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 Apart 

 

In 2009 bezocht ik in het kader van een 

studieverlof St. John’s Church in Edinburgh. 

Daar hebben ze een warm kloppend hart 

voor ‘justice & peace’, was mij verteld. Dat zag 

ik ook al toen ik aan kwam lopen. Aan de 

buitenmuur van de kerk hing een reusachtig 

schilderij: ‘Some pigs are more equal than 

others.’ Al sinds de jaren `80 initieert de kerk 

statements als deze, gemaakt door ‘Artists for 

Justice and Peace.’ Waarom deze kerk dit doet? Zij zegt daarover: ‘Deze doeken zijn 

bedoeld om discussie en reactie uit te lokken bij voorbijgangers.’ In maatschappelijk 

engagement klopt toch al het hart van deze geloofsgemeenschap. Ze faciliteert dagelijks 

korte middaggebeden die altijd in het teken staan van een maatschappelijke nood, en 

reiken mensen daarbij ook concreet suggesties aan hoe zij aan de verandering van die 

situatie zelf iets kunnen bijdragen. 

Afgelopen maand publiceerde B’Tselem haar ‘Position Paper’ waarin deze Israëlische 

mensenrechtenorganisatie uitlegt dat de huidige staat Israël niet anders dan als 

Apartheidsstaat omschreven kan worden. Apartheid doet ons misschien vooral 

terugdenken aan Zuid-Afrika, en de strijd die Nelson Mandela daartegen gevoerd heeft. 

Maar apartheid is nog wel wat meer dan 

een gewezen Zuidafrikaans fenomeen. 

Tot op de dag van vandaag is het een 

realiteit waarin ‘some pigs are more 

equal than others.’ B’Tselem komt tot de 

pijnlijke conclusie dat al vele jaren de 

Palestijnen gebukt gaan onder het 

apartheidsregime van Israël. Hoeveel tijd hebben we als wereld nodig om te snappen 

dat je over apartheid niet alleen woorden van veroordeling moet uitspreken maar er 

ook daadwerkelijk consequenties aan moet verbinden? Zoals het middaggebed in St. 

John’s het tot besluit verwoordt in een gebed om in je mee te dragen: 

 

 

 

LICHTINVAL 
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come, Father, 

come, Mother, 

come, Lord Jesus 

come, Holy Spirit of God 

give us for our hallowing 

 

 thoughts that pass into prayer 

 prayer that passes into love 

 and love that passes into action. 

 AMEN 

Toen ik St. John’s verliet, was een groep mensen op het voorplein van de kerk aktie aan 

het voeren namens Amnesty International. Voor ‘Justice & Peace’, omdat zij niet vergeten 

waren wat in `89 gebeurd was op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing. Het trof mij 

dat zij dat hier, op deze plek deden. Tegelijk dacht ik: ‘…maar natuurlijk, waar anders, 

waar beter dan hier in het voorportaal van de kerk?’ Wat mij betreft een inspirerend 

voorbeeld om op de stoep van onze kerken op te komen voor wie gebukt gaan onder 

onrecht. En wanneer we dit doen om aandacht te vragen voor de apartheid waaronder 

Palestijnen gebukt gaan, zal het geheid bij voorbijgangers op straat of bestuurders in de 

top van onze kerken discussie losmaken. Maar hierover zwijgen…, dat zou pas apart zijn. 

 

Chris Kors 

 

Deze column schreef ik recent voor Kairos-Sabeel Nederland 

 

 

 

In Memoriam 
 

Gedachtenis aan het leven van Gerritje Aaltje Meenink-

Broekman 

 
Op 28 december overleed Gerrie Meenink-Broekman 

in de leeftijd van 83 jaar. 

Een verdrietig besluit van een jaar waarin juist ook 

gevierd kon worden dat Gerrie en Wim 60 jaar 

getrouwd waren. Ondanks alle beperkingen vanwege 

het coronavirus werd van dat feest op creatieve wijze 

iets moois van gemaakt. 

