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 ‘Lichtinval’ is een korte gedachte over een actueel onderwerp met een knipoog naar de bijbel 

 

Doeswatt met de energie van Pasen 

 
 

Onlangs vond ik een bijzondere uitnodiging in de brievenbus. Van DoesWatt, een 

energiecoöperatie die het voorbije jaar in Doesburg is opgericht. Een mooi initiatief 

waarin mensen elkaar meenemen op weg naar een duurzame toekomst. De naam van 

de coöperatie is er een met een knipoog. Hadden we eerder al de SIRE-campagne 

‘DoesLief’, nu dan de oproep ‘DoesWatt.’ Niks doen is per slot van rekening geen optie 

als je vindt dat het hoog tijd wordt om heel zuinig op onze aarde te zijn. Het aardige van 

de naam vind ik ook dat er wel een appèl van uitgaat, maar ons niet overvraagt. Doe `s 

wat,- iedereen kan wel iets doen. Niet alles kost meteen (veel) geld. Licht uit doen in 

ruimtes waar je niet bent, bespaart je zelfs geld. De energietransitie waarover zoveel te 

doen is, gaat echt niet alleen over investeringen die nodig zijn om de aarde niet langer 

uit te putten vanwege onze honger naar energie. Die energietransitie begint bij ons 

eigen gedrag. En zoals met zoveel veranderingen in het leven, het is makkelijker en 

motiverender wanneer je daar samen voor gaat dan wanneer je het in je eentje moet 

zien te klaren. 

Mij treft het logo van de energiecoöperatie. Die open ronde 

vorm doet mij namelijk denken aan het open graf van 

Paasmorgen. Het frisgroene blad verwijst mij naar nieuw 

leven, naar mensen die opstaan waar leven op dood spoor 

is geraakt. We kunnen een flinke boom opzetten over 

waardoor dingen op dood spoor zijn geraakt en door wiens 

schuld. Uitgerekend daar ligt met Pasen het accent niet op. 

De enige wijzende vinger in het Paasevangelie is die van 

Thomas, die de wonden van Jezus mag aanraken. De blijdschap die Pasen in ons wekt, is 

nog geen reden om niet onder ogen te zien wat leven schendt en schaadt, waarin 

mensen beschadigd zijn geraakt. Maar uit Jezus’ mond geen verwijten naar wie of wat 

dan ook. De toonhoogte van Pasen is een andere. Huub Oosterhuis weet die 

toonhoogte goed te treffen in zijn hertaling van Psalm 103 – 

 

 

Gij zijt Gij 

godheid barmhartig lankmoedig 

overvloeiend van vriendschap en trouw. 

 

Gij draagt ons onze zonden niet na. 

Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden. 

Groter dan alle zonden zijt Gij. 

 

LICHTINVAL 
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Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is 

zijt Gij voor ons een barmhartige vader. 

 

Gij kent ons toch – 

 

Kijkend naar dat logo van DoesWatt valt mij ook de stekker op. Die hangt er losjes bij, 

maar vormt het uiteinde van een levenskrachtige beweging die is ingezet en die 

aansluiting zoekt. Dat is ook het kloppende hart van het Paasevangelie, dat ons verhaalt 

van een levenskrachtige beweging die is ingezet en waarin God aansluiting zoekt bij u en 

jou en mij. Het open graf van Paasmorgen als energiebron, als inspiratiebron. Van ons 

geloof en dagelijks leven. Doeswatt met die energie van Pasen! Het geeft jou uitstraling 

en maakt deze wereld een stukje mooier. 

 

Vrede en alle goeds, 

 

ds. Chris Kors 
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Bevestiging en afscheid ambtsdragers 

Op zondag 25 april zal ds. Chris Kors de nieuwe ambtsdragers in hun functie bevestigen. 

Twee pastoraal ouderlingen, namelijk Margreet Eldering en Anne-Mieke Luykx, 

Eén scriba, Pollyan van Swigchem, 

Twee jeugdouderlingen, Stefan Bos en Ezrah van Zijtveld, 

Drie diakenen, Carin Hartemink, Klaas Muller en Richard Klooster. 

