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

 

[ˈbœytə(n)xəwon] 

 
-een persoonlijk woord tot besluit 

 
Waar gààt dit over?! Ik moet u bekennen: als ik niet beter zou weten, zou ik het u ook 

niet kunnen zeggen. Maar dit is de schrijfwijze voor hoe je het woord ‘buitengewoon’ 

moet uitspreken. Dát woord kennen we natuurlijk wèl. Het is een prachtig woord dat we 

gebruiken om aan te geven dat we iets heel erg kunnen waarderen. Daar gaat wel wat 

aan vooraf. Dingen die we doen zijn niet op voorhand al meteen buitengewoon. Soms 

klinkt iets wel goed, maar hebben we nog niet meteen beeld of gevoel bij wat het doet of 

waarom het ertoe doet. Dat komt pas later. Dan zien we het, merken we het, waarderen 

we het. En vinden we het misschien zelfs wel ‘buitengewoon.’ 

Dat mooie woord zouden we 

wellicht niet zo snel in combinatie 

met ‘kerk’ gebruiken. Maar precies 

dat hebben we onlangs wel 

gedaan. Het nieuwe (zeer 

compacte en ook heel prettig 

leesbare) beleidsplan van onze 

kerk heeft als titel meegekregen: ‘Buitengewoon kerk.’ Hoe bedenken ze (we) het! Wat is 

er dan buitengewoon aan onze kerk? Nou, misschien wel meer dan we met elkaar in de 

gaten hebben. 

Dat woord buitengewoon bestaat bij de gratie van wat voor ons ‘gewoon’ is. Maar 

blijkbaar heeft wat ‘gewoon’ is het in zich om er zó toe te doen, dat het ervaren wordt als 

buitengewoon. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de inzet van onze zangers in coronatijd die 

onder enthousiaste leiding van Wilbert enorm groeiden in wat er muzikaal werd 

neergezet in de vieringen. Of de vrijwilligers van de Martinikerk die onder de 

begeesterende leiding van Hans Mulié bezig zijn om onder dit dak een hartverwarmend 

thuis te realiseren. Of de stille krachten van de tuinploeg in Angerlo die ervoor zorgen 

dat het terrein er pico bello verzorgd bij ligt. Het is buitengewoon. 

Dat er voor ons als kerk ook een ‘buiten’ is dat ertoe doet, ook dat vinden we heel 

gewoon. En dus organiseren het diakonaat en pastoraat (met Marjolein en Rimke als 

stuwende krachten) ‘Even eruit’, maandelijkse toertochtjes voor mensen die graag ook 

eens even iets meer van de wereld te zien krijgen dan hun eigen kamer, huis of straat. 

LICHTINVAL 
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Evenzo is het voor ons heel gewoon om betrokken te zijn op wat zich misschien wel 

buiten ons gezichtsveld afspeelt, maar daarmee niet buiten ons hartsbereik. 

Straatmeisjes in Ghana wonen dan verrassend dichtbij en de Tent of Nations van de 

Palestijnse familie Nassar herkennen we als vruchtbare grond waarin onvermoeibaar 

liefde sterker dan haat, hoop sterker dan wanhoop, en vertrouwen sterker dan 

wantrouwen gezaaid worden. Buitengewoon krijgt hierin ook wel de betekenis van 

‘bevoorrecht zijn’: dat wij hierin iets mogen betekenen voor anderen. 

De ondertitel van het nieuwe beleidsdocument is ‘de kerk kan zoveel beter.’ Ergens voelt 

het als een graatje dat blijft steken in mijn keel. Alsof we nu niet goed bezig zijn met 

elkaar. Alsof het niet goed genoeg is. Maar zo is die ondertitel niet bedoeld. Eerder 

moeten we dan denken aan wat Obama ooit eens ‘Yes, we can!’ noemde of Angela 

Merkel ‘Wir schaffen das!’  

In de 9 jaar dat ik hier 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. Nee, het is niet altijd makkelijk geweest en we zijn 

evenmin een ‘gearriveerde’ kerk. Maar ik heb absoluut het gevoel dat we als 

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg met recht en reden kunnen en mogen 

zeggen: ‘Buitengewoon kerk zijn, dat kúnnen we, daar gáán we voor!’ Ik wens u en jullie 

daarbij Gods onmisbare zegen toe. 

