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Kerkdiensten
In navolging van de berichtgeving van de overheid en
nadat bekend werd dat de tweede golf van het corona virus
net zo erg is als de eerste heeft de kerkenraad besloten op
gelijke wijze te handelen als in het voorjaar.
Wat inhoudt dat er met ingang van zondag 8 november
geen kerkdiensten meer worden gehouden.
In de kerkenraadsvergadering van januari zal worden
besproken of het mogelijk is de vieringen in februari weer
op te starten.
De kerkenraad vindt het een gemis dat er geen kerkdienst
meer is in de kerk, we begrijpen dat veel gemeenteleden
de diensten missen.
Iedere week wordt er via de zondagsbrief wel een YouTube
opname rondgestuurd.

Extra collecten
Extra collecten
Zondag 20 dcember
protestantse kerk missiononair
Kerst
KIA kinderen in de knel
Zondag 27 december
Lejofonds
Zondag 3 januari
ZWO
Zondag 10 jan
Voedselbank

Zondag 17 jan
Collecte Protestantse Kerk - Ondersteuning
gemeenten 2021
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Vanuit de kerkenraad
Vanuit de
Kerkenraad

Wij zijn Gods kandelaar
Wij staan in het licht,
het genadige licht van de morgen.
Wij vangen het licht.
Het straalt uit onze ogen,
het wekt hoopvolle gedachten.
Wij worden kandelaars
van dit licht,
herhalen Gods eerste woord.
Waar wij dit licht
hooghouden en verspreiden,
verdampen de grauwe nevels,
worden contouren weer zichtbaar,
herkrijgen mensen hun kleur.
Waar wij dit licht
ontsteken, aanwakkeren,
groeit de hoop zienderogen.
Zo ziet de hemel de aarde graag:
in zijn genadig licht.

Sytze de Vries
Uit: Medemens 2

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering
hebben we uitgebreid gesproken over het wel
of niet houden van kerkdiensten. We hebben
overwogen om in januari weer te starten,
maar het risico dat we halverwege de maand
weer zouden moeten stoppen vinden we te
groot. Daarom hebben we besloten dat er tot
en met 31 januari 2021 geen kerkdiensten
worden gehouden, ook niet tijdens de kerstdagen.
Het risico dat er iemand van ons tijdens een
kerkdienst besmet raakt is misschien klein,
maar zeker niet ondenkbaar.
Op 24 december zal er alléén voor de kinderen
en hun ouders een aangepaste viering zijn in
de kerk in Boven-Leeuwen.
Op 25 december is de kerk in Boven-Leeuwen
van 10 tot 12 open voor mensen die een kaars
aan willen steken en/of een wens in de boom
hangen.
De kerkenraad vindt het, net als veel gemeenteleden, een groot gemis dat er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden.
Al kan er veel niet in deze tijd en moeten we
veel missen, laten we kijken naar wat we wèl
hebben en onze zegeningen tellen.
Als u/jij zich ingeschreven hebt voor de
zondagsbrief ontvangt u/jij deze iedere
zaterdag met daarbij de liturgie en link met
de YouTube opname van de preek.
Verdere berichten uit de kerkenraad:
Jannie van Schaik, die al sinds jaar en dag de
preekvoorziening van de gastpredikanten
regelt, heeft laten weten dat ze hiermee
vanaf januari 2021 gaat stoppen. Annemarie
Dantuma is bereid gevonden om deze taak

Dominee van de Penningsstraat
over te nemen. De kerkenraad bedankt Jannie
voor haar jarenlange inzet. Blij en dankbaar
zijn we dat Annemarie direct gevolg heeft
gegeven aan de vraag of zij Jannie wil gaan
opvolgen.
Jan Visser heeft vele jaren de correspondentie
met de gastpredikanten voor zijn rekening
genomen en gaat hiermee stoppen. Dank ook
aan Jan voor zijn inzet en betrokkenheid.
Een positief bericht is dat Arend Huttinga uit
Altforst, bereid is om de taken van Wolter
Stroomberg als kerkrentmeester over te
nemen.

Namens de kerkenraad wens ik u/jou GELOOF,
HOOP en LIEFDE toe nu en in het nieuwe jaar!
Ank IJzerman-Hess, scriba

Dominee van de
Penningsstraat!
Hoofd omhoog

Een gespierde man zit op een steen. Zijn hand
ondersteunt zijn hoofd. De blik is neerwaarts
gericht. Hier zien we het beroemde beeldhouwwerk ‘De Denker’ van de Fransman
Auguste Rodin (1840-1917). Wie het beeld
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lang op zich laat inwerken, ziet een bezorgd
gestemd mens.
De neiging zou kunnen ontstaan om hem
een hart onder de riem te willen steken. Met
woorden van een lied van Ramses Shaffy
(1933-2009): ‘Hoog, Sammy, kijk omhoog,
Sammy, want daar is de blauwe lucht.’ Met
andere woorden: Zoek de oplossing nu niet
langer meer in jezelf.

