooi zijn als we deze vervoersmogelijkheid kunnen
regelen voor Ugchelen.
Tot slot: de Dorpsraad heeft er bij de provincie op aangedrongen de
bushalte onder aan het talud tegenover het ziekenhuis weer open te
stellen, zodat passagiers niet twee wegen over moeten steken en een
trap op moeten lopen om naar de bushalte van lijn 11 te gaan.
Een hartelijke groet van
Wineke Blom (voorzitter Dorpsraad Ugchelen)

Hartverwarmend!

In de Bron, die in week 6 is rondgebracht, heeft u kunnen lezen dat het
bestuur van de Dorpsraad Ugchelen besloten heeft terug te treden om
verschillende redenen. Veel dorpsgenoten hebben de moeite genomen
om telefonisch, via de mail of persoonlijk aan te geven dat ze deze
ingrijpende beslissing betreuren, maar zeker ook dat men er alle begrip
voor heeft.
Deze reacties waardeert het bestuur bijzonder en zijn hartverwarmend,
zeker na opmerkingen van de wethouder dat men in het dorp heel anders tegen het bestuur van de Dorpsraad aankijkt. Laten we hopen dat
er een nieuw bestuur opstaat. Zo niet, dan richten we een organisatie
op die als paraplu kan dienen voor al het mooie werk dat vrijwilligers
voor ons dorp doen.
Namens alle bestuursleden hartelijk dank voor de ondersteunende
woorden.
Een hartelijke groet van
Wineke Blom
Voorzitter Dorpsraad Ugchelen

Gemeente start met
nieuwsbrief Ugchelen

In gesprek met
gebiedswethouder Jeroen Joon

Meld u aan voor nieuwsbrief
Nieuwbouw, werk aan de openbare ruimte, onderhoudswerk: het
dorp Ugchelen is volop in ontwikkeling. Daarom is de gemeente
Apeldoorn gestart met een digitale nieuwsbrief over uw buurt. Daar
vindt u alle informatie over plannen en uitvoering op één plek.

Wilt u iets vertellen of heeft u een vraag voor Jeroen Joon, de gebiedswethouder voor Zuid en Ugchelen? Dat kan! Elke maand (video)
belt wethouder Joon met inwoners van Apeldoorn Zuid en Ugchelen
tussen 9.00 en 10.00 uur. Het eerstvolgende moment is vrijdag 19
maart a.s. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar
wethouderjoon@apeldoorn.nl. De wethouder belt u dan op voor een
gesprek.

Eerste editie
Afgelopen maandag 8 maart kwam de eerste editie uit, met de volgende
onderwerpen:
• Nieuwbouw aan de Molecatenlaan
• Herinrichting van de G.P. Duuringlaan
• Nieuwe ontwikkelingen rond de Wegener-locatie
• Verkeersdrempels op de Ugchelseweg/Hoenderloseweg
U kunt deze eerste nieuwsbrief nalezen op www.apeldoorn.nl/ugchelen.
Inschrijven?
De nieuwsbrief van de gemeente verschijnt in 2021 drie keer, per e-mail.
Na afloop van dit jaar bekijkt de gemeente of de brief ook volgend jaar
weer uitkomt. Inschrijven kan via www.apeldoorn.nl/ugchelen.

Op afstand, maar toch dichtbij
Jeroen Joon is gebiedswethouder voor Apeldoorn Zuid en het dorp
Ugchelen. Dat betekent dat hij speciale aandacht heeft voor de wijk en
het dorp. Voor de coronacrisis was hij regelmatig te vinden in Zuid of
in Ugchelen. Jeroen Joon: “Ik vind het belangrijk om te horen wat er
leeft. Wat mensen prettig vinden aan het wonen en werken in Zuid of
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!”
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Wim Vermeijs 1934-2020
Wij willen iedereen van harte bedanken voor de mooie woorden,
de vele bloemen, brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na
het plotselinge overlijden van mijn
lieve man, onze vader en opa. Het
voelen van dit medeleven was voor
ons tot grote steun. Het afscheid
op 4 januari in de Essenburg van
buurtgenoten en medewerkers van
de Woensdagochtend groep van
de Waterloopleinmarkt heeft ons
diep ontroerd en laten voelen hoe
geliefd Wim was. Dank u wel.
Dickie Vermeijs-Dalhuizen,
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind.

