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Kerst 2021

Ho,ho,ho! Wakker blijven!, Marius van Dokkum

Inschrijving van basisscho-
len gaat wijzigen
Met een nieuw systeem is het 
doel dat ‘ieder kind dezelfde 
kans krijgt op een basisschool 
in de buurt’.

Lees verder op pagina 5 >>

Dorpsraad: wie is wie?
De nieuwe Dorpsraad Ugche-
len is nu ruim twee maanden 
op weg. Waar houden de zes 
bestuursleden zich precies 
mee bezig?
Lees verder op pagina 11 >>

Afscheid van ds. Regina  
Davelaar
We kijken met Regina terug op 
de drie jaar dat ze in Ugchelen 

In deze Bron o.a:
mede het gezicht was van de 
Bronkerk.
Lees verder op pagina 15 >>

Kerstverhaal
Een oproep voor een kerstver-
haal, leverde mooie inzendin-
gen op. De redactie van De 
Bron heeft gekozen voor het 
verhaal van Gerard Disberg.
Lees verder op pagina 25 >>

Aankondigingen onder voor-
behoud
In verband met mogelijke 
aanscherping van de corona-
maatregelen, zijn alle aankon-
digingen van activiteiten onder 
voorbehoud.

Alle medewerkers van de Bron wensen u fijne dagen. Ook dit jaar hebben de 
bezorgers door weer en wind gezorgd dat u de Bron in de bus kreeg. 

Heeft u de bezorger voor de feestdagen gemist en u wilde toch een gift geven 
dan kan dat ook door ons goede doel Casa Speranta (het kindertehuis in Molda-
vië) te sponsoren door uw gift over te maken op bankno: NL72 RABO 0103 1157 
73, tnv: Diaconie Prot. gemeente Ugchelen. ovv gift de Bron.
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
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
Simon Haverschmidt, tel. 06-44126398
Eindredacteur volgende Bron:
Nico van Dam, tel. 3124044
Fotograaf van deze Bron: 
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 26 jan.
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 17 januari 19 uur. 

Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl 
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Zalencentrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
Predikanten: Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 
predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Kerkenraad:
Voorz.: vacature
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: Collectebonnen, 
Vragen en Ledenadministratie
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:
Harco Wolters, tel. 5215008
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 
Huisartsenpraktijk Ugchelen
M. Flenter-Tiemessen, T. Rekveldt en
I. Roodenburg-Nouwen
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
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• Binnen de Corona-maatregelen 
kunnen mensen bij een viering 
in de Bronkerk aanwezig zijn. 
De maatregelen zijn wel aan-
gescherpt. Mogelijk moet in de 
komende kerstperiode het be-
zoekersaantal voor de Bronkerk 
worden gewijzigd. Houd bij verdere 
ontwikkelingen de informatie op de 
website (zie hieronder) in de gaten!

• Kom niet als u Corona-klachten 
heeft.

• De kerkdiensten in de Bronkerk 
blijven ook via www.kerkomroep.nl 
digitaal te beluisteren. Voor het vol-
gen van de dienst met beeld kunt 
u op de website van de Bronkerk 
een link vinden naar Bronkerk Ug-
chelen – YouTube.  

• Raadpleeg de website van de 
Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
voor actualiteiten, onder andere 
voor de Kerstnachtviering en de 
vesper op Oudjaarsavond.

• In de Onze Lieve Vrouwekerk 
zijn helaas de zaterdagmiddagvie-
ringen voorlopig geschrapt. Bij het 
ter perse gaan van deze Bron was 
nog niet bekend hoe de zondag-
morgen vieringen ingevuld zullen 
worden. Voor de actuele informatie 
verwijzen wij u naar de website van 
de Emmaüs parochie (http://www.
emmaus-apeldoorn.nl) De vierin-
gen zijn ook online te volgen.

• Mochten er kerkgangers bij de vie-
ringen aanwezig kunnen zijn, dan 
moet u zich hiervoor wel aanmel-
den. Zie hiervoor ook de website 
van de Emmaüs parochie.

• Wat betreft de diensten in  
Randerode melden wij dat deze 
alleen toegankelijk zijn voor be-
woners en de vrijwilligers die hen 
halen/brengen.

Zondag 19 december – 
4e Advent
BRONKERK
10.00 uur: ds. J. Weijenberg  
(Harfsen).
10.00 uur: Jeugdkring – De Duiker
ONZE LIEVE VROUWEKERK,  
Stationsstraat 13, Apeldoorn.
Zie voor nadere informatie de web-
site van de Emmaüs parochie.

Vrijdag 24 december 
(onder voorbehoud van de Corona-
maatregelen)
BRONKERK
21.30 uur: ds. E. van Iperen, Kerst-
nachtviering
ONZE LIEVE VROUWEKERK
Zie voor nadere informatie de web-
site van de Emmaüs parochie.

Zaterdag 25 december – 
1e Kerstdag
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. R. Davelaar, Kerst-

viering.
ONZE LIEVE VROUWEKERK
Zie voor nadere informatie de web-
site van de Emmaüs parochie.

Zondag 26 december – 
2e Kerstdag
BRONKERK
10.00 uur: ds. A. R. Davelaar,  
Afscheidsviering.
ONZE LIEVE VROUWEKERK,  
Stationsstraat 13, Apeldoorn.
Zie voor nadere informatie de web-
site van de Emmaüs parochie.

Vrijdag 31 december – Oudjaar  
(onder voorbehoud van de Corona-
maatregelen)
BRONKERK
19.30 uur: Werkgroep Vieren, oud-
jaarvesper.
ONZE LIEVE VROUWEKERK, Sta-
tionsstraat 13, Apeldoorn.
Zie voor nadere informatie de web-
site van de Emmaüs parochie.

Zondag 2 januari - Epifanie
BRONKERK
10.00 uur: ds. J. Weijenberg  
(Harfsen).
ONZE LIEVE VROUWEKERK, Sta-
tionsstraat 13, Apeldoorn.
Zie voor nadere informatie de web-
site van de Emmaüs parochie.

Zondag 9 januari
BRONKERK
10.00 uur: ds. H. van Boggelen  
(Deventer).
ONZE LIEVE VROUWEKERK,  
Stationsstraat 13, Apeldoorn.
Zie voor nadere informatie de web-
site van de Emmaüs parochie.

Zondag 16 januari 
BRONKERK
10.00 uur: ds. E. van Iperen –  
Bevestiging van ambtsdragers.
ONZE LIEVE VROUWEKERK,  
Stationsstraat 13, Apeldoorn.
Zie voor nadere informatie de web-
site van de Emmaüs parochie.

Zondag 23 januari 
BRONKERK
10.00 uur: ds. C. Baas (Apeldoorn) 
en G. Disberg – Oecumenische  
viering. 
ONZE LIEVE VROUWEKERK,  
Stationsstraat 13, Apeldoorn.
Zie voor nadere informatie de web-
site van de Emmaüs parochie.

Zondag 19 december – 
4e Advent
BRONKERK
10.00 uur: ds. J. Weijenberg  
(Harfsen). 
10.00 uur: Jeugdkring – De Duiker

Ds. Johan Weijenberg uit Harfsen is 
vanmorgen onze voorganger. Harte-
lijk welkom! Het is 4e Advent. In de 
Duiker wordt de Jeugdkring gevierd 
met als thema: Licht in de duisternis 
en mooie voornemens. Alle jongeren 
zijn van harte welkom! Uit Kind op 
Zondag: De toon is gezet. Het kind 
van Elisabet en Zacharias wordt ge-
boren. De buren willen hem Zachari-
as noemen, net als zijn vader. Maar 
Elisabet en Zacharias laten weten 
dat hij Johannes moet heten, zoals 
de engel het heeft gezegd. Op het-
zelfde moment wordt de mond van 
Zacharias geopend en zingt hij een 
lied voor de Heer. We lezen hierover 
in Lukas 1: 57-80.

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Vrijdag 24 december 
(onder voorbehoud van de Corona-
maatregelen)
Ds. Eline van Iperen is vanavond 
onze voorganger. Het is Kerstavond. 
Helaas kan het Sokkenbuurtkoor 
vanwege de Coronamaatregelen 
niet aan de dienst meewerken, er 
wordt nog naar een andere muzikale 
invulling gezocht.

Diaconie collecte: Kerk in Actie – 
kinderen in de knel.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Zaterdag 25 december – 
1e Kerstdag
We mogen vanmorgen de geboorte 
van Jezus vieren. Ds. Regina Da-
velaar gaat voor en de medewer-
king van een blazersensemble zal 
de dienst extra feestelijk maken. Uit 
Kind op Zondag: Wat neem je mee?
Jezus wordt geboren in Betlehem. 
Maria wikkelt hem in doeken en legt 
hem in een voederbak, want in de 
herberg is geen plaats. Voor herders 
in het veld gaat de hemel open, zij 
horen een bijzonder bericht en gaan 
meteen op weg naar de stal. We le-
zen hierover in Lukas 2: 1-20.

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Vervolg op pagina 7 >>

Kerkdiensten
Omdat er op 18 december al een 
gezinsactiviteit rond het thema 
Kerst wordt georganiseerd vanuit 
de Bronkerk, hebben we besloten 
het Feestje in de Kerk te verplaats-
ten naar zondag 23 januari. Dan 
houden we ’s middags van 16 tot 
18.30 uur weer een gezellige mid-
dag voor kinderen en hun ouders 
en/of grootouders. Eerst doen we 
proefjes, knutselen we of doen 
een spelactiviteit rond een Bijbels 
thema, daarna volgt een viering 
en eten we samen. Het is bedoeld 
voor kinderen van ongeveer 4 t/m 
11 jaar en hun (groot)ouders. We 
houden ons aan de coronaregels.
Opgeven kan alvast via  
feestjeindekerk@bronkerk.nl

Tijdens de Week van gebed voor 
eenheid van christenen komen 
christenen uit allerlei tradities en 
confessies over de hele wereld bij-
een om te bidden voor de eenheid 
van de kerk. Aan het einde van 
deze week vindt er ook op zondag 
23 januari een oecumenische vie-
ring plaats in Bronkerk met als the-
ma ‘Licht in het duister’. Het mate-
riaal van deze viering is voorbereid 
door de Raad van Kerken in het 
Midden-Oosten en is geïnspireerd 
op Mattheüs 2, met name ‘Wij 
hebben zijn ster zie opgaan en zijn 
gekomen om Hem te aanbidden’. 
Kunnen wij anno 2022 ook licht in 
het duister zijn?

