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Lichtinval – 70 jaar later… 

  

 

 

 

 

In 1945 kwam er een einde aan de Tweede 

Wereldoorlog. De blijdschap daarover was groot, 

maar de oorlog had een spoor van verwoesting 

achtergelaten. Huizen en mensenlevens lagen in 

puin. Met vereende krachten begonnen mensen om 

hun land en leven weer op te bouwen. ‘Dit nooit 

weer.’ Maar onderhuids broeide al weer nieuwe 

spanning op het wereldtoneel. Drie jaar na het 

einde van de oorlog werd in Amsterdam de 

Wereldraad van Kerken opgericht. Afgevaardigden 

van 147 kerken, meest uit Europa en de Verenigde 

Staten, een enkeling uit andere werelddelen, 

vonden elkaar in hun verlangen naar eenheid onder 

de mensen en besloten daartoe een nieuwe 

internationale organisatie op te richten. Dat was 

ook hierom bijzonder, omdat hier tal van mensen 

om tafel zaten uit landen die tot voor kort dus met 

elkaar in oorlog waren geweest. Maar de 

afgevaardigden voelden hernieuwde spanningen in 

de wereld, een wapenwedloop met nu ook 

atoomwapens, een totale oorlog die dreigde, - waar 

zou dat eindigen?! Het thema van de 

oprichtingsvergadering in 1948 was ‘Man’s Disorder 

and God’s Design’, ‘De chaos van de mens en de 

orde van God’). De Wereldraad van Kerken zette in 

op vrede en verzoening, gerechtigheid en 



 

wederopbouw, afkeer van racisme en zorg voor 

vluchtelingen. 

  

We zijn nu 70 jaar later… Ondanks tal van goede 

ontwikkelingen die er in die jaren zijn geweest, is 

het verbijsterend te zien hoe actueel de 

kernthema’s van toen nog altijd zijn. Wij leven in 

een spannende tijd. Op tal van plekken in de 

wereld heeft oorlog huizen en mensenlevens 

verwoest. Dagelijks worden we bepaald bij 

spanningen op het politieke wereldtoneel. En 

ondertussen maken we ons ook nog eens grote 

zorgen over wat nodig is voor het behoud van de 

aarde. 

  

In de preekcarrousel (15, 22 en 29 april) willen we 

stilstaan bij 70 jaar Wereldraad van Kerken en 

pakken we de thematiek van ‘Man’s Disorder and 

God’s Design’ op en zullen dat uitwerken naar onze 

eigen tijd toe. Voorgangers op deze zondagen zijn 

respectievelijk ds. Alle Jonkman (Zevenaar), ds. 

Chris Kors (Angerlo-Doesburg) en ds. Arjen 

Hiemstra (Westervoort). Van harte welkom in deze 

serie themadiensten. 

  

Vrede en alle goeds, 

ds. Chris Kors 

   
 

 



 

 

 

Gedachtenis aan het leven van Dirk van 

Dijk, Antonetta Hermina Regeling-

Lucassen, Marinus Normann 

en Ben Haanappel 

  

 

 

 

 

Maar liefst vier mensen uit het midden van onze 

gemeente zijn de voorbije weken heengegaan. 

  

Op zondag 11 maart baden we in de zondagse 

viering nog voor Ben Haanappel. Had zijn heup 

gebroken, maar leek goed uit de operatie te komen, 

totdat het tòch nog mis ging… Hij stierf in die nacht 

van 11 maart. Ben Haanappel was zo’n vertrouwd 

gezicht op straat in Doesburg. Altijd even een 

ommetje makend door de stad, even langs bij de 

Martinikerk, zíjn kerk, waarover hij tientallen jaren 

lang knipsels uit kranten en bladen had verzameld 

en zo een prachtig tijdsdocument maakte dat wij 

van hem mochten ontvangen tijdens de feestelijke 

heropening van de Martinikerk in 2015. Bovenaan 

de rouwbrief staan woorden uit zijn hart gegrepen: 

Doesburg, oud stadje,  

daar aan de IJsselzoom,  

Dat is het plekje,  

waar ik het liefste woon. 

  



Toen hij een paar jaar terug naar Dieren moest 

verhuizen, maakte hij dagelijks een wandeling naar 

het veer om vanaf daar toch nog even zijn 

Doesburg en zijn Martinikerk te kunnen zien. Dat 

maakte zijn dag weer goed. Ben Haanappel is 91 

jaar geworden. 

  

  

Eerder die week, op 7 maart, waren Rien Normann 

en Dirk van Dijk overleden, en op 8 maart Toos 

Regeling. 

  

Nog niet zo lang geleden waren Rien en An 

Normann vanuit Maartenshof verhuisd naar 

Elisabeth. Ze waren zich ervan bewust dat meer 

zorg nodig was. Maar dat nam niet weg dat ze er 

nog graag geregeld op uit trokken om ergens in de 

stad een kopje koffie te gaan drinken of een 

glaasje. Maar zo zullen we hen niet meer samen 

over straat zien gaan. Op 7 maart overleed Rien 

plotseling, in de leeftijd van 83 jaar. 

  

En ook Dirk van Dijk overleed op 7 maart. Samen 

met zijn vrouw Frida heeft hij jarenlang een zaak 

gehad op het gebied van woninginrichting, in de 

Kerkstraat in Doesburg. Daarnaast heeft hij zich 

jarenlang op tal van plekken ingezet voor de 

diakonie bijvoorbeeld of het Doesborghs 

Mannenkoor. Zingen was zijn lust en zijn leven. 

