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Bericht uit de Kerkenraad 

 

 
Bazaar 
 

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober opent de kerk de deuren voor de jaarlijkse bazaar. Het afgelopen 

jaar ging de bazaar helaas niet door vanwege de coronacrisis. Nu echter lijkt ons niets meer in de weg te 

staan om deze bazaar weer te houden. Hebt u de aanplakborden al gezien? Heeft u al een poster achter 

uw raam geplakt?  

Omdat de bazaar wordt gedefinieerd als een evenement, dient er alleen nog een coronacheck plaats te 

vinden bij binnenkomst. Hiervoor is een app beschikbaar waarmee je met je telefoon bezoekers kunt 

scannen of dat ze de test hebben gedaan of dat ze zich hebben laten vaccineren. 

 

Vanaf komende zaterdag, 2 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen er weer goederen in de 

Martinikerk gebracht worden voor de bazaar. Dit kan eveneens de week erna, elke dag tussen 10.00 en 

12.00 uur tot donderdagmorgen. We hebben geen belangstelling meer voor koffers, voor 

geluidsinstallaties die alleen voor analoge muziek gebruikt kunnen worden, voor grote en zware 

wandmeubelen. Het spreekt voor zich, dat we alleen graag verkoopbare spullen willen hebben. Klein 

meubilair willen we wel graag hebben.  

 

Het is elk jaar weer spannend of we voldoende vrijwilligers hebben om de 

diverse kraampjes te kunnen bemensen. We doen wel altijd een oproep 

aan de vrijwilligers om aan te geven of ze aanwezig zijn, maar we krijgen 

daar niet altijd respons op, hetgeen het behoorlijk lastig maakt om een 

indeling te maken. Dit is echter niet van de laatste tijd, maar dit gebeurt al 

jaren. Kortom, het blijft spannend.  

Desalniettemin blijft de bazaar een moment van gezelligheid, van 

samenzijn, van elkaar ontmoeten en van leuke gesprekken, maar ook van 

hard werken om alle kramen goed en netjes in te richten voordat de kerk de deuren op de 

vrijdagmorgen opent. 

 

In verband met Corona zijn er wel een aantal regels vervallen en is er een coronacheck voor in de plaats 

gekomen. De anderhalve meter regel is komen te vervallen, maar wat de bazaarcommissie betreft, blijft 

gepaste afstand wel de regel voor onze medewerkers. Het is aan de vrijwilligers zelf hoe ze daar mee 

omgaan.  

 

Op zaterdagmiddag om 15.00 uur worden de kerkdeuren gesloten, want dan is de bazaar voorbij, maar 

voor de vrijwilligers begint dan het lastigste werk, namelijk het opruimen van de bazaar en weer 

inrichten van de kerk voor de komende zondag. Er staat weer een container gereed om het restafval af 

te voeren. IJzerwaren, papier, hard plastic en huishoudelijk materiaal met een stekker worden niet in de 

container gedeponeerd, maar worden de dinsdag daarop naar de werf gebracht.  

Ik wil vanaf deze plaats alvast een oproep doen aan de stoelzettersclub en aan andere fitte 

gemeenteleden om ons te helpen met het opruimen op zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur. Het kost maar 

twee uur, maar we hebben uw hulp nodig, want de vrijwilligers van de bazaar zijn helaas niet allemaal in 

staat om zware spullen te versjouwen en in de container te deponeren. 
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Ook nog een oproep om cake te bakken of een taart of 

koekjes. Deze willen we graag in het keukentje verkopen, 

zodat die opbrengst bijdraagt aan het totaal. Mocht u nog een 

moment hebben, dan stellen we dat bijzonder op prijs. U kunt 

uw cake of gebak vrijdagmorgen 8 oktober om 09.30 uur 

afgeven bij het keukentje van de Koffie-, Thee- en 

Aandachtschenkerij. 

