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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 op 
nemen met ds. Laseur voor een onderhoud. Of met één van 
onze contactpersonen,
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colofon

Kerkdiensten

Zondag 12 juli, Boven-
Leeuwen, bij mooi weer, om 
11 uur wordt er een dienst 
gehouden op het grasveld 
naast de kerk.

Extra collecten

Zondag 21 juni 
KIA werelddiaconaat

Zondag  28 juni 
Onderhoud begraafplaatsen

Zondag 5 juli 
KIA binnenlands diaconaat

Zondag 12 juli 
Stichting leergeld

Zondag 19 juli 
Diverse uitgaven o.a. cantorij
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Vanuit de 
Kerkenraad
Afgelopen week is de kerkenraad voor het 
eerst sinds 3 maanden bij elkaar geweest, op 
het terras van de pastorie. Tijdens deze verga-
dering hebben we ook afscheid genomen van 
Aldert van der Molen als diaken-kerken-
raadslid. Aldert is 8 jaar diaken geweest en 
nu is het tijd om het stokje over te dragen aan 
anderen. Het officiële afscheid zal zo mogelijk 
tijdens een kerkdienst in het najaar plaats-
vinden.

Het belangrijkste punt van de vergadering 
was natuurlijk het gemis van de kerkdien-
sten tijdens deze tijd met het corona virus. 
We hebben met elkaar teruggeblikt naar de 
vreemde tijd die achter ons ligt en vervol-
gens gesproken hoe we nu verder zullen gaan. 
Uiteindelijk hebben we besloten om voor-
lopig nog geen kerkdiensten in de kerken te 
houden t/m zondag 6 september.

Waarom hebben we hier veiligheidshalve 
voor gekozen:
•Diensten met gemis van (alle) 70-plussers 
(twee derde van alle bezoekers).
•Gemeentezang is voorlopig helaas niet 
mogelijk, zingen lijkt een grote bron van 
besmetting te zijn.
•Geen koffiedrinken na de dienst.
•Toiletbezoek met slechts één toilet per kerk 
lijkt ook onverantwoord.

Ook de kerkenraad vindt het een gemis dat 
er geen kerkdienst meer is in de kerk, we 
begrijpen dat veel gemeenteleden de diensten 
missen.
Toch moeten we er niet aan denken dat via 
de dienst gemeenteleden besmet zouden 
worden.

Zon

Heer,
het is niet overdreven
dat men de aarde
ook wel een een dal van tranen noemt.
Toch hebt U diezelfde aarde
veel blijheid ingeschapen.
Er is zoveel vrolijkheid
in de zonnige tinten
van bomen, planten en bloemen,
en ook de blijheid in ons
komt van U.
Leg mij een vrolijk gebed
in de mond, Heer,
een lied
een melodie van dankbaarheid
opgetogen woorden 
over het goede van dit leven.
Leer mij bidden
als het donkert, Heer,
maar aanvaard ook mijn blijheid als een 
gebed.

Toon Hermans
Uit: Toon Hermans gebedenboekje
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In onze kerken kunnen, met in achtneming 
van de anderhalve meter regel, ook nooit 
meer dan 30 personen aanwezig zijn.

Het voorstel van enkele gemeenteleden om 
een koffiemoment in de buitenlucht te orga-
niseren vinden wij als kerkenraad geen goed 
idee. Tijdens de gesprekken is de neiging om 
dichter bij elkaar te komen te groot om het 
risico aan te gaan. 

We hebben wel het plan om op zondag 12 juli, 
bij mooi weer, om 11 uur een dienst buiten  
te houden, op het grasveld naast de kerk in 
Boven Leeuwen. Iedereen wordt dan verzocht 
zijn eigen stoel mee te nemen en de aanwij-
zingen te volgen van de leden van de kerken-
raad.
Ook bij deze dienst zal niet worden gezongen, 
er is er geen toiletbezoek mogelijk en er is 
geen koffiedrinken na de dienst.

Op zondag 13 september (startzondag) willen 
we dan op dezelfde manier een dienst houden, 
ook in Boven Leeuwen.

Zolang het virus actief is zal er ook iedere 
week een YouTube opname worden rondge-
stuurd met de zondagsbrief.

Een ander punt op de agenda was ook het 
nieuwe beleidsplan dat gemaakt moet 
worden. Het lag in de bedoeling om dit met 
u/jou te bespreken tijdens de gemeente-
avond van april, maar ook deze avond kon niet 
doorgaan. Het beleidsplan moet echter wel 
gemaakt worden en daarvoor vragen we ook 
uw/jouw input. We zouden het fijn vinden als 
u ideeën en/of aanvullingen heeft hoe we het 
leven van onze gemeente op zondag en door 
de week kunnen verbeteren. 

Kerk zijn begint bij jezelf, waar we met zijn 

allen een steentje aan de toekomst van onze 
gemeente kunnen bijdragen.

Heel veel sterkte en Gods zegen voor de 
komende tijd en mocht u hulp nodig hebben, 
wat betreft boodschappen doen of als wij iets 
anders voor u kunnen beteken neemt u dan 
contact op met één van de contactpersonen of 
met één van de kerkenraadsleden.
Ank IJzerman-Hess, scriba

Dominee van de 
Penningsstraat!

