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Bericht uit de Kerkenraad
Beroepingsprocedure
Een vijftal kerkenraadsleden is bezig geweest een concept profielschets te
maken. Deze concept profielschets is in de laatstgehouden
kerkenraadsvergadering besproken in het bijzijn van ds. Jaap van Beelen
(classispredikant regio Gelderland Zuid-Oost) en onze consulent, ds. Dirk
Engelage. In die kerkenraadsvergadering is afgesproken dat de werkgroep
deze concept profielschets met de gemeente gaat communiceren. De
resterende 2 data van de 3 bijeenkomsten waar u als gemeentelid aanwezig
kunt zijn, zijn dinsdag 14 september 19.30 uur Galluskerk en zondag 19 september 12.00 uur
Martinikerk. Die informatie kunt u ook terugvinden op onze website pkn-angerlodoesburg.nl.
Het lijkt mij belangrijk dat u één van deze bijeenkomsten bezoekt, omdat u daarmee inspraak kunt
hebben op het eindresultaat. En van invloed uitoefenen is nog nooit iemand slechter geworden,
bovendien helpt u ons bij het vinden van de juiste man/vrouw op de juiste plaats.
Als de profielschets na deze bijeenkomsten wordt aangepast, ligt er een document dat ter goedkeuring
aan de kerkenraad kan worden aangeboden. Na goedkeuring is deze profielschets leidraad voor het
zoeken van een nieuwe predikant en kunnen we tevens een beroepingscommissie benoemen en
installeren. Zoals ik u al eens eerder heb verteld, zullen we eerst in de regio naar mogelijkheden moeten
zoeken voor een samenwerkingsverband, dat laat echter onverlet, dat predikanten uit de regio ook
zullen moeten passen in de door ons goedgekeurde profielschets. Pas als de regio- predikanten niet
passen in onze profielschets, kunnen we een vacature gaan open stellen.
Enkele gemeenteleden hebben mij al aangegeven dat ze wel deel willen gaan uitmaken van de
beroepingscommissie en dat is plezierig. U staat op mijn lijstje. Maar zo ver zijn we nog niet. Als
kerkenraad hebben we duidelijk afgesproken, dat we van het beroepen geen haastklus gaan maken,
maar de tijd nemen om e.e.a. goed af te stemmen en weloverwogen de volgende stap in het proces op
gaan pakken.
In één van de vorige Maanlichten, heb ik u ook gevraagd om eens na te denken welke predikant u hier
graag zou willen zien. De respons op die vraag was nihil. Evenzo de vraag wie u wel als voorzitter van de
beroepingscommissie zou willen zien of wie er deel zou moeten uitmaken van de beroepingscommissie,
heeft helaas geen respons opgeleverd.

Bazaar
De bazaar gaat hoe dan ook door dit jaar en wel op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober 2021.
Oorspronkelijk hadden we de datum van 1 en 2 oktober gepland, maar de EO komt opnames maken en
dat levert de kerk toch een behoorlijke gage op, vandaar dat we de bazaar een week hebben verlaat.
Kortom, vrijdag 8 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur. In die
week hebben we natuurlijk nog vele handjes nodig die ons helpen met inrichten van
de bazaar. Maandags beginnen we dan met de stoelen opruimen, kerk leegmaken en vervolgens de
tafels in de gewenste opstelling neerzetten.
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Vanaf zaterdag 1 oktober vindt dan van 10.00 uur tot 12.00 uur
de eerste inzameling van goederen plaats. Dit gaat ook ’s
maandags, dinsdags, woensdags gewoon door, eveneens van
10.00 tot 12.00 uur. Zoals u weet zijn we afhankelijk van de
goederen die naar de kerk gebracht worden, want we hebben
geen locatie waar we goederen hebben opgeslagen. Heeft u nog
spullen voor de bazaar of misschien uw buren? Laten we met
elkaar weer proberen en een fantastische bazaar van te maken.
De samenwerking en de saamhorigheid voel ik altijd als zeer
bijzonder en bemoedigend. Mooi dat we dit weer met elkaar
mogen meemaken en delen. Ik heb er nu al zin in.