 

PS. Om niet al te veel mensen opeengepakt te laten wachten bij de ingang aan de marktzijde voordat de 

kerk opengaat, heeft de bazaarcommissie besloten de deuren alvast om 09.30 uur te openen. (Graag 

nog niet verder vertellen!!) Dit gaat opstoppingen en gedrang bij de toegangsdeur voorkomen en dat 

lijkt ons voor de veiligheid van ons allen van belang. Als gevolg van dit besluit willen we alle 

medewerkers vragen er om 09.00 uur te zijn op de vrijdagmorgen, zodat de kraampjes ook vanaf 09.30 

uur bezet zijn.  

 

We hopen op een paar prachtige gezellige bazaardagen. Daarnaast hopen we ook op een goede 

opbrengst, maar de onderlinge contacten en de gezelligheid vindt de bazaarcommissie eveneens zeer 

belangrijk. Kom met goede moed en enthousiasme. Welkom. 

 

Pastorie familie Kors 
 

Op 16 oktober 2021 is de sleuteloverdracht van de woning van de 

familie Kors aan het College van Kerkrentmeesters. Dat betekent dat 

met ingang van 16 oktober de familie Kors verhuist naar Middelburg. 

Zij krijgen op 01 oktober de sleutel van hun woning in Middelburg en 

daar moet nog het e.e.a. geschilderd worden voordat ze hun intrek 

kunnen nemen.  

In de komende week zal het college de pastorie even gaan bekijken en 

vervolgens zal het college een besluit moeten nemen wat er met de 

woning gaat gebeuren. 

Willen we de woning eerst opknappen en daarna verkopen of gaan we 

hem eerst verhuren? Vragen waar we de komende maand een 

antwoord op proberen te geven.  

 

Opening Zilvermuseum 
 

Op vrijdag 24 september om 14.00 uur is het Zilvermuseum in de Martinikerk 

officieel geopend. Professor meester Pieter van Vollenhoven heeft de officiële 

opening verricht door aan een zilveren koord te trekken die het vooraanzicht 

van de unit onthult. Een fantastische bijeenkomst waar ook gedeputeerde de 

heer Jan Markink van de provincie Gelderland aanwezig was en eveneens onze 

burgemeester, mevrouw Loes van de Meijs-van de Laar. Na een 

welkomstwoord door ondergetekende, als voorzitter van de stichting 

Zilvermuseum Doesburg en een aanvullende toelichting op de collectie door 

eigenaar en conservator de heer Martin de Kleijn, werd de heer Van 

Vollenhoven gevraagd de zilveren doek die voor de voorhang van de unit hing  
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te verwijderen door aan een zilveren koord te trekken. Bijzonder ongebruikelijk was het vervolgens dat 

de heer Van Vollenhoven zelf een speech hield. Dit komt normaal nooit voor, maar voor deze bijzondere 

gelegenheid maakte hij schijnbaar graag een uitzondering.  

Na de officiële opening kreeg onze burgemeester het woord en zij gaf de belangrijkheid aan van een 

nieuw museum in Doesburg. Zij waardeerde dit nieuwe initiatief en mocht een speciaal voor deze 

gelegenheid gemaakte zilveren mosterdpot onthullen, vervaardigd door zilversmid Marcel Blok uit 

Doesburg. Deze zilveren mosterdpot zal een prominente plaats gaan krijgen in het Zilvermuseum. 

Nadat vervolgens een toost werd uitgebracht op de opening van het Zilvermuseum, werden de VIP’s in 

de gelegenheid gesteld om onder leiding van de conservator het museum te bezichtigen, waarna nog 

een korte tijd beschikbaar was om een drankje te nuttigen. Al met al een waardige opening van een 

bijzonder museum in de Martinikerk. Veel lovende woorden over de organisatie die middag werden 

door de diverse genodigden geuit.  

 

Ernst Boesveld 

 

 

Extra informatiebijeenkomst predikantsvacature  
 

In de afgelopen periode heeft een werkgroep van ouderlingen en een 

diaken een eerste aanzet gemaakt van een profielschets voor een 

nieuwe predikant voor onze kerkgemeente. 

