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Kerkdiensten
In navolging op de berichtgeving van de overheid heeft de 
kerkenraad besloten dat alle kerkdiensten t/m 6 september 
afgelast worden. Nu er voorlopig geen kerkdiensten worden 
gehouden willen we u/jou in ieder geval wekelijks voorzien 
van een samenvatting van een preek. U vindt het document 
op de site van onze kerk, onder het kopje Downloads en dan 
‘Zondagsbrief’.
Als u daar behoefte aan heeft kunt u altijd contact opnemen 
met ds. Laseur voor een onderhoud. Of met één van onze 
contactpersonen.



3

Augustus 2020 nr. 6

Gemeenteklanken is het kerkblad van de 
Protestantse Gemeente West Maas en Waal.

4 de jaargang nr. 6
Augustus 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.  0487-570946
b.g.g.  0487-501781

Volgende kopijdatum
28 augustus 2020
2 oktober 2020

Verschijningsdata
4 september 2020
9 oktober 2020

colofon

Kerkdiensten

Extra collecten

Zondag 26 juli
Stichting Isai Ma (I) Yam

Zondag 2 augustus
Kosten kindernevendienst

Zondag 9 augustus
Kosten zondagsbrief

Zondag 16 augustus
KIA zending

Zondag 23 augustus
ZWO project

Zondag 30 augustus
Kosten startzondag/gemeenteavond

Startzondag
Op zondag 13 september willen we om 11 
uur bij mooi weer, een dienst houden, ook 
in Boven-Leeuwen, op het grasveld naast de 
kerk. Iedereen wordt dan verzocht zijn eigen 
stoel mee te nemen en de aanwijzingen te 
volgen van de leden van de kerkenraad.
Ook bij deze dienst zal niet worden gezongen, 
er is er geen toiletbezoek mogelijk en er is 
geen koffiedrinken na de dienst.
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Vanuit de 
Kerkenraad
De kerkenraad is afgelopen maand niet bij 
elkaar geweest, de meeste contacten lopen op 
dit moment via de mail en telefoon.
Kortgeleden heeft John de Vries kenbaar 
gemaakt dat hij aftreedt als ouderling van 
onze gemeente. John verbleef al langere tijd 
voor zijn werk in het buitenland en zal binnen-
kort met zijn gezin Wamel gaan verlaten.
John heeft schriftelijk bevestigd dat hij alles 
wat hem in vertrouwen is medegedeeld, 
in zijn periode als ambtsdrager, ook na die 
periode door hem als vertrouwelijk zal 
worden behandeld. John heeft verklaard dat 
hij aan de gevraagde geheimhoudingsplicht 
zal voldoen.
De kerkenraad wenst John alle goeds en Gods 
zegen toe voor hem en zijn gezin voor de 
toekomst.

Tijdens de vakantieperiode zal er ook iedere 
week een YouTube opname en preek worden 
rondgestuurd met de zondagsbrief.

Ds. Laseur is niet de hele vakantieperiode in 
Wamel. Voor dringende pastorale ondersteu-
ning kunt u altijd contact opnemen met één 
van de leden van de kerkenraad.

Het ligt in de bedoeling om op zondag 13 
september, bij mooi weer, om 11 uur een 
dienst buiten houden, op het grasveld naast 

Ga dan op weg

Ga dan op weg 
en laat hoop en verwachting je leiden
ook al zijn pijn en verdriet
door geen mens te vermijden.
Wees niet bevreesd,
ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.

Ga dan op weg
en ontmoet op je reis medemensen,
geef aan eenieder
al wat jij jezelf toe zou wensen.
Dan, onder ‘t gaan
zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.

Ga dan op weg
en schud af al je twijfels en zorgen,
ga en ontdek
wat vandaag nog voor jou is verborgen.
Houd op het licht
altijd je ogen gericht
dat zal je kracht zijn voor morgen.

Jacqueline Roelofs-van der Linden
(melodie lied 868 Lof zij de Heer)
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de kerk in Boven Leeuwen. Iedereen wordt 
dan verzocht zijn eigen stoel mee te nemen en 
de aanwijzingen te volgen van de leden van de 
kerkenraad.
Ook bij deze dienst zal niet worden gezongen, 
er is er geen toiletbezoek mogelijk en er is 
geen koffiedrinken na de dienst.

Op de vraag of u/jij ideeën en/of aanvullingen 
heeft hoe we het leven van onze gemeente op 
zondag en door de week kunnen verbeteren. 
Zodat de kerkenraad hiermee aan de slag kan 
na de vakantie. Hierop is helaas geen enkele 
reactie binnengekomen.
Kerk zijn begint bij jezelf, waar we met zijn 
allen een steentje aan de toekomst van onze 
gemeente kunnen bijdragen.
Ank IJzerman-Hess, scriba

Dominee van de 
Penningsstraat!

