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Nieuwe stap 
-een persoonlijk bericht deze keer 

 

Sinds 2012 ben ik als predikant verbonden aan onze gemeente. In de bijna 9 jaar dat ik 

hier nu heb mogen werken is veel gebeurd. We hebben veel lief, alsook veel leed 

gedeeld. We hebben geworsteld met zorgen, maar ook biddend en met de hand aan de 

ploeg gedroomd, nieuwe initiatieven ontplooid en gebouwd aan uiteenlopende vormen 

van kerk zijn. 

Op zondag 14 februari heb ik in de 

oecumenische viering meegedeeld dat 

er door de Nieuwe Kerkgemeente 

Middelburg een beroep op mij is 

uitgebracht. Dat betekent dat ik ergens 

in de loop van de komende maanden 

afscheid van u/jou ga nemen en de 

overstap naar Middelburg zal maken. Zodra daarover meer bekend is, deel ik dat 

uiteraard met u en jou. 

Voor nu ga ik onverkort door en blijf ik mij van harte inzetten voor onze kerk, onze 

veelkleurige oecumenische samenwerking en de samenleving om ons heen. 

 

Vrede en alle goeds, 

ds. Chris Kors 

 

 

In Memoriam 
 

Gedachtenis aan het leven van Jans van Beek-Matser 

 
Op 14 februari jl overleed Jans van Beek-Matser in de 

leeftijd van 82 jaar. Op ‘de dag van de liefde’ zoals één 

van de kleinkinderen het zo treffend zei. En die liefde zat 

dan ook als een rode draad door heel het afscheid heen 

geweven, toen we op 22 februari in de Martinikerk en 

online samenkwamen om het leven van Jans te 

gedenken. 

Jans Matser was geboren en getogen op de boerderij 

aan de Bosweg in Velp. In de oorlogsjaren een veilige schuilplaats voor tal van 

LICHTINVAL 
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Bericht uit de Kerkenraad 

onderduikers. Deze tijd heeft op Jans een onuitwisbare indruk gemaakt en in haar een 

diep besef doen groeien over wat recht is en dat je in het leven pal moet durven staan 

voor mensen die onrecht aangedaan wordt. 

Jans trouwde in 1963 met Jetze van Beek. Samen kregen ze vier kinderen en negen 

kleinkinderen. Jans was een liefdevolle moeder, een oma die zich de koning te rijk voelde 

met haar kleinkinderen, een vrouw die gastvrijheid en zorg voor de ander hoog in het 

vaandel had staan, en voor Jetze een rots in de branding was. 

De laatste jaren van haar leven kon zij niet meer thuis blijven wonen. In de Hessengracht 

vond zij een liefdevolle woonplek. Veel mensen wisten de weg daarheen te vinden en 

zochten haar op, zoals Jetze dat ook elke dag deed, in liefde trouw. De laatste weken 

ging het niet goed met Jans. We koesteren de dierbare laatste momenten die er nog 

konden zijn. Ontmoetingen van hartsverbondenheid. 

We hebben afscheid genomen van Jans vanuit het geloofsvertrouwen dat haar leven 

kleur heeft gegeven, waar ze kracht en troost uit putte, en geborgenheid in vond. Het is 

ons gebed voor hen die achterblijven, voor Jetze, de kinderen en kleinkinderen in het 

bijzonder, dat ook zij zich door deze God vastgehouden en gedragen mogen voelen in 

hun verdriet. 

 

ds. Chris Kors 

 

 

Kerkbalans 

 
De actie Kerkbalans is dit jaar in verband met Corona iets 

anders verlopen dan normaal te doen gebruikelijk. Onze 

vrijwilligers brachten de enveloppen niet alleen bij u thuis, 

maar haalden ze ook weer op na zo’n twee weken. Dit jaar 

hebben we u gevraagd de retourenveloppe bij de vrijwilliger 

terug te bezorgen of de retourenveloppe bij de scriba of bij 

onze penningmeester in de brievenbus te doen. Over het 

algemeen heeft deze handelwijze helemaal niet verkeerd 

uitgepakt, behalve dan dat we niet alle retourenveloppen 

hebben terug ontvangen, maar mondjesmaat komt er elke 

week nog een klein aantal binnen bij de penningmeester. Voor 

het geval u de retourenveloppe nog niet hebt ingeleverd, doe 

dat alsnog bij de penningmeester aan de  

FD Rooseveltsingel nr 27. 

