
jaargang 04 
maart 2020

Gemeenteklanken
Kerkblad van de Protestantse Gemeente West Maas en Waal



2 Inhoud

Inhoud    2
Kerkdiensten 3
Vanuit de Kerkenraad  4
Dominee van de Penningsstraat  5
Nader kennismaken  6
Diaconie  7
Plan Nederland 8
Moldavië 9
Kerkrentmeesters 10
Cantorij 10
Kindernevendienst 11
30/40 kring 11
Zestigerskring 12
DuurzSaam 12
Puzzel oplossing vorige keer 13
Gebed 13
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg 14
Gedachten 15
Puzzel  woordzoeker 16
Collage Moldavië 17
Gemeenteberichten  18
Contactpersonen  18
Mutaties  19
Contactgegevens  20

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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Kerkdiensten

Kerkdiensten

Zondag 1 maart
10.00 uur
Voorganger:
Extra collecte:

Zondag 8 maart
10:00 uur
Voorganger:
Extra collecte:

Zondag 15 maart
10.00 uur
Voorganger:
Extra collecte:

Zondag 22 maart
10:00 uur 
Voorganger:
Extra collecte

Zondag 29 maart
10:00 uur 
Voorganger:
Extra collecte

Zondag 5 april
10:00 uur 
Voorganger:
Extra collecte

Wamel
Ds. D. M. de Jong
KIA voorjaarszending

Dreumel
Ds. E. Laseur
Protestantse kerk missio-
nonair

Boven-Leeuwen
Ds. E. Laseur
KIA Noodhulp

Wamel
Ds. M. Soethout
KIA binnenlands diaconaat

Boven-Leeuwen
Ds. E. Laseur
KIA werelddiaconaat

Wamel
Ds. L. Manuputty
JOP



4 Vanuit de kerkenraad

Vanuit de 
Kerkenraad
Enige tijd geleden heeft de kerkenraad 
besloten om in Dreumel te gaan collecteren 
met collectezakken die in de rijen worden 
doorgegeven, net zoals dat gebruikelijk is 
tijdens de diensten in Wamel. De kerkrent-
meesters hebben drie extra zakken aange-
schaft, die door Bertha de Wit van letters zijn 
voorzien. De eerstvolgende dienst in Dreumel 
zal dus niet meer gecollecteerd worden met 
de lange stokken. 
Op donderdag 2 april wordt er een gemeente-
avond gehouden in Wamel.
Het onderwerp vóór de pauze is ‘orgaando-
natie en geloof’, dit met het oog op de nieuwe 
donorwet die op 1 juli van dit jaar ingaat en er 
nog veel vragen zijn over dit onderwerp.
Het tweede onderwerp is inbreng vanuit de 
gemeente voor het nieuwe beleidsplan. 
Wij hopen vele van u dan te ontmoeten. 
Ank IJzerman-Hess, scriba

Dominee van de 
Penningsstraat!

In de ruimte
In juli 2009 deed een amateur-sterrenkun-
dige in Australië een bijzondere ontdekking. 
Hij zag op de planeet Jupiter een donkere vlek, 
die er vóór die tijd niet was. Nader onderzoek 
met verschillende telescopen wees uit dat 
’t hierbij ging om stofwolken. Veroorzaakt 
door de inslag van een komeet of ander soort 
hemellichaam.
Overigens gebeurt dit op de planeet Jupiter 
vaker. Zo is er in de ruimte een waarneming 
geweest van een inslag van de komeet Shoe-

Drempels

God,
we lopen voortdurend
tegen drempels op,
die contact met U
in de weg staan,
drempels in onszelf
van geen tijd, geen rust
en geen zin hebben,
drempels van ‘goede bedoelingen’,
die toch niet waar worden.
Wij zijn druk met van alles
en we moeten zoveel
van onszelf, van anderen, 
carrière, steeds meer, gemiste kansen
dat we onszelf voorbijlopen
en U erbij.

Geef ons rust om stil te staan
bij wat ons werkelijk
tot medemensen van elkaar maakt.

Geef ons inzicht om te kiezen
voor wat uw Rijk werkelijk naderbij brengt.

Geef ons ruimte om los te laten 
wat ons belemmert
om mens-van-U te worden.

Christien Duhoux-Rueb
Uit: Een rode draad, bezinning het hele jaar 
door.
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maker-Levy 9 in juli 1994. Daarbij kwam een 
hoeveelheid energie vrij, die vergelijkbaar is 
met de kracht van vijftig miljoen bommen op 
Hiroshima. Met een vlek van 12000 kilometer 
doorsnee.

