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Lichtinval  
 

Stem geven aan een groter verhaal 
 
Kort geleden werd zuidelijk Afrika getroffen door een natuurramp zoals die zich op het 
zuidelijk halfrond nog niet eerder heeft aangediend. Het begon als een wervelwind, maar 
zwol aan tot een orkaan, het water van de zee opzwepend tot zes meter hoge vloedgolven. 
Aanhoudende regen maakt van rivieren ontembare, alles en iedereen verslindende 
watermonsters, dompelt duizenden mensen in Mozambique, Malawi en Zimbabwe in diepe 
rouw. 
Wij mochten naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. We krabden ons achter de 
oren: waar gaat dit ook al weer over? De rampbeelden van zuidelijk Afrika vormen er een 
hartverscheurende illustratie bij. In de kerk hebben we God gebeden om zijn ontferming over 
al die ellende. Het is een gebed waarin we er niet minder van doordrongen worden dat de 
keerzijde van deze noodkreet de noodzaak is om zelf bij te dragen aan wat nodig is om 
verdere klimaatverandering tegen te gaan. 
Maar het zijn niet alleen de elementen van de natuur om ons heen die woeden, in ons 
mensen zelf stormt het ook. Onrust en onzekerheid over wat er allemaal om je heen gebeurt, 
zoveel waar je geen invloed op hebt, het gevoel dat jouw wereld niet meer jóuw wereld is, 
zoveel mensen die anders zijn dan jij, anders denken, anders geloven, maar wie zal dat een 
zorg zijn, wie ziet jou daarin staan, wie begrijpt jouw angst en zorg / en geeft er zó woorden 
aan dat jij erin op verhaal kunt komen… 
Ik las hoe iemand wees op dit verlangen van mensen naar een groter verhaal, de nóódzaak 
ook van zo’n ‘groot verhaal’ in een tijd, waarin mensen zoveel verwarring over wat gebeurt in 
zich meedragen. 
Ik denk dat we dat inderdaad nodig hebben in deze tijd, ook in ons land: mensen die stem 
geven aan zo’n groot verhaal, omdat ze zien wat geboden is: dat we angst en verdeeldheid 
te boven komen door ons over elkaar te ontfermen. Ik denk dat we ons inderdaad 
aangesproken mogen voelen om aan dit verhaal stem te geven. Een verhaal over een vogel 
die haar vleugels uitspreidt en een spoor van licht trekt in wat iedereen geneigd is 
uitzichtloosheid te noemen.  
 

Deze vogel die op een dag ook zou uitvliegen om de barrières van taal en streek te 
doorbreken en mensen te laten ervaren dat je elkaar prima kunt verstaan, zolang je bereid 
bent te luisteren naar de taal van het hart, de moerstaal waarmee alle mensen gelijkelijk 
geboren worden. Deze vogel spreidt haar vleugels bij het vallen van de avond en prevelt 
Gods gebed voor ons: dat wij ook morgen elkaar weer zullen herkennen als mensen die aan 
elkaar zijn toevertrouwd. 
 
Vrede en alle goeds, 
ds. Chris Kors 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gedachtenis aan het leven van Maria Blaauw-Bol 
 

Op 2 oktober 1927 werd Maria Bol geboren in de 
Veerpoortstraat in Doesburg. Ze groeide op in een groot 
gezin. Van huis uit leerde ze dat gastvrijheid een groot 
goed is. Dat heeft zij in haar eigen leven, samen met haar 
man Douwe Blaauw, ook in praktijk gebracht. Marie was 
ook een mensen-mens. Ze hield van gezelligheid, was 
graag onder de mensen, zette zich graag voor andere 
mensen in, of dat nou voor de kookploeg van de 
gemeentemaaltijd was of als vrijwilligster in IJsselzicht of  