De actie Kerkbalans stond voor 2021 op de begroting voor € 86.000,00. Inmiddels 

hebben we aan toezeggingen een bedrag binnen gekregen van € 83.747,00. Als CvK zijn 

we daar best tevreden mee, want de praktijk wijst uit dat we met dit bedrag aan het 

einde van het jaar het bedrag van de begroting wel gaan halen en dat is een fantastisch 

resultaat. 
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Bedankt dat u allen weer uw steentje hebt bijgedragen, want zonder uw bijdrage houdt 

de kerk op te bestaan. Wat mogen we dan dankbaar zijn dat we met alle toezeggingen 

weer in vertrouwen vooruit kunnen kijken.  

 

Zilvermuseum 

Eind maart 2021 is het zilvermuseum ingericht 

en dat betekent dat we onze vrijwilligers graag 

uitnodigen om op 24 maart een kijkje te 

komen nemen in dit bijzondere museum. Ik 

moet nog een slag om de arm houden in 

verband met de Corona-maatregelen. Als er 

de komende maand geen versoepeling komt 

van de maatregelen, zou de opening nog best 

eens uitgesteld kunnen worden. Dit zou ook 

voor de openstelling van de kerk met ingang van Pasen nog wel eens lastig kunnen 

worden, maar dat moeten we nog even afwachten. Houdt u de website in de gaten, we 

proberen daar telkens de laatste stand van zaken te vermelden.  Komende weken wordt 

in ieder geval de ruimte boven het winkeltje ingericht met vitrines door Studio In t Hout 

uit Doesburg. Vervolgens zullen de vitrines door de conservator ingericht worden met 

diverse zilveren mosterdpotjes. De finishing touch zal in de week van 15 tot 19 maart 

plaats gaan vinden. Het belooft een klein, maar bijzonder museum te worden. Laat u 

verrassen. Vanaf de opening van de Martinikerk voor bezoekers, zal het zilvermuseum 

ook geopend zijn. De planning is vanaf Pasen, maar we weten nu nog niet wat de 

Corona-maatregelen tegen die tijd voorschrijven. 

De officiële opening van het zilvermuseum stond gepland op 27 maart 2021, maar 

moest eveneens in verband met Corona worden uitgesteld tot vrijdag 24 september 

2021. Op die dag zal ’s middags de officiële opening verricht worden door onze 

burgemeester, mevr Loes van der Meijs, samen met Prof. Mr. Pieter van Vollenhove.  

 

Nieuwe ambtsdragers en taakdragers 

De zoektocht van ons gemeentelid André Bikker naar nieuwe ambtsdragers heeft ertoe 

geleid dat we acht nieuwe ambtsdragers en drie taakdragers mogen verwelkomen en 

daarnaast nog acht andere vrijwilligers die zich beschikbaar stelden voor allerlei andere 

werkzaamheden.  De ambtsdragers die afscheid nemen, zullen tot eind februari 2021 in 

dienst blijven, maar vanaf maart 2021 van hun taak ontheven worden. Op 01 maart 

wordt in de kerkenraadsvergadering afscheid genomen van onze scriba, Jaap Weststeijn, 

van de jeugdouderlingen Marijke Kors en Marcel Somsen, van de diakenen Anita Spanjer 

en Monique Boogman en van taakdrager diakonie Nel Weststeijn.  