Dit jaar hebben we nog wel te maken met de naweeën van de Coronapandemie. Er moest namelijk om
een vergunning te krijgen, een extra coronabijlage worden ingeleverd, waarin we omschrijven hoe we
omgaan met de coronaregels. Welnu, bij binnenkomst ontsmetten, anderhalve meter afstand houden,
verplichte routering in de kerk, niet teveel mensen tegelijkertijd bij één kraam. Bij elke kraam
ontsmettingsmiddel. In de praktijk zal het allemaal wel meevallen. Ik hoop dat er 20 september bij de
volgende persconferentie van de premier weer iets meer mogelijk is. Afwachten maar.
Mogen we weer op u rekenen? U kunt zich aanmelden bij Diana Smeets, diana@house-of-innovation.nl

Erediensten Galluskerk
20 september lijkt vooralsnog een belangrijke datum om vast te
kunnen stellen of er weer erediensten in de Galluskerk
gehouden kunnen worden. Zoals u weet kunnen er onder de
huidige regels slechts 30 a 35 personen in de Galluskerk
aanwezig zijn op 1,5 meter afstand van elkaar. In het meest
gunstige of positieve geval zou de anderhalve meter maatregel
na 20 september 2021 tot het verleden kunnen behoren. Zelf
geloof ik er nog niet echt in, maar desalniettemin zouden er bij
het opheffen van de 1,5 m regel weer diensten gehouden
kunnen worden in de Galluskerk. We zouden dan alleen nog even moeten kijken naar een goede
ventilatie tijdens de eredienst. We houden u op de hoogte, via de website, Maanlicht of Zonlicht
achterop de liturgie.

Openstelling Martinikerk
Dit jaar hebben we de openingstijden voor bezoekers van de Martinikerk behoorlijk uitgebreid. De kerk
is tegenwoordig van 11.00 tot 17.00 uur constant geopend, terwijl dat afgelopen jaar alleen van 14.00
tot 17.00 uur was. Ook zijn we tegenwoordig op de zondagmiddag geopend. Dit alles dankzij het feit dat
het aantal vrijwilligers is uitgebreid met een aantal enthousiaste mensen. Dit levert tevens ook een
positief resultaat op in het offerblok. Mooi om te zien dat daar meer geld uitgehaald wordt dan
voorheen.
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We hebben er sinds dit jaar ook een andere bezienswaardigheid bij in de Martinikerk, namelijk het
zilvermuseum. Inmiddels hebben al ruim 600 mensen het zilvermuseum bezocht en dat is een mooi
aantal. De stichting Zilvermuseum Doesburg moet van alle inkomsten uit het museum wel eerst de
onkosten aftrekken voordat we het geld op de rekening van de PGAD kunnen storten. Als we erin slagen
om de bezoekers te enthousiasmeren om ook het zilvermuseum voor € 3,00 pp te bezoeken, levert dat
de kerk gewoon extra geld op. En we kunnen alles gebruiken, dus u helpt mee om onze PGAD in stand
te houden. Een compliment aan alle vrijwilligers.

Coronaregels
Ik stel vast dat we stilletjes de standaard coronaregels laten verslappen. Dit geldt overigens niet voor
iedereen. De anderhalve meter is inmiddels 50 cm geworden, we vinden het gezellig om weer met meer
mensen rondom een tafel te zitten. Dit laatste stel ik vast tijdens de nazit in de Koffie-, Thee- en
Aandachtschenkerij. Ik merk dat dit bij mijzelf er ook als gewoonte snel weer insluipt. Maar beste
mensen, de Coronapandemie is nog niet voorbij! Nog steeds hebben we te maken met besmettingen en
met mensen die al dan niet gevaccineerd zijn, dus voorzichtigheid blijft geboden. We weten niet
allemaal van elkaar of we twee keer zijn gevaccineerd of we voelen ons zelf zeer veilig met twee
vaccinaties. Maar nog steeds kun je besmet raken. Voorlopig is het nog echt de bedoeling dat de
stoelen, ook tijdens de koffie, op 1,5 m afstand staan. Nog steeds is het de bedoeling dat we onze
handen ontsmetten. Wel mogen we weer meezingen en gelukkig ook weer koffiedrinken na afloop van
de dienst. Laten we ons gelukkig prijzen met deze mogelijkheden, maar dan toch alstublieft die regels
blijven naleven. Helpt u mee?