Vrede en alle goeds, 

ds. Chris Kors 
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In Memoriam 
 

 

Gedachtenis aan het leven van Hendrik (Henk) Meijer 

 
Op Goede Vrijdag, bij het krieken van de dag, is Hendrik 

Meijer overleden in de leeftijd van 86 jaar. Henk is al vele 

jaren de levensgezel van Marijke Lettinga. De laatste jaren 

van zijn leven woonde Henk in een omgeving waarin hij 

ontzorgd kon worden. Eerst in de Biesdel en daarna in het 

Lorentzhuis in Velp. 

 

Henk was een avontuurlijk ingesteld mens. Hij sloeg graag zijn vleugels uit en heeft in 

zijn arbeidzame leven de kansen daartoe ook gegrepen. Hij had een passie om de 

wereld te verkennen, mensen te ontmoeten. Om geld en goed gaf hij niet. Genieten van 

het leven zat voor hem in heel andere dingen en hij verstond de levenskunst om de 

kleine dingen van alledag te waarderen. 

Henk was een spiritueel mens, een zoeker naar het goddelijke in de wetmatigheden van 

het leven. Hij scherpte zijn geest met wat hij las in eindeloos veel boeken van allerhande 

schrijvers, dichters, theologen en filosofen. Ook muziek, van Bach tot Cohen, bracht hem 

voedsel voor zijn ziel. 

 

Henk was groots op zijn gezin, zijn kinderen en kleinkinderen. Met Marijke aan zijn zijde 

voelde hij zich de koning te rijk. 

 

Henk hield van het leven, al moest hij veel van zijn krachten en zelfstandigheid 

inleveren. Maar klagen daarover zou je hem niet horen doen. De voorbije tijd was hij 

vanwege een longontsteking eens te meer kwetsbaar. Veel energie had hij niet meer. 

Toch genoot hij intens van de trouw waarmee Marijke hem dagelijks opzocht. Dan kwam 

er een mooie, tevreden glimlach op zijn gezicht. 

 

Op donderdag 8 april kwamen we rondom Henk bij elkaar in de Martinikerk om zijn 

leven te gedenken en hem toe te vertrouwen aan de Bron van zijn bestaan. 

Wij bidden Marijke, de kinderen en kleinkinderen toe dat ook zij zich in hun verdriet bij 

God geborgen mogen voelen. 

 

 

ds. Chris Kors 
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Bericht uit de Kerkenraad 

 
 
 

 

Vervolgtraject beroepingscommissie 
 

Op de kerkenraadsvergadering van 26 april 2021 is er 

gesproken over een (eventuele) opvolging van ds. Chris Kors. 

Welke stappen willen we als kerkenraad zetten om te komen 

tot een nieuwe predikant.  

Uitgebreid hebben we stilgestaan hoe we dit proces gaan 

doorlopen. Vanuit de kerkenraad gaan een vijftal leden zich 

bezighouden met het schrijven van een profielschets. Die 

profielschets wordt geschreven aan de hand van het beleidsplan van de kerkenraad, 

getiteld: ‘Buitengewoon kerk - de kerk kan zoveel beter.’ 

De afgelopen periode heeft de kerkenraad zich vooral beziggehouden met het 

beleidsplan voor de komende jaren. Het beleidsplan, inmiddels ook op de website te 

lezen, wordt nog aangevuld met diverse deelplannen. Deze deelplannen kunt u 

binnenkort ook lezen op de website. 

De afvaardiging van de kerkenraad heeft hiermee, naast de profielschets die in 2011 is 

opgemaakt naar aanleiding van het beroep van ds. Chris Kors, voorlopig voldoende 

informatie om een nieuwe profielschets op te stellen, rekening houdend met de visie en 

missie van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg. We hopen in de 

kerkenraadsvergadering van 21 juni 2021 deze profielschets te bespreken. Daarna 

zullen we u deelgenoot maken van deze profielschets en u vragen of u daarmee in kunt 

stemmen of dat u nog een aantal zaken mist.  

 

Als we de profielschets met u hebben besproken, wordt het tijd voor het aanvragen van 

de solvabiliteitsverklaring om erachter te komen hoeveel formatie (fte) we mogen 

beroepen of aannemen. Het classicale college voor behandeling van beheerszaken 

(CCBB) stelt op basis van de meerjarenbegroting, de jaarrekening en het aantal 

doopleden, belijdende leden en gasten of vrienden, vast waar onze PGAD financieel aan 

kan voldoen de komende jaren.  

 

Als we de profielschets met elkaar hebben vastgesteld, gaan we 

allereerst binnen de regiogemeenten het gesprek voeren en 

onderzoeken of daar mogelijkheden zijn met betrekking tot 

eventuele samenwerking en/of uitwisseling. 