De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en taakdragers laat nog even op zich 

wachten. De huidige omstandigheden zonder aanwezige gemeenteleden waarin we 

nieuwe ambtsdragers en taakdragers zouden moeten bevestigen, doet ons inziens geen 

recht aan de belangrijkheid van deze bijzondere viering. Vandaar dat we de bevestiging 

nog even willen uitstellen, totdat er in ieder geval weer minimaal 30 personen tijdens 



5 
 

een viering aanwezig mogen zijn. Natuurlijk zullen we de nieuwe ambtsdragers en 

taakdragers wel vragen zich alvast vanaf 1 maart op hun taak te richten. Als 

kerkenraadsleden willen we natuurlijk graag kennismaken met onze nieuwe collega’s en 

dat willen we vooralsnog proberen met een teams-ontmoeting op 7 maart in de 

namiddag.  

Al met al een situatie die we liever hadden 

willen voorkomen, maar we kunnen ook 

niet vragen van de afscheidnemende 

ambtsdragers en taakdrager om hun taak 

nog langer vol te blijven houden. Deze week 

horen we weer meer omtrent eventuele 

versoepelingen van de lockdown. Het ziet 

ernaar uit dat er nog geen verruiming van 

de regels gaat plaatsvinden voor wat betreft 

zang en erediensten. Tevens ziet het er naar uit dat de online oecumenische vieringen 

ook in de maand maart een vervolg zullen krijgen. Op het moment dat u Maanlicht 

ontvangt zal blijken of deze invulling klopt.  

Afscheid nemen we van: 

Marijke Kors en Marcel Somsen als jeugdouderling, Anita Spanjer en Monique Boogman 

als diakenen en Jaap Weststeijn als scriba, Nel Weststeijn als taakdrager diakonie. 

 

Nieuwe ambts- en taakdragers: 

Diakenen: Carin Hartemink, Klaas Muller, Richard Klooster. 

Taakdrager Diakonie: Erika Klooster 

Pastoraal ouderling: Annemieke Luijkx, Margreet Eldering 

Scriba: Pollyan van Swigchem. 

Jeugdouderlingen: Ezra van Zijtveld en Stefan Bos. 

Taakdrager eredienst: Henk Kingma 

Taakdrager CvK: Kees Cevaal 

 

Ambtsdragers die verlengen: Rimke Kingma en Marjolein Somsen. 

Ambtsdragers die blijven: Ernst en Jannie Boesveld. En Diana Immerzeel als notulist. 

 

Overige vrijwilligers met een taak: 

Marianne Jansen-Kooy gaat 80+ kaarten verzorgen 

Lineke Klooster Lise gaat 80+ kaarten bezorgen. 

Wanda de Groot gaat Diana Immerzeel ondersteunen ivm gastpredikanten. 

Jan Willem Tiecken oproepkracht voor evt technische zaken. 

Tineke Grimm is als oproepkracht diakonie ivm projecten zoals Ghana beschikbaar. 

Gina Drenth wil wel als gastvrouw in de kerk actief zijn. 

Willy Remmelink: Assistent scriba 

Frederica van der Werff: Bezoekwerk ouderen (geen taakdrager) 

 

Ernst Boesveld 
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UITNODIGING 
 

Ontwerp Paaskaars 2021-2022 
 

Elk jaar dragen we met Pasen een nieuwe Paaskaars de kerk in. We gaan 

daarvoor altijd op zoek naar een kaars met een aansprekende symboliek 

erop.  

Met het ontwerp van de Paaskaarsen 2019 en 2020 hebben we een 

statement gemaakt dat tot héél veel positieve reacties heeft geleid. Zowel 

van gemeenteleden als van bezoekers van de kerk. Hartverwarmend om te 

merken dat het mensen heeft aangesproken. Wij beschouwen dit als een 

aanmoediging voor herhaling! Misschien wel van een nieuwe traditie? 

Opnieuw willen we dit jaar met een geheel eigen ontwerp de Paaskaars(en) 

gaan uitrusten. Er is voorgaande jaren voldoende ervaring opgedaan om 

ook deze keer het ontwerp weer zelf uit te voeren. 