Te laat
De strijd is welhaast gestreden. Generaals 
van twee vijandelijke kampen staan voor de 
opdracht om hun troepen te demobiliseren. 
De oorlog buiten woedt bij hen vanbinnen 
kennelijk nog volop na. Het blijkt uit de veld-
post. De winnende partij stuurt de collega van 
de verliezende partij een bevel tot onvoor-
waardelijke overgave.
Per omgaande gaat het volgende bericht 
retour: ‘Ik zal erover nadenken!’ Zodra 
de generaal van de zegevierende zijde dit 
antwoord leest, zegt hij tegen zijn staf: ‘Laat 
hem maar nadenken. Te láát! Terwijl hij nog 
nadenkt, zullen wij marcheren!’ Korte tijd 
later is het buurland bezet. En de collega-
generaal gevangengenomen. 

Nog even
In de verhouding tot God doen mensen ergens 
aan beide generaals denken. Aan de verlie-
zende generaal door de overtuiging, dat het 
allemaal wel niet zo’n vaart zal lopen. De soep 
wordt meestal niet zo heet gegeten als dat zij 
opgediend wordt. Een mens lijdt het meest 
aan het lijden dat hij vreest. We hebben nog 

Dominee van de Penningsstraat
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wel even…
Tegelijk doen mensen daarin ook denken aan 
de winnende generaal. Zoals die stem krijgt 
bij dichter Willem Kloos (1859-1938) in een 
sonnet: “Ik ben een God in ‘t diepst van mijn 
gedachten, en zit in ‘t binnenst van mijn ziel 
ten troon. Over mij zelf en ‘t al, naar rijks-
geboôn van eigen strijd en zege, uit eigen 
krachten.”

Op tijd
Zo beleeft Antonius Festus, Romeins stad-
houder van Judea (52-60), zijn macht. En toch 
is hij op zijn manier onder de indruk van de 
boodschap van Paulus. Samen met zijn Joodse 
vrouw Drusilla zoekt hij de apostel zelfs op 
in de gevangenis. Om zo via hem nog meer te 
vernemen over het geloof in die rabbi Jezus 
van Nazareth.
Zodra Paulus ook vertelt, dat dezelfde Jezus 
uiteindelijk in alles het laatste woord heeft, 
haakt Festus af (Hd.24: 24,25). Koning, keizer, 
admiraal: de macht afgeven doen ze géén van 
allemaal. Alleen de Geest van Pinksteren helpt 
om God op tijd weer Eerste te laten zijn. En 
onszelf bij tegenspoed geduldig en voorspoed 
dankbaar. 

Oproep ons licht te laten schijnen
Onze diepste angst
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis
maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:
‘Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitte-
rend,
begaafd, geweldig te achten?’
Maar waarom zou je dat niet zijn.
Je bent een kind van God.

Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,
als de mensen om je heen
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons 
is te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.
(Woorden van Marianne Williamson, uitge-
sproken door Nelson Mandela toen hij in 1994 
president van Zuid-Afrika werd)

Binnenstebuiten
Staande op de drempel van de zomer maken 
we eindelijk een voorzichtige beweging van 
binnen naar buiten toe. De ‘ophokplicht’ (lock-
down) zit er stukje bij beetje op. In zekere 
zin doet ‘t ergens denken aan de situatie van 
leerlingen van Jezus vlak vóór Pinksteren. De 
Geest haalt hen weg uit het isolement van de 
bovenkamer te Jeruzalem.

Zoals voor Pasen zijn we vlak voor Pinksteren 
wederom vanuit de pastorie met een actie 
bezig geweest. Juist om de tijd van gedwongen 
rust en stilte ietwat te doorbreken. Onder 
andere in de vorm van persoonlijke bezor-
ging van kaarten met bemoedigende teksten. 
Bij menigeen kreeg ‘t een speciaal plekje. Of ‘t 
leidde tot gesprek per telefoon.

Nu de angst om ziek te worden wat meer op 

Dominee van de Penningsstraat
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Hoe gaat het nu met.....?

de achtergrond raakt, treden er andere dingen 
van lieverlee meer op de voorgrond. Zoals 
zorg om werk en inkomen. Verder is te merken 
aan mensen, dat ze proberen om onder de 
door hen beleefde last van eenzaamheid uit te 
komen. Dit zal de komende tijd zeker nog de 
nodige aandacht gaan vragen.

Juist het Pinksterfeest bepaalt ons bij hoe de 
Geest een mens van binnenuit wil bemoedigen 
met kracht. Zoals een bezoeker die enkel en 
alleen al door zijn aanwezigheid troost biedt. 
Of zoals een goede vriend, die je even apart 
neemt. En samen met jou probeert om door 
de bomen weer het bos te zien. Juist als je voor 
je gevoel het overzicht kwijt bent.
 
Bezoek aan een kerkdienst als vast punt in 
de week blijkt daar ook een rol in te spelen. 
De weg naar hervatting hiervan proberen we 
op verantwoorde wijze te gaan. Vooralsnog 
houden we contact via YouTube. En wie weet 
beginnen we eerst buiten, voordat we binnen 
verder gaan.   

Hoe gaat het nu 
met....?