Ruim 7 jaar terug werd hij ernstig ziek. De artsen 

gaven hem hooguit nog een paar maanden, maar 

dat werden dus meer dan 7 jaren. 

Op dinsdag 13 maart kwamen we bij elkaar om 



afscheid te nemen. Daarbij klonken opnieuw de 

woorden die ook bij zijn trouwen centraal hadden 

gestaan: ‘Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar 

liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad.’ Woorden 

die als hart onder de riem mochten klinken, 

getuigend van Gods liefde in leven en in sterven. 

Dirk van Dijk is 92 jaar geworden. 

  

Een dag later, op 8 maart, overleed wederom 

iemand uit ons midden: Toos Regeling-Lucassen. 

Ze werd geboren op 6 juni 1921, op een boerderij 

in de Fraterwaard. Daar groeide ze op en ging in 

Drempt naar de lagere school. Ze had graag verder 

willen leren, maar dat zat er niet in. Ze moest gaan 

werken en ging daarvoor naar familie in 

Gendringen. Een jong tienermeisje dat nog zoveel 

te ontdekken had over zichzelf, over het leven en 

daarin zo verlangde naar geborgenheid. Ze heeft 

het als een nare tijd ervaren. 

In Henk Regeling ontmoette ze de liefde van haar 

leven. Ze kregen drie kinderen van wie de oudste, 

Henk, 9 jaar plotseling overleed tijdens een 

fietstocht. Het brak haar hart… Haar eigen leven 

was onderhand ook al vele jaren getekend door 

pijn. Eindeloos dokteren leverde haar geen 

verbetering op. ‘Ik zou heel graag eens een dag 

zonder pijn zijn,’ verzuchtte ze ‘al was het maar de 

helft…’ 

Op vrijdag 16 maart hebben we afscheid genomen 

van deze vrouw met een groot hart voor mensen en 

een groot hart voor wat rechtvaardig en eerlijk is in 

het leven. Hierbij klonken opnieuw de woorden uit 

de profetie van Jesaja, die ook bij haar trouwen 



 

geklonken hadden: over God die met je is op de 

weg die je in het leven gaat. Aan deze God hebben 

we haar leven toevertrouwd. 

  

Deze God vragen wij in ons gebed dichtbij hen te 

zijn die zo intens de pijn en het verdriet voelen om 

hun heengaan. 

  

ds. Chris Kors 

   
 

 

 

 

 

Bericht uit de Kerkenraad 

  

 

 

 

 

Communicatie 

Het is elke maand weer de vraag waar ik in 

Maanlicht over zal berichten. Er passeren in het 

moderamen en de kerkenraad veel onderwerpen 

de revue. Een deel daarvan interesseert een 

doorsnee gemeentelid (bestaat die?) niet of 

nauwelijks, tenminste, dat neem ik aan. Het is de 

kunst een goede keuze te maken en relevante 

informatie op een heldere wijze onder woorden te 

brengen. Laat overigens gerust weten waar uw 

belangstelling naar uitgaat, want dan kan daar 

rekening mee worden gehouden. Overigens is 

gebleken dat ongeveer 50% van de abonnees 

Maanlicht niet opent. Bij gevolg ook ongeveer 50% 



wel, wat overigens niet betekent dat Maanlicht dan 

ook daadwerkelijk wordt gelezen. Nu kun je dat 

bekijken op de ‘glas-melk-manier’: half vol of half 

leeg. Optimist als ik ben zou ik zeggen: het kan 

slechter. Maar ook beter. In de reclamewereld gaat 

men er van uit dat als de boodschap (mooi woord 

in kerkelijk verband) de doelgroep (lelijk woord in 

kerkelijk verband) niet bereikt (dus niet wordt 

gelezen) dat niet aan de ‘ontvanger’ ligt maar aan 

de ‘zender’. Die doet iets niet goed. Een punt om 

over na te denken. 

  

Dat doet de kerkenraad dan ook. Althans, er is een 

werkgroep aan de slag gegaan die zich over de 

communicatie buigt, mede vanwege het feit dat de 

gemeente zich steeds meer ontwikkelt binnen de 

kaders van Kerk 2025, wat vanzelfsprekend ook 

consequenties heeft op het gebied van pr. Daarbij 

speelt uiteraard niet alleen de informatie op zich 

een rol, maar ook de vorm waarin die informatie 

wordt verpakt en doorgegeven. Het is de bedoeling 

dat de werkgroep een communicatieplan opstelt en 

aan de kerkenraad voorlegt dat zowel over de 

interne als externe communicatie en 

informatievoorziening zal gaan. U kunt zich wel 

voorstellen dat er veel voorbij komt als zo’n 

uitgebreid onderwerp wordt uitgediept. Het is niet 

goed om voor de troepen uit te lopen, maar te 

zijner tijd kom ik daar zeker op terug. Ook nu geldt: 

kritische opmerkingen en suggesties zijn hartelijk 

welkom. 

  

De kerkenraad probeert niet alleen de public 



relations te professionaliseren maar ook haar eigen 

functioneren. Een belangrijke stap is de afgelopen 

weken gezet met het volgen van een 

workshopachtige training ‘vergadertechniek’. 