Oecumenische Stuurgroep 
Ugchelen

woe  15 dec Jesaja 6:1-12
do  16 dec Jesaja 7:1-9
vrij  17 dec Jesaja 7:10-17
za  18 dec Jesaja 7:18-25
zo 19 dec Lucas 1:57-66 
ma 20 dec Lucas 1:67-80
di 21 dec Jesaja 8:1-10
woe 22 dec Jesaja 8:11-23
do 23 dec Jesaja 9:1-6
vrij 24 dec Lucas 2:1-20
za 25 dec Johannes 1:1-18
zo 26 dec Psalm 98 
 ma 27 dec Romeinen 15:14-21
di  28 dec Romeinen 15:22-33
woe 29 dec Romeinen 16:1-16
do 30 dec Romeinen 16:17-27
vrij 31 dec Psalm 121

Feestje in de kerk 

Uit de Bijbel

Oecumenische Viering 

BIJ DE DIENSTEN

Met Kerst vieren we de geboorte 
van Jezus, de brenger van licht 
in de duisternis. Hoe zorgen wij 

ervoor dat dat licht verder verspreid 
wordt?
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Het is iets waar veel mensen te-
genaan zijn gelopen in de afge-
lopen jaren. In blijde verwachting 
zijn en al op dat moment een 
keuze moeten maken voor een 
basisschool. 

Vanaf het nieuwe jaar is dit ge-
lukkig niet meer nodig. Met een 
nieuw systeem, dat ingaat voor 
kinderen die geboren zijn vanaf 
1 mei 2019, is het doel dat ‘ie-
der kind dezelfde kans krijgt op 
een basisschool in de buurt’.  
Aanmelding gaat gelijktijdig en 
geautomatiseerd. Dit nieuwe 
systeem van aanmelden en toe-
wijzen gaat gelden voor de scho-
len die vallen onder: 

PCBO Apeldoorn, de Veluwse 
Onderwijsgroep en Leerplein055. 
Voor meer informatie verwij-
zen wij naar de volgende link:  
https://pcboapeldoorn.nl/nieuws/
het-aanmelden-gaat-veranderen/

Inschrijving voor
basisscholen 
gaat wijzigen! 

Op zaterdag 20 november hebben 
ruim dertig vrijwilligers van de Com-
missies Water en Groen afgevallen 
blad verwijderd uit de sprengen en 
van de wandelpaden van ons park 
De Goudvink. Na een jaartje over-
slaan vanwege Corona ging ieder-
een na een kop heerlijke koffie of 
thee met soesjes van Gon hard aan 
de slag. Nauwelijks bezig of er kwam 

De afgelopen periode zijn we als bestuur druk bezig 
geweest om de laatste zaken over te dragen en de 
website van de Dorpsraad bij te werken. Dit heeft 
ertoe geleid dat we nog een kleine achterstand heb-
ben in het beantwoorden van vragen die we recen-
telijk hebben ontvangen. Ons doel is om dit in de 
komende weken in te lopen en u zo snel mogelijk 
een antwoord te geven. Bent u benieuwd naar de 
wijzigingen op de website? Bezoek de Dorpsraadsi-
te en laat weten wat u ervan vindt.

In de vorige bron kondigde we voor deze Bron 
een artikel aan van de initiatievenmakelaar van de  
Gemeente Apeldoorn. Het artikel komt er zeker, 

maar het zal niet in deze editie maar in één van de 
volgende Bron-edities worden gepubliceerd. Verder 
hebben we onder een kleine groep Ugchelenaren 
de eerste versie van de enquête verspreid om feed-
back te ontvangen en zijn we aan het nadenken op 
welke wijze we de enquête gaan verspreiden. 

Ten slotte kunnen we meedelen dat de Dorpsraad 
Ugchelen een nieuwe commissie erbij heeft name-
lijk Hartveilig Ugchelen. Lees voor meer informatie 
het artikel op deze pagina.

Heeft u nog goede ideeën laat het ons weten door 
een mail te sturen naar info@dorpsraadugchelen.nl.

NIEUWS VANUIT DE DORPSRAAD 

Bladruimactie in De Goudvink groot succes

door de secretaris

voor iedereen een gloeiendhete 
oliebol uit de kraam van Ugchelens 
Belang. 
Tegen half twaalf waren alle paden 
schoon en stroomde de spreng weer 
als vanouds. Er was zelfs nog tijd 
om de bruggetjes over de spreng 
schoon te maken. Bijna iedereen 
vertrok vervolgens naar Ugchelens 
Belang, waar Toon en Gon heerlijke 
soep had klaarstaan en de bekende 
broodjes ham, kaas en kroket. Na de 
verplichte coronacheck kon iedereen 
op gepaste afstand zich tegoed doen 
aan de soep en broodjes. Het bleef 
vervolgens nog lang onrustig in UB.

Hartveilig Ugchelen zoekt  
samenwerking met Dorpsraad

Hart Veilig Ugchelen (HVU) is 
groep van vrijwilligers die al jaren 
actief is in Ugchelen. HVU wil bij-
dragen aan het vergroten van de 
overlevingskans van Ugchelena-
ren in het geval van hartfalen. Dit 
door bijvoorbeeld het toepassen 
van reanimatie/beademing, op 
basis van de zgn. ‘zes minuten 
zonering’.

HVU bestaat uit vijf vrijwilligers en 
heeft gevraagd of zij als commis-
sie kunnen worden ingelijfd binnen 
de Dorpsraad. De Dorpsraad staat 
voor het welzijn van de Ugchele-
naren, zo ook het bevorderen van 
de burgerhulpverlening en heeft 
daarom ingestemd met dit ver-
zoek. 

De HVU was tot op heden een 
zelfstandig opererend groep vrij-
willigers en heeft haar financiën 

goed op orde. Het geld van HVU 
wordt vanaf nu binnen de Dorps-
raad beheert en staat dan niet 
meer op een rekening van een pri-
vépersoon. Zo zal voor de jaarlijk-
se onderhoudskosten en vervan-
gingen voor de huidige elf AED’s in 
Ugchelen waarvoor een jaarlijkse 
(toekomstige) subsidie wenselijk 
is, deze via de Dorpsraad worden 
beheerd. Ook wil de HVU-commis-
sie vanaf heden vier keer per jaar 
(via de Dorpsraad) gebruik gaan 
maken van een (te huren) ruimte. 

Inmiddels zijn er al circa 60 bur-
gerhulpverleners actief in Ugche-
len. Bij een 112 melding krijgt die-
gene die het dichtst bij ‘de melder’ 
in de buurt is een App. De hulp-
verlener kan vervolgens snel ter 
plaatse zijn en de benodigde hulp 
gaan verlenen. Bent u zelf ook een 
burgerhulpverlener maar nog niet 
aangesloten bij HVU? Dan kunt u 
zich aanmelden via de site hartvei-
ligugchelen.nl. Fijn dat deze groep 
vrijwilligers Ugchelen nog veiliger 
maakt. Al met al een mooie aan-
vulling voor de Dorpsraad! 

Foto: Nel Appelmelk

Foto: Nel Appelmelk
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Zondag 26 december – 
2e Kerstdag
In deze bijzondere viering zal ds. Re-
gina Davelaar afscheid van de Bron-
kerk nemen. De Cantorij van de Bron-
kerk werkt mee aan de dienst.
Uit Kind op Zondag: Ken jij hem?
Jozef en Maria nemen Jezus mee 
naar de tempel in Jeruzalem. Daar 
woont Simeon, die weet dat Jezus 
de Messias is. Ook de oude Hanna 
herkent in Jezus het kind dat werd 
verwacht. We lezen hierover in Lukas 
2: 22-40.

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Vrijdag 31 december – Oudjaar  
(onder voorbehoud van de Corona-
maatregelen)
De werkgroep Vieren heeft ook voor 
deze oudjaarviering een vesper voor-
bereid. U bent van harte uitgenodigd 

om met elkaar het jaar uit te luiden.

Zondag 2 januari - Epifanie
Ds. Johan Weijenberg uit Harfsen 
gaat deze morgen bij ons voor. Hij is 
inmiddels een goede bekende gewor-
den. Van harte Welkom!  
Uit Kind op Zondag: Weet jij het?
Nadat Jezus geboren is in Betlehem, 
komen er wijzen uit het Oosten naar 
Jeruzalem. Zij hebben een ster zien 
opgaan waardoor ze weten dat er 
een koningskind geboren is. Maar 
waar is het kind? Koning Herodes 
weet van niets, maar een oude profe-
tentekst wijst hen verder de weg.
We lezen hierover in Matteüs 2:1-12.

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Stichting 
Present.

Zondag 9 januari
Ds. Hannie van Boggelen is vanmor-
gen onze voorganger. Het is fijn om 

haar weer in ons midden te mogen 
verwelkomen!

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Stichting 
Present.

Zondag 16 januari
Ds. Eline van Iperen is vanmorgen 
onze voorganger. We nemen af-
scheid van aftredende ambtsdragers 
en bevestigen nieuwe ambtsdragers. 
Na de dienst nemen we afscheid van 
vertrekkende contactmedewerkers 
en verwelkomen we nieuwe. 