Hei alle sammen,

Wat gaat de tijd snel...., we wonen nu al weer 1 
jaar in Noorwegen.
Een jaar waarin heel veel gebeurd is, niet voor 
ons alleen maar eigenlijk voor iedereen. Het 
corona virus als hoogtepunt... Natuurlijk hoop 
ik dat iedereen gezond is gebleven. Maar ik 
wil het daar eigenlijk niet over hebben, ....even 
niet!
Zoals ik schreef alweer 1 jaar geleden..... Op 
naar Sortland op de Vesterålen als “vertskap-

spar” (beheerderspaar) op een klein vakantie 
park.
Onze tijd daar was een mooie, leuke, gezel-
lige, maar ook een leerzame tijd. We zijn daar 
helaas in een situatie gekomen waarin we 
wat onenigheden kregen met de werkgeef-
ster en de werksfeer onprettig werd. Geen 
situatie om in verder te werken. Wel jammer 
maar dat kan gebeuren ......! Na een paar solli-
citaties heeft Anton werk gekregen als skan-
neroperatør bij de Nasjonal biblioteket (nati-
onale bibliotheek) in Mo i Rana. De Noorse 
regering heeft ooit besloten dat alles wat met 
Noorwegen te maken heeft gedigitaliseerd 
moet worden, kranten, boeken, tijdschriften, 
posters, foto’s, negatieven, film, video enz. Dit 
met de bedoeling om het openbaar te maken 
en voor iedereen toegankelijk, vandaar het 
woordje biblioteket!
Eigenlijk is dit hele gebeuren precies op tijd op 
ons pad gekomen.... Het werk in Sortland nam 
af en nu, door het virus, houdt Noorwegen de 
grenzen dicht voor toeristen. Daardoor is de 
toeristische sector flink onderuitgegaan, dus 
is er nu ook weinig te doen in die sector. Daar-
entegen heeft Anton nu gewoon door kunnen 
werken en hebben we weinig van het virus 
gemerkt. Nu dus uit het toerisme en werken 
voor de staat is ook wel fijn en geeft veel meer 
zekerheid.

In Januari zijn we nog in NL geweest, velen 
van jullie gezien.... gezellig hoor. Per 1 februari 
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zijn wij gaan wonen in Utskarpen, een 
plaatsje op drie kwartier rijden van Mo i Rana, 
een grote plaats waar ook het kantoor staat 
waar Anton werkt. En Mo i Rana is van alle 
gemakken voorzien, zoals theater, restaurants 
en winkels. Die 3 kwartier rijden is geen enkel 
probleem, de weg gaat door een heel afwisse-
lend gebied en is geen dag hetzelfde.

We hebben deze 3 kwartier er graag voor 
over om te kunnen wonen op de plek waar 
we nu wonen. Waarvoor.........? zie de foto’s die 
zeggen genoeg denk ik!
Een Noors gebruik is dat je heel dicht bij je 
werk gaat wonen. Wij deden het tegenoverge-
stelde, dus dat gaf wel wat vraagtekens bij de 
collega’s!! Maar ze snappen ons nu ook wel....
Alle wensen die we hadden met betrek-
king tot het wonen in Noorwegen zijn nu al 
aardig vervuld (ook na 6 maanden sneeuw). 
Al zijn we niet compleet en duurt het wat 
langer voordat we elkaar weer zien, hebben 
we gelukkig de digitale media om elkaar   te 
spreken en te zien. Heel gewillig en gemakke-
lijk! Hierdoor hebben we regelmatig contact 
met Nederland, wat erg fijn is natuurlijk! 
Helaas moeten we wachten met het elkaar 
in levende lijve zien tot Noorwegen haar 
grenzen weer opent.
Zelf wil ik heel graag  terug in de toeristische 
sector. Er zijn hier genoeg mogelijkheden om 
daar iets in te realiseren, dus druk in de weer 
om dingen te organiseren zodat ik straks 

een vlugge start kan maken als het toerisme 
weer op gang komt. Vlug is hier trouwens een 
vreemd woord, net zo goed als stress hier 
ook bijna niet voorkomt. Ik moet zeggen dat 
went wel heel snel! Ook de manier van leven 
hebben we al aardig onder de knie...... Zelf 
brood bakken, gebak maken en eten volgens 
Noors recept bereiden is iets wat er helemaal 
bij hoort.
Kortom met ons en Atka gaat het goed en 
hebben we het reuze naar ons zin en we  
genieten iedere keer weer van alles wat Noor-
wegen zo mooi maakt !

Wie weet zien we elkaar hier een keer in 
Noorwegen of in Nederland!
Altijd welkom..... Lieve groetjes van ons
Anton en Aline Roeterdink

Financiën

Beste gemeenteleden

Zoals u in eerdere zondagsbrieven al gezien 
heeft is er de mogelijkheid om de extra 
collecte zelf over te maken. Het rekening-
nummer staat er dan bij vermeld (bijv. voor 
kerk in actie).
Als Diaconie maken we naast het collecte-
geld ook altijd 50 euro extra over naar het 
betreffende doel van de extra collecte.  Nu 
hebben we besloten om tijdelijk naar deze 