Kerk zijn wij met elkaar en daarom vindt de werkgroep het belangrijk 

haar ideeën met u te delen en te luisteren naar de wensen en 

verwachtingen die u heeft als gemeentelid.  

 

 

Op 9, 14 en 19 september jl. hebben hiertoe drie bijeenkomsten plaatsgevonden. Helaas is de 

communicatie over deze bijeenkomsten niet vlekkeloos verlopen. Hierdoor hebben mensen pas op het 

laatste moment of te laat gehoord van de bijeenkomsten. Als werkgroep bieden wij u daarvoor onze 

excuses aan.  

Tegelijkertijd kunnen wij u melden dat er een extra bijeenkomst is gepland op zondagmiddag 10 

oktober om 12:00 uur in de Galluskerk in Angerlo. 

 

De werkgroep nodigt u van harte uit deel te nemen aan deze bijeenkomst als u niet eerder in staat bent 

geweest deel te nemen.  De werkgroep praat u bij over haar voorwerk en in een open gesprek met u 

vragen wij uw input op basis waarvan een definitieve profielschets kan worden gemaakt.    

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op zondag 10 oktober.  

 

Namens de werkgroep, 

Jannie Boesveld, Richard Klooster, Ezrah van Zijtveld, Margreet Eldering, Stefan Bos 
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Vieringen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 oktober  ds. Bram Grandia    Viering Schrift en Tafel 

10 oktober  ds. Ferdinand van Melle 

17 oktober  ds. Kees Bochanen 

24 oktober  ds. Bram Grandia      

31 oktober  ds. Arnold van Heusden     

 

Link voor actuele informatie vieringen 

https://drive.google.com/file/d/1QfLklKejbaVwXHzDUt_mmFxA1R9ZCIl8/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QfLklKejbaVwXHzDUt_mmFxA1R9ZCIl8/view


 

 6 

Ontmoeting en Inspiratie 
 

 

 

 

 

 

Zeven wegen ………een manier van leven 
 

In de commissie Ontmoeting en Inspiratie is er al jaren een vruchtbare samenwerking van de  

Protestantse gemeenten Hummelo, Angerlo-Doesburg, Drempt en Oldenkeppel en de Remonstranten 

Doesburg. We zijn blij dat nu ook een aantal andere kerken zijn aangesloten. We hebben onze 

oecumenische partners, betrokken bij de onlinevieringen in Doesburg in de Martinikerk tijdens de 

coronatijd, gevraagd om  mee te doen. De geloofsgemeenschap van het Leger des Heils ,de RK parochie 

locatie Doesburg en de Ooipoortkerk hebben hierop positief gereageerd. De Molukse gemeente heeft 

aangegeven momenteel geen menskracht te hebben om een bijdrage te leveren. We houden hen wel 

op de hoogte van de activiteiten.   

 

Vanuit deze oecumenische samenwerking is het plan 

ontstaan om in het seizoen 2021/2022 een aantal 

activiteiten te organiseren rondom de zeven werken van 

barmhartigheid. Met als thema: ‘zeven wegen… een 

manier van leven’. De zeven werken van barmhartigheid 

vinden hun oorsprong in de bijbeltekst uit Mattëus 25: 37-

40. Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten 

gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben 

we u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en 

gekleed? Wanneer hebben we gezien dat u ziek was of in de 

gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning 

zal antwoorden: Ik verzeker jullie, alles wat jullie hebben 

gedaan voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.  

 

Op grond van deze tekst zijn de zeven werken van barmhartigheid gekozen: 

Hongerigen voeden 

Dorstigen laven 

Naakten kleden 

Vreemdelingen herbergen 

Zieken bezoeken 

Gevangenen bezoeken 

Doden begraven 

 

Met deze werken als uitgangspunt gaan we elke maand in één van onze geloofsgemeenschappen een 

aantal activiteiten organiseren, waarbij uiteraard ook de leden van de andere geloofsgemeenschappen 

van harte welkom zijn. Zo verdiepen we onze samenwerking en hopen we elkaar nog beter te leren 

kennen. Ook is het leuk elkaars gebouwen en gemeenschappen te bezoeken. 