Daarnaast zal onze predikant ook de nieuwe taakdragers welkom heten in hun ambt. Dit 

zijn Erika Klooster als taakdrager diaconie, Henk Kingma als taakdrager eredienst en 

Kees Cevaal als taakdrager van het college van kerkrentmeesters. 

Ook zal de predikant twee ambtsdragers en één taakdrager herbevestigen. Dit zijn 

Rimke Kingma en Marjolein Somsen, alsmede taakdrager Gudrun Gilhuis. 

Tevens nemen we afscheid van scriba Jaap Weststeijn, jeugdouderlingen Marijke Kors en 

Marcel Somsen, diakenen Anita Spanjer en Monique Boogman en taakdrager diaconie 

Nel Weststeijn.  

 

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat we deze eredienst 

weer volop aanwezig kunnen zijn in de Martinikerk. 

Terwijl dat eigenlijk bij zo’n bijzondere dienst wel zou 

moeten, want zoiets bijzonders moet je met zoveel 

mogelijk gemeenteleden vieren. Dan is het aantal van 30 

wel erg weinig. 

 

De nieuwe ambtsdragers en taakdragers willen echter nog graag door ds. Chris Kors 

bevestigd worden. Dat betekent dat die bevestiging dus voor de datum van 9 mei moet 

plaatsvinden, omdat Chris Kors op 9 mei afscheid neemt van onze gemeente, vanwege 

zijn beroep in het Zeeuwse Middelburg.  

 

Vieringen vanaf de Goede Week 

Het moderamen van de PGAD heeft in de vergadering van vrijdag 26 maart besloten de 

richtlijn “het perspectief van de PKN” te volgen over de aanwezigheid van zangers en 

gemeenteleden tijdens de erediensten. Sommige van onze gemeenteleden zijn nog 

afwachtend en bezoeken de kerk liever nog niet, andere daarentegen kunnen niet 

wachten voordat ze weer welkom zijn tijdens de erediensten. Het moderamen meent 

dat de bezetting in het koor met de zangers op een veilige wijze plaatsvindt, ruim 

voldoende onderlinge afstand en dat de gemeenteleden ook op ruime afstand van 

elkaar geen risico lopen, als de anderhalve meter maar gewaarborgd blijft.  

Bericht uit de kerkenraad 
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Concreet betekent dit dat er tijdens de vieringen zes zangers in het koor de zang 

verzorgen. Gemeenteleden zijn in de Goede Week vanaf Witte Donderdag (19.30 uur) 

weer welkom, waarbij aangetekend moet worden, dat een max aantal van 30 

gemeenteleden wordt gehanteerd. We zitten dan gewoon in het middenschip en niet 

zoals gebruikelijk in het koor. 

 

Op Goede Vrijdag (19.30 uur) en Stille Zaterdag (Paaswake om 19.30 uur) zijn eveneens 

30 gemeenteleden welkom evenals op eerste paasdag om 10.00 uur.  

De Paaswake van zaterdag is vervroegd naar 19.30 uur in verband met de 

avondklok. 

 

Zoals gebruikelijk ontsmetten we bij binnenkomst de handen en wordt u gevraagd naar 

eventuele klachten. U wordt door de ouderling van dienst begeleid naar uw zitplaats. We 

dragen tijdens verplaatsingen in de kerk mondkapjes. 

Na Pasen blijft bovenstaande van toepassing, met dien verstande dat bij de bevestiging 

en afscheidsdienst van ambtsdragers en taakdragers op 25 april er weinig ruimte is 

(max 30) om tijdens de bevestigingsdienst aanwezig te zijn. Kijkt u die viering dan vooral 

online thuis.  

 

Helaas gaat het paasontbijt ook niet door. Wat laat corona toch een hoop initiatieven in 

het water vallen. Het wordt echt tijd dat we zo snel mogelijk gevaccineerd worden, zodat 

diverse deuren weer voor ons open gaan. Er is echter wel een actie voor het 

paasontbijtje bij u thuis.   