Financiën
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extra collectedoelen 100 euro over te maken, 
dit bedrag komt overeen met wat we gemid-
deld overmaken aan deze doelen (collecte+50 
euro).
Voor de kerkvoogdij betekent dit dat zij 50 
euro overmaakt aan het extra collectedoel                         
(gemiddelde van het normaal opgehaalde 
collectegeld).
De collectegelden van zowel diaconie en 
kerkvoogdij liggen nu stil. In ieder geval tot 
september. Ook wel bekend als de eerste en 
tweede collecte. 
Verscheidene van u heeft al gehoor gegeven 
aan onze eerdere oproep, waarvoor onze 
hartelijke dank. Omdat de periode nu zeker 
tot september is verlengd dat er geen kerk-
diensten zijn en dus ook geen collectegeld 
binnenkomt vragen wij aan u als gemeente-
leden om geheel vrijblijvend een (eenmalige) 
gift te doen aan de diaconie en kerkvoogdij als 
een soort collecte.
Nogmaals, dit is geheel vrijblijvend
Namens de Diaconie en Kerkvoogdij wens ik 
iedereen veel kracht en gezondheid toe, en 
hopen we elkaar spoedig weer te ontmoeten.
Lida de Vree
Diaconie NL96RABO0373736029
Kerkvoogdij NL04INGB0000950742
overmaken o.v.v. collecte 

Kerkrentmeesters

Legaat.
Afgelopen week ontvingen wij via een 
notaris een legaat van een oud lid van onze 
gemeente. Hij is jaren geleden uit onze 
gemeente vertrokken, maar had blijkbaar 
zulke goede herinneringen, dat hij in zijn 
testament heeft hij laten vastleggen dat hij na 
zijn overlijden een bedrag schenkt aan onze 
gemeente..

Gift.
Via een van onze contactpersonen mocht 
onze kerk een gift ontvangen van een lid van 
onze gemeente voor het kerkelijk werk.
Onze hartelijk dank hiervoor.
Wim Backer administrateur

Diaconie

Stichting Isai Maiyam

We hebben al een paar keer gecollecteerd 
voor de Stichting Isai Maiyam. Vorige keer 
vertelde ik dat we contact hadden gehad 
met Brigitte, onze contactpersoon in India. 
Zij vertelde toen al welke impact de Corona-
maatregelen voor Isai Maiyam betekenen.
Vanaf midden maart hebben zij hun projecten 
helaas allemaal moeten sluiten. De kinderte-
huizen moesten dicht en alle kinderen zijn 
bij familie of anderen geplaatst. De dagop-
vang voor de gehandicapte kinderen is ook 
dicht. Het is gelukt om de meeste kinderen 
bij familie of anderen te plaatsen, maar niet 
voor alle kinderen was dat mogelijk. Die 
kinderen wonen nog steeds bij Isai Maiyam 
(in de kindertehuizen), maar de lokale over-
heid blijft zeggen dat het niet mag. Ze hebben 
alleen geen alternatieven voor deze kinderen. 
In de tussentijd worden ze regelmatig 
medisch gecheckt door de lokale overheid 
en tot nu toe hebben ze geen verdergaande 
maatregelen genomen om de kinderen weg 
te halen. 
Op dit moment betaalt Isai Maiyam hun 
personeel zoveel mogelijk door. De over-
heid verstrekt bepaalde financiële steun aan 
mensen, waaronder met voedselpakketten, 
maar in de praktijk blijkt dat veel mensen hele-
maal niets ontvangen. Ze willen de families 
dan ook ondersteunen door het verstrekken 
van voedselpakketten.  Het personeel van Isai 

Kerkrentmeesters
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Maiyam is gestart met het samenstellen en 
uitdelen van voedselpakketten voor de fami-
lies van de kinderen, waaronder die van de 
handicapschool. 
Maar inmiddels hebben ze ook andere families 
die helemaal geen inkomsten meer hebben 
in de omliggende dorpen ondersteund met 
voedselpakketten. Een voedselpakket voor 
een familie kost INR 1.000,-. Dit is ongeveer 
gelijk aan EUR 12,-.
Het goede nieuws is dat ze in korte tijd maar 
liefst 800 voedselpakketten hebben uitge-
deeld! Dat is fantastisch en dat had niet 
gekund zonder financiële steun uit Neder-
land! Ze hebben de 800 pakketten uitge-
deeld aan iedereen die betrokken is bij hun 
projecten, aan de families en personen waar 
“hun” kinderen (helaas) nog steeds moeten 
verblijven en aan mensen in 13 verschillende 
dorpen die in de buurt van onze projecten 
wonen. De nood was hoog en de mensen zijn 
heel dankbaar. Dat het heel bijzonder is dat 
er vanuit de eigen gemeenschap hulp wordt 
geboden aan de mensen die het zo hard nodig 
hebben, blijkt wel uit het feit dat ze in maar 
liefst 4 verschillende tv-nieuwsprogramma’s 
zijn geweest met hun voedselpakketten-
actie. Ook zal er naar alle waarschijnlijkheid 
een stuk over deze actie in de Times of India 
komen.