Als blijkt dat daar mogelijkheden zijn, lijkt het voor de hand te 

liggen dat een beroepingscommissie daarmee aan de slag gaat. 

We zullen proberen u in dit proces telkens mee te nemen door u 

maximaal te informeren. Deze informatievoorziening zal 

plaatsvinden via Maanlicht, Lichtpunt en de website.  

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat we voor de zomervakantie eerst ons ‘huiswerk’ 

(profielschets) gaan uitwerken en dat we na de zomervakantie ergens een moment 

plannen om u zo mogelijk in de Martinikerk te kunnen bijpraten.  
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We hebben natuurlijk ook gemeenteleden nodig die in de beroepingscommissie zitting 

nemen. Ondanks dat het nog wel enige tijd in beslag neemt voordat de 

beroepingscommissie wordt geïnstalleerd, kunt u alvast nadenken of  

u uzelf of iemand anders van onze gemeente daarvoor bijzonder geschikt acht.  Ik 

ontvang die informatie graag van u. 

 

 

Ernst Boesveld 

 
 

 

 

 

 

 
 

“Laten we eens wat meer naar elkaar omkijken…” 

 
We horen het regelmatig op TV, op de radio, om ons heen. 

En precies dat is ook waar het om draait in het pastoraat: oog hebben voor elkaar, een 

luisterend oor bieden, een helpende hand reiken. 

Zo nu en dan bellen we met mensen om te horen hoe het gaat, of brengen we een 

bezoekje. 

De meeste mensen hebben gelukkig een aardig netwerk om zich heen en redden zich. 

Dat onderlinge pastoraat is de basis en gebeurt gelukkig al veel. Iets om te koesteren. 

En die mensen geven ook zelf aan: mocht het echt nodig zijn, dan weten we jullie te 

vinden. 

Maar er zijn ook mensen die niet over zo’n netwerk beschikken, die misschien wel 

gebruik zouden willen maken van onze diensten, maar het toch een hele stap vinden om 

hulp te vragen. Mensen die zomaar tussen wal en schip kunnen vallen… 

Dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren. 

 

Met de nieuwe structuur van het pastoraat, waarover al verschillende keren is verteld en 

geschreven, hopen we dat zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Met naobers die onze 

ogen en oren zijn in de wijken in onze gemeente en door kunnen geven als ergens 

aandacht en meeleven nodig en wenselijk is. En daarnaast op een laagdrempelige 

manier kunnen bijdragen aan een stukje chemie tussen mensen. 

En met een team van vliegende brigadiers, dat als het ware rondvliegt boven onze 

gemeente. Dat signalen doorkrijgt van de naobers en maandelijks (of direct) overlegt wie 

waar naartoe gaat. Om korte of langere tijd op te lopen met deze mensen tot het 

moment waarop dat ook weer losgelaten kan worden. Of om samen met hen te zoeken 

naar andere, meer passende hulp. Zodat ze er niet alleen voor staan. 

Daarom zijn we heel blij dat we al zo’n 25 naobers en 8 brigadiers hebben (na het 

vertrek van Chris 7), waarvan de meesten elkaar online al hebben ontmoet of reeds 

kennen. 

Bericht van het  

Diaconaal-Pastoraal team 
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Zij hebben een handreiking ontvangen, waarin duidelijk staat omschreven hoe het 

werkt. Geen ingewikkelde toestand, maar gewoon zoals we graag met elkaar omgaan. 

En denkt u nu, daar zou ik ook wel aan mee willen doen, van harte welkom om aan te 

sluiten. Hoe meer antennes in de wijken, hoe beter het werkt.  

Het pastorale team praat u graag bij! 

 

We zijn ook blij dat we inmiddels (zij het online) kennis hebben gemaakt met het 

diaconaal-pastoraal team in de nieuwe samenstelling. Op een ongedwongen manier 

hebben we gekeken met welk gevoel we naar onze plannen kijken en wat de 

overlappende thema’s zijn.  

Zowel de diaconie als het pastoraat hebben een deelplan geschreven, gebaseerd op het 

beleidsplan “Buitengewoon kerk – de kerk kan zoveel beter” (opgesteld naar aanleiding 

van de gemeenteavond van vorig jaar). 

Bij het deelplan van het pastoraat hebben we verteld waar we trots op zijn en waar we 

zin in hebben. 

Bij het deelplan van de diaconie hebben we aangegeven waar we nieuwsgierig naar zijn. 

