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Voor sommige gemeenteleden is het niet mogelijk op eigen
gelegenheid naar de kerk te komen. Als u graag naar de
kerk wilt dan kunt u opgehaald worden en thuisgebracht.
U kunt hiervoor contact opnemen met één van de contactpersonen, de namen en telefoonnummers vindt u achterin
dit kerkblad.
Tijdens de vieringen om 10.00 uur is er kindernevendienst
en oppas voor de allerkleinsten.

Kerkdiensten
Zondag 22 december
10.00 uur
Voorganger:		
Extra collecte:

Dreumel
Dhr. G. Westerlaken
Lejofonds

Kerkdiensten
Kerstavond 24 december
Kinderkerstfeest Wamel
19:00 uur

colofon

Kerstavond 24 december
Wamel
22:00 uur
Ds. E. Laseur
Voorganger:
Stichting Kenya Care
Collecte
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Kerstmorgen 25 december
Wamel
10:00 uur
Ds. E. Laseur
Voorganger:
Kinderen in de knel
Extra collecte:

Zondag 29 december
Boven Leeuwen
10:00 uur
Ds. C. Manuputty
Voorganger:
Verwarming kerkgeExtra collecte:
bouwen
Oudejaarsavond 31 dcember
Dreumel
19.30 uur
Ds. E. Laseur
Voorganger:
Eindejaarscollecte
Extra collecte:
Zondag 5 januari
10:00 uur
Voorganger:
Extra collecte:

Boven Leeuwen
Ds. E. Laseur
ZWO project

Zondag 12 januari
Wamel
10:00 uur
Ds. E. Laseur
Voorganger:
Onderhoud gebouwen
Extra collecte:

Zondag 19 januari
Boven Leeuwen
10:00 uur
Ds. E. Laseur
Voorganger:
Collecte Protestantse Kerk
Extra collecte
Missionair

3

Gemeenteklanken is het kerkblad van de
Protestantse Gemeente West Maas en Waal.
December 2019 - januari 2020

Verschijnt

10x per jaar

Abonnement
15,- euro per jaar
Bankrekeningnummer:
IBAN nr. NL72RABO0373718225
Ten name van: CvK West Maas en Waal
Onder vermelding van: Kerkblad

Eindredactie

PR & Communicatie
Postbus 6
6659 ZG Wamel
Tel. 0487 570946
redactie@pg-westmaasenwaal.nl

Drukwerk

Communicatie Partners
Koningsschot 37
3905 PR Veenendaal
www.communicatiepartners.nl
info@communicatiepartners.nl

Bezorging kerkblad
Tel.
b.g.g.

0487-570946
0487-501781

Volgende kopijdatum
17 januari 2020
21 februari 2020

Verschijningsdata
24 januari 2020
28 februari 2020
dec. 2019 - jan. 2020 nr. 10.

4

Vanuit de kerkenraad

Als ieder mens
Als ieder mens eens herder wilde zijn
voor buur en veemdeling
voor broer en vriendin.
Als ieder mens een engel wilde zijn
op school en werk
of zomaar op straat.
Als ieder mens eens ster wilde zijn
een lichtpunt
op de weg van liefde en haat.
Als ieder mens eens herberg wilde zijn
bij nacht en ontij
voor als wat eenzaam dwaalt.
Dan werd een oud verhaal, een evangelie,
eindelijk weer vertaald naar mensen toe.
Een herder en een engel,
een ster en een herberg,
je stad, je wijk, je school,
iets meer bewoonbaar,
de vrede minder ver.

Anette Sprotte
Uit: Een rode draad, bezinning het hele jaar
door.

Vanuit de
Kerkenraad
Tijdens de afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we afscheid genomen van Wolter
Stroomberg als ouderling-kerkrentmeester.
Gelukkig wil Wolter zich op de achtergrond
blijven inzetten voor het beheer van de
gebouwen. Helaas is er tot op heden nog geen
vervanger voor Wolter.
Dit jaar was Wolter, als kerkrentmeester, ook
lid van het moderamen en vicevoorzitter van
de kerkenraad. Komend jaar zal Herbert van
Schaik die taak, namens de diaconie, op zich
nemen.
Ds. Laseur is bereid om nog één jaar als voorzitter op te treden mits de kerkenraad hierachter staat. De kerkenraad is unaniem van
mening dat het een goede oplossing is als Ds.
Laseur nog een tweede jaar als voorzitter wil
aanblijven. Het moderamen zal het komend
jaar bestaan uit ds. Edo Laseur (voorzitter),
Ank IJzerman (scriba) en Herbert van Schaik
die ook als vicevoorzitter zal fungeren.

Leurdiensten
Aanvankelijk had de kerkenraad besloten om
geen Leurdiensten meer in Wamel te houden,
omdat twee kerkdiensten op één zondag in
dezelfde kerk veel werk met zich meebrengt
voor ons kostersechtpaar.
Hiervoor is de volgende oplossing gevonden;
De kosters van de RK zullen, als er twee diensten op één zondag zijn de taken van Cobie en
Rem voor de Leurdienst overnemen. De kerk
in Wamel blijft in de toekomst dus gewoon
beschikbaar voor de Leurdiensten.
In het preekrooster zal er in de toekomst,
voor zover mogelijk, rekening mee worden
gehouden dat er geen twee diensten op één
zondag in Wamel op het rooster staan.
Nog even en dan is het kerst, dan vieren we