Op een briefje
Menig mens kan beter de weg vinden dan 
anderen. Schijnbaar moeiteloos komt hij waar 
hij wezen wil. Een dergelijk mens doet ergens 
denken aan een woord van de profeet Jesaja 
(30:21): ‘Met eigen oren zul je een stem achter 
je horen zeggen: Dit is de weg die je moet 
volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’

In mijn geval is navigatie zeker geen luxe. Zeker 
als je in vakantietijd ook minder gebaande 
wegen gaat. Soms zouden ook wij van Hoger-
hand op een briefje willen krijgen waar onze 
levensweg loopt. En wat ons op die weg zo al 
te wachten staat. Eenmaal onderweg komt de 
vraag: ‘Volg ik de weg, die me blij maakt?’

Gebaande weg
Of bewandel ik liever de weg van de minste 
weerstand? Ga ik in de praktijk klakkeloos 
mee in het karrespoor van het voorgeslacht? 
Daarin gestimuleerd door deze tekst aan de 
wand: ‘Welzalig de mensen in wier hart de 
gebaande wegen zijn (Ps.84:6b).’ De weg, die 
jou gewezen is. De weg, waarop je veel hebt 
meegemaakt.
Maar komt het hart er nog wel in mee? Of 
zou je een andere richting willen inslaan? 
Vaak probeert de omgeving je dan weer 
bij te sturen. En voeg je je als mens weer in 
het spoor. Maar wie weet waar hij of zij met 
het eigen leven gebleven is? En hoe kom je 
erachter of je het spoor inmiddels niet ergens 
bijster bent?

In de jungle
In dit verband moet ik denken aan een Ameri-
kaanse piloot. Hij werd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog boven Birma (Myanmar) neer-
gehaald. Met de schietstoel wist hij zichzelf 
in veiligheid te brengen. Midden in de jungle 
blijkt hij volkomen de weg kwijt. Tót hij 
iemand tegenkomt, die de weg kent en Engels 
spreekt.
Met zijn kapmes baant de Birmaan een pad. 
De piloot volgt en vraagt: ‘Weet u zeker, dat 
dit de weg is?’ Snoeihard komt het antwoord 
aan bij de piloot: ‘Ik bén de weg, volg mij.’ Het 
doet denken aan dit woord van Jezus: ‘Ik ben 
de Weg, de Waarheid en het Leven (Jh.14:6).’ 
Alleen Hij brengt een mens Thuis bij de Vader.                                        

Dominee van de Penningsstraat
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Tochtgenoot
In Zijn spoor gaan is een zoektocht. 
Soms wringt ‘t onderweg. Zit ongeduld 
als kiezelsteen in de schoen. Begint de 
levenswagen hier en daar te kraken. Maar 
wie als tochtgenoot Hem leert vertrouwen, 
laat Hij niet staan. Onder aanvoering van deze 
Levensgids wensen wij elkaar -dichtbij en 
verder weg- ‘Goede reis en wèl thuis!’                                                                      

Lied voor onderweg
Psalm 121
1 Ik zie veranderingen!!
Het wordt donker in mijn hoofd,
ik zoek naar het licht.
2 Samen met God voel ik me beter,
omdat Hij altijd met me mee gaat.
3 Hij zal me stabiel laten staan.
Hij staat achter me.
4 Hij laat me niet los.
Hij laat me niet in de steek.
Hij waakt over mij.
5 De Heer is mijn oppepper.
6 Hij geeft me de moed om me rustig te houden
als ik in paniek raak.
7 God laat mij sterk staan
Als er veranderingen komen.
Hij is altijd dezelfde.
8 De Heer blijft staan.
Wat er ook gebeurt.
 
Uit de Bajesagenda: Psalm 121 (hertaald door 
M)

Oog voor elkaar
Sinds de laatste kerkdienst op zondag 8 maart 
in Dreumel zijn we niet meer als gemeente 
bijeengekomen. De dienst op het veld onder 
open hemel bij de kerk in Boven-Leeuwen op 
zondag 12 juli vormde de herstart. Het weer-
zien van 50 mensen met muziek en kinderen 
in de kring was in menig opzicht hartverwar-
mend.

Vooralsnog zetten we in deze zomermaanden 
het contact voort via filmpjes op YouTube. 
Op hetzelfde veld hopen we op zondag 13 
september om 11.00 uur elkaar opnieuw te 
ontmoeten. Dan met medewerking van de 
cantorij. In de loop van dezelfde maand zal 
de kerkenraad zich verder beraden op hoe we 
verder gaan.

Met deze recente ontwikkeling staan er nu 
gelukkig weer twee lijnen open om oog te 
houden voor elkaar. Moge het u allen goed 
gaan onder Zijn zegen!
Ds. Edo Laseur  

Nader Kennismaken
Dieneke en Gradus Lam 
Vanaf 2 mei 2020 zijn ze inwoners van 
Beneden-Leeuwen. Verhuisd vanuit hun 
woonplaats Heerewaarden, met een tussen-
stop van een half jaar in Tiel. Een kleine 
afstand, maar een grote stap. En onverwacht 
snel. ‘Want in twee en een halve week was 
onze woning verkocht, wie had dat gedacht. 
Toen was goede raad duur. Want we hadden 
nog geen nieuw huis op het oog. Uiteindelijk 
konden we tijdelijk terecht bij onze jongste 
dochter in Tiel, op de bovenverdieping’. 