Laat je stem horen
voor het klimaat!
In het weekend van 11 t/m 14
maart wordt in heel Nederland
aandacht gevraagd voor de klimaatcrisis. Vanwege de urgentie
van de klimaatproblemen roepen
de initiatiefnemers van het klimaatalarm op om te stemmen voor
eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. Op meerdere locaties door
heel Nederland (of gewoon vanuit
huis) kun je je stem laten horen:
voor een eerlijk en daadkrachtig
klimaatbeleid. Diverse christelijke
organisaties, waaronder GroeneKerken ondersteunen het klimaatalarm.
“GroeneKerken willen laten zien
dat klimaatproblemen hen aan het
hart gaan. Zij vinden het ontzettend
belangrijk dat ook de christelijke
politiek zich de komende jaren zal
inzetten voor daadkrachtig klimaatbeleid, waarin oorzaken worden
aangepakt en slachtoffers worden
geholpen.” Er is op 14 maart, om
15.00 uur een christelijke online
gebedsbijeenkomst. Daarin wordt
gebeden voor politici en voor
mensen wereldwijd die nu al last
hebben van klimaatverandering,
voor bedreigde diersoorten en de
schepping die lijdt. Voorafgaand
aan het klimaatalarm zullen veel
kerken de kerkklokken luiden
om de urgentie aan te geven. De
Bronkerk ondersteunt dit initiatief en zal de kerkklok luiden op
zondag 14 maart om 15.00 uur.
GroeneKerken neemt deel aan de
samenwerking van de Klimaat &
Geloofgroep binnen het klimaatalarm, met als partners: GroeneKerken, Groene moslims, NieuwWij, Kerken PKN Amsterdam,
A Rocha, Micha Ned, Laudato
si’-werkgroep Nederland, Netwerk
Katholieke vrouwen. Zie voor meer
informatie www.groenekerken.nl
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OVERWEGING

Goede voornemens
Het begon ongeveer een jaar geleden, de coronacrisis. Het goede nieuws is dat we straks weer ‘gewoon’ kunnen leven, vooral dat we elkaar weer onbezorgd kunnen ontmoeten. Wat een geluk! Maar
wat is ‘gewoon’ leven eigenlijk? De coronacrisis was
nog geen maand oud of we hoorden geluiden als: we
gaan het niet meer zo doen als vóór corona, zoveel
werkstress, zoveel tijd in de file, zoveel sociale druk.
Een crisis roept altijd vragen op. Vragen als ‘hoe is
dit gekomen’, ‘waar zijn we in beland’ en ‘hoe gaan
we verder’?
We zijn de eersten niet. Zo’n zesentwintig eeuwen
geleden bevond het volk Israël zich in ballingschap in
Babylonië. Ver weg van Jeruzalem gingen ze zich afvragen hoe ze in dit slop geraakt waren, en of er nog
hoop was, of ze toekomst hadden en hoe dan? Gelukkig was er iemand die woorden van troost vond en
van hoop, woorden die een mens uit het slop kunnen
trekken en richting geven. Zo ontstond het gedicht dat
wij kennen als het eerste scheppingsverhaal: In den
beginne schiep God de hemel en de aarde....(Ja...het
is een gedicht, waarschijnlijk een lied, geen natuurwetenschappelijke verklaring over het ontstaan van
onze aarde, dat is verdriet van later om een uitdrukking van Nico Ter Linden te gebruiken.) Deze woorden hebben de Israëlieten destijds geholpen hun eigenheid (terug) te vinden, zich opnieuw te verbinden
met hun geloof, hun waarden, hun prioriteiten die hen
richting gaven.
Een crisis is hèt moment om goede voornemens te
maken, om daden te verbinden aan onze hoop op
verandering. Hoe is het zo gekomen, waar zijn we
in beland en waar willen we naar toe? Hoe kunnen
we voorkomen dat deze geschiedenis zich herhaalt?
Waar worden we blij van? Wellicht dit:
Hoopvol omgaan met de natuur om ons heen: Als
thuiswerken in enige vorm de norm wordt betekent