Een vast punt
Het is reeds langer bekend, dat Jupiter 
zwaarder is dan alle andere planeten samen. 
De planeet is een vast punt, dat alles binnen 
het zonnestelsel mede op zijn plek houdt. 
Volgens wetenschappers trekt Jupiter door 
de werking van zijn zwaartekracht grotere 
‘indringers’ van buitenaf aan. Als ware het 
ergens een soort magneet.
Op zodanige wijze dat de planeet op zijn 
omgeving werkt als ruimteschild. Daarmee 
het zonnestelsel beschermend tegen allerlei 
uit hun baan geraakte hemellichamen. Zo 
vervult Jupiter een levensreddende rol. Dit 
feit bepaalt ons nog weer eens te meer bij één 
van de vele randvoorwaarden voor leven op 
de planeet die aarde heet. 

Bemiddelaar
De verwondering over dit alles heeft bij 
sommige wetenschappers en leken tot 
geloof in God geleid. In de Colossenzenbrief 
(BGT,1:19,20a) zegt de apostel Paulus: ‘God 
zelf wilde aanwezig zijn in Christus. Want Hij 
wilde via Zijn Zoon vrede brengen tussen de 
schepping en Zichzelf. Hij liet Hem voor ons 
sterven aan het kruis.’
Bemiddelaar tussen God en mensen (1Tm.2:5). 
In zijn werking is Christus ergens vergelijk-
baar met de planeet Jupiter. Hij is de buffer die 
inslagen en stofwolken opgevangen heeft én 
opvangt (Js.53:6). Tijd van voorbereiding op 
Pasen leert: íeder uit de bocht gevlogen leven 
kan dankzij Jezus weer in een rechte baan tot 
God komen.  

Kind en geloof
Elk mens heeft een beschouwing van het 
leven. Dikwijls ook waar het gaat om vragen 
van kinderen en de eventuele plaats van de 
bijbel daarin. Van uit de (opvoedings)praktijk 
willen we hierover samen nadenken.
Voor deze ontmoeting op woensdag 18 maart 
2020 van 20.00-21.30 uur in de pastorie 
hebben zich tot op heden 7 deelnemers 
gemeld. Wil jij hier ook bij zijn: mail dan even 
naar  predikant@pg-westmaasenwaal.nl
Ds. Edo Laseur  

Nader Kennismaken
Piet en Davien van Maurik - van der Schie.
 De werkzaamheden van een koster: dat zit 
hem veel in de details! De microfoon checken, 
koffiekopjes klaarzetten, voor de dienst het 
koffieapparaat aan. Niet alleen een glas water 
voor de predikant op de tafel, maar ook een 
op de preekstoel. En water voor de organist, 
want boven is het behoorlijk warm. De tafel 
voorin de kerk van het juiste kleed voorzien, 
aangepast aan de tijd van het jaar. We gaan 
nu een paarse tijd tegemoet, de lijdenstijd. 
Het liturgiebord naast de preekstoel invullen. 
De liturgie communiceren met de organist. 
Voorafgaand aan de dienst de stoep vegen. In 
de winter de verwarming tijdig aanzetten…
De klok luiden is ook een taak van de 
koster. Oorspronkelijk reikte het luidtouw 
niet verder dan tot bij de organist. Piet van 
Maurik: ‘Ik heb het verlengd, zodat ik in het 
portaal van de kerk de klok kon luiden. Alleen 
bij begrafenissen en bruiloften doe ik dat 
boven bij het orgel, anders sta ik beneden 
maar in de weg. Eerst was ik klokkenluider, 
toen koster, dat ging van lieverlee zo. Er was 
ook altijd wel wat te doen in de kerk. Om te 
beginnen maakte ik het gaatje in de hemel 

Dominee van de Penningsstraat
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van de preekstoel een beetje groter, zodat er 
een fatsoenlijk lichtje in kon’. ‘Er is mij nooit 
gevraagd koster te worden, het ging vanzelf’. 

Piet (72) en zijn vrouw Davien (73) houden 
de kerk ook schoon. ‘Vroeger deden we 
dat met een man of zes’, zegt Davien, ‘daar 
moeten we weer eens actie op ondernemen. 
Want vele handen maken het werk wel 
lichter!’  De ramen worden eens per jaar 
schoongemaakt, de laatste tijd met een 
speciaal apparaat, door Piet aangepast op 
het formaat van de ruitjes. Inderdaad, de 
prachtige oude ramen worden ruitje voor 
ruitje gezeemd. 

