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Bericht uit de Kerkenraad 

 

 

 

Beroepingswerk 
 

Advies CvK 

Het College van Kerkrentmeesters heeft in overleg met onze administrateur een advies 

uitgebracht richting de Kerkenraad omtrent de nieuwe functie van predikant voor de 

PGAD. Dit advies is tot stand gekomen op basis van een meerjarenraming die we als 

PGAD moeten aanleveren bij het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken 

(CCBB). Voor een nieuwe predikant dienen we een sluitende meerjarenraming aan te 

leveren. Als u bedenkt dat het ons de afgelopen jaren op geen enkele wijze is gelukt om 

een sluitende begroting tot stand te brengen, dan is het logisch dat er in de 

meerjarenbegroting voor de komende jaren behoorlijk gesneden moet worden.  

Door deze methode toe te passen, zie je wel direct wat je je als PGAD nog kunt 

veroorloven. Op basis van de inkomsten en uitgaven wordt vervolgens berekend 

hoeveel salaris er voor een predikant overblijft. En bij zo’n salaris kun je ook invullen om 

hoeveel fte het dan gaat.  

 

Het CvK heeft de Kerkenraad geadviseerd om op basis van de 

meerjarenraming een predikant van 0,5 fte aan te stellen. 

Daarnaast heeft het CvK aangegeven dat er eventueel nog 

financiële ruimte is om een 0,5 fte kerkelijk werker aan te 

stellen voor vier jaren. Deze functie zou betaald kunnen worden 

door een winstmarge op het pand Prinses Margrietstraat te 

Angerlo, als dat pand volgend jaar verkocht gaat worden.  

Het CvK heeft bij het advies ook gekeken of een fte van 0,6 haalbaar zou zijn. Dit blijkt  

nogal wat haken en ogen te hebben, want daarmee teren we behoorlijk in op ons 

vermogen en dat is de afgelopen jaren al genoeg gebeurd. Aan de Kerkenraad zijn 

echter wel beide meerjarenramingen voorgelegd, zodat de Kerkenraad een gefundeerde 

beslissing kan nemen.  

 

Beroepen en consulent 

Op maandagavond 21 juni heeft de Kerkenraad fysiek vergaderd in 

de Martinikerk. Hierbij was aanwezig onze consulent, ds. Dirk 

Engelage uit Vorden. Eén van de eerste zaken die in een 

beroepingsprocedure geregeld moeten worden is het aanstellen 

van een consulent. Deze consulent ziet toe op het proces van 

beroepen. Hij zal dan ook bij alle vergaderingen aanwezig zijn om 

ons in dat proces te begeleiden. We zijn blij dat Dirk Engelage deze 

nodiging heeft aanvaard en tijdens deze vergadering hebben we al gemerkt dat hij vol 

enthousiasme meebeweegt in het zo belangrijke proces van beroepen.  

 

Zoals ik al eerder heb geschreven, zullen we het beroepen van een nieuwe predikant 

moeten voorleggen aan het Breed Moderamen (BM) van de classis. Dit BM zal eerst 
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bekijken of de gemeente de komende jaren aan haar financiële verplichtingen kan 

voldoen door een predikant aan te stellen die ze kunnen betalen. Het CCBB zal het 

Breed Moderamen hierin adviseren. Er wordt gekeken naar een termijn van meerdere 

jaren. Zijn we tegen die tijd nog steeds in staat aan onze financiële verplichtingen voor 

de predikant te voldoen? We kijken dan naar een horizon van 8 tot 10 jaren.  

Vanwege dit aspect en vanwege de procesgang van beroepen, was ds. Jaap van Beelen, 

classispredikant van de regio Gelderland Zuid-Oost, ook aanwezig tijdens de 

kerkenraadsvergadering. Hij heeft ons onder andere uitgelegd waar we allemaal 

rekening mee moeten houden gedurende het gehele proces. Hij heeft ook uitgelegd, dat 

we als gemeente eerst moeten onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot samenwerking 

met gemeentes rondom Doesburg. Informatie uit de eerste hand, waar niet alleen wij, 

maar ook onze consulent mee geholpen is.  