dat minder files, minder kantoorgebouwen, minder
CO2 uitstoot, minder vliegverkeer, minder vervuiling,
minder lawaai, minder tijdverlies, minder stress. De
natuur knapt ervan op. En wij ook. (Een ver-weg
voorbeeld maar wel sprekend: In de inhammen in de
kust bij Marseille zwemmen sinds de lock-down daar
weer dolfijnen en tonijnen.)
Hoopvol omgaan met onze medemensen: welzijn
van mensen daadwerkelijk belangrijker vinden dan
onze portemonnee. Voorbeelden te over: lokale ondernemers steunen en stoppen met dingen kopen die
goedkoper zijn want geproduceerd in landen waar
men het met het milieu (en helaas ook de mensenrechten) niet zo nauw neemt; onze medicijnen toch
maar weer in Europa produceren zodat ze beschikbaar zijn voor wie ze nodig heeft, zonder schadelijke vulmiddelen bovendien? Dat is allemaal duurder,
maar is geld echt nog steeds het belangrijkste?
Hoopvol omgaan met jezelf: Leven volgens je waarden en je prioriteiten, gaan voor wat je werkelijk belangrijk vindt, daar word je een gelukkig mens van.
Dit is een nogal prozaïsch stukje geworden. Misschien kan iemand een gedicht maken, een hoopvol
en troostend 21e eeuws scheppingslied over hoe
goed het leven kan zijn voor planten, bomen, dieren,
mensen. Voor mij mag daar ook nog deze uitspraak
in: “Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt
zien” (Gandhi?). Om me bij de les te houden.
Mw. ds. M. Doesburg, geestelijk verzorger

In deze maand sparen we voor de Voedselbank o.a. houdbare zuivelproducten in. Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom. Zolang er online kerkdiensten zijn kunnen de producten afgeleverd worden op zaterdagochtend van 9-12 uur in de krat voor de garage aan de Karhulstraat 19. Alvast hartelijk bedankt!
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Nieuwe vestiging
Tsé Beauty Salon
Vorige week mochten – na een
langdurige sluiting wegens
COVID-19 – heel veel contactberoepen weer van start. Tsé
Beauty Salon uit Apeldoorn
grijpt deze kans met beide handen aan en opent een nieuwe
vestiging aan de Bogaardslaan
14C.
“Juist in deze zware coronatijd is
het heerlijk dat mensen weer mogen genieten van een ontspannende schoonheidsbehandeling.
Het thuiswerken heeft zijn sporen
nagelaten” vertelt eigenares Tuya
Dolgor. “Ik word veel gebeld door
mensen met nek- en schouderklachten of slaapproblemen. Een
Guasha gezichtsbehandeling of
een nek-schouder massage is
in dat geval een uitkomst. Maar
ook een permanente make-up,
een manicurebehandeling of
wimper-extension kunnen er voor
zorgen dat je weer met nieuwe
energie en een mooie oogopslag
de toekomst tegemoet ziet.”
“Het geeft mij voldoening om
mensen weer lekker in hun vel te
laten zitten. En dat vertaalt zich
automatisch in een fantastische
uitstraling!” aldus Tuya.
“Het is jammer dat ik geen feestelijke opening kan houden, waarbij
ik al mijn vaste cliënten tegelijk
zou kunnen uitnodigen. Maar ik
nodig iedereen uit om - individueel en op afspraak - een kijkje
te komen nemen in mijn nieuwe
schoonheidssalon! Nieuwe klanten krijgen een kennismakingskorting van 20% op hun eerste
behandeling naar keuze.”
Kijk op www.tsebeautysalon.nl
voor meer informatie. Tel:
06-41838400

Bronnetje:
Gezocht:
Hulp voor 1 ochtend (3uur) per
week.
Voorkeur vrijdagmorgen maar
anderszins bespreekbaar.
Henriëtte 0618854053
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Pas op voor padden en kikkers
In maart gaan padden, kikkers en salamanders na hun
winterslaap op pad, meestal naar het water waarin ze
zijn geboren. De diverse
poelen met stilstaand water maar ook tuinvijvers zijn
geliefd, zeker als die vlak
aan bosgebieden grenzen.
Ze paren er en zetten in het
water hun eitjes af.
Deze dieren zijn erg nuttig:
ze eten in de zomer elke
dag een paar maal hun eigen gewicht aan – voor ons
vaak schadelijke - slakken,
rupsen en insecten. Gunstige dieren om in de tuin te
hebben.
Tegen de schemering komen ze tevoorschijn, als het
warmer is dan acht graden,
en gaan aan de wandel, soms tot in de vroege
uurtjes. Vooral met regen zijn ze actief. Ze lopen
alleen en soms als paartje waarbij het mannetje
op de rug van het vrouwtje zit.
Omdat ze ook in de rioolkolken vallen, zijn vrijwilligers actief om hen daaruit te bevrijden. U komt
hen tegen nabij het Gelre ziekenhuis, rondom de

