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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 contact-
personen, de namen en telefoonnummers vindt u achterin 
dit kerkblad.

Tijdens de vieringen om 10.00 uur is er kindernevendienst 
en oppas voor de allerkleinsten.
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Ds. E. Laseur
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Ds. H. Domburg
Protestantse kerk cate-
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Wamel
Ds. E. Laseur
KIA werelddiaconaat
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Ds. L. Manuputty
KIA binnenlands diaconaat

Wamel
Ds. D.M. de Jong
KIA voorjaarszending
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Vanuit de 
Kerkenraad
De opening van onze kerkenraadsvergadering 
wordt beurtelings verzorgd door één van de 
kerkenraadsleden, met een onderwerp dat 
degene die de opening voor zijn rekening 
neemt op dat moment bezighoudt. Deze keer 
werd de vergadering geopend met onder-
staand gedicht.

ZONDAG - KERK
Weer naar de kerk ??
maar ik heb geen zin !
Ik moet nog gamen
en chatten met een vriendin.

Ik wil niet naar de kerk,
want er komt iets op TV.
Straks gaan ze skaten
en dan wil ik ook graag mee.

Ik hoef niet naar de kerk,
op school leren we al genoeg.
Ik wil ook wel eens uitslapen,
het begint echt te vroeg !

Hé wat maak je me nou,
God maakt ALTIJD tijd voor jou.
Stel dat hij geen zin in jou zou hebben
En dat je het voortaan maar alleen moet 
redden.

God geeft jou troost, liefde en zegen,
Hij is altijd bij en kent al jouw wegen.
Hij laat jou nooit in de steek
en jij maakt je druk om dat uurtje in de week.

(door Esther Verdam)

Aan het eind van de eerste vergadering van 
het nieuwe jaar liet Aldert van der Molen ons 

Licht

God, 
om te beginnen
hebt u het licht geroepen,
opdat wij – elke dag weer – 
in het licht zullen leven.

Licht van uw licht aan ons gegeven
en ons geroepen om voor elkaar
een levend licht te zijn.

Maar toch is het vaak donker,
wordt het leven verduisterd,
moeten mensen vluchten voor geweld,
en raken ver van huis, ontheemd.

Wij vragen u
dat wij mogen wandelen in het licht,
dat wij horen als iemand roept,
dat wij hun ogen en gebaren verstaan,
dat wij hun zwijgen begrijpen.

Wij bidden 
dat wij dankbaar en vol vertrouwen
kunnen zeggen:
het wordt avond en morgen, 
een nieuwe dag.

Ben Sleumer
Uit: Een rode draad, bezinning het hele jaar 
door.
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weten dat, als in mei van dit jaar zijn tweede 
termijn als kerkenraadslid erop zit, hij gaat 
stoppen met het werk voor de diaconie. Aldert 
blijft nog wel beschikbaar voor andere activi-
teiten, zoals  o.a. het verzorgen van het rooster 
van de kinderoppas.

Namens de kerkenraad wens ik u een geze-
gend 2020.
Ank IJzerman-Hess, scriba

Dominee van de 
Penningsstraat!

DOMINEE VAN DE PENNINGSSTRAAT!
Net (niet) op tijd
Ze is stewardes. Maar die ochtend is ze laat. 
Ze staat ingedeeld voor een vlucht naar 
Parijs. Onderweg zit ‘t niet mee. Anderhalf 
uur vertraging. Te laat voor vertrek vanaf de 
luchthaven Nancy. Op zich geen nieuws tenzij 
het staat als kop boven een artikel in de krant: 
‘Niet functionerende wekker redt haar leven!’ 

‘Haar (ramp)vlucht’ met in totaal 22 passa-
giers komt niet aan op de plaats van bestem-
ming. Ze kan ‘t als enige navertellen. Vanaf dat 
moment gaan gedachten allerlei kanten uit. 
Is ‘t alleen maar de wekker met een toevallig 
defect, die levensreddend wordt? Of is dit iets 
waar Hogerhand ook een eigen rol in heeft?

Toevallig of niet?
De Joodse schrijfster Etty Hillesum (1914-
1943) deed ooit deze uitspraak: ‘Alles is 
toeval of niets is toeval. Wanneer ik het eerste 
geloofde, zou ik niet kunnen leven. Maar van 
het laatste, dat niets toeval is, ben ik nog 
niet overtuigd.’ Daarnaast zijn er ook altijd 
mensen, die de indruk wekken te weten hoe 

‘t zit.

Zoals Elihu, één van de vrienden van Job 
(33:15,19). Hij merkt op, dat God een mens 
soms waarschuwt door een droom of door 
pijn. Kortom hij is ervan overtuigd, dat God 
zich niet onbetuigd laat. Juist onder moeilijke 
omstandigheden valt ‘t niet mee om te gaan 
met mensen, die liever zelf praten dan dat ze 
luisteren.

Innerlijke wekker
Terug naar de stewardes. Haar leven is een 
complete chaos. De wekker zonder herhaal-
toets heeft haar leven gered, maar níet dat van 
haar collega’s. Hoe en òf Hogerhand daar de 
hand in heeft? Meer vragen dan antwoorden. 
Aan de grote verbijstering voorbij komen kost 
vaak buitengewoon veel tijd en innerlijke 
strijd. 
      