Dominee van de Penningsstraat
de geboorte van onze Heiland. ‘Zonder Jezus
is Kerst mis’, las ik laatst op een poster. Alle
kerstvieringen zijn dit jaar in Wamel.
Op zondag 29 december is er om 10 uur
dienst in Boven Leeuwen, waarin voorgaat ds.
Manuputty, tijdens deze dienst zullen liederen
gezongen worden die u zelf heeft uitgekozen.
De dienst op oudejaarsavond zal traditiegetrouw om 19:30 uur in Dreumel plaatsvinden.
Namens de kerkenraad wens ik u gezegende
dagen.
Ank IJzerman-Hess, scriba

5

Verborgen leegte
En toch voelen ‘geslaagden’ zich ergens als
bergbeklimmers. Ze hebben het ver gebracht.
Maar op gegeven moment moeten ze terug.
Aan de top blijven kan niemand. En de
afdaling voelt ergens ook als onvrijwillig.
Enkelingen vormen daarop een uitzondering.
Zij beginnen ‘de tweede helft’ als ware het
de éérste. Maar vaak met verborgen leegte
in hun binnenste. Die leegte wordt gevuld
met programma. Wat kan helpen bij de
herbeleving van de ‘tweede jeugd’? Vlotte
kleding. Een elektrische sportauto waar het
dak àf kan. Overwaarde van het eigen huis
moet het gevoel van eigenwaarde opvijzelen.
Niet wetend of je op de helft van het leven
bent of er overheen. Hopelijk geeft de
pre-scan dan de broodnodige duidelijkheid.
Het Kind in ons midden

Dominee van de
Penningsstraat!
Niets meer te wensen
Altijd weer kunnen we mensen horen zeggen:
‘We willen meer geld, meer vakantie en kortere
werktijden.’ Een modale één-verdiener kan in
dit goede land geen huis meer kopen. Zo wordt
de mensheid opgeslokt door de race om de
levensstandaard te verhogen. Soms dermate,
dat zowel jonge mensen alsook bijna uitgewerkte ouderen er niet meer tegen kunnen.
In plaats van als maatschappij de verwachtingspatronen bij te stellen wordt de lat niet
zelden nog hoger gelegd. Winnaar is wie zegt:
‘Het is gelukt! Ik ben geslaagd op de werkplek. Financieel alles voor elkaar. Een gezinnetje gesticht. Een eigen woning. Zorgen
maken over de toekomst is iets wat ik graag
aan anderen overlaat. Eigenlijk niets meer te
wensen!’

In een wereld van ‘niets meer te wensen’
en ‘verborgen leegte’ verscheen 2000 jaar
geleden een Kind. Een enkeling leek hierop te
zitten wachten. Eén hunner was de profetes
Anna. Als midden twintiger werd ze vroeg
weduwe. Als midden tachtiger leek ze tot het
interieur van de tempel te behoren. Juist dáár
dag en nacht te zijn was haar lust en leven
(Luc.2:37) …
Misschien zou menig hedendaags mens
zeggen: ‘Gelukkig dat zo’n mensje nog wat
plezier had aan haar geloof!’ En wat kan er
van ons gezegd worden? Nemen we blijdschap over het Kind in ons midden méé? Geeft
Zijn komst toen naar deze wereld zin aan het
leven in het nieuwe jaar 2020? We mogen
dit wonder met elkaar als gemeente blijven
vieren.
Ds. Edo Laseur
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Nader kennismaken

Nader Kennismaken
Afscheid van kerkrentmeester Wolter
Stroomberg
Geboren in Den Ham, Twente, woonachtig
in Boven-Leeuwen, getrouwd met Petra
van Hoegee, samen drie kinderen en drie
kleinkinderen, zie daar het begin van de
doopceel van Wolter Stroomberg.

‘Bij de fusering van de kerken in West
Maas en Waal, in 2004, werd mij gevraagd
ouderling-kerkrentmeester te worden. Het
college van kerkrentmeesters heeft drie
leden: Wim Backer is penningmeester, Allard
van der Steeg doet het secretariaat en ik
vervul de taak van voorzitter. Daarnaast
hebben we nog een vaste adviseur: Gerrit
Fredrik. Voorwaarde is dat de voorzitter
behalve kerkrentmeester ook ouderling is
en dus deel uit maakt van de kerkenraad,
voor de andere twee taken is dat geen
voorwaarde’.

Kerkrentmeesters voeren het beheer
over de materiële zaken van de kerk en
hebben daarmee invloed op het beleid van
de gemeente. ‘Ze zijn bijvoorbeeld ook
verantwoordelijk voor de gebouwen en de
landbouwgronden, die de kerk in eigendom
heeft. Veel kerken hebben hun inkomsten
uitsluitend uit de opbrengst van de jaarlijkse
kerkbalans. Maar West Maas en Waal heeft
ook inkomsten uit pachtgronden en dat
maakt dat de gemeente financieel een
redelijk comfortabele positie heeft’. Het bezit
van de landbouwgronden heeft een lange
traditie, dat gaat eeuwen terug. Het vraagt
tijd om het kerkrentmeesterschap goed te
kunnen uitoefenen, met name in het begin.
Kerkrentmeester ben je dan ook niet voor een

jaartje, het is een keus voor de lange termijn.
Dat de opvolger van Wolter Stroomberg het
maar weet, want: ‘na 16 jaar is het beter als
iemand anders het overneemt. Ik blijf me
nog wel bemoeien met onderdelen van het
kerkrentmeesterschap, maar ik zit niet meer
in de kerkenraad, ik ben geen ouderling meer,
dat is dan voorbij’.
In het dagelijkse leven werkt Wolter in zijn
eenmansbedrijf. ‘Ik had een middelgroot
aannemersbedrijf, met op het hoogtepunt
30 man personeel. En in mindere tijden
waren dat er 10. Gebrek aan opvolging en
de crisis waren uiteindelijk de redenen om
met het bedrijf te stoppen. Gelukkig heb ik
al mijn personeel elders aan werk kunnen
helpen. Daarna ben ik voor mezelf aan de slag
gegaan, want er moet wel brood op de plank.
Ik had bedacht om de kost te gaan verdienen
met het geven van (bouw)adviezen, maar al
gauw kwamen vaste opdrachtgevers weer op
mijn pad, en nu regel ik naast het advieswerk
ook de uitvoering van bouwprojecten. De
werkdruk is nog steeds aanzienlijk, maar het
is niet meer dagelijks van ’s ochtends zes tot
’s avonds tien uur’.