 

In de maand oktober zal de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel de eerste activiteiten 

organiseren rondom het thema: ‘de hongerigen voeden’. De gemeente Angerlo-Doesburg zal in 

november een programma maken rondom het thema ‘de doden begraven’. In december zijn er geen  
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activiteiten. Eind november is er een eerste evaluatie en gaan we plannen maken voor de maanden  

januari t/m mei. In mei zijn er afsluitende bijeenkomsten. Met een expositie en een concert. . 

  

Het plan is elke maand een themadienst te organiseren, die voorbereid wordt door twee voorgangers. 

De gastkerk is de kerk die die maand aan de beurt is. Kerkdiensten op andere locaties gaan gewoon  

door, maar we proberen met een kleine afvaardiging uit de verschillende geloofsgemeenschappen 

aanwezig te zijn bij de themadienst.  

 

Themadienst 31 oktober ‘De hongerigen voeden’ Drempt 

 

 

De gemeente Drempt en Oldenkeppel heeft ervoor gekozen 

de oogstdienst van zondag 31 oktober in de kerk van Drempt 

hiervoor te gebruiken. Met als thema: ‘De hongerigen 

voeden’. De dienst wordt voorbereid door ds. Karin Spelt en 

voorganger Toos Looman van de RK Willibrordparochie te 

Doesburg.   

 

 

In dezelfde maand organiseert de kerk ook een avond rondom het thema.  

Deze avond wordt samen met de Protestantse gemeente Hummelo voorbereid en vindt plaats op 

dinsdag 26 oktober 20.00 uur in De Ruimte , Dorpsstraat 22 in Hummelo. 

Met als thema: “Geef ons heden ons dagelijks brood.”  

 

De wereld achter ons voedsel  

Voedsel is onze eerste levensbehoefte. In de agrarische sector wordt hard gewerkt om goed voedsel 

voor ons te produceren. Ook in onze regio zijn veel agrarische bedrijven. We weten allemaal dat boeren 

het op het moment niet gemakkelijk hebben. Verhalen hierover worden met elkaar gedeeld. In de 

media, maar ook onder elkaar in onze dorpen. Veel boeren zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijf 

ook in de toekomst rendabel te houden. Daarbij wordt er ook geïnvesteerd in duurzame vormen van 

bedrijfsvoering. Om zo in de toekomst kwalitatief goed voedsel te produceren en een bedrijf te houden, 

waar ook voor de boer een goed inkomen aan te verdienen is. Zo is er veel aandacht voor het 

verbeteren van de bodem, het op een verantwoorde manier omgaan met bestrijdingsmiddelen, 

biologische landbouwmethoden en investeren in een vruchtbare kringloop.  

 

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van alles wat er in de agrarische sector gebeurt. Als kerken in 

de regio Hummelo-Keppel-Drempt-Doesburg  organiseren we deze avond om het verhaal van de 

boeren te horen. Wat houdt hen bezig, waar lopen ze tegenaan, wat vinden ze moeilijk, wat motiveert 

hen en hoe kunnen zij hun werk met plezier en voldoening blijven doen? Een aantal mensen werkzaam 

in de agrarische sector zal deze avond iets vertellen over hun werk. Er is ook ruimte voor vragen en 

gesprek.  

 

Inloop met koffie vanaf 19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur. 

Ook zal er een film passend bij het thema worden vertoond.  
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Dinsdag 5 oktober Kerkhuis  Van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel 

Film: Babette’s Feast 

 

 

 

 

De Oscarwinnende Deense film Babette’s Feast (Babettes Gæstebud) speelt zich af in de negentiende 

eeuw in een streng gelovig Lutheraans dorp. Babette, vluchtte weg uit Frankrijk om in Denemarken als 

kok bij twee domineesdochters te werken. Als ze jaren later de loterij wint besluit ze een feestmaal te 

organiseren voor het dorp. In de film zie je twee manieren van leven. De soberheid van de 

domineesdochters en het genieten van het leven door Babette. De eén is niet beter dan de ander. Ze 

concurreren ook niet met elkaar. We zien in de film wat de ontmoeting tussen deze twee manieren van 

leven met de mensen  doet.  