Wèl kan een ingrijpende gebeurtenis bij 
een mens soms pas na verloop van tijd gaan 
werken als een soort ‘innerlijke wekker’. 
Zodra de vanzelfsprekendheid van het leven 
verstoord is, kan dit een zoektocht opleveren. 
Je zou ‘t de herhaaltoets op ‘de wekker van het 
menselijk geweten’ kunnen noemen…    

Een avond over kind en geloof
Ouders en kinderen vormen met elkaar een 
levenshuis. En dat huis staat op een funda-
ment van normen en waarden. Welke rol de 
bijbel daarbij kan spelen, kan zeker de moeite 
waard zijn om met elkaar over te spreken. 
Laat even weten of je belangstelling hebt. Mail 
dan naar: predikant@pg-westmaasenwaal.nl
Ds. Edo Laseur  

Dominee van de Penningsstraat
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In Memoriam

Ter herinnering aan Tiny de Bruin – 
Veendal 6 januari 193312 november 2019
‘Wees sterk en moedig’ Jozua 1: 6a (NBG)

Op 16 november zijn we in de kerk in Wamel 
bij elkaar gekomen om tijdens een herden-
kingsdienst het leven van Tiny de Bruin – 
Veendal te herdenken en te brengen voor 
Gods Aangezicht.
‘Wees sterk en moedig’, was de trouwtekst 
van haar man Arie de Bruin en haarzelf. Het 
was een regel die mee is gegaan in Tiny’s 
leven. Niet dat zij altijd zo sterk en moedig 
overkwam op de mensen die haar van dich-
terbij meemaakten, maar haar leven werd wel 
gekenmerkt door een aantal moedige beslis-
singen die zij op een gegeven moment nam en 
die een wending betekenden voor het leven 
dat zij daarvoor leidde. Toen haar man als 
marineman na jaren varen aan land kwam, 
verhuisden zij van Utrecht naar Amerongen, 
daar werden hun zoon en dochter geboren. 
Toen Arie de marine verliet vertrok het gezin 
naar Wamel waar zij een café overnamen. In 
1976 begonnen zij een bistro, de Oude Weegh-
brug, om na een aantal jaren het restau-
rant weer te verkopen en naar Frankrijk te 
verhuizen waar zij de beheerders werden van 
een camping. Na het onverwachte overlijden 
van haar man in 2001 moest zij alleen verder. 
Tiny was een gelovige vrouw en zo hebben we 
de woorden ‘Wees sterk en moedig’ gelezen in 
de context van het verhaal uit het boek Jozua, 
waar deze woorden onlosmakelijk verbonden 
zijn met de belofte dat God met je zal gaan als 
jij je leven leidt geïnspireerd door de godde-
lijke leefregels aan ons gegeven. Zo blijft 
God betrokken van het begin van ons leven 
tot het soms bittere einde in de liefde van de 
mensen die de laatste periode dicht om haar 

heen stonden. In de wijze waarop zij prakti-
sche zorg boden, medische en verpleegkun-
dige zorg en in de liefdevolle aandacht die zij 
gaven. Dat deze liefdevolle medemenselijk-
heid Tiny de Bruin gedragen mag hebben tot 
over de grens van de dood heen.
Marike Meek, pastor/geestelijk verzorger

Nader Kennismaken

WAMEL – Een gesprek met Jaap en Anneke 
Miedema vergt wat meer concentratie dan 
gebruikelijk. Want om ons heen óók Dorus de 
hond, twee zéér levendige jonge katjes en hun 
moeder die tussendoor twee muizen komt 
afleveren. 
Halverwege wordt er toch ingegrepen: ‘En 
nu is het afgelopen!’  Dat werkt, de rust keert 
weer. Of het nu gaat om dieren of om mensen-
kinderen, Anneke en Jaap weten waar de 
grens ligt! 

De afgelopen 13 jaar heeft Anneke, samen met 
Peter, hun zoon, een zorgboerderij gerund 
in Wamel, voor kinderen met gedragspro-
blemen. Jaap, haar man, is in zijn vrije tijd 
een grote steun en stille kracht in dit inten-
sieve gebeuren. In zijn vrije tijd, want Jaap is 
van beroep binnenschipper. Hij vaart op de 
Istar, een speciaal schip dat chemicaliën door 
Europa vervoert, met de nadruk op België en 
Noord-Frankrijk. Dus Jaap is regelmatig een 
week van huis, het wijde water op.  

De zorgboerderij wordt  nu overgenomen 
door oudste zoon Peter en zijn partner Laura.  
Zij pakken het levenswerk van Anneke over, 
stapsgewijs.  Het is de passie van Peter voor 
het boerenleven die maakte dat de zorgboer-
derij in Wamel tot stand kwam. In Tiel, hun 
vorige woonplaats, kreeg hij als kind van een 

In Memoriam
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Nader kennismaken

boer een lammetje én een emmer melk. Als 
hij er goed voor zorgde mocht hij het houden. 
Maar wat moet je met een lammetje in een 
rijtjeshuis. Anneke op haar beurt had zo haar 
ideeën over een zorgboerderij en de rest is 
geschiedenis. 
Wat gebeurt er op de zorgboerderij.  Er zijn 
veel dieren te verzorgen: schapen, varkens, 
konijntjes, pluimvee … Daarnaast is er ruimte 
voor 15 kinderen tussen de 4 en 18 jaar met 
een gedragsprobleem. De kinderen leren door 
de aangeboden structuur o.a. samen te spelen. 
Soms is er een lange adem nodig om resultaat 
te behalen, een aantal kinderen komen hier al 
ruim vijf jaar, vertelt Anneke. Op de boerderij 
vinden de kinderen een fijne dagbesteding, 
rust, reinheid en regelmaat.  

Jaap en Anneke zijn dus geen Maas en Walers 
van oorsprong. Jaap is geboren in Zwijnd-
recht, Anneke is een geboren Amsterdamse 
en opgegroeid in Ermelo. Dochter van een 
groepsbegeleider van Groot Emaus, Jaap is de 
zoon van een scheepsstoffeerder, het fameuze 
stoomschip De Rotterdam bijvoorbeeld is in 
1955 helemaal door hem van tapijt voorzien!  

‘We ontmoetten elkaar tijdens een vakantie 
in Oostenrijk, vertelt Anneke, ‘en toen was 
het eigenlijk meteen voor elkaar, het klikte!  