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Stichting 
Present.

Zondag 23 januari
Tijdens de Week van gebed voor 
eenheid van christenen (16 tm 23 
januari 2022) staan christenen van-
uit de hele wereld stil bij de ster van 

Betlehem. Een licht dat schijnt in het 
duister en de weg wijst naar Jezus. 
Het thema voor deze week is: ‘Licht 
in het duister’. De dienst van vanmor-
gen is voorbereid door de Oecumeni-
sche Stuurgroep en ds. Corma Baas 
uit Apeldoorn en Gerard Disberg zijn 
onze voorgangers.

Diaconie collecte: Oecumenisch
project.
Uitgangscollecte: Stichting 
Present.

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur op 
maandag, dinsdag en donderdag – 
06 1283 7524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur ’s 
morgens op maandag tot en met vrij-
dag - 055 8438214

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Ans van Amersfoort, 
tel. 06-5558 8273

Zingend de Kerst door
OVERWEGING

Er is geen enkel feest waarop 
we normaal gesproken zoveel 
en uitbundig zingen, - nou ja, 
carnaval uitgezonderd mis-
schien. Op de radio worden 
we al een maand getrakteerd 
op de prachtigste kerstsongs. 
En bij het voorbereiden van de 
Kerstdiensten luister ik graag 
naar Christmas Carols gezon-
gen door Britse koren, heerlijk 
om in kerststemming te komen!  
De kerkdiensten op Kerstnacht 
en Kerstochtend zitten meestal 
ook tjokvol liederen, opgeluis-
terd met blazers, een koor, we 
trekken alles uit de kast. 

Maar ja, corona… 

Als ik dit schrijf is het nog on-
duidelijk wat de maatregelen 
gaan worden met Kerst. Zullen 
we mogen zingen? Zullen we 
bij elkaar mogen komen? Ik 
hoop het van harte! Want sa-
men zingen, het is wat mij be-
treft dé voorwaarde voor Kerst. 
Ik heb het nodig om mezelf 
moed in te zingen, om de duis-
ternis weg te zingen, om de 
ellende in de wereld en in ons 
eigen leven te overstemmen, al 
is het maar voor twee dagen…

En als ik nog een spade dieper 
graaf in mijn ziel, dan móet ik 
ook wel zingen om iets te kun-
nen met dat verhaal van Kerst. 
Het wonder van God die mens 

wordt, een baby zelfs! Met al-
leen woorden doe ik dit grote 
wonder geen recht. Juist door 
alle liederen krijgt het Kerst-
feest een extra dimensie, komt 
het dichtbij, raakt het en komt 
het wonder van Kerst op een 
andere manier binnen. 

Kerst is het feest van de mu-
ziek en de zang. En dat is niet 
alleen bij ons zo. Ook in de 
Bijbel is het verhaal van de 
geboorte van Jezus omgeven 
met lofzangen: de lofzang van 
Maria, de lofzang van Zacha-
rias, de lofzang van Simeon 
en laten we het engelenkoor 
vooral niet vergeten dat God 
de lof toezingt. Ook daar, aan 

het begin van onze jaartelling, 
is het mysterie te groot voor 
alleen maar woorden, ook daar 
wordt er gezongen van licht 
in de duisternis en hoop in de 
hopeloosheid. Er is blijkbaar in 
alle eeuwen, toen en nu, een 
kunstvorm nodig om er iets van 
te begrijpen.

En daarom - hoe je Kerst er ook 
uit komt te zien dit jaar - zing! 
Zing uit volle borst, neurie mee 
met je favoriete Kersthit, luister 
naar de Messiah, het maakt 
niet uit, maar laat de muziek 
klinken, want dan wordt het pas 
écht Kerst.

Ds. Regina Davelaar

vervolg Kerkdiensten
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Koffiebranderij Blue’s voert de productie op
Sinds ambachtelijke koffiebran-
derij Blue’s in 2018 haar deuren 
opende, heeft zij een stormach-
tige groei doorgemaakt. Steeds 
betere soorten koffie komen in 
het assortiment en steeds meer 
particulieren en bedrijven, uit Ug-
chelen maar ook ver daarbuiten, 
weten Blue’s inmiddels te vinden. 

Het kleine blauwe schuurtje 
aan de Hoenderloseweg is nog 
steeds de plek waar het bran-
den van de koffiebonen gebeurt, 
maar sinds vorig jaar is daar wel 
een veel grotere brander in ge-
plaatst en is voor het opslaan 
van de voorraden een nieuwe 
schuur geplaatst.

Brander Michiel de Groot vertelt 
dat vorig jaar is geïnvesteerd in 
een oerdegelijke Duitse brander 
van het merk Probat, waardoor 
er nu ongeveer 20 kilo per uur 
gebrand kan worden. Dagelijks 
wordt er bezorgd binnen het 
gratis bezorggebied van 5 kilo-
meter en ook de verzendingen 
per post gaan tegenwoordig zes 
dagen in de week de deur uit.  
Volgend jaar moet er ook een 

webshop komen bij de website 
www.bluescoffee.nl maar bestel-
len via WhatsApp blijft ook mo-
gelijk. 

Nieuwe klanten kunnen nog al-
tijd gebruik maken van het ken-
nismakingsaanbod: vier soorten, 

samen een kilo, voor €17,50, om 
erachter te komen welke soort zij 
het lekkerst vinden. Als mensen 
de eigen blend, de Blue’s Black 
Label, eerst willen proeven, kun-
nen zij ook terecht bij Charlotte’s 
Koffiehuus, waar deze geschon-
ken wordt. 
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Zes nieuwe bestuursleden, zes thema’s
DORPSRAAD UGCHELEN

‘Ugchelenaren helpen met het bun-
delen van hun talenten en kwalitei-
ten’. Dat is, kort gezegd, de missie 
van de Dorpsraad Ugchelen nieuwe 
stijl. Het zeskoppige bestuur trad 28 
september officieel aan. 
Deze Dorpsraad heeft een andere rol 
dan de vorige. Dat heeft grotendeels 
te maken met de zogenoemde om-
gevingswet, die 1 januari van kracht 
wordt. Dorps- en wijkraden in de ge-
meente Apeldoorn hebben vanaf dan 
geen directe invloed en inspraak meer 
op voorgenomen plannen. Hun taak 
is straks vooral om inwoners actief te 
betrekken bij het ontwikkelen van hun  
leefomgeving.
De nieuwe Dorpsraad Ugchelen geeft 
dat vorm met vijf thema’s. Die zijn 
elk toegewezen aan één bestuurslid 
(‘sponsor’). Met een dorpsenquête 
in het vooruitzicht (eerste kwartaal 
2022), is het goed om eens in te 
zoomen: wie is wie, en met welke 
onderwerpen houden zij zich precies 
bezig?

Bas te Riele (voorzitter): thema 
zorg en welzijn 
Toen de vorige Dorpsraad opstapte, 
dacht Bas te Riele: ons dorp kán niet 
zonder. In De Bron las hij dat er nieu-
we mensen werden gezocht voor een 
doorstart. Samen met Diane Kokke 
gaf hij de eerste aanzet om een nieuw 
bestuur te mobiliseren. Al snel von-
den zij meer mensen die bereid wa-
ren om mee te denken. “Het is heel 
boeiend om bestuurslid te zijn. De 
dynamiek in het bestuur is erg goed, 
we versterken elkaar en willen voor-
uit. De vorige Dorpsraad heeft veel 
gedaan, zich met hart en ziel ingezet. 
Ik heb veel respect voor hun besluit 
destijds”, zegt hij. “Maar het voelt ook 
goed om, noodgedwongen, opnieuw 
te beginnen.” 

In het dagelijks leven is de 52-jarige 
Ugchelenaar veel in gesprek met on-
dernemers in Neder-land, dit in relatie 
tot hun bedrijfshuisvestingsvraag-
stukken. Binnen de Dorpsraad heeft 
hij zorg en welzijn in de portefeuille. 
“We hebben een nieuwe visie voor 
het dorp ontwikkeld. Middels een en-
quête onder alle dorpsbewoners, wil-
len we graag op basis van hun input 
verdere doelen gaan stellen op het 
gebied van alle thema’s”. 

Tom Mulder (vice-voorzitter): the-
ma wonen en voorzieningen
“Onze taak is om individuele buurt-
bewoners een stem te geven bij de 
gemeente. Wij wijzen hen de juiste 
weg”, vat vice-voorzitter Tom Mulder 
samen. Met zijn 37 jaar is hij het jong-
ste bestuurslid. Hij is actief binnen het 

vastgoed, oftewel de ontwikkeling 
van woningen en het ontwikkelen van 
werkplekconcepten in kantoren. Het 
thema ‘wonen en voorzieningen’ past 
hem dan ook als een jas. En het is 
bovendien een zeer spraakmakend 
onderwerp binnen Ugchelen. “Er zijn 
zeker vier locaties die volop in ontwik-
keling zijn”, beaamt Tom. “Onlangs 
hebben we nog overleg gehad met 
de gemeente. We hebben gemerkt 
dat communicatie een belangrijk aan-
dachtspunt is. Ugchelenaren willen 
tijdig en op de juiste manier geïnfor-
meerd worden. Zo krijgen ze meer 
het gevoel dat ze gehoord worden.”