 

Het Kerkhuis is open vanaf 19.00 uur voor inloop met koffie en thee. Om 19.30 uur begint de film. Na 

afloop is er een kort nagesprek met een drankje. Opgave vooraf uiterlijk maandag 4 oktober bij ds. Karin 

Spelt karin.spelt@gmail.com  tel 06-13554749 

 

 

Namens de commissie Ontmoeting en Inspiratie, 

 

Wim Gilsing  

Karin Spelt 

 

 

 

 

about:blank
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Bericht van het Diaconaal-Pastoraal team 
 

 

 

 

 

Week tegen eenzaamheid 
 

Van 30 september t/m 7 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. In deze week staat ontmoeting en 

verbinding centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. 

 

Een klein gebaar kan het verschil maken. 

 

Iedereen wil zich graag goed voelen. En iedereen gunt dat een ander zich ook prettig voelt. Actief, 

gewaardeerd en verbonden met anderen. Toch gaat het nog wel eens mis. Een klein steuntje in 

de rug kan dan een groot verschil maken. Vooral als je daarbij iemand aan een terugkerende 

activiteit helpt! Lees hier hoe je dat aanpakt. 

 

 

Als je erop let, zie je duidelijk aanwijsbare momenten waarop 

een mens zich eenzaam kan gaan voelen. Bijvoorbeeld als de 

partner komt te overlijden, als iemand verhuist of met pensioen 

gaat zodat de werkkring wegvalt. Ook als mensen wat minder 

mobiel worden, ligt eenzaamheid op de loer. En door het jaar 

heen zijn er momenten waarop iemand zich bijzonder alleen 

voelen kan, zoals de zomerperiode of de kerstdagen. 

 

 

Spreek iemand aan 

Ken je een familielid, vriend of buurtgenoot die op zo’n moeilijk punt beland is? Dan is het fijn om hem 

of haar weer op weg te helpen. Dat kan al heel simpel: spreek diegene aan en vraag hoe het ermee gaat 

op deze koude (of juist warme, winderige, regenachtige of grijze) dag – zonder over eenzaamheid te 

beginnen. Dat is een moeilijk onderwerp om over te praten. Misschien kan dat later, maar het hoeft 

niet. Nodig iemand uit voor een kopje koffie of ga zelf op bezoek. Doe samen een klusje in huis en maak 

daarbij een praatje; dat kan overal over gaan. En heel belangrijk: luister. 

 

Bedenk een activiteit 

Er is iets wat heel goed kan werken, en dat is dit: bedenk samen een activiteit voor de komende tijd. Wat 

zou je buur of je familielid leuk vinden om (weer) te gaan doen, samen met anderen? Misschien heb je 

zelf wel een tip. De een houdt van tuinieren, de ander van biljarten. De een wandelt graag samen, de 

ander gaat liever in een leesclub. Iedereen heeft wel een hobby! En een hobby kun je delen. Of wil 

iemand vrijwilligerswerk doen? 

 

Kijk wat er mogelijk is 

Bekijk samen wat er in de buurt allemaal gedaan en georganiseerd wordt. Maak een rondje, pak  

foldertjes mee of zoek online. Hebben jullie een geschikte activiteit gevonden? Misschien kun je de  

eerste keer meegaan, dat is wel zo gezellig. En anders zoek je samen nog even verder. Vaak is dat al het 

zetje dat iemand nodig heeft om weer iets plezierigs te gaan doen. Niet per se mét jou, maar wel dankzij 

jou! 
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Eerlijk is eerlijk: het coronavirus maakt het niet eenvoudig om samen iets te ondernemen. Zeker 

ouderen, die nu eenmaal een verhoogd risico hebben, zijn vaak aan huis gekluisterd. Daardoor voelen 

veel mensen zich in deze tijd extra eenzaam. Des te belangrijker dus om tóch contact te houden – online 

of op veilige afstand.  