En dan de kerststerren die tijdens de 
decembermaand stralen in het puntje van 
de toren. ‘Die heb ik zelf gemaakt, van 
roestvrijstaal, met een lichtslang eromheen 
gewerkt’. Mar zelf plaatsen daar waagt hij 
zich niet meer aan, die eer kwam te beurt 
aan Willy Hommersom (die overigens ook 
het kerkhof netjes houdt). ‘De kerststerren 
werden naar boven gebracht via het dak 
van de consistoriekamer, dan een steile 
trap van zes meter, een stukje lopen over de 
dikke plafondbalken en een zwaar luik opzij, 
oftewel: de sterren blijven voorlopig mooi 
zitten’.  

Piet is dus superhandig. Behalve koster is 
hij ook klokkenmaker. ‘Al op mijn zesde 
jaar schroefde ik alles uit elkaar, om het 

vervolgens weer in elkaar te zetten, ik wilde 
altijd weten hoe iets in elkaar zat’. Behalve 
klokken repareert Piet bijvoorbeeld ook 
kapot speelgoed, dat dan een tweede leven 
krijgt voor goede doelen. ‘Als er onderdelen 
ontbreken, dan maak ik die gewoon zelf’. 
Een inventieve koster is altijd fijn. ‘Toen de 
verwarming voor de dienst een keer uitviel, 
kon ik die uiteindelijk weer op gang krijgen 
door twee draadjes aan elkaar te schroeven’.

‘Van beroep was ik onderhoudsmonteur 
bij machinefabriek Van Wamel, Perfect was 
het merk. Daar werden machines gemaakt 
voor de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld 
sorteermachines voor de fruitteelt, 
maaimachines…   Daarvoor werkte ik zes 
jaar bij de smid, bij Toon Driessen. In die tijd 
heb ik kilometers gasleidingen gelegd, dat 
was in de tijd dat Nederland de overgang 
van kolen naar gas maakte! En bij de smid 
de paarden beslaan, hoefijzers maken 
-  speciaal voor paarden met grote voeten - 
hoepels om houten karrewielen, modellen 
voor paardenzadels maken… Metselen, 
timmeren, als smid (en als koster…) moet 
je alles kunnen.’ Ik heb heel veel gedaan. 
Bijvoorbeeld een nieuwe regelaar voor de 
kachel gemaakt. Als ik het kan doe ik het. 
Vroeger zetten we de preek op cassette, dan 
bracht Davien die rond bij de mensen die 
niet meer naar de kerk konden. We zijn altijd 
samen bezig, we doen heel veel samen’. Het 
kosteren zit ook wel een beetje in de familie. 
‘Oom Wim, de broer van mijn vader, was 
ook koster. Daarna nam Jan Hommersom 
de honneurs waar, ik heb het van Jan 
overgenomen’. En broer Rem is al jaren koster 
in Wamel, bijgestaan door Cobie. 

‘Van huis uit zijn we allebei Nederlands 
Hervormd. De kerk is bij ons altijd belangrijk 
geweest ‘, zegt Davien.  Ze is een aantal keren 
ouderling geweest, één keer zelfs 13 jaar 

Nader kennismaken



7

Maart 2020 nr. 2

Diaconie

achtereen.
‘Tot ik niet meer kon vanwege mijn slechte 
gehoor. Ik werd op een ochtend wakker 
en toen was ik vrijwel doof. Na allerlei 
hoortoestellen te hebben uitgeprobeerd zit 
er nu een implantaat in het slakkenhuis met 
22 elektroden die de trilhaartjes moeten 
vervangen. De preek hoor ik nooit echt goed, 
een ringleiding in de kerk zou zeker helpen’. 
‘Zingen in het koor ging ook niet meer, heel 
frustrerend. Ik denk dat ik nu vals zing, heb 
weleens in de kerk aan degene die voor mij 
zit gevraagd of het niet vervelend was’.  
Davien was ook handig. Voor haar 
trouwen werkte ze bij Gerdien de Weijert 
- Woninginrichting, in de Florastraat, waar 
nu de Mussenhof is. ‘Ik maakte gordijnen’, 
vertelt Davien. En daarvoor werkte ze 
ook in de Florastraat, bij tante Kato in de 
kruidenierszaak, dat was op nummer 30. 
‘Er waren toen heel veel winkels in Boven-
Leeuwen, allemaal weg’. Ze worden even 
betreurd. ‘Maar’… zegt Davien, vanaf 1971, 
sinds wij hier aan de Molenstraat wonen, de 
huizen zijn overal veel mooier geworden. 
Opgeknapt en gemoderniseerd, ook het huis 
waar we nu nog steeds wonen, is in 2005 
helemaal aangepakt’.  