Voordat we naar Wamel verhuisden hebben 
we eerst 13 jaar in Zwijndrecht gewoond, 
vervolgens een aantal jaren in Tiel.  Zwijnd-
recht was in eerste instantie vanwege Jaap 
zijn werk de beste plek om te gaan wonen. 
Anneke was in die jaren nog thuis, zorgde 
voor de kinderen en was actief in het vrijwil-
ligerswerk voor de kerk, en voor de ouderver-
eniging van stichting Philadelphia. Jaap ging 
als binnenschipper aan de slag bij een rederij 
in Rotterdam, later bij een rederij in Zaandam. 
‘Ja, dat ik het water op zou gaan, was te voor-
zien. Ik ben opgegroeid bij de Rotterdamse 
haven! Ik ging naar de School voor de Binnen-
vaart en vervolgens het water op. Het was het 
begin van een leven lang leren: het Rijnpa-
tent bijvoorbeeld. De Rijn was voor de studie 
opgedeeld in segmenten. Elk deel vraagt een 
apart certificaat: als je je ogen dicht doet, 
moet je de rivier kunnen uit tekenen bij wijze 
van spreken, zegt Jaap. ‘De diepte, de breedte, 
onregelmatigheden, de stromingen, welke 
positie je in de rivier neemt in welke bocht. 
Kennis van de waterhoogtes natuurlijk ook’.  
Teletekst en de computer zijn belangrijke 
raadgevers. De lading die het schip vervoert, 
vraagt ook de nodige kennis, Jaap: onze vracht 
bestaat niet uit sinaasappelsap, van de chemi-
caliën die wij vervoeren, mag geen druppel 
ongecontroleerd het schip verlaten, levensge-
vaarlijk. Het werken op het schip (het is schip, 
niet boot, maant Jaap) is wel veranderd in de 
loop van de tijd: meer administratie, meer 
regels, hogere werkdruk.  Wat blijft is de auto-
nomie van de schipper, hij is de kapitein met 
de eindverantwoordelijkheid voor het trans-
port. 
‘We hebben vier kinderen. Corine, de oudste 
is getrouwd en woont met man en twee 
kinderen in Gouda.  Peter, bestiert nu met 
Laura de zorgboerderij, Michiel is getrouwd 
met Nóra en kapitein op een cruiseschip. En 
Frits, de jongste, woon in Arnhem en werkt als 
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Anneke en Jaap hebben best een pittige tijd 
achter de rug. Anneke kreeg ruim een jaar 
geleden voor de 2e keer kanker en heeft een 
grote operatie moeten doorstaan, daaraan 
gekoppeld een lange herstelperiode. Het trok 
een zware wissel op het gezin, huishouden 
en bedrijf, maar wonder boven wonder 
hebben ze het goed doorstaan. Het heeft 
ook tot nieuwe inzichten geleid, waardoor 
Anneke kan zeggen dat ze aan alle ellende 
toch iets moois heeft overgehouden. ‘Ja, mijn 
leven heeft het afgelopen jaar een bijzondere 
wending genomen. Het geloof heeft daarin 
een grote rol gespeeld. Het heeft mij rijker 
gemaakt. Ik ben niet meer dezelfde Anneke 
als voorheen, ben bewuster gaan leven. Ik 
neem wat meer tijd voor mezelf, moet nog 
steeds energie opbouwen.  
Wandelen naar de rivier, het water, dat is een 
rustpunt voor mij. Ook voor Jaap was het een 
heel lastige tijd, waarin zijn gezondheid hem 
in de steek liet. Alles ging gewoon door op de 
zorgboerderij, geen sinecure’.
‘Nu het leven in rustiger vaarwater is 
gekomen, denken we weer na over de 
toekomst. Het zal nog een paar jaar in beslag 
nemen, maar er komt een tijd dat we de keus 
maken voor een ander huis in Maas en Waal. 
Tot die tijd nemen we langzaam steeds meer 
afstand van het werk op de zorgboerderij. Zo 
is er voor Peter en Laura de tijd om zich de 
bedrijfsvoering volledig eigen te maken’.  

Tot slot: zijn er ook hobby’s. Jawel!  In de 
buitenlucht, de natuur, dat is voor allebei een 
must. Fietsen ook.  Voor Jaap is de moestuin 
een favoriete plek. En Anneke? ‘Ik zing in de 
cantorij en houd van lezen. Wie weet wat de 
toekomst nog meer in petto heeft’. 
Addy de Meij

Diaconie

Van de diaconie:
Aan het eind van het jaar hebben we als 
diaconie gelukkig altijd nog een mooi bedrag 
over om te verdelen over meerdere goede 
doelen. En ook dit jaar kregen we daar weer 
lieve reacties voor terug:
Het Toverbaltheater schreef: “Ontroerd blij 
ben ik te zien dat wij weer zo’n lieve grote gift 
hebben gekregen van jullie. Zo ontzettend lief 
en wij kunnen het zo goed gebruiken met en 
voor onze prachtige mensen die op het Tover-
baltheater werken. Dank dank......”. 
Het Lejofonds geeft rechtstreekse en klein-
schalige hulp aan arme mensen en kwets-
bare en gehandicapte kinderen in Oeganda.  
Misschien weet u het nog, maar jaren geleden 
steunde de kindernevendienst de actie “geef 
een geit” van het Lejofonds. Lejo en Herma 
Annyas, de oprichters van deze stichting, 
hebben toen tijdens een dienst ook een 
presentatie gegeven over hun goede werk. 
Onze diaconie denkt nog ieder jaar aan hen, 
zo ook dit jaar. Zij schreven ons: “Met donaties 
zoals van de Diaconie kunnen we voor deze 
mensen de wereld een beetje mooier maken. 
Hartelijk dank voor deze donatie. We zullen 
zorg dragen voor een goede besteding van het 
geld.”
Ook kledingbank Klesteo dankt iedereen 
hartelijk voor het in hen gestelde vertrouwen 
en voor alle grote en kleine bijdrages.