 

 

Het was ook het jaar waarin Gerrie door een herseninfarct getroffen werd, zo werd 

aanvankelijk aangenomen, maar even later werd geconstateerd dat er een tumor in 

haar hersenen zat op een plek die ze niet konden, niet durfden te opereren. ‘Daar word 

ik helemaal stil van’ zei Gerrie toen de dokter haar het slechte nieuws vertelde. 
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Intens was het verdriet om het nu al onafwendbare afscheid. Op hartverwarmende wijze 

pakten de kinderen en kleinkinderen de zorg voor Gerrie en Wim op. Zoals Gerrie, 

samen met Wim, zelf ook altijd klaar hadden gestaan voor hun kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen. 

Vanuit een diep geloofsvertrouwen is Gerrie ook dit stukje van haar levensweg gegaan. 

Zoals het geloof haar en Wim eerder ook de kracht had gegeven toen ze afscheid 

hadden moeten nemen van hun nog maar 18-jarige dochter Wilma, ten gevolge van een 

dodelijk ongeluk. 

Gerrie verdiepte haar geloof met de driejarige cursus Theologische Vorming voor 

Gemeenteleden. Het had haar in velerlei opzicht vrijheid gegeven en haar 

zelfvertrouwen versterkt. 

In Gerrie nemen wij afscheid van een zeer meelevend lid van onze geloofsgemeenschap. 

Nog altijd was zij een van de dragende mensen van het Ouderencontact en was zij van 

onschatbare waarde met haar gevoel voor waar aandacht, een luisterend oor of 

helpende hand geboden was. 

Onze gedachten gaan uit in het bijzonder naar Wim en zijn gezin. Wij bidden hen toe 

dat zij zich in hun verdriet gedragen mogen voelen door God en door de liefde en 

aandacht van mensen om hen heen. 

 

 

Gedachtenis aan het leven van Coenraad Hendrikus Bokslag 
 

Op 13 december overleed Coen Bokslag in de leeftijd 

van 91 jaar. Al langere tijd waren er zorgen om zijn 

gezondheid. En toen kwam daar ook nog corona bij. De 

realiteit drong zich op dat dit meer van Coen vroeg dan 

hij nog aan kon. Doordat ook zijn vrouw Akke corona 

had gekregen konden zij samen naar een zorghotel in 

Gaanderen. Daar is Coen, zoals Akke dat zo mooi 

omschrijft, ‘in zijn eeuwige rust ingegaan.’ 

 

Ruim 63 jaar zijn Akke en Coen elkaar in liefde trouw geweest op hun levensweg. Een 

weg waarop veel is geweest om dankbaar voor te zijn, alsook een weg waarop pijn hun 

leven tekende, het intense verdriet om het overlijden van Maarten. 

Het begin van die weg werd gemarkeerd door woorden uit Psalm 20: ‘De Heer geve u 

naar uw hart.’ Woorden die Akke ook in het afscheid van Coen als een mantel om zich 

heen geslagen heeft gevoeld.  

Wij bidden Akke, haar kinderen en kleinkinderen toe dat zij in deze woorden grond 

onder de voeten voelen om vanuit de herinnering aan Coen en de hartsverbondenheid 

die blijft verder te gaan. 

 

ds. Chris Kors 
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Bericht uit de Kerkenraad 

 

Kerkbalans  
 

 
De maand januari begint meestal met de actie 

Kerkbalans. Dit jaar een bijzondere actie, omdat de 

systematiek van het brengen en ophalen door de 

Corona-crisis enigszins door ons is aangepast. Het 

College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft in haar 

voorbereidingen nagedacht hoe we met zo weinig 

mogelijk risico, toch een verantwoorde actie 

Kerkbalans kunnen houden.  

 

We hebben gemeend dat te moeten doen door de vrijwilligers alleen te vragen de 

kerkbalans-enveloppen weg te brengen, zodat ze geen risico lopen op eventuele 

besmetting. Het ophalen laten we dus achterwege, omdat we willen voorkomen dat de 

vrijwilligers met veel mensen in contact komen. In een enkel geval heeft de vrijwilliger 

zelf toch besloten de antwoordenveloppen op te halen.  