 
handwerkend voor het Rode Kruis. 
Zingen was haar passie. Wat deed ze dat graag, ook op het kerkkoor en de cantorij van de 
Martinikerk. 
Haar geloof was de grond onder haar voeten in het leven. Toch was het pas in 1983, op 
53jarige leeftijd, dat zij belijdenis deed en gedoopt werd. Ze deed dat op een bijzonder 
moment in haar leven. Slechts een paar maanden tevoren had zij haar man Douwe 
begraven, die overleden was ten gevolge van de verwoestende uitwerking van asbest in zijn 
lichaam. 
Kwetsbaarheid kende Marie in haar eigen leven evenzeer. En zeker de voorbije jaren heeft 
dat haar behoorlijk parten gespeeld. Toch liet zij zich daar niet door ontmoedigen. Ze 
verstond de levenskunst om te kijken naar wat ze wèl had en wèl kon. Ze paarde dat aan 
doorzettingsvermogen. Lukte het niet meer om een rondje park te lopen, dan maar een 
rondje om het huis; en mocht ook dat bezwaarlijk worden, dan maar een wandeling in de 
gangen van het huis zelf. 
Maar twee weken terug werd het haar dan toch allemaal te machtig en belandde ze in het 
ziekenhuis. Daar werd duidelijk dat artsen niets meer voor haar konden doen. 
Gehoopt werd dat ze nog even zou hebben, maar het ging opeens allemaal heel snel. Op 
vrijdag 15 maart overleed zij in de leeftijd van 91 jaar. Op woensdag 20 maart hebben we 
Marie herdacht in het licht van Psalm 23 en haar wel te rusten gelegd in de hoede van de 
Heer die ook haar herder was. 
 
ds. Chris Kors 
 
 

 
 

Berichten van overlijden 
 
 

 
We ontvingen het bericht van overlijden van Philippus Jan van der 
Weele. Hij overleed op 4 maart in de leeftijd van 92 jaar.  
We ontvingen het bericht van overlijden van Alice Rutgers-Starink. Zij 
overleed op 17 maart in de leeftijd van 76 jaar. 
 
Onze gedachten en gebed gaan uit naar hen die achterblijven. 
 
ds. Chris Kors 
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Vieringen 

 
 
De zondagse erediensten worden in de zomertijd van april tot en met oktober gehouden in 

de Martinikerk te Doesburg. Behalve op de laatste zondag van de maand, dan is de viering 

in de Galluskerk te Angerlo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vieringen Galluskerk en Martinikerk 

 
 
07 april Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors  m.m.v. de cantorij 
07 april Martinikerk  16.30 uur Stevo Akkerman   Preek van de Leek  
       
14 april Martinikerk 10.00 uur ds. Henk Teeuwen  Palmzondag 

 
18 april Grotenhuys 16.00 uur ds. Chris Kors  Witte Donderdag 
         Dienst van Schrift en Tafel 
18 april Martinikerk 19.30 uur ds. Chris Kors  Dienst van Schrift en Tafel  
         m.m.v. cantorij 
 
19 april Martinikerk 19.30 uur ds. Chris Kors  Goede Vrijdag   

m.m.v. cantorij 
 
20 april Martinikerk 22.00 uur ds. Chris Kors  Stille Zaterdag 
         Dienst van Schrift en Tafel  
         m.m.v. cantorij 
 
21 april  Galluskerk 10.00 uur ds. Lisette van Buuren Paasmorgen  
21 april Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors  m.m.v. cantorij 
     
28 april Galluskerk 10.00 uur ds. Nathalie da Costa    
      
05 mei  Martinikerk 10.00 uur ds. Chris Kors 
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Ontmoeting en Bezinning 
'Oude IJssel Regio' 

 

 
 

Preek van de Leek 

De Preek van de Leek in de Grote of Martinikerk is een initiatief van de Protestantse 
Gemeente te Angerlo-Doesburg. Na elke Preek van de Leek is er bij een drankje en een 
hapje gelegenheid voor ontmoeting met elkaar en de lekenpreker.  
De aanvangstijd is 16.30 uur. De Kerk is open vanaf 16.00 uur.   
In de regionale pers wordt een vooraankondiging gepubliceerd met nadere informatie over 
de betreffende Preek van de Leek. 
 

 
 
07 april Stevo Akkerman schrijver, journalist en columnist  
 
 
 
 
 
 

U/jij bent van harte welkom! 
 
Informatie: 
Marian en Bram Grandia  tel.0313-618852 e-mail: mariangrandia@gmail.com 
Joep en Anne-Mieke Luykx  tel.06-21810104 e-mail: am.luykx@gmail.com 
Bert Bomer    tel.0313-410918 e-mail: bebom.buutvrij@gmail.com 
Chris Kors    tel.0313-844539 e-mail: chris.kors@gmail.com 
 
 

 

‘Wat hebben we bij de koffie?’ 