Issa Ma(i)yam:
Het nieuwe doel dat we de komende tijd als 
gemeente zullen steunen is de stichting Isai 
Ma(i)yam. Deze stichting in Pondicherry, 
India vangt momenteel veertig kinderen op in 
de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Stichting Isai Ma(i)
yam wil de leefomstandigheden van deze 
kinderen en jongeren drastisch verbeteren. 

Diaconie
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Voordat ze bij Isai Ma(i)yam kwamen, leefden 
zij in uitzichtloze armoede. Ze volgden vaak 
geen onderwijs, waren gedwongen te werken, 
hadden onvoldoende te eten en zwierven 
soms rond op straat. Vaak missen zij één of 
beide ouders en is de thuissituatie onveilig 
door mishandeling (alcohol- of drugsmis-
bruik) of anderszins problematisch. Sommige 
kinderen kampen met ernstige trauma’s, 
zoals het verlies van de moeder door zelfver-
branding. Een enkeling zag deze wanhoops-
daad voor zijn ogen gebeuren.
Deze Hindoe -, Moslim – en Christelijke 
kinderen wonen gemoedelijk samen in twee 
naast elkaar gelegen huizen in Pondicherry.
Naast onderdak en gezonde voeding krijgen 
ze goed onderwijs en financiële en emoti-
onele ondersteuning. De kinderen gaan 
overdag naar een overheidsschool in de 
omgeving. Daar volgen ze een twaalfjarige 
basisopleiding. Zij worden altijd gebracht en 
weer gehaald.

De tehuizen hebben geschikte oefenruimtes 
voor muziek, dans en studie. Na schooltijd 
krijgen de kinderen dagelijks huiswerkbege-
leiding, oefening in computervaardigheden 
en Engelse les. Als ze hun school hebben afge-
rond helpt Isai Ma(i)yam ze bij het vinden van 
een vervolgopleiding of werk.
De kinderen verblijven door de week in 
Pondicherry. Ze wonen daar verspreid over 

twee naast elkaar gelegen huizen: een voor de 
jongens en een voor de meisjes. De kinderen 
delen verschillende slaapruimtes met elkaar 
en hebben hun eigen kastje en speelgoed. 
Ze maken gebruik van meerdere douches 
en toiletten. Het meisjeshuis heeft geschikte 
oefenruimtes voor muziek, dans en studie. De 
jongens komen daar elke middag naartoe om 
samen met een huiswerkbegeleider huiswerk 
te maken. 
In het weekend verblijven de kinderen in het 
Gaya House. Een soort ‘buitenhuis’ in het plat-
telandsdorpje Alankupam, nabij Auroville. 
Daar kunnen ze naar hartenlust sporten, 
ravotten en bijkomen van het stadse leven.
Op het terrein van het Gaya House staat ook de 
Gayatri Art School. Daar volgen de kinderen 
muziek-, zang- en danslessen en kunnen zij 
anderszins creatief bezig zijn.
Gedurende de week ontvangen de medewer-
kers van stichting Isai Ma(i)yam in de Art 
School lokale kinderen die om wat voor reden 
dan ook niet kunnen meekomen op een regu-
liere school. Zij willen ook hen de kans geven 
muziekonderwijs te volgen.
Isai Ma(i)yam betekent ‘Centrum voor 
muziek’. Met muziek, zang, dans en (illus-
tratieve) kunst helpt Isai Ma(i)yam deze 
kinderen weer plezier in hun leven te geven 
en hun eigenwaarde en zelfvertrouwen 
te vergroten. Creatief bezig zijn helpt de 
kinderen om zichzelf beter te kunnen uiten 
en de eensgezindheid te bevorderen. Muziek 
en dans vormen een fijne manier om posi-
tieve energie te krijgen en problemen of nare 
herinneringen even te vergeten.
In mei 2009 is de Isai Ma(i)yam Muziekband 
opgericht. Alle muzikanten zijn jongeren uit 
de community of de omliggende dorpen. Zij 
kregen van Isai Ma(i)yam financiële steun 
voor het volgen van een muziek- of dansop-
leiding. De band treedt regelmatig samen met 
kinderen van de tehuizen op tijdens (trouw)

Issa Ma(i)yam
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feesten en partijen. Daarmee verdienen ze nu 
hun eigen geld.
Wij, van de diaconie, hebben bezoek gehad 
van Brigitte, een medewerkster van Isai Ma(i)
yam, die in India woont, maar voor 3 weken 
op bezoek was in Nederland. Zij gaf aan, 
graag nieuwe kleding aan te willen schaffen 
voor deze optredens. Inmiddels heeft onze 
diaconie hiervoor een bedrag gedoneerd. Ze 
waren er heel blij mee en Brigitte schreef ons:
“We hebben vrij snel de danskleding gekocht 
en bij een kleermaker laten maken. De 
kinderen hebben er al een dansoptreden in 
gedaan vorige week, toen ons bestuurslid 
Mirjam van der Kaay met haar vriend Jelle 
Hofland en Mona Tavakoli (van de muziek-
band van Jason Mraz) met haar vriendin 
Marieke hier waren. Op 30 december hebben 
de gehandicapte kinderen een dansoptreden 
voor deze mensen gegeven! We hebben de 
danskleding gemaakt in de kleuren van de 
indiaanse vlag. Groetjes Brigitte” U vindt ook 
foto’s van de kinderen in deze nieuwe kleding 
in dit kerkblad.

Opbrengst ZWO-acceptgiro-actie 2019:
De ZWO-acceptgiro-actie 2019 voor Red een 
Kind heeft €784,50 opgebracht. Allemaal 
hartelijk dank hiervoor!