‘De bouw heeft mij altijd getrokken.
Begonnen als opruimer – vakantiewerk. Ik
merkte dat ik liever op de bouw was dan in
de schoolbanken. Na de havo heb ik leren
timmeren, metselen, noem maar op. ’s Avonds
toch weer naar school voor de 4-jarige
avondopleiding tot aannemer. Op mijn 21e
was ik geslaagd en ging ik – verrassend! niet in Nederland aan de slag maar bij een
aannemer op Curaçao. Wonderbaarlijk hoe
dat ging. Het sollicitatiegesprek vond in
Nederland plaats tijdens de lunch, waarbij
ik gewoontegetrouw bad voordat we
gingen eten. Datzelfde deed ook degene
bij wie ik solliciteerde’. En dat onverwacht
gezamenlijke stille moment veroorzaakte
meteen een band: Wolter was zonder verder

Nader kennismaken
vragen aangenomen. Nog steeds is er contact
met mensen op de Antillen en zien ze elkaar
regelmatig, hier of op Curaçao of Bonaire.

‘Petra heeft eerst hier haar opleiding
afgemaakt, ik ben een week terug gekomen
om te trouwen en weer gegaan, daarna
is ze mij achterna gereisd. Zij ging aan de
slag als verpleegkundige in de wijk. Een
paar jaar later volgde, na een jaar elke
week heen en weer vliegen, de definitieve
overstap naar Bonaire. Maar voor Petra
was daar weinig uitdaging in haar werk in
het ziekenhuis, er was niet veel te doen en
dan zijn de dagenlang. ‘Al met al aanleiding
om weer naar Nederland te komen. Daar
ging ik weer aan de slag bij mijn oude
baas, maar het klikte niet meer. Ik was er
weggegaan als loopjongen, en ik kwam terug
als een ervaren werknemer, dat is toch een
andere positie. Tijd voor een nieuwe stap,
het werd tien jaar bij een adviesbureau
in Leidschendam: daar was ik betrokken
bij de realisatie van de (ver)bouw van
verpleeghuizen, kloosterbejaardenoorden
en verzorgingshuizen. Plannen maken,
architecten regelen, een aannemer et cetera.
Ik had inmiddels de wens om voor mezelf
te beginnen. Ik kon toen in Wamel een
bouwbedrijfje overnemen’. Een bescheiden
start met 3 man personeel. ‘We werkten
kleinschalig: verbouwingen, restauraties en
ook kerkgebouwen restaureren.’
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Het gezin betrok een woning in
Maasbommel. En ’s zondags naar de kerk
in Appeltern. ‘Maar onze kinderen hadden
het niet zo op de kindernevendienst. Want
ze waren meestal de enige kinderen. In
Wamel ging dat beter, met meer kinderrijke
kerkdiensten’.
‘Petra mijn vrouw is behalve verpleegkundige
ook natuurgeneeskundig homeopaat en heeft
een praktijk aan huis. Ze combineert dat met
het geven van voetreflexmassage. En ze is
ook groepsleidster op Bronlaak in Oploo, een
antroposofische instelling. Het is een mooi en
intensief beroep’.

‘We hebben inderdaad altijd hard gewerkt.
Maar toch, ik heb ook hobby’s, al kom ik er
weinig aan toe. Klussen, dat zal niemand
verbazen, ik heb veel aan dit huis laten doen
(de oude pastorie in Boven-Leeuwen) maar
ook heel veel zelf opgeknapt. Daarnaast
hou ik ook van fotograferen. Ik kan eigenlijk
niet goed stilzitten’. Een goed signaal om het
gesprek te beëindigen. Maar desgevraagd
is er toch nog een advies voor een nieuwe
kerkrentmeester: ‘Ik zou willen zeggen: denk
niet te lang na als je gevraagd wordt of erover
denkt om tot de kerkenraad toe te treden. Als
we allemaal iets doen dan worden de taken
overzichtelijk en het werk licht’.
Addy de Meij
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Diaconie

Diaconie
ZWO-project 2019: Red een kind
Het jaar 2019 loopt ten einde en dus ook het
ZWO-project “Red een Kind”. We hebben het
afgelopen jaar 3 kinderen gesponsord en
met dit geld kan Red een Kind deze kinderen
en hun gezin de komende 7 jaar nog blijven
ondersteunen. Als bedankje hebben we van 2
kinderen een kerstkaartje ontvangen.