3 april – ‘De kleine prins.’ 
Verhalenverteller Jan Alfrink komt wederom naar Doesburg. En zijn vrouw Gemma komt 
mee en zal muzikaal de puntjes op de i zetten. Een ochtend om je hart op te halen aan 
mooie verhalen om daarna met een diepe zucht van geluk weer verder te gaan… 
De gezellige ontmoetingsochtenden van ‘Wat hebben we bij de koffie?’ vinden plaats in de 
Koffie- Thee- en Aandachtschenkerij van de Grote of Martinikerk.   
Als vanouds serveren wij u uiteraard ook nu weer wat lekkers bij het vers gezette kopje koffie 
of thee. 
Vanaf 10 uur bent u van harte welkom, rond de klok van half 12 ronden we af. 
Info: chris.kors@gmail.com 

 

8 mei – ‘Een rode neus!’  

Daarmee sluiten we dit seizoen af. En dan snapt u het vast al wel, 

deze keer staat in het teken van de Cliniclowns. Deze laatste keer is 

op de 2e woensdag van de maand! 

 

mailto:mariangrandia@gmail.com
mailto:am.luykx@gmail.com
mailto:bebom.buutvrij@gmail.com
mailto:chris.kors@gmail.com
mailto:chris.kors@gmail.com


6 
 

Borrel & Babbel 

Donderdag 11 april a.s. is iedereen weer van harte welkom om aan 

te schuiven aan onze stamtafel in het Arsenaal. De opzet van de 

ontmoeting is precies wat de naam al zegt: terwijl we genieten van 

een (non)alcoholische borrel, raken we met elkaar aan de babbel. En 

dan gáát het ergens over: iets wat je geraakt heeft in het nieuws, 

verwondering over wat  je voorbij hebt zien komen op social media, 

een heikel thema waar je met anderen wel eens over door wilt praten. Kortom, gesprekken 

waar je in kwijt kunt wat jou bezighoudt en inspireert. 

Vanaf 20.30 uur kan iedereen aanschuiven, zolang de kaars brandt is er ruimte voor de 

babbel, en de borrel betaalt ieder voor zichzelf. 

Let ook op de berichtgeving via de Regiobode, de website van de PGAD  
(www.pkn-angerlodoesburg.nl ) en Facebook  (https://www.facebook.com/borrelenbabbel/ ). 
 
Informatie: 
Anja Beckmans  tel. 0313-476427   e-mail: anja.beckmans22@gmail.com 
Sandra Snieder-Jurg  tel. 0313-474474   e-mail: s.sniederjurg@upcmail.nl 
Chris Kors   tel. 0313-844539   e-mail: chris.kors@gmail.com 
 

 

Vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’ 

In het kader van ‘400 jaar Remonstranten’ heeft 

Marijke Broekhuijsen, professioneel acteur en 

cultuur-pedagoog, een vertelvoorstelling 

gemaakt.  

In deze voorstelling verkent zij - samen met 

‘collega’s’ Erik Raaijman, Hein Dop en Jaap van 

Kempen - aan de hand van de 

ontstaansgeschiedenis van de ‘rekkelijken’ 

actuele vragen en dilemma’s van een rekkelijke 

in deze tijd. Met verhalen, geschiedenis en muziek. Een gezamenlijke zoektocht waarin de 

verteller haar zorgen, reflecties en ook haar plezier met de aanwezigen deelt.  

Datum : zondag 14 april  

Tijd : 15.00 – ca. 16.30 uur 

Plaats : Gasthuiskerk, ingang Paardenmarkt 

Kosten : € 5,- 

Contact: remgemdoes@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pkn-angerlodoesburg.nl/
https://www.facebook.com/borrelenbabbel/
mailto:anja.beckmans22@gmail.com
mailto:s.sniederjurg@upcmail.nl
mailto:chris.kors@gmail.com
mailto:remgemdoes@gmail.com
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Bijeenkomsten voor ouderen 

 

 

Paasviering van het Ouderencontact op 11 april in de Wehmerhof 
 
Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. De bijeenkomsten vinden 

eens per maand plaats op een donderdagmiddag van 14.30 
tot ongeveer 16.30 uur. 
Het adres: 'Wehmerhof', Dorpsstraat 33 in Angerlo (dit is 
het gebouw achter de Galluskerk)  
11 april, een week voor Witte Donderdag, hebben we een 
Paasviering m.m.v. ds. Chris Kors. 
 