 

 

Wij nodigen u en jou uit om een ontwerp te maken dat gebruikt zou kunnen 

worden op onze nieuwe Paaskaarsen. En daarbij mag gerust worden afgeweken 

van de gebruikelijke symbolen en vormgeving. Wat we zoeken moet wel 

weergeven wie wij als gemeente zijn en de kernwaarden die wij willen uitdragen. 

Wij denken dat er heel wat creatief talent in onze gemeente aanwezig is, zowel onder 

jongeren als (wat) ouderen, en dat dit een ontwerp zal opleveren dat eigentijds is en 

mensen van alle leeftijden aanspreekt. 

Dus, doet u, doe jij mee? 

  

Een onafhankelijke jury zal uit de inzendingen het beste ontwerp kiezen. Dit zal 

vervolgens in was worden aangebracht op de Paaskaarsen voor zowel de Martini- als de 

Galluskerk. Je mag daarbij meehelpen, maar dat is niet noodzakelijk. 

 

We hebben vorig jaar onderzocht of het ontwerp ook op huispaaskaars-formaat kan 

worden gemaakt, maar dat blijkt (nog) niet mogelijk te zijn.  

Als u/jij toch een huispaaskaars wilt hebben, zijn de folders daarover in de kerk in te 

zien. Er ligt ook een lijst bij waarop u kunt inschrijven. Helaas zijn we daarin wel 

gebonden aan de ontwerpen die de kaarsenfabrikant aanbiedt. 

 

Uw/jouw ontwerp kan ingezonden worden tot 13 maart 2021. 

Het mag in de brievenbus gedaan worden bij onze scriba, Jaap Weststeijn ('t Achterom 6, 6986 

CN Angerlo), of digitaal (als pdf) ge-e-maild worden aan scriba@pkn-angerlodoesburg.nl. Een 

toelichting erbij is natuurlijk altijd zeer welkom. 

Vermeld daarbij ook uw/jouw naam, adres, telefoonnummer en zo mogelijk emailadres. 

  

Wij kijken met grote belangstelling en nieuwsgierigheid uit naar uw/jouw ontwerp! 

 

Werkgroep eredienst, 

 

Frank Smeets 

 

mailto:scriba@pkn-angerlodoesburg.nl
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Jaap van Dijkhuizen wint met ‘Omkering’ gedichtenwedstrijd 

2021 
 

Op 21 februari jl hebben we de uitslag van onze jaarlijkse gedichtenwedstrijd 

bekendgemaakt. Vanwege corona kon dat dit jaar enkel online meebeleefd worden. En 

dat hebben velen ook gedaan! Hopelijk kunnen volgend jaar, als de gedichtenwedstrijd 

voor de 10e keer plaatsvindt, wel weer mensen fysiek bij de uitslag verwelkomd worden. 

 

De gedichtenwedstrijd wordt elk jaar in het kader 

van de Poëzieweek georganiseerd. Al vele jaren 

mogen wij ons verheugen in een groot aantal 

inzendingen, niet alleen vanuit de regio Angerlo-

Doesburg, maar vanuit heel Nederland en 

Vlaanderen. Thema van de gedichtenwedstrijd was 

dit keer ‘Broze Aarde.’ Dit thema is ontleend aan de 

gelijknamige dichtbundel van Antjie Krog. Deze 

Zuidafrikaanse dichteres heeft een buitengewoon 

indrukwekkende ‘mis voor het universum’ gedicht, 

door Antoni Schonken op muziek gezet. Dit alles 

heeft ertoe geleid dat een groep Doesburgers 

enthousiast aan de slag is gegaan om deze mis in 

Doesburg uitgevoerd te krijgen (planning voorjaar 

2022) en tevens tal van activiteiten te ontplooien, 

voor jong en oud, rondom het thema ‘Broze Aarde.’ 

Met onze gedichtenwedstrijd wilden wij van harte 

aansluiten bij dit alles. Ook ons als kerk gaat dit 

thema zeer aan het hart! 