De bazaar willen we proberen te houden op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober 2021. Schrijf 

dit alvast in uw agenda. U kunt alvast diverse spullen die voor de bazaar bestemd zijn in 

een hoekje van uw garage of schuur bewaren, zodat we ze voor de verkoop kunnen 

aanbieden op 1 en 2 oktober. Doet u ook weer mee als vrijwilliger?  

 

Beroepingscommissie 

Als een vacante gemeente met het beroepingswerk wil beginnen, had zij tot 1 mei 2018 

alleen een zogenaamde solvabiliteitsverklaring nodig. Daarin verklaart het classicale 

college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) of en in welke mate de gemeente 

in staat is aan haar financiële verplichtingen jegens de toekomstige predikant te 

voldoen. Indien men een predikant in deeltijd wilde beroepen, was daarvoor bovendien 

medewerking en goedvinden nodig van het breed moderamen (BM) van de classicale 
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vergadering. Per 1 mei 2018 moeten vacante gemeenten die met het beroepingswerk 

willen beginnen, daarvoor vooraf toestemming vragen aan het breed moderamen van 

de classicale vergadering. Dit geldt voor alle gevallen, niet alleen voor een beroep in 

deeltijd. Daarnaast blijft het vragen van een solvabiliteitsverklaring van het CCBB 

verplicht. 

De voornaamste taak van het BM is hier om te toetsen of de gemeente een predikant ‘in 

werktijd van voldoende omvang’ kan beroepen. De kerkorde laat aan het BM de ruimte 

om te beoordelen welke omvang in de betreffende gemeente voldoende is, waarbij een 

kerkordelijk minimum geldt van een derde van de volledige werktijd. Het BM heeft ook 

de bevoegdheid gekregen om in voorkomende gevallen te bezien of de vacante 

gemeente met een te geringe bezetting in samenwerking met andere gemeenten alsnog 

tot een voldoende omvang van de bezetting kan komen. De vacante gemeente moet 

eventueel aantonen ‘dat zij voldoende heeft gezocht naar samenwerking met andere 

gemeenten’. 

 

 

 

Met het beroep van Chris Kors naar Middelburg 

ontstaat bij de PGAD een vacature.  

 

 

 

Voordat we echter een beroepingscommissie in het leven gaan roepen, moet er eerst 

onderzocht worden of er sprake kan zijn van samenwerkingsverbanden met 

nevengemeentes, bijvoorbeeld een predikant aan beide gemeentes verbinden, zoals ik 

hierboven al memoreerde.  Misschien heeft een predikant uit een naburige gemeente 

nog wat ruimte om bijvoorbeeld bij twee gemeentes werkzaam te zijn. Misschien is er bij 

de regiogemeenten ook wel behoefte om meer zaken samen te gaan doen, maar daar 

moeten we wel eerst gesprekken over gaan voeren. Met een eventueel beschikbare 

kandidaat uit de regio zal ook eerst een gesprek moeten plaatsvinden. 

Mocht bovenstaande niet tot een oplossing leiden, dan kunnen we na toestemming van 

het BM van de classicale vergadering zelfstandig overgaan tot het openstellen van een 

vacature, waarbij een beroepingscommissie in het leven wordt geroepen. Wordt 

vervolgd. 

 

Met ingang van de paasvieringen zijn we weer op onszelf aangewezen (geen 

oecumenische vieringen). Dat betekent dat we met ingang van Witte Donderdag weer 30 

mensen toelaten in de Martinikerk om de eredienst bij te wonen. Maar voor het geval u 

dat nog niet aandurft, blijft u dan liever thuis.  

De afgelopen keer hebben we gemerkt dat registratie vooraf alleen maar extra werk 

opleverde, vandaar dat we er nu ook voor kiezen om af te wachten hoeveel 

gemeenteleden willen aanschuiven. U loopt dan alleen het risico dat u te laat bent, 

omdat we al 30 mensen binnen hebben. Er wordt gezongen door zes zangers die in het 

koor aanwezig zijn.  