Deze wijze van acteren vraagt wel enige actie van uzelf, namelijk dat u de 

antwoordenveloppe bij de vrijwilliger in de brievenbus doet of bij de penningmeester of 

bij de scriba. We hopen op deze wijze toch een goede actie Kerkbalans te kunnen 

houden, in de wetenschap dat we afhankelijk zijn van uw bereidwilligheid. Kortom, heeft 

u de antwoordenveloppe nog niet ingeleverd? Doe dat alsnog bij degene die de 

kerkbalansbrief bij u heeft bezorgd of bij de penningmeester, Marieke van Genderen 

aan de FD Rooseveltsingel 27 te Doesburg of bij de scriba, ’t Achterom 6 te Angerlo. Op 

maandag 1 februari worden de antwoordenveloppen ingeleverd en wordt er door het 

CvK geteld en zal een voorlopige uitslag bekend zijn.  

 

 

Bevestiging en afscheid ambtsdragers 

 
Op zondag 7 maart 2021 is het de bedoeling dat we van 

‘oude’ ambtsdragers afscheid gaan nemen en nieuwe 

ambtsdragers gaan bevestigen in een sfeervolle 

eredienst, alhoewel sfeervol??, een kerk zonder 

gemeenteleden met alleen de predikant, ouderling van 

dienst, diaken, koster, organist en beeld en geluid en de 

aanwezige ambtsdragers is nu niet direct sfeervol te 

noemen, of toch wel? 

Misschien kunnen we er toch wel een sfeervolle online 

viering van maken! Ik verwacht niet dat we op 7 maart 
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weer gemeenteleden in de kerk mogen begroeten of wie weet, misschien weer ongeveer 

dertig personen, maar dat neemt niet weg dat je bij dergelijke bijzondere vieringen de 

kerk het liefst zo vol mogelijk wilt hebben met gemeenteleden en eventuele gasten.  

In de online kerkenraadsvergadering van 26 januari hebben we dit onderwerp 

besproken.  Dat betekent dat als de online oecumenische vieringen op 7 maart nog 

doorgang vinden, we in een extra dienst op zondagmiddag 7 maart afscheid nemen van 

de jeugdouderlingen Marcel Somsen en Marijke Kors. Tevens nemen we afscheid van de 

diakenen Monique Boogman en Anita Spanjer, van taakdrager Nel Weststeijn en 

tenslotte van de scriba Jaap Weststeijn.  

 

Ik heb al eens eerder geschreven over de moeite die het kost om nieuwe ambtsdragers 

te vinden en dan lijkt het wel alsof Gods hand ons leidt, want daaropvolgend heeft 

André Bikker zich bij de kerkenraad gemeld en hij wil zich actief inzetten om vrijwilligers 

voor diverse vacante functies binnen de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg te 

werven. Zijn wervingscampagne heeft tot nu toe al vele positieve reacties opgeleverd. 

De kerkenraad vergadert hierover op 26 januari en tot nu toe hebben de volgende 

mensen zich bereid verklaard om actief te zijn als ambtsdrager of als vrijwilliger met 

bepaalde taken: 

Carin Hartemink – diaken  

Klaas Muller – diaken 

Richard en Erika Klooster – (duo)diaken.  

Margreet Eldering – pastoraal ouderling 

Annemiek Luykx – pastoraal ouderling 

Pollyan van Swigchem – scriba 

Ezra van Zijtveld – jeugdouderling  

Stafan Bos – jeugdouderling 

 

Henk Kingma wil tijdens de eredienst taken van de ouderling overnemen (taakdrager 

eredienst) 

Willy Remmelink wil de scriba assisteren d.m.v thuiswerk. 

Gina Drent wil taakdrager bezoekwerk worden. 

Richard Spanjer is beschikbaar als oproepkracht voor het jeugdwerk. 

Tineke Grimm is als oproepkracht beschikbaar bij diaconale projecten zoals in Ghana. 