 

Tijdens de kerkenraadraadsvergadering werd ook een eerste 

concept van een document dat moet uitgroeien tot een 

profielschets besproken. Een kleine afvaardiging uit de 

Kerkenraad had zich de afgelopen maand beziggehouden met 

dit onderwerp en zij presenteerden deze avond de uitkomst. 

Degene onder ons die verwacht had geconfronteerd te 

worden met enkele A-4tjes, kwam bedrogen uit. Eén A-4tje 

met enkele kernwoorden en een schematisch overzicht gaf 

volgens de afvaardiging voldoende ruimte om tot een mooie 

gedachtenwisseling te komen, dat uiteindelijk moet leiden tot een profielschets. Na de 

uitleg werd e.e.a. duidelijker. Eerst kijk je ernaar en heb je enorm veel vragen, maar die 

vragen worden als vanzelf beantwoord bij de uitleg van het document.  

Vervolgens hebben we ons afgevraagd hoe nu verder. Daar kwam al snel de gedachte 

naar voren, dat we dit document met de gemeenteleden moeten bespreken om van hun 

te horen wat zij ervan vinden en waar het document eventueel nog aangepast zou 

moeten worden. We willen u graag meenemen in de voortgang van het beroepingswerk. 

Een profielschets is daar enorm belangrijk in. Op dit moment is nog niet duidelijk 

wanneer we samen met u over het concept-document dat moet uitgroeien tot een 

profielschets gaan communiceren. We vinden het ook tijd voor bezinning en daarom 

hebben we ook geen haast. We willen er geen druk op leggen. Zorgvuldigheid en 

inbreng vanuit de gemeente lijkt ons superbelangrijk, want we willen graag horen wat u 

ervan vindt. 

 

Wat ook belangrijk is, is dat een nieuwe predikant op basis van beleidsplannen, een 

profielschets van de gemeente en een profielschets van de nieuwe predikant, een beeld 

krijgt van onze gemeente en dat hij of zij op basis van die documentatie zich kan 

afvragen of het werken in de PGAD voor hem of haar interessant zou kunnen zijn.  
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Welnu, het nieuwe beleidsplan van de PGAD staat al op de website. Binnenkort wordt 

dat beleidsplan aangevuld met diverse deelplannen van colleges en commissies en komt 

dat ook op de website te staan. De website is voor een nieuwe predikant natuurlijk ook 

een eerste indruk en dat kun je nooit opnieuw doen. De eerste keer moet direct goed 

zijn.  

 

Waardoor zou een nieuwe predikant getriggerd worden om bij de PGAD aan het werk te 

gaan? Waar zijn wij bijzonder in? Wat hebben wij een nieuwe predikant te bieden?  

Deze vragen zijn voor onszelf belangrijk. Zijn wij uitnodigend genoeg om predikanten 

nieuwsgierig te maken? Mooie vragen waar we met elkaar mee aan het werk mogen 

gaan. En dan nu ook een paar vragen aan u. Denkt u daar eens over na, zodat we u na 

de vakantieperiode daarover kunnen bevragen.  

 

1. Heeft u iemand in gedachten die u wel ziet zitten als lid of als voorzitter van de 

beroepingscommissie?  

2. Heeft u misschien een predikant in gedachten waarvan u zegt: ”Die zou goed in 

Doesburg en Angerlo passen!”  

 

Tot slot, de versoepelingen. 

In de kerk mogen er weer zoveel mensen komen, als dat er stoelen staan op 1,5 meter 

afstand. U bent gewoon dus allemaal weer welkom! We kunnen er wel 80 a 85 kwijt in 

onze kerk. Wel dient nog registratie plaats te vinden bij binnenkomst en natuurlijk de 

ontsmettingsmaatregelen.  

 

De mondkapjes mogen af! We mogen weer zingen. Het 

slotlied uit volle borst en de overige liederen ingetogen. Na 

de zegen bleven we altijd zitten om te luisteren naar het 

orgelspel van Wilbert, omdat verplaatsingen van 

gemeenteleden een rommelige indruk gaven via de 

camera. Er is nu afgesproken dat de camera direct na de 

zegen gericht gaat worden op het orgel en dat de 

gemeenteleden alvast aan de koffie kunnen. Wel op 1,5 m 

aftstand a.u.b.  