ZWO-project 2020: 
Zoals ik al in het vorige kerkblad schreef 
hebben we samen met de diaconie van 
Rivierenland Oost een nieuw ZWO-project 
voor 2020 gekozen. Dit jaar steunen we het 
Malaria-project van de Casey Troy Founda-
tion. De stichting is genoemd naar Casey, nu 
15 jaar, 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. 
Sally voelt zich thuis in Nederland, bij haar 
kinderen Shawn en Casey, Shawn gezond 
en Casey ernstig gehandicapt. De zorg voor 
Casey in Nederland is de reden van haar thuis 
in Wijchen. Maar thuis is ook Kameroen, het 
land waar ze geboren is, waar ze opgroeide in 
de South West Region. Het land en de cultuur 
die haar leven zijn, die haar warmte en ruimte 
en vrijheid geven. Maar ook het land waar 
Casey niet in leven had kunnen blijven, door 
het ontbreken van zorg voor gehandicapte 
kinderen.
Het is haar dagelijkse spagaat……haar liefde 
voor haar kinderen, maar ook haar liefde voor 
haar moederland.
De liefde voor beiden komt samen in het werk 
voor de Casey Troy Foundation, de stichting 
waar ze voorzitter van is. Een stichting die in 
2009 ontstaan is, vanuit haar droom om wat 
te doen voor gehandicapte kinderen in haar 
moederland.
Een droom die langzamerhand vorm krijgt. 
Haar droom dat gehandicapte kinderen net 
als in Nederland zorg krijgen, dat ze naar 
school kunnen en dat ze net als elk ander kind 
recht hebben op liefde van hun ouders….Elk 
kind een kans in Kameroen.
Maar in Kameroen wordt anders gedacht, 
worden gehandicapte kinderen en hun 
moeders verstoten, is er geen zorg voor hen, 
laat staan onderwijs, er is vaak zelfs geen 
aandacht voor deze kinderen. Hoe verander 
je nu vanuit Nederland dit denken…hoe keer 
je het om?
De cultuur kennend is de eerste stap geweest 
om met de Chief en de oudsten van haar fami-
liedorp Ikiliwindi te praten en te praten. Tot 
zij gegrepen werden door haar droom en 
een groots gebaar deden door haar stichting 
een oud huis te geven, waar gehandicapte 
kinderen mogen wonen en een stuk bouw-
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grond ter beschikking te stellen.
En toen konden er in Nederland plannen 
gemaakt worden en ontstond er een groep 
mensen die haar hielpen om haar droom 
verder waar te maken.
Het oude huis werd opgeknapt en de eerste 
7 gehandicapte kinderen kwamen er (tijde-
lijk) wonen. Er kwamen vrijwilligers om voor 
de kinderen te zorgen. In Nederland werd 
een architect gezocht die een prachtig huis 
tekende, maar ook zorgde het bestuur voor de 
fondsenwerving en werd het mogelijk om te 
gaan bouwen: in 2014 werd het Casey’s Home 
geopend. Met de bouw van het Casey’s Home 
was er het begin. 
Sally’s droom ging verder. Kinderen moesten 
onderwijs krijgen en de mogelijkheid om te 
spelen met de andere kinderen in het dorp. 
Er kwam een studiecentrum met computers 
uit Nederland, er werd door Nederlandse vrij-
willigers een speeltuin gemaakt en zo werd 
het Casey’s Home het middelpunt van het 
dorp. Niet in de laatste plaats doordat er altijd 
stroom was door de zonnepanelen. Het hele 
dorp kon telefoons komen opladen, ’s avonds 
vergaderen en door dit alles werden ook de 
gehandicapte kinderen geaccepteerd. Dorps-
bewoners kwamen helpen in het centrum, 
mochten ook gebruik maken van de compu-
ters…het hele dorp Ikiliwindi werd gelukkig 
van het Casey’s Home.
Er kwam een fysiotherapeut uit Nederland 
die de Kameroense fysiotherapeut schoolde, 
er kwamen Nederlandse vrijwilligers die op 
allerlei manieren hielpen om kinderen te acti-
veren en te leren spelen.
Andere problemen in het dorp werden met 
Sally besproken…..de niet meer functione-
rende watervoorziening en het ontbreken van 
zorg voor zwangere vrouwen en kinderen. 
Water, zo belangrijk voor de gezondheid….
Een bore hole werd geslagen en voor heel het 
dorp was er schoon drinkwater. 

In 2018 werd begonnen met de bouw van de 
“moeder en het kindcentrum” en het bijbe-
horende huis voor zwangere vrouwen. Door 
de politieke onrust in de Engelssprekende 
regio’s werd de bouw om veiligheidsredenen 
gestaakt. Maar ook het Casey’s Home moest 
worden gesloten omdat de Ambo boys, de 
bevolking bedreigen, vermoorden en het 
te gevaarlijk is om te reizen in en naar de 
Engelstalige regio’s. Onze partner in Kame-
roen heeft in januari 2019 besloten om 
net over de districtsgrens een 2e locatie te 
bouwen om zo de zorg voor de kinderen toch 
te kunnen geven. Dit centrum in Bomono Bas 
Jedu (regio Littoral) is in de zomer van 2019 
in gebruik genomen: zorg en revalidatie en 
onderwijs, onze kinderen krijgen zorg vanuit 
dit centrum.
Met behulp van de Vastenactie Wijchen is daar 
ook het project “speciaal onderwijs” van start 
gegaan. Aandacht voor de toch heel specifieke 
behoeftes van lichamelijke gehandicapte 
kinderen, maar ook een duidelijke voorberei-
ding op het voorzien in eigen onderhoud.
In januari 2019 is ook met behulp van AFAS 
het malariaproject van start gegaan. Malaria 
is funest voor zwangere vrouwen en jonge 
kinderen. In 3 jaar moet de hele regio van 
Bomono gewend zijn aan het gebruik van 
muskietennetten en weten ze wat ze moeten 
doen als ze ziek worden.
De droom van Sally…… al zo tastbaar, zicht-
baar en voelbaar. De droom van een jong 
meisje wat vluchtte naar Nederland om 
haar gehandicapte zoon een kans te geven. 
Die droom die ze samen met veel anderen 
probeert uit te laten komen.
Laten wij hen dit jaar daarbij helpen!
Namens de diaconie,
Yvonne Stuiver