U dient zich weer te registreren met uw naam en telefoonnummer, handen ontsmetten 

en op 1,5 meter afstand van elkaar gaan zitten. Er wordt nog niet meegezongen. Bij 
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verplaatsingen dragen we een mondkapje in de kerk. We hopen met elkaar op goede 

paasvieringen.  

 

Vertrouwenspersoon 

Wellicht ten overvloede, maar toch wil ik u nog 

graag attenderen op het feit dat de kerkenraad 

dhr Klaas Muller bereid heeft gevonden de functie 

van diaken op zich te nemen. Dhr Muller was 

echter ook vertrouwenspersoon. Deze functie is 

niet te combineren met de functie van diaken. 

Daarom stemt de kerkenraad ook graag in met 

het feit dat dhr Jaap Weststeijn zich bereid heeft 

verklaard deze functie samen met Marjan Grandia 

te vervullen. De kerkenraad bedankt dhr Klaas Muller voor het jarenlang vervullen van 

de functie van vertrouwenspersoon en wenst dhr Jaap Weststeijn veel succes toe in deze 

nieuwe functie.  

 

Emailadressen 

In het kader van verdere digitalisering van de actie 

kerkbalans, de solidariteitskas en de eindejaarcollecte is het 

college van kerkrentmeesters op zoek naar zoveel mogelijk 

emailadressen die we voor dit doel mogen gebruiken. Hebt 

u uw emailadres nog niet beschikbaar gesteld aan het 

college, dan kan dat alsnog. Stuur een mailtje naar ba@pkn-

angerlodoesburg.nl waarmee u toestemming geeft voor 

gebruik van uw emailadres voor dit doel. Fijn dat we op u 

mogen rekenen. Alvast dank. 

 

 

Ernst Boesveld 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ba@pkn-angerlodoesburg.nl
mailto:ba@pkn-angerlodoesburg.nl
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Gedicht “De 7 werken van barmhartigheid” 
 

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee 

wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee 

en bij het eten kwam hij langzaam los 

en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten. 

 

Vooral bij een paar glazen mooie wijn: 

toen hij een aantal diepe dingen zei 

vielen alle gesprekken op hun plaats 

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk. 

 

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas 

die ik niet nodig had en die hem iets te groot was, 

maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk 

om net te doen alsof het ding hem paste. 

 

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren, 

en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer 

met nieuwe ogen naar alle verhalen: 

er valt nog zoveel van elkaar te leren. 

 

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan: 

hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan, 

geen ziekte is hem onbekend gebleven 

maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan. 

 

Zijn hart was vast te groot, want de regering, 

het geld, de macht en andere groeperingen 

hebben hem opgepakt en ergens opgesloten 

waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen. 

 

En toen we later weer iets van hem hoorden 

toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; 

wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen 

en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor. 

 

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik: 

dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij. 

 

 

Menno van der Beek 

 

Bericht van het Diaconaal-Pastoraal  team 
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# Ik ben er voor jou 
 

Het thema van de veertigdagentijd op weg naar Pasen. 

Na het sobere, zware jaar dat we achter de rug hebben, klonk de suggestie deze keer 

een iets andere invulling aan de veertigdagentijd te geven dan normaal.  

Draai het eens om: probeer eens extra goed voor jezelf te zorgen als kostbaar en uniek 

mens, dankbaar voor wat er nog wel kan!  

Deel je dankbaarheid met elkaar. En wees barmhartig voor elkaar. Barmhartigheid heeft 

alles te maken met ons hart. Een warm hart, zogezegd. Medemens zijn we niet omdat 

het moet (hoofd), maar omdat je het voelt (hart). We kunnen onze gevoelens zo vaak in 

de weg zitten door verwarrende en angstige gedachten. En dat belemmert ons ook om 

het goede te zien in onszelf en de ander. Maar omdat God ons als eerste gezien heeft, 

kunnen wij de ander zien, echt zien. Wij hebben een plek in het warme hart van God. 

 

Ik ben er voor jou. Wat fijn als iemand dit tegen jou zegt. Of wanneer je merkt door de 

dingen die iemand doet, dat hij of zij er voor je wilt zijn. Ook in het paasverhaal komt 

deze boodschap steeds naar voren: God wil er voor ons zijn. Hij overwint de duisternis 

met het licht. Het leven is sterker dan de dood. 