 

In de Galluskerk moeten we nog even wachten. Niet alleen vanwege de 1,5 meter 

afstand die we nog steeds moeten houden, maar vooral vanwege de spinthoutkever in 

het Flentroporgel. Het Flentroporgel moet eerst behandeld worden tegen deze kever, 

voordat we weer erediensten in de Galluskerk kunnen houden. Op dit moment wordt er 

onderzocht welke van de twee te behandelen methodes het best gebruikt kan worden 

om het orgel zo snel mogelijk weer volledig inzetbaar te hebben. Die 1,5 meter in de 

Galluskerk is ook nog wel een dingetje. Je zou er in de Galluskerk bijna toe over moeten 

gaan om voor binnenkomst je vaccinatiebewijs te tonen, zodat er iets meer 

gemeenteleden in de kerk aanwezig kunnen zijn. We houden de regels en de 

versoepelingen, alsmede het protocol van de PKN in de gaten en informeren u zo snel 

mogelijk via website, Maanlicht, Zonlicht of Lichtpunt. 

 

Ernst Boesveld 
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04 juli   ds. Dirk Engelage    

11 juli   ds. Karin Spelt    Viering Schrift en Tafel   

18 juli   ds. Trinus Hoekstra 

25 juli   pastor Wim Gilsing 

 

01 augustus   ds. Christa Klaver 

08 augustus   ds. Joop Jansen Schoonhoven    

15 augustus   ds. Elise Wijnands   Viering Schrift en Tafel   

22 augustus   Taizéviering      

29 augustus   ds. Bert Bomer 

  

     

Liturgisch bloemschikken  
 

Vanaf deze zomer gaan wij, Joke van Zijtveld, Lizet  Fluit-

Waayenberg, Piet Klooster en Sandra Snieder-Jurg het liturgisch 

bloemschikken op ons nemen. 

Het afgelopen jaar heeft het bloemschikken, mede door de 

Covid-maatregelen op een laag pitje gestaan. Heel voorzichtig en 

alle maatregelen in acht nemend hebben Piet en ik samen, het 

bloemschikken op ons genomen. Afgelopen Pinksteren hebben 

Piet en Lizet de bloemschikking verzorgd. 

Tijdens hoogtijdagen is het mooi om een bloemstuk te maken, 

daar onze cultuur veel symboliek kent. Aan deze symboliek kan 

een extra betekenis gegeven worden door de aankleding (een 

liturgisch bloemstuk). Symbolen roepen emotie op, ze kunnen de essentie van een 

thema verbeelden en zo de diepere betekenis overbrengen. 

We hopen dat we een ieder van jullie weer mee kunnen nemen in de verbeeldingen 

welke we vorm zullen gaan geven bij de komende vieringen. 
 

Namens de werkgroep liturgisch bloemschikken, 
 

Sandra Snieder-Jurg 

 

Vieringen 
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Samen Eten 

 
We gaan weer van start! 

Op maandag 05 juli 2021 willen we weer starten 

met “SAMEN ETEN OP MAANDAG”. 

In de Martinikerk in Doesburg kunnen we met 

voldoende afstand van elkaar weer starten met 

Samen Eten. 

 

 

Komt U ook? We starten zoals altijd om 18.00 uur 

Wel graag van tevoren opgeven dat kan per mail of telefonisch. 

anitaspanjer@upcmail.nl   , tel. O313-473382 / 0630287018 

 

Voor in de agenda de volgende data voor Samen Eten 2021 zijn (onder voorbehoud dat 

het mag…) : 5 juli / 2 aug. /6 sept. /20 sept /4 okt. /18 okt. /1 nov. /15 nov. /13 dec. 

  

Namens alle kokers van “Samen Eten”, 

 

Anita Spanjer 

 
 

 

 
 

 
 

Meeleefbord 
 

Dit zijn de namen en adressen voor de maanden  juli en augustus : 

 

Dhr. Meeuwisz,           Molengaarde 46         6983  BG   Doesburg 

Dhr. Dé Snieder     Berkumshof 20                 6983  ES    Doesburg 

Mevr. Passchier     Halve Maanweg 39         6982 AM   Doesburg  

Mevr. Borghardt     Kraakselaan 8-4         6981 HG    Doesburg 

Mevr. Klooster                 Bresstraat 1          6981 CA     Doesburg 

Mevr. Jansen                  Potsmaat 71          6983 AR      Doesburg  

Dhr en mevr. Weijers Dorpsstraat 68                  6986 AN      Angerlo 

Mevr. van Hall  Vingerhoed 134                6953 BW     Dieren 

Mevr. Heebink     p/a Heijendaal, afd IJsselpoort kamer 33 

                                           St. Elisabethshof 201        6812 AX      Arnhem 

 

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. 