ZWO
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Spaarpotje
Onlangs werd ik aangesproken door een 
gemeentelid. Zij had een spaarpotje gekregen 
van de nabestaanden van een overleden 
gemeentelid. De overledene spaarde hier 
muntgeld in voor de zondagse collecten. Zij 
vonden dat het geld in het potje op een goede 
plaats terecht moest komen. De inhoud heb ik 
doorgegeven aan de kindernevendienst om 
iets mee te doen.

KERKBALANS 2020
Voor iedereen heeft de kerk een eigen bete-
kenis. Voor de één is het dat markante gebouw 
in de stad, voor de ander een gemeenschap 
van gelovigen. Het is de plek waar u viert 
en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning 
komt. Waar u geïnspireerd wordt om het 
goede te zoeken als u daar behoefte aan heeft. 
De plek waar u kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten 
in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar 
op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. 
Maar dat centrale punt op belangrijke 
momenten moet wel onderhouden worden. 
Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele 
activiteiten, de verwarming, de verlichting, 
personeelskosten, pastorale en missionaire 
projecten – het zijn kosten die gemaakt 
worden om de kerkdeuren open te houden, en 
u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de 
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, 
de Oudkatholieke Kerk, de Doopsgezinde 
Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. 
Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 
een beroep doen op de plaatselijke geloofsge-
meenschappen voor een financiële bijdrage. 

Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede 
helft van januari gul te geven voor hun eigen 
plaatselijke kerk.
Het is de grootste financiële inzamelings-
actie van Nederland. Doordat leden en vrij-
willigers goed samenwerken wordt veel geld 
ingezameld. Al het geld komt ten goede aan 
de plaatselijke kerk. Een onmisbare bron van 
inkomsten voor een onmisbare pijler van de 
samenleving.
Wim Backer bijdragen administratie

Cantorij
We zijn weer gestart met onze repetities. De 
komende maand repteren we op de woens-
dagen 5 en 19 februari om 19.00 uur in de 
kerk kin Wamel.
We zijn gevraagd om onze medewerking te 
verlenen bij de dodenherdenking op 4 mei a.s. 
in Wamel.
En in december willen we het kerstorato-
rium ‘Als Appelbloesem in de Winter’ uit gaan 
voeren tijdens een reguliere kerkdienst.
En ook de liederen voor de diensten op Witte 
Donderdag en Goede Vrijdag hebben we al 
doorgenomen.
Kortom: we zijn lekker bezig.
Renée Peters

Kindernevendienst
Hoi allemaal,
Misschien beetje laat, maar voor jullie alle-
maal nog een heel gelukkig nieuwjaar! Hebben 
jullie een leuke kerstvakantie gehad? 
Wat was het gezellig druk met het kinder-
kerstfeest, hè! Vonden jullie de legoplaatjes 
ook zo leuk? 
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Jeugd

En ik vind dat Annegreet zo mooi heeft voor-
gelezen! Dat zag er ook zo gezellig uit, Anne-
greet in die grote stoel en jullie lekker op 
kussens eromheen...Wij waren ook heel blij 
met jullie hulp, Annegreet en Agnes!
We hebben tijdens het kinderkerstfeest ook 
gecollecteerd voor “Red een Kind” en deze 
collecte heeft wel €79,68 opgebracht. En in de 
enveloppen, die de mensen uit de kerk konden 
vullen met een bijdrage voor de kinderne-
vendienst, zat in totaal €110, ook een mooi 
bedrag! Iedereen heel hartelijk bedankt hier-
voor.
En jullie hebben het al gemerkt, maar wij (de 
leiding van de kindernevendienst) krijgen 
deze eerste maanden van 2020 hulp van 2 
vaders. Maikel Kruis en Niek Plaggenmarsch 
gaan de komende tijd ook een keer met jullie 
mee naar de kindernevendienst. Maikel Kruis 
heeft in januari al een keer de kinderneven-
dienst geleid en ik hoorde dat jullie dat alle-
maal heel leuk vonden. En op de foto zien we 
dat jullie iets heel moois hadden gemaakt! 

Tja, wij proberen ook altijd wel iets leuks met 
jullie te maken, maar iets met hout en ijzer 
hadden we volgens mij nog nooit gedaan! 
Dus Maikel en Niek, ook namens de kinderen 
alvast bedankt!

Groetjes namens de leiding van de kinderne-
vendienst, 
Yvonne

Jeugd
Gelukkig SinterKerst en Nieuw met de 
jeugd.

De jeugd wilde graag een kadootjesmiddag 
houden voor Sinterklaas, maar omdat de 
tijd voor Sinterklaas en ook voor kerst voor 
iedereen al druk en vol genoeg was, besloten 
we om dan maar op 19 januari (toen alle 
drukte weer achter de rug was) een nieuw-
jaarsborrel te houden. Het initiatief voor deze 
middag kwam van Carme Elemans en zij heeft 
hem ook verder helemaal georganiseerd. 