Ernst Boesveld
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Vieringen

05
12
19
26

september ds. Harry Pals
september ds. Bert Bomer
september ds. Bram Grandia
september ds. Trinus Hoekstra

03
10
17
24
31

oktober ds. Bram Grandia
oktober ds. Ferdinand van Melle
oktober ds. Kees Bochanen
oktober ds. Bram Grandia
oktober ds. Arnold van Heusden

Viering Schrift en Tafel

Link voor actuele informatie vieringen
https://drive.google.com/file/d/1QfLklKejbaVwXHzDUt_mmFxA1R9ZCIl8/view
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Cantatedienst
Zondag 19 september aanstaande om 10 uur zal in de dienst de cantate "Komm, su süßer Todesstunde"
(nr 161) van Johann Sebastian Bach worden uitgevoerd, door koor en orkest van het Bachensemble
Arnhem o.l.v. dirigent Pieter Endedijk. Ds. Bram Grandia zal in deze dienst voorgaan. Naast de
Bachcantate zal ook het motet ‘Der Mensch vom Weibe geboren’ van Johann Christoph Bach (verre
familie van Johann Sebastian: ze hadden dezelfde overgrootvader) worden uitgevoerd. Dit motet is
gekozen omdat het aansluit bij het thema van de cantate en heeft als tekst Job 14,1.
De cantate is speciaal voor deze zondag, de 16e na Trinitatis, gecomponeerd in 1716. Pieter Endedijk
schrijft hierover: ‘Komm, du süße Todesstunde’, kom, jij zoet uur van de dood – waarom verlangt
iemand naar dat moment?
Het verlangen naar de dood komt in meer cantates van Bach voor en het is ook wel een typerende
gedachte voor zijn tijd, het piëtisme. De dood was toen een bittere realiteit: veel kinderen stierven op
jonge leeftijd, veel vrouwen lieten het leven in het kraambed, ziekten en epidemieën (het laatste nog
meer dan in onze tijd!) maakten het leven van velen kwetsbaar. De dood kon zomaar je huis
binnentreden. De levensverwachting was in die tijd ongeveer vijftig jaar. De dood werd daarom niet
gezien als een einde, maar als een nieuw begin. Het doodsverlangen waarvan in deze en andere
cantates steeds sprake is moet verstaan worden als een Christusverlangen (‘Jesussehnsucht’).
De ontmoeting met Christus schenkt het eeuwige leven en dat schept vreugde. Zo werd ook het verhaal
over de opwekking van de jongeling te Naïn verstaan, Lucas 7,11-17, de jongen ontvangt in de
ontmoeting van Jezus het leven terug. Dit evangelie wordt volgens de lutherse traditie gelezen op deze
zestiende zondag na Trinitatis. In 1716 viel deze zondag op 27 september, toen werd de cantate voor
het eerst uitgevoerd.
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Bericht van het Diaconaal-Pastoraal team

Pastoraat in het nieuwe seizoen: alleen samen kunnen we het doen
Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig heel veel in onze gemeente.
Mensen die oog en oor hebben voor elkaar, met elkaar meeleven en waar nodig een helpende hand
bieden. Of dat nou gaat om leden van onze kerk of mensen daarbuiten.
Dit omzien naar elkaar vormt de basis van wat wij pastoraat noemen. En dat koesteren wij. Daarnaast
hebben we het georganiseerde pastoraat. Weet u het nog?
De twee pijlers daarvan zijn een ‘Vliegende brigade’ en een netwerk van ‘Naobers’.
De ‘Vliegende Brigade’ is een team van bezoekers dat als het ware boven onze gemeente rondvliegt om
present te zijn waar aandacht wenselijk en nodig is voor een korte of langere periode, situatiegericht
dus. Dat zal vaak zijn omdat er zorg is op een adres. De praktijk zal uitwijzen hoe we er het beste voor
mensen kunnen zijn en op welke expertise we daarvoor het beste een beroep kunnen doen.
Maar het kan ook gaan om iets vreugdevols waar wij vanuit de kerk graag attent mee willen omgaan.