Het slechte nieuws is dat de overheid op 31 
mei 2020 heeft aangekondigd dat de lock-
down maatregelen nog van kracht zullen 
blijven. In bepaalde gebieden in India zullen 
de maatregelen wel iets versoepelen, maar 
helaas betekent het voor de vele arme mensen 
in Pondicherry en omgeving dat zij nog steeds 
niet kunnen werken en geen inkomen hebben. 
De scholen blijven naar alle waarschijnlijkheid 
tot in ieder geval 1 juli dicht. Voor de projecten 
van Isai Maiyam betekent dit nieuws dat zij 
nog steeds gesloten moeten blijven en er 

momenteel geen zicht is op wanneer ze weer 
open mogen gaan. Ze maken zich natuurlijk 
zorgen over alle kinderen die ze normaal een 
veilige en zorgeloze plek bieden. Om ervoor 
te zorgen dat zij ze niet uit het oog verliezen, 
maar belangrijker nog dat zij ook weten dat 
ze niet zijn vergeten, nemen de mensen van 
Isai Maiyam nog steeds op regelmatige basis 
contact op met de betrokken families en de 
kinderen.

Zodra er meer bekend is over het heropenen 
van hun projecten zal ik u daarover infor-
meren. In de tussentijd gaan ze door met het 
uitdelen van voedselpakketten, omdat dit 
heel hard nodig blijft. (In India sterven meer 
mensen door honger als gevolg van de huidige 
maatregelen dan aan corona)
Met uw gaven zullen we als diaconie de Stich-
ting Isai Maiyam steunen zodat zij hun goede 
werk kunnen blijven voortzetten.

Vluchtelingenwerk:
Inmiddels is bekend dat het gezin uit Syrië 
op 3 juli eindelijk naar Dreumel komt. Voor 
die tijd zou ik graag nog een keer het huis 
schoonmaken, zodat ze na een spannende tijd 
en lange reis op een fijne plek rustig kunnen 
bijkomen. Als u me met poetsen wilt helpen 
(bijv. op 24 of 25 juni of 1 juli) , dan hoor ik 
dat graag via  yvonne.stuiver@pg-westmaa-
senwaal.nl of  06-12496135. 
Yvonne

Inlia
Werken in tijden van corona (2)
Door de corona-maatregelen werd het steeds 
stiller in de TussenVoorziening in Eelde. 
Geen bezoek, minder activiteiten, maar 
gelukkig wel ‘op berenjacht’.  
Haar familie vindt het eigenlijk wel eng, dat 
ze nu werkt. Tussen de mensen ook nog. Maar 
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Wil kan moeilijk níét gaan werken. Het is haar 
baan. En niet alleen de baas rekent op haar, 
ook de collega’s doen dat én de gasten in de 
Tussen Voorziening. Dus thuisblijven is geen 
optie voor de 23-jarige woonbegeleidster van 
INLIA. 

Ja, die paar weken toen ze keelpijn had en 
griepachtige klachten: toen is ze natuurlijk 
thuisgebleven. Tot het echt helemaal over 
was. Keurig volgens de richtlijnen. Waar 
ze die klachten nou had opgelopen, dat is 
de vraag. Op het werk is gelukkig verder 
niemand ziek geworden. En nu is ze dus weer 
terug op het honk: de voormalige Dutch Flight 
Academy in Eelde, waar INLIA-vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning opvangt en voor-
bereidt op het leven in Nederland. Het is er 
veel rustiger dan anders, om niet te zeggen: 
uitgesproken bedaard. 

Normaal bruist het hier van de activiteit. 
Kinderen die spelen en rondrennen, mensen 
die leren fietsen, vrienden die langskomen, 
vrijwilligers die lessen Nederlands geven en 
natuurlijk de ‘TuVoTalks’: workshops waarin 
vrijwilligers gasten bijpraten over het reilen 
en zeilen in Nederland. Denk aan onder-
werpen als: wat doet een wijkagent, hoe 
werkt de ziektekostenverzekering, hoe kom je 
aan opleiding, stage of baan, wat zijn Neder-
landse gewoonten en gebruiken die je moet 
kennen? Dat ligt nu allemaal stil. 

Behalve dan dat de kinderen sinds vorige 
week gelukkig weer samen mogen spelen en 
sporten. Dat doen ze dan ook enthousiast. “Ze 
waren er aan toe geloof ik”, lacht Wil, terwijl 
op de achtergrond luide kinderstemmen - 
gillend van plezier - door de telefoon klinken. 
(Want ja: ook interviews moeten nu op 
afstand.) Ze gaan deze week op ‘berenjacht’ in 
Eelde; speuren naar teddyberen die mensen 

achter hun huiskamerramen hebben gezet. 
Kunnen ze tenminste wat energie kwijt. 

Bezoek is nog steeds niet toegestaan, ook niet 
van vrijwilligers, dus ligt het programma nog 
grotendeels op z’n gat. Al zijn de vrijwilligers 
ondertussen wel heel druk doende digitale 
lessen te maken voor iedereen. Daar kunnen 
de ouders dus binnenkort mee aan de slag. 
Het contact tussen begeleiders en gasten is 
er natuurlijk nog wel, maar noodgedwongen 
op afstand. Bij het luikje van de receptie (die 
ook binnenin is aangepast zodat de mede-
werkers 1,5 meter afstand kunnen houden) 
staan stippen op de vloer om gasten te wijzen 
op hoeveel afstand ze moeten staan. Ook de 
spreekkamers zijn heringericht om aan de 
richtlijn te voldoen.

