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Bericht uit de Kerkenraad
Een nieuw jaar, 2021
Wat zal ons als kerkgemeenschap dit nieuwe jaar 2021
gaan brengen? Zullen we Corona onder de knie krijgen?
Wanneer zullen we allemaal gevaccineerd kunnen
worden? Als men begint te vaccineren met de ouderen,
dan komen wij als PGAD misschien nog wel goed weg
en zijn we de eerste helft van 2021 allemaal
gevaccineerd, want onze groep is gemiddeld ouder dan
60. Maar hoelang moeten we dan nog steeds 1,5 meter afstand houden? Zal dat nog
lang aanhouden of kan die 1,5 meter ook in de prullenbak? Of zorgt die Corona-variant
of mutant weer voor de nodige vertraging?
En hoe staat het met de vakantieplanning? Zouden we überhaupt weer wat
vakantieplannen kunnen maken die ook uitvoerbaar zijn? En zou de verhuur van onze
kerken ook weer wat aantrekken? Wat zou het mooi zijn als we weer naar een concert
kunnen in de Martinikerk of een expositie kunnen bekijken in de Galluskerk. Verlangt u
daar ook niet eens naar?
Wat kan ik uitkijken naar een hug van je kinderen en een echte begroeting van onze
vrienden of gewoon een knuffel! Eindelijk weer eens een hand geven, iemand omarmen
of een omhelzing. We weten inmiddels wel wat we gemist hebben het afgelopen jaar.
Wat zou het mooi zijn als we die omhelzingen, die knuffels in het nieuwe jaar weer
zouden kunnen en mogen oppakken. Maar…….. we moeten nog even geduld hebben.

Kerkbalans 2021
Kerkbalans komt er weer aan! We zijn alweer volop
bezig met de voorbereiding voor kerkbalans. We
denken ook na of het onderhand niet eens tijd
wordt dat we een switch gaan maken naar een
digitale kerkbalans. Geen gemeenteleden meer
aan de deur die de kerkbalans-enveloppe
overhandigen en na twee weken weer bij u
ophalen, maar kerkbalans digitaal verwerken. U
doet uw toezegging digitaal. Daarvoor willen we
wel graag de diverse emailadressen hebben, zodat
we u ook weten te bereiken.
Sommige vrijwilligers willen de kerkbalans-enveloppen graag rondbrengen en ophalen,
want dan houden ze in ieder geval contact met andere gemeenteleden die je niet elke
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dag meer tegenkomt. Anderzijds is het organiseren daarvan ook een hele klus, vooral als
je merkt dat het voor sommige vrijwilligers (ook wel haspa’s genoemd) steeds zwaarder
wordt. Haspa staat voor: Hand- en span. En we vinden niet zo snel weer nieuwe Haspa’s.
Het college van kerkrentmeesters is zich aan het verdiepen of de digitale kerkbalans in
onze gemeente al ingevoerd kan worden. Het ziet er (nog niet) naar uit dat we de
gemeenteleden deze keer al de mogelijkheid bieden om kerkbalans digitaal af te
handelen. We zijn ons ervan bewust dat lang niet alle gemeenteleden in de gelegenheid
zijn om dit ook daadwerkelijk uit te voeren, maar daarvoor blijft de mogelijkheid
natuurlijk bestaan om net als vorig jaar en het jaar daarvoor, kerkbalans op de oude
getrouwe wijze aan te pakken.
De actie kerkbalans loopt van 16 tot 31 januari 2021, dus rond de 16e januari kunt u de
enveloppen weer in de brievenbus verwachten.
Dit keer hebben we in het bijgevoegde foldertje ook een indicatie gegeven wat we als
kerkgemeenschap van u als vrijwillige bijdrage verwachten. Dit is een gemiddelde norm.
We prijzen ons gelukkig dat er nog steeds gemeenteleden zijn, die een substantieel deel
van hun netto-inkomen aan de kerk schenken. In onze gemeente zijn echter ook diverse
adressen die ver onder deze norm bijdragen. Hoe mooi zou het zijn als die laatste groep
hun vrijwillige bijdrage enigszins kunnen bijstellen. Op onze website staat een mooi
foldertje over periodieke giften. De moeite van het kijken waard.
Tevens staat er in het foldertje een diagram aan inkomsten en uitgaven. Je hebt daarbij
wel een goede bril nodig, want de lettertjes zijn behoorlijk klein. We mogen er weer op
vertrouwen dat we als PGAD een goed resultaat gaan behalen met kerkbalans.