Harco Wolters (secretaris): thema 
sport en recreatie 
‘De secretarisrol in de Dorpsraad ligt 
mij wel’, dacht Harco Wolters (48) 
vanuit zijn werk in het bedrijfsleven. 
Maatschappelijk vrijwilligerswerk 
stond altijd nog op zijn lijstje. “Ik wil 
graag iets terug doen voor de ge-
meenschap”, licht hij toe. Sport en 
recreatie is zijn specialisatie binnen 
de Dorpsraad. “Er moet eigenlijk een 
platform komen voor alle verenigin-
gen”, noemt hij als speerpunt voor 
de komende jaren. Om meer verbin-
ding onderling te maken, en om de 
sportverenigingen vitaal te houden. 
“Bij het voetbal zien we nog genoeg 
instroom vanuit de jeugd, maar juist 
een uitstroom bij de volwassenen. Bij 
tennis is het juist andersom”, weet hij. 
Wat betreft recreatie, noemt hij spe-
cifiek het onderhoud van de ‘prachtig 
mooie wandelpaden’.

Maik van Liempt (penningmees-
ter): thema veiligheid en mobiliteit
Jaarrekeningen en begrotingen, dat 
is het domein van penningmeester 
Maik van Liempt. Logisch, gezien zijn 

bedrijfseconomische achtergrond. 
Maar veiligheid vindt hij ook een 
boeiend thema. Vandaar dat hij dit 
onderwerp op zich heeft genomen. 
Je denkt dan misschien al gauw aan 
onderwerpen als hardrijders en ver-
keersdrukte in het centrum. “Maar 
we willen het juist veel breder trekken 
dan verkeersdrempels”, zegt Maik 
beslist. “We willen de totale samen-
hang binnen het dorp in de gaten 
houden. Daarbij kijken we al vijf à 
tien jaar vooruit. Wat maakt dat men-
sen zich prettig voelen in hun dorp? 
En hoe voorkomen we dat mensen 
zich eenzaam voelen?”, noemt hij als 
enkele vragen. “Dit zijn interessante 
thema’s, die ook raakvlakken hebben 
met andere onderwerpen.” De 45-jari-
ge Ugchelenaar zet zich overigens op 
meerdere manieren in voor de veilig-
heid in zijn dorp: hij is ook vrijwilliger 
als postcommandant bij de plaatselij-
ke brandweer.

Ron Brummelkamp: thema duur-
zaamheid, groen en water
Een nieuwe Dorpsraad, met één 
vertrouwd gezicht: de 71-jarige Ron 
Brummelkamp besloot als enige lid 
van de oude samenstelling door te 
gaan als bestuurslid. “Hoewel ik nog 
steeds 100 procent achter het besluit 
van de andere oud-leden sta, ben ik 
nooit deelgenoot geweest van de pro-
blemen”, verklaart hij. In al die jaren 
heeft hij veel kennis opgedaan van 
zijn specialiteit: duurzaamheid, groen 
en water. “In mijn vorige functie had 
ik veel te maken met de gemeente. 
Het zou zonde zijn om die connecties 
te laten liggen.”De huidige droogte in 
de Ugchelse sprengenbeken noemt 
hij als absolute prioriteit. “Een heel 
droevig gezicht”, zegt hij over het 
beeld van modder en bladeren in 

de Schoolbeek. “Onze sprengenbe-
ken zijn een voeding voor het totale 
bekenstelsel in Apeldoorn. Dus er 
moet nu echt wat gebeuren. Maar de 
gemeente en het waterschap wijzen 
naar elkaar.” Hij heeft er desondanks 
zin in om zich opnieuw in te zetten 
voor zijn dorp. “Het is leuk om met 
deze vijf jonge mensen te werken”, 
zegt de pensionado.

Diane Kokke: communicatie
De 55-jarige Diane Kokke heeft 31 
jaar in Apeldoorn gewoond, maar 
werd eind 2019 ‘verliefd’ op een huis 
in Ugchelen. “Het is echt een dorp, 
ik voel me hier thuis. Ik vind het be-
langrijk om het dorpse te behouden”, 
vertelt ze.  Bestuurslid worden van 
de nieuwe Dorpsraad, zag zij als dé 
manier om haar nieuwe woonplaats 
beter te leren kennen. 
“Jaren heb ik mij ingezet binnen de 
scholen van mijn beide dochters. Nu 
zij op het punt staan om uit te vlie-
gen, is dit een hele mooie manier 
om, naast mijn werk als project- en 
implementatiemanager bij een verze-
keraar, toch mijn steentje bij te dragen 
op het gebied van maatschappelijk 
vrijwilligerswerk”, vindt zij. Zij gaat 
zich richten op het onderwerp com-
municatie. “We zitten nu nog in de 
opstartfase. Tot nu toe hebben we 
vooral artikelen geschreven voor de 
Dorpsraadpagina in De Bron en zijn 
we bezig met de ontwikkeling van de 
enquête. Het opstellen en vormgeven 
van zo’n enquête is een hele klus, 
maar samen gaan we er voor! Com-
municatie die afgestemd is op de be-
hoeftes van de Ugchelenaren, is een 
belangrijke schakel tot het succes.”

Tekst: Simon Haverschmidt
Foto: Johan van Veen

vlnr staand: Ron Brummelkamp; Bas ter Riele; Maik van Liempt; Harco Wolters;
vlnr zittend: Diane Kokke; Tom Mulder



DE BRON 15-12-2021 12



DE BRON 15-12-2021 13

Marinus Ditzel   
* 6 september 1954  - † 20 november 2021

WIJ GEDENKEN

Er ging een schok door Ugche-
len, Apeldoorn en omgeving toen 
het nieuws van het overlijden van 
de door zeer velen geliefde Mari-
nus Ditzel bekend werd. Marinus, 
die samen met zijn tweelingbroer 
en vier zussen en nog een broer 
opgroeide in een warm en hecht 
gezin, startte zijn carrière bij een 
drogisterij en stapte later over 
naar de horeca.

In 1985 werd Marinus koster/
beheerder van De Ark in Orden. 
Toen een deel van de Ark als fe-
deratie samenging met de Bron-
kerk in Ugchelen, vervolgde hij 
daar zijn loopbaan. In de jaren 
die volgden, werd hij het gezicht 
van de Bronkerk en het zalen-
complex De Duiker. 

Het was de fijnste tijd van zijn 
werkzame leven. In de wijde om-
geving stond hij bekend als voor-
treffelijk gastheer bij vreugdevol-
le gelegenheden zoals bruiloften, 
jubilea en andere feesten alsook 
bij uitvaarten. Altijd zorgde hij er-
voor dat alles pico bello in orde 
was. Geen moeite was hem te-
veel en zijn uren hield hij niet bij. 
Hij maakte dat mensen zich wel-
kom voelden en nam voor een 
ieder de tijd.

De rode draad in het leven van 
Marinus was liefde, liefde voor 
zijn medemens. Deze kwam tot 
uiting in zijn zorgzaamheid voor 
en medeleven met anderen. Zo 
onderhield hij naast zijn drukke 
werkzaamheden voor de Bron-
kerk vele contacten. 

Als een kind examen ging doen, 
bij ziekte of verdriet, hij kwam 
op bezoek - niet één keer, maar 
regelmatig en hij had altijd een 
luisterend oor. Marinus leefde de 
liefde, Gods liefde, niet zozeer in 
woorden, maar in daden.

Sinds 1990 bezocht Marinus min-
stens eenmaal per maand men-
sen met een verstandelijke be-
perking op Groot Schuylenburg. 
En tot kort voor zijn heengaan 
begeleidde hij jong dementeren-
den in de dagopvang van het 
Zonnehuis. 

Ook maakte Marinus jarenlang 
deel uit van het bestuur van de 
Reumavereniging, het afgelopen 
jaar zelfs als voorzitter.

Voor al zijn activiteiten werd Ma-
rinus koninklijk onderscheiden. 
Iets wat hem enorm goed deed. 
De stille motor achter hem was 
zijn geliefde partner Johan Blom, 
zijn steun en toeverlaat, die voor 
een warm thuisfront zorgde. 35 
Jaar geleden leerden zij elkaar 
kennen en hebben sindsdien 
veel lief en leed met elkaar ge-
deeld.  

Ze hebben genoten van de vele 
vakanties, ook met familie en 
vrienden, het liefst in een zonnig 
land. Helaas had Marinus veel 
problemen met zijn gezondheid, 
die hij vaak met bewonderens-
waardige moed te boven kwam, 
zoals de keelkanker 15 jaar ge-
leden.

Sinds een paar maanden wist 
Marinus dat hij ziek was. Nog 
maar kortgeleden hoorden we 
dat het heel ernstig was. Hij had 
veel pijn. Toen kwam die bewus-
te vrijdagmorgen dat hij opgeno-
men werd in het ziekenhuis voor 
behandeling. 

Op maandag zou de chemo star-
ten. Dat is niet meer nodig ge-
weest. Marinus sliep die nacht 
in om hier niet meer wakker te 
worden, heel onverwachts en 
tot verbijstering van velen. Een 
eventuele lijdensweg is hem nu 

bespaard gebleven. Op de rouw-
kaart staat: In moeilijke tijden 
met pijn en verdriet, houd dan 
maar voor ogen dat Iemand je 
ziet. Dat Iemand je hoort, als je 
stem niet meer wil. Je bent dan 

in Zijn hand, wees maar stil. Mag 
dat allen die in liefde met Marinus 
verbonden zijn, tot troost zijn.

Anja van der Hart

Dorcas in kerstsfeer
Kringloopwinkel Dorcas is komende vrijdag extra kerst-sfeervol. Van 
14.00 tot 16.00 uur treedt Jaap van de Slunt op. De Apeldoornse 
Frank Sinatra zingt een speciaal kerstrepertoire. Voor elke bezoeker 
van de winkel is er gratis koffie of thee met een kerstkransje. 

Dorcas Regiocentrum Apeldoorn is gevestigd op het Bedrijvenpark 
Ugchelen, aan de Laan van Westenenk 108. Openingstijden zijn 
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Brengen van 
goederen voor de kringloopwinkel kan dezelfde dagen, maar dan 

van 10.00 tot 14.00 uur. Op vrijdagen 24 en 31 december zijn winkel 
en afdeling inname gesloten.