Dat biedt perspectief. Het bevrijdende perspectief van geloof, hoop en liefde, dat 

zichtbaar werd door het kruis en de opstanding van Jezus.  

Dat het wonder van Pasen ons mag bezielen tot leven in vrede, met God, met onszelf, met de 

mensen om ons heen. 

 

# ik ben er voor jou. The Passion 

 
Elk jaar praat half Nederland na over The Passion. Bij de 

koffieautomaat, op de bank, in de kantine. Daarom is er dit jaar 

voor het eerst het boekje Napraten over The Passion. Hiermee 

kun je met een kleine groep napraten over je ervaringen. Er zijn 

prachtige video’s voor één tot vier (online) ontmoetingen tussen 

mensen die meer en minder vertrouwd zijn met het geloof en 

de kerk. Bestel ook de gratis cd met zes nummers die tijdens The Passion 2021 

gezongen zullen worden door Freek Bartels, Trijntje Oosterhuis, Leo Alkemade en Rob 

Dekay. Te bestellen op ikbenervoorjou.nl 

 

Passiespelen in het algemeen zijn helemaal niet nieuw. Al in de 

middeleeuwen werden Bijbelverhalen uitgebeeld. Later kreeg je 

componisten die Bijbelverhalen vertolkten in muziek en zang. 

Vertolking en uitbeelding zijn blijkbaar aantrekkelijk voor mensen: 

ze gaan spelenderwijs om met religie. 

Zo is ook The Passion voor veel mensen een aantrekkelijk spel. Het 

is een uitbeelding van liefde, wanhoop, teleurstelling en vreugde - thema’s die iedereen 

herkent in zijn eigen leven, zijn eigen realiteit. Iedereen kan zich er iets bij voorstellen en 

veel mensen verbinden het lijdensverhaal van Jezus met momenten uit hun eigen leven. 

God kan ook door het verhaal van The Passion eenieder aanraken. En als het spel weer 

voorbij is, kan iedereen weer terug naar de realiteit van het hier en nu. 

 

Rimke Kingma 
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Teken van meeleven 

De vorige maand hebben we u meegedeeld dat wij, vanaf nu iedere maand in Maanlicht, 

enkele adressen van gemeenteleden aan u doorgeven, die wel een kaartje als teken van 

meeleven kunnen gebruiken. Een “soort digitaal meeleefbord.” 

Dit zijn de namen en adressen voor de maand april: 

Dhr. v Beek             Hettenstraat 2   6984 AH Doesburg 

Dhr. Meenink       De Delle 49          7251 AJ  Vorden 

Dhr. en Mevr. Rensen              Het Walbekerveld 34       6986 AX Angerlo 

Dhr. en Mevr. Woudenberg  Molengaarde 83              6983 BE Doesburg 

Mevr. de Jager                 Intermezzo /k 232 

                                             Harderwijkerweg  1         6952 AA Dieren 

 

Natuurlijk is het fijn, als u op eigen initiatief, gemeenteleden een teken van meeleven 

stuurt. En namen aan ons doorgeven wordt ook zeer op prijs gesteld. 

 

 

 
 

Jannie Boesveld 
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We feliciteren onze 80-plussers van maand maart 

 

02-03  Mevr. Vermij-Kuipers                (88) 

03-03 Mevr. Hendriks-de Geest     (96) 

05-03 Mevr. Oudkerk-van Someren    (97) 

06-03 Mevr. Koel-de Jong      (94) 

07-03 Mevr. van der Werff-van der Stouwe   (81)   

12-03 Mevr. Graven-Tiecken     (88) 

14-03 Mevr. Bretveld-Nijman     (84) 

15-03 Dhr. de Hart       (81) 

18-03 Dhr. Staüdt       (81) 

22-03 Mevr. de Jager-Hartemink     (87) 

25-03 Mevr. Joon-van Eldik      (87) 

25-03 Dhr. Kok       (88) 

26-03 Mevr. Zwaan-Tiecken     (84) 

28-03 Mevr. Rijpma-Bakker     (83) 

29-03 Dhr. van der Reest      (80) 

31-03  Mevr. van der Horst-van Essen    (81) 

  

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

 

 Jannie Boesveld 

 

 



12 
 

 

   

 

 
 

Actie voor straatmeisjes in Ghana 
 

De verkoop van werkdoekjes t.b.v. het Kerk in Actie project “Straatmeisjes in Ghana” 

gaat ook in deze corona -tijd gewoon door.  