Iemand vanuit onze gemeente die hoorde dat de 

kerkenraad op het gebied van vergaderen zou 

worden bijgeschoold merkte fijntjes op: ‘’ Kunnen 

jullie dan na al die jaren nog steeds niet goed 

vergaderen?’ Ach ja, wie de schoen past trekke 

hem aan. Een organisatiepsycholoog en -socioloog 

(want die heeft de training verzorgd) heeft de 

kerkenraadsleden vanuit verschillende hoeken naar 

hun functioneren laten kijken, als individu en als 

onderdeel van de groep. Verfrissend en zeker 

nuttig; de kerkenraad is blij dat ze hiertoe heeft 

besloten. Overigens is deze actie voortgekomen uit 

de gesprekken (feedback) die de afgelopen periode 

met oud-kerkenraadsleden hebben 

plaatsgevonden. 

  

Tenslotte nog iets over de pioniersplek. De 

voorbereidende werkzaamheden om tot de 

oprichting van een pioniersplek te komen zijn 

succesvol afgerond. Nadat eerst de kerkenraad het 

licht op groen had gezet heeft ook de landelijke 

PKN ingestemd. Van het Regionaal College voor 

de behandeling van Beheerszaken (RCBB) is 

schriftelijk bericht ontvangen dat de diaconie 

rechtmatig handelt door de pioniersplek de 

komende drie jaren financieel te ondersteunen. De 

officiële opening is vastgesteld op 8 en 9 april, in 

combinatie met Open Monumentendag. In de 

Pinksterdienst zullen het pioniersteam en de 



 

vrijwilligers worden gezegend. Verdere informatie 

wordt van de zijde van het pioniersteam verstrekt. 

Er wordt overigens nog gezocht naar een goede 

naam. Wie durft de uitnodiging aan? 

  

  

Petrus 

De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde: 

dat staat centraal in het nieuwe ledenmagazine 

Petrus van de PKN. In Petrus leest u kleine en 

grote verhalen over mensen en lokale protestantse 

kerken in heel Nederland. Verhalen hoe samen 

kerk zijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe 

nieuwe initiatieven als kliederkerk of 

pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe 

mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe 

de kerk hulp biedt aan mensen in nood. Petrus 

komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door 

de PKN. Gemeenteleden kunnen zich gratis 

abonneren op Petrus door een e-mail te sturen aan 

abonnement@petrusmagazine.nl . 

  

Jaap Weststeijn, scriba 

   
 

 

 

  

Vieringen 

 

01 april    Martinikerk     10.00 uur ds. Bert Bomer 

                Pasen 

01 april    Galluskerk      10.00 uur ds. Chris Kors 

                Pasen. 

mailto:abonnement@petrusmagazine.nl


 

  

08 april    Martinikerk     10.00 uur ds. Bram 

Grandia 

08 april    Martinikerk     16.30 uur dhr. Dries van 

Agt  

                Preek van de Leek 

 

15 april    Martinikerk     10.00 uur ds. Alle Jonkman 

                Preekcarrousel 

 

22 april    Martinikerk     10.00 uur ds. Chris Kors 

                Preekcarrousel 

 

29 april    Galluskerk      10.00 uur ds. Arjen 

Hiemstra 

                Preekcarrousel 

 

06 mei     Martinikerk     10.00 uur ds. Chris Kors 

 

10 mei     Galluskerk      10.00 uur ds. Chris Kors 

                Hemelvaartsdag 

  

   

 

 

Avondviering in het restaurant 

van Grotenhuys 

 

Avondviering in het restaurant van Grotenhuys 

29 april     19.00 uur mw. Boesveld    

                 Avondgebed 

 

 

   
 



 

 

 

Kliederkerk 

  

Op 18 maart hadden we weer een Kliederkerk, en 

wat voor een!! 

We zijn bezig geweest met de kinderen, moeders 

en een oma met het verhaal van je huis bouwen op 

zand of op de rots.  Er werden proefjes gedaan om 

zelf een storm in een glas water te maken, 

schatgraven in het zand, goed luisteren naar 

iemand die je vertelde hoe te tekenen met je tenen, 

liggend op je rug!! En met z’n allen hebben we een 

enorm huis gebouwd van bamboestokjes… Heel 

bijzonder. 

En wat dacht u van een vogelhuisje beschilderen 

met daarop ook de woorden die jij belangrijk vindt 

in je gezin, met je broertjes en zusjes..Prachtige 

resultaten.!! 

We hebben geluisterd naar het verhaal waarin 

Jezus vertelt dat Hij de rots is om op te bouwen, 

natuurlijk dat liedje gezongen met gebaren over de 

wijze man die zijn huis bouwde op de rots, en de 

regen stroomde neer en de vloed kwam op… 

 

En zoals het bij Kliederkerk betaamt, afgesloten 

met een gezamenlijke maaltijd, waarbij je je eigen 

broodje hamburger kon bouwen... Het werden hele 

torens!! ;-) 

 

 

  



 

 

Nu op naar 27 mei, waarin we het gaan hebben 

over David en Goliath… Dat wordt vast weer 

reusachtig goed.. 

 

Weet je welkom, we beginnen om 16 uur, in de 

Martinikerk. 

  

Een stevige groet van het Kliederkerkteam!! 

Gijs, Frank, Margreet, Jiska, Veerle, Marcel, Marije, 

Carin , Baudine en Marijke 

 

PS. We hebben zelfs leuke Kliederkerk-kleding 

aan…kom maar eens kijken!! 

   
 

 

 

 

 

Ontmoeting en Bezinning 

'Oude IJssel Regio' 

  

 

 

 

Prof. dr. Dries van Agt in 

Preek van de Leek over 

‘Schreeuw om recht’. 