vijver achter de Dekamarkt en in de Steinenbuurt.
Ze steken de straat over en op de natte straat lijkt
het op dood boomblad maar in werkelijkheid is het
een levend dier. Rij met lage snelheid en probeer
ze te ontwijken.
Heeft u vragen over deze dieren: mail naar
wilma.pothoven@gmail.com.

Plek met gouden randje
Regelmatig lopen wij langs het Salamandergat bij het Leesten.
We genieten daar van de natuur en het uitzicht. Bij de kikkerpoel
staat ook een bank met een inscriptie: “Een plek met een gouden
randje”
Elke keer roept het bij ons de vraag op... wat is het verhaal achter
deze bank? De tekst blijft mooi, elke keer weer. Via deze weg
hopen wij antwoord te krijgen op het verhaal achter deze mooie
bank met zijn intrigerende tekst. Wie weet meer over dit bankje.
U kunt uw reactie sturen naar smjschotman@hotmail.com
Frank Hofland en Silvia Schotman

Hoezo IJsvogel?
Eind oktober 2018 begonnen de
werkzaamheden aan het park dat
we nu kennen als de IJsvogel.
Het terrein is grondig herzien.
Zo is de ijsbaan opnieuw aangelegd, is de bemeste toplaag van
het weiland afgegraven en zijn
er poelen gemaakt. September
2019 waren alle werkzaamheden
afgerond. Op de vraag aan de
beheerder wat die voor ogen had
bij de ontwikkeling van het terrein
was het antwoord: “We wachten
af wat er gaat gebeuren”. Nu in
februari 2021 weten we wel zo’n
beetje wat de functies van het
park zijn geworden. Natuurlijk
was er dit jaar de ijsbaan waar
heel veel kinderen van hebben
genoten. De poelen zijn een
prachtige plek voor kinderen geworden die allerlei leven in het
water en aan de oever ontdekken. Het gaf hun wat lucht in coronatijd. Ten slotte is het terrein
helaas ook een uitlaatplek voor
loslopende honden geworden
met het vervelende gevolg dat er
veel hondenpoep ligt. De IJsvogel is er nog niet waargenomen,
wellicht kunnen we de naam van
het park daarom beter veranderen in de Schijtlijster.
Johan van Veen
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Citroenvlinder nu al

Vrijheid
Ja, dat begrip hebben we de afgelopen maanden vaak gehoord. Vooral het ‘niet’ hebben van vrijheid.
Want het invoeren van de avondklok werd door velen beschouwd
als een aanval op onze vrijheid.
Deze vrijheid werd volgens sommigen door de avondklok ondermijnd.
Er werd door sommigen gesproken
over ‘opsluiting in het eigen huis’ en
er werden vergelijkingen gemaakt
met de Tweede Wereldoorlog; toen
gold er ook een avondklok.
We kennen de beelden van de rellen en ongeregeldheden. Wat een
ramp om na 21.00 uur niet meer
naar buiten te mogen! Nederland
haalde het internationale nieuws,
evenals andere Europese landen.
Want Nederland was en is niet het
enige land waar ongeregeldheden
waren.
Een aantal weken geleden, toen
er nog enkel gesproken werd over
het eventueel invoeren van die
avondklok, was er een kort interview op de televisie met een oude
mevrouw die een avondklok al
eens eerder had meegemaakt; namelijk in de Tweede Wereldoorlog.
Er werd haar gevraagd hoe verschrikkelijk dat dan wel niet was.
De reactie van deze mevrouw was
verrassend en ontnuchterend:
‘Erg? Waarom? Het was koud en
wat moest je na negenen nog buiten?’
Toen kwam de zaak ook nog eens
bij de rechter: er werd een half acht
uur- journaal aan besteed en daarna nog eens een ingelaste extra
uitzending. Er was een rechter aan
het woord en daartussendoor hoorden we een mannetje die erdoorheen praatte en allerlei begrippen
gebruikte die gingen over vrijheidsberoving, democratie etc.
Mijn vraag is nu: wat is nu eigenlijk
vrijheid of democratie? Of wat willen we er eigenlijk onder verstaan?
Volgens mij is het onverstandig om
in een crisis als deze te pas en te
onpas de Tweede Wereldoorlog
van stal te halen. Dat was toch wel
even wat anders. Toen werden we
bezet door een macht die er niet
voor terugdeinsde om mensen te
martelen en te vermoorden. Vandaag de dag hebben we een crisis,
zeker, maar wel een van een andere soort…