Hart naar boven
Grote denkers gaan dikwijls uit van aardse
kennis en ervaringen. In die benadering doet
God tegenwoordig minder mee. In de tijd
van de middeleeuwen werd de wijsbegeerte
beschouwd als de dienaresse van de godgeleerdheid. In het huidige tijdsgewricht zijn de
rollen omgekeerd.
Een overtuigende totaalvisie op het leven lijkt
soms verder weg dan ooit. Menigmaal komt
het hart ook niet echt mee in wat het hoofd
(be)denkt. Het hoofd neigt eerder neerwaarts
en het hart opwaarts. En juist in donkere
dagen voor Kerst lijkt er oog voor een Ster aan
het firmament.

Een nieuwe tijd
De schrijver van de Hebreeënbrief (1:1,2)
geeft op eigen wijze stem aan dit gevoel::
‘Vroeger sprak God op allerlei manieren tegen
onze voorouders, via de profeten. Maar nu
Gods nieuwe tijd begonnen is, heeft Hij tegen
ons gesproken via zijn Zoon.’ En die tijd is nú!
Juist in deze periode waarin kerk en geloof
noodgedwongen op afstand beleefd worden,
is de boodschap van Kerst een extra blij
makende. Zeker gelet op één van de erenamen
van het Kind van Kerst: Immanuël. God met
ons. Ja, onder alle omstandigheden. Wat ook
gebeurt.
Jezus Christus, Zoon van God en Zoon des
mensen, heeft laten zien wie God en wie de
mens is. Ja, in het Kind ons geboren, de Zoon
Dec. 2020 - Jan. 2021 nr. 10

6

In memoriam

ons gegeven, nodigt God ons uit om het hoofd
omhoog en het hart naar boven te richten.
Een soms ongedachte benadering voor menig
denker.

Dagteksten
Op weg naar Pasen en Pinksteren reisden
bijbelteksten mee met de zondagsbriefontvangers. Op weg naar Kerst is dit wederom het
geval. In de adventstijd vormt het trefwoord
‘gave’ de rode draad. Niet voor niets wordt het
leven gave van God genoemd.
De hoogste liefdesgave van God vieren we
met de geboorte van de Zoon: Jezus. In neerslachtig makende tijden is het geweldig om de
blik weer meer opwaarts te heffen. Er is licht
aan het eind van de tunnel. En zo leggen we de
weg af naar het nieuwe jaar.
Kerkdiensten
In de zoektocht naar hoe we elkaar gezond
kunnen houden voor zover dit van ons afhangt,
ervaart menigeen het middel soms als erger
dan de kwaal. Het hernieuwde besluit van de
kerkenraad om kerkdiensten op zondag stil te
leggen is uitermate ingrijpend.
Daaruit vloeit gemis van viering van Avondmaal en Doop voort. Daarnaast is ook de
zang van de cantorij op feestdagen, mede ter
ondersteuning van die der gemeente, noodgedwongen verstomd. Op scholen geldt er
inmiddels ook een aangescherpte bepaling.

Hoe nu verder?
Aan de vooravond van het griepseizoen in
de on(der)verwarmde kerkgebouwen doen
beperkingen op (voortgezette) vormen van
samenzijn zich gevoelen. Alleen engelenzang
in de buitenlucht van de Kerstnacht zou aan al
deze voorschriften ontkomen zijn.
Dit jaar krijgen woorden van het aloude kerst-

lied ‘Stille nacht’ extra dimensie. Evenals Pasen
en Pinsteren zal Kerstmis nu een huiselijke
viering in het hart zijn. Ondanks de omstandigheden u allen gezegende feestdagen en een
heilzaam 2021 gewenst!
Ds. Edo Laseur

In memoriam
Jan Willem Bosschaart
Op maandag 9 november 2020 is hij heengegaan in de leeftijd van 94 jaar. Hij werd
verzorgd in het Sint Elisabeth te BenedenLeeuwen.
In hem gedenken wij een oom en oudoom, die
in Geldermalsen geboren werd als jongste in
een gezin met vier kinderen.
Na de opleiding aan de technische school voor
metaalbewerking in Tiel werkte hij drie jaar
bij de marine. Daarna werkte hij 13 jaar bij het
spoor en daarna tot aan zijn pensioen bij de
PTT.
Op 17 augustus 1951 trouwde hij met Sjaan
van Gessel. Na de jaren in Zennewijnen
woonden zij in serviceflat ‘De Batouwe’ te Tiel
van 2002 tot 2015.
Nadat zijn vrouw hem in april 2012 ontvallen
was, verhuisde hij uiteindelijk naar BenedenLeeuwen. Daar genoot hij met volle teugen
van gezelligheid bij Kees en Bertha de Wit. Zij
hebben hem jarenlang met liefdevolle zorg en
aandacht omgeven.
In dit bijna voorbije kalenderjaar boette hij
gaandeweg in aan vitaliteit. Toch verstond hij
de kunst om telkens weer wat van het leven
te maken.
Op de weg van het geloof was hij geraakt door
de boekenreeks ‘Het verhaal gaat’ van Nico ter
Linden.
Het afscheid vond vrijdag 13 november 2020
in crematorium de Linge te Tiel plaats op basis

Nader kennismaken
van Psalm 23. Verder klonken er liederen
zoals ‘Waarheen, waarvoor’, ‘Abba, Vader, U
alleen’ en ‘The Rose’.
Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn!
Ds. Edo Laseur
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kerkenraad aanzat. Ik vertelde wat ik deed.
“Wel, dan ben je dus adviseur”, zei de PKNvertegenwoordiger. ‘Dat je niet denkt dat ik
deze titel zelf heb bedacht’, wil Gerrit maar
zeggen.