De opbrengst van de kringloopwinkel komt in zijn geheel ten goede 
aan de hulpprojecten van Dorcas over heel de wereld. Dorcas Re-
giocentrum Apeldoorn sponsort daarnaast als winkel vijf oma’s in 
Moldavië en vijf kinderen in Kenia, een prachtig sponsorprogramma 
waarover voor geïnteresseerden in de winkel volop informatie be-
schikbaar is.
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Op zondagavond 9 januari hopen 
we het nieuwe jaar te starten met 
een boeiend thema: ‘Geloof in vre-
de’.
Nabil Sahhar, geboren en getogen 
in Jeruzalem, al 35 jaar wonend in 
Nederland, maar nog steeds zeer 
verbonden met het land Palesti-
na. Hij komt ons vertellen over de 
Joods-Palestijnse kwestie en over 
de Stichting Vrede voor Palestina. 
Deze Stichting richt zich vooral op 
jongeren en hoopt hen te inspire-
ren en te stimuleren om te zoeken 
naar vrede en gerechtigheid.

We beginnen om 20.00 uur en 
vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee 
voor u klaar.

Hopelijk kan de avond op 9 januari 
volgend jaar doorgaan. Van harte 
welkom!

Begin september heeft Regina 
Davelaar ons laten weten dat ze 
ons gaat verlaten. Vanaf 1 januari 
2022 is zij als predikant niet meer 
verbonden aan de Bronkerk. Zij 
en haar partner Annelies Jans 
verhuizen met hun kinderen naar 
Amsterdam, waar Annelies predi-
kant zal worden van de Keizers-
grachtgemeente. Op 15 december 
is het afscheid van de kerkenraad 
tijdens de kerkenraadsvergadering 
en in de morgendienst van zon-
dag 26 december (Tweede Kerst-
dag ) neemt zij afscheid van de 
Bronkerkgemeente. Na de dienst 
is er koffie en kan er persoonlijk 
afscheid van Regina en Annelies 
genomen worden.

Kerkcafé:
‘Geloof in vrede’

 
 

‘God zit niet gevangen binnen kerkmuren’
AFSCHEID DS. REGINA DAVELAAR

Vanaf 1 januari 2022 zal de Bron-
kerk verder moeten zonder ds. 
Regina Davelaar. Ze verhuist 
met haar partner Annelies Jans 
en haar twee kinderen naar Am-
sterdam, waar Annelies predikant 
wordt van de Keizersgrachtkerk. 
We kijken met Regina terug op de 
drie jaar dat ze in Ugchelen mede 
het gezicht was van de Bronkerk.

Kort na de bevestiging in novem-
ber 2018 ging Regina met zwan-
gerschapsverlof. Hoopvol begon 
ze daarna aan haar eerste echte 
jaar in de Bronkerk, totdat corona 
kwam. Alles kwam stil te liggen, 
contacten verliepen telefonisch, 
vergaderingen via Zoom en dien-
sten werden voor lege stoelen ge-
houden. Regina beseft achteraf 
hoe belangrijk het is om als ge-
meente bij elkaar te komen, sa-
men te zingen, te bidden, elkaar 
te ontmoeten en het geloof te 
delen en beleven. ”Ik doe het niet 
alleen, ik heb die gemeenschap 
nodig, die interactie met mensen, 
pas dan gebeurt er iets, gaat een kerkdienst le-
ven, dat geeft mij energie, voedt mij. Ik heb dat 
het meest gemist.” 

Het vertrek naar Amsterdam komt enigszins onver-
wacht. Toch heeft ze er zin in.  Amsterdam, stad 
met een grote diversiteit in culturen en levenswij-
zen, waar je niet opvalt als je anders bent. Regina 
heeft er nog geen nieuwe baan, maar ergens ver-
wacht ze bezig te gaan met mensen die leven aan 
de rand van de samenleving. Binnen of buiten de 
kerk. “God zit niet gevangen binnen kerkmuren en 
overal zijn mensen op zoek naar zingeving.” 

Regina heeft de Bronkerk leren kennen als een 
actieve doe-gemeente, die wel wat meer trots 
mag zijn op alles wat er gebeurt en wordt georga-
niseerd, en dat met een grote groep vrijwilligers. 
Ook de Bronkerk zal zich moeten bezinnen op 
haar toekomst. Minder kwantiteit heeft soms meer 
kwaliteit, is haar ervaring. Als Regina haar rond-
je hardloopt door het bos - wat ze overigens zal 

gaan missen - luistert ze naar verschillende pod-
casts, zoals ‘De Ongelooflijke Podcast’ van David 
Boogerd en Stefan Paas. Boeiende gesprekken 
over de relevantie van het geloof in een steeds 
ongeloviger Nederland. Het zet haar aan het den-
ken en geeft inspiratie voor een preek. Geloven 
kent door de eeuwen heen een golfbeweging. Het 
doet pijn als je dingen los moet laten, maar laten 
we elkaar vragen blijven stellen. Wie is God voor 
jou? Daarvoor hoef je niet in een kerk bij elkaar te 
komen, maar het is wel een prachtige plek om God 
en elkaar te ontmoeten en het geloof te beleven. 
Heb je nog een wens voor Ugchelen? “Heb het 
goed met elkaar, met wat er is, misschien moeten 
we ons daar meer bewust van zijn.” 

Op Tweede Kerstdag is de laatste dienst waarin 
Regina voorgaat en nemen we afscheid van een 
enthousiaste en eigentijdse predikante. De drie 
jaren in Ugchelen waren te kort om veel achter 
te laten, het voelt niet af, maar het werk in Gods 
wijngaard gaat in Amsterdam door. 

Afscheid van ds. 
Regina Davelaar 
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Voor de nieuwe vestiging van 
Snoopies in Ede, heeft Lutim 
de gevelreclame verzorgd.
Zo valt de nieuwe winkel mooi 
op in de winkelstraat.

Boven de ingang is het logo in 
grootformaat gemonteerd en 
ook is er een banierbord haaks 
bevestigd aan de gevel. Deze 
winkel loop je dus niet zomaar 
voorbij!

Om dit uit te kunnen voeren 
is er vaak een vergunning 
nodig. Lutim helpt u met de 
vergunningaanvraag en de 
communicatie met de gemeen-
te. Denk hierbij ook aan de 
benodigde werktekeningen en 
een impressie hoe het er in 
werkelijkheid uit komt te zien. 
Zo is een goedkeuring snel ge-
regeld!

Wil jij opvallen in De Bron? Wij 
maken graag je advertentie! 
Ook kunnen we een adverto-
rial schrijven en voorzien van 
een goede foto. Graag nodigen 
wij je uit voor een kennisma-
kingsgesprek. Neem vrijblij-
vend contact met ons op via  
info@lutim.nl of 0575-218110.

Derks uw Groenteman staat met zijn groente- en fruit-
kraam op markten door heel Gelderland. Omdat de tijden 
snel veranderen, wil hij klaar zijn voor de toekomst. Hier-
voor heeft hij Lutim ingeschakeld om te kijken naar de mo-
gelijkheden.

Online bestellen, waaronder boodschappen, wordt nog 
steeds populairder. Daarom heeft Lutim een webshop voor 
Derks gebouwd. In deze webshop koop je online o.a. je 

groenten, fruit, aardappelen, vruchtensappen, kruiden en 
salades. Deze worden daarna persoonlijk thuisbezorgd.

Om de klant volledig te ontzien, heeft Lutim elk product in 
hun studio in Zutphen gefotografeerd en direct op de web-
shop ingevoerd.

Kijk op www.derksuwgroenteman.nl om het resultaat te 
zien.

Webshop voor lokale groenteboerZichtbaarheid in  
de winkelstraat

Advertenties in De Bron

Restaurant Reuvershoeve in Brummen is een begrip in 
de regio én ver daarbuiten. Reuvershoeve staat bekend 
om zijn echte ambachtelijke pannenkoeken. Sinds kort 
hebben ze ook een Take Away. 

De totale communicatie van Reuvershoeve wordt ver-
zorgd door Lutim. In deze lastige tijd is de bestelsite 
www.pannenkoekbestellen.nl erg belangrijk. Via deze 
webshop kunnen klanten o.a. pannenkoeken thuis laten 
bezorgen. Lutim heeft de naam en branding van de nieu-
we Westdyk Take Away bedacht en gemaakt. Ook is er 
meegedacht over de inrichting van de zaak. 

De horeca heeft het zwaar. Los van de openingstijden is 
er nog een groot probleem: personeel! Lutim heeft voor 
Reuvershoeve een wervingscampagne voor personeel 
ontwikkeld. Hierdoor heeft Reuvershoeve nieuw perso-
neel aan kunnen nemen.

Reuvershoeve zit nooit stil. Wekelijks worden er nieu-
we concepten en acties bedacht en opgezet. Door hun 
drukke agenda, kiezen ze ervoor om de hele communi-
catie aan Lutim uit te besteden. Zo hebben zij alle tijd om 
de dingen te doen waar ze goed in zijn!