Jan Willem Tiecken stelt zich op projectbasis beschikbaar als oproepkracht voor 

technische ondersteuning. 

En tenslotte gaat Lineke Klooster-Lise de kaarten voor de 80-plussers verzorgen. 

 

Wat een geweldig resultaat! Hier hadden we niet 

op durven hopen en dan geeft zo’n lijst met 

enthousiaste mensen veel energie. Veel dank gaat 

uit naar André Bikker die een cruciale rol heeft 

vervuld in de benadering van deze nieuwe 

vrijwilligers. Fantastisch André, namens de 

kerkenraad, dank je wel! Wat een feest! 

Hoopvol nieuws waar we bijzonder dankbaar voor 

zijn. Zet u 7 maart alvast in de agenda? 
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Ontmoeting en Inspiratie 

Ernst Boesveld 

 

Uitslag gedichtenwedstrijd op 21 februari a.s. 
 

 
 

De uitslag van de gedichtenwedstrijd had plaats zullen vinden op 24 januari jl, maar 

moest vanwege de aangescherpte lockdown uitgesteld worden. Op dit moment van 

schrijven is het nog altijd onzeker welke mogelijkheden er op 21 februari zullen zijn om 

van de bekendmaking van de uitslag een feestelijk gebeuren te maken. Zullen we daarbij 

mensen mogen verwelkomen? Op wat voor manier kunnen we rondom de 

bekendmaking van de uitslag een programma aanbieden? 

Het zou zomaar kunnen dat we ook op 21 februari enkel online de uitslag bekend 

kunnen maken. We denken erover na hoe we dat moment dan toch op een aardige 

manier vorm kunnen geven met poëzie en muziek. In ieder geval mogen we daarbij 

burgemeester Loes van der Meijs verwelkomen. Zij zal aansluitend het nieuwe 

muurgedicht onthullen. 

Voor het exacte tijdstip waarop een en ander zal plaatsvinden en de wijze waarop u dit 

moment kunt meebeleven, verwijzen we u graag naar de website van onze kerk. Daar 

zullen we dit in de week voorafgaand aan 21 februari bekendmaken. 

 
Uitnodiging voor online Vriendenmiddag Tent of Nations 
   

Een steeds groter wordende groep mensen in Nederland 

en ook Vlaanderen houdt de tweede zaterdag van 

februari maar wat graag vrij: dan is namelijk de 

Vriendenmiddag van Tent of Nations! Een middag waarop 

naast een ontmoeting met Daoud Nassar een gevarieerd 

programma wordt aangeboden rondom het 

gedachtengoed van de familie Nassar. 

 

Maar ook de Vriendenmiddag moet er nu aan geloven: vanwege corona kan die deze 

keer niet als vanouds plaatsvinden. We hadden gehoopt dat het mogelijk zou zijn om 

Vriendenmiddagen op kleinere schaal te organiseren. 21 Vriendenmiddagen verspreid 

over heel Nederland. Los van de vraag of zoiets na 9 februari zou kunnen of mogen, 

vinden wij als bestuur het echter niet wenselijk om dat nu te doen. We hopen dat in 

september alsnog deze regionale Vriendenmiddagen kunnen plaatsvinden. De lokale 
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organisaties hebben er al veel voorwerk voor gedaan. Wij zijn blij met het enorme 

enthousiasme waarmee zij zich hiervoor inzetten! 

 

En de Vriendenmiddag van 13 februari dan? Daarvoor hebben we nu een online 

programma gemaakt, waarin ook veel moois te beleven valt: 

  

van 14.00-15.00 uur  Ontmoeting met Daoud Nassar 

van 15.30-17.00 uur Een keuzeprogramma, bestaande uit drie documentaires, 

incl. introductie en nabespreking in kleine groepen 

 

Ontmoeting met Daoud Nassar 

Corona heeft een grote impact op de mensen in 

Palestina, zo ook op Tent of Nations. Sinds maart 

2020 zijn er geen vrijwilligers en groepen meer 

geweest, wat de familie en het land extra kwetsbaar 

maakt voor geweld van buitenaf. Daarnaast zijn de 

juridische procedures zenuwslopend en blijven veel 

energie vragen. Tijd dus voor een update en een 

ontmoeting met Daoud Nassar (grondlegger en 

leider van Tent of Nations Bethlehem) via Zoom.  