Contact: Ine Lebbink, e-mail: ine@lebbink.org 
 

 

Paasviering op 16 april in Grotenhuys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rembrandt, Laatste avondmaal 
 
 
Op 16 april is er een Paasviering met het thema: Op weg naar Pasen. 
We volgen een liturgie met de vertrouwde liederen, lezingen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en 
de Basisbijbel, en het verhaal 'Judas, de discipel die alles verloor'.  
De middag wordt georganiseerd door de PCOB- afdeling Doesburg en omstreken en de 
Diaconieën van de Ooipoortkerk en onze Gemeente.  
 
Tijd: van 14.30 tot ca. 17.00 uur. Er wordt afgesloten met een broodmaaltijd.  
De bijeenkomst vindt plaats in het restaurant van Grotenhuys, van Brakellaan 54 in 
Doesburg (Ingang aan de achterkant van het gebouw)  
 
Contact: Ans Woudenberg, e-mail: rienans.woudenberg@zonnet.nl 
 
 
 

mailto:ine@lebbink.org
mailto:rienans.woudenberg@zonnet.nl
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Bericht van het Pastoraat 

 

 

 

Gemeenteweekend! Van 30 mei t/m 2 juni 

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen komt er weer een leuk 

gemeenteweekend aan!  

Wat dacht u van: samen ontbijten, bij de buurvrouw op de 

koffie, kampvuur, goed glas wijn, zeskamp, bibliodrama, je 

eigen Jezusbeeld hakken , avondspellen of een bloemstuk 

maken aan de hand van een Bijbelverhaal of gewoon even 

niksen…… 

 

 

Het kan allemaal in dit weekend met Hemelvaart!! Een concept-programma hebben we in 

elkaar gedraaid, maar de details willen we graag met elkaar doen!  

Dus: willen we graag weten wie er mee gaan!!  

Opgeven kan u bij: 
Wietske Kamperman,  wietskekamperman@gmail.com of 
Marijke Kors-Rakers   marijkekorsrakers@gmail.com 
 
Mag ook per telefoon! 
Wietske: 0313-475583 
Marijke: 0313-844584 
 

Graag opgeven voor  4 april!!!, ook als u voor 1 dag wilt komen. Vervoer hoeft GEEN 

probleem te zijn!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wietskekamperman@gmail.com
mailto:marijkekorsrakers@gmail.com
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Bericht van het Diaconaat 

  

Zambiadienst, 7 april 2019 

Op 7 april a.s. zal in de Martinikerk de “Zambiadienst in de 40 dagentijd” 

plaatsvinden. 

In deze dienst hopen we via skype contact te leggen met Justina Zulu in 

Lusaka. Zij werkt bij de plaatselijke ‘Cirkels van Hoop’, de 

lotgenotengroep waar vrouwen met HIV/aids elkaar steunen in woord en 

daad; afgelopen zomer bezochten enkele leden van de World Servants-

groep deze locatie. Erika Klooster vertelde erover in de Zambiadienst op 

11 november vorig jaar. 

Justina deed een studie Voorschoolse Educatie aan de Universiteit van Lusaka. Zij werkt bij 

de Raad van Kerken in Zambia. 40% van de tijd als jeugdcoördinator, de overige tijd voor 

Gender and Health  (Gender en Gezondheid). 

In een mail schrijft zij ons: “Het werken met de vrouwen betekent heel veel voor mij, hoewel 
verdrietig en moeilijk, omdat er tijden zijn dat je niets hebt om hen te steunen, afgezien van 
geestelijke ondersteuning en woorden van bemoediging”.  
In deze dienst hoopt zij ons meer te vertellen over haar ervaringen met hen en ook wat haar 
inspireert, dit werk te kunnen doen.  
 
We hopen op een mooie viering. 

Namens het Diaconaat/de Zambiawerkgroep, 

Corrie Weeda, Gudrun Gilhuis.  

 

Paasgroetenactie 2019 

Jaarlijks sturen duizenden mensen via Kerk in Actie een paasgroetenkaart 

die bestemd is voor gedetineerden en mensenrechtenactivisten in binnen- 

en buitenland. 