Totaal communicatie voor restaurant Reuvershoeve

Maker van De Bron verhuisd
Al een lange tijd is Lutim Creatief Mediabureau uit Zutp-
hen de trotse maker van De Bron. Door de fijne samen-
werking met de redacteuren, fotografen en verkoop is 
het altijd weer een feestje om deze leuke krant te maken!
Door onze snelle groei, zitten we vanaf afgelopen ok-
tober in ons nieuwe kantoor aan de Pollaan 60 -1 in 
Zutphen. De krant van Ugchelen is niet het enige wat 
we maken. Lutim is gespecialiseerd in o.a. campagnes, 
design, video, foto, websites/webshops, (social) media, 
signing, relatiegeschenken, drukwerk en kleding.
Lutim werkt veel voor en samen met ondernemers uit 
Zutphen, maar ook buiten de regio zijn we actief! Zo 
heeft Lutim klanten in o.a. Apeldoorn, Amsterdam, Nij-
megen, Antwerpen (België) en zelfs Cambridge (Ver-
enigd Koninkrijk). En natuurlijk in Ugchelen!
Naast het maken van de communicatie voor onze klan-
ten, speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen 
een grote rol bij ons. Zo hebben wij onze eigen stichting: 

Stichting Sint Deelt Uit. Met Sint Deelt Uit zorgen wij er-
voor dat alle gezinnen uit Zutphen, Brummen, Lochem 
en Eerbeek, die worden ondersteund door de Voedsel-
bank, toch een onvergetelijke Sinterklaasavond kunnen 
vieren. Daarnaast zijn wij sponsor van diverse (sport)
verenigingen.

Interesse in een kennismakingsgesprek? 
Bel: 0575-218110 of stuur ons een e-mail: info@lutim.nl 
Voor meer informatie bekijk onze website: www.lutim.nl 
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We vieren de winter, kerst en 
het nieuwe jaar op ’t Leesten 
met een boom vol wensen. Bij 
een aankoop in het Informatie-
centrum van Staatsbosbeheer 
ontvangt u een boomschijfje 
waar u een wens op kunt schrij-
ven. Het schijfje hangt u dan 
in de boom buiten voor het ge-
bouw. Zo kan iedereen genieten 
van de positieve berichten in de 
boom. 

Nu de coronamaatregelen 
weer aangescherpt zijn is het 
niet mogelijk om activiteiten 
te organiseren voor groepen 
mensen. Bij Staatsbosbeheer 
zijn veel ideeën nog altijd niet 
tot uitvoer gebracht. Om toch 
de feestdagen in de winter te 
vieren, plaatsen we een kerst-
boom voor het gebouw van 
Bospaviljoen ’t Leesten. Met 
een aankoop in het Informatie-
centrum van Staatsbosbeheer 
ontvangt u een boomschijfje 
voor uw wens en steunt u het  
Informatiecentrum. 

Natuurlijk kunt u dan meteen 
een heerlijke wandeling ma-
ken door dit mooie gebied of 
een kopje koffiedrinken in de 
Brasserie ’t Leesten. Voor de 
kinderen hebben we een winter 
variant van het Bosdierenpad.  
Met het Doeboekje ‘Winter op 
het Bosdierenpad’ komen ze al-
les te weten over hoe de dieren 
de winter doorkomen.  https://
www.staatsbosbeheer.nl/bos-
dierenpadwinterleesten

Het informatiecentrum is in de 
winter van dinsdag tot en met 
zondag geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.

Het Informatiecentrum van 
Staatsbosbeheer bevindt zich 
in het Bospaviljoen ’t Lees-
ten aan de Hoenderloseweg 
191 in Ugchelen. U kunt hier 
terecht voor informatie over 
recreatieve mogelijkheden op 
de Veluwe, natuurboeken en 
leuke souvenirs en kadootjes.  

Er zijn wandel- en fietskaarten 
te koop en het is een uitstekend 
startpunt om de Veluwe te ver-
kennen richting bijvoorbeeld 
Radio Kootwijk en Hoog Buurlo.  

Er is ruime gratis parkeergele-
genheid en het is toegankelijk 
voor mindervaliden.

Boom vol wensen
HET LEESTEN

Annulering Kerstnachtdienst in Kapel Caesarea 
Normaliter organiseren Leger des Heils W&G Oost 
en Kapel Caesarea BV op kerstavond, 24 decem-
ber, de jaarlijkse Kerstnachtdienst in de sfeervolle 
Kapel van Caesarea aan de Hoenderloseweg 108 
in Ugchelen. Vanwege de, op dit moment opnieuw 
geldende, coronamaatregelen gaat de Kerstnacht-
dienst ook dit jaar niet door.

Dit is ontzettend jammer, omdat het ensemble van 
de Eendracht en het koor van The New Relations al 
druk bezig zijn geweest met de voorbereidingen en 
de repetities. Echter, de voorbereidingscommissie 
is van mening dat zij gezien de situatie de veiligheid 
voor de bezoekers van de Kerstnachtdienst niet kan 
garanderen. Ondanks dit wenst de voorbereidings-
commissie iedereen een gezegend kerstfeest.

Kapel Caesarea BV en Leger des Heils W&G Oost 
hopen volgend jaar weer samen de kerstnacht-
dienst te organiseren en zien ernaar uit u dan weer 
te kunnen verwelkomen. 

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder hel-
per. Iedereen kan een beroep op ons doen, onge-
acht achtergrond of levensovertuiging. De aanpak 
van het Leger des Heils kenmerkt zich door een 
cliëntgerichte houding. We kijken daarbij niet alleen 
naar de problemen, maar richten ons op het ‘herstel 
van het gewone leven’. Via werk, vrijetijdsbesteding 
en herstel van relaties helpen we mensen weer grip 
te krijgen op hun leven. Kortom: volwaardig erbij ho-
ren! Bij het Leger des Heils geloven we in kansen 
voor iedereen. Als het nodig is steeds opnieuw.

‘Wandelen in Ugchelen’ kan 
weer op dinsdag 4 janua-
ri. De start is om 9.30 uur bij 
Tennisclub Ugchelen aan de  
Ugchelsegrensweg. 
We lopen naar de Ordermolen-
weg en gaan langs de spoor-
baan richting het Asselsepad, 
en steken daar de spoorbaan 
weer over. Vervolgens gaan we 
de A1 over en lopen we naar de 
Cantharel en terug naar TCU. 
De route zal ongeveer 12 kilo-
meter zijn. Deelname is gratis.
Info via: wandeleninugchelen@
gmail.com

Gasten van  Zonnebloemaf-
deling  De Dorpenstreek  
(Ugchelen, Beekbergen, Lie-
ren, Hoenderloo) werden vrij-
dag 26 november door bakker 
Frentz getrakteerd op heerlijke 
oliebollen. Dat deze verrassing 
zeer in de smaak viel, konden 
de vrijwilligers die de oliebollen 
thuis bezorgden goed merken: 
de gasten reageerden heel en-
thousiast. Bakker Frentz, na-
mens De Dorpenstreek hartelijk 
dank!

Goede voornemens? Meer be-
wegen? Lekker sporten in de 
buitenlucht? Start dan met
tennis!
Voor iedereen die fit wil begin-
nen in het nieuwe jaar, hebben 
we een leuke aanbieding:
Lidmaatschap van 1 januari t/m 
31 maart 2022 voor 35 euro. 
Hiervoor mag je onbeperkt ten-
nissen op de banen van Tennis-
club Ugchelen. Ook in de winter 
kan je prima buiten tennissen! 
Wil je ook gelijk de juiste ten-
niskills aanleren? Dan kan je 
drie uren tennisles volgen on-
der begeleiding van een ge-
certificeerde trainer. De lestij-
den zijn dinsdag van 19.00 tot 
22.00 uur of donderdag van 
18.30 tot 19.30 uur. Je kunt 
aangeven waar jouw voorkeur 
naar uit gaat. Voor maar 70 
euro ben je lid van 1 januari 
t/m 31 maart 2022 inclusief drie 
tennislessen. 
Enthousiast geworden? Meld 
je dan gelijk aan via het aan-
meldformulier op onze website 
(www.tcugchelen.nl) en maak 
kennis met tennis en met onze 
leuke vereniging!

Wandelen naar 
Asselsepad

Bakker Frentz 
bakt oliebollen voor 
de Zonnebloem

Onbeperkt tennissen 
in het nieuwe jaar
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De tweede jeugdkring was een 
succes. We hebben het verhaal 
van Jozef in de put besproken 
met elkaar en het sinterklaas-
spel gespeeld met de dobbel-
steen. Teveel pepernoten en 
speculaasjes gegeten. Met leu-
ke cadeautjes ging iedereen 
naar huis. Vooral samen delen 
en elkaar iets gunnen vonden wij 
allemaal belangrijk. We hebben 
kaarsen aangestoken en onze 
dromen/wensen aan elkaar ver-
teld. Vind je het ook leuk om te 
komen? Dan ben je van harte 
welkom. Je hoeft niet ingeschre-
ven te staan bij de Bronkerk, juist 
als dat niet zo is lijkt het ons leuk 
om je te ontmoeten.

De volgende jeugdkring is op 19 
december met als thema: Licht in 
de duisternis en mooie/positieve 
voornemens. We kijken uit naar 
het komende kerstfeest en de-
len de goede voornemens voor 
2022! Zet je de datum alvast in je 
agenda? We beginnen om 10.00 
uur, beneden in de duiker. 

Ik heb er weer zin in!                   

Groetjes Janny van Asselt

Zoals van veel kerken, ligt het 
papieren archief van de Bron-
kerk opgeslagen bij Coda. Dit 
is echter tot het jaar 1992. Een 
werkgroep is bezig het archief 
compleet te maken en zag dat 
er verslagen en documenten 
ontbreken van de periode 1992 
tot ongeveer 2006. In de periode 
daarna werd alles digitaal opge-
slagen en is goed gearchiveerd.. 
De werkgroep vraagt aan men-
sen die ooit een taak of functie 
binnen de Bronkerk vervulden te 
kijken of er bij hen iets ligt wat 
het archiveren waard is.
Mogelijk zijn er ook andere do-
cumenten, briefwisselingen of 
belangrijke stukken die niet mo-
gen ontbreken. Dat kunnen ook 
stukken zijn van voor die tijd. 
Heeft u iets liggen en wilt u het 
aan de Bronkerk geven neem 
dan contact op met Marijke van 
Dijk tel 055-5422964  of email 
dijkvisser@hetnet.nl 
Om de vaart erin te houden vra-
gen wij u voor 8 januari 2022 te 
reageren. 