Het werd uiteindelijk een high-tea, waar-
voor iedereen wat lekkers meebracht en we 
allereest met elkaar hebben geproost op het 
nieuwe jaar. Ook hebben we het nog even 
gehad over de preek van Edo die ochtend, 
over de bruiloft in Kana. Het advies van de 
moeder van Jezus aan de dienaren, hebben we 
ook doorgegeven aan de jeugd: “doe maar wat 
Jezus zegt, dat je moet doen” 
En we hebben ook naar een kort verhaaltje 
geluisterd:
 
Het verschil dat het verschil maakt:
Ik zag een meisje lopen over een strand dat 
bezaaid was met zeesterren. Ze pakte de 
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zeesterren op en gooide ze terug in de zee.
‘Meisje,’ zei een voorbijganger: ‘wat ben je aan 
het doen?’
“Ik ben zeesterren aan het redden”, 
antwoordde ze.
“Maar het zijn er zoveel, dat zal toch geen 
verschil maken!” 
Onverstoorbaar ging het meisje door. Ze pakte 
een zeester op en gooide hem in de zee. 
“Voor deze wel,” zei ze…
Als wij nou doen, wat Jezus ons zegt, 
misschien dat wij dan ook voor iemand het 
verschil kunnen maken!

Na heerlijk gegeten te hebben van al het 
lekkers dat op tafel stond, hebben we een 
kort spelletje gedaan: als je 6 gooide met een 
dobbelsteen, mocht je de nummers 1 t/m 25 
op gaan schrijven. Als je dat gedaan had, had 
je gewonnen, maar...zodra iemand anders 6 
gooide, mocht die gaan schrijven en moest jij 
stoppen. Dus die dobbelsteen moest zo snel 
mogelijk van de een naar de ander...
Toen kwamen de kadootjes op tafel (iedereen 
had een kadootje moeten kopen, dat voor 
iedereen zou kunnen zijn). Ook weer door 
middel van dobbelen kon je een kadootje 
krijgen, maar het kon ook zijn, dat je een 
kadootje (weer) moest weggeven. Na veel 
lachen (en ook heel veel valsspelen) kreeg 
uiteindelijk toch iedereen een kadootje en 
was de middag voorbij. 
Volgens mij vond iedereen het een geslaagde 
SinterKerst en Nieuw!

30+ gespreksgroep
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 
28  januari om 20.00 uur bij Yvonne Stuiver, 
Korenbloemstraat 47, Boven-Leeuwen.

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

Zestigerskring
 

De zestigerskring is een groep mensen van 
60 jaar en ouder die een aantal keren per jaar 
samenkomen om te praten over een onder-
werp 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

Soos

De volgende bijeenkomst van “De Soos” in 
Druten is op 20 februari. Dan beginnen we 
om halfelf. We drinken koffie, doen wat spel-

Gespreksgroepen
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Leurviering

letjes en drinken nog een glaasje. Daarna eten 
we erwtensoep of pannenkoeken. Wat het 
wordt dat weten we nog niet. Dat blijft nog 
een verrassing.  Hopelijk tot ziens.
Het bestuur

Leurviering
Welkom bij een Open-Leurviering!

Wat is een Open-Leurviering?
Elke laatste zondag in de maand, al meer 
dan 30 jaar, is er een oecumenische Open-
Leurviering, meestal in de Protestantse kerk 
van Leur. Deze diensten worden “Open Leur” 
vieringen genoemd, omdat de thema’s uit het 
maandblad “Open Deur” komen.  Dit blad, 
samengesteld door mensen uit verschillende 
christelijke geloofstradities, is een oecume-
nisch tijdschrift dat mensen binnen en buiten 
de kerken inspireert na te denken over leven 
en geloven. De Open Leurvieringen worden 
afwisselend verzorgd door een pastoor, 
dominee, pastor, een geestelijk verzorger of 
een werkgroep. De vieringen zijn bezinnende 
bijeenkomsten van woord, gebed en zang 
rondom een actueel thema. De zang wordt 
vaak verzorgd door een koor of zanggroep 
uit Maas en Waal. De kerkgangers worden er 
zoveel mogelijk bij betrokken door zelf mee te 
zingen. Ook zijn er diensten met samenzang of 
met medewerking van een muziekensemble. 
Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten 
onder het genot van koffie of thee. 
Het ontstaan van de Open-Leurvieringen.
In de jaren ’80 van de vorige eeuw waren 
er in Maas en Waal diverse activiteiten op 
het vlak van de oecumene in de vorm van 
gespreksgroepen, leerhuizen en gezamenlijke 
vieringen.
Het uitgangspunt was steeds dat de verschil-

lende tradities er mochten zijn: de verschillen 
waren juist verrijkend, je vulde elkaar aan en 
je kon van elkaar leren.
Onder leiding van deken Adriaan Vugts, 
dominee Kok van Nood en anderen, werd 
de oecumene in Maas en Waal vormgegeven 
door de oprichting van het Oecumenisch 
Beraad.
Vanuit deze groep werden de diverse geza-
menlijke activiteiten aangestuurd.
In oktober 1987 werd er in het gerestau-
reerde Protestantse Kerkje van Leur gestart 
met 
De eerste “Open-Leur” viering. Om de bezoe-
kers uit het westelijk deel van Maas en Waal 
in de gelegenheid te stellen “niet zo ver te 
hoeven reizen”, is er later afgesproken om 
2 keer per jaar de Open-Leurviering in de 
Protestantse kerk van Wamel te houden.