 

Meer dan vijftig dichters trakteerden ons op zeventig inzendingen bij dit thema. En wat 

voor een inzendingen! Het winnende gedicht prijkt inmiddels aan de Martinikerk. Het is 

geschreven door Jaap van Dijkhuizen uit Velp. Onder de indruk van de sterke 

zeggingskracht van dit gedicht, verwoord in krachtige beelden, zonder te vervallen in 

voor de hand liggende cliché’ noemde de jury het gedicht een indringend appèl op ons 

allemaal om zuinig te zijn op onze broze aarde. Voorafgaand aan de onthulling van het 

gedicht, zowel binnen virtueel op scherm als buiten aan de kerk, sprak burgemeester 

Loes van der Meijs een indrukwekkend en persoonlijk woord, waarin ze uitlegde 

waarom het thema ‘Broze Aarde’ haar zeer aan het hart gaat. Het is de moeite waard om 

haar korte toespraak nog even terug te kijken op ons YouTube-kanaal ‘Kerk Angerlo-

Doesburg.’ 

 

Omkering 

 

Het onbegrijpelijk begin 

-een oerknal of een woord-  

Ontmoeting en Inspiratie 
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maar hoe dan ook begin van tijd 

van wat begin en einde heeft 

wat groeien wil en sterven zal 

wat eigen groei en bloei creëert 

 

zo bracht de moederaarde voort 

de mens als missing link 

tussen het scheppen en verval 

van haar die hem het leven gaf 

 

hij wroette los wat samenhield 

verslond zijn moeder vrat haar kaal 

haar tere huid nu onbeschermd  

kind dat zijn moeder consumeert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeleven  
 

Al een tijd geleden is het plan opgevat, om een meeleefbord te maken, voor achter in 

onze kerken. Hierop komen de namen en adressen van mensen, die een teken van 

meeleven, d.m.v. een kaartje, kunnen gebruiken om wat voor reden dan ook. 

Een korte tijd zijn de borden ook in gebruik geweest. 

Door de huidige coronacrisis zijn mensen niet meer lijfelijk aanwezig en is het moeilijk 

deze informatie op de bedoelde manier te delen. 

In de tijd van de 1e lockdown hebben we samen met andere gemeenteleden een 

kaartenactie op touw gezet, om zo mensen te bemoedigen. Hierna is het wat stil 

geworden op dat terrein. 

We willen dit toch graag voortzetten en ons voorstel is, om vanaf Maanlicht in april, 

iedere maand wat namen te vermelden, die wel wat bemoediging of aandacht kunnen 

gebruiken. We gaan ervanuit, dat niemand bezwaar heeft tegen het noemen van de 

namen. 

Mocht u wel bezwaar hebben, dan graag een berichtje naar ons. 

Wij kunnen niet alles weten, dus als u namen voor ons heeft, horen wij dit graag van u. 

 

Namens pastoraat 

Jannie Boesveld tel 475693 , jannieboesband@gmail.com 

Rimke Kingma    tel 479552 , rimkekingma@planet.nl 

 

 

 
 

 

Bericht van het Diaconaal-Pastoraal  team 

 

about:blank
mailto:rimkekingma@planet.nl
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We feliciteren onze 80-plussers van maand februari 

 
                

04-02 Mevr. de Gruiter- Delhaas     (85) 

05-02 Dhr. v d Werff      (82) 

13-02 Mevr. v Duren-Hulshof     (81) 

13-02 Dhr. Besselink      (92) 

14-02 Mevr. Passchier      (85) 

18-02 Dhr. Leeflang       (82) 

19-02 Mevr. Smit-Beeftink      (81) 

19-02 Dhr. Veldhuis       (83) 

21-02 Mevr. Hulshof-Feitsma     (94) 

22-02  Mevr. Nagtegaal-Marsilje     (82) 

22-02 Mevr. Heebink-Klein Bleumink    (88) 

22-02 Mevr. Nahuijsen-Groot Enzerink    (90) 

25-02 Dhr. Pastoor       (85) 

28-02 Mevr. Sissing-Gergoski     (84) 

  

    

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

  

 Jannie Boesveld 
 

 

   

 

 

 
 

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. 