Hoe ze elkaar leerden kennen. Dat was in 
1966 op de bruiloft van Rem en Cobie. Cobie 
is trouwens een nichtje van Davien, we 
volgen het nog. ‘Het was een groot feest in 
Horssen’, herinnert Piet zich, en hij heeft echt 
zijn best gedaan voor Davien, ‘want ik hou 
helemaal niet van dansen, maar ja!!!’
‘In 1971 zijn we getrouwd, na drie jaar 
verkering en twee jaar verloofd’. Je moet 
mekaar eerst leren kennen, vinden ze allebei, 
wel zo verstandig.
Uit het huwelijk zijn drie kinderen geboren: 
Perry in 1972, woont met Veronique in 
Beneden-Leeuwen, Yvonne in 1973, woont 
met Bart in Boven-Leeuwen, en Freddy van 

1977 is de Waal overgestoken, hij woont met 
zijn Kelly in Elst. Ook zijn er 8 kleinkinderen 
te bewonderen, Piet en Davien passen 1 dag 
in de week op de 2 kleinkinderen in Elst.

En… in geval van mooi weer en zomaar een 
lege dag in de agenda, dan fietsen Piet en 
Davien, want dat doen ze allebei graag: erop 
uit! 
Addy de Meij

Diaconie

ZWO-project 2020: Casey Troy Foundation:

In januari heeft de partner van de Casey Troy 
Foundation in Kameroen besloten om een 2e 
locatie te openen in Bomono Ba Jedu, in de 
regio die grenst aan de South West Region. 
Naar deze Franstalige en dus veilige regio 
zijn heel veel mensen uit de South West en 
dus ook uit Ikiliwindi (waar het Casey’s home 
staat) gevlucht.

De kinderen van de Casey Troy Foundation 
kunnen nu in deze veilige locatie zorg krijgen, 
revalideren en onderwijs ontvangen. Met hulp 
van de Vastenaktie van Parochie de Twaalf 
Apostelen uit Wijchen start daar ook een 
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speciaal onderwijsproject wat zich ook in het 
bijzonder richt op toekomstgericht onder-
wijs: veel praktijkonderwijs naast gewone 
lessen en sport.
De foundation is trots op zijn partner, die in 8 
maanden tijd dit heeft weten te bewerkstel-
ligen!
Het centrum heeft de naam gekregen van 
mama Caroline (Caroline Visser, secretaris van 
de foundation en de (Nederlandse) moeder 
van Sally en oma van Shawn en Casey).

Plan Nederland/Girls first:
Al vele jaren sponsoren we als diaconie Plan 
Nederland. Deze organisatie zet zich in voor 
meisjes en jongens die bescherming nodig 
hebben of geven ze een kans om zichzelf te 
ontwikkelen. Meisjes die met wat hulp als 
eersten in hun familie de school afmaken! 
Jongens die er genoeg van hebben dat hun 
zusjes gevaar lopen om te worden uitgehu-
welijkt. Dat ene zetje dat Plan Nederland ze 
kan geven, kan een verschil maken. Daarom 
beschermen ze meisjes wereldwijd ook in het 
nieuwe jaar tegen (seksueel) geweld, tiener-
zwangerschappen en schadelijke praktijken 
en tradities zoals kind huwelijken en besnij-
denis. Ze zorgen dat ze naar school kunnen 
of een baan krijgen. Van Uganda tot Colombia 
en van Mali tot de Filipijnen: in ruim vijftig 
landen vinden meisjes en jonge vrouwen Plan 
Nederland aan hun zijde.

Hulpvraag
Op 13 maart komt er weer een vluchtelin-
gengezin in Beneden-Leeuwen wonen en de 
maand erop (rond 21 april) komt er een gezin 
naar Dreumel. We gaan weer proberen deze 
mensen een fijne plek te geven waar ze zich 
veilig weten en tot rust kunnen komen.
Daarom ben ik voor deze gezinnen weer op 
zoek naar:
-Dekbedovertrekken

-Hoeslakens (90x200)
-Beddengoed voor een 2-persoons-bed    
(190x220)
-Theedoeken
-Handdoeken
-Vaatdoeken
-Koffiezetapparaat
-Pannen 
-Bestek
-Spelletjes voor jongens in de leeftijd 4, 5 en 
8 en 13 jaar

Ook hoop ik dat er weer mensen willen 
helpen deze woningen schoon te maken, de 
ene woning graag in de week van 9 maart en 
de andere woning in de week van 14 april. 
Laat u mij weten wanneer u zou kunnen, dan 
kunnen we vast samen wat afspreken.
En als u nog wat spullen voor deze mensen 
overheeft, dan hoor ik dat graag:

Yvonne Stuiver
0487-594630
yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl 
Yvonne Stuiver

Nieuws uit Moldavië - update dagcentrum