Annie en Gerrit Fredrik – Pasman
Aanleiding voor deze nadere kennismaking:
40 jaar kerkenwerk van Gerrit Fredrik: 28
jaar kerkvoogd/kerkrentmeester/ouderling
en 12 jaar actief als adviseur bij dezelfde
instantie.

Kerkrentmeesters voeren het beheer over
de kerkgemeenschap. De gelden, de gronden
en de administratie daaromheen. Het onderhoud van de kerken, de begraafplaatsen;
de verantwoordelijkheid dat de hele organisatie daarvan naar behoren reilt en zeilt.
De gemeente bezit ook land en dat wordt
verpacht. ‘De opbrengst daarvan, in combinatie met kerkbalans en collectes maken dat
de kerk nét ‘kiet’ speelt’, aldus Gerrit.

‘Ik begon in 1980 aan de Maaskant, in toen nog
de Hervormde Kerk Altforst c.a.. De afspraak
was voor vier jaar, maar het werden er 28. In
2008 stapte ik er uit, en met mij nog anderen.
‘Je laat ons toch niet helemaal in de steek’, was
toen de hartenkreet vanuit de kerkenraad.
Daar kon Gerrit geen nee tegen zeggen, maar
wel onder voorwaarden: ‘ik vergader mee, ik
denk mee, ik mag ideeën aandragen, invloed
uitoefenen, maar ik ben niet meer uitvoerend. Bij een kerkvisitatie van het landelijk
PKN-bureau werd gevraagd waarom ik bij de

‘Oorspronkelijk waren er vier regio’s dat
was in de tijd van de Streekgemeente Maas
en Waal. Met de komst van ds. Laseur is ook
onze gemeente weer zelfstandig geworden.
Het is goed dat er een nieuwe organisatie is
gekomen. Alleen jammer dat de kerken aan
de Maaskant gesloten zijn maar het kon niet
anders, er kwamen gewoon geen mensen
meer naar de kerk Het is prima zoals het nu
is.
Niet alleen Gerrit Fredrik is actief in het
kerkenwerk, ook zijn vrouw Annie kan niet op
haar handen zitten. Naast het kerkrentmees-

Nader Kennismaken

Is tegenwoordig de administratie grotendeels
geautomatiseerd, vroeger was dat anders. De
acceptgiro’s van de kerkbalans uitprinten,
stapeltjes maken, ook met andere correspondentie ging dat zo, en rondbrengen op
de fiets. ‘Door de jaren heen werd de administratie steeds ingewikkelder, blij dat we er
vanaf waren, ik heb het acht jaar gedaan’. ‘De
boekhouding hield ik bij in zo’n breed tabellarisch kasboek. Soms zat ik ‘s nachts nog door
te werken om de berekeningen kloppend te
krijgen, maar ik kwam er altijd uit’.

Dec. 2020 - Jan. 2021 nr. 10
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Nader kennismaken

terschap van Gerrit zijn beiden bedreven in
van die kerkendingetjes waarvan mensen
misschien wel denken dat ze vanzelf gaan.

Een selectie. Beiden zijn contactpersoon
namens de kerk voor Alphen (hun vorige
woonplaats). Een bloemetje brengen als
iemand ziek is, of iets feestelijks heeft te
vieren, zomaar eens even langs gaan bij de
80-plussers, vinger aan de pols…
Allebei helpen ze mee met poetsen, zodat
nieuwe statushouders in een schoon huis
terecht komen. Gerrit maakt het rooster voor
de organisten. Annie verzorgde jarenlang de
kindernevendiensten in Alphen en Appeltern.
Vroeger de kerk in Appeltern schoon houden,
samen met Bets Honders. Gerrit houdt ook de
begraafplaats in Boven-Leeuwen bij, snoeien,
grasmaaien, harken,
controleren of de
graven er netjes bijstaan. En muzikaal zijn de
Fredriks ook: ze zingen graag, bij de cantorij
en bij zangvereniging Amicitia, bij de laatste
al zo’n 20 jaar.