Heb je een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur deze dan samen met je 

aanmelding mee! 

 

Ben je nog niet zo goed bekend met Tent of Nations, of wil je je er vooraf weer goed in 

verdiepen? Neem dan vooraf een kijkje op www.tentofnations.nl, bekijk de uitzending 

van ‘Het Vermoeden’ (link naar https://www.npostart.nl/het-vermoeden/26-02-

2017/VPWON_1269215) en het interview van Henri Veldhuizen met Daoud Nassar (link 

naar https://www.tentofnations.nl/media.html) of één van de andere kortere filmpjes op 

www.tentofnations.nl  

 

Drie documentaires, incl. introductie en nabespreking in kleine groepen 

Je kunt kiezen uit één van de onderstaande documentaires, die elk Tent of Nations in 

Bethlehem in een bredere context plaatsen.  

 

The Stones Cry Out (Engelstalig) – over Palestijnse christenen  II  2014 

De familie Nassar van Tent of Nations is niet alleen 

Palestijns, maar ook christen. Deze documentaire 

geeft inzicht in de situatie, de pijn en dilemma’s 

van Palestijnse christenen en kerken in Israël en de 

bezette gebieden. Bij het ontstaan van de staat 

Israël zijn veel Palestijnse christenen vluchtelingen 

geworden. Ze raakten niet alleen hun land en 

bezittingen kwijt, maar vaak ook hun identiteit en 

geloofszekerheden. Door de bezetting van de Westbank krijgen Palestijnse christenen 

met weer nieuwe vragen te maken: hoe ga je om met onderdrukking, vernedering en 

onrecht?   

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Five Broken Cameras – over geweldloos verzet bij onteigening Palestijns land  II  

2011 

Tent of Nations bevindt zich in gebied C van de Westbank, waar landonteigening door de 

Israëlische autoriteiten aan de orde van de dag is. Zo ook in het dorpje Bilin, dat 

geconfronteerd wordt met de muur die Israël bouwt op hun landbouwgrond. De 

Palestijnse landarbeider Emad legt vast hoe in 2005 

de bulldozers kwamen om olijfbomen uit de grond 

te trekken ten behoeve van de muur, hoe de vele 

vreedzame protestacties en de gestaag vorderende 

bouw van de scheidingsmuur elkaar afwisselen, hoe 

de strijd grimmiger wordt en er dodelijke 

slachtoffers vallen. Een indringend document over 

de strijd van een dorp tegen geweld en 

onderdrukking.  

  

In de ban van Israël – over de Israëllobby in Nederland  II   2011   II  Tegenlicht 

Steun voor Tent of Nations is van belang op praktisch 

niveau, maar zeker ook op politiek niveau. Opkomen 

voor de rechten van Palestijnen en kritisch zijn op 

Israël wordt in Nederland echter al snel gelabeld als 

antisemitisch. Het denken over Israël wordt 

gemanipuleerd door een machtig samenspel van 

politiek, geloof en propaganda. Nederland is een 

trouwe bondgenoot van Israël en die sentimenten 

zitten diep. Israël blijft dat zorgvuldig koesteren en 

regisseren zodat op elk gewenst moment de steun van Nederland kan worden ingezet. 

Er bestaan verschillende lobbygroepen en politieke partijen die zich inzetten voor Israël. 

Ondanks het feit dat hun motieven divers zijn, is het doel eensgezind.  

 

Aanmelden  

Meld je uiterlijk woensdag 10 februari 2021 aan via tentofnationsnl@gmail.com en 

vermeld in je mail ook welk van de drie documentaires je wilt bekijken en bespreken. Je 

ontvangt een bevestiging met verdere informatie op donderdag 11 februari 2021. 