Het was nog best zoeken naar een geschikte 
woning, want voor elk huis in Maas en Waal 
staan de kopers in de rij. Uiteindelijk werd het 

Nader kennismaken
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Nader kennismaken

de Akkerstraat in Beneden-Leeuwen en dat 
was een gouden greep. ‘We zijn er heel harte-
lijk ontvangen, het is een levendige buurt 
ook, met gezellige mensen. Nog geen dag spijt 
gehad van onze overstap, geen heimwee.’ Ook 
leuk: we hebben al meer dan een jaar geleden 
kennisgemaakt met de nieuwe kerkelijke 
gemeente. Dieneke: ‘Een paar weken geleden 
vroeg Edo of ik wilde zingen voor de YouTube 
dienst van 19 juli. De hele mini-dienst is toen, 
met organist Hans Vuijk, opgenomen in de 
kerk van Heerewaarden waar wij voorheen 
kerkten’.
Beneden-Leeuwen is ook een centrale plek in 
het land. Handig voor Gradus, die als interi-
eurbouwer weliswaar zijn basislocatie heeft 
in Hilvarenbeek, maar door het hele land 
actief is. ‘Ik heb bijvoorbeeld veel in Hoofd-
dorp gewerkt, en onlangs heb ik de bieb van 
de Rotterdamse Erasmusuniversiteit inge-
richt’. De baan van Dieneke is ook niet naast 
de deur, twee dagen in de week werkt ze in 
een kinderdagverblijf in Rosmalen. 
Weer wél dichtbij zijn de kinderen, Elisa, 
Armella en Cornalijn. Armella woont in 
Beneden-Leeuwen met haar gezin, ze runt 
daar het Thomashuis. En Elisa en Cornalijn 
zijn woonachtig in Tiel. Tel daarbij op de drie 
kleinkinderen, waarvoor Dieneke ook soms 
oppasdienst heeft.  Al die voordelen waren 
er ook in Heerewaarden, maar Gradus en 
Dieneke waren op zoek naar een toekomstbe-
stendige woning. 
Dieneke: ‘We zijn geboren en getogen in 
Heerewaarden. Ik heb daar tot het laatst voor 
mijn moeder gezorgd. Toen ze er niet meer 
was, hebben we de knoop doorgehakt en zijn 
verhuisplannen gaan maken. We zijn zelf-
standige mensen, we vinden dat je naar de 
toekomst moet kijken en daar je woonstijl op 
moet aanpassen. Dat je tot je oude dag weet 
waar je aan toe bent en zoveel mogelijk voor 
je zelf kunt zorgen’. 

Gradus: ‘We hadden in Heerenwaarden een 
meer dan gevuld leven. De zorg voor de 
moeder van Dieneke, het koorleven, vereni-
gingen…  Ik zat bij de EHBO, we zaten samen 
in de doedelzakband als tenordrummer en 
basesdrummer, ook twee van onze dochters 
drumden daar vroeger’.
Daarnaast was er het kerkenwerk in Heere-
waarden (Gradus was daar jeugdouderling), 
dat was heel veel.  Anderzijds verdween 
er ook veel in Heerewaarden: er zijn geen 
winkels, het koor werd opgeheven, de kerk 
werd gefuseerd, de Doedelzakband stopte bij 
gebrek aan leden…
Gradus: ‘In Heerewaarden heb ik de fusie 
van drie kerkelijke gemeenten meegemaakt, 
Rossum, Hurwenen en Heerewaarden zouden 
samengaan. Uiteindelijk heb ik het proces nog 
net tot het einde meegemaakt. Het was echt 
lastig, alle kerken hebben een ander karakter 
en andere prioriteiten. Die van Gradus lag bij 
het jeugdwerk, hij was ook jeugdouderling. 
En hij herkende daar weinig van terug in de 
samenwerking die tot stand moest komen. 
‘Dan is het beter om een andere weg in te 
slaan’, zegt Gradus. ‘Maar we hebben in een 
goede verstandhouding afscheid genomen, er 
zijn nog steeds goede contacten’.  Eenmaal in 
Beneden-Leeuwen is er wel de neiging om van 
alles op te pakken. ‘Ja, vrijwilligerswerk, het 
verenigingsleven, maar voorlopig doen we het 
rustig aan. Eerst maar eens inburgeren’. 
Het was dus belangrijk voor allebei om zich 
behalve in een nieuwe woonplaats, ook thuis 
te voelen in de kerk. ‘Eerst hebben we een 
tijdje gekerkt in Zaltbommel, daar hadden we 
ook kunnen gaan wonen. Daarna bezochten 
we een aantal keren de dienst in Wamel, en 
daar klikte het meteen.  Fijn ook dat West 
Maas en Waal een groeiende kerk is, dat je 
weet: het is nog niet voorbij’. 
Even over vroeger, hoe hebben ze elkaar leren 
kennen. Gradus: ‘Wij woonden allebei in 
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Heerewaarden, in de Variksestraat, vijf huizen 
van elkaar. Ik was heel verliefd op Dieneke. 
Ik kwam daar ook veel over de vloer, haar 
ouders waren mijn tweede vader en moeder’. 