Na de verkoop op twee zondagen worden er vanuit onze Protestantse 

gemeente 80 kaarten verzonden. 

Hieronder een gedeelte van de geschiedenis van een ex- gevangene: 

Vijf lange jaren bracht Jan de Vries (62)* door in een Australische 

gevangenis. Een zware én eenzame tijd. In een tijdschrift las hij over het 

werk van Gevangenenzorg Nederland en stuurde hen een brief. Een 

intensieve briefwisseling volgde. Eenmaal terug in Nederland bleef die hulp doorgaan. Jan 

kon een nieuw begin maken. 

Jan ontving in de Australische gevangenis ook paasgroeten per post: “Het was voor mij een 

grote steun, zo´n kaart van mensen die ik helemaal niet ken en zij mij niet. Ik kreeg daar 

geen bezoek en ook nauwelijks post. Zo´n kaart is dan gewoon een lichtpuntje”. 

*Jan de Vries is een gefingeerde naam. 

Het Diaconaat dankt iedereen die meedeed aan deze actie van harte! 

Nel Weststeijn  
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Bericht van het College van 

Kerkrentmeesters 

 

 

 

Herinnering Bazaar 

 

 

 

De bazaar wordt dit jaar gehouden op 12 en 13 

april 2019. Op vrijdag 12 april van 10.00 tot 

17.00 uur en op zaterdag 13 april van 10.00 tot 

15.00 uur. We hopen van harte dat we weer een 

beroep op uw medewerking mogen doen.  

 

 

We hebben naast medewerkers ook spullen nodig die we kunnen verkopen. Evenals vorig 

jaar hebben we helaas nog geen beschikking over een opslagplaats, zodat we moeten 

afwachten wie wat komt brengen. Dus als u nog wat spullen voor de bazaar beschikbaar 

hebt, bewaar ze nog even zodat u ze op onderstaande data zelf kunt inleveren bij de 

Martinikerk. En als u van iemand hoort dat er verhuisd gaat worden, schroom niet en laat ze 

van het bestaan van de bazaar horen. Het gaat om een goed doel, nietwaar? 

De brengmomenten / inlevermomenten zijn als volgt: 
- zaterdag 6 april van 10.00 tot 12.00 uur aan de marktzijde van de Martinikerk. 
- maandag 8 april van 10.00 tot 12.00 uur   idem 
- dinsdag 9 april van 10.00 tot 12.00 uur   idem 
- woensdag 10 april van 10.00 tot 12.00 uur   idem 

 

Op maandag 8 april gaan we de Martinikerk inrichten, dus hebben we u nodig voor het 

sjouwen van schragen en planken om de diverse stands in te kunnen richten. Vanaf 10.00 

uur bent u welkom. Tevens wordt er deze maandag, maar ook al op zaterdag 6 april met de 

aanhanger gereden om hier en daar spullen op te halen van mensen die zelf niet in de 

gelegenheid zijn om goederen naar de kerk te brengen. U kunt hier natuurlijk in voorkomend 

geval ook een beroep op doen! U kunt ondergetekende hiervoor bellen voor een afspraak. 

Op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 april worden de stands ingericht met de 

aanwezige spullen. De ervaring van vorig jaar en het jaar daarvoor heeft ons geleerd dat er 

voor de donderdag dan al niet veel werk meer overblijft behalve om de puntjes op de i te 

zetten.  

Wij hebben er weer zin in! U doet toch ook weer mee? Voor vragen: 0313-475693 

Namens de bazaarcommissie, 

Ernst Boesveld 
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Bericht van het jeugdwerk 

 

Kinderen en gezinnen betrekken bij het geloof 
 
In onze gemeente zijn we vorig jaar gestart met het organiseren van ‘Kliederkerk’. 
De uitnodigingen, posters en flyers heeft u vast al ergens gezien. Zowel in de kerk als in 
verschillende media (waaronder de Regiobode en de Gelderlander). 
 