 

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

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

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 is begonnen 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 

 

 

Paasontbijt 2021 

 
Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg – Komdersuut - naaiatelier Kieskleurig 
 

Verwen jezelf en een ander! 

Al jaren wordt er in de Grote- of Martinikerk een 

paasontbijt georganiseerd, waarvan de opbrengst 

naar een goed doel gaat. Dit jaar is dat helaas niet 

samen aan tafel mogelijk. Toch willen we graag 

zoveel mogelijk mensen fijne paasdagen 

toewensen en laten genieten van een fijn 

paasontbijt. Hiervoor hebben drie organisaties de 

handen ineen geslagen.  

Zij verzorgen voor u 1-persoons ontbijtpakketjes met daarin 2 verse broodjes 

(Komdersuut), een warm gekookt eitje, een plak ontbijtkoek, sap, boter en 2 soorten 

broodbeleg en een fairtrade paaseitje. Dit ontbijt wordt geleverd in een unieke stoffen 

verpakking (naaiatelier Kieskleurig), die u kunt hergebruiken als cadeauverpakking.  

De opbrengst van dit ontbijt gaat naar het Lifeline-project in Ghana. In dit 

opvangcentrum in Accra kunnen ieder jaar veertig meisjes terecht vanaf 14 jaar. Een 

enthousiast en deskundig team van docenten en sociaal werkers begeleiden de meisjes 

intensief. Ze leren in tien maanden tijd kleding naaien, make-up, sieraden maken of het 

kappersvak.  

Wilt u een ontbijt bestellen of cadeau doen? Maak dan uiterlijk 27 maart uw bijdrage 

over ten name van Diaconie van de Prot. Gemeente te Angerlo/Doesburg op 

rekeningnummer NL78 TRIO 0198 3060 16 t.n.v. onder vermelding van paasontbijt en de 

locatie waar u het ontbijt wilt afhalen (Angerlo of Doesburg). Het ontbijt kan buiten 

about:blank
about:blank
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afgehaald worden tussen 8.30 en 10.00, in Angerlo bij de Galluskerk/Komdersuut, in 

Doesburg aan de marktzijde van de Grote- of Martinikerk. De prijs voor 1 ontbijt is 8 

euro, 2 ontbijtjes 15 euro, 3 ontbijtjes 21 euro, 4 of meer ontbijtjes 6,50 euro per stuk. 

Mocht afhalen een probleem zijn of hebt u andere vragen, neem dan contact op met 

info@komdersuut.nl of spreek een boodschap in op 0313-785183, familie Klooster.  

 
 

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
 

Hoe overleeft Joyce corona in Ghana? 

“Ik wil iets terug doen, omdat ik zelf deze kans heb gekregen” 

 

In 2020 konden vanwege de corona-epidemie geen 

nieuwe straatmeisjes getraind worden.  We vertellen 

graag over meisjes, die eerder getraind werden in het 

opvangcentrum Lifeline in Accra, zoals Joyce (22 ) die het 

kappersvak leerde. Lifeline betekent veel voor kansarme 

meisjes. Niet alleen de training, maar ook de langdurige 

steun en aandacht, alsof je familie bent. 

 

Joyce volgde middelbaar onderwijs, maar zodra ze daarmee klaar was ging ze haar 

moeder helpen met de verkoop van water in de straten van Accra. Op haar 18e kwam ze 

in contact met Grace van het Lifeline-centrum en kreeg ze de kans, het kappersvak te 

leren. 