De oma van Dieneke had wel door hoe het 
zat bij Gradus, maar het heeft toch tijd nodig 
gehad, voor Dieneke overstag ging. Dieneke: 
‘Ik schminkte hem met de carnaval, dat gaf wel 
een klik’, glimlacht ze.  ‘En ik nam hem mee 
naar dansschool Bilderbeek in Dreumel, want 
ik vond dat hij goed moest kunnen dansen, en 
hij kon geen maat houden’.  ‘Nu ben ík de beste 
met dansen’, wil Gradus nog wel even kwijt.  
Dan komt Pluis de kat tevoorschijn vanachter 
de gordijnen en dat maakt dat het onderwerp 
van gesprek verandert… 
Waar kijken ze nu naar uit: dat het huis afge-
bouwd is, want daar moet nog het nodige aan 
gebeuren. En feest, ‘op 28 november zijn we 
40 jaar getrouwd!’
Addy de Meij

De nieuwe 
donorwet

In Nederland wachten ongeveer 1000 mensen 
op een orgaan. Elk jaar overlijden 150 mensen 
terwijl ze wachtten op een nieuw orgaan. 
Patiënten die op de wachtlijst staan voor een 
orgaan hebben vaak een matige tot slechte 

kwaliteit van leven. Ze moeten bijvoorbeeld 
steeds naar het ziekenhuis voor nierdialyse, 
of ze zijn bedlegerig en zuurstofbehoeftig 
door slechte longen. 

Wat houdt de nieuwe donorwet in?
Onder de oude donorwet kon u alleen donor 
zijn als u dat actief had aangegeven bij het 
Donorregister. Als u geen keus had vastge-
legd, mocht er geen donatie plaatsvinden.

Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet inge-
gaan. Hierbij wordt gestreefd naar actieve 
donorregistratie. Elke Nederlander van 18 
jaar of ouder wordt gevraagd zijn of haar 
keuze vast te leggen. Hebt u dit nog niet 
gedaan, dan ontvangt u vóór 31 maart 2021 
een brief met dit verzoek. 

Er zijn vier opties: 
1. Ja, ik wil donor worden. U legt vast om 
welke organen/weefsels het gaat.
2. Nee, ik wil geen donor worden
3. Mijn partner of familie beslist na mijn over-
lijden
4. Ik wijs één persoon aan die beslist na mijn 
overlijden

Als u geen keuze doorgeeft, wordt u gere-
gistreerd als ‘geen bezwaar hebbende’. Dit 
betekent dat uw organen na uw overlijden 
gebruikt kunnen worden voor orgaandonatie, 
tenzij uw partner/familie kan aantonen dat u 
geen donor wilde zijn.

Met dit nieuwe systeem hoopt de overheid 
meer levens te redden doordat er meer dona-
ties plaats kunnen vinden. 

Kan iedereen donor zijn?
Ja, in theorie kan iedereen donor zijn. Wel 
wordt er door een arts na uw overlijden 
gekeken welke van uw organen/weefsels 
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Diaconie

geschikt zijn voor donatie. Ze kunnen name-
lijk beschadigd zijn door ziekte of medicatie. 

Wat kan ik doneren? 
U kunt organen en/of weefsels doneren. 
Organen: alvleesklier, darmen, hart, longen, 
lever, nieren
Weefsels: bloedvaten, botweefsel, hart-
kleppen, kraakbeen, pezen, huid, oogweefsel, 
zenuwweefsel. 

Hoe gaat donatie?
Als een patiënt hersendood is of binnenkort 
zal gaan overlijden, overlegt de arts met de 
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). 
Als de patiënt donor is, wordt de donatiepro-
cedure in gang gezet. 

Orgaandonatie is alleen mogelijk bij over-
lijden in het ziekenhuis. Na het overlijden 
krijgt de familie eerst tijd om afscheid te 
nemen. Daarna wordt gezocht naar een 
geschikte ontvanger van de organen en vindt 
de operatie plaats. Het totale orgaandonatie-
proces duurt gemiddeld 10-24 uur. Hierna 
komt het lichaam van de overledene terug bij 
de familie. 
De nabestaanden worden tijdens de proce-
dure begeleid door de orgaandonatiecoör-
dinator. Zes tot acht weken na de donatie 
krijgen zij te horen welke organen er zijn 
getransplanteerd en hoe het met de ontvan-
gers gaat, uiteraard anoniem.  
Weefseldonatie kan ook bij overlijden thuis. 
De uitname van weefsels vindt ook dan pas 

plaats na overlijden. Dit gebeurt in het zieken-
huis of in het uitvaartcentrum, afhankelijk 
van het soort weefsels. Er wordt niets wegge-
nomen op plaatsen die zichtbaar zijn als de 
overledene wordt opgebaard. De totale weef-
seldonatieprocedure duurt gemiddeld 8 tot 
30 uur.  
Indien gewenst, kunnen de nabestaanden via 
het NTS een brief ontvangen met informatie 
over de gebruikte weefsels. 

Als organen of weefsels onverhoopt onbruik-
baar zijn voor donatie, dan kunnen ze gebruikt 
worden voor wetenschappelijk onderzoek. 
Dit kan alleen als de patiënt of familie hier 
toestemming voor heeft gegeven. Anders 
worden ze vernietigd. 