Rapport werkgroep
Op basis van het rapport dat de werkgroep heeft opgesteld naar
aanleiding van de gemeenteavond op 16 september 2020, heeft
de kerkenraad besloten eerst een visie voor de komende jaren te
ontwikkelen. Met deze visie wordt het mogelijk iets eenvoudiger
voor de kerkenraad om de mega-hoeveelheid informatie en
reacties uit dat rapport beter te duiden. Op dinsdag 26 januari
komt de kerkenraad weer bij elkaar om de visie te bespreken.
Inmiddels zijn een paar kerkenraadsleden bezig die visie te
schrijven op basis van het visierapport 2009, “Geschreven in Zijn
hand, gegrift in de wereld”. Deze visie willen we graag aanpassen naar de huidige tijd en
ook naar “Kerk 2025”, de richting die we als PGAD hebben afgesproken te gaan. Zodra
de kerkenraad deze visie heeft vastgesteld, zullen we dat met u communiceren, maar
tevens zullen we de conclusies en aanbevelingen uit het eerdergenoemde rapport
spiegelen aan de nieuwe visie. Kortom, wordt vervolgd.
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Vacatures
De kerkenraad heeft ingestemd met een voorstel van gemeentelid André Bikker. André
had aangegeven zichzelf niet zo snel meer als ambtsdrager actief te zien, maar hij wil
zijn energie wel aanwenden om te proberen nieuwe vrijwilligers voor de diverse taken
binnen de geloofsgemeenschap te werven. De kerkenraad heeft André vervolgens een
lijst met vacatures aangeboden waarmee hij aan het werk gaat.
Het zou dus zo maar kunnen dat niet een kerkenraadslid u vraagt voor een functie
binnen de kerk, maar dat André u probeert warm te maken voor een functie. We zijn
nog steeds op zoek naar (pastorale) ouderlingen en een ouderling-kerkrentmeester, we
zijn op zoek naar een nieuwe scriba, een jeugdouderling en twee of meer diakenen.
Daarnaast willen we ook graag een back-up voor het maken van liturgieën en iemand
die als back-up de afspraken met gastpredikanten gaat maken.
Er zijn dus voldoende vacatures die we graag opgevuld zien worden, maar de
kerkenraad zoekt ook naar alternatieven voor deze functies, te denken valt aan deeltijd
ambtsdragers-functies. In het rapport van de werkgroep hebben we ook een paar keer
gelezen dat gemeenteleden niet gevraagd zijn voor functies. Ik vraag me dan af of het
zoveel moeite is om jezelf gewoon aan te melden bij één van de kerkenraadsleden.
Gewoon doen!
Tot slot wens ik u, jullie en ons toe, dat we in 2021 Corona onder de knie krijgen, dat we
weer volop actief kunnen zijn als kerkgemeenschap, dat we niet bij de pakken
neerzitten, maar met elkaar als leden van de protestantse gemeente te AngerloDoesburg de schouders eronder zetten en aan het eind van 2021 kunnen zeggen:
“Wauw, wat een mooi jaar was dit!”.
Persoonlijk wens ik u eveneens een proactief fantastisch jaar toe, het liefst in goede
gezondheid, maar sowieso in harmonie en saamhorigheid met elkaar.
Ernst Boesveld
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Bericht van het Diaconaal-Pastoraal team

We feliciteren onze 80-plussers van de maand december
02-12
05-12
05-12
09-12
10-12
11-12
12-12
12-12
13-12
14-12
15-12
16-12
16-12
18-12
18-12
19-12
25-12
26-12
26-12
29-12
30-12

Mevr. Pasman-Grootherder
Dhr. Hesselink
Mevr. Nieuwenhuis-Wiltink
Mevr. Bruil-Besselink
Dhr. Derksen
Mevr. Versteeg-Veldhorst
Mevr. Lagas-de Vries
Mevr. Hagoort
Dhr. Tiecken
Mevr. Hoevers-Tork
Mevr. van Zwam-Brouwer
Mevr. Tiecken-Knaake
Mevr. Brouwer-Haafs
Mevr. Kok-Buunk
Mevr. Schel-Gaikhorst
Dhr. Bootsma
Mevr. Mintjes-Robijn
Mevr. v d Berg-Wassink
Dhr. Rutgers
Dhr. Keuper
Dhr. Herwin

(88)
(81)
(83)
(90)
(86)
(90)
(81)
(80)
(88)
(88)
(85)
(86)
(84)
(89)
(84)
(80)
(89)
(82)
(80)
(87)
(81)

Huwelijksjubilea van de maand december
05-12
14-12
15-12
18-12

Dhr. en Mevr. Thomissen
Dhr. en Mevr. Backer-Jansen
Dhr. en Mevr. Tiecken-Knaake
Dhr. en Mevr. Hommerson-Stijntjes