Het was fijn om dit te kunnen delen met elkaar, het biedt zeker ruimte voor nog meer 

samenwerking.  

Chris heeft de kernwoorden van pastoraat en diaconaat weergegeven in de verbindende 

vorm van een hugenotenkruis, dat we hieronder ook graag met u delen. 

 

Rimke Kingma 
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Meeleefbord 

 

Dit zijn de namen en adressen voor de maand mei: 

 

Mevr. Rietje Groenenberg    Gasthuisstraat 25b        6981 CP Doesburg 

Dhr. Regelink                          Het Walbekerveld 48     6986 AZ Angerlo 

Dhr en mevr Tiecken             Zandbergstraat 69         6981 DP Doesburg 

Dhr. Woudenberg                  Molengaarde 83             6983 BE Doesburg 

Dhr. v d Brink                          Breedestraat 125           6983 BZ Doesburg 

 

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 de maand april 
 

 02-04 Mevr. Te Kortschot- Vels     (81)  

 06-04 Mevr. Normann- de Jong     (85) 

10-04 Mevr. Nijenhuis- Brinkman     (93) 

10-04 Mevr. Van Leeuwen- Voerman    (95) 

11-04 Mevr. Rietveld- Willemsen     (85) 

12-04 Mevr. Gerhardus- Schut     (87) 

14-04 Dhr.   Hartemink      (86) 

15-04 Mevr. Rensen- Groteboer     (81) 

15-04 Mevr. Nieuwenhuis      (82) 

21-04 Mevr. Bloemendaal- Westerveld    (89) 

 

Huwelijksjubilea april 

19-04   Dhr. en mevr. v d Blom- Tjerkstra    65 jaar 

24-04   Dhr. en mevr. van Rijt- Zandman    40 jaar 

26-04 Dhr. en mevr. Berntsen- Wiltink    25 jaar 

  

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

  

Jannie Boesveld 
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Bericht van het Diaconaat 

  

Actueel rond het Lifeline - project met de straatmeisjes 

 
De laatste update kregen we via Petri Hofland van Kerk 

in Actie . Het Lifeline Centre is in gesprek zijn met de 

overheid m.b.t. opening van het centrum. Officieel zijn 

alle scholen weer open (van pre-school tot universiteit), 

maar het Lifeline Centre heeft een iets andere status 

omdat de trainees er intern verblijven. De intentie is 

om z.s.m. weer open te gaan en dit jaar 15 extra 

meisjes in het programma op te nemen (30 in totaal). Dit is financieel mogelijk omdat 

het centrum vorig jaar grotendeels dicht was en onze bijdrage van vorig jaar daarom 

voor een deel ongebruikt is gebleven. Alleen vaste salaris- en kantoorkosten hebben ze 

doorbetaald.  

We kregen daarna het bericht dat het centrum al eind april opengaat! Vers van de pers 

dus! 

NB. Het ziet ernaar uit dat de volgende dienst met aandacht voor Ghana op 20 of 27 juni 

zal plaatsvinden. Houdt u Zonlicht en Maanlicht  in de gaten. 

De inkomsten voor het project zijn in 2020 € 1258,- . Hartelijk dank voor dit bedrag! 

We bevelen nogmaals de werkdoekjes aan, ze zijn evt. te 

bezichtigen en te kopen voor slechts € 4,- bij Gudrun Gilhuis 

aan huis: Broekhuizen 40. Bel even voor de zekerheid of ze  

thuisgebracht! er is: 0655896443. Of bestel ze op  

www.pkn-angerlodoesburg.nl via de webshop. De doekjes 

worden thuis gebracht! Echt leuk als kadootje i.p.v. een 

bloemetje als je op visite gaat! 

Weet u nog hoe veel geld er overal voor nodig is? 

 20 euro: meisje medisch onderzoeken 

 40 euro: meisje een maand lang voeden 

 55 euro: materiaal voor een vaktraining 

 100 euro: meisje herenigen met familie 

 70 euro: meisje 1  jaar begeleiden na vertrek (ze worden 2 jaar begeleid) 

Zoals u weet  kunt u altijd tussentijds een gift overmaken op NL78TRIO0198306016 t.n.v. 

Diaconie PGAD , onder vermelding van Project Ghana. 

Corrie Weeda en Gudrun Gilhuis 

(Ghanawerkgroep) 

http://www.pkn-angerlodoesburg.nl/
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Digitalisering geldwerving 
Het College van Kerkrentmeesters is van plan de komende acties zoals de 

solidariteitskas, de eindejaar-collecte en volgend jaar de actie kerkbalans zoveel mogelijk 

digitaal aan te bieden.  