“We moeten mensen er nog wel veel aan 
herinneren”, vertelt Wil, “Vooral onderling 
gaat het nog wel fout.” De hele groep die er 
nu zit, is in december uit Afghanistan hier 
gekomen. Ze zijn best close met elkaar. Een 
mens vergeet snel hoeveel afstand 150 cm 
eigenlijk is. En de gasten zijn erg gefocust op 
hun nieuwe situatie, in een nieuw land. “Maar 
ik moet zeggen: als iemand klachten heeft, 
letten ze heel goed op. Bij keelpijn, verhoging 
of verkoudheid houden ze zich strikt aan de 
quarantaine”, zegt Wil.
 Nu de Ramadan is begonnen, zitten mensen 
overdag wat meer op hun eigen kamer, dat 

Inlia
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scheelt. “Maar nu moet je ’s avonds weer goed 
opletten.” Altijd wat natuurlijk. Het scheelt ook 
dat er nu minder mensen zitten dan normaal: 
vanwege de corona-uitbraak komen er geen 
nieuwe gasten binnen, terwijl mensen nog wel 
doorstromen naar woningen in gemeenten.  
Zo wordt de TuVo steeds leger. “Steeds meer 
ruimte om afstand te houden”, zegt Wil. 
Hoogstwaarschijnlijk met een knipoog, al is 
dat door de telefoon niet te zien.
Helmer Roelofs

Cantorij
Voorlopig blijft een deel van de cantorij via 
Zoom contact houden met elkaar. We praten 
wat bij, hebben het over de maatregelen die 
genomen zijn en dat het wel erg lang duurt 
dat we weer echt samen mogen zingen. Want 
samen zingen via Zoom gaat niet. Wel hebben 
we inmiddels een paar bekende liederen inge-
zongen. Ieder die dat wilde heeft zijn/haar 
eigen stem ingezongen en naar Lex gemaild.

En Lex, onze dirigent heeft deze stemmen bij 
elkaar gezet. En dankzij de techniek en Lex 
klonk het toch best goed. Wij gaan hier nog 
even mee door. Wie weet hoort u ons binnen-
kort…….
Renée Peters

Kindernevendienst

Hoi allemaal,

nou zijn jullie net weer naar school en toch is 
het alweer bijna zomervakantie. Die vakantie 
zal dit jaar misschien ook wel een beetje 
anders zijn, net als alles de laatste tijd anders 
is. Ik denk, dat er dit jaar meer mensen thuis 
blijven of in ieder geval niet  heel ver weg op 
vakantie zullen gaan, omdat het toch nog wel 
spannend is hoe het verder zal gaan met het 
corona-virus. 
Andere jaren namen we voor de vakantie in 
een kerkdienst altijd afscheid van kinderen, 
die in groep 8 zitten. Dit jaar is dat Joris. Hij 
zal na de vakantie naar een grote school gaan 
en dus gaat hij ons verlaten. Hoe we dit jaar 
afscheid nemen, weten we nog niet, maar we 
wensen je wel heel veel succes op je nieuwe 
school en je bent natuurlijk heel welkom bij de 
jeugdgroep, Joris!
Maar ook al is alles nu anders dan het was, 
toch lezen we nog steeds dezelfde verhalen 
in de bijbel. Die verhalen zijn al eeuwenlang 
hetzelfde. Heb je thuis ook gelezen over dat 
Jezus naar de hemel is gegaan en dat hij met 
Pinksteren de Heilige Geest heeft gestuurd om 
zijn vrienden te helpen. 
Premier Rutte heeft ons gevraagd om voor 
elkaar te zorgen door nog zoveel mogelijk 
thuis te blijven, maar Jezus had, voordat hij 
naar de hemel ging, juist aan zijn vrienden 
gevraagd om de wijde wereld in te gaan om 
zijn verhalen verder te vertellen. Aan iedereen, 
aan grote mensen en kinderen, aan aardige en 
niet zo aardige mensen. Aan vrolijke, verdrie-
tige, zieke en gezonde mensen. En ze moesten 
vertellen dat de mensen niet moeten vechten, 
maar praten met elkaar. En geen ruzie maken, 
maar vrienden worden. Niet schelden , maar 
elkaar helpen. Hij zei tegen zijn vrienden:”Ga 
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op reis en wees niet bang, want ik zal bij jullie 
zijn en jullie helpen. Vandaag en morgen en 
altijd, zolang de wereld zal bestaan...”
En dat doet Jezus nog steeds. Als je bang bent, 
of je voelt je alleen, denk dan maar aan Jezus, 
die je wil helpen. Dan voel je je vast beter. 
In dit kerkblad vind je ook een knutselwerkje 
van de discipelen, die de wereld rond gaan. 
Dat zouden we anders bij de kinderneven-
dienst gemaakt hebben, maar nu kun je het 
thuis doen :)

Namens de leiding van de kindernevendienst 
heel veel groetjes en hopelijk tot snel!
Yvonne

Jongeren
Corona perikelen in de Moldavië-app
Omdat een groep jongeren samen met Aline 
en Renée vorig jaar een week met elkaar 
gingen doorbrengen bij Carmen in Moldavië 
(om te werken aan het ouderencentrum) is de 
Moldavië-app-groep aangemaakt. Sindsdien 
zoeken ze nog steeds af en toe contact met 
elkaar. Zo ook in deze vreemde corona-tijd: 

Coendert:
Hoe is het in Moldavië omtrent corona???
Valt de “schade” daar nog mee of is het daar 
helemaal bar en boos?