De ‘Vliegende Brigade’ reageert op signalen van de grond, signalen die van ‘Naobers’ komen die in de
wijken onze ogen en oren zijn. Momenteel beschikken wij over een kleine 30 ‘Naobers’ en we hopen dat
dit aantal nog wordt uitgebreid, waardoor we steeds beter signalen uit de wijken kunnen opvangen. En
daarmee onze onderlinge betrokkenheid vergroten. Vinden en verbinden. Want pastoraa(k)t ons
allemaal, samen staan we sterk.
Langzamerhand, nu er steeds meer versoepelingen komen, groeit de hoop weer, wordt
het waakvlammetje van het verlangen elkaar weer te ontmoeten aangewakkerd.
Elke tijd stelt weer andere vragen en vraagt om steeds nieuwe antwoorden. Hoe pakken we de draad
weer op in het nieuwe seizoen. Wat treffen we aan, wie zien we weer terug.
Welke activiteiten en ontmoetingen kunnen weer op een veilige en verantwoorde manier. Hoe bereiken
we mensen die het nog niet aandurven of die in een isolement zijn geraakt.
En welke keuzes maken we nu we zonder predikant zitten.
Vragen waarop we gaandeweg het antwoord hopen te vinden door te blijven communiceren, de moed
erin te houden en elkaar vast te houden. We gaan vol vertrouwen op weg!
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Tijdens de startzondag op 12 september is één en ander verduidelijkt.
Je moet zeilen op de wind van vandaag
De wind van gisteren helpt je niet vooruit
De wind van morgen blijft misschien wel uit
Je moet zeilen op de wind van vandaag
Rimke Kingma

Meeleefbord
Dit zijn de namen en adressen voor de maand september:
Mevr. Nicolai- Pennekamp
Mevr. Boogman- Veldwijk
Dhr en mevr. Lebbink
Dhr. en mevr. Janssen
Dhr en mevr. Brons
Mevr. Lentink- Lentink
Mevr. Jonker- Schuijl

Ds de Grootstraat 27
Zandveld 29
Breedestraat 134
De Kilder 65
Grote Biesem 1
Kraakselaan 8-19
Koetsveldstraat 15

6986 AE Angerlo
6986 BT Angerlo
6983 BW Doesburg
6983 HK Doesburg
6983 HZ Doesburg
6981 HG Doesburg
6981 BE 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.
Namens team Pastoraat
Jannie Boesveld
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We feliciteren onze 80-plussers van de maanden juli en augustus
01-07
03-07
06-07
10-07
13-07
17-07
25-07
27-07
29-07

Mevr. Frederiks- Jansen
Mevr. Jansen- Scholten
Mevr. den Boesterd- Luimes
Dhr. van Zwam
Mevr. Besselink
Mevr. Groenenberg- Garstman
Dhr. Rensen
Mevr. Jansen- Kerkhoff
Mevr. Leeflang- Wensink

(84)
(87)
(95)
(89)
(84)
(82)
(82)
(81)
(80)

01-08
06-08
12-08
13-08
19-08
28-08
28-08
28-08
31-08

Mevr. Nicolai- Pennekamp
Dhr. Breukink
Mevr. Schel- Tiecken
Mevr. Kamperman- Wielheesen
Mevr. van der Horst
Dhr. te Kortschot
Dhr. van der Blom
Mevr. van Dijk- Rouwendaal
Mevr. Meijer- Hulshof

(92)
(83)
(88)
(87)
(85)
(83)
(87)
(90)
(84)

