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

 

Ontspanning 
 

Al meer dan 100 jaar zijn ze een vertrouwd beeld in het landschap: de ‘paddenstoel.’ Die 

guitige wegwijzers die je helpen de juiste weg te vinden. In ons eigen leven zien we ze 

ook nogal eens staan. Op kruispunten ergens overdag of middenin de week. Alleen 

staan er dan geen plaatsnamen op, maar staat er van alles op dat we nog willen, 

kunnen, of voor ons gevoel zouden moeten doen. Normaal gesproken is dat al lastig 

genoeg voor ons. We komen vaak tijd tekort en de gedachte ‘ik heb nog zoveel te doen’ 

is dikwijls onze bijrijder onderweg.  

 

Het voorbije jaar bezorgde corona ons daar een ander hoofdbreken bij. Menige weg in 

ons dagelijks leven bleek nu opeens afgesloten te zijn. Van een leventje waarin je van 

gekkigheid niet wist hoe je alle ballen hoog moest houden belandde je in een leventje 

waarin je gek werd omdat je nu in een veel kleinere leefomgeving allerlei balletjes hoog 

moest zien te houden. Als we ergens onderhand wel aan toe zijn, dan is het aan 

ontspanning. 

 

Dat brengt mij bij die ‘paddenstoel’ die op kruispunten in ons leven staat. Gun het jezelf 

eens om gewoon bovenop zo’n ‘paddenstoel’ te gaan zitten. Niet doorrennen van de ene 

naar de andere kant, maar je gemak nemen bovenop al die verwachtingen en 

verplichtingen die je ervaart of jezelf oplegt. Om te kunnen bepalen welke kant je nu 

werkelijk het beste op kunt gaan. 

 

Ik reik jou daarbij graag een Afrikaanse zegenbede aan, goed voor een glimlach om je 

mond; een knipoog van de hemel voor jou op je weg: 

Ik bid dat de Heer je zegent, 

dat hij je voeten laat dansen 

en je armen sterk maakt, 

dat hij je hart met tederheid vult 

en je ogen met pretlichtjes. 

 

Tot slot,- op die paddenstoel in mijn leven staat nu ook 

‘Middelburg’. Wij gaan die kant op. Mijn werkzaamheden 

daar zijn op Pinksteren begonnen, verhuizen doen we in 

de loop van juli. Maar ik wil heel graag van de 

gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken 

voor het hartverwarmende afscheid dat wij hebben 

gekregen op zondag 9 mei. De woorden die gesproken 

zijn, de blijken van waardering die we kregen, de cadeaus (veel te gek!), het Kors-

magazine, de rondrit door Angerlo en Doesburg in een feestelijk versierde cabrio, 

enzovoort, enzovoort - het is voor ons een onvergetelijke dag geworden vol ontroerende 
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Bericht uit de Kerkenraad 

 

ontmoetingen met zoveel mensen in de kerk, langs de weg en op nog zoveel meer 

plekken voorafgaand aan en nog volgend op die 9e mei. Om stil van te worden… En dat 

ik in een oecumenische viering afscheid heb mogen nemen, de hartelijkheid waarmee al 

die kerken op dit verzoek hebben gereageerd en mijn collega’s hun ziel en zaligheid in 

de viering hebben gelegd - iets waar ik intens dankbaar voor ben. Een groot dankjewel 

voor u en jou allemaal! 

 

Vrede en alle goeds, 

 

ds. Chris Kors 

 

 

 
 

 

Galluskerk 

In een vorig Maanlicht heb ik u iets verteld over het multifunctioneel maken van de 

Galluskerk. Dit onderwerp kwam ter sprake, omdat er een stichting pianola’s bijzonder 

geïnteresseerd was in de ruimte die de Galluskerk hen eventueel bood om diverse 

pianola’s tentoon te stellen en om een reparatieruimte in te richten voor pianola’s. Het 

College van Kerkrentmeesters werd geacht op redelijk korte termijn een beslissing 

hierover te nemen, want uiteindelijk zou dit ons wel jaarlijks een behoorlijk bedrag op 

kunnen leveren aan huurpenningen, in ieder geval ruimschoots meer dan we op dit 

moment aan inkomsten uit de Galluskerk genereren.  

Na rijp beraad heeft het college besloten toch geen gebruik te maken van het aanbod. 

Dit had alles te maken met het gevoel dat we geen zorgvuldige afweging konden maken. 

Daarnaast voelden we de tijdsdruk van de stichting in onze nek, waar we uiteindelijk niet 

voor gezwicht zijn. Naar ons gevoel hadden we te weinig tijd om zorgvuldig met de 

meeste belanghebbenden te spreken om te horen wat zij van die plannen vonden, 

alvorens een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.  