Foebe Inezayayo schrijft: “Hartelijke groeten
en bedankt, dat u zo vriendelijk bent geweest
om te helpen. God zegent u! Ik wil hard leren,
zodat ik naar de universiteit kan.”
Ook Miriam Uwineza groet en bedankt ons.
Ze schrijft verder: “Het gaat goed met me en
mijn cijfers op school zijn voor 90% beter dan
eerst. Ik ben over naar de volgende klas.”
Ze wensen ons allebei fijne kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar!
En namens Red een Kind hartelijk dank voor
uw bijdragen van het afgelopen jaar!
ZWO-project 2020: Casey Troy Foundation
Samen met de diaconie van Rivierenland Oost
hebben we voor de ZWO voor 2020 gekozen
voor een project van de Casey Troy Foundation, een kleine stichting die kansen wil voor
gehandicapte kinderen in Kameroen: Hun
slogan luidt dan ook: ‘Elk kind een kans in

Kameroen.’
De stichting is genoemd naar Casey, nu 15 jaar
en in Nederland geboren en zoon van de voorzitter van de Casey Troy Foundation, Sally
Ebot. Zij kwam als vluchtelinge in Nederland
terecht. Casey heeft t.g.v. een open rug o.a. een
hoge dwarslaesie en zit in een rolstoel. Als hij
in Kameroen was geboren was hij overleden.
In januari 2019 is het malariapreventieproject van de Casey Troy Foundation van start
gegaan met hulp van AFAS.
Malaria is een tropische infectieziekte, die
wordt veroorzaakt door de malariaparasiet.
Deze parasiet wordt door muskieten die
ermee zijn besmet overgebracht. Er zijn vier
verschillende malariaparasieten die ziekte bij
de mens kunnen veroorzaken en er zijn dus
ook vier vormen van malaria. Malaria tropica
is hiervan de meest gevaarlijke en kan onbehandeld binnen enkele dagen tot weken tot de
dood leiden. De andere vormen zijn minder
gevaarlijk, maar kunnen na maanden tot
enkele jaren nog wel koortsaanvallen veroorzaken

Inmiddels hebben al honderden gezinnen
muskietennetten in ontvangst mogen nemen.
In principe krijgen gezinnen met kinderen
en zwangere vrouwen als eerste de netten.
Jonge kinderen en zwangere vrouwen kunnen
ernstiger ziek worden van malaria. Malaria
kan tijdens de zwangerschap ernstiger
verlopen en geeft verhoogde kans op een

Inlia
miskraam.
Ook wordt er uitgebreid voorlichting gegeven
over het voorkomen van malaria.
De speciaal voor dit project aangestelde
preventiemedewerkers bezoeken de gezinnen
in de dorpen met de auto, maar ook met de
brommer, omdat niet alle dorpen per auto te
bereiken zijn.
De reacties van de bevolking zijn geweldig
positief, de mensen zijn blij dat ze netten
krijgen. Als zwangere vrouwen en kinderen
ondanks alle preventieve maatregelen toch
ziek worden dan is er nu ook medicatie
beschikbaar!
We willen als diaconie graag geld inzamelen
voor dit Malariapreventieproject.
Het komende jaar zal ik u verder informeren
over dit project en de Casey Troy Foundation.
Namens de diaconie,
Yvonne

Inlia
“We geven niet op. Nooit.”
“Ik ben heel trots op wat we doen”, zegt
verpleegkundige Alfa de Bruijn, “We laten
mensen niet op straat staan, we blijven hen
de hand reiken, ook als het heel moeilijk is
en alles tegenzit. We geven niet op. Nooit.” Ze
knikt erbij. Zo is het.

De Bruijn, pardon: Alfa (“de achternaam
gebruiken is te afstandelijk, hoor”) werkt nu
ruim een jaar bij INLIA. Ze is nog steeds dolblij
dat ze die stap heeft gezet. Al loopt ze zich de
benen onder het lijf vandaan. Want Alfa was
tot nu toe de enige verpleegkundige bij INLIAprojecten en had dus drie locaties onder zich:
de BBB+ in Emmen, de LVV in Groningen
(voorheen ook BBB+) en de TussenVoorziening in Eelde. Om en nabij zo’n 400 mensen.
Best druk, in je eentje.
“Maar de manier waarop we hier met de
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mensen omgaan, maakt het veel makkelijker
om je werk te doen”, vertelt ze, “Je staat dicht
bij mensen, geeft hen het gevoel dat ze er niet
alleen voor staan. Je werkt met ze samen. Dat
is al winst. Belangrijker nog: mensen worden
door de aanpak hier geactiveerd. En dat

scheelt de wereld. Ook voor hun gezondheid.”
Ze haalt onderzoek aan van Kees Laban, de
internationaal toonaangevende psychiater
en tropenarts die vorig jaar overleed. Laban
toonde aan dat de omstandigheden en regels
in azc’s de gezondheid van asielzoekers
ondermijnen: de gedwongen passiviteit, het
gebrek aan controle over hun situatie en
de jarenlange onzekerheid maken mensen
letterlijk ziek.
Alfa weet er alles van, want ze werkte voorheen zelf in een azc. “Mensen mogen niks
en kunnen alleen maar piekeren. Dat is heel
slecht voor hun gezondheid. Daarbij komt
dat ze afstandelijk benaderd worden. Alsof je
uit moest gaan van slechte wil. Dat helpt ook
niet.” Ze kan zich opwinden over de kortzichtige benadering van vluchtelingen.
“We maken mensen ziek, dat snap ik niet”

“Er is geen visie op omgaan met asielzoekers en al helemaal niet op omgaan met
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Kerkrentmeesters

ongedocumenteerden. Er is alleen het idee
‘we laten mensen zich onwelkom voelen en
dan gaan ze misschien wel weg’. Maar dat
kunnen ze niet, ze worden alleen maar ziek.
We máken mensen daarmee ziek, dat snap
ik niet. Het is dom. Als je als overheid wil dat
mensen perspectief vinden om te vertrekken,
dan moet je ze niet ziek maken. Zelfs enkel
uit economisch oogpunt bekeken, wordt de
samenleving daar niet beter van.”
INLIA heeft in de opvang van de ongedocumenteerden een totaal andere aanpak.
Gasten worden vanaf binnenkomst positief
benaderd en geactiveerd. Ze krijgen respect,
vertrouwen en delen de verantwoordelijkheid
voor de opvang met de medewerkers. Dat
betekent veel voor de mensen. “Je ziet dat het
goed doet. En dat het werkt.” Toch heeft ook
INLIA te maken met obstakels die in de weg
staan van goede gezondheidszorg.