40 jaar
50 jaar
60 jaar
40 jaar

Laten we elkaar vasthouden, op afstand en onze kwetsbaarheid omzetten in kracht.
Jannie Boesveld
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Bericht van het Diaconaat
Succes van de schrijfactie Write for Rights
Lieve mensen,
Er zijn maar liefst 125 brieven en 95 kaarten op de bus
gegaan voor de Amnesty schrijfactie. Alles gesorteerd per
land en de kaarten per persoon.
Dit geweldige aantal ondanks, of juist dankzij, het thuis
schrijven.
Gelukkig voor alle personen veel brieven met de vraag om
aandacht voor hun zaak en dat het nut heeft is al vaker
gebleken.
U kunt alles lezen over het digitaal brieven schrijven, de
acties en de resultaten op de site van Amnesty
International.
Dank voor uw deelname!
Nel Weststeijn.

Project Straatmeisjes
Misschien heeft u de film in de kerkdienst van 13
december gezien. Hier volgt deel 1 van de
samenvatting van wat er verteld werd over de
situatie nu.

Wat hebben de medewerkers kunnen doen voor de meisjes van het Lifeline-project:
 Ze hebben meisjes geselecteerd voor het eerstvolgende trainingsjaar dat straks
weer van start gaat
 Ze hebben voedsel en beschermingsartikelen uitgedeeld aan: kinderen, voormalig
opgeleide meisjes, meisjes die nu in de wacht staan en nog wat andere
straatkinderen
 Ze geven in de wijk voorlichting over beschermingsmaatregelen tegen corona
 Met 10 meisjes die straks nieuw in training gaan is intensief contact, met anderen
wat minder. Het blijft wel spannend of alle geselecteerde meisjes straks ook echt
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mee gaan doen, omdat er nu zoveel tijd overheen gaat en hun persoonlijke situatie
soms ook weer verandert
 Ook houdt Lifeline contact met de Ghanese overheid over wanneer ze open kunnen
en aan welke voorwaarden ze dan moeten voldoen.

Extra bijdrage voor noodhulp i.v.m. corona
Het opvangcentrum kreeg extra geld om voor 3 maanden noodhulp te kunnen bieden:
 De kinderen kregen allemaal 4 uitwasbare mondkapjes in vrolijke kleuren (zodat ze
het wat leuker vinden om te dragen) en zeep om hun handen te wassen in
stromend water
 Elke ouder van een schoolkind kreeg 3 maanden een voedselpakket met 5 kilo rijst,
3 blikjes makreel en een liter bakolie.

Verkoop werkdoekjes
De verkoop van de gebreide duurzame fleurige werkdoekjes gaat door via de webshop
van de website. We hopen dat velen de doekjes willen uitproberen. De doekjes kosten 4
euro per stuk en de opbrengst is zoals bekend voor het Kerk in Actie-project ‘Nieuwe
kansen voor straatmeisjes in Ghana’
Bestellen kan via www.pknangerlodoesburg.nl. Klik op het kopje
‘webshop’ links op de website, en daar vindt u:
“Doekjes voor Ghana”. Klik weer daarop, en u
kunt een doekje kiezen in een kleur die u leuk
vindt. Zit er geen kleur van uw gading bij, bel dan Gudrun met uw wens. Via de site kunt
u ook betalen; de bestelling wordt door Corrie Weeda of Gudrun Gilhuis bij u
thuisgebracht in Doesburg en Angerlo.
Mocht u niet beschikken over een computer of over een behulpzame buur, dan kunt u
bellen met Gudrun Gilhuis om te bestellen, tel. 06 5589 6443 of 0313 438 741. Bij
voorbaat dank voor uw bijdrage voor dit project.
Gudrun Gilhuis
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Maanlicht 2021

Uitgaven Maanlicht
Maanlicht

Sluitingsdata kopij

Verschijningsdata

februari

maandag 25/01

vrijdag 29/01

maart

maandag 22/02

vrijdag 26/02

april

maandag 29/03

vrijdag 02/04

mei

maandag 26/04

vrijdag 30/04

juni

maandag 31/05

vrijdag 04/06

juli/augustus

maandag 28/06

vrijdag 02/07

september

maandag 30/08

vrijdag 03/09

oktober

maandag 27/09

vrijdag 01/10

november

maandag 25/10

vrijdag 29/10

december

maandag 29/11

vrijdag 03/12

Sluitingsdatum kopij Maanlicht nr. 67
Kopij kan tot en met maandag 25 januari 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-ofinnovation.nl

Voor meer informatie over de
Protestantse Gemeente te Angerlo –
Doesburg:
https://www.pknangerlodoesburg.nl/

Mailadres redactie: keescevaal@hotmail.com
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