Huwelijksjubilea van augustus
27-08

Dhr. en mevr. Mulder- Tempel

50 jaar

Laten we elkaar vasthouden, op afstand en onze kwetsbaarheid omzetten in kracht.
Jannie Boesveld
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Bericht van het Diaconaat
Ghanaproject
Eind juni ontvingen wij van Florette Koning, medewerkster communicatie bij Kerk in Actie, een korte
update over de situatie van de straatmeisjes in Ghana.
“Hoe gaat het met de straatmeisjes in Ghana?
Accra was door de Ghanese overheid lange tijd aangemerkt als hoog risicogebied m.b.t. corona, dus
daar was een striktere lock down dan op andere plekken in het land. Met name ook een druk gebied als
Agbogbloshie, waar mensen heel dicht op elkaar wonen en werken is dan een nog lastiger plek om veilig
te verblijven. Juist dat is de plek waar veel straatmeisjes verblijven en waar het opvangcentrum Lifeline
staat, dat jullie kerk steunt via Kerk in Actie. Veel meisjes zijn daarom weggetrokken uit deze drukke
achterstandswijk. Wanneer de coronacrisis verder afneemt of zelfs voorbij is, dan verwachten
de medewerkers van het opvangcentrum dat de meeste meisjes weer terug zullen komen.
De training die aanvankelijk voor maart 2020 gepland stond en vanwege corona niet door kon gaan,
ging in mei 2021 van start met 24 meisjes. Zij zullen tot november 2021 in het opvangcentrum blijven. In
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juli hopen de medewerkers nog meer meiden te selecteren om totaal met een groep van 30 meiden aan
de slag te gaan. Het aantal trainingsuren gaat omhoog om de 'verloren tijd' in te halen en de trainingen
van normaal 10 maanden nu in kortere tijd te doorlopen. Er is ook meer aandacht voor het leren van
sociale vaardigheden en hoe je overeind kunt blijven in zo'n situatie. Ook is de training nu wat anders
ingedeeld: eerst krijgen de meiden een training in het opvangcentrum. Dan gaan ze praktisch aan de
slag bij een leermeester. Daarna komen ze weer terug naar het centrum.
Hartelijk bedankt voor jullie steun voor dit werk! Kijk voor meer informatie op:
kerkinactie.nl/straatmeisjesghana.” (Florette Koning).
Werkgroep Ghana
Gudrun Gilhuis en Corrie Weeda

Actie Vakantietassen
Het zal je niet zijn ontgaan. De Actie Vakantietassen, een samenwerking tussen onze gemeente en de
stichting Leergeld Doesburg en Angerlo. De stichting zet zich in voor kinderen van wie de ouder(s) onder
of net boven bijstandsniveau leven.
In de afgelopen weken is er veel geld ingezameld, in totaal € 1.190, --. Onze dank gaat uit naar alle gulle
donateurs. Zonder jullie hulp en gulle giften was dit nooit gelukt.

Tezamen met de mensen die zelf vakantietassen hebben gevuld,
hebben wij in totaal 90 kinderen blij gemaakt met een goed
gevulde vakantietas. In de eerste helft van juli hebben wij de
tassen kunnen overhandigen aan stichting Leergeld Doesburg
en Angerlo.
De vakantietassen zijn met hulp (en korting!) van Boek en Buro,
LekkerszenZo én Staarink Warenhuis gevuld. Een groot
compliment aan deze drie lokale ondernemers die ondanks alle
Coronaperikelen bereid waren ons te helpen.
Om reden van privacy zijn van het overhandigen van de
vakantietassen geen foto’s gemaakt. Van de coördinator hebben
wij gehoord, dat de kinderen verrast en blij zijn met hun tassen.
Vanzelfsprekend zijn er ook foto’s gemaakt van de ‘buit’, het
inpakken en vullen van de tassen.

Diakonie en Jeugd-ouderlingen
Stefan Bos
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Bericht van het College van Kerkrentmeesters

Flentrop orgel Galluskerk
De spinthoutkever in het Flentrop-orgel heeft de behandeling zoals de medewerker
van de monumentenwacht ons had geadviseerd, zoals het er nu naar uitziet, niet
overleefd. We zullen nog even geduld moeten hebben voordat we definitief kunnen
vaststellen of we hem uitgeroeid hebben, maar de voortekenen zijn gunstig. Mogelijk
dat er nog een tweede behandeling moet volgen, maar aan onze deskundigen, Harm
Harbers en Menno Bezemer, kun je dit wel overlaten. We hopen van harte dat deze
behandeling succesvol kan worden afgesloten nog voordat er weer erediensten in de
Galluskerk kunnen plaatsvinden.

Verwarmingsinstallatie Galluskerk
Bij een inspectie van onze 2 gasketels in de Galluskerk is vast komen te
staan dat deze ketels niet meer veilig genoeg zijn om te gebruiken. Ze zijn
afgekeurd, onder andere, omdat ze teveel stoffen uitstoten, die niet voor
inademing bedoeld zijn. Bovendien hebben die ketels ook geen schuld na
ruim 25 jaar dienst. We gaan ze binnenkort vervangen door een goede HR
ketel.