Nadat we dit voor de stichting pianola’s sombere bericht hadden gemeld, bleven we 

toch kijken naar mogelijkheden om de Galluskerk multifunctioneler in te richten. 



Kortweg komt het erop neer, dat we de banken uit de Galleskerk willen halen en de 

warmwaterleidingen als voetsteunen weg willen laten halen, om op die wijze meer 

mogelijkheden te hebben voor het gebruik van de Galluskerk. Banken kun je vervangen 

door stoelen en verwarmingsbuizen kun je vervangen door radiatoren elders op te 

hangen. Misschien is het vervolgens wel mogelijk om vloerverwarming te installeren. 

We zijn vervolgens met de gemeente Zevenaar gaan praten of we überhaupt wel 

wijzigingen mochten aanbrengen in het interieur van de Galluskerk. Door inzet van dhr 

Jan Willem Tiecken is ons veel duidelijk geworden, namelijk dat je bij een rijksmonument 

vergunningplichtig bent, ongeacht welke wijziging je aan wilt brengen, dus ook voor het 

verwijderen van banken en waterleidingen hebben we een vergunning nodig, zelfs voor 

het aanbrengen van vloerverwarming. Mocht de Galluskerk naast de erediensten ook 

nog een andere bestemming krijgen, zoals eventuele evenementen, dan dient daarvoor  

 

Orgel Galluskerk 
Bij een inspectie van het orgel (Flentrop 1954) in de Galluskerk, 

bleek dat hier en daar houtgruis op de grond lag. Dit duidt op 

houtworm. Samen met onze cantororganist hebben we 

geconstateerd dat er inderdaad aan ons orgeltje gevreten 

wordt. De houtworm is bijzonder actief. De worm zit vooral in 

een aantal eiken regels van het paneelwerk van de kast, aan 

luiken, zijkant en achterkant.   

Om verdere schade aan het orgel te voorkomen heeft Wilbert 

zich ingezet om een restaurateur te vinden die deze 

problemen kan oplossen. We hopen dat de restaurateur op 

korte termijn dit probleem voor ons kan oplossen.  

 

 

 

Kerkdiensten in de Galluskerk 
In het kader van de Coronamaatregelen en de mate van 

vaccinaties en de controle op het coronavirus, lijken de 

signalen positief om de komende wintertijd weer in 

Angerlo te kunnen gaan kerken. De anderhalve meter 

maatregel zou ons hierin nog parten kunnen gaan spelen. 

Op 21 juni praat de Kerkenraad over dit onderwerp en 

dan wordt hopelijk duidelijk wanneer het weer 

verantwoord is om in de Galluskerk diensten te houden. Volgt u Maanlicht, Lichtpunt of 

de website over dit onderwerp. 

 

 

Coronamaatregelen in Martinikerk 
Er moet mij iets van het hart. Ik ben enorm onder de 

indruk van de wijze waarop de gemeenteleden die in de 

Martinikerk aanwezig zijn tijdens de erediensten 

(maximaal 60 personen m.i.v. 5 juni) zich houden aan de 

Coronamaatregelen. Alle gemeenteleden houden zich 



keurig aan de regels, ontsmetten bij binnenkomst hun handen, de anderhalve meter 

maatregel wordt gehandhaafd, het verplaatsen naar hun zitplaats gaat georganiseerd, 

mondkapjes worden gedragen tijdens verplaatsingen en na afloop blijft u allemaal 

keurig zitten om nog even naar de klanken van het orgel te luisteren alvorens we weer 

zeer gedisciplineerd de kerk verlaten. Wat doen we dat allemaal netjes. Een compliment 

voor u allen. Ga zo door! 

Het is de kunst dit vooralsnog een tijd vol te houden, want we zijn nog niet van Corona 

af.  

 

 

Koffiedrinken na afloop van de dienst 
Omdat de versoepelingen zich lijken aan te dienen met 

ingang van 5 juni, waarbij we zelfs met 30 mensen weer in 

een restaurant of café mogen zitten, lijkt het weer mogelijk 

om na de dienst met elkaar in de zijbeuk koffie te gaan 

drinken. Het is daarbij belangrijk dat u geen koffie gaat 

halen, maar dat u plaats neemt aan een tafeltje en u laat 

bedienen, met andere woorden, de koffiedames brengen 

koffie en thee aan de tafels. Laat het u goed smaken! Met 

ingang van zondag 6 juni schenken we weer koffie. 

Mochten de versoepelingen onverhoopt niet doorgaan, dan ook geen koffie!! 