 

De ‘Preek van de Leek’ in de Grote of Martinikerk is 

een initiatief van de Protestantse Gemeente te 



Angerlo-Doesburg. 

Op zondagmiddag 8 april is prof. dr. Dries van Agt 

de (s)preker. ‘Schreeuw om recht ‘ is zijn thema.  

 

Hij gaat in op de tragedie van het Palestijnse volk. 

Dat doet hij uit liefde voor zowel  het Israëlische- 

als het Palestijnse volk.  Als jurist en oud-politicus 

zet hij zich in om informatie te geven over de 

rechteloosheid die het conflict tussen Israël en de 

Palestijnen nu al tientallen jaren beheerst. Hij doet 

dat vanuit de overtuiging dat alle mensen ter wereld 

gelijkwaardig zijn. Mensenrechten zijn universeel: 

zij moeten worden geëerbiedigd, altijd en overal, 

ook dus in het Israëlisch Palestijnse conflict.  Alleen 

een rechtvaardige oplossing van dit conflict, 

gebaseerd op het internationale recht, kan de vrede 

brengen, waar velen, zowel in Israël als in 

Palestina en ook elders, naar hunkeren.  Hier zet 

de 87 jarige Dries van Agt zich met passie voor 

in.  Samen met andere oud-politici en juristen heeft 

hij in 2009  de Stichting The Rights Forum 

opgericht (rightsforum.org).  Hij neemt ons mee op 

zijn zoektocht naar recht. 

 

Na elke ‘Preek van de Leek’ is er bij een drankje en 

een hapje gelegenheid voor ontmoeting met elkaar 

en de ‘lekenpreker.’ De aanvangstijd is 16.30 uur. 

De Kerk is open vanaf 16.00 uur. 

Toegang gratis (er is wel een collecte). U/jij bent 

van harte welkom! 

 

Informatie: 

Marian en Bram Grandia T: 0313-618852     



 

e-mail: mariangrandia@gmail.com 

Joep en Anne-Mieke Luykx   T: 06-21810104          

e-mail: am.luykx@gmail.com 

Bert Bomer T: 0313-410918          

e-mail: bebom.buutvrij@gmail.com 

Chris Kors  T: 0313-844539          

e-mail: chris.kors@gmail.com  

  

 

 

‘Wat hebben we bij de 

koffie?’ 

 

Koffie met een droom 

Op woensdag 4 april staat ‘Wat hebben we bij de 

koffie?’ in het teken van Martin Luther King. Precies 

50 jaar geleden werd hij vermoord. Maar tot op de 

dag van vandaag raken mensen ontroerd en 

geïnspireerd door zijn droom. Chris Kors vertelt 

erover en we kijken naar ikonische filmbeelden uit 

het leven van deze bevlogen mens. 

 

‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een 

ontmoetingsochtend op de eerste woensdag van 

de maand in de Koffie- Thee- en 

Aandachtschenkerij van de Martinikerk. Naast iets 

lekkers serveren we altijd ook een kort programma 

bij de koffie. Vanaf 10 uur is iedereen van harte 

welkom. Rond de klok van half 12 is het weer 

afgelopen en gaan we huiswaarts voor de lunch. 

 



 

Info: chris.kors@gmail.com 

  

 

 

 

Borrel & Babbel 

 

Donderdag 12 april, bent u/ ben jij weer van harte 

welkom om aan te schuiven aan onze stamtafel in 

het Arsenaal. De opzet van de ontmoeting is precies 

wat de naam al zegt: terwijl je aan de grote tafel een 

(non)alcoholische borrel nuttigt, raak je met elkaar 

aan de babbel. En dan gáát het ergens over: iets wat 

je geraakt heeft in het nieuws, verwondering over 

wat je voorbij hebt zien komen op social media, een 

heikel thema waar je met anderen wel eens over 

door wilt praten. Kortom, gesprekken waar je in kwijt 

kunt wat jou bezighoudt en inspireert. 

  

Vanaf 20.30 uur kan iedereen aanschuiven, zolang 

de kaars brandt is er ruimte voor de babbel en de 

borrel, ieder betaalt voor zichzelf. 

Let ook op de berichtgeving via de Regiobode, 

de website van de PGAD: 

www.pkn-angerlodoesburg.nl  

Facebook  https://www.facebook.com/borrelenbabbel 

  

Volgende data: zondag 13 mei en donderdag 08 juni. 

  

Info: 

Anja Beckmans, tel: 0313-476427  

e-mail: anja.beckmans22@gmail.com 

Sandra Snieder-Jurg, tel: 0313 474474  



 

e-mail: s.sniederjurg@upcmail.nl 

Chris Kors, tel: 0313-844539  

e-mail: chris.kors@gmail.com 

   
 

 

 

 

 

Bijeenkomsten voor ouderen 

  

 

 

  

 

 

Ouderencontact in de 

Wehmerhof 

 

Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 

55 jaar en ouder. De bijeenkomsten vinden eens 

per maand plaats op een donderdagmiddag van 

14.30 tot ongeveer 16.30 uur in de 'Wehmerhof', 

Dorpsstraat 33 in Angerlo (dit is het gebouwtje 

achter de Galluskerk) 

 

Contact: Ine Lebbink, telefoon: (0313) 474521, 

email: ine@lebbink.org 

  

19 april 

Dhr. Henk Nijland uit Duiven is sinds 2008 een 

geroutineerd fietser. Hij maakte pelgrimages o.a. 

naar Santiago de Compostela en Rome. Ook over 



 

veel Nederlandse tochten vertelt hij. 