Hoe geef ik mijn keus aan? 
U kunt uw keus invullen op donorregister.nl 
met uw DigID. Ook kunt u een papieren regis-
tratieformulier aanvragen bij uw gemeente of 
het donorregister.

Meer informatie
Als u vragen heeft kunt u bellen met de Donor-
informatielijn: 0900-8212166 (ma t/m vr, 
08.30-19.00) of mailen naar: info@donorre-
gister.nl of vragen@transplantatiestiching.nl. 
Conny Megens-Hopman, huisarts (BIG 
69911154201)

Diaconie

ZWO-project 2020: Casey Troy Foundation
In Bomono (Kameroen) wordt op dit moment 
hard gewerkt aan de bouw van een zgn. 
Greenhouse, een kas, waar jongeren uit 
het Vocationial Center, meewerken aan het 
verbouwen van groente, cassave en fruit 



10 Diaconie

onder leiding van een beroepskracht.
Door de Corona zijn de prijzen van voedsel 
enorm gestegen, maar ook door de nog steeds 
groeiende groep aan mensen die vanuit de 
Zuid West Regio vluchten naar veilige Franse 

regio’s, is er veel meer voedsel nodig dan 
er op dit moment beschikbaar is. Honger 
is een bijkomend gevolg van de Corona in 
Kameroen. Dus de kas is hard nodig. Mede 
dankzij ondersteuning van stichting MUNDO 
CRASTINO MELIORI kon de Casey Troy 
Foundation snel beginnen met de bouw ervan!
Yvonne

Inlia
“Je kunt niet mee gaan zitten snotteren”
Een Ethiopische moeder wordt herenigd 
met haar kinderen, dankzij een gezamenlijke 
krachtsinspanning van INLIA en Goedwerk. 
Een goed nieuws verhaal in twee delen. Deel 1

Deze zomer hebben ze al een band opge-
bouwd; Sabu uit Ethiopië en Anne, perspec-
tiefmedewerker bij INLIA. De oudere Ethiopi-
sche vrouw is de hartelijkheid zelve. Lachen, 
je handen vastpakken, gebaren. Zo probeert 
ze te communiceren. Via gesproken woord 
lukt dat niet; Sabu spreekt enkel een Koesjiti-
sche taal die door de Oromo-bevolkingsgroep 
in Ethiopië gesproken wordt. Het Amhaars, de 
officiële landstaal, is ze niet machtig. 

Vandaag wordt er met hulp van de Goedwerk 
Foundation uit Amsterdam daarom twee 
keer getolkt; eerst van Sabu’s taal naar het 
Amhaars en dan van het Amhaars naar het 
Nederlands. Sabu’s boodschap is zonneklaar. 
In de waterval aan woorden die volgt nu ze 
zich eindelijk verstaanbaar kan maken, is de 
boodschap almaar: “Ik wil terug naar Ethi-
opië, terug naar mijn gezin”.
Sabu heeft nooit gescheiden willen zijn van 
haar kinderen en mist hen vreselijk. Het is 
van haar gezicht af te lezen, zien Anne en de 
collega’s van Goedwerk. Sabu is moeder en 
oma van een groot gezin. Ze heeft geen idee 
of haar kinderen nog leven. Maar ze wil hen 
vinden, desnoods hun graven.

Sabu is een warme vrouw, die graag zorgt. In 
2017 woont ze met haar gezin in de onrus-
tige Oromia-provincie. Er zijn etnische en 
politieke spanningen. Drie van haar kinderen 
zijn lid van een verzetsgroep. Wanneer de 
politieke situatie steeds explosiever wordt, 
is het gezin gedwongen op de vlucht te slaan. 
Iedereen vlucht alle kanten op, ze raken 
elkaar kwijt.  Haar broer weet Sabu veilig op 
een vliegtuig naar Nederland te krijgen. 

Zo landt Sabu in december 2017 als enige van 
haar gezin op Schiphol. Ze vraagt asiel aan, 
maar de IND gelooft haar niet en het wordt 
afgewezen. Haar advocaat gaat zonder succes 
in beroep. Sabu wordt uit het asielzoekers-
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centrum gezet; ze heeft geen recht op rijks-
opvang. Hoe moet ze nu terug zien te komen? 
Zonder geld, zonder reispapieren? Zo komt 
ze bij INLIA terecht en vindt ze onderdak op 
de grote slaapboot in Groningen. Eenzaam 
zonder haar gezin en zonder iemand om mee 
te praten. Eenzaam tussen ruim honderd 
mensen. 

Ze weet niet hoe het met haar kinderen en 
kleinkinderen gaat. Of ze nog in leven zijn. Of 
er nog iemand van haar gezin in leven is. Anne: 
“Gelukkig werken we samen met Goedwerk. 
Zij zijn specialist Ethiopië, dus we hoopten dat 
ze konden helpen. Zowel bij de terugkeer als 
bij het vinden van de familie.” 

Goedwerk Foundation overtreft de verwach-
ting ruimschoots. Niet alleen komt er een land-
genoot mee naar het gesprek in Groningen, 
diezelfde landgenoot reist in de maanden 
daarna af naar Ethiopië als de speurtocht 
naar Sabu’s familie online niet vordert. Hij 
trekt vanaf de hoofdstad Addis Abeba verder 
het land in en weet het nummer van Sabu’s 
zoon te achterhalen. Anne krijgt het telefoon-
nummer door. 