Nostalgie
Nog in de Maaskanttijd: In Alphen, kerkblad
De Klepel samenstellen, letterlijk: ‘Het krantje
bestond uit drie A-viertjes, die elk afzonderlijk op stapeltjes lagen. Samen met een groepje
liepen we rondjes om de tafel, blaadjes van
de stapeltjes pakken en de laatste sloeg er
een nietje erin. Dat was altijd heel gezellig,
het gebeurde altijd bij ons’, zegt Annie. ‘En
daarna brachten we alles soms rond op de
fiets’. Gezellig was en is het toverwoord bij
alles wat ze doen. Zelfs de sufste klusjes
hoeven niet vervelend te zijn, zo kijken ze er
allebei tegenaan.
Ook een mooie herinnering, Gerrit: ‘ik heb
ook meegewerkt aan het begeleiden van de
renovatie van de kerken in Alphen en Appeltern. Dat was in de periode 1982 - 1985.
Dat ging toen veel makkelijker dan nu’. Zo

kwam door het persoonlijke initiatief van
de aannemer onbedoeld, een fiks podium
in de kerk van Appeltern. ‘Want’, aldus de
aannemer, ‘de kerstviering van de school
vindt hier altijd plaats, en dan moet er voor al
die kinderen plek zijn op het podium. En het
werkte perfect, had hij goed gezien’. ‘Maar wat
zo leuk was, het gebeurde gewoon, daar lag
geen architectonisch ontwerp aan ten grondslag; de aannemer wist gewoon wat nodig
was. Want de kerk was altijd tot de nok toe
gevuld bij de kerstvieringen’.
Sinds zes jaar wonen Annie en Gerrit Fredrik
in Beneden-Leeuwen. Van het buitengebied
naar de bebouwde kom: we hadden niet
gedacht dat het ons zo goed zou bevallen.
Gerrit is in Alphen geboren, zijn ouders komen
er ook vandaan. Annie komt uit Overijssel, uit
het buitengebied van Raalte, van een kleine
boerderij. Hoe ze elkaar hebben ontmoet.
‘Een zus van Gerrit ging met een broer van mij
trouwen’, zegt Annie. En van een bruiloft komt
een bruiloft, zo werkte het wel.

‘We hebben twee zoons: Antwan en Jeroen,
twee schoondochters en vier kleinkinderen,
ze wonen in Wijchen en in Culemborg. Vanaf
januari gaan we in Culemborg één dag per
week oppassen, bij de jongste telg die nu
acht weken oud is. ‘Een móói manneke’, zegt
Gerrit.

‘Ruim 36 jaar hebben we de kost verdiend
met een champignonkwekerij. Met drie
kweekruimtes konden wij toen goed rondkomen’, zegt Gerrit. De oogst van de champignons kostte veel tijd, ook Annie werkte mee.
‘Want champignons groeien altijd maar door,
dat maakte dat champignons plukken hollen
en stilstaan was’. Gelukkig waren er ook vaste
oproepkrachten, en ook de moeder van Gerrit
plukte tot haar 80e nog mee. ‘Ook hielpen

Collecten
wij elkaar als collega kwekers. In Maas en
Waal waren wel 20 champignonkwekerijen.
En iedereen bracht met zijn eigen vrachtwagentje of aanhanger de oogst naar de veiling in
Zaltbommel’. ‘Maar uiteindelijk was de champignonteelt niet meer rendabel, de grondstoffen werden steeds duurder; toen hebben
we de kwekerij opgedoekt’. Gerrit ging daarna
tot zijn pensioen als logistiek medewerker op
de vorkheftruck bij de veiling in Zaltbommel.
Staan champignons nog regelmatig op het
menu: ‘Mwah… misschien met de kerst of zo,
het is nooit dagelijkse kost geweest’.
‘Van de kwekerij in Alphen zijn we verhuisd
naar de Dahliastraat in Beneden-Leeuwen.
We zijn nu heel veel buiten, veel wandelen,
fietsen…. Een prima plek om te wonen, de
bieb om de hoek en de winkels vlakbij. En…
hoe het allemaal samenvalt: ‘de buurvrouw
uit Alphen, die wel 25 jaar hielp met het
champignons plukken woont nu weer naast
ons, beter kan het niet. Ook leuk voor als we
oud worden’, grinniken ze allebei.
Addy de Meij
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ook altijd 50 euro extra over naar het betreffende doel van de extra collecte. Vanaf het
begin van de corona in maart maken we 100
euro over naar ieder doel, dit bedrag komt
overeen met wat we gemiddeld overmaken
aan deze doelen (collecte+50 euro).
Voor de kerkvoogdij betekent dit dat die 50
euro overmaakt aan het extra collectedoel
(gemiddelde van het normaal opgehaalde
collectegeld).
Graag wil ik namens de Diaconie en de Kerkvoogdij nog een keer de mogelijkheid onder
de aandacht brengen om het collectegeld over
te maken naar ons.
Velen van u hebben hier al meerdere malen
gehoor aan gegeven waarvoor onze hartelijke
dank.
Diaconie NL96RABO0373736029
Kerkvoogdij NL04INGB0000950742
overmaken o.v.v. collecte
Nogmaals dit is geheel vrijblijvend
Namens de Diaconie en Kerkvoogdij wens ik
iedereen veel kracht en gezondheid toe zeker
nu in deze donkere periode voor kerst.
Lida de Vree