 

En verder… 

De regionale Vriendenmiddagen zijn dus uitgesteld naar september. Wij nodigen je uit 

om zaterdagmiddag 25 september 2021 vrij te houden. Ook in Doesburg zal dan een 

regionale Vriendenmiddag plaatsvinden. Als PGAD voelen wij ons verbonden met de 

familie Nassar en de Tent of Nations. Een enthousiaste groep mensen is al betrokken bij 

de voorbereidingen voor de Vriendenmiddag in Doesburg. Eind augustus zullen we 

meer informatie hierover met je delen. 

 

Graag tot zaterdag 13 februari a.s.! 

Sophie Koster, Meta Floor, Chris Kors (bestuur Vrienden Tent of Nations Nederland) 

 

 

 

 

about:blank
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In een vorige editie van Maanlicht schreven we over licht. 

Licht dat God ons geeft in het donker. Licht dat wij 

betekenis mogen geven door te laten zien dat we leven 

vanuit de hoop op een beter leven; dat we bloeien in 

Gods licht. In de ander komt iets van God naar ons toe 

en zien we een glimp van het licht van Christus. Wij zijn 

mensen van de hoop. En daarom geven we Gods licht 

door.  

Een ieder zou iets van dat licht moeten kunnen 

ervaren…gewoon door er voor elkaar te zijn.  Juist nu. En 

al mogen we elkaar steeds minder zien, we weten elkaar wel te vinden in het omzien 

naar elkaar. 

 

Ja, het was een pittig jaar. Veel van wat 2020 was laten we graag achter ons. De vrees, de 

verwarring en de beperkingen die kwamen, de onbevangenheid die verdween. Corona 

greep diep in, nog steeds, en de samenleving stokte. Voor velen kwam het ook heel 

dichtbij.  

Ineens is het leven broos geworden en kwetsbaar. Daar moesten we het mee doen, daar 

hebben we het mee gedaan, daar zullen we het ook nog mee moeten doen. 

Daarom laten we u nog maar weer eens weten dat u/je het niet alleen hoeft te doen. 

Graag horen we van u waarbij en waarmee we u kunnen blijven ondersteunen:  

met een helpende hand, een luisterend oor, een bezoekje, een wandelingetje…. 

met dat wat licht geeft. 

 

Meestal zeggen we als een jaar is afgelopen: een gelukkig nieuwjaar! Maar laatst schreef 

iemand: gelukkig (een) nieuwjaar! Ik denk dat die woordspeling wel aardig aangeeft hoe 

velen erbij zitten. Gelukkig dat we 2020 achter ons mogen laten, gelukkig dat 2021 er is. 

Gelukkig dat het vaccineren kan beginnen. En gelukkig dat we nu weer vooruit kunnen 

kijken. Gelukkig (een) nieuwjaar! 

 

Een hartelijke groet vanuit het diaconaal-pastoraal team: 

Contactgegevens: 

Jannie Boesveld  tel. 0313-475693  jannieboesband@gmail.com  

Rimke Kingma  tel. 0313-479552  rimkekingma@planet.nl  

Anita Spanjer  tel. 0313-473382  anitaspanjer@upcmail.nl  

Marjolein Somsen tel. 0313-475819  marjoleinsomsen@gmail.com  

Nel Weststeijn  tel. 0313-474322  nelweststeijn@hotmail.com  

Gudrun Gilhuis tel. 06-55896443  ghgg4824@gmail.com  

ds. Chris Kors  tel. 0313-844539  chris.kors@gmail.com 

 

 

Rimke Kingma 
 

 

Bericht van het Diaconaal-Pastoraal  team 

 

mailto:jannieboesband@gmail.com
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:chris.kors@gmail.com
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We feliciteren onze 80-plussers van de maand januari 2021 
  

03-01 Dhr H.S. Hartemink     (88) 

07-01 Dhr. B.G.G. van der Hel    (82) 

10-01 Mevr. H.J.A. Boogman - Veldwijk   (86) 

11-01  Mevr. A.F. Besselink-Wesselink   (80) 

11-01 Mevr J. Mintjes - Robijn    (87) 

18-01 Dhr G.J. ten Holte     (87) 

31-01 Mevr. A.H, Maitland - Koelé    (83) 

    

  

Huwelijksjubilea van de maand januari 2021 

   
07-01 Dhr en Mevr E.F. Lankwerden – van der Werf 55 jaar  

28-01 Dhr. en Mevr. E.G. Wuestenenk – C.D. Groeliker 50 jaar  

 
 

Laten we elkaar vasthouden, op afstand en onze kwetsbaarheid omzetten in kracht. 