Jeugdkring

Archief Bronkerk

 
 

Het was even schrikken, voor ruim 
twintig reumapatiënten. Het einde 
van hun wekelijkse uurtje ‘Bewegen 
op muziek’ leek in zicht, omdat de 
subsidie stopt. Maar er is een oplos-
sing gevonden: vanaf januari kun-
nen ze op maandag aanhaken bij 
een bestaande bewegingsactiviteit 
in de Duiker.

“Deze activiteit is zo belangrijk voor 
deze mensen. Het is van belang 
dat hun spieren en botten soepel 
blijven”, zegt Jan Schoneveld, pen-
ningmeester van de Reuma Patiën-
ten Vereniging Apeldoorn. 

Iedere vrijdagmorgen komt een 
groepje van vijftien à twintig men-
sen naar de Duiker voor de activiteit 
‘Bewegen op muziek’. Drie kwartier 
doen ze dan lichte oefeningen, on-
der begeleiding van een therapeut. 
“Een groot deel van de groep komt 
uit Ugchelen. De bijeenkomsten 
hebben voor de deelnemers ook 
een sociale functie”, legt de pen-
ningmeester uit.

Het bericht van Reuma Nederland 
kwam dan ook als een onaangena-

me verrassing. Per 1 januari 2024 
wordt de subsidie vanuit de lande-
lijke organisatie stop gezet. Naast 
de groep van ‘Bewegen op muziek’ 
geldt dit ook voor de Bechterew-oe-
fengroep, die samenkomt in zwem-
bad Het Kristal in Apeldoorn.

Schoneveld: “Reuma Nederland is 
van mening dat er een te groot deel 
van de donateursgelden naar de 
verenigingen gaat. Daarom moes-
ten we op zoek gaan naar alterna-
tieven, om de activiteiten op com-
merciële basis voort te zetten. Maar 
een belangrijk punt is juiste de lage 
toegangsprijs: die ligt nu op 3 euro, 
waardoor de activiteit voor iedereen 
laagdrempelig is. Dat is niet meer 
het geval, bij een prijs van bijvoor-
beeld 8 euro.”

Een mogelijkheid voor een doorstart 
werd echter al gauw gevonden. 
Vanaf januari kunnen de deelne-
mers van ‘Bewegen op muziek’ 
iedere maandag terecht bij bewe-
gingstherapeut Gerard Sluiter. De 
lessen vinden plaats van 11.00 tot 
12.00 uur, wederom in de Duiker.

“We hebben eerst een gesprek met 
alle therapeuten en coördinatoren 
gehad. De prijs gaat nu iets om-
hoog, van 3 naar 5 euro. Dat vinden 
de deelnemers allemaal prima. Ze 
zijn blij dat we in de Duiker kunnen 
blijven, want ze komen hier al jaren.”

Ook de Bechterew-oefengroep 
maakt een doorstart. De deelne-
mers, onder wie ook een aantal  
Ugchelenaren, kunnen vanaf januari 
iedere woensdagavond bewegen in 
verwarmd water onder leiding van 
een therapeut. Dit kan bij AquaAc-
tief Apeldoorn. De groep gaat daar 
verder onder de naam AquaReu-
ma&Fit.

Voor de Reuma Patiënten Vereni-
ging Apeldoorn is echter geen toe-
komst meer. De vereniging heft zich 
in juli volgend jaar op, vanwege een 
gebrek aan bestuursleden. Pen-
ningmeester Schoneveld zegt daar-
over: “Het is jammer, maar het is niet 
anders. Het belangrijkste vinden we 
dat de twee beweeggroepen kun-
nen blijven bestaan.”

Simon Haverschmidt

Doorstart voor ‘Bewegen op muziek’
REUMA-PATIËNTENVERENIGING

Henri Bloem presenteert
De heerlijkste wijnen voor de gezelligste maand van het jaar! De gezelligste 
maand van het jaar is weer aangebroken. Met van die fijne, lange en gezellige 
avonden die uitnodigen om veel tijd samen door te brengen. Om lekker te eten 
met een mooie bijpassende wijn. Wij hebben een aantal favorieten geselec-
teerd, die uitstekend passen bij feestgerechten of die een “gewone” maaltijd net 
even een mooier accent geven. Zet de glazen maar klaar! Verwen uw familie, 
vrienden en uzelf deze maand met de meest verrassende en ‘luxueuze’ wijnen 
van Henri Bloem. Een doos vol puur wijngenot!

• Tripoz Bourgogne Blanc (1x)
Complexe neus waarin een fruitschaal vol exotische vruch-
ten de hoofdrol speelt. Zeer lichte houttoets en mooie zach-
te zuren.

• Contini Pariglia Vermentino (2x)
Lichtgeel van kleur met een hint groen. Intense geur van 
bloemen en verfrissend fruit. Fris, smaakvol, delicaat en 
verfijnd glas wijn.

• Kurtatsch Penoner Pinot Grigio (1x)
Geur van mandarijn, witte perzik, peer en groene appel. In 
de smaak tonen van citrus, rijpe peer, mineralen en een 
hint van toast.

• Chateau de Belcier (2x)
Intense roodbruine kleur. In de geur tonen van rijpe 
kersen, pruimen, gedroogde kruiden, vanille en ta-
bak. Zachte, elegante smaak van rijp rood en zwart 
fruit, caramel en mokka. Mooi versmolten tannines en 
goed verpakte zuren, allen uitstekend in balans met  
het rijpe fruit.

• Sommos Varietals Tinto (2x)
In de geur bramen, kersen, kruiden, vanille en caramel. 
Volle, complexe smaak vol rijp zwart fruit, kersenjam, witte 
peper en mokka. Mondvullend glas wijn!

• Falchetto Barbera Bricco Paradiso (1x)
Diep paarsrode kleur. Stevig bouquet van bosvruchten, 
koffie en toffee. Zachte kruidige smaak met een hint van 
vanille.

• Bujonis Cava Brut Nature (2x)
Heldere strogele kleur. Intens en complex aroma met to-
nen van brioche en toast, mineralen, citrus fruit en groene 
appels. Heerlijk droog, knisperend fris, mooie zuren en een 
ragfijne mousse.

• Schola Sarmenti Corimei (1x)
Intense geur van geconfijt zwart fruit, kruiden en cacao. 
Volle zoete smaak van zwarte bessen, pruimenconfiture, 
koffie en chocolade.

Kijk voor meer wijninspiratie op www.henribloem.nl of kom gezellig naar onze vinotheek  
aan de Asselsestraat 52 in Apeldoorn.

 Wij wensen u Prettige Kerstdagen & een gezond 2022
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De huis-aan-huiscollecte die van 
22 tot 27 november door Kerk in 
Actie gehouden is, heeft in Ug-
chelen ruim € 2.000 opgebracht. 
Daarbij komen ook nog de bijdra-
gen, die digitaal en via de QR-code 
zijn overgemaakt. Al met al een 
fraai resultaat, dat ten goede komt 
aan de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Namens hen hartelijk 
dank aan alle gevers en collectan-
ten! Bij dezen!

Het coördinatieteam van de 
Bronkerk

Wij zoeken nog een bezorger die 
om de veertien dagen De Bron bij 
adverteerders en oud-inwoners 
van Ugchelen wil bezorgen in 
Apeldoorn (buiten het postcodege-
bied 7339). Het gaat om ongeveer 
24 Bronnen tegen een kleine ver-
goeding. Heerlijk op de fiets. Heb 
jij daar zin in? Wil je meer infor-
matie? Stuur even eemailtje naar  
bronbezorging@bronkerk.nl

Het thema van Actie Kerkbalans is 
dit jaar ‘Samen voor de kerk van 
morgen’ en wordt door onze ge-
meenteleden onderschreven, ge-
zien de bijdrage die we afgelopen 
jaar mochten ontvangen. Vorig jaar 
gaven we aan dat een deel van 
de bijdrage gereserveerd wordt 
voor audio/visuele apparatuur. We 
hebben in coronatijd gemerkt hoe 
belangrijk het is dat de kerkdienst 
ook toegankelijk is wanneer u de 
kerk niet, of niet wekelijks kunt be-
zoeken. We zijn nog volop aan het 
zoeken naar passende apparatuur, 
zodat onze kerkdienst nog beter 
beschikbaar wordt. U kunt onze 
kerkdiensten volgen via www.ker-
komroep.nl en YouTube (Bronkerk 
Ugchelen). En op de website www.
bronkerk.nl vindt u alle informatie 
over de Bronkerkgemeente. Wat 
betreft Actie Kerkbalans 2022 kunt 
u in de week van 14-21 januari 
2022 de uitnodiging verwachten 
waarin u kunt aangeven welke bij-
drage de Bronkerkgemeente Ug-
chelen dit jaar van u mag verwach-
ten. Natuurlijk staat het iedereen 
vrij om een bijdrage te geven aan 
de kerk, ook als u geen lid bent. Uw 
gift, maar ook uzelf, bent van harte 
welkom. We hopen op een positief 
resultaat, zodat de Bronkerkge-
meente ook in 2022 haar bijdrage 
kan leveren aan zowel de leden 
als de bewoners van Ugchelen en 
omstreken.