   
 

 

 

PCOB- middagen in het 

restaurant Grotenhuys  

 

De PCOB- afdeling Doesburg en omgeving 

organiseert eens per maand (op dinsdag) een 

middag voor haar leden. Ook niet-leden zijn van 

harte welkom! 

Eens per twee maanden is er een spelletjes-

middag, bij de (gratis) koffie/thee praten we gezellig 

bij. 

Er zijn allerlei spellen, en er is een sjoelbak 

aanwezig, maar u kunt ook een eigen spel 

meebrengen. Ook kunt bijvoorbeeld uw handwerk 

meenemen; samen met iemand een wandeling 

maken; het gaat om de ontmoeting. 

De bijeenkomsten vinden plaats in het restaurant 

van Grotenhuys, van Brakellaan 54 in Doesburg. 

Ingang aan de achterkant van het gebouw 

(restaurantzijde) Het begint om 14.45 tot ca. 16.30 

uur. 

Contact: Ans Woudenberg, e-mail: 

rienans.woudenberg@zonnet.nl 

 

24 april 

Jan Bark uit Apeldoorn 

“In de winkel van Sinkel “ vertelt dhr. Jan Bark uit 

Apeldoorn, aan de hand van een prachtige 

PowerPoint presentatie, over het boodschappen 



 

doen in de vorige eeuw. Vanaf de marskramer, 

melkboer en bakker aan de deur via de 

markthandel naar de eerste bedieningswinkels, de 

grootgrutters en het begin van de eerste 

warenhuizen. Maar ook over de koopwaar uit die 

tijd. 

Een boeiende lezing met een feest van herkenning 

voor de ouderen en cultureel gezien heel leerzaam 

voor jongeren. 

                                                                       

   
 

 

 

 

Gemeentemaaltijd en 

Samen Eten 

 

Gemeentemaaltijd                                    

Maandag 16 april en maandag 30 april 

De maaltijden worden ook deze maand gehouden 

in het gebouw van het Leger des Heils in 

Doesburg, Zandbergstraat 15 in Doesburg. 

 

De afgelopen maanden hebben we reeds een 

aantal keren in dit gebouw mogen koken en eten 

en we zijn blij dat u de weg weet te vinden. 

Het aantal deelnemers is de afgelopen maand weer 

uitgebreid naar ruim dertig; super vinden we dit. 

Echter hoorden we ook dat een aantal vaste 

bezoekers helaas nog niet weten dat we, ook de 

komende maand,  in het gebouw van het Leger des 

Heils koken en eten. Wilt u ons helpen om dit door 



te geven; alvast bedankt. 

 

Nodig gerust iemand uit om een keer mee te 

komen eten uiteraard wel graag opgeven van te 

voren. 

De kosten voor de maaltijd zijn 4 euro per persoon. 

Van deze bijdrage  betalen we o.a. ook de 

verwarmingskosten/kosten voor huur van dit 

gebouw. 

We beginnen om 18.00 uur precies. 

 

Voor meer informatie of opgeven kunt u contact 

opnemen met: 

Anita Spanjer : anitaspanjer@upcmail.nl      

Tel. 0313-473382 / 0630287018 

  

Samen eten 

Naast de gemeentemaaltijd hebben we 

bijeenkomsten waarbij we ook gezamenlijk de 

maaltijd nuttigen en elkaar willen ontmoeten. Deze 

bijeenkomsten noemen we “SAMEN ETEN”. We 

beginnen de maaltijd met een lied en/of gebed en 

tijdens de maaltijd is er soms een thema of 

gespreksonderwerp. 

 

Afgelopen keer waren we met een groep van 8 

volwassenen. We hebben erg lekker gegeten bij de 

familie Somsen. 

Het was voor het eerst dat er geen 

kinderen/jongeren bij aanwezig waren. Een 

natuurlijk gebeuren denken wij, ze “vliegen uit”. 

Al pratende kwamen we op het onderwerp uit of er 

over bijvoorbeeld 20 jaar nog wel behoefte is aan 



 

bijvoorbeeld de wekelijkse vieringen? Leeft dit 

onderwerp ook bij de huidige kerkgangers? Waar 

hebben onze kinderen behoefte aan? Op zondag 

zijn er zo vaak andere dingen, hoe geven wij en zij 

uiting aan hun geloof? 

Een boeiend onderwerp deze avond,  vonden wij. 

Is het misschien een idee om hier een keer in 

bredere kring over door te praten? 

 

Na afloop gaan we gezamenlijk 

opruimen/afwassen. Ook erg gezellig! 

Deze maaltijden vinden bij iemand thuis plaats en 

wordt er om toerbeurt gekookt of er wordt hulp 

gevraagd bij koken/tafels dekken enz. 

 

Eerstvolgende datum SAMEN ETEN is zondag 29 

april. Op 29 april zijn we uitgenodigd bij de familie 

Ridt de Kilder 49 in Doesburg. 

Aanvang  17.30 uur; tot uiterlijk 19.00 uur. 

Kosten zijn 3,00 euro p.p. voor hoofdgerecht en 

toetje. 

  

Aanmelden , bij voorkeur via e-mail: 

marjoleinsomsen@gmail.com  

of anitaspanjer@upcmail.nl, 

Tel. 0313-473382/0630287018. 

   
 

 

 

 

Bericht van het Diaconaat 

 

 



 

 

Succes van de 

Paasgroetenactie 

 

Via de Protestantse kerken worden er meer dan 

50.000 kaarten gestuurd naar gevangenen. 