Kerstcollecte
Collecten
Beste gemeenteleden
Zoals u in eerdere zondagsbrieven al heeft
kunnen lezen, is er de mogelijkheid om de
extra collecte zelf over te maken naar het
desbetreffende doel. Het rekeningnummer
staat er dan bij vermeld (bijv. voor kerk in
actie).
Als Diaconie maken we naast het collectegeld

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te
weinig eten... Zo wachten duizenden bange
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op
de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen
bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel
wind staat. Medische zorg is er nauwelijks,
ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s
en chronische zieken. Er is geen hulp voor
getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is
veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Dec. 2020 - Jan. 2021 nr. 10
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Kindernevendienst

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie
vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst
worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel
en water en een pakketje kleding. Ook krijgen
ze informatie over hun procedure en hulp bij
het aanvragen van documenten. Kinderen
krijgen les op een veilige plek buiten het

kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen
structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.
Kom ook in actie en geef in de collecte! Geef
licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!
Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage
over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online.
Hartelijk dank!

Kindernevendienst
Hoi allemaal,

En nou is het alweer bijna kerst! Vinden jullie
het ook zo raar dat we juist nu niet in de kerk
komen om samen iedere week een kaarsje
meer aan te steken om zo “af te tellen” tot
kerstmis.

Maar omdat we dat nu niet allemaal samen
kunnen doen, hebben jullie voor thuis alle-

maal een adventskalender of boekje gekregen.
Weten jullie wat advent betekent? Het betekent “komst”...en wij wachten op de komst van
het kindje Jezus. En in die adventskalender/
boekje staan verhaaltjes of andere leuke
dingen die te maken hebben met het goede
nieuws van kerst, het feest van de geboorte
van Jezus. Zijn komst is het beste nieuws van
de wereld.

Dit gedichtje stond ook in het advents-boekje:
Advent
Advent is kijken naar wat komt:
“Zie je al wat?” - Je wacht nog even
maar je weet: de vrede komt!
God verrast, Hij geeft het leven.
Advent is uitzien naar het licht.
“Zie je al wat?” - Een ster zal stralen

Jeugd
en de hemel brengt bericht:
Laat een lach je dag bepalen!

Advent is leven met een lied.
“Zie je al wat?” - Je zult het zingen:
God vergeet de mensen niet
en hij laat zich steeds weer vinden!

Hartelijke groeten namens de leiding van de
kindernevendienst,
Yvonne

Jeugd
We weten allemaal wel, dat de jeugd er
niet rouwig om is, dat we in deze coronatijd niet naar de kerk kunnen. Maar omdat
we elkaar al zolang niet hebben gezien en
ik ook hen in deze adventstijd toch iets van
ons geloof wilde meegeven, heb ik ook voor

de jeugd een adventskalender gemaakt, met
voor iedere dag een nieuw blaadje met een
gebedje of verhaaltje, spreuken van “visje”,
DIY, receptjes, maar ook christelijke moppen.
Ik heb geprobeerd iets te maken dat de jeugd
ook aanspreekt en hoop dat dat een beetje
gelukt is. Ik wacht de reacties af ;)
Yvonne
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Diaconie
Van de diaconie:
Clothing4U:
Misschien weet u het nog, dat we vorig jaar
in september kledingpakketten van de stichting Clothing4U hebben gedoneerd aan de
vluchtelingenkinderen in onze gemeente.
Maar hoe werkt die stichting ook al weer?
Clothing4u redt nieuwe kleding die kledingbedrijven en winkels wegdoen of willen
doneren en deelt deze uit aan Nederlanders
die onder de armoedegrens leven. Zodat ook
zij zich mooi en waardig kunnen voelen in
gloednieuwe (merk)kleding. Deze kledingpakketten kunnen worden aangeschaft en
uitgedeeld door kerken, bewindvoerders,
gemeentes en andere instanties die armoede
in kaart brengen. Deze pakketten kosten dan
€39,33 (incl. btw) maar er zit voor wel €350
aan kleding in: Elk pakket bevat altijd in ieder
geval schoenen, 1-2 broeken, 2-3 truien, 2-3
t-shirts, een jas en nog wat leuke extra’s. En
de kledingpakketten worden met een pakketdienst aan huis bezorgd vanwege de schaamte
die sommige mensen hebben om hiervoor in
een rij te moeten staan.
Ook dit jaar wilde de diaconie weer graag
mensen/kinderen blij maken met zo’n pakket.
Nu kozen we ervoor om pakketten aan te
vragen voor de mensen in onze gemeente, die
gebruik maken van de voedselbank. En omdat
dat er (gelukkig) niet zoveel zijn, hebben we
ook gedacht aan de kinderen van gezinnen
in onze gemeente, die nèt niet in aanmerking komen voor sociale voorzieningen als de
voedsel- en kledingbank (en een beetje hulp
daardoor misschien nog wel harder nodig
hebben). Uiteindelijk hebben we 68 pakketten
aangevraagd en van en via contactpersonen
kregen we hartverwarmende reacties:
Dec. 2020 - Jan. 2021 nr. 10
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Diaconie