 

 

Bericht van het  

Diaconaal-Pastoraal team 

 

mailto:anitaspanjer@upcmail.nl
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Zomertijd, vakantietijd. Het is fijn als we er even 

uit kunnen zijn, maar er zijn ook achterblijvers. 

Een kaartje  sturen is een kleine moeite en een 

groot plezier. 

 

Jannie Boesveld 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We feliciteren onze 80-plussers van de maand juni 
 

04-06  Mevr. Danker- Antheunisse    (83)  

04-06  Dhr. Roos      (87) 

05-06  Dhr. de Jonge      (81) 

05-06  Mevr. Buenk- van Zuilen    (81) 

05-06  Mevr. Herwin- Ligteren    (83) 

13-06  Dhr. Schoenmaker     (81) 

16-06  Dhr. Janssen      (86) 

17-06  Mevr. van Hal- van Amerongen   (89) 

18-06  Mevr. Heijting- Jansen    (89) 

20-06  Dhr. Barink      (83) 

29-06  Mevr. Heezen- Besselink    (93) 

 
 

Huwelijksjubilea van juni 
 

 06-06  Dhr. en mevr. van Ammelrooy- Besselink  25 jaar   

  

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

Jannie Boesveld 
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Versoepelingen corona-maatregelen 
 

Met ingang van zaterdag 26 juni zijn door de overheid opnieuw versoepelingen 

doorgevoerd in de corona-maatregelen. We noemden het al voorzichtig in de vorige 

editie van Maanlicht, maar nu is het ook echt zo!  

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter 

niet gehandhaafd kan worden, blijft deze verplichting gelden.  

 

Wat een goed nieuws is dat! We mogen met steeds meer mensen in de kerk en gaan 

elkaar weer helemaal zien. We kijken elkaar niet alleen in de ogen, maar 

zien zoveel meer van onze emoties nu onze gezichten niet meer 

bedekt zijn door het mondkapje. We kunnen elkaar weer meer zien 

en ontmoeten. Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst wordt 

hier al dankbaar gebruik van gemaakt. 

Nu we afscheid hebben moeten nemen van Chris Kors als 

predikant (en zoveel meer), wordt ook duidelijk dat we ons geen 

fulltime-predikant meer kunnen veroorloven. Dat betekent dat er 

keuzes gemaakt moeten worden, ook op het gebied van pastoraat.  

Nu is omzien naar elkaar een verantwoordelijkheid van ons allemaal als 

kerkgemeenschap. 

Het is goed om te kijken welke taken wij als gemeenteleden zouden kunnen oppakken, 

gebruik makend van ieders talenten, passie en mogelijkheden om hierin iets te 

betekenen. Alle beetjes helpen en zijn zo welkom! Het vergroot ook de onderlinge 

betrokkenheid bij elkaar en de saamhorigheid. 

Zoals u weet, zijn we inmiddels 

gestart met de Vliegende Brigade 

die maandelijks bij elkaar komt om 

te bespreken welke namen zijn 

doorgegeven door de naobers en 

welke actie daarop moet volgen.  

Mensen die door bepaalde 

omstandigheden extra aandacht en hulp nodig hebben voor korte of langere tijd. Elke 

naober heeft een (deel van) een bepaalde wijk onder zijn of haar hoede. 

Maar daarmee is nog niet de gehele gemeente gedekt. 

Wat zou het mooi zijn als nog meer mensen bereid zijn in hun omgeving oren en ogen te 

zijn voor het pastorale team en de Vliegende Brigade.  

Laat het ons weten. We zullen u met open armen ontvangen en u bijpraten op dit 

gebied.  

Of over een andere taak die u wel op zich zou willen nemen. Schroom niet om contact 

op te nemen, het zijn de kleine dingen die het doen.  

Want, zoals al vaker gezegd: pastoraa(k)t ons allemaal! En alleen samen gaat ons dat 

lukken! 