Als gemeente steunen we dit project drie jaar; in september 2020 zijn we ermee gestart. 

Door uw bijdrage krijgen straatmeisjes in Ghana nieuwe kansen.  
 

Over deze actie: de doekjes die we in de winkels kopen, zitten vaak vol 

met microvezels, die bij gebruik worden weggespoeld en zo 

terechtkomen in zee. De van katoen gehaakte en gebreide 

werkdoekjes die wij verkopen zijn duurzaam en verantwoord; over het 

algemeen zijn ze 25x25 cm.; ze kosten 4 euro per stuk. 
  

U kunt ze bestellen via de webshop op www.pkn-angerlodoesburg.nl, naar: webshop, 

doekjes voor Ghana. U betaalt in deze webshop via de beveiligde omgeving IDEAL (via 

uw eigenbank). Uw bestelling wordt  bij u thuis gebracht. Info: ghgg4824@gmail.com  

 

Gudrun Gilhuis en Corrie Weeda, 

werkgroep Ghana 

 

Afscheid maar toch ook weer niet… 

Afgelopen vier jaar heb ik binnen de PGAD diaken mogen zijn. Voor mij voor het eerst 

om op deze manier actief te zijn binnen een kerkgemeenschap. 
 

Dankbaar ben ik voor de afgelopen jaren. Ik wil mijn mede-diakenen 

en kerkenraadsleden bedanken voor het vertrouwen, het duwtje in de 

rug, het plezier, de saamhorigheid, de verdieping, enz. Ook u als 

gemeente wil ik bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en de 

blijken van dank afgelopen maanden.  De nieuwe ambtsdragers wens 

ik toe dat jullie naast het geven van je talenten ook mogen ontvangen. 
 

Eén van de kernwoorden van het diaconaat raakt hieraan: Wederkerigheid. Ik heb dit 

telkens mogen ervaren. Bijvoorbeeld in de vergaderingen maar ook in de activiteiten als 

vakantietas, paasontbijt, vier je verjaardag in de kerk, enz.  

Ik hoop de komende tijd meer avonden/tijd vrij te hebben voor ons gezin wat 

ongetwijfeld meer “lucht” zal geven.  
 

Een aantal activiteiten zal ik zeker blijven doen zoals “het samen eten”. Want wat mis ik 

dat nu in deze tijd. Hopelijk hebben we het coronavirus snel onder controle en kunnen 

we elkaar weer fysiek ontmoeten. Ik kijk hier erg naar uit. Vandaar mijn openingszin 

afscheid maar toch ook niet… 

 

Tot snel, Anita Spanjer. 

 

 

Bericht van het Diaconaat 
 

about:blank
about:blank


13 
 

 

 

World Servants 2021 
  

Helaas gaan de projecten ook de komende zomer, net als vorig jaar niet door. In 

onderstaande stukje leest u wat de groep die vorig jaar naar Panama zou 

vertrekken, de komende zomer toch gaat realiseren.  

 

Afgelopen zomer ging het bouwproject in Panama niet door. We hoopten dat een jaar 

uitstel ervoor zou zorgen dat we deze zomer wel naar Panama zouden kunnen. Dit jaar 

gaat het bouwproject in Panama wel door, de Panamezen gaan het klaslokaal en de 

eetzaal voor hun school zelf bouwen de komende tijd. Helaas zorgt corona er nog steeds 

voor dat wij vanuit Nederland niet naar Panama kunnen. Wel houdt World Servants ons, 

en wij u, op de hoogte van de voortgang van het project, zodat we kunnen zien dat het 

onze inzet en energie en uw financiële bijdrage, dubbel en dwars waard is. 