Wat is Kliederkerk en waarom organiseren we het? 
Vanuit de Kinderviering/Tienerviering-groep is de behoefte gevoeld om naast de zondagse 
“nevendienst” ook andere vormen van samen vieren uit te proberen om te zien of de 
doelgroep (gezinnen met jonge kinderen van zowel binnen als buiten de gemeente) zich 
meer voelt aangesproken. De viering vindt bewust plaats op de zondagmiddag omdat veel 
gezinnen dan de mogelijkheid hebben om gezamenlijk deel te nemen. Als u dit leest zijn er 6 
Kliederkerk-vieringen geweest. 
We hebben dat met veel enthousiasme gedaan en het heeft best veel doorzettingsvermogen 
vereist om te komen waar we nu staan. 
 

Kliederkerk is geïnspireerd door de in Engeland 
ontwikkelde vorm van vieren die daar “Messy Church” 
heet. Messy is rommelig, wat betekent dat er ruimte is 
om dingen ongestructureerd te laten gebeuren. Dat is 
echter wel in een kader gezet dat voor zowel leiding 
als deelnemers houvast biedt. In Nederland wordt 
deze vorm van vieren ondersteund door JOP. Er 

worden complete programma’s met verschillende activiteiten aangeboden die gegroepeerd 
zijn rond een verhaal uit de Bijbel. 
    
Wat doen we in de Kliederkerk? 
Elke viering bestaat uit 3 onderdelen: 
 
Samen vieren 
In dit deel vertellen we een Bijbelverhaal. Wij laten dat vergezeld gaan met een lied dat 
kinderen aanspreekt, illustraties uit bijvoorbeeld de Kinderbijbel, en een korte dialoog met 
aanwezige kinderen en ouders. 
 
Samen ontdekken 
In dit deel mogen de kinderen samen met hun ouders allerlei activiteiten doen die we hebben 
voorbereid. Spellen, wedstrijdjes, proefjes, knutselen, schilderen, bouwen, etc. Bij elk verhaal 
worden bijpassende activiteiten aangeboden. Tijdens de activiteit zoek je samen naar een 
stukje betekenis van het themaverhaal. 
Dit deel wordt afgerond met gezamenlijke activiteit. Dat kan een korte video, een lied, een 
gebed zijn. 
 
Samen eten 
We sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd. Ook daarbij wordt gekeken of en 
hoe we belangrijke aspecten van het Bijbelverhaal terug kunnen laten komen. Op de website 
van de kerk staan een aantal foto’s die illustratief zijn. 
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Waar staan we nu? 
Het is het eerste jaar heel spannend geweest of we Kliederkerk vol zouden kunnen houden. 
Vanuit het standpunt “ook al komt er maar 1 kind met 1 ouder, dan nog gaan we door” 
hebben we een wisselende en in aanvang kleine groep deelnemers gehad. Ongeacht de 
opkomst wordt Kliederkerk elke keer opnieuw weer ervaren als een feest! 
In november werden we eigenlijk wel verrast met 23 deelnemers! Ook de viering in januari 
werd zeer goed bezocht en zelfs een vertegenwoordiger van de Gelderlander is langs 
geweest en heeft na afloop een leuk artikel geplaatst. We verwachten (als ik dit schrijf) dat 

de viering op 17 maart ook veel belangstelling zal 
hebben. Een aantal aanmeldingen is al ontvangen en 
met het team werken we hard aan de 
voorbereidingen. 
Blijkbaar spreken we een groep gezinnen aan die 
groeit en ook terug komt. Het is opvallend dat daar 
weinig gezinnen bij zijn uit onze PGAD! Maar we 
blijven iedereen uitnodigen. Het succes spreekt rond 
en er zijn zelfs gezinnen die uit Dieren naar onze 
Kliederkerk komen. 

 
Een mooi effect dat ik hierbij graag wil vermelden is dat in de contacten met gezinnen uit 
Dieren nu een uitnodiging is gekomen van de PG-Dieren, om op 31 maart a.s. ook vanuit 
onze gemeente deel te nemen aan hun nieuwe vorm van vieren voor gezinnen met jonge 
kinderen, genaamd “Kerk op schoot”. Voor hen ook uitproberen, we gaan in elk geval kijken. 
Het is mooi om te ervaren dat ook onze collega’s in Dieren graag uitwisseling en verbinding 
zoeken. Ik denk dat het een mooi signaal is hoe we allemaal proberen om iets te bieden dat 
mensen uit onze gemeenschap én daarbuiten aanspreekt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kom ook gerust eens kijken. Breng kinderen, kleinkinderen, buurkinderen, 
vriendjes, vriendinnetjes, etc. mee. We vragen een vrijwillige bijdrage om de kosten te 
dekken en het is fijn als u zich van tevoren aanmeldt op Kliederkerkdoesburg@gmail.com 
zodat we er bij de voorbereiding van de maaltijd rekening mee kunnen houden. 
 