Ze spaarde net zo lang tot ze haar eigen zaak kon kopen, een eenvoudige keet van een 

paar vierkante meter met een golfplaten dak. Ze kocht hem voor 243 euro en betaalt 

iedere maand 4,80 euro huur aan de grondeigenaar. Ze heeft gemiddeld 15 klanten per 

week en verdient daarmee zo’n 8 euro per dag. De helft gebruikt ze om van te leven en 

de andere helft probeert ze te sparen en te investeren in haar kapsalon. 

Vier maanden geleden is ze moeder geworden. 

Haar vriend woont elders en werkt in de bouw. 

Hij stuurt haar iedere week 4,80 euro voor hun 

dochter Isabel. Als ze genoeg gespaard hebben 

gaan ze trouwen, maar ze wil graag bij haar 

kapsalon blijven wonen. Na de geboorte van 

Isabel heeft Joyce een meisje in dienst genomen 

dat ze nu gratis het kappersvak leert. “Ik wil iets 

terug doen, omdat ik zelf deze kans heb gekregen” zegt ze. 

 

Extra ondersteuning in corona tijd.  

Mama Grace van het opvangcentrum komt ieder kwartaal langs om te kijken hoe het 

met Joyce gaat. Door corona lag het kapperswerk enige tijd stil. Joyce kreeg van het 

opvangcentrum 123 euro ondersteuning. Daarvan heeft ze wat haarstukjes en andere 

accessoires gekocht, die ze goed kan gebruiken nu in Ghana alles langzaam aan weer 

open gaat, ook de scholen en het Lifeline-centrum. 

Joyce voelt zich ook verantwoordelijk voor de opleiding van haar jongere broers en 

zussen. Basis- en middelbaar onderwijs zijn gratis in Ghana, maar er zijn allerlei 

bijkomende kosten, waar je als familie toch aan moet bijdragen. En als je familie een 

beroep op je doet, dan ben je er voor ze. 

mailto:info@komdersuut.nl
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Bron: Kerk in Actie, 06-01-2021 

 

Dank voor uw steun voor meisjes als Joyce. Zoals u weet, kunt u altijd een gift 

overmaken via banknr. NL78TRIO198306016 t.n.v. Diaconie PGAD o.v.v. Project Ghana. 

En de verkoop van de werkdoekjes gaat gewoon door. Bestel ze via de webshop op 

www.pkn-angerlodoesburg.nl   
  

Corrie Weeda, werkgroep straatmeisjes in Ghana. 

 
 

 

Vrijwilligers gezocht 
 

In 2021 gaan er mooie dingen gebeuren in de Martinikerk in Doesburg, zodra de  

corona- maatregelen dat toe laten, uiteraard. 

 

Om maar eens wat te noemen: 

• Opening van het zilvermuseum per april van dit jaar 

• Arrangement Martinikerk-Zilvermuseum i.s.m. de VVV Doesburg, (nieuw). 

• Langere openstelling van de kerk voor bezichtiging, nu ook op zondagmiddag 

• Openstelling van de Koffie-, Thee- en Aandachtschenkerij als de kerk ook is geopend  

• Meer bruiloften, concerten en grote evenementen 

• Permanente exposities van april t/m september in de Annakapel 

 

Om de extra bezoekers goed op te vangen zijn we nu op zoek naar meer vrijwilligers. We 

geven hier globaal een aantal taken weer: 

• Gastvrouw, gastheer zijn, in de ruimste zin van het woord 

• Welkom heten van de bezoekers, kerk en zilvermuseum 

• Verkoop en afrekenen artikelen van de kerkwinkel 

• Schenken van koffie en thee in de Aandachtschenkerij 

• Naleven protocol inzake opening en sluiting 

 

Bent u (of kent u) iemand die graag één of meer handjes komt helpen? Neem dan 

contact op met Fokje Westra: fwestra2@kpnplanet.nl 
 

Hans Mulié 

 

http://www.pkn-angerlodoesburg.nl/
mailto:fwestra2@kpnplanet.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  

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. 69 

 

Kopij kan tot en met maandag 29 maart 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/afbeeldingen in JPEG 

aangeleverd, worden geplaatst. 

 

 

 

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