Ons college wil graag bijdragen aan verduurzaming; minder 

papier bij de geldwerving. Op dit moment verzorgen we bij iedere 

actie geldwerving rond de 500 brieven; die moeten worden 

geprint en rondgebracht. Ook het steeds minder beschikbaar 

hebben van vrijwilligers om brieven rond te brengen dwingt ons 

na te denken over een meer efficiënte wijze van geldwerving 

(solidariteitskas, jaarlijkse bijdrage Lichtpunt, eindejaar- collecte 

en kerkbalans).  

Vele leden hebben hun e-mailadres aan onze gemeente beschikbaar gesteld voor o.a. 

Maanlicht en Lichtpunt. Ons college gaat deze e-mailadressen z.s.m. gebruiken voor de 

geldwerving (waarschijnlijk met ingang van de solidariteitskas). In plaats van een brief in 

de brievenbus ontvangt men dan een e-mail in de mailbox, met het verzoek een bijdrage 

te doen voor het desbetreffende doel. 

Voor de leden waarvan wij geen e-mailadres hebben zullen nog 

steeds brieven worden geprint en rondgebracht. In die brieven 

zullen wij ook een oproep doen om zoveel mogelijk een e-

mailadres door te geven aan de penningmeester 

(penningmeester@pkn-angerlodoesburg.nl) of de administrateur (ba@pkn-

angerlodoesburg.nl). Op die manier hopen wij het aantal brieven de komende tijd 

drastisch te verminderen en onze vrijwilligers minder te belasten. 

Omdat u al toestemming hebt gegeven uw e-mailadres te mogen gebruiken voor 

Maanlicht en Lichtpunt, gaan we ervan uit dat dit voor u ook geen probleem is met 

betrekking tot de solidariteitskas, jaarlijkse bijdrage voor Lichtpunt, de eindejaar-collecte 

en de actie kerkbalans.  

 

Positieve wending na inbraak in Martinikerk 
 

Het stukje in de Regiobode waarin Bram Grandia werd 

geïnterviewd door een journalist met betrekking tot de inbraak 

in de Martinikerk heeft toch ook nog een positieve wending 

gekregen. Hoe kun je na een inbraak nog spreken van een 

positieve wending, welnu, de oproep van Bram Grandia om 

bijvoorbeeld € 50,00 te doneren om de kosten van de schade te 

kunnen betalen heeft het mooie bedrag van € 1005,00 

opgeleverd. Een prachtig bedrag! We zullen er evenwel niet alles van kunnen betalen, 

maar het gebaar dat mensen iets voor onze kerk over hebben voelt als een warme 

Bericht van het College van Kerkrentmeesters 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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deken, vooral als je beseft dat er ook niet-gemeenteleden een donatie hebben gedaan. 

Geweldig! 

Namens de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg hartelijk dank aan alle gevers. 

 

Ernst Boesveld 

 

 
 
 

 

Rock Solid gaat ook in lock down gewoon door!  

 
Al een hele tijd zitten we in deze lock down 

waardoor we ook bij Rock Solid moesten wisselen 

van tactiek. Van een gymzaal waar iedereen lekker 

kon rennen en de ruimte had gingen we naar een 

schermpje en online opdrachten die ze door de 

weken heen konden uitvoeren. Elke keer hebben 

we toch weer 5 tot 8 tieners op een avond. We 

hebben foto-opdrachten gedaan, speurtochten, 

bakwedstrijden en nog veel meer om met de 

tieners toch nog leuke dingen te doen en met 

elkaar in contact te blijven. De tieners vinden het 

onwijs leuk om toch nog dingen te blijven doen en 

elkaar te blijven zien. Dit is natuurlijk op een totaal 

andere manier dan voorheen, maar we maken er elke keer weer een leuke avond van! 

We hopen dat we na de afgelopen veelbelovende persconferentie snel weer in het echt 

kunnen afspreken en met de tieners weer super toffe avonden kunnen hebben in de 

gymzaal!  

  

Ezrah van Zijtveld  

 

 

Verhuisbericht 
 

Mevrouw Cok de Jager is vrijdag 9 april verhuisd 

naar De Oude Plataan Zutphensestraatweg 5 6953 

CG Dieren; kamer 110. 

 

 

 

 

 

Bericht van het Jeugdwerk 

 



13 
 

 

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  

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. 71 

 

Kopij kan tot en met maandag 31 mei 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. 

 
 

 

 

 

 

 

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