Vanuit onze gemeente zijn er 90 kaarten verstuurd. 

Met de kaarten wil Kerk in Actie een Paasgroet 

overbrengen. "Ontvangers realiseren zich dat er 

aan hen gedacht wordt. Pasen is een nieuw begin 

en het is goed om die boodschap door te geven", 

aldus Trinus Hoekstra die vanuit Kerk in Actie 

betrokken is bij justitiepastoraat. De kaarten gaan 

o.a. naar Nederlanders in buitenlandse 

gevangenissen en naar gedetineerden in 

gevangenissen in Nederland. 

 

Een man was zo blij met zijn kaart: "ik zit hier pas 

net en ik heb mijn familie nog niet kunnen bereiken. 

Ik heb geen geld voor een telefoonkaart. Ik heb 

gebeden om een oplossing en vandaag krijg ik die. 

Een kaart met een postzegel, ik stuur hem naar 

mijn familie. Ik ben zo dankbaar." 

 

De kaarten komen voort uit een project in een 

gevangenis. Onder leiding van een dominee gingen 

gedetineerden aan de slag met het thema van de 

40dagentijdcampagne ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. 

Na een gesprek bedachten de gedetineerden met 

elkaar een manier om dat thema te verbeelden. 

“Dat is een prachtig ontwerp geworden. Het is een 

viltwerk geworden van wol. Ze vonden wel dat in 



 

het midden van het hart een kruis moest. Want 

zeiden ze: "de liefde van God heeft ook te maken 

met het kruis." 

 

Via Kerk in Actie en het Boekencentrum Uitgevers 

konden kerken de kaarten bestellen. De kaarten 

werden vervolgens klaargemaakt voor verzending. 

Via Epafras en Protestants Justitiepastoraat 

worden de kaarten verder uitgedeeld. 

 

Nogmaals hartelijk dank voor uw/ jouw deelname! 

  

Namens het Diaconaat 

Nel Weststeijn 

 

   
 

 

 

Project Zambia 

 

Een buitenkans 

 

Deze zomer komt da. Josephine Mkandawire van 

de Council of Churches in Zambia (CCZ) naar 

Nederland voor een internationale aidsconferentie 

in Amsterdam. Zij vertelt graag over haar werk bij 

de CCZ. 

 

De Zambiaanse Raad van Kerken voert campagne 

tegen (huiselijk) geweld tegen vrouwen, wat nog 

vaak voorkomt in Zambia. Mevrouw Mkandawire 

vraagt Zambiaanse kerken om vrouwen met hiv of 

aids te accepteren en te ondersteunen. En ook 



 

kinderen die op jonge leeftijd al voor hun broertjes 

en zusjes moeten zorgen, omdat beide ouders 

overleden zijn. 

 

We kregen als gemeente de mogelijkheid om haar 

uit te nodigen voor zondag 15 juli. Dat hebben we 

gedaan, maar het ligt nog niet vast of ze kan 

komen. We hopen natuurlijk dat het lukt. 

 

Stand van zaken betreffende de bijdragen voor het 

Kerk in Actie Zambia-project Vrouwen met HIV en 

Aids sinds de kerkdienst op 11 maart : € 2000. 

 

Dank aan alle gulle gevers. 

 

Het banknummer van het project is nog steeds 

TRIODOS, IBAN NL78 TRIO 0198306016  t.n.v 

PGAD onder vermelding Project Zambia. 

U kunt te alle tijde geld overmaken op deze 

rekening. 

 

Namens  de Zambiawerkgroep,  

Gudrun Gilhuis 

   
 

 

 

 

 

Bericht van het College van 

Kerkrentmeesters 

  

 

 



 

 

Opbrengst collecten in de 

periode 18 februari - 

25 maart 2018 

 

18-02-18 

            1e        Dorcas hulp  € 73,65 

            2e        Verwarming kerkgebouwen  € 39,18 

            3e        KIA 40 dagentijd project  € 59,80 

25-02-18 

            1e        Stichting Exodus  € 68,60 

            2e        Onderhoud kerkgebouwen  € 72,09 

            3e        KIA 40 dagentijd project   € 58,10 

04-03-18 

            1e        Algemene diaconale doelen  € 32,40 

            2e        Pastoraat  €28,50 

            3e        KIA voorjaarszendingsweek  € 53,78 

11-03-18 

            1e        Stichting Sravana, 

                        Cirkels van hoop € 121,05 

            2e        Verwarming kerkgebouwen  € 67,00 

            3e        World Servant   €145,10 

 

18-03-18 

            1e        Wilde Ganzen   € 62,62 

            2e        Onderhoud kerkgebouwen  € 44,03 

            3e        KIA 40 dagentijd project  € 48,07 

 

25-03-18         

            1e        Unicef  € 73,00 

            2e        Kerkelijke drukkerij  € 57,85 



 

            3e        KIA 40 dagentijd project  € 73,65 

 

 Marieke van Genderen, 

penningmeester PGAD  
 

 

 

 

Concerten in de Grote of 

Martinikerk 

 

Jesus Christ Superstar in Concert op 2e 

Paasdag (2 april) 

 

Musical Producties Gaanderen komt deze Pasen 

naar u toe om Jesus Christ Superstar in Concert op 

te voeren in verschillende kerken in de regio. De 

Grote of Martinikerk in Doesburg is één van deze 

kerken. 