“Blije gezichten hier tijdens het uitpakken van
het kledingpakket, heel erg bedankt!”
“Wow, net het pakket van Clothing4U
ontvangen, wat een geweldig pakket!” (Deze
moeder was extra blij, want het kind begon
die week op een nieuwe school en kon zo echt
een verse start maken).
“Wat super, mijn zoon paste de jas, de hoodie,
het sport-shirt, enz. Hij is zoooo blij. Heb hem
nog nooit zo blij gezien. Dit scheelt hem 2
maandsalarissen werken bij de Jumbo.”
“Mag ik jullie hartelijk bedanken. De tranen
staan in mijn ogen. Pff, wat een pakketten!”
“Heel erg bedankt en een hele dikke knuffel
van een blije moeder.”
“Ik heb het pakket ontvangen. Wat super
veel!!”
Dus het was weer fijn om als diaconie zoveel
mensen blij te kunnen maken.
Huisje in Dreumel:
Op 9 december hebben we weer met een paar
mensen een knus klein huisje in Dreumel
schoon gemaakt voor een vrouw uit Soedan,
die met haar 4-jarig dochtertje half december
hier is komen wonen. Ze woonden in Egypte
als vluchteling en zijn met een groep andere
vluchtelingen naar ons land is gekomen. De
groep is over verschillende gemeenten in
Nederland verspreid.
Samen hadden we ook weer een heleboel
spullen verzameld om dit huisje voor haar in
te richten, o.a. stoelen, serviesgoed, pannen,
beddengoed en een klein fietsje. En weer
was er een gulle gever, die naar de winkel is
geweest en daar alle spullen van de lijst kocht,
die nog nodig waren. Helemaal geweldig!
Tijdens het poetsen kwam een aardige buurvrouw ons thee brengen. Hopelijk zijn de
mensen in de buurt ook zo aardig voor de
vrouw uit Soedan, zodat ze zich hier snel thuis
voelt.

ZWO:
De opbrengst van de ZWO-acceptgiroactie van 2020 is €952,- Een mooi bedrag
waarmee de Casey Troy Foundation weer
wat kan betekenen voor de gehandicapte
kinderen in Kameroen, dus allemaal hartelijk
bedankt voor uw bijdrage!

Als nieuwe ZWO-project voor 2021 heeft
de diaconie gekozen voor Nationaal Fonds
Kinderhulp. Deze organisatie vindt dat ieder
kind erbij moet kunnen horen. Voor ruim
300.000 kinderen die in Nederland in armoede
opgroeien is dat helaas niet vanzelfsprekend.
Zij voelen zich regelmatig buitengesloten en
hebben vaak volwassen zorgen. Kinderhulp
is er voor hen, als ze nergens anders terecht
kunnen. Met hulp van donateurs, sponsoren en vrijwilligers, helpt Kinderhulp deze
kinderen met bijvoorbeeld zwemlessen, een
dagje uit, een tweedehands fiets, een Sinterklaascadeautje of een bijdrage voor een opleiding. Simpele dingen die voor veel kinderen
heel gewoon lijken, maar voor kinderen in
armoede een groot verschil maken.
Het komende jaar zal ik u in dit kerkblad
steeds wat vertellen over wat Nationaal Fonds
Kinderhulp zoal doet. Dus tot de volgende
keer.
Hartelijke groet namens de diaconie,
Yvonne Stuiver

Inlia

Eén misstap en je wordt beschuldigd van
blasfemie
Christelijke familie uit Pakistan procedeert
voor hun leven - Deel 1

Inlia
Asielzoekers die maar door blijven procederen; het is een bekend verwijt. De familie
Masih blééf inderdaad procederen. Want
terugkeer naar Pakistan was levensgevaarlijk
voor hen als christenen, beschuldigd van het
beledigen van de Koran.

“We hadden al besloten zelfmoord te plegen
als we terug zouden moeten”, Omar Masih
zegt het feitelijk, geen spoortje van drama.
“Weet je wat ze in Pakistan doen met christelijke vrouwen die de Koran of de Profeet beledigd zouden hebben? Die worden geslagen,
verkracht en naakt door de straten gevoerd.
En dan meestal doodgemaakt. Dat is normaal
daar.” Dan liever zelf de dood kiezen. Zover
kwam het gelukkig niet.

Het verhaal van de familie Masih begint
in 2014. De dan 29-jarige Omar heeft een
boekwinkel in Faisalabad, de derde stad van
Pakistan. De winkel, 36 jaar eerder geopend
door zijn vader, staat in de buurt waar hij
opgroeide. Omar kent de mensen, de mensen
kennen hem. Hij is geliefd. Vader is overleden,
moeder leeft nog en woont bij Omar en zijn
echtgenote in.