Vandaag, 20 februari 2021, heb ik dit jaar mijn
éérste dagvlinder gezien. En ik dacht dat ik daarmee een flink vroege waarneming had gedaan.
Maar toen ik het ging nakijken op “Waarneming.
nl” waren er al honderden waarnemingen eerder
gedaan dit jaar. Het eerste al op 4 februari!
De meeste vlinders overwinteren als ei of als pop.
Maar er zijn inderdaad een aantal soorten dagvlinder, die als volwassen vlinder overwinteren. En als
het dan lekker zonnig weer is, willen ze soms best
vroeg gaan vliegen. Naast de citroenvlinder is ook

de dagpauwoog een soort, die dat veel doet.
Maar de citroenvlinder wordt (voor vlinders) ook
nog best oud. De volwassen vlinder kan wel meer
dan een jaar oud worden, wat bij vlinders heel
weinig voor komt. En ja, deze vlinder komt ieder
jaar weer in mijn tuin voor. Maar ook op andere
plekken in de buurt is hij vaak te zien.
Tekst en foto Gerard Koops

Dromen
Een droom die je
alleen droomt is
maar een droom.
Een droom die
je samen droomt
is werkelijkheid.
(John Lennon)
Week 11 is de
week van de lentekriebels. In die
week dromen we
extra van alle mooie dingen die we weer kunnen
gaan doen in het voorjaar en de zomer. In stressvolle tijden, zoals nu tijdens de coronacrisis, lijken
we intensiever te dromen. Dromen zijn essentieel
voor je mentale herstel. Alle ballast die je niet nodig hebt, wordt weggegooid en alles in je hersenen
wordt geordend.
Droomt u ook al over de terugkeer naar de tijd van
vóór de lockdown?. Hadden we kunnen bedenken
dat we zo gelukkig waren met de “normale” tijden?
Onze jongeren dromen van ongestraft bijeenkomen.
Samen weer sporten en als groep chillen. Onze
middenstanders dromen van drukte in de zaak. Wie
had gedacht dat studenten weer zouden snakken
naar ouderwetse groepslessen. Ouders dromen
van heropende kinderopvangcentra en blijvend
vaste schooltijden, waardoor thuiswerken beter te
doen is, en waardoor leerlingen weer snel op hun
oude niveau kunnen komen. Onze senioren dromen

van het knuffelen van kinderen en kleinkinderen en
van het verenigingsleven. Huidhonger en behoefte
aan contact blijkt groter te zijn dan gedacht. En we
dromen er allemaal van om over bospaden te lopen
die er niet uitzien als de Hoofdstraat.
We willen weer ongestoord visite kunnen ontvangen
en kunnen reizen. We willen weer publiek toegankelijke ruimtes kunnen bezoeken, terrasjes pakken
en restaurants bezoeken. Winkelen moet weer een
uitje worden. De digitale meetingen en thuiswerken komen ons onderhand de neus uit. We hebben
meer puzzels gelegd en gelezen dan normaal en we
hebben inmiddels vierkante ogen van het tv-kijken.
De dorpsactiviteiten staan op een heel laag pitje.
En de vraag is maar of alle verenigingen deze lockdownperiode gaan overleven. Het dorpshart leeft
enkel rondom de levensmiddelenwinkels. Een enkele middenstander heeft creatieve verkoopmogelijkheden bedacht. In de open lucht kan blijkbaar
nog wel wat omzet gemaakt worden.
De spreekwoordelijke stip aan de horizon blijft nog
vaag. Hoelang gaat het nog duren tot we door vaccinatie samen weer voldoende weerstand hebben
opgebouwd?
Marco Borsato zong dat dromen bedrog zijn. Laten
we hopen dat onze dromen bewaarheid worden en
geen nachtmerries blijken te zijn.
Theo Tomassen
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