 

Afscheid Familie Kors 
 

Na 9 jaren hebben we afscheid moeten 

nemen van Chris, Marijke, Imme en 

Jiska Kors. Een prachtige oecumenische 

dienst op 9 mei 2021, waarin alle 

oecumenische voorgangers die ook 

meewerkten aan de erediensten tijdens 

de coronacrisis, aanwezig waren en een 

bijdrage leverden aan de dienst. 

Deze dienst heeft een onvergetelijke indruk achtergelaten bij de familie. De speeches en 

cadeaus horen er nu eenmaal bij, evenals de bloemen voor Marijke. Wel was het 

ontzettend jammer dat de gemeenteleden vanwege de 30 personen niet in de kerk 

aanwezig konden zijn. Het organiserend comité heeft daar iets op gevonden, namelijk 

een rondgang door Angerlo en Doesburg 

met een cabrio.  Deze rondgang heeft bij 

de familie bijzonder veel indruk gemaakt. 

Een mooie manier voor gemeenteleden 

om toch nog even persoonlijk afscheid te 

kunnen nemen in deze coronatijden. Bij 

aankomst op de markt stonden ook nog 

een behoorlijk aantal mensen en zelfs 

een fotograaf van de Regiobode om 

afscheid te nemen. Deze mensen 



maakten nog van de gelegenheid gebruik om even in de Martinikerk nog een drankje te 

nuttigen en afscheid van de familie te nemen. Ook de Kerkenraad kijkt terug op een zeer 

geslaagd afscheid en pakt de draad zo snel mogelijk weer op om de volgende stappen te 

zetten in het beroepingsproces van een nieuwe predikant. 

 

Beroepingsprocedure 
De kerkenraad probeert nog voor de 

zomervakantie duidelijkheid te krijgen in 

hoeverre er binnen de regiogemeentes ruimte is 

om tot een vorm van samenwerking te kunnen 

komen. Deze werkwijze wordt voorgeschreven 

door de classis en daarom willen we daar ook 

aan voldoen. Voor het geval er ruimte zou zijn 

binnen de regiogemeentes om tot een vorm van 

samenwerking te komen, kan dat betekenen dat 

de beroepingsprocedure zich alleen gaat richten 

op die samenwerking. Voor dit moment wil ik daar niet op vooruit lopen, omdat ik zelf 

nog onvoldoende zicht heb wat de eventuele (on)mogelijkheden zijn in zo’n procedure. 

Mocht er onvoldoende ruimte zijn tot samenwerking, dan lijkt een normale 

beroepingsprocedure voor de hand te liggen. De classispredikant is voor ons 

beschikbaar om ons te ondersteunen gedurende dit proces.  

Ik zal u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van dit proces.  

 

Kerkbezichtiging 
Met ingang van zaterdag 5 juni 2021 opent de kerk de deuren weer voor het publiek. 

Eindelijk kunnen we dan weer ons mooie interieur laten zien aan belangstellenden en 

zal er ook weer geluisterd kunnen worden naar orgelmuziek op het bijzondere 

Walckerorgel. Wat nieuw is dit seizoen is het zilvermuseum boven het winkeltje. Deze 

week wordt het zilvermuseum ingericht en mogelijk vanaf 5 juni is het zilvermuseum 

geopend voor het publiek. Voor het geval we deze deadline niet halen, kan het 

zilvermuseum in ieder geval vanaf 8 juni worden bezichtigd. De officiële opening zal nog 

even op zich laten wachten, want dat gebeurt op 24 september. Dan zal Mr Pieter van 

Vollenhove samen met burgemeester Loes van der Meijs het museum officieel openen. 

We zien daar naar uit. 

 

 

Als vrijwilliger van de Martinikerk wordt u op maandag 

7 juni in de gelegenheid gesteld het zilvermuseum te 

bekijken. Voor u als vrijwilliger is dat gratis. De 

toegangsprijs tot het museum zal € 3,00 gaan 

bedragen. 

 

Ernst Boesveld 

 

 



 

 

 

 

 
 

Uitkijken naar versoepelingen 
 

Tijdens de laatste persconferentie werden 

er allerlei versoepelingen van de corona-

maatregelen afgekondigd. Stapsgewijs mag 

er steeds meer, ook wel spannend, maar er 

wordt “een ingecalculeerd risico” genomen, 

zoals dat zo mooi wordt ver(ant)woord. 

En wat hebben we met z’n allen uitgekeken 

naar versoepelingen en wat kijken we uit 

naar een mooie zomer. Steeds meer kijken 

wat er wél kan, omdat iedereen er naar 

snakt. 