Om te beginnen komen de gasten over het
algemeen binnen zonder medisch dossier. Ze
zijn op straat gezet en weten niet hoe ze medicatie of zorg kunnen krijgen. Diabetici in een
rolstoel, mensen met hartklachten. Gewoon
op straat. Zonder medicatie. Die mensen
weten vaak zelf bitter weinig over hun medische staat en behoeften. Aan Alfa de taak om
het uit te vogelen, overigens zonder dat INLIAaanspraak kan maken op tolken-vergoeding.
Ga er maar aan staan.
Daarbij komt: de gasten in de opvang zijn
onverzekerd en ook onverzekerbaar. Dat
maakt dat vergoedingen voor behandelingen
in het ziekenhuis of elders een bureaucratische worsteling zijn. Het is Alfa een doorn
in het oog. “Soms duurt het maanden voordat
toegang tot zorg geregeld is.” Nog zoiets dat
energie vreet: sommige zorgverleners denken

dat ze niet mógen helpen. Of de keren dat de
geestelijke gezondheidszorg geen aanknopingspunt ziet om een patiënt te behandelen
omdat diens situatie niet stabiel is. “Dat is
echt frustrerend.”
Begrijp haar niet verkeerd: de instanties en
mensen waarmee INLIA samenwerkt zijn
fantastisch. Die doen hun uiterste best. “Soms
duurt het maanden voordat zo’n arts wordt
uitbetaald, maar werkt die wel gewoon door.”
Ze hoopt dat de LVV leidt tot verbetering van
procedures en toegang, nu dat een pilot is die
door de regering is geïnitieerd.
De regering wil hiermee ‘duurzame oplossingen’ bewerkstellingen voor de doelgroep;
dat mensen erin slagen terug te keren naar
hun eigen land, zich legaal vestigen in een
ander land of een verblijfsvergunning krijgen
in Nederland. “De regels werken ons nu
nog tegen. Maar ik hoop dat ze in Den Haag
snappen dat duurzame oplossingen er alleen
komen met fatsoenlijke toegang tot gezondheidszorg.” Dat is een kwestie van afwachten,
maar zoals Alfa al zei: “We geven niet op.
Nooit.”

Hartelijke groet, Helmer Roelofs, Inlia

Kerkrentmeesters

Rode beuk Appeltern.
De rode beuk op de begraafplaats in Appeltern is aangetast door een zwam.
Om toch nog een tijd van deze boom te
kunnen genieten en het risico van omwaaien
te beperken, is de boom aan het einde van
de zomer drastisch gesnoeid. De kroon is uit

Cantorij
gedund en hangen er geen takken meer boven
de kerk. De boom staat er nu weer beter bij.

De laatste loodjes van Kerkbalans 2019.
Nu het eind van 2019 in zicht komt, loopt ook
de actie kerkbalans 2019 ten einde.
Misschien hebt u de bijdrage nog niet overgemaakt, dan verzoek ik u dit voor 31 december
te doen.
Alle gevers van dit jaar hartelijk bedankt voor
de bijdrage.
We gaan ons weer voorbereiden op kerkbalans 2020 en hopen weer op uw bijdrage te
mogen rekenen.
Wim Backer bijdragen administratie

Cantorij
We mogen terugkijken op een geslaagd
concert, zondag 8 december.
De cantorij en het Dameskoor ‘After Eight’
hebben de handen ineengeslagen en een
muzikale middag verzorgd. Het geheel stond
onder leiding van dirigent Lex Bogaers.
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Op het repertoire stond een mix van serieuze en lichtvoetige muziek, variërend van
het ‘Ave Verum’ van Mozart, via ‘I don’t know
how to love him’ uit de musical Hair naar
‘Love is Christmas’, ‘De avond’ van Boudewijn de Groot, tot ‘Oh happy day’ en nog
veel meer. De koren zongen elk afzonderlijk,
maar er stonden ook een paar gezamenlijke
nummers op het programma. Het was een
ongedwongen middagconcert in een sfeervolle kerk in Wamel.
Beide koren lieten zich van hun beste muzikale kant zien. Gerrie Kalisvaart zong onder
begeleiding van Lex Bogaers het mooi lied
‘the Holy city’. Het geheel werd aan elkaar
gepraat door Herman Rekers.
We sloten de middag af door met beide koren
‘Oh happy day’ te zingen, want dat was het
wel.
Een concert wat zeker voor herhaling vatbaar
is.