Mogen we op u rekenen? 

 

 

Rimke Kingma 
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Ghanaproject 

 
Op 27 juni 2021 stond de kerkdienst in het teken van het Ghanaproject: “nieuwe 

kansen voor straatmeisjes in Ghana.” 

 

Henk Kingma, die een paar jaar geleden in Accra, de 

hoofdstad van Ghana was om samen met een groep 

gemeenteleden mee te werken in het Lifeline project, 

vertelde kort maar boeiend dat daar niet alleen 

straatmeisjes een kans wordt geboden een vak te leren 

zodat ze in hun eigen dorpen zelfstandig aan de slag 

kunnen; ook worden er 50 tot 60 kinderen, vaak kinderen 

van tienermoeders,  opgevangen die naar een soort 

kleuterschool gaan. In het afgelopen jaar konden  de meisjes niet naar school, ze 

moesten in hun dorpen blijven vanwege Corona. De kleine kinderen konden ook niet 

school, maar via Kerk in Actie werden er extra gelden gevraagd om de kinderen te 

kunnen blijven voeden; ze waren immers gewend, op school te eten. Het Diaconaat van 

onze gemeente heeft extra gelden als Coronasteun gedoneerd voor het voeden van de 

kinderen en voor voorlichting van de ouders over hygiënische maatregelen en het 

gebruik van mondkapjes. 

 

Predikant ds. Obe Phillips uit Zuid-Afrika, nu woonachtig in 

Arnhem,  preekte zeer inspirerend en actueel over Mattheus  

25, 31-46. U kunt de kerkdienst en de preek zien en horen op 

www.kerkomroep.nl. Daar tikt u Doesburg in en kunt u  

naar de datum van de dienst 27 juni gaan. Indien u 

belangstelling ervoor heeft,  kunt u de preek toegestuurd 

krijgen. Uit deze preek citeren we een deel waarin het gaat over 

de noodzaak van onderwijs voor meisjes in Afrika. 

‘Daarom zijn projecten die gemarginaliseerde vrouwen mondiger 

maken zo belangrijk. Jonge plattelandsvrouwen in Ghana zijn 

bijvoorbeeld niet alleen arm en ongeschoold, maar zijn vaak ook 

het slachtoffer van extreem gendergeweld. We moeten de armen opleiden ter voorbereiding 

op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. De kerk in Afrika moet pleiten voor beter 

onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden, met inbegrip van beroepsopleiding in de pas met 

de markt, levensvaardigheden, beroepen en, hopelijk, banen. De kerk zou op het openbare 

plein moeten werken om dit mogelijk te maken. 

Als we de cyclus van armoede willen bestrijden, moeten we meisjes naar school krijgen en ze 

daar houden. Met verstrekkende gevolgen die verder gaan dan de klas, beïnvloedt het 

opleiden van meisjes niet alleen hun individuele levensstandaard, maar ook hun 

gemeenschappen (en zelfs de bredere naties).  Als je een Afrikaanse vrouw machtigt, geef je de 

gemeenschap kracht.  Effectiever en diverser gemeenschapsonderwijs is nodig om Ghana 

Bericht van het Diaconaat 

 

about:blank
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naar meer gendergelijkheid te brengen. Het is op dit moment nuttig om terug te komen op de 

kwestie van gendergelijkheid en investeringen in het onderwijs aan meisjes. Het eenvoudige 

idee hier is dat vrouwen in veel landen een onbenutte hulpbron vertegenwoordigen. Er zijn 

dramatische winsten geboekt bij het verkleinen van de verschillen in schoolprestaties door 

meisjes.’ (O.Ph.) 

 

Corrie Weeda en Gudrun Gilhuis 

 

 

Perspective Danes 
 

 

Begin mei hebben Liviu en Elena in Roemenië met een donatie van 

de Diaconie een paasfeest kunnen vieren. Dit vond plaats in de 

buitenlucht.  

Komend schooljaar zijn er een groot aantal kinderen die voor het 

eerst naar school kunnen. Perspective Danes biedt aan deze 

kinderen o.a. naschoolse opvang en een maaltijd. Om de ouders 

erbij te betrekken en te stimuleren hun kinderen naar school te 

laten gaan organiseerden Liviu en Elena dit paasfeest. 