Nog steeds: “WELKOM!”
Na ruim 30 jaar bent u nog steeds van harte 
welkom bij de Open-Leurvieringen.
Onder de kop “We zijn nog lang niet aan het 
einde van ons Latijn” besteedde de Gelder-
lander een artikel aan het 30-jarig bestaan 
van de vieringen in 2017.
De bijeenkomsten op de laatste zondag van 
de maand vinden meestal plaats in Leur. 
In januari en juni worden de diensten 
gehouden in de Protestantse Kerk in Wamel. 
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De aanvangstijd is steeds 19.00 uur. 
In december en in de vakantiemaanden juli en 
augustus zijn er geen vieringen.
Na afloop is er, tijdens de koffie of thee, tijd 
voor een gesprek: onderling, met de voor-
ganger of met de leden van de Open-Leur-
werkgroep. Tevens ligt er achter in de kerk 
een boek, waarin u opmerkingen, wensen 
etc. kunt doorgeven. Wanneer u uw email-
adres vermeldt, wordt u per mail op de hoogte 
gehouden van de komende bijeenkomsten. 
De werkgroep bestaat uit de volgende leden: 
Riet Kalkers (Wamel), Karin van Teeffelen 
(Altforst), Ben de Sonnaville (Druten) en 
Jan Visser (Altforst). Voor meer info: fam.
kalkers@hetnet.nl
Van harte welkom bij een Open-Leurviering!
Op zondag 26 januari 2020 is er om 19.00 uur 
weer een Oecumenische viering in de kerk van 
Wamel.
Het thema van deze viering is: “Met hart en 
ziel”.

DuurzSAAM
Warmetruien(zon)dag
Op 7 februari wordt de landelijke warme-
truiendag georganiseerd. De Greenchoice 
Warmetruiendag wordt jaarlijks op of rond 
16 februari gehouden, rond de verjaardag van 
de inwerkingtreding van het Kyotoprotocol. 
De bedoeling van het Kyotoprotocol is om 
de uitstoot van broeikasgassen (waaronder 
CO2), die leiden tot klimaatverandering, 
wereldwijd te verminderen. Het Klimaatver-
bond is de Nederlandse initiatiefnemer van 
de Warmetruiendag; zij organiseerde deze 
actie van 2007 tot en met 2012 zelfstandig. 
Vanaf 2013 organiseren Greenchoice en het 
Klimaatverbond deze nationale energiebespa-
ringsactie samen en heet het de Greenchoice 
Warmetruiendag.

De groenste energie is de energie die je niet 
gebruikt. Onder dit motto nemen elk jaar weer 
vele honderdduizenden Nederlanders actief 
deel aan Warmetruiendag. Op deze nationale 
dag van de energiebesparing zetten mensen 

de thermostaat massaal minimaal één graad 
lager en besparen zo, per graad, 6% energie 
en dus 6% CO2. De trui staat op deze dag 
symbool voor wat we samen zélf kunnen doen 
om de uitstoot van broeikasgassen te vermin-
deren. En dat we iets doen is hard nodig. Ener-
giebesparing krijgt in het huidige landelijke 
energiebeleid nauwelijks de aandacht die het 
verdient. Op www.warmetruiendag.nl vindt u 
mogelijkheden om aan deze speciale dag mee 
te doen. Zet u de verwarming ook lager op 7 
februari?
Bert Wolters, (thema)diaken 
duurzaamheid PG Elst

Puzzels
Weet jij het antwoord?
1 Je hebt een compleet dichte kamer met 
maar één deur en één lamp. Aan de buiten-
kant zitten drie schakelaars en je moet te 
weten zien te komen welke schakelaar van de 
lamp is, maar je mag maar één keer de deur 
openmaken. Schakelaar 1,2 of 3?
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Pastoraal Centrum

2 Er zit een jongen zonder geld maar wel met 
een krat bier voor een muur van 5 meter hoog.
Achter die muur staat een ezel voor een wilde 
rivier en aan de overkant van de rivier staat 
een fles cola en die kost € 1,50.
Nu wil die jongen graag die cola hebben, hoe 
krijgt hij die in handen?

3 Je moet voor €100,-, 100 dieren kopen. Een 
paard kost € 15,-, een geit kost € 1,-, een kip 
kost € 0,25. 
Hoeveel dieren met je van elk kopen?

Pastoraal Diaconaal 
Centrum de Herberg 
in Oosterbeek

Gastvrouw of stafvervanger
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in 
Oosterbeek biedt mensen, jong en ouder, een 
paar weken rust en liefdevolle aandacht. We 
hopen dat ze na een verblijf sterker, maar 
vooral ook met nieuw perspectief, naar huis 
gaan. Gea is één keer per veertien dagen gast-
vrouw. Ze vertelt dat ze na haar dienst altijd 
verwonderd en dankbaar naar huis rijdt. 
Haar werk ervaart ze als betekenisvol: luis-
teren, liefdevolle aandacht geven, met iemand 
bidden, leiding tijdens de maaltijd, maar ook 
iets praktisch oplossen. Het is een mooie taak 
in een stukje van Gods Koninkrijk. 
Het werk in de Herberg gebeurt voorname-
lijk door vrijwilligers. We zijn o.a. op zoek 
naar een gastvrouw overdag en stafvervan-
gers voor de avond of in het weekend. Heb je 
interesse?  Neem contact met ons op en loop 
eens een keer vrijblijvend mee. Zie (ook voor 
andere vacatures) www.pdcdeherberg.nl. 
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg 
wil als verlengstuk van de plaatselijke kerke-

lijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke 
begeleiding bieden aan individuele gemeen-
teleden die, om wat voor reden dan ook, 
even afstand willen nemen van hun woon/
werksituatie en zich willen bezinnen op 
levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale 
problemen een rol spelen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door 
het bieden van:
-Een christelijke leefgemeenschap
-Individuele geestelijke begeleiding door 
professionele begeleiders
-Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
-Advies m.b.t. nazorg
-Informatie en advies aan de plaatselijke 
gemeente  
In PDC de Herberg vangen we mensen op 
die een periode van rust en bezinning nodig 
hebben. Het dagprogramma biedt daarbij 
handvaten. Het werk wordt ondersteund door 
zo’n 200 vrijwilligers en een kleine staf van 
professionals. U kunt meer informatie vinden 
op www.pdcdeherberg.nl.
PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM de 
Herberg
Pietersbergseweg 19 | 6862 BT Oosterbeek
026-3342225 | mjkorevaar@pdcdeherberg.nl
www.pdcdeherberg.nl
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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
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

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