Collecte Kerk in Actie 
levert ruim 2000 euro op

Gezocht: fietsbezorgers
voor De Bron

Actie Kerkbalans 2022:
Samen voor 
de kerk van morgen

Een bijzondere Kerstavond
Ze woonde als bedrijfsjuriste in een portiekflat aan 
de bosrand van de stad, een flat omzoomd door 
bomen. Dat klinkt idyllisch, maar het maakte haar 
flat wel erg donker. Een verre tante had voor twee 
weken haar kleine bungalow aan haar ter beschik-
king gesteld in het dorp Ugchelen, waar ze gis-
teren gearriveerd was. Allemaal erg onwennig en 
een andere kleinschalige omgeving met Kerst was 
nieuw voor haar. Vanmiddag, de dag voor Kerst, 
was de traditionele kerstborrel geweest op de 
zaak met een kerstgeschenk met daarbij het be-
kende datumloze bedankkaartje van de directie. 
Ze had na afloop wat boodschappen bij AH ge-
daan en voor de kerstdagen twee kant-en-klaar-
maaltijden gekocht. Ook dit jaar zou kerst voor 
haar weer betekenen: twee oersaaie dagen die 
uitgezeten moesten worden. Veel sociale contac-
ten had ze niet, de band met de familie was ernstig 
geschaad en ze vond van zichzelf dat ze nou een-
maal geen vriendinnen-, laat staan vriendenmens 
was. Ze stapte de bungalow binnen, waar niets 
op Kerst wees. De kat Minoesch rekte zich even 
als begroeting uit en sliep meteen weer verder. Ze 
knipte een lampje aan en zette een pot thee, on-
dertussen de paar boodschappen uitpakkend en 
opbergend. Ze ging zitten op de bank, knipte de tv 
aan en viel in een programma. Ze voelde de ogen 
zwaar worden en viel in slaap.   

Ze werd wakker van de schelle deurbel. Ze aar-
zelde of ze deur open zou doen, maar deed het 
toch. De beller stelde zich voor als Michael van 
Engelen, de overbuurman. “Als buren organiseer 
ik vanavond een Kerstavond bij mij thuis, van 
harte uitgenodigd.’’ Paniek overviel haar; de eer-
ste reactie was afwijzen, maar iets in haar deed 
haar wat formeel “graag” zeggen. “Fijn, dan bent 
u welkom vanaf acht uur, tot dan”, en weg was 
hij. Ze rende naar de badkamer, verzorgde haar 
gezicht iets, een druppeltje Chanel 5 deed ze zich 
cadeau en begon al ijsberend de tijd tot acht uur 
af te wachten. 

Dan stond ze voor zijn deur en belde aan. Hij 
deed open en begroette haar prettig en vriendelijk, 
maar dat deed vooralsnog de zenuwen nog niet 
meteen wegglijden. Hij leidde haar de kamer in en 
bood haar een stoel naast een wat oudere vrouw 
aan. De kamer was smaakvol ingericht met een 
mooie kerstboom, kerstliedjes op de achtergrond 
en een mooi gedekte tafel met veel lekkernijen 
daarop. Hoe lang geleden was het dat ze zoiets 
gezien had? Hij vroeg of ze koffie of thee wilde en 
ze koos voor het laatste. De vrouw naast haar had 
een zachte stem en bleek milieutechnoloog bij de 
gemeente te zijn. Bijzonder genoeg bleken ze al-
lebei uit dezelfde hoek van Gelderland te komen, 
de omgeving van Harderwijk. Langzaam maar 
zeker voelde ze zich iets ontspannen en kon ze 
genieten van de lekkere hapjes en een goed glas 
wijn. Hoe lang was het geleden dat ze deelgenoot 
was in een prettig aanvoelend gezelschap??

Tegen half twaalf gingen ze met het hele groep-
je naar de Kerstavonddienst-voor-iedereen in de 
eenvoudige kerk. Ze liepen gearmd er naar toe. 
Gearmd, hoe lang was dat geleden?? De kerk was 
prachtig versierd met een joekel van een kerst-
boom. De muziek deed haar goed en vanzelf zong 
ze mee. Hoe lang was dat geleden?? In de korte 
overweging hield haar de vraag bezig 

in welke mate je ook een ster voor jezelf bent?? 
Oeps… dat lag moeilijk. Na afloop liepen ze ge-
armd en zingend terug en dronken thuis wijn en 
aten brood. Dan samen afwassen. Ze nam af-
scheid en voelde dat de bijzondere kerstavond in 
haar veel teweeg aan het brengen was. 

Gerard Disberg

Bronkerk bedankt 

Foto: Dirk Reiding

Ook dit jaar is er voor de Bronkerk weer een fraaie 
kerstboom geplaatst, traditiegetrouw beschikbaar ge-
steld door mevrouw Reinders.
Voorts heeft Jasper Leliveld deze kerst zijn ‘boomser-
vice’ gelukkig letterlijk opgevat en heeft voor een grote, 
mooie kerstboom in de kerk gezorgd.
De kerk ziet er daardoor binnen en buiten extra feeste-
lijk uit en daarom is een welgemeend ‘dank u wel’ aan 
genoemde personen op zijn plaats.
Bij dezen!
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Jaren geleden, toen oorlogen 
nog overzichtelijk waren, riep 
men een kerstbestand uit om de 
strijdende partijen de gelegen-
heid te geven Kerst te vieren. Er 
bestaan zelfs verhalen dat men 
dat in gezamenlijkheid deed en 
kerstliederen zong. Helaas barst-
te de strijd daarna vaak weer in 
alle hevigheid los.

In onze tijd zou ook een soort 
kerstbestand, en om in kerstter-
men te spreken, heilzaam kunnen 
werken. Die tijd kan men dan ge-
bruiken om te overdenken waar 
men nu, in godsnaam, mee bezig 
is. Ja zeker, in godsnaam, want te 
vaak spant men bij conflicten God 
voor het eigen karretje. Welke (af)
God dan ook bedoeld wordt. 
 
Ziet u het al gebeuren? 
Poetin bedenkt zich en trekt zijn 
leger terug voor de grens met Oe-
kraïne. De drugsbaronnen in Zuid 
Amerika besteden hun drugsgeld 
aan de opbouw van hun land om 
armoede te  bestrijden. De olies-
jeiks besteden hun miljarden aan 
inkomsten aan een eerlijke be-
loning van mensen die uit Azië 
in hun landen komen werken en 
zorgen voor een veilige werk-
omgeving. De strijdheren van de 
Taliban gaan voor gelijke rechten 
voor vrouwen. Om in Bijbelse ter-
men te blijven, ‘ze smeden hun 
wapens om tot ploegscharen’ en 
bestrijden daarmee armoede en 
honger. In Amerika komt men tot 
het inzicht dat het hebben van 
wapens geen vanzelfsprekend-
heid is en kunnen scholieren 
veilig naar school. Afrikaanse 
machthebbers met hun exorbi-
tante levenswijze, gesteund door 
corrupte legers, bouwen scholen, 
ziekenhuizen, zorgen voor goede 
infrastructuur. In elk land is ruimte 
voor mensen met welke geaard-
heid dan ook. Ach, u kunt zelf de 
lijst wel aanvullen, met wellicht 
ook voorbeelden dicht bij huis.
 
Kijk, als het zo eenvoudig was, 
waren er geen vluchtelingen-
kampen meer, werden er geen 
grenzen opgetrokken van prik-
keldraad, kapseisden er geen 
overvolle boten op zee. Op onze 
kleine planeet zou iedereen een 
leven hebben van heil en in 
vrede. Toch een mooie kerstge-
dachte!

Kerstgedachte

 
 

Kerstgroeten
OOK UGCHELEN

De sociale media zijn niet meer weg te denken in onze 
tijd. Jonge mensen lijken wel geboren met een tele-
foon in de hand. Ouderen betreden het digitale pad 
ook steeds vaker, zij het af en toe met een kreet om 
hulp.
Daardoor gebeurt het in de maand december ook 
steeds vaker dat we talloze filmpjes en foto’s ont-
vangen met de beste wensen voor de kerstdagen en 
voor het nieuwe jaar. Natuurlijk worden er nog volop 
kaarten verstuurd, al beginnen die in aantallen onder 
te doen voor de digitale producten. En dan bevinden 
zich daaronder ook nog steeds een aantal persoonlijke 
creatieve ontwerpen. Die kaartjes worden in dank ont-
vangen door vooral senioren die de weg in de digitale 
wereld niet gevonden hebben of wensen te vinden.
Ik herinner mij dat mijn ouders nog kaartjes verstuur-
den in de decembertijd. Naast de namen stonden 
daarop de afkortingen ZK en ZN (in katholieke families 
werd gesproken van zalig kerstfeest en nieuwjaar; in 

protestantse kringen sprak men van gezegend kerst-
feest en nieuwjaar). Die kaartjes waren meestal klein 
en de envelopjes dus ook. Ik vermoed dat het formaat 
te maken had met de kosten. 
Maar waar komt die gewoonte toch vandaan? 
Oorspronkelijk had zo’n kaart een commerciële achter-
liggende gedachte. De Engelse ambtenaar Henry Cole 
vond rond 1850 de kerstkaart uit om mensen te stimu-
leren zo de nieuwe Pennypost, een nieuwe manier van 
post bezorgen in Engeland, te gebruiken. 
Of je nu filmpjes, foto’s of kaartjes verstuurt, je schenkt 
daarmee aandacht aan je medemens; en dat wordt 
gewaardeerd.
Ik wens u een zalig en gezegend kerstfeest en nieuw-
jaar toe. En als dat straks nog aan de orde is: voorzich-
tig met vuurwerk.

Tekst: Theo Tomassen
Illustratie: Henry Cole’s eerste kerstkaart

Alle vrijwilligers heel erg bedankt!

Medewerkers van Soos 55+
staan toch maar iedere woensdag voor ons klaar

Noaberschap
dat ons van huis ophaalt en weer netjes zorgt dat we weer thuis komen

Vrijwilligers van de Zonnebloem
Gon en Toon van UB

die ons ook in de Coronatijd niet vergeten waren.

Allemaal wens ik jullie fijne kerstdagen en voorspoedig 2022

Een trouwe bezoekster van Soos 55+
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