Het welgestelde gezin behoort tot de minieme
christelijke minderheid in de islamitische
republiek. In de buurt zijn er geen religieuze spanningen. “We leefden met en tussen
de moslims.” Omar verkoopt graag Korans:
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commercieel aantrekkelijk, want ze verkopen
goed en er zit een mooie winstmarge op. Als
hij een Koran pakt, wast hij eerst zijn handen.
Om respect te tonen. Niets wijst erop dat het
op 16 oktober 2014 helemaal mis zal gaan.
Die dag zijn er boeken geleverd. Ze staan in
stapels op de grond als een islamitische geestelijke binnenstapt. Hij vraagt om een boek
dat bovenin de kast staat en Omar gebruikt
een van de stapels als opstapje. Letterlijk een
misstap: op de stapel ligt een Koran. De man
ontsteekt in woede. Hij scheldt en slaat. Er
komt publiek op af. De man roept hen op mee
te doen. Omar wordt geslagen, geschopt. Een
bevriende winkelier helpt hem via de achterdeur te ontkomen.

Het is de enige die durft te helpen. Omar is er
nóg door geschokt: “Iedereen daar kende me,
heeft me zien opgroeien.” Hij vlucht, eerst naar
huis, dan met vrouw en moeder halsoverkop
verder naar schoonfamilie. Want inmiddels
rukt een woedende meute op naar zijn huis.
De winkel is dan al in brand gestoken. Pand
en inventaris gaan in vlammen op. Het huis
wordt aan gort geslagen.

Na twee dagen belt zijn zus uit een andere
stad, smekend: “Kom hiernaartoe, je wordt
daar vermoord.” Het gevaar is reëel. En inmiddels is er ook nog aangifte gedaan wegens het
beledigen van de Koran. Daar staat de doodstraf op. Getuige bijvoorbeeld de zaak van
Asia Bibi (in 2010 tot de doodstraf veroordeeld, kreeg uiteindelijk asiel in Canada) of
die van hoogleraar Hafeez (veroordeeld voor
belediging van de vrouwen van de Profeet,
zijn advocaat werd doodgeschoten). In Pakistan zitten tientallen mensen in de dodencel
voor dit soort veroordelingen.
Twee maanden lang schuilt het gezin bij
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Gedicht

de zus, opgesloten in huis. Ondergedoken.
Niemand mag weten dat ze daar zijn. Het is
een onhoudbare situatie. Via via hoort Omar
van iemand die hem naar het buitenland kan
helpen zonder dat de autoriteiten er lucht
van krijgen. Het geld leent hij van zijn zwager.
Zelf heeft hij niks meer. De man brengt hen de
grens over en regelt een vlucht naar Nederland. Eindelijk veilig, denken de Masihs opgelucht.
In deel twee van dit verhaal de wederwaardigheden met het Nederlandse asielsysteem;
krijgt de familie Masih inderdaad asiel en een
veilige toevluchthaven?
Helmer Roelofs

Gedicht
Uit het lichaam bij geboorte en dood.
Het leven is een cirkel, dus mens moet je
horen.
Het begint met een zaadje, daarna wordt je
geboren.
Eerst ben je een baby, dan wordt je een kind.
En groei je wat groter dan krijg je een vrind.
Ga je dan trouwen, kijk dan eens vooruit.
Want voor je het weet heb je een kleine spruit.
Je wordt ook wat ouder, dat laat je niet koud.
Ze zeggen dan opa, dan ben je ook oud.
Dan gaat ook je lichaam mankementen
vertonen.
En zing je ook niet meer met zulke hoge tonen.
Dan gaat ook het horen en zien hard achteruit.
En ben je in no time een aardse buit.
Je gaat naar de hemel, je weet dat van tevoren.
Je gaat je lichaam uit en wordt dus opnieuw
geboren.
Monky.

Cantorij
Graag hadden we een aantal kerstliederen
willen zingen, maar samen zingen zit er voorlopig niet in.

Ondertussen blijven we op zoek naar een
dirigent. Er heeft zich iemand gemeld. Eind
januari horen we of dit positief gaat uitpakken
voor ons.
Voorlopig blijven we in ons uppie zingen
tijdens de afwas of bij de radio.
Namens de cantorij wens ik u een gezond,
maar ook muzikaal 2021!
Renée Peters

Gespreksgroepen
Voorlopig zijn er geen bijeenkomsten van
onze gespreksgroepen. We houden u op de
hoogte zodra ze weer opgestart worden.
Ank IJzerman

DuurzSAAM
Kersttijd
December is de donkerste maand van het jaar.
Toch is het ook van oudsher een feestmaand.
In Nederland vieren we in december traditiegetrouw Sinterklaas en Kerstfeest; Sinter-

DuurzSAAM
klaas als feest van cadeautjes en Kerstfeest
ter herinnering aan Jezus’ geboorte. Bij beide
feesten horen bepaalde gebruiken. Zo horen
pepernoten bij Sinterklaas en de versierde
kerstboom met lichtjes bij Kerst. Het bijzondere van pepernoten en kerstboom is dat ze
maar een beperkte tijd beschikbaar zijn.