Op de slaapboot van de opvang in Groningen 
noteert Anne het nummer op een briefje, 
pakt een telefoon en gaat met Sabu aan een 
rustig tafeltje zitten. Ze toetst het nummer in 
en geeft zodra de man opneemt de telefoon 
aan Sabu: “Hassan”. Sabu slaat haar handen 
voor haar mond. Als ze de stem van haar zoon 
hoort, stromen de tranen over haar wangen. 

“Het is een moment om niet te vergeten. 
Ik had een brok in mijn keel”, zegt Anne, “Al 
bleef ik natuurlijk professioneel. Je kunt niet 
mee gaan zitten snotteren.” Moeder en zoon 
kunnen van beide kanten nauwelijks geloven 
dat de ander nog leeft. Ze zijn dolblij. Sabu kan 

niet wachten om te vertrekken naar Ethiopië.
“En dan is het verbazingwekkend hoe lastig 
het is om iemand terug te kunnen laten keren”, 
zegt Anne. Zij en collega Juliette van Goedwerk 
zetten er samen de schouders onder, terwijl 
ook IOM (de hulporganisatie voor migratie) 
en de Dienst Terugkeer & Vertrek van het 
ministerie meehelpen. Toch duurt het nog een 
half jaar voordat de reisdocumenten worden 
afgegeven.
Hartelijke groet, Helmer Roelofs, Inlia

Kerkrentmeesters
Abonnement kerkblad.
Het jaar 2020 is al weer 6 maanden onderweg. 
Helaas hebben enkele lezers van het kerkblad 
het abonnementsgeld nog niet overgemaakt 
op de bankrekening van het kerkblad. Deze 
uitgave van het kerkblad is de laatste die u 
ontvangt. Als voor de verschijning van het 
volgende kerkblad het abonnementsgeld van 
15 euro per jaar niet is bijgeschreven op bank-
rekening NL72RABO.037.37.18.225 stopt het 
abonnement van het kerkblad GEMEENTE-
KLANKEN automatisch.  

Karwei geklaard.

Afgelopen maanden zijn onze kerken opnieuw 
geverfd.  Dit was alweer verschillende jaren 
geleden. Eerst Dreumel, toen Wamel en als 
laatste Leeuwen. Het was een heel karwei, 
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waar zelfs hoogwerkers voor de torens aan te 
pas moeten komen. Maar nu zit alles netjes in 
de verf en kan het er weer jaren tegen.  
Wim Backer bijdragen administratie

Cantorij
Omdat er nog veel onduidelijk is over het 
effect van zingen in een groep op onze gezond-
heid, weten we op dit moment ook nog niet of 
we na de vakantie weer kunnen starten met 
samen zingen.
Op 19 augustus om 19.00 uur komen we weer 
bij elkaar in de kerk in Wamel. Dan wordt 
besproken op welke manier we na de zomer 
weer van start gaan. Er zijn wel ideeën om iets 
van ons te laten horen tijdens de startzondag, 
maar op welke manier dat zal zijn blijft nog de 
vraag.
Renée Peters

Kindernevendienst
Hoi allemaal,
Wat was het leuk om jullie weer te zien op 12 
juli in de tuin bij de kerk in Boven-Leeuwen. 
Het was ook al zo lang geleden, de één had 
heel lang haar gekregen, een ander lange 
benen, maar gelukkig kende ik jullie allemaal 
nog ;)

Tijdens die dienst hebben we afscheid 
genomen van Joris de Vree, omdat hij volgend 
schooljaar in Kesteren naar school gaat. 
Wendy had het er met hem over dat hij vast 
andere verwachtingen had gehad van het 
laatste jaar op de basisschool. En dat alle leuke 
dingen die je normaal doet als afscheid van je 
oude school, niet door hadden kunnen gaan, 
zoals kamp of musical. Maar dat de meeste 
scholen toch hadden geprobeerd iets anders 
te organiseren en dat dat soms nog wel leuker 
en specialer was geworden dan andere jaren. 
En zo was het ook een beetje met dit afscheid 
van de kindernevendienst, want wie had nou 
gedacht, dat hij in zo’n gezellige buitendienst, 
heerlijk in de zon een afscheidscadeautje zou 
krijgen. Nou, dat vergeet Joris vast nooit meer 
(en ik ook niet).
Tijdens deze laatst kindernevendienst heeft 
Joris ook nog eens lekker getrakteerd. En 
konden jullie eindelijk even bijkletsen over 
wat jullie allemaal hebben gedaan tijdens de 
corona-tijd. 
En nu is het vakantie en zien we elkaar weer 
een hele tijd niet...dus laten we maar duimen, 
dat het op 13 september weer zo’n mooi weer 
is, zodat we elkaar dan weer in de tuin bij de 
kerk in Boven-Leeuwen kunnen ontmoeten. 
Ik wens jullie een hele fijne vakantie en tot in 
september!
Groet, Yvonne