De legendarische rockopera van Sir Andrew Lloyd 

Webber en Sir Tim Rice brengt de laatste dagen uit 

het leven van Jezus Christus hartverscheurend in 

beeld. Was hij vriend of verlosser, minnaar of 

Messias; zijn identiteit lijkt soms gekmakend 

tegenstrijdig. Het volk draagt hem op handen, 

terwijl de hogepriesters hem als staatsgevaarlijk 

aanmerken; een haast onhoudbare situatie. Zijn 

beste vriend Judas ziet dit alles gebeuren en wil 

iets doen… Ingrijpen. Om erger te voorkomen. 

  

MPG oogstte met eerdere opvoeringen van Jesus 

Christ Superstar veel lof bij publiek en pers voor 



 

hun respectvolle en eigentijdse vertolking van het 

lijdensverhaal. De geweldige muziek bleef in de 

jaren erna bij de spelers en vrijwilligers zeer geliefd, 

en zo ontstond het idee om de rockopera jaarlijks 

als concerttour te brengen. Niet onnodig grotesk en 

met veel techniek, geen enorme decors, maar puur 

en eerlijk. Met Pasen in een kerk, dichtbij de 

mensen. Terug bij de bron. Theater, dans en alles 

live gezongen en met die 'echte' gitaarsound uit de 

band. 

Wij hopen in deze nieuwe setting weer nieuwe 

mogelijkheden te ontdekken; en u daarbij als 

bezoeker opnieuw te verrassen. Heel graag tot 

ziens... 

De voorstelling begint om 15.00 uur en zal 

(inclusief pauze) duren tot ongeveer 16.45 uur. 

Kaarten á € 12,50 te bestellen 

via:  www.musicalproducties.nl. 

  

   

 

Ensemble Ongestreken zondag 22 april  

15.30 uur - Grote of Martinikerk 

 

Danse Macabre 

In het programma ‘Danse Macabre’ wordt de 

luisteraar meegenomen in een zoektocht naar de 

vereniging tussen de dans en de dood: met o.a. 

Saint-Saëns, Stravinsky en Sibelius komen 

vrolijkheid, extase, diep verdriet en zelfs sarcasme 

aan bod. 

Michelle Verheggen (harp) 

Matthijs van der Moolen (trombone) 

Ben Zelinsky (fagot) 



 

Vincent Martig (klarinet) 

Tirza Leenman (fluit) 

  

Ensemble Ongestreken is een vernieuwend 

ensemble in een zeer bijzondere bezetting. De 

combinatie van een gemixt blaaskwartet en harp 

geeft veel kleur en klank aan wat zij spelen. Muziek 

die overigens voor het overgrote deel wordt 

gearrangeerd door de eigen ensembleleden 

Matthijs van der Moolen en Vincent Martig. 

   
 

 

 

Gallus Nieuwsflits  

Na de hectische tijd tijdens de herstel- en 

restauratiewerken van het kerkgebouw zijn we nu in 

wat rustiger vaarwater terechtgekomen.   

Jaarrekening 

De boekhouding van 2017 is inmiddels (wederom) 

gecontroleerd door Dick Offermans en er is door hem 

een financieel jaarverslag van de cijfers 2017 

opgezet. Onze dank aan Dick hiervoor ! 

Informatie over de cijfers? dat kan altijd. U kunt zich 

hiervoor bij mij melden.  

Geluidsinstallatie 

Het was altijd erg frustrerend om bij uitvaartdiensten 

te moeten vertellen dat op de geluidsinstallatie in de 

Galluskerk geen cd-muziek ten gehore gebracht kon 

worden. Om dit op te lossen hebben we in het recente 

verleden onze “geluidsfirma” (Hacousto) al eens 



gevraagd wat aanpassing of vernieuwing van de 

installatie zou moeten kosten. Dat bleek € 7000,- voor 

aanpassing en € 10.000,- voor vernieuwing te zijn ! 

Geen voor ons haalbare prijzen dus. 

 Bennie Scheers, die hobbymatig in de muziekwereld 

thuis is, kwam dit ter ore en was van mening dat dit 

goedkoper zou kunnen, zonder aan kwaliteit in te 

boeten. Dat is hem helemaal gelukt ! 

We hebben nu een installatie, technisch anno 2018, 

van uitstekende kwaliteit en mogelijkheden, waarbij 

de kosten rond € 2900,- uitkomen.  

Hoewel een geluidsinstallatie helemaal geen 

doelstelling van de Gallusstichting is, hebben we toch 

besloten, in overleg met het CvK, als Gallusstichting 

de helft van de kosten voor onze rekening te nemen 

en de andere helft (hoewel daar ook niet voor 

bedoeld) te betalen uit het Gallus onderhoudsfonds bij 

de PGAD. 

Het “Gallusdeel” hebben we betaald uit de gift van de 

Brantsenstichting. (De oude installatie, uit 1992, is 

destijds eveneens gefinancierd door de 

Brantsenstichting.)  

Hoe nu verder? 

Uiteraard de resterende werkzaamheden van het 

BRIM plan 2014-2019, waarbij we bekijken om dit in 1 

keer uit te voeren in 2018. 

Dhr. Bron, onze adviseur van de Stichting Behoud 

Kerkelijke Gebouwen is bezig met voorbereidingen 

om voor een volgend BRIM plan in aanmerking te 

komen. 

(Zo’n plan heet nu weer SIM, (Subsidieregeling 

Instandhouding Monumenten, waarbij helaas bij elke 



naamsverandering tevens ook weer een versobering 

wordt doorgevoerd.) 

 Invulling van de vacante bestuursplaats door het 

vertrek van oprichter en bestuurslid ds. De Bruijn.  

We moeten mensen zien te motiveren die zich in 

willen zetten voor behoud van dit oudste stukje 

erfgoed van Angerlo en van de regio. Er wordt nog 

veel te vaak gedacht door outsiders: 'Oh, dat is van 

de “kerk”, die zorgt er wel voor en daar kom je niet 

tussen'. 

Het liefst hebben we dus een opvolger van buiten de 

kerkelijke gelederen of van een andere kerkelijke 

gezindte. Maar, zoals bij zoveel organisaties, is het 

vinden van mensen hiervoor een hele toer ! 

Ontwikkelingen naar de toekomst 

Ongetwijfeld zijn u de grote tekorten van de PGAD 

bekend, het is de vraag of / wanneer en op welke 

wijze de Galluskerk wordt betrokken bij het oplossen 

van dit probleem.  

De Gallusstichting heeft momenteel nog steeds te 

weinig draagvlak om het kerkgebouw volledig over te 

kunnen nemen.Bbij de Stichting Oude Gelderse 

Kerken worden voor overnames lange wachtlijsten 

gehanteerd, bovendien moet je bij overdracht een 

hoge “bruidsschat” meenemen. 

Ook is in dit verband het toekomstige “lot” van de 

Wehmerhof van groot belang voor de Galluskerk, 

zonder koffiehoek / toilet begin je weinig met alleen 

een kerkgebouw. 

Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden de 

Galluskerk breder in te zetten bij rouw / trouw waarbij 

in een combinatie met het Dorpshuis uitgebreide 



 

faciliteiten aangeboden kunnen worden. (Een folder 

hierover is in de maak.) 

Momenteel echter, nu de “winterdiensten” in de 

Gallus worden gehouden, hebben we in het geheel 

geen klagen over de bezetting. 

De toekomst van de Pastorie ligt nu in handen van 

het “Pioniersteam”, die een “Pioniersplek” gaan 

opzetten.  Hiermede is in elk geval voorlopig de 

verkoop van de Pastorie van de baan en blijft het 

terrein aan de Dorpsstraat vooralsnog ongedeeld. 

We hopen en wensen de organisatoren toe dat het 

een groot succes mag worden ! 

Namens het bestuur van de Gallusstichting 

Harm Harbers, Secretariaat Gallusstichting 

 

 

 

 

Exposities in de 

Galluskerk Angerlo 

 

Gevraagd: Iconen voor de Zomerexpositie (van 22 

juli t/m 26 augustus) in de Galluskerk. 

De zomerexpositie 2018 willen wij graag in het 

teken zetten van Iconen. Daarvoor zijn wij op zoek 

naar Iconen van gemeenteleden en dorps-

/stadsgenoten. 

 

Een Icoon is een afbeelding van Christus, de 

Moeder Gods, heiligen of hoogfeesten. Iconen 

behoren tot de oosters-orthodoxe, de oriëntaals-



orthodoxe en oosters-katholieke kerken en zijn 

onlosmakelijk verbonden met het kerkelijke en 

spirituele leven van deze kerken en hun gelovigen. 

Iconen zijn geschilderd op een houten paneel. 

Bij het schilderen dient rekening gehouden te 

worden met bepaalde regels. Deze regels zijn 

vervat in de schildersboeken (de zogenaamde 

canon) en hebben de bedoeling voor zuiverheid en 

uniformiteit te zorgen en niet af te wijken van de 

leerstellingen van de Kerk. 

Het schilderen van iconen is binnen de oosters-

orthodoxe kerk een werk waarvoor Gods zegen 

gevraagd wordt; het gaat in de regel gepaard met 

gebed en vasten. 

Een icoon wordt meestal niet gesigneerd, omdat 

men ervan uitgaat dat het Gods hand is die het 

schilderen begeleidde; de Grieken signeren hun 

iconen wel. 

Iconen zijn vooral ontstaan in landen waar het 

christendom in de vorm van Oosterse orthodoxie de 

godsdienst is, zoals Griekenland, Rusland, de 

Balkanlanden, Oost-Europa en ook Egypte en 

Ethiopië. 

  

Hebt u een Icoon in uw bezit? Of weet u iemand die 

er één of meerdere heeft? Wij zouden ze graag 

willen lenen om er een mooie expositie van te 

maken. 

  

Misschien vindt u het leuk om een middag 

gastheer/gastvrouw te zijn? 

U kunt dit doorgeven aan Ans Woudenberg: 

rienans.woudenberg@zonnet.nl, telefoon: 484533. 



 

(De eerste twee weken van april ben ik afwezig!) 

   
 

 

 

 

 

Coventrygebed voor 

Vrede en Verzoening 

in de wereld 

  

In verbondenheid met groepen in Achlum/Hitzum, 

Arnhem,  Breukelen, Den Haag, Den Helder, 

Deventer, Doetinchem, Middelburg, Nijmegen, 

Wageningen. En in Coventry, Dresden, Lübeck en 

140 andere plaatsen in de hele wereld bidden wij 

elke vrijdagmiddag het Coventrygebed voor Vrede 

en Verzoening in de wereld. 

  

Tijd: 12.30-12.45 uur 

Plaats: Stiltehoek in het koor van de Martinikerk 

Tevoren verzamelen we bij het monument ‘Vogels 

van de vrijheid’ 

  

Van harte welkom! 

 

   
 

 



 

 

 

Sluitingsdatum kopij 

Maanlicht nr. 37 

 

Kopij kan tot en met maandag 23 april worden 

ingeleverd 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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