Inmiddels krijgt de commercie echter steeds
meer grip op beide feesten. Zo lagen de eerste
pepernoten al in juli(!) in de winkel en de
eerste kerstmarkt is al rond half oktober; allemaal erop gericht om maar zoveel mogelijk te
verkopen.
Maar door het verlengen van de verkooptijd
gaat het speciale karakter van de genoemde
feestdagen verloren. Dat is jammer, want juist
het Kerstverhaal is in deze donkere maanden
een bron van hoop: de duisternis is overwonnen. Jezus is geboren!
Fijne Kerstdagen en een gelukkig 2021
gewenst.

DUURzSAAMheidstip:
Laat Kerstfeest niet een feest van inkopen zijn,
maar een Feest van Licht.
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid
PG Elst
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De Herberg
Evenwicht kwijt
Het valt niet altijd mee om op allerlei terreinen
balans in het leven te vinden. Je bent gewend
te zorgen, maar nu is het echt teveel geworden.
Je hebt altijd hard gewerkt voor de zaak, maar
na de reorganisatie lukt het niet meer. Na
dat ingrijpende verlies kreeg je de eerste tijd
kracht om voor je kinderen te zorgen, maar nu
is het helemaal op. Van jongs af aan geloof je
in God, maar de laatste tijd komen er steeds
meer vragen over Hem naar boven. Donkere
dagen waren altijd al lastig, maar in coronatijd
speelt de eenzaamheid erg op.
Tijdens een verblijf in de Herberg in Oosterbeek vind je ruimte om de balans opnieuw te
vinden. De combinatie van dagstructuur, een
rustige omgeving, groepsactiviteiten waarbij
de bijbel opengaat en individuele pastorale
gesprekken, helpen je om het leven na je
verblijf weer aan te kunnen.
Neem voor deelname aan een herstelarrangement of een retraite contact met ons op. www.
pdcdeherberg.nl, 0263342225

Gebed
Gebed om licht
In de geboorte van het kind Jezus
hebt u ons opnieuw laten zien
dat u ons het Licht van de hemel gunt.

Wij vragen u om licht
voor de kinderen in Bethlehem:
de Joodse, de Palestijnse en christelijke
kinderen
met elkaar levend in de stad
van uw vrede en liefde.
Dec. 2020 - Jan. 2021 nr. 10
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Eindejaarswens

Wij vragen u om licht
voor alle kinderen die leven
in landen en op plaatsen waar Kerstfeest
is overschaduwd door geweld en oorlog.

Wij vragen u om licht
voor kinderen en volwassenen
die de kerstdagen ver van hun familie
in een vreemd land moeten doorbrengen,
dat wij hen als vreemdeling welkom heten.
Wij vragen u om licht
voor allen die het moeilijk hebben
door een groot verlies of door
een pijnlijke teleurstelling,
dat zij steun en medeleven ervaren
van mensen om hen heen.

Wij vragen u om licht
en bidden voor alle kinderen
hier en op de hele wereld,
dat zij het licht dat met de geboorte van
Jezus aan het licht is gekomen
mogen ervaren in hun spelen en leren,
dat wij het licht doorgeven
in de zorg voor elkaar.
Anette Sprotte
Uit: Een rode draad.

Eindejaarswens
Eindejaarswens van de redactie.
Ook in het jaar 2021 ligt kerkblad Gemeenteklanken bij u in de brievenbus of in uw
mailbox. Met bijdragen van predikant, kerkenraad, kerkrentmeesters, de diaconie, Inlia, de
kindernevendienst, de puzzelpagina, interviews, de gespreksgroepen, de cantorij … Met
praktische informatie en inspirerende ervaringen. Behalve Gemeenteklanken verzorgt de
redactie van dit blad ook de website van onze
kerk, die dit jaar in alle stilte in een nieuw jasje

is gestoken, neem er eens een kijkje. Ook Facebook doet mee in de publicatie van wat onze
kerk bezighoudt. In het nieuwe jaar gaan we
graag op deze voet verder.

We wensen allen, aan het eind van dit voor
iedereen lastige en bijzondere jaar fijne, geïnspireerde en gezegende dagen toe. En een
nieuwjaar in gezondheid, voorspoed en geluk.
En op zijn tijd natuurlijk een mooie Gemeenteklanken op de mat.
Renée Braakhekke
Nicole Lubbe-Bos
Addy de Meij
Christiaan Soethout
Ank IJzerman

Kerstgroet
Kerstgroet
Tijdens de openstelling van de kerk in Boven
Leeuwen is er gelegenheid om een kerstgroet/
kerstwens in de vorm van een kerstbal in de
boom te hangen die in de kerk zal staan. Voor
iemand in het bijzonder, of voor de wereld.
Je kunt de kerstballen evt. kopiëren en
inkleuren.
De kerstballen zullen ook met de zondagsbrief
van 20 december meegestuurd worden.

Kerstgroet
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Gemeenteberichten

Gemeenteberichten

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

Mutaties
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Mutaties in het ledenbestand
.
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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
Mw. L. de Vree-Stam
Hogeweg 2
6659 AJ Wamel
t: 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

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