Carmen:
Hoi Coendert, goed om van je te horen. Leuk 
dat je nog aan Moldavië denkt.
Ik zou willen dat ik naar Moldavië zou kunnen 
gaan, maar de grens is gesloten. Na 22 mei 
wordt opnieuw besloten of de grens open 
gaat of niet.
Ik zit dus in Oekraïne... sinds gisteren zijn 
ze hier iets soepeler geworden. Het aantal 
corona patiënten weten ze hier eigenlijk 
niet. Er wordt weinig getest en de aantallen 
die worden gegeven zijn onbetrouwbaar. 
Gelukkig is niemand van de ouderen die wij 
bezoeken met een warme maaltijd of voedsel-
pakket ziek geworden.
En hoe gaat het met jullie?

Jørgen:
Met mij gaat het goed gewoon aan het werk 
dus eigenlijk gaat het gewone leven door met 
wat beperkingen natuurlijk

Aline:
Hier in Noorwegen gaat alles ook goed ...
Relaxed sfeer dus.....het leven gaat hier 
gewoon door, we merken er weinig van .
In onze provincie ( commune) zijn maar een 
paar besmettingen  en die zijn in quarantaine 
geplaatst en er zijn geen doden gevallen.
Alleen Noorwegen heeft zijn grenzen gesloten, 
dus dat is wel een dingetje. Wij mogen er wel 
uit en ook het land weer in, maar verder mag 
er nog niemand in!
Verder hebben we hier wel de nodige maat-
regelen waar we ons aan moeten houden, 
anders krijg je een fikse boete of ga je zelfs de 
gevangenis in!!
Maar houd je je gewoon aan de regels dan is 
er niks aan de hand.

Coendert:
Zun gangetje/ kan beter. Ik ben blij dat ik nog 

Jongeren
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Jongeren

gewoon kan werken ondanks alles. Laatst 
mijn baan opgezegd waardoor ik nu naar 1 
juli uit zit te kijken omdat ik dan met mijn 
nieuwe baan begin. Ik verveel me ontzettend 
omdat ik buiten het werk om nergens meer 
naar toe kan en zo min mogelijk mensen mag 
zien vanuit huis. (Groot gelijk van moeders 
maar toch.) Ik doe nu tegen de verveling 
boodschappen wat weer een uurtje thuis zijn 
scheelt, de nieuwtjes en dingetjes zijn thuis 
ook op en elk verhaal heb ik al 8x gehoord. 
Voor de rest ben ik blij dat de maatregelen 
versoepeld zijn. Vanavond ff zuipen bij een 
vriendin die nog wel bij ons kwam om de 
paarden te verzorgen op gepaste afstand en 
dan is mijn week weer goed. 

Manon:
Bij mij gaat het wel goed. School gaat nu alle-
maal online, wat wel even wennen is.
Op het werk (kinderopvang) is inmiddels  de 
rust  gelukkig weergekeerd en niemand meer 
in quarantaine. En gelukkig is de voetbaltrai-
ning weer begonnen.

Geertje:
Met mij gaat het goed, ik ben nu officieel 
geslaagd! Ik baal wel dat er nu geen gala of 
geslaagd-feestjes gegeven kunnen worden.  Ik 
heb wel lekker veel vrije tijd en die besteed ik 
met hobby’s zoals rolschaatsen, tekenen  en ik 
werk ook vaker.

Sophie:
Met mij gaat ook alles goed. Had dit jaar 
eigenlijk examens gehad, maar die gingen niet 
meer door.  Ik heb nog wel wat laatste toetsen 
gehad, maar ben nu geslaagd :) Niemand in 
mijn omgeving is ziek (geweest) dus dat is erg 
fijn!
Ik heb nu ook heel veel vrije tijd en ben eigen-
lijk vooral netflix aan het kijken.

Aline:
Inmiddels is ons leven hier in Noorwegen 
bijna al weer in gewone doen .....we mogen 
bijna alles weer .. wel met de bekende regel-
tjes....en de grenzen zitten nog dicht (er is een 
negatief reisadvies voor Europa). Dat kan tot 
20 augustus zo blijven. We krijgen wel vaak 
bezoek van een groepje rendieren. Zo vaak 
dat we ze namen hebben gegeven, ze heten: 
Korona, Karantene, Virus en Lock down ;)

Carmen:
Hoi allemaal,  leuk om te lezen. Hier is het 
nu afwachten tot 22 juni. Daarna hoor ik of 
ik Moldavië weer in kan. De grens is nu nog 
gesloten voor mensen die geen familie in 
Moldavië hebben wonen.
Hier in Oekraïne neemt het aantal besmet-
tingen nog steeds toe, maar wordt er wel meer 
versoepeld wat de regels betreft. Geen lock-
down meer. Alle winkels zijn weer open en 
afgelopen week is ook het openbaar vervoer 
weer voor iedereen gaan rijden. Eerder was 
ov alleen voor een bepaald aantal mensen 
toegankelijk met een speciaal document.
Vandaag gaan we een paar warme maaltijden 
bij ouderen brengen en morgen rijden we met 
een bus vol voedselpakketten naar een paar 
andere steden, voor Joodse ouderen.
Met Moldavië heb ik  regelmatig contact. We 
maken nu een NGO (= een niet-gouverne-
mentele organisatie die onafhankelijk van de 
overheid is) speciaal voor het centrum. Ik ben 
nu bezig met statuten schrijven en een logo 
maken. Krijgen jullie nog wel te zien als het 
af is........