Multifunctioneel gebruik Galluskerk

Een aantal mensen in Angerlo en Doesburg houden zich bezig met de
vraag of de Galluskerk niet een ‘opknapbeurt’ zou moeten krijgen, in
die zin, dat er nu met die banken en verwarmingsbuizen eigenlijk
geen andere activiteiten kunnen plaatsvinden dan de eredienst en
een tentoonstelling. Kunnen we de Galluskerk multifunctioneel maken
en wat willen we er dan mee gaan doen?
Multifunctioneel maken wil zeggen dat we de kerk ook voor andere
doeleinden zouden willen gebruiken. Daarvoor moeten de banken en
de verwarmingsbuizen wijken en moeten er verplaatsbare stoelen
voor in de plaats komen, zodat je te allen tijde de volledige ruimte van
de Galluskerk kunt benutten voor andere activiteiten. Een bijkomende
vraag is dan natuurlijk of dat geen mooie gelegenheid is om ook
vloerverwarming te installeren.
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Voordat we hier echt over gaan nadenken, zouden we moeten weten wat we naast de eredienst nog
meer in de Galluskerk willen gaan doen. Overigens, wat we ook willen doen, elke wijziging die we willen
toepassen in de Galluskerk, is vergunninsgplichtig.
Belangrijke vragen, want het CvK heeft sinds de oprichting van Komdersuut in de voormalige Pastorie
het standpunt ingenomen, dat het Gallusterrein aangehouden kan worden als van zowel de Galluskerk,
de Pastorie en de Wehmerhof de kosten en de baten in balans zijn. Wij noemen dat ‘budget neutraal’.
De PGAD kan het zich niet veroorloven om extra geld beschikbaar te stellen voor de drie gebouwen op
het Gallusterrein. De PGAD zou dus behoorlijk geholpen zijn, als door de multifunctionaliteit van de
Galluskerk, extra inkomsten gegenereerd zouden kunnen worden, zodat er meer geld vanuit het
Gallusterrein binnenkomt, dan dat er uitgaat. Mocht dat onverhoopt niet gaan lukken, dan voorzie ik dat
we het Gallusterrein met daarop de Galluskerk, de Pastorie en de Wehmerhof, zullen moeten afstoten
en dat alleen nog kerkgang mogelijk is in Doesburg.
Dus als u nog ideeën hebt, laat het mij weten.

E-mailadres doorgeven
Het College van Kerkrentmeesters wil eigenlijk af van alle papieren
rompslomp tijdens de actie Kerkbalans, tijdens de actie Solidariteitskas
en de actie Eindejaars-collecte. Het is niet meer van deze tijd om
enveloppen rond te brengen. Alleen voor gemeenteleden die geen
internet of computer hebben, blijven we natuurlijk een uitzondering
maken. Hiervoor vragen we u uw e-mailadres voor dit doel beschikbaar
te stellen. We hebben er gelukkig al behoorlijk wat, maar van de 600
adressen ontbreken er echt nog zo’n 400. En het zou zo veel werk
schelen, want het aantal vrijwilligers slinkt net zo hard als het aantal
gemeenteleden. U kunt uw e-mailadres doorgeven aan
penningmeester@pkn-angerlodoesburg of ba@pkn-angerlodoesburg.nl.