Jongeren
Jeugdavond
Omdat we elkaar zo lang niet gezien hadden 
en omdat we andere jaren ook iets doen ter 
afsluiting voor de vakantie hebben we op 11 
juli toch met de jeugd gezellig een avondje 
(buiten) bij elkaar gezeten. Met wat lekkers 
bij de koffie/thee hebben we eerst bij gekletst 
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over wat iedereen allemaal deed tijdens de 
quarantaine. De een had nergens last van en 
ging gewoon verder met werken terwijl de 
ander de hele dag thuis zat of het juist extra 
druk had op het werk.
Toen we weer een beetje op de hoogte waren 
van elkaars leven, gingen we een spel doen. 
Carme had een setje kaarten meegenomen met 
vragen als “kun je tegen je verlies?” en “wat 
neem je mee naar een onbewoond eiland?” en 
“wat lust je echt niet?”. Deze vragen moest je 
voor een ander beantwoorden om te kijken of 
we elkaar een beetje kennen. Dit bleek best 
tegen te vallen, maar er kwamen toch leuke 
antwoorden uit.

Later op de avond hebben we nog de barbecue 
aangestoken. We zaten buiten en konden wel 
wat warms gebruiken, dus de hamburgers, 
worstjes en speklapjes gingen er wel in. 
Het was leuk om elkaar weer eens te spreken, 
er werden nog verhalen opgehaald van de 
Moldavië-reis van vorig jaar en we hebben 
gelachen om het spel van Carme. Dus het was 
een gezellige afsluitende avond!
Groet, Geertje en Yvonne

Crisis
Wat is er toch aan de hand, hier op deze aarde,
Alle mensen ziek, het leven heeft opeens geen 
waarde.
De tornado’s verwoesten een land,
Sprinkhanen verwoesten het levensonder-
houd,
Branden verwoesten de natuur en bossen,
Waterstromen verwoesten alles op hun weg,
De corona verwoest ons leven en bestaan.
Het zou de ondergang van de wereld kunnen 
zijn,
Omdat we dan allen ten prooi vallen aan 

magere hein.
Zal God al aan het kijken zijn of aan het zeven,
Wie moet er sterven, wie mag blijven leven?
Maar wees niet bang, de wereld zal niet 
vergaan,
Daar herinnerd de Here ons toch aan.
Want voordat de aarde ten onder gaat,
Laat Jezus zich zien in vol ornaat. 
Monky

Gespreksgroepen
Tijdens de vakantie zijn er geen bijeenkom-
sten van onze gespreksgroepen.
Ank IJzerman

Bijzonder bezoek
Voordat we te maken kregen met het corona 
virus kwamen er ook enkele gemeenteleden 
regelmatig in Wamel bij elkaar om samen te 
knutselen en te handwerken. Jannie Jagten-
berg regelde de laatste ontmoetingen van 
deze Crea Club.

De afgelopen weken is Jannie persoonlijk 
bij veel gemeenteleden langs gegaan om ze 
sterkte te wensen in deze vreemde tijd. Zij 
verraste iedereen daarbij met een creatief 
werkstuk van haar hand, namelijk een ‘kikker’ 
snoep pot. (zie foto). 
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Bedankt Jannie, wat een leuk idee om op deze 
manier de mensen te bemoedigen.
Ank IJzerman

DuurzSAAM
Vriendenprijsje
Recent sprak ik een ondernemer die hard 
was geraakt door de gevolgen van de coron-
acrisis. Wel werd hij regelmatig gebeld door 
andere ondernemers die nu voor het eerst 
graag gebruik wilden maken van zijn exper-
tise, maar daarbij vaak vroegen of dat voor 
een ‘vriendenprijsje’ kon. De betreffende 
ondernemer vroeg of ze daarmee bedoelden 
dat ze hem ook een goede boterham gunden 
en bereid waren meer te betalen dan gebrui-
kelijk. Het bleek dat ze eigenlijk liever wat 
minder wilden betalen.
Een onderhandelaar vond dat je in de winkel 
altijd moest proberen om minder te betalen 
dan eigenlijk gevraagd werd. Hij vond dat je 
je geen zorgen hoefde te maken over wat de 
winkelier daarvan dacht als je besefte hoeveel 
geld je daar zelf mee kon besparen.
Sommige mensen vinden zichzelf heel slim 
als ze in een winkel advies vragen of kleding 
passen en dan hun keuze uiteindelijk op 
internet kopen, omdat dat goedkoper is.
De rode draad door deze voorbeelden is dat 
de ene partij uitsluitend oog heeft voor eigen 
financieel voordeel en zich niet interesseert 
voor de gevoelens van de andere partij. 

Hoe voel je je als winkelier als er meerdere 
klanten per dag geen oog hebben voor jouw 
meerwaarde, maar alleen proberen zo weinig 
mogelijk te hoeven betalen? Of als je werk-
gever meerdere keren per dag langs komt om 
te melden dat hij eigenlijk vindt dat je teveel 
verdient?
Geef je medemensen de waardering die ze 
verdienen. 
En dat vriendenprijsje? Daar moet je niet 
om vragen. Die wordt je door echte vrienden 
aangeboden.

DUURzSAAMheidstip:
Geef je medemensen de waardering die ze 
verdienen.
Bert Wolters, (thema)diaken 
duurzaamheid PG Elst

Pastoraal Centrum
De Herberg ontvangt weer gasten.