In de nieuwe editie van Licht staat welke activiteiten er vanuit onze kerkgemeenschap allemaal zijn om 

in contact te komen. Om die ontmoeting en verbinding te kunnen ervaren. 

Zo hopen we o.a. ook Borrel & Babbel, Even eruit toertochtjes en Vierjeverjaardagindekerk weer veilig 

en verantwoord op te starten. Exacte data zult u vinden op de website, Facebook, in Zonlicht of – indien 

van toepassing - in de Regiobode of een persoonlijke uitnodiging. En anders spreekt u gewoon iemand 

aan van het Diaconaal-Pastoraal team. 

Zo maken we in dit verband van oktober niet Stoptober maar Startober;  ik zie je! 

 

Namens het pastorale team, 

 

Rimke Kingma 

 

Kerstattenties 2021 
 

Diaconaat en Pastoraat hebben na rijp beraad besloten om de 

leeftijdsgrens voor het ontvangen van een kerstattentie te 

verhogen van 80 naar 85 jaar. We begrijpen dat sommigen van 

u teleurgesteld zullen zijn, maar het grote aantal mensen in de 

leeftijdscategorie en het beperkte aantal vrijwilligers heeft ons 

tot dit besluit gebracht. Toch hopen wij nog op uw hulp bij het 

inpakken van de attenties begin december. Het tijdstip hoort u 

later. Eventuele reacties graag naar Marjolein Somsen telefoon 

0629261248 of mail: marjoleinsomsen@gmail.com 

 

Marjolein Somsen 

 

Burendag 2021 
 

Afgelopen zaterdag 25 september was er de landelijke burendag. 

Als grote “Buur” in de stad Doesburg hebben wij de buren rondom de 

Martinikerk uitgenodigd om een kopje koffie met ons te komen drinken. 

We hadden de rode loper uitgelegd en enkele buren zijn op onze 

uitnodiging ingegaan en hebben tussen 10-12 uur genoten van een kopje 

koffie met een stuk taart onder andere gemaakt door Rietje Groenenberg 

en er ontstonden leuke gesprekken. 

 

 

 

Ook anderen, die zomaar binnen kwamen lopen genoten van de koffie met… 

We kijken terug op een prettige ochtend. 

 

“Team” burendag 

 

Anita Spanjer en Jannie Boesveld. 

 

mailto:marjoleinsomsen@gmail.com
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We feliciteren onze 80-plussers van de maand september 
 

  3-09  Dhr. Westhoven      (83)  

  6-09  Dhr. Weijers      (90) 

  8-09  Mevr. Schuring- Weijers    (87) 

  9-09  Mevr. van Zadelhoff- Wissink   (82) 

  9-09  Dhr. Roering      (86) 

11-09  Mevr. Pastoor- Wolsheimer    (85) 

15-09  Mevr. Lenting- Mintjes    (87) 

17-09  Dhr. van den Berg     (83) 

21-09  Dhr. Besseling     (81) 

21-09  Mevr. van Smaalen- van der Hoek   (88) 

22-09  Mevr. de Hart- Drooglever    (81) 

 

 

Huwelijksjubilea van september  

 
2-09  Dhr en mevr. Weijers- Post    55 jaar 
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Bericht van het Diaconaat 
 

 

 

 
 

Bezoek aan en kennismaken met onze gemeente 

 
In het weekend van 2/3 oktober krijgen we bezoek van twee theologiestudenten 

(één uit Roemenië en één uit Zuid-Afrika) van het programma van de VU 

Vereniging Bridging the Gaps, een programma waarin theologiestudenten van 

over de hele wereld kennis maken met theologiebeoefening en kerken in 

Nederland. Ze komen drie maanden studeren aan de VU. Ook het kennismaken 

met gemeentes hoort bij het programma. Op zaterdag ontmoeten ze al een aantal 

mensen van onze gemeente en krijgen ze een stadswandeling. Ze logeren bij Erika 

en Richard Klooster. Op zondagmiddag 3 oktober na de dienst willen we rond 

12.30 uur met ze gaan lunchen in Komdersuut in Angerlo. Als u/jij het leuk vindt 

om deze studenten te ontmoeten en te spreken, zijn jullie van harte uitgenodigd 

om mee te lunchen.  