 

“Easter Community Event in Rora, bracht mensen van alle leeftijden, kinderen, tieners, ouders 

samen. In een feestelijke sfeer genoten ze van: hotdogs, poppentheater, familiefoto ' s, 

ballonnen, kleuren en voedselpakketten ontvangen.  

Alles ging over het delen van Gods genade die ons werd aangeboden door het offer van 

Christus.                                                                                                                                          

Dikke merci om dit mogelijk te maken aan Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg.” 

Woorden van Liviu. 

 

Anita Spanjer 

 

Kledingmarkt en open huis bij de Schilderschool  
  

Op 3 en 4 juli aanstaande is er een kledingmarkt en open huis bij de Schilderschool in 

Doesburg van 11:00 tot 16:00 uur. De afgelopen tijd is er tweedehands kleding van 

goede kwaliteit ingezameld, dat verkocht zal worden om geld op te halen.  

  

Van het geld dat wordt opgehaald wordt kleding en 

schoenen gekocht voor schoolkinderen in Zuid-

Afrika, in de omgeving van Kaapstad. 

In februari van 2022 gaan André, Joke, Annah en 

Jozua zelf naar Zuid-Afrika om deze kleding ter 

plekke aan te schaffen en te doneren aan kinderen 

in de sloppenwijken van Kaapstad waarvan de 

ouders zelf te weinig geld hebben om deze hard 

nodige spullen te kopen.  

Naast de kledingmarkt is er ook open huis bij de vernieuwde Schilderschool.  
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In de Schilderschool is een tentoonstelling aanwezig van GraVuur, en van de opbrengst 

van de gravuren die verkocht worden, gaat 50 procent ook naar hetzelfde doel. 

  

De kleding wordt uitgestald in de voortuin van de Schilderschool, waar genoeg ruimte is 

om het voor iedereen toegankelijk en veilig te houden!  

  

U bent meer dan welkom bij de Schilderschool 3 en 4 juli! Het adres is Oranjesingel 16 in 

Doesburg. Zie de site www.schilderschool.info 

 

André Bikker 

 

 
 

Escape room in de Galluskerk 
 

Online geheimen in één van de oudste kerken van Nederland 

Vanaf 10 juni kun je een online escape room spelen, die plaatsvindt in de Galluskerk van 

Angerlo. In dit spel voor het hele gezin los je raadsels op, en probeer je binnen een uur 

te ontsnappen. Je kunt spelen vanaf 10 jaar, maar er is genoeg uitdaging voor 

doorgewinterde escape room spelers. 

 

Online escape rooms zijn razend populair sinds de 

coronamaatregelen. Als de lockdown versoepeld 

wordt, zullen fysieke escape rooms ook weer tot de 

mogelijkheden behoren. Een markt voor online 

spellen zal er blijven. Je kunt, door ieder je eigen 

computer te gebruiken, een spel spelen ook als je niet 

bij elkaar kan komen. En online kun je op plekken 

komen waar je anders niet zomaar komt, zoals ook in 

deze escape room. 

 

Het idee is ontstaan uit een samenwerking tussen Stichting Behoud Galluskerk Angerlo, 

Komdersuut en Puzzle Mysteries. "Een escape room in één van de oudste kerken van 

Nederland is iets heel bijzonders" aldus Jeroen Dokter van Puzzle Mysteries. "Een 

gebouw dat al meer dan duizend jaar bestaat heeft iets magisch. De escape room 

verhaalt over één van de vele interessante periodes die de kerk heeft meegemaakt. 

Welke periode dat is? Daar kun je zelf achter komen door het te spelen."  

 

De kosten zijn 10 euro per team. Hiermee ondersteun je ook 

het behoud van de Galluskerk. Ga naar: 

https://www.puzzlemysteries.com/nl 

 

Frank Smeets 

 

 

 

 

 
 

http://www.schilderschool.info/
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Nieuwsbrief Vrienden Tent of Nations 

 

21 mei 2021: ‘BOERDERIJ VAN DAOUD NASSAR, TENT OF 

NATIONS, IN DE BRAND GESTOKEN.’ 

 

1500 wijnstokken, olijf- en amandelbomen zijn in brand 

gestoken. Nog meer schade is aangericht toen 

Israëlische militaire bulldozers hun land overstaken om 

de bomen op hun land en het land van hun buren te 

ontwortelen. 