Ernst Boesveld
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Tent of Nations
Vriendenmiddag Tent of Nations op 25 september in Doesburg
Tent of Nations is de naam van het vredesproject van de
Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Het was de
droom van Bishara Nassar dat de boerderij van de familie een
plek zou worden waar in allerlei opzichten gewerkt wordt aan
vrede, het bouwen van bruggen van hoop, begrip en
verzoening. Aan die droom geeft de familie Nassar tot op de
dag van vandaag handen en voeten, samen met tal van
mensen die vanuit heel de wereld komen om mee te werken
op het land, in de zomerkampen voor kinderen en in de
vrouwenprojecten. Zo zet de familie Nassar zich op een geweldloze en creatieve manier in onder het
motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn.’ Dit levensmotto staat in meerdere talen op een grote steen bij de
ingang.
Het vraagt veel van de familie waar zij leven en
werken onder moeilijke omstandigheden en
voortdurende bedreiging van landonteigening
door de Israëlische autoriteiten. Toch probeert
de familie om haar frustratie telkens weer om
te zetten in positieve acties, in daden van hoop.
Het afgelopen jaar was de familie Nassar extra
kwetsbaar omdat er vanwege Corona geen
buitenlandse vrijwilligers konden komen.
Aanvallen, vernielingen en bedreigingen zijn
toegenomen, tot brandstichting toe, waarbij
recent ruim 1.000 fruitbomen in vlammen zijn
opgegaan. Desondanks gaat de familie dóór.
Wij willen hen hierin steunen en ons laten inspireren door hun levenshouding.
Op zaterdagmiddag 25 september 2021 wordt op 21 plekken in Nederland een Vriendenmiddag Tent of
Nations georganiseerd. Zo ook in de Grote of Martinikerk in Doesburg. Van 14.00-16.30 uur ben je van
harte welkom! Het wordt een inspirerende en dynamische bijeenkomst met bijdragen van Daoud
Nassar (Tent of Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist), een korte film over
de invloed van Corona in Bethlehem, ontmoeting in kleine groepjes, creativiteit en een solidariteitsactie.
Meer informatie en een overzicht van alle 21 locaties is te vinden op www.tentofnations.nl Aanmelding
is verplicht en kan via tentofnationsnl@gmail.com, uiterlijk maandag 20 september. Van harte welkom,
en nodig vooral ook anderen uit mee te komen!
Meer weten? Mail naar diana@house-of-innovation.nl
Diana Immerzeel
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Word vriend(in) van de Martinikerk
Reeds tientallen jaren bestaat de mogelijkheid om Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk financieel
te steunen door donateur te worden.
Vele tienduizenden guldens en later euro’s werden ontvangen ten behoeve van het onderhoud van de
Martinikerk.
Wij zijn alle donateurs dan ook grote dank verschuldigd. Mede door hun financiële ondersteuning staat
het gebouw er prachtig bij. Echter de druk om dat zo te houden wordt wel steeds groter. De laatste
anderhalf jaar zijn vrijwel alle activiteiten vanwege corona geannuleerd en zijn de inkomsten tot een
minimum gedaald.
Daarom leeft binnen het bestuur het besef dat, om ook in de toekomst voldoende middelen te
genereren om het gebouw in stand te houden, een andere en grotere aanpak noodzakelijk is.
Vandaar dat is besloten om een actie te starten waarbij iedereen vriend(in) kan worden van de
Martinikerk. Een zinsnede uit de folder kan het niet duidelijker verwoorden:
‘een ieder die vindt dat Doesburg zonder Martinikerk ondenkbaar is, vragen we vriend(in) te worden’.

Er zijn vele honderden nieuwe vrienden en vriendinnen nodig om de
kosten van het onderhoud de komende jaren mede te kunnen
betalen. Er moeten en zullen meer activiteiten worden georganiseerd
en we houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Alles
met het doel om de binding met onze prachtige Martinikerk te
behouden en te versterken.
Spreekt u dit aan, word dan vriend(in) van de Martinikerk en maak
tenminste € 25,00 per jaar over op rekeningnummer NL 30 ABNA
0593 9775 80 t.n.v. Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk, o.v.v.
vriend(in) van de Martinikerk.. De stichting heeft de culturele ANBIstatus, (giften zijn voor 125% aftrekbaar). Uiteraard is een éénmalige
gift ook welkom als u zich niet tot een structurele bijdrage wilt
verplichten. Om vriend(in) te worden, de vriendenfolder aan te
vragen en op de hoogte gehouden te worden van
vriendenactiviteiten, concerten en exposities, stuurt u een mail naar:
stibema@martinikerk-doesburg.nl.