Ook vanuit de kerk volgen we de landelijke richtlijnen op de voet en kijken we ook graag 

naar wat er wél kan op een veilige en verantwoorde manier.  Al zal die 1,5 meter afstand 

en het mondkapje nog wel even blijven, maar dat kunnen wij  

Omzien naar elkaar wordt dan steeds meer elkaar ook fysiek zien en elkaar ontmoeten.  

 

Want natuurlijk kunnen we naar elkaar omzien met de hulpactie via het aanbod in de 

‘coronabrief’, de kaartjesactie, de telefoontjes, het digitale meeleefbord, de attenties die 

aan de deur werden afgegeven, soep bezorgen, de bloemengroet, de één-op-één 

bezoekjes en wat er nog meer bedacht en gedaan werd en wordt…. 

En we houden de diaconale en pastorale antenne zeker uit, ook met hulp van de 

naobers, dus blijf er gebruik van maken, doe er een beroep op en geef namen door. 

Maar wat missen we de fysieke ontmoetingen en praatjes bij de koffie, borrel en babbel,  

de maaltijden, het Paasontbijt, de startzondag, de toertochtjes, vier-je-verjaardag-in-de-

kerk, de wijken in enz…. 

Allemaal activiteiten om naar uit te kijken en die steeds dichterbij komen, die wellicht 

weer gepland kunnen worden. Wat zou dat mooi zijn, dan wordt het pas echt een mooie 

zomer in die fysieke beleving van – om Chris nog maar eens te citeren – 

hartsverbondenheid met elkaar. Moge het zo zijn! 

 

Rimke Kingma 
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Meeleefbord 

Dit zijn de namen en adressen voor de maand  juni : 

Dhr en mevr. Janssen            De Kilder 65                    6983 HK Doesburg  

Dhr en mevr. ter Brugge       Irisstraat 6                       6982 DS Doesburg 

Mevr Rietveld                          Het Walbekerveld 4       6986 AX Angerlo 

Mevr. Schel                              Mariendaalseweg 13     6986 AC Angerlo          

 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

We feliciteren onze 80-plussers van de maand mei 

01-05 Dhr. van Zadelhof      (82)  

05-05 Mevr. van den Berg-Tjooitink    (82) 

09-05 Mevr. Janssen- Borger     (81) 

10-05 Dhr. Nagtegaal      (82) 

12-05 Mevr. Helmstrijd-Vervoort     (80) 

16-05 Mevr. van der Hel-Lems     (80) 

18-05 Mevr. Hei       (84) 

22-05 Dhr. van Beek      (83) 

23-05 Dhr. Schel       (85) 

26-05 Dhr. Meeuwisz      (80)  

 

 

Huwelijksjubilea mei 

23-05 Dhr. en mevr. Schel-Gaikhorst    50 jaar 

 

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

 

Jannie Boesveld 
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Project Straatmeisjes in Ghana 

Viering 

In de viering van 27 juni hopen wij aandacht te besteden aan het project “Straatmeisjes 

in Ghana”.  

Voorganger zal zijn de Zuid-Afrikaanse predikant ds. Obe Phillips uit Arnhem.  

 

Enkele weken geleden ontmoetten we hem en zijn vrouw 

Nanine in de Martinikerk. In dit gesprek vertelde hij over zijn 

werk in Zuid-Afrika;  het gezin woonde in Kimberley, de 

hoofdstad en tevens grootste stad van de provincie Noord-

Kaap in Zuid-Afrika. Diaconale projecten zijn zijn grote passie. 

Hij werkte onder meer mee aan voedselprogramma’s,  

vakantieprojecten, geregistreerde opleidingen aan vrouwen 

en een project voor microkrediet; ook werkte hij in een 

weeshuis. Op 27 juni woont hij een jaar in Nederland. Zijn 

vrouw en 2 tienerzoons waren al in 2019 in Nederland 

aangekomen.  

De woorden ontferming en barmhartigheid zullen centraal staan in deze viering.  

Eén van de gemeenteleden die in 2019 meewerkte aan het Lifeline project in Accra, 

Ghana, zal vertellen over de opvang van de kinderen in dit centrum. Een groep zangers 

en zangeressen uit onze gemeente zal Afrikaanse liederen zingen.   

 

Voortgang project Straatmeisjes in Ghana  

Als alles volgens plan is verlopen is het centrum, na sluiting i.v.m. corona, weer geopend.  

En er is 2x 300 euro “coronageld” naar het project overgemaakt voor het voeden van de 

kinderen, de enige activiteit die nog doorging in de lockdown. 
 