Graag opgeven bij Gudrun Gilhuis ghgg4824@gmail.com voor 29 september. 

 

Gudrun Gilhuis 

 

Jampotten 

 
De oogstdienst lijkt ver weg, namelijk op 7 november, maar de werkgroep heeft 

bedacht om in de herfstvakantie jammen en chutney’s te gaan maken in de keuken 

van Komdersuut in Angerlo. De bedoeling is om deze producten te gaan verkopen in 

de oogstdienst. Daartoe vragen we u om lege schoongemaakte jampotten met 

metalen deksels. Graag afgeven aan Erika Klooster Dorpstraat 30 Angerlo of 

Gudrun Gilhuis, Broekhuizen 40 Doesburg, hetzij in een dienst hetzij op hun 

adressen. 

Daarnaast kunt u zich opgeven om mee te doen om de producten te  maken. Heeft u fruit over , graag 

meenemen. 

Op 27 oktober vanaf 9.30 – 12.00 uur kunt u meedoen met het maken van jammen en chutneys  Er is er 

ruimte voor 6 personen in de keuken. Dus wees er snel bij. Opgeven bij Erika Klooster : 

erikaderksen@hotmail.com 

 

Erika Klooster en Gudrun Gilhuis 

 
Ghana-project 

 
Veel straatmeisjes zijn in de coronaperiode weggetrokken uit de drukke achterstandswijk Agbogbloshie 

in Accra. In de Ghanese hoofdstad was de lockdown strikter dan elders in het land. Het leven was daar 

tijdens de lockdown heel  ingewikkeld. Hoe houd je veilig afstand met zoveel mensen die dicht op elkaar 

slapen, wonen en werken op de drukke markt? Veel meisjes trokken weg naar veiliger regio’s. Gelukkig 

konden de vaktrainingen voor straatmeisjes in mei 2021 weer van start gaan.  

 

 

about:blank
about:blank
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Nieuwe meisjes selecteren 

 

Het opvangcentrum Lifeline bevindt zich in het 

hart van de wijk Agbogloshie. De trainingen 

konden in maart 2020 vanwege corona niet 

doorgaan. Alles moest dicht. In mei 2021 

konden ze gelukkig weer beginnen, maar een 

deel van de geselecteerde meisjes was niet 

meer in Accra. Dus moesten nieuwe meisjes 

worden geselecteerd. In mei startte Lifeline 

met 24 meisjes. In juli is het aantal uitgegroeid 

tot 30 meisjes. Wanneer de coronapandemie 

verder afneemt of zelfs voorbij is, verwachten 

de medewerkers dat er meer meisjes terug 

zullen komen naar de grote stad. 

 

Dertig meisjes weer in training 

De dertig meisjes die nu intern bij het opvangcentrum wonen, zullen hier tot november 2021 blijven. 

Normaal duurt de training 10 maanden. Nu dus noodgedwongen korter. Het aantal trainingsuren is 

omhoog gegaan  om de ‘verloren tijd’ in te halen en de trainingen in kortere tijd te doorlopen. Er is meer 

aandacht voor sociale vaardigheden: hoe kun je overeind blijven in zo’n extreme situatie als een 

pandemie? Ook zijn de trainingen nu wat anders ingedeeld: eerst krijgen de meiden een vaktraining in 

het opvangcentrum : kappersvak, sieraden maken en naailessen. Dan gaan ze praktisch aan de slag bij 

een leermeester. Daarna komen ze terug naar het centrum. 

Over de ervaringen met deze nieuwe aanpak, zullen we vast meer te horen krijgen. 