 

Jannie Boesveld 

 

 

Bedankbericht 

 

 
Ontzettend bedankt voor alle kaarten en 

meeleven die ik de voorbije maanden heb 

gekregen! 

 

Cok de Jager 
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Paasgroetenactie 2021 
 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 

gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 

gevangenen in Nederland en Nederlandse 

gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de 

paaskaart wordt onder leiding van een 

justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen.  

Aan de hand van het thema van de 

40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er 

voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente 

daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk (zie de afbeelding). 

 

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie.  

Vanwege de Corona maatregelen gaat het anders dan alle vorige jaren. 

We vragen u/ jou een groet, een tekst, een wens te sturen, met uw/je naam (geen 

adres) naar nelweststeijn@hotmail.com. 

Vervolgens wordt dit op de kaart geschreven. Alle kaarten gaan vervolgens naar Kerk in 

Actie die zorgt voor de verspreiding in binnen- en buitenland. 

 

De volgende kaarten worden verstuurd: 

* Enkele kaarten met Engelse tekst 

Deze kaarten gaan naar gevangenissen in Nederland waar Engelstalige gedetineerden 

verblijven. 

Hieronder enkele teksten ter bemoediging: 

U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten. 

Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten 

Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet. 

Engels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope. 

* Enkele kaarten met Nederlandse tekst 

Deze gaan via Kerk in Actie en Stichting Epafras naar Nederlandse gedetineerden in het 

buitenland. Ook hier kunt u een wens laten schrijven en uw naam. Deze kaarten gaan 

tijdig mee met Comeback, een tijdschrift voor gedetineerden in het buitenland.  

* De dubbele kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen 

Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de 

hartelijke belangstelling die van deze paasgroet uitgaat. Op de ene 

kaart wordt een groet/wens aan de gedetineerde geschreven en uw 

naam. Zonder naam is het geen hartelijke groet. De tweede kaart, 

met postzegel, kan de gedetineerde zelf versturen op elk gewenst 

moment. De gevangenispredikanten wijzen ons steeds op het belang 

hiervan, zo kunnen de gedetineerden ook contact houden met hun 

gezin en familie. Dat betekent veel voor hen. 

Suggesties om op de kaart te schrijven: 

 

Bericht van het Diaconaat 
 

about:blank
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 U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten. 

 Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.  

 Vandaag hebben we voor u gebeden.  

 Wij houden van u met de liefde van de Heer.  

 De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.  

 Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.  

 Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots 

sinds mensenheugenis. - Jesaja 26:4  

 Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. – 2Kor.5:7 

 Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn 

hand. Op Hem vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. - Psalm 10:14  

 Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. - Psalm 

31:25  

 Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de 

handen van de Heer, vertrouw op Hem. – Psalm 37: 4 – 5a  

 De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. - Openbaring 21:4a  

 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. 

Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. - Psalm 23:4  

 Christenen over de hele wereld staan naast u.  

  

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets 

persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u 

ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg 

goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de 

gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder 

de riem steekt.  

 

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 

 

We hopen dat velen van u paasgroeten via het mailadres zullen sturen, alstublieft voor  

26 februari. 

 

Hartelijk dank! 

 

Het Diaconaat, Nel Weststeijn 

nelweststeijn@hotmail.com 

 

 

Veertigdagenkalender 2021 

Vanuit de Diaconie willen we u een veertigdagenkalender aanbieden. 

U kunt  dit jaar zelf een kalender ophalen op één van onderstaande adressen. Mocht dit 

niet lukken doe dan even een belletje/berichtje naar Klaas Muller of mij en we gaan 

zorgen dat de kalender bij u komt. 