Leuk toch, om op deze manier een inkijkje 
te krijgen in het leven van onze jeugd en 
vrienden in andere landen!
Yvonne
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30/40 Kring

We hebben onze naam aangepast naar 30/40 
kring. Eenieder rondom deze leeftijd is dan 
ook van harte welkom om aan te sluiten bij 
onze groep.
We komen 4 keer per jaar bij elkaar om te 
praten over een thema/ -tekst rondom de 
bijbel. Hierin komt dan ook vaak naar voren 
hoe we dit dan vertalen naar het nu en wat dit 
voor ons betekent in ons dagelijks leven van 
werk, gezin etc.
Wanneer onze volgende bijeenkomst is, is op 
dit moment helaas nog niet bekend..
Heb je interesse om deze avonden bij te wonen 
dan kun je contact opnemen met:
Lida de Vree Stam
Telnr.: 06 57575231
Email: fritsenlida@hotmail.com
Lida de Vree Stam

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.
Op dit moment kunnen wij helaas niet bij 
elkaar komen, maar zodra het mogelijk is gaan 
we weer een nieuwe datum prikken en verder 
praten over de dingen die ons bezighouden. 

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.
Ank IJzerman

DuurzSAAM

Digitaal normaal?
Nu we 1,5 meter afstand van elkaar moeten 
houden en veel gelegenheden gesloten of 
niet toegestaan zijn hebben we massaal 
gebruik gemaakt van de digitale wereld: 
scholen gaven les via internet, er werd veel 
via beeldbellen vergaderd, er werd veel thuis 
gewerkt, er werd veel online gekocht, enz. 
Nu zijn er mensen die zeggen dat we door de 
huidige omstandigheden wellicht de (door 
hen gewenste) overgang van de ‘gewone, 
analoge’ wereld maken naar de digitale 
wereld. We hebben immers de voordelen 
hiervan aan den lijve ondervonden: geen 
reistijd naar vergaderingen of werk (file), 
geen overvolle klassen, enz.

In de huidige situatie hebben we echter ook 
gezien wat die digitale wereld niet kan bieden: 
‘contact’ met elkaar; elkaar ontmoeten en 
fysiek bij elkaar zijn. Het ligt voor de hand dat 
telefonisch vergaderen en thuis werken in de 
toekomst vaker worden toegepast. Maar nu 
de scholen weer opengaan en we op termijn 
waarschijnlijk weer naar bijeenkomsten met 
meerdere mensen mogen gaan kan het ook 
heel goed zijn dat we juist ons ‘samenzijn’ 
weer ten volle weten te waarderen.

Laten we samen de goede dingen van de 
analoge wereld en van de digitale combineren 
tot een ideale mix die recht doet aan wat we 
van God gekregen hebben: elkaars gezelschap 
en de kennis om fysieke afstanden te over-
bruggen.
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Puzzel

DUURzSAAMheidstip: 
Behoud het goede van twee werelden.

Reacties en meer tips graag naar woltersbw@
gmail.com
Bert Wolters, (thema)diaken 
duurzaamheid PG Elst

Puzzel

Oplossing Rebuskraker

1. Bandplooibroek
2. Grensoverschrijder
3. Kostuumfilm
4. Vakmanschap
5. Zakkenvuller
6. Zuidwestpunt
7. Ongeschiktheid
8. Stofwisseling
9. Droogautomaat
10. Gelijkstelling
11. Bosviooltje
12. Vinding
13. Dumdumkogel
14. Onafscheidelijk
15. Minimumstraf
16. Prijsverlaging
17. Behandelwijze
18. Douchegordijn
19. Fietsenwinkel
20. Aardappelsalade
21. Zeeuws-Vlaanderen 
22. Privékapitaal
23. Schuiftrompet
24. Troonafstand
25. Dagverblijf
26. Brandnetelsoep

Oplossing App Bijbelverhalen
1. Daniël in de Leeuwenkuil
2. Adam en Eva verdreven uit het  
 paradijs

3. Noach
4. Dromen van Jozef
5. Jakob die droomt
6. Kaïn slaat Abel dood
7. Jona in de walvis
8. Israel door de Rode Zee  op de  
 vlucht voor de farao
9. David op de vlucht voor Saul
10. Zoutpilaar? Sodom en Gomorra?
11. ?
12. Genezing van een verlamde
13. Zacheüs
14. Jakob en Ezau
15. Het dochtertje van Jaïrus
16. ?
17. Salomo die oordeelt
18. David en Bathseba
19. De wonderbare spijziging
20. ?
21. De bruiloft te Kana
22. Jezus loopt over het water
23. De storm op het meer
24. David wordt koning over Israël
25. De verloren zoon

We kregen de puzzel doorgestuurd zonder 
antwoorden. Weet u de ontbrekende verhalen? 
Mail dan uw antwoord naar redactie@
pg-westmaasenwaal.nl.
Addy en Renée

Wat staat hier?
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Gemeenteberichten
 

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

Mutaties in het ledenbestand
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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