 

Corrie Weeda en Gudrun Gilhuis 

 

 

 

Leeskring Komdersuut 
 

 

Dit najaar start er een nieuwe leeskring in Komdersuut. Met minimaal 6 mensen lezen 

we een boek en bespreken dit met elkaar.  

We komen 6 keer in het najaar bij elkaar en 6 keer in het voorjaar. Met elkaar bepalen 

we het tempo waar in we een boek lezen. 

Met de 3 initiatiefnemers hebben we de eerste titel gekozen, maar het volgende boek 

bepalen we in overleg.  

  

 

We starten dinsdag 12 oktober met ‘het boek van vreugde’. Twee van de grootste geestelijke leiders van 

onze tijd delen hun wijsheid en inzichten over hoe we diepe vreugde kunnen vinden en vasthouden 

ondanks de tegenslagen en uitdagingen die het leven in zich draagt. Ter gelegenheid van de 80e 

verjaardag van de Dalai Lama reisde Desmond Tutu naar Dharamsala waar de beide vrienden 

hun wijsheid en inzichten deelden over de manier waarop wij een zo vreugdevol leven kunnen leiden, 

ook in tijden van tegenspoed.  
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Douglas Abrams was bij deze gesprekken aanwezig en verwerkte ze tot een boek. Een boek waar je blij 

van wordt, alleen al om de liefdevolle manier waarop deze oude wijze mannen met elkaar omgaan, de 

levensvreugde en speelsheid die ze delen en de respectvolle manier waarop ze hun verschil van inzicht 

bespreken, want de boeddhistische en de christelijke traditie hebben naast veel overeenkomsten ook 

duidelijke verschillen. Het is mooi om te lezen hoe onbelangrijk verschillen kunnen worden, want hun 

kernboodschap is dezelfde: vreugdevol leven bereik je door anderen vreugde te brengen. 

  

Wat zou het leuk zijn om dit boek samen met jou te lezen. 

 

Alles op een rij. 

Locatie: Komdersuut, Dorpstraat 33 , Angerlo 

Inloop: 19.45 met koffie, thee met wat lekkers 

Tijd: 20.00 - 21.30 uur 

Eerste keer: dinsdag 12 oktober  

Data 2021: 12.10 - 19.10 - 26.10 - 2.11 - 9.11-16.11 

Kosten voor 6 avonden: €25,- voor o.a. voor koffie, thee en verwarming 

Contactpersoon: André Bikker  

Meer informatie: bel 0615236339 

 
Hopelijk tot 12 oktober, Willem Maat, Annemiek Grijpma en André Bikker 

 

 

 

Film met live uitgevoerde filmmuziek 

 
Der müde Tod 

 
Vrijdag 15 oktober 2021 20:15 uur, Martinikerk Doesburg 

 

 

Beleef het meeslepende verhaal van Der müde Tod op groot scherm met live 

muziek uitgevoerd door Wishful Singing en percussionist Modar Salama. Speciaal 

voor deze filmvertoning componeerde Steven Kamperman spannende muziek 

die de filmklassieker uit 1921 nieuwe betekenis geeft. 

 

In Der müde Tod geeft de Dood een vrouw drie kansen om haar geliefde uit de 

dood terug te halen en daarmee het lot naar haar eigen hand te zetten. Hierbij 

wordt ze geconfronteerd met bijna onmogelijke keuzes. 

 

 

Door de live uitgevoerde filmmuziek krijgt deze film van Fritz Lang, die onder meer Hitchcock en Steven 

Spielberg inspireerde, een prachtige extra dimensie. Een unieke ervaring! 

 

www.wishfulsinging.nl/concert/der-mude-tod-12/ 

https://youtu.be/xXUHnCjgFdo 

 

 

http://www.wishfulsinging.nl/concert/der-mude-tod-12/
https://youtu.be/xXUHnCjgFdo
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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  

november   maandag 25/10   vrijdag 29/10 

december   maandag 29/11   vrijdag 03/12 

 

 

 

Sluitingsdatum kopij Maanlicht nr. 75 

 
Kopij kan tot en met maandag 25 oktober 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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