U hoort nog van ons tijdens de kerstnachtdienst. Dan zingen we traditionele kerstliederen, maar ook wat modernere liederen.
In januari starten de repetities weer.
Woensdag 8 en 22 januari om 19.00 uur in de
kerk in Wamel.
We zijn gevraagd om onze medewerking te
verlenen bij de dodenherdenking op 4 mei
a.s. in Wamel.
En in december volgend jaar willen we het
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Kindernevendienst

kerstoratorium ‘Als Appelbloesem in de
Winter’ uit gaan voeren tijdens een reguliere
kerkdienst.
Kortom: we gaan weer lekker veel zingen.
Renée Peters

Kindernevendienst
Hoi allemaal,
de afgelopen weken hebben we in de kerk
bezoek gehad van Micha. Micha was een
profeet, die al 700 jaar voor Jezus’ geboorte
leefde. Micha vertelt ons dat de wereld soms

donker lijkt, omdat mensen alleen aan zichzelf denken of ruzie maken. Maar hij vertelt
ons ook dat het anders kan, dat het weer licht
kan worden. Dat is fijn hè, maar dan moeten
we wel zelf voor het licht zorgen. Dat kan door
iets voor andere mensen te doen, bijvoorbeeld
voor die oude buurvrouw en door aardig te
zijn voor elkaar, ook voor die soms vervelende
jongen uit de klas... en als het even niet lukt,
mag je het altijd weer opnieuw proberen. Zo
kunnen wij de wereld lichter maken en het
licht doorgeven.

Bij de kindernevendienst zijn we een
lantaarntje aan het maken (om de wereld
een beetje lichter te maken). Iedere adventszondag maken we één kant, zodat we hem
met kerst helemaal af kunnen maken.
En dan is het al bijna...Kerst. Dit jaar vieren
we het Kinderkerstfeest op dinsdagavond 24
december om 19.00 uur in Wamel. We hopen,
dat jullie allemaal mee komen vieren. En ook
vriendjes en vriendinnetjes, opa’s en oma’s,
neefjes en nichtjes mogen mee komen vieren
dat Jezus is geboren om licht te brengen op
aarde!
Bij dit kerkblad zit een envelop. En ook in de
kerken liggen enveloppen.
Hier kunnen gemeenteleden een bijdrage voor
het kinderkerstfeest in doen. Ze mogen deze
envelop gewoon in de collectezak stoppen of
anders afgeven aan iemand van de leiding van
de kindernevendienst. Bij voorbaat dank!
Nou, we wensen iedereen alvast een fijne
kerst en een heel gelukkig nieuwjaar.
Groeten namens de leiding van de kindernevendienst,
Yvonne

30+ gespreksgroep
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 28
januari.
Ben je rond de dertig en lijkt het je leuk om
deel te nemen aan deze avonden dan kun je
contact opnemen met:
Lida de Vree Stam
Telnr.: 06 57575231
Email: fritsenlida@hotmail.com

DuursZaam
Zestigerskring
De zestigerskring is een groep mensen van
60 jaar en ouder die een aantal keren per jaar
samenkomen om te praten over een onderwerp rondom de bijbel, ons geloof en wat het
met ons doet.
Maandag 25 november jl. zijn we weer bij
elkaar geweest en we hebben deze keer met
elkaar gesproken over het tweede hoofdstuk
van het Bijbelboek Ruth, om uiteindelijk te
belanden bij het onderwerp ‘Wetenschap en
Geloof’.
Bent u geïnteresseerd en wilt u ook graag
meepraten, nadenken over geloof en bijbel
en over hoe zich dit verhoudt tot de wereld
waarin we nu leven, neem dan contact op
met Ank IJzerman, tel. 06 2386 5382 of ank.
ijzerman@pg-westmaasenwaal.nl,
maar
aanspreken in de kerk kan natuurlijk ook.
De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag
27 januari om 20:00 uur bij Paul en Els Naber
in Wamel. Iedereen van 60 jaar en ouder is
van harte welkom.

Ank IJzerman

DuurzSAAM
Gratis
Velen van ons hebben (te) veel spullen in
huis en er zijn veel artikelen die we zelf niet
zouden kopen, omdat we weten dat we ze
nooit zullen gebruiken. Het wordt echter wat
anders als we zo’n artikel gratis aangeboden
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krijgen. Dan krijgen we vaak het idee dat we
onszelf tekort doen als we het niet aannemen,
ook al weten we nog steeds dat we het nooit
zullen gebruiken.
Veel winkels maken daar handig gebruik van
door een gratis product aan te bieden als we
een ander artikel aanschaffen. Daardoor lijkt

het product dat we willen kopen opeens goedkoper, want je krijgt er iets gratis bij. (Maar
je trekt in gedachten toch al snel de prijs die
het gratis artikel zou moeten kosten af van de
prijs die je moet betalen voor het product dat
je wel wilt hebben.) Zijn we dan sterk genoeg
om dat gratis product te weigeren of nemen
we het toch maar aan ‘om er iemand anders
blij mee te maken’? Als we het gratis product
wel aannemen geven we het signaal af dat we
het gratis product interessant vinden. Er zal
dan meer van dit product gemaakt worden.
Ook laten we zien dat de actie werkt en dus
zal een vergelijkbare actie vaker worden
gehouden, waarbij meer overbodige artikelen
worden weggegeven. Als we echter duidelijk aangeven dat we het gratis product niet
hoeven, zal de aanbieder eerder op zoek gaan
naar een andere manier van promotie. Dat
kan voorkomen dat veel overbodige spullen
worden gemaakt en dat is de grote winst voor
het milieu: maak geen overbodige spullen.
DUURzSAAMheidstip:
Neem geen producten aan die u niet gebruikt;
ook niet als ze gratis zijn.
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Kerstverhaal

Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@
gmail.com
Bert Wolters, (thema)diaken

oordeel te mogen vernemen.’
Het werd kerstmis, de grote musicus kwam,
de abbé was nog zenuwachtiger dan anders,
de organist en het koor deden hun uiterste
best en iedereen was het erover eens dat de
cantate dit jaar nog schoner klonk dan vorig

duurzaamheid PG Elst

Kerstverhaal
Ooit vond ik het in een bisdomblaadje
achterin de kathedraal van Reims, later kwam
ik het verhaal ook tegen in een bewerking van
Henri Knap: het verhaal van de kerstcantate
verteltdoor Nico ter Linden.
De kerstcantate
Bent u met kerstmis hier, als ik vragen mag?’
vroeg de abbé.