 

Een paar jaar geleden was Daoud met zijn vrouw te gast in onze gemeente. Zij vertelden 

over hun boerderij, over het mooie, maar zware leven dat zij als Palestijnse christenen in 

bezet gebied hebben. Over hun geloof in Jezus, die geweldloosheid preekt en hoe Hij 

hun grote voorbeeld is.  Over hoe belangrijk het is dat ze internationale gasten hebben 

om hen te beschermen. Over de vele activiteiten die er (zeker voor Covid 19) waren voor 

de mensen uit hun gemeenschap. Over de steen bij hun land, waarop in 3 talen staat 

geschreven: Wij weigeren vijanden te zijn. 

 

A.s. zondag is één collecte bestemd voor Tent of Nations. Daarnaast kan iedereen een 

kaart schrijven voor Daoud en zijn familie, als teken van meeleven. Het is heel belangrijk 

voor hen dat ze merken dat we met hen meeleven. Zo kunnen ze het volhouden. 

Geef en schrijf gul. 

 

Diana Immerzeel 

organisatieteam van de Vriendendag op  25 september a.s. 

 

Hieronder is de laatste nieuwsbrief van Vrienden Tent of Nations te lezen. 

 

Mei 2021 

 

‘Lieve mensen, 
 

Afgelopen week  is er een wapenstilstand ingegaan die een einde maakte aan de elf dagen 

durende beschietingen tussen Israël en Palestijnse militaire groepen in de Gazastrook, met 

name Hamas. Wat een onnoemelijk menselijk leed. Naast de honderden doden en duizenden 

gewonden zijn veel mensen dakloos geraakt, zijn er scholen, ziekenhuizen en 

overheidsgebouwen beschadigd en verwoest, en zijn er opnieuw talloze kinderen 

getraumatiseerd. We houden ons echter vast aan de lichtpuntjes dat het Palestijnse verzet op 

de Westbank groter was dan ooit, en dat er in Israël grote demonstraties hebben plaats 

gevonden van Joodse en Palestijnse Israëliërs. Samen spreken zij zich uit voor het beëindigen 

van de blokkade van Gaza, voor het beëindigen van de bezetting, en voor gelijke rechten van 

alle inwoners van het land. Later we deze beweging met elkaar blijven steunen en ons met 

elkaar blijven inzetten voor recht! 
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Brandstichting Tent of Nations 

 

Sommigen van jullie hebben het bericht al 

gehoord: afgelopen vrijdag is er brand gesticht 

bij Tent of Nations. Door de combinatie van 

een sterke wind en de droogte kon het vuur 

snel om zich heen grijpen. Met behulp van een 

twintigtal buren uit Nahalin, en later ook van 

de brandweer uit Bethlehem, heeft de familie 

Nassar het vuur gelukkig kunnen doven. Het is 

uitermate tragisch de foto’s van de 

zwartgeblakerde velden te zien waar meer dan 

duizend olijfbomen, amandelbomen en wijnranken zijn verwoest en honderden bomen zwaar 

zijn beschadigd. Naast de materiële schade  is de emotionele impact op de familie Nassar 

enorm. Hoeveel tegenslag en tegenwerking kan een mens aan? We zijn er dan ook diep van 

onder de indruk dat Daoud en zijn familie opnieuw een ongelofelijke veerkracht blijken te 

hebben, dat zij het vuur van verwoesting willen omvormen tot 

 het vuur van Pinksteren, het vuur van geestkracht en verbinding, en extra gemotiveerd zijn 

om ook deze frustratie en tegenwerking om te zetten in positieve acties. 

 

Context 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat de familie Nassar deel uitmaakt van de 

dorpsgemeenschap Nahalin (bij Bethlehem), en dat de strijd om Tent of Nations te behouden 

ook ten goede komt aan de Palestijnse boeren die land bezitten in de buurt. Sinds de 

afgelopen zomer zijn er echter – voor het eerst – ernstige spanningen met één familie in 

Nahalin, die regelmatig ernstige vernielingen  en aanvallen hebben uitgevoerd op de 

boerderij. 