Verkoop werkdoekjes 

 

Hoewel verkoop in de kerk nog niet mogelijk is, gaat deze actie 

gewoon door. U kunt ze bestellen via de website van de kerk:   

www.pkn-angerlodoesburg.nl doorklikken naar webshop, doekjes 

voor Ghana. Ze kosten 4 euro per stuk. De bestelling wordt bij u thuis 

gebracht. Informatie via ghgg4824@gmail.com 

 

 

 

 

Gudrun Gilhuis, Corrie Weeda, Werkgroep Ghana 

 

 

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


Collecte voor Vrolijkheid in Asielzoekerscentra 

We hebben 25 april gecollecteerd voor Vrolijkheid in Asielzoekerscentra in Nederland. 

 

Ons gemeentelid André Bikker stuurde foto’s met de volgende tekst: 

“Hierbij wat foto’s van wat we zo elke week doen op woensdagmiddag op het Asiel- 

zoekerscentrum in Apeldoorn. 

Daarnaast geven mijn collega’s muziekles en op veel plaatsen, totaal 30 AZC’s, wordt er 

ook theater en fotografie gegeven. Het is bijzonder waardevol om kinderen even uit hun 

wereld te halen van wachten en leven in een kleine ruimte met vaak sombere ouders. 

Voor de duidelijkheid de docenten worden betaald met een minimum aan onkosten- 

vergoeding en een klein uurtarief. Daarnaast helpen er vrijwilligers. 

Het geld gaat zitten in goede materialen en programma’s voor de kinderen. We proberen 

de leefomgeving op te vrolijken door b.v. de hekken met hen in te vlechten met 

kleurrijke wol.” 

 

 

 

Mocht u de collecte gemist hebben dan kunt u alsnog wat overmaken naar de Diaconie: 

NL78TRIO0198306016 tnv Diaconie van de Prot Gemeente ovv Vrolijkheid AZC. 

 

Marjolein Somsen 

 

 

 



Vakantietas 
 

Doesburg telt meer dan 250 gezinnen met een laag inkomen. Voor ruim 400 kinderen in 

de leeftijd van 4 tot 17 jaar betekent dit dat zij veelal in armoede opgroeien. De kans is 

groot dat zij ook niet op vakantie gaan.  

 

Actie Vakantietas 

 
 

Het afgelopen jaar heeft de Diaconie van de 

Protestante gemeente Angelo–Doesburg 

bijgedragen aan de actie Vakantietas. Deze actie 

is bedoeld om kinderen van gezinnen met een 

laag inkomen te verrassen met een gevulde 

vakantietas.  

 

 

De vakantietassen worden verdeeld via de coördinator van Stichting Leergeld. De 

coördinator zorgt ervoor dat tassen op goede plekken terechtgekomen.  

De stichting Leergeld Doesburg en die van Angerlo helpen kinderen uit de gemeenten om mee 

te doen met sport, muziek of culturele activiteiten. Met hun steun kunnen kinderen op de fiets 

naar school en thuis huiswerk maken op de computer.  

 

Doet u /doe je mee? 

Onze gemeente wil ook dit jaar haar bijdrage leveren aan het succes van de actie 

Vakantietas. Wij doen daarom een beroep op u/ jou om samen met ons zoveel mogelijk 

kinderen uit gezinnen met een laag inkomen in Doesburg en Angerlo deze 

zomervakantie een tas vol verrassingen te bezorgen. Voor € 15,-- wordt één tas gevuld.  

 

U/je kunt op twee manieren deelnemen: 

 Door voor 25 juni a.s. een bijdrage over te maken op rekeningnummer 

NL78TRIO0198306016   ten name van Diaconie van de Protestante Gemeente 

Angerlo Doesburg.  Wij zorgen ervoor dat met de opbrengst bij lokale ondernemers 

de tassen worden gevuld.  

 

 Door contact op te nemen met Stefan Bos. Hij vertelt, in overleg met de coördinator 

Stichting Leergeld, voor welke leeftijd (jongen/meisje) u/ je een tas of tassen gaat 

vullen. Bijvoorbeeld een jongen van 7 jaar of meisje van 14 jaar. Tassen kunnen op 

25 juni tussen 13:00 – 20:00 worden ingeleverd bij Stefan Bos, Wemmersweerd 5 

Doesburg. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-819 30 501 of per mail: 

info@stefanbos.com.  

 

Belangrijk om te weten is, dat de kinderen voor ons anoniem blijven. U/ jij ontmoet de 

kinderen dus niet.  

 

Stefan Bos 

 

 

mailto:info@stefanbos.com


 

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  

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. 72 

Kopij kan tot en met maandag 28 juni 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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