U heeft de keus uit de veertigdagenkalender van Tear : een kalender boordevol 

overdenkingen, inzichten, weetjes en tips met als thema “Een wereld van verschil” 

about:blank
about:blank
mailto:nelweststeijn@hotmail.com
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Of de  40dagentijdkalender 2021 van de PKN : deze kalender bevat meditatieve 

teksten, gebeden, overwegingen en tips over het thema “Ik ben er voor jou”. 

Vanaf maandag 1 februari ligt de kalender voor u klaar. 

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag 17 februari 2021. 

 

 

Afhalen kan in Doesburg bij Klaas Muller 

Veerpoortstraat 23 in Doesburg. 

Tel.: 06 13133699 of  0313 410918 

E-mail: klaas.muller53@gmail.com 

Of in Angerlo bij de Komdersuut in de boekenkast voor aan de 

weg. 

 

 

 

 

Anita Spanjer 

Tel: 0630287018/0313473382 

E-mail: anitaspanjer@upcmail.nl 

 

 

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
 

Hoe gaat het met de meisjes van het Life lineproject die in 2019 een vaktraining 

volgden? 

 

De helft van de meisjes is terug gegaan 

naar hun geboorteregio. Met hen gaat het 

over het algemeen beter dan met de helft 

die in Accra is gebleven, waar de 

maatregelen en lockdown vanwege corona 

veel heftiger is. Hoewel Noord Ghana  een 

arme landbouwstreek is, is er relatief meer 

te eten dan in de stad. 

 

 

In Noord-Ghana konden trainingen en voorlichting doorgaan. 

In het noorden van Ghana kan meer, omdat men daar minder risico loopt op corona 

dan in de hoofdstad Accra. Daar was de inzet vooral gericht om te voorkomen dat 

meisjes naar de stad vertrekken: 

• er zijn nieuwe vrijwilligers geworven en getraind, die ogen en oren in de dorpen zijn 

  om schending van kinderrechten te voorkomen 

• via theaterclubs is schending van kinderrechten onder de aandacht gebracht in de 

  dorpen 

• traditionele leiders zijn getraind 

• er waren tv- en radio-uitzendingen om kind-huwelijken tegen te gaan 

 (Bron : Kerk in Actie) 

 

about:blank
about:blank
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Onze grote dank aan alle gulle gevers van het eerste jaar van het nieuwe  project. De 

teller staat op dit moment op 1058 €. Zoals u weet  kunt u altijd tussentijds een gift 

overmaken op NL78TRIO0198306016 t.n.v. Diaconie PGAD , onder vermelding van 

Project Ghana.  

En de verkoop van de werkdoekjes gaat ook door. We horen dat veel mensen blij verrast 

zijn over hoe functioneel deze doeken zijn. Bestel ze op www.pkn-angerlodoesburg.nl 

via de webshop. 

 

Gudrun Gilhuis 

 

 

 

Samata  met haar baby is  teruggekomen van het project uit Accra met een opleiding . 

Hier is zij  in haar kapperszaak in gesprek met een begeleidster. 

 

 

 

 

http://www.pkn-angerlodoesburg.nl/
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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 
 
 
  
 

 

Maanlicht 2021 

  

 

 

 

Uitgaven Maanlicht Sluitingsdata kopij            Verschijningsdata 

Maanlicht 

maart    maandag 22/02   vrijdag 26/02 

april    maandag 29/03   vrijdag 02/04 

mei    maandag 26/04   vrijdag 30/04 

juni    maandag 31/05   vrijdag 04/06 

juli/augustus   maandag 28/06     vrijdag 02/07 

september   maandag 30/08   vrijdag 03/09 

oktober   maandag 27/09   vrijdag 01/10 

november   maandag 25/10   vrijdag 29/10 

december   maandag 29/11   vrijdag 03/12 

 

 

Sluitingsdatum kopij Maanlicht nr. 68 

Kopij kan tot en met maandag 22 februari 2021 worden 

ingestuurd 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. 
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