We weten niet of de brandstichting hiermee verband houdt, of dat het vuur door anderen is 

aangestoken. Wat we wel weten is dat overal op de Westbank het geweld tegen Palestijnse 

boeren en hun land toeneemt, en dat dit meestal wordt veroorzaakt door kolonisten of door 

Palestijnen die om uiteenlopende redenen samenwerken met kolonisten. Feit is dat de familie 

Nassar uiterst kwetsbaar is en dat we ons vanuit Nederland ernstig zorgen blijven maken. 

 

Wat kunnen we doen? 

 

1. Toon je medeleven – stuur een berichtje via Facebook 

De familie Nassar put veel kracht uit de betrokkenheid en steun die zij van vrienden 

wereldwijd ontvangen. Je kunt een berichtje plaatsen op Facebook, namelijk op Tent of 

Nations/Nassar Farm facebook.page. Lukt je niet om een reactie te plaatsen, of heb je 

geen Facebook? Stuur je boodschap voor Daoud en zijn familie dan naar ons toe, dan 

zullen wij het namens jou plaatsen. 

 

2. Sponsor een boom of organiseer een collecte 

Heb je de mogelijkheid om een nieuwe boom te sponsoren of een steentje bij te 

dragen aan de kosten voor juridische ondersteuning, dan is je bijdrage meer dan 

welkom. Mocht je betrokken zijn bij een geloofsgemeenschap, dan kun je daar 

misschien voorstellen dat er een collecte wordt gehouden voor Tent of Nations. Heb je 

hiervoor folders of boekjes nodig, zodat je het verhaal van Tent of Nations kunt delen? 

We sturen ze graag naar je toe. 
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3. Schrijf een brief – zodra dat nodig is 

 

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de 

situatie op te lossen en zetten we er ons hier 

vanuit Nederland achter de schermen hard voor 

in. Vanzelfsprekend zullen we een beroep op 

jullie doen om in actie te komen en brieven te 

schrijven zodra dat nodig mocht zijn. Op dit 

moment is dat echter nog niet aan de orde. 

 

 

4. Wordt vrijwilliger – als je tijd hebt en een goede contditie! 

Aanwezigheid van buitenlandse vrijwilligers is erg belangrijk voor de familie Nassar, 

omdat de ervaring leert dat dit bescherming biedt tegen geweld en vernielingen van 

buitenstaanders. Daarnaast is er nu veel extra werk om de grond waar de brand was, 

voor te bereiden op het planten van nieuwe boompjes. We willen daarom graag een 

Nederlands team samenstellen dat binnenkort kan afreizen naar Tent of Nations. Ben 

jij (vanaf) deze zomer of dit najaar één tot drie maanden beschikbaar, heb een goed 

condiditie, geloof je in geweldloosheid en ben je bekend met de situatie ter plekke? Wij 

gaan graag met je in gesprek, dus neem vooral contact op voor meer informatie! 

 

5. Kom naar één van de 21 Vriendenmiddagen op 25 september 

Het delen van verhalen van Tent of Nations is 

niet alleen uitermate belangrijk de 

betrokkenheid te vergroten, maar ook om 

onszelf te inspireren om in ons eigen leven 

frustraties en obstakels om te vormen tot 

daden van hoop. Kom daarom naar één van 

de 21 kleinschalige Vriendenmiddagen Tent 

of Nations op zaterdagmiddag 25 

september, of help mee met de organisatie hiervan. We zijn heel blij dat er overal in 

het land al groepjes van enthousiaste en betrokken vrijwilligers in de startblokken 

staan. Het programma van deze inspirerende en dynamisch bijeenkomsten omvat 

bijdragen van Daoud Nassar (Tent of Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten 

expert en NRC-journalist, een korte film, ontmoeting en gesprek, creativiteit en een 

solidariteitsactie. Meer informatie, incl. het definitieve programma, alle locaties en 

mogelijkheid tot aanmelding ontvangen jullie in augustus. 

 

We wensen jullie toe dat je,  geïnspireerd door de familie Nassar ook weigert een vijand te 

zijn, weigert een slachtoffer te zijn, en dat je dóórgaat met het verspreiden van licht, hoop en 

schoonheid. 

 

Chris Kors, Sophie Koster, Meta Floor.’ 
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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  

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. 73 

 

Kopij kan tot en met maandag 30 augustus 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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