Na weken van pastorale zorg op afstand, 
gingen de deuren van Pastoraal Diaconaal 
Centrum de Herberg op 15 juni weer open 
voor gasten. Ze maken gebruik van het 
herstelprogramma. 
Er is hard gewerkt om binnen de richtlijnen 
van het RIVM en de noodverordening van de 
veiligheidsregio een programma te maken. 
Gelukkig beschikken we over twee gebouwen, 
die we intensief gebruiken om te voldoen aan 
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de anderhalve-meter-maatregel. 
Zoals vanouds staat liefdevolle aandacht en 
de pastorale begeleiding centraal. Ook het 
vertrouwde dagprogramma met bijbelkring, 
themaochtend en creativiteit wordt aange-
boden. En natuurlijk is er tijd om op het terras 
te zitten, te wandelen of te fietsen in de prach-
tige omgeving. 
Het herstelprogramma houdt in dat een groep 
gasten op maandag komt en een kleine drie 
weken blijft. Voor iedereen is de lengte van 
het verblijf gelijk. 
Veel mensen verlangen naar een plek om tot 
rust te komen en nieuwe moed en perspec-
tief te ontvangen. Een andere omgeving, geen 
verantwoordelijkheden, een open Bijbel, 
gesprekken van hart tot hart en veel in de 
buitenlucht zijn doet goed. www.pdcdeher-
berg.nl of 026-3342225 

Leurvieringen

Druten, 09-07-2020

Beste mensen,
Hoe gaat het met u? We hopen en wensen 
dat u de achterliggende Corona-episode goed 
bent doorgekomen.
Het lijkt wel alsof de oecumenische Open-
leurvieringen, ineens van de aardbodem 
verdwenen waren, zo stil was het van onze 
kant. Maar u snapt wel dat wij, die eens in 
de maand samenkomen, in het kleine kerkje 

van Leur en dan met oudere mensen, die tot 
de kwetsbare groep voor het coronavirus 
behoren, het onverantwoord vonden om de 
vieringen door te laten gaan. Wij hebben de 
vieringen waarin we elkaar ontmoeten ,rond 
mooie thema’s , erg gemist. We denken dat u 
datzelfde gemis ook zo hebt ervaren en hopen 
u in september weer terug te zien.
Dank alvast aan allen die zich al volop aan het 
voorbereiden waren.
Het lijkt er op dat er nu weer iets meer 
kan. Daarom hebben wij besloten om voor 
september, oktober en november weer 
nieuwe vieringen in te plannen, mits het virus 
niet terugkomt of erger wordt.

Vanwege de 1,5 meter maatregel hebben we 
voorlopig geen vieringen meer in ons mooie en 
knusse kerkje in Leur. De Christoffel parochie 
is bereid gevonden om  voor onze samenkom-
sten, de katholieke kerk in Wamel ter beschik-
king te stellen, omdat deze groot genoeg is om 
de bezoekers op voldoende afstand te kunnen 
ontvangen. Wij zijn daar heel blij mee!
Omdat we in de zomertijd nooit samenkomen 
moet u en moeten ook wij nog even geduld 
hebben voor we elkaar weer zien.
Dat zal dan voor het eerst zijn op 27 september.  
Het thema verklappen we alvast en gaat over 
Vrijheid.

U krijgt voor die tijd van ons nogmaals bericht.  
Instrumentale muziek of zang door een klein 
gezelschap is nu al mogelijk. Maar misschien 
dat we dan met meer kennis weten of we ook 
mee mogen zingen
De ontmoetingen na afloop onder het genot 
van koffie of thee zijn nu taboe maar misschien 
dat dit dan toch mogelijk is buiten.
We kunnen geen van allen in de glazen bol 
kijken en de toekomst voorspellen, maar u 
hoort nog van ons.

Laten we eerst maar vakantie vieren en tot 
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ons zelf  komen en  genieten van kleine dingen 
om ons heen.
Dat wensen wij u toe namens de Open Leur-
groep
Ben de Sonnaville
OPEN LEURWERKGROEP MAAS EN WAAL
 p/a van Heemstraweg 106, 6659 KG  Wamel

Zomerslinger
Om zelf te maken

Het enige wat je nodig hebt is:
-touw
-stofjes
-schaar

Hoe maak je zo’n vrolijke zomerslinger?
Knip of scheur repen van de stof in een lengte 
die je mooi vindt
Knip een stuk touw af
Knoop de repen stof aan het touw
En klaar is je zomer slinger
Echt leuk om samen met kinderen te doen en 
de tuin een vrolijk zomer sfeertje te geven. En 
het is ook nog eens erg simpel om deze zomer-
slinger te maken.
Bron: https://vettt.nl/zelf-een-zomerslinger-
maken/

Viering 12 juli
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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
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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
Mw. L. de Vree-Stam

Hogeweg 2
6659 AJ Wamel 
Tel. 0487-501366
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
Kamer van Koophandel nummer 76352641

Postadres
Protestantse Gemeente te West Maas en Waal

Postbus 6
6659 ZG Wamel
www.pg-westmaasenwaal.nl

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 

Ds. E.G.H. Laseur 

Contactgegevens