Op 26 mei a.s. is de volgende Kliederkerk met als thema ‘Storm op het meer’. 
 
Het Kliederkerkteam, 
 
Carin, Frank, Gijs, Jiska, Marcel, Margreet, Marije, Marijke  
 

mailto:Kliederkerkdoesburg@gmail.com
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Concerten 

 
5 april – Johannes Passion van J.S. Bach in de Martinikerk  
Bachs Johannes-Passion wordt op 5 april uitgevoerd in de Grote of 
Martinikerk, aanvang: 19:30 uur, door het Luthers Bach Ensemble 
(ripiënisten & solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda. 
  
Jaarlijks een Passion in Doesburg,- een traditie in wording! Dit jaar 
Bach’s Johannes Passion in de Martinikerk.  
Net als vorig jaar wordt ook deze Passion semi-scenisch uitgevoerd, 
geregisseerd door Marc Pantus.  
 

 
 

19 april – Goede Vrijdag – De kruisweg van Dupré:  
Op Goede Vrijdag, 's avonds om 21.00 uur, speelt Wilbert 
Berendsen de Chemin de la Croix, van Marcel Dupré. De 
Kruiswegstaties worden op indringende wijze vertolkt op het 
Walcker-orgel. 
Elke statie is ook te zien, in de versie van Jan Toorop, die 
exact 100 jaar geleden de veertien staties tekende voor de 
St. Bernulphuskerk te Oosterbeek. Met speciale 
toestemming worden deze tekeningen bij de muziek 
getoond.  

 
 

 

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening 

 
 
In 1981 riepen de Verenigde Naties 21 september uit tot ‘Internationale dag 
van de Vrede’. 
Bidden voor vrede en verzoening, dat gebeurt iedere vrijdag in ruim 150 
steden, over de hele wereld, die geteisterd zijn door oorlogsgeweld. 
  
Het Coventry-gebed in Doesburg en in Angerlo vindt wekelijks plaats op 
vrijdag van 12.30 tot 12.45 uur. 
 
In Doesburg wordt tevoren verzameld bij het bevrijdingsmonument ‘Vogels 
van de Vrijheid’ van Jan Wolkers, op de Voormarkt bij de Martinikerk.  
In Angerlo bij de Pioniersplek 'Komdersuut', Dorpsstraat 33. 
 
Iedereen is hierbij van harte welkom. 
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Aanmelden als nieuwe lezer van 
Maanlicht of om af te melden: 

stuur een mail naar  
diana@house-of-innovation.nl 

 

 

Voor meer informatie over de 
Protestantse Gemeente te Angerlo – 

Doesburg:  
https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/ 

 

 

Mailadres redactie: keescevaal@hotmail.com 
 

 
 

Sluitingsdatum kopij Maanlicht nr. 48 

 

 

Kopij kan tot en met maandag 29 april worden ingeleverd bij Kees 

Cevaal, e-mail keescevaal@hotmail.com 

 

 

S.v.p. afbeeldingen/illustraties/foto’s gescheiden van de tekst indienen en tekst beperken tot 

maximaal 450 woorden. Alleen foto’s in JPEG aangeleverd worden geplaatst.  

 

N.B. 

Bij het aanleveren van kopij valt ons op dat een aantal teksten erg lang zijn. Bij lange 

verhalen is het moeilijker om de aandacht van de lezer vast te houden en het geeft ook 

wat extra problemen bij de opmaak van Maanlicht. 

Ook zien we dat sommige (delen van) teksten letterlijk zijn overgenomen uit andere 

informatiebronnen en dan zonder bronvermelding. Overname van verhalen kan tot 

afstandelijkheid voor de lezer leiden. Ook bestaat er gevaar voor plagiaat, waarop een 

boete kan volgen voor onze kerk.  

Houd u s.v.p. zo veel mogelijk rekening met het bovenstaande.   

 

 
 

 

 

 

 

mailto:diana@house-of-innovation.nl
https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/
mailto:keescevaal@hotmail.com
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