Het was de dorpspastoor een eer en een
genoegen dat de beroemde musicus in zijn
dorp een huis had gekocht om er tot rust te
komen van het jachtige leven in de concertzalen van Parijs. ‘Blijft u met kerstmis hier?’
Ja, de beroemde musicus was van plan de
kerstdagen in het dorp door te brengen.

‘Mag ik u dan uitnodigen voor onze kerstcantate? Ja, dat klinkt natuurlijk heel duur, kerstcantate, wij zijn natuurlijk maar amateurs,
ons koor is niet meer dan een gewoon
boerenkoortje, dat begrijpt u wel. En het orgel
is al even gammel als de organist. Zelf ben ik
ook geen echte dirigent, maar goed, we doen
ons best, en ik stel er prijs op uw vakkundig

jaar.
Na afloop nodigde de abbé zijn hoge gast
uit op de pastorie, hij had zijn mooiste fles
wijn uit de kelder gehaald. ‘En?’ vroeg hij
gespannen, nadat hij de glazen had ingeschonken.
‘Heel goed,’ zei de man uit Parijs. ‘Werkelijk
heel goed. Ik bedoel de wijn.’
‘En de cantate?’

‘Niet goed,’ zei de man uit Parijs. ‘U doet uw
werk zonder twijfel met toewijding, maar
als ik eerlijk ben: de toon is niet zuiver, de
stemmen zitten niet goed onder elkaar, de
tekst is onverstaanbaar, de inzetten zijn
aarzelend, het forte is te hard, het pianissimo
te zacht, de tempi zijn niet constant. Het spijt
mij dat ik u dit zeggen moet, maar u vroeg mij
ernaar.’
Bedroefd sloeg de abbé zijn ogen neer en

Kerstverhaal
tuurde in zijn glas. ‘Het is goed dat u het
mij eerlijk zegt, monsieur. Ik ben ook geen
vakman, ik ben maar een gewone dorpspastoor. Ik kan noten lezen en een beetje de maat
slaan, maar dat is dan ook alles. Ik ben wel
blij dat u zei dat wij ons werk met toewijding
doen. Dat hoorde u er dus wel in?’

‘Jazeker,’ zei de musicus uit Parijs, ‘met toewijding. Alleen vals. Maar laat ik ophouden met
mijn kritiek, liever doe ik u een voorstel. Ik
heb zojuist van mijn dokter gehoord dat ik
het het komende jaar kalm aan moet doen,
zodat ik voor langere tijd in deze contreien zal
vertoeven. Kan ik u misschien van dienst zijn
door volgend jaar kerstmis de directie van uw
koor over te nemen?’

En zo geschiedde. De grote musicus ving
reeds in september met de repetities aan,
de slechtste stemmen gooide hij eruit, een
kennis uit Parijs lapte het orgel op en bracht
de organist van het dorp de eerste beginselen
van behoorlijk orgelspelen bij, en de verwachtingen waren dan ook hooggespannen toen
het weer kerstmis werd.
De abbé zat wat onwennig in de kerk, tussen
zijn parochianen in, vijftien jaar lang had hij
voor zijn geliefd koor achter die lessenaar
gestaan, nu stond de grote musicus daar.
Met een gebaar dat de routinier verried hief
de dirigent uit Parijs zijn slanke handen, het
koor zette als één man in, en zuiverder dan
ooit klonk de muziek door de gewelven. Zo
had de kerstcantate nog nooit geklonken.
Toch was er iets, maar de abbé wist niet wat.
‘En?’ vroeg de musicus. Net als een jaar
geleden waren zij voor een goed glas wijn
neergestreken op de pastorie. ‘En?’
‘Heel mooi, monsieur, heel mooi. Ik weet niet
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hoe u te danken. Woonde u maar altijd in ons
dorp, dan kon u jaarlijks de kerstcantate dirigeren!’

Die nacht kon de abbé de slaap niet vatten en
de abbé wist niet waarom. Hij zei nogmaals
zijn avondgebed, maar het hielp niet. Hij lag
maar in het donker voor zich uit te staren,
totdat plotseling aan zijn voeteneind een
zacht schijnsel zichtbaar werd. De abbé
schrok, daar stond een engel. De abbé vreesde
met grote vreze. Maar de engel zei: ‘Vrees
niet, monsieur l’abbé, ik ben uit de hemel
neergedaald om te zien hoe het met u is. Al
vijftien jaar lang luisteren wij hierboven naar
uw kerstcantate, maar nu laat de Eeuwige u
vragen waarom de muziek dit jaar is uitgebleven, wij hebben niets gehoord.’
Jaren geleden heb ik dit verhaal eens in een
cantatedienst verteld waarin het Westerkerkkoor onder leiding van Jan Pasveer het
Weihnachtsoratorium zong. Ik zei er voor de
zekerheid wel bij dat iedere gelijkenis met
een bestaand koor en een bestaande dirigent
een volstrekt toevallige was en een door de
verteller niet gewilde.
Een dezer dagen kreeg ik bezoek van een
jonge vrouw. ‘Weet u nog dat u een keer in
een cantatedienst een verhaal over een kerstcantate hebt verteld? Daar moet ik u nog altijd
voor bedanken.’
‘Dat vond u mooi?’
‘Ja. Mensen die achter mij zaten vonden het
maar niks, die hadden zeker een echte preek
verwacht, maar voor mij was het evangelie.
Ik weet nog waar ik zat en wat ik aanhad,
die dag. God is aanwezig in de eenvoud, dat
hoorde ik in dat verhaal. Ik zit in de verpleging en alles moet beter en mooier en sneller
en professioneler. Maar of het een verbetering
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Kerstrecept