Bouwen aan verandering gaat niet alleen om een klaslokaal en eetzaal, maar ook om 

een ervaring. Daarom biedt World Servants dit jaar een alternatief project aan. Wij gaan 

van 6 augustus tot 16 augustus bouwen aan een ontmoetingsplaats voor de buurt 

Vrieheide in Heerlen. 

 

WAT GAAN WE DOEN? 

We gaan werken in een buurttuin die deze maanden verder aangelegd wordt. Als alles 

klaar is, kunnen er in de tuin allerlei culturele activiteiten voor de buurt georganiseerd 

worden. Hiervoor moet ook de sanitaire voorziening en een schuur afgebouwd worden, 

er moeten nog meubels worden gemaakt en er is een grote wens voor een podium 

waarop lokale initiatieven vorm gegeven kunnen worden. Dit alles wordt natuurlijk 

samen met de buurtbewoners gedaan. 

 

VOOR WIE? 

De buurtbewoners uit de wijk Vrieheide in Heerlen. Deze achterstandswijk was vroeger 

een kolonie waar mijnwerkers woonden. Over Heerlen, als totaal, valt te zeggen dat er 

relatief veel mensen met een ongezonde levensstijl met een lage sociale status wonen 

en er is veel werkloosheid en armoede. In Vrieheide zijn er echter ook veel mensen die 

willen bouwen aan verandering. Ze hebben zelf het plan ingediend om de buurttuin aan 

te leggen om de verbondenheid tussen buurtbewoners te vergroten en een plek te 

creëren waar verdraagzaamheid, respect en tolerantie hoog in het vaandel staan. Door 

samen te werken willen ze de kwaliteiten en potentie van de buurt benutten en mensen 

de mogelijkheid geven om zichzelf ook verder te ontwikkelen en creativiteit te 

stimuleren. 

Twee projecten dus. Eén in Panama en één in Heerlen. Dit is 

mogelijk omdat er nu geen kosten worden gemaakt voor onze 

vliegtickets naar Panama. 

Kortom: 2 voor de prijs van 1! 

 

 

World Servants groep Doesburg,  

Gesina, Joyce, Sophie en Erika.  
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‘Kom je Spelen?’ 
 

Een project voor kinderen en ouderen in Doesburg 

Van Meccano, poppenhuis, pottenbakkers en ander spul 

Wat zou het leuk zijn als we u mogen bellen en te horen over uw favoriete speelgoed 

van vroeger. Welke herinneringen heeft u daar aan, is er nog iets bewaard gebleven? 

Graag horen we er via de telefoon alles over. De verhalen geven we door aan leerlingen 

van de basisschool. Onder leiding van een kunstenaar gaan zij speelgoed van 

kringloopmaterialen maken. Ook u kunt aan de slag, met een ‘Thuispakket’ of met hulp 

van een kunstenaar die bij u thuis komt. Deelname is kosteloos.  

 

Een meneer van 88 vertelt: “Een Meccanodoos, daar 

maakten we van alles mee. We konden er wegen mee 

aanleggen, auto’s mee maken en huizen mee bouwen. 

We hebben ons buiten nooit verveeld, we maakten 

bijvoorbeeld van de takken van een vlierboom een 

fluitje.” 

  

 

 

Wilt u uw speelgoedherinneringen met ons delen? Mail dan 

aan interviewoverspeelgoed@gmail.com of bel met Marijn (stagiaire van Amphion/ 

Cultuurbedrijf ) 06-57825134. 

  

Bekijken en Ontmoeten 

Later dit jaar hopen we het gemaakte speelgoed 

tentoon te stellen, een prachtige gelegenheid voor 

ouderen en jongeren om elkaar te ontmoeten. Het 

project is in samenspraak met de gemeente 

Doesburg tot stand gekomen en wordt uitgevoerd 

door Lang Leve Kunst en Naoberschap (Amphion/ 

Cultuurbedrijf). 
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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 
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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 
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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 
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