Hans Mulié
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Doesburg twee keer in de race voor prestigieuze prijs
Zilvermuseum Doesburg en het online-verhalenplatform Doesburg Vertelt zijn kandidaat voor de
Gelderse Roos. Deze prijs voor ‘erfgoedprojecten en activiteiten met impact’ wordt sinds 2017 elke twee
jaar uitgereikt door Erfgoed Gelderland. Doesburg maakt dit jaar dus twee keer kans om de prestigieuze
prijs binnen te slepen. Er is een Juryprijs en een Publieksprijs, waarop online kan worden gestemd. De
winnaars ontvangen €1000 en een tastbare Gelderse Roos. De uitreiking van de prijzen is op maandag
15 november.
De editie 2021 van de Gelderse Roos staat in het teken van de coronacrisis; een belangrijk criterium bij
de beoordeling van de inzendingen is de vraag: ‘Wat heeft u (de inzending) het afgelopen jaar gedaan
om in contact te blijven met uw vrijwilligers en uw publiek?’ Zowel het Zilvermuseum als Doesburg
Vertelt hebben zich volgens goede Doesburgse traditie door het virus niet op de kop laten zitten.
Oproep
Doesburg Vertelt en Zilvermuseum Doesburg roepen iedereen in Doesburg en daarbuiten daarom op
om online een stem uit te brengen. Dat kan tot en met 1 oktober via erfgoedgelderland.nl/stemmen. Er
mag vaker worden gestemd, maar niet meerdere keren met hetzelfde e-mailadres op dezelfde
inzending.
Zilvermuseum Doesburg
Het getuigt van lef om midden in een pandemie een nieuw museum op te richten. Toch opende
Doesburgs jongste museum op 5 juni van dit jaar de deuren. Het kleinste museum van de stad heeft
een curieuze thematische collectie in het grootste gebouw van Doesburg, de historische Martinikerk. In
speciaal ontworpen vitrines in een nieuw gebouwde, moderne ruimte zijn zilveren mosterdpotjes,
lepeltjes, cruet-sets en aanverwante objecten te zien uit meer dan vijfentwintig landen. De combinatie
van oud en nieuw is een aanwinst voor Doesburg Museumstad en levert een belangrijke bijdrage aan de
instandhouding van het monumentale kerkgebouw.
Doesburg Vertelt
Dadendrang kan ook Doesburg Vertelt niet worden ontzegd. Minder dan tien maanden nadat de
burgemeester van Doesburg in januari 2020 een ‘eigenzinnige canonvariant’ aankondigt geeft diezelfde
burgemeester op woensdag 28 oktober het daadwerkelijke startsein voor een online verhalenplatform
met veel foto’s, audiofragmenten en videobeelden. Midden in een pandemie waarin HetHuisDoesburg,
het team achter Doesburg Vertelt, stadsvertellingen cancelt, een minizine uitbrengt en een serie
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webinars organiseert, is er plotseling geen weg meer terug. Ondanks lastige beperkingen moet er
content worden voorbereid.
Archieven zijn gesloten, live ontmoetingen met vaak oudere Doesburgse vertellers blijken onmogelijk en
financiële middelen bij de gemeente zijn schaarser dan schaars, maar toch: het lukt! In de maand van de
geschiedenis gaat het verhalenplatform live en tot het einde van het jaar verschijnen in ongekend hoog
tempo wekelijkse edities. Nog vóór 31 december zijn dat jaar de eerste twaalf ‘vensters’ gevuld.
Doesburg Vertelt blijkt een instant succes, dat in 2021 met maandelijks nieuwe verhalen wordt
voortgezet.
Secretariaat HetHuisDoesburg
Corry de Winter

Nieuwe website van onze gemeente
Zondag 12 september is de nieuwe website van onze gemeente gepresenteerd.
Er wordt nog steeds aan gewerkt, zo moeten er onder meer een paar kinderziektes onder handen
genomen worden, maar het is de moeite waard om alvast een kijkje te nemen.
Het adres is: www.pg-angerlodoesburg.nl
Voorlopig blijven de oude en de nieuwe website gezamenlijk optrekken, tot alles helemaal klaar is.
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Maanlicht 2021

Uitgaven Maanlicht
oktober
november
december

Sluitingsdata kopij
maandag 27/09
maandag 25/10
maandag 29/11

Verschijningsdata
vrijdag 01/10
vrijdag 29/10
vrijdag 03/12

Sluitingsdatum kopij Maanlicht nr. 74
Kopij kan tot en met maandag 27 september 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.

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
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