is? Als je het hart eruit haalt, haal je God eruit.
Ik ben maar een gewoon mens, een eenvoudig
mens, ik hoef me niets te verbeelden. Maar
God werkt door gewone mensen. Ik lees
dat verhaal ieder jaar als ik in mijn eentje
kerstmis vier en ieder jaar ben ik er weer door

ontroerd.’

Kerstrecept
Kerstboom van komkommer, kaas en
wortel

dan valt de piek van de boom.
En dan nog de boomstam. Schil de wortel en
was deze. Snij plakjes van ongeveer 1,5 cm
dik.
De saté prikkers zijn te lang voor de kerstbomen, dus is het handig om de prikker
door midden te knippen, of soms zelfs nog
iets korter, afhankelijk van hoe lang jouw
komkommer is. Knip de botte kant van de
prikker af, zodat je met de scherpe kant kunt
rijgen.
Maak nu een kerstboomvorm van de komkommersliert in je hand. Prik de satéprikker
erdoor. Verdeel de ‘boom’ over je prikker door
wat ruimte te laten. Prik je boom in de boomstam van wortel en plaats tot slot de piek door
je kaasster op de boom te prikken.

Ingrediënten
1 komkommer
1 plat stuk kaas
1 wortel
4 saté prikkers
Instructies
Wij wensen u fijne feestdagen en een
gezegend nieuwjaar.

We maken eerst het lijfje van de boom. Snijd
de uiteindes van de komkommer af. Schaaf
nu dunne plakken komkommer met de kaasschaaf over de lengte.
Nu volgt de piek. Steek 4 sterretjes uit het plak
kaas. Tip: zorg dat je kaas niet te dik is, want

Kerstkleurplaat
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Gemeenteberichten

Gemeenteberichten

Contactpersonen
Appeltern:
Mevr. R. van Eck, tel: 0487-507636, appeltern@pg-westmaasenwaal.nl
Altforst:
Mevr. R. van Bennekom, tel: 0487-541579, altforst@pg-westmaasenwaal.nl
Maasbommel:
Mevr. D. Wijgerse, tel: 0487-561595, maasbommel@pg-westmaasenwaal.nl
Alphen:
Fam. Fredrik, tel: 0487-561437, alphen@pg-westmaasenwaal.nl
Dreumel:
Mevr. D. van Bemmel, tel: 0487-561309, dreumel@pg-westmaasenwaal.nl
Wamel:
Mevr. A. Miedema, tel: 0487-502644, wamel@pg-westmaasenwaal.nl
Beneden Leeuwen:
Fam. Fredrik, tel: 0487-561437, benedenleeuwen@pg-westmaasenwaal.nl
Boven Leeuwen:
mevr. D. van Maurik, tel: 0487-592110, bovenleeuwen@pg-westmaasenwaal.nl

Mutaties
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Mutaties in het ledenbestand

dec. 2019 - jan. 2020 nr. 10

20

Contactgegevens

Predikant
Ds. E.G.H. Laseur
Ds. Penningsstraat 2
6659 AZ Wamel
t: 06-58815820
predikant@pg-westmaasenwaal.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ds. E.G.H. Laseur
Ds. Penningsstraat 2
6659 AZ Wamel
t: 06-58815820
voorzitter@pg-westmaasenwaal.nl
Scriba
Mw. J.A. IJzerman-Hess
Kooimolenweg 5
6621 LA Dreumel
t: 0487-570946
scriba@pg-westmaasenwaal.nl

College van Diakenen
Dhr. A. van der Molen
Zonnewoud 42
6657 DH Boven-Leeuwen
t: 0487-595757
diaconie@pg-westmaasenwaal.nl
IBANnr.: NL96RABO0373736029

College van Kerkrentmeesters
Dhr. W.R.M. Backer
Hofstraat 1
6658 AX Beneden-Leeuwen
t: 0487-593143
kerkrentmeesters@pg-westmaasenwaal.nl
IBANnr.: NL04INGB0000950742

Postadres
Protestantse Gemeente te West Maas en Waal
Postbus 6
6659 ZG Wamel
www.pg-westmaasenwaal.nl

Ds. E.G.H. Laseur

Kerkgebouwen
Boven-Leeuwen
Waalbandijk 19

Koster

Dhr. P. van Maurik
Molenstraat 35
6657 BT Boven-Leeuwen
0487-592110
koster.boven-leeuwen@pg-westmaasenwaal.nl

Wamel

Dorpsstraat 73

Koster

Dhr. en Mevr. van Maurik - v.d. Schie
Ds. Penningsstraat 4
6659 AZ Wamel
0487-501781
koster.wamel@pg-westmaasenwaal.nl

Dreumel

Kerkpad 2

Koster

Dhr. G. Goyer
Hogeweg 9
6621 BM Dreumel
0487-572166
koster.dreumel@pg-westmaasenwaal.nl

