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Wij gedenken Emma Maria Passchier 

Aan de kring van de gemeente is op 17 juli ontvallen:  Emma Maria Passchier.  We 

kennen haar als Emmy Passchier.  Zij is 85 jaar geworden.  Emmy groeide op in een 

groot gezin met vrij strakke kerkelijke regels.  Daar heeft ze haar leven lang moeite mee 

gehad: ze was wel kerkelijk opgevoed, maar zelf ging ze, toen ze de kans daar voor had, 

haar eigen weg.  Dertig jaar geleden kwam ze in Doesburg wonen en de laatste twaalf 

jaar was ze een van de bewoners van het woongroep-complex "het Ravelijn" aan de 

Halve Maanweg.  In Arnhem werkte ze vele jaren als röntgenlaborante. 

Emmy Passchier was lid van onze gemeente en dat uitte zich meer door de week dan op 

zondag. Want ze was een enthousiast kok bij de gemeentemaaltijden die in de kerk 

gehouden werden.  En ze hielp graag mee met de bazaar.  Ze stelde zich sociaal en 

behulpzaam op in de woongroep.  Als je aan het Bijbelverhaal van Martha en Maria 

denkt, was zij meer de Martha, die (achter de schermen) veel werk verzette. 

Afgelopen Pasen is ze verschillende keren op het tv-journaal te zien geweest:  ze werd 

gefilmd toen ze bij de deur van de kerk ontbijttasjes kwam ophalen voor het paasontbijt 

in haar woongroep. Vanwege corona kon er geen paasontbijt in de kerk plaatsvinden - 

Bericht van overlijden 



2 
 

 

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 
 

dan maar thuis en van te voren de tasjes met broodjes, ei, drinken etc. ophalen bij een 

kraampje voor de kerk, waar de Paaskaars brandde.  Misschien herinnert u het zich nog! 

Zaterdag, 24 juli, is de afscheidsdienst in het crematorium in Dieren.  Die dienst begint 

om 13.30 uur.  Het is een afscheid in besloten kring. 

We gedenken Emmy Passchier met eerbied en liefde en vertrouwen haar toe aan Gods 

ontferming. 

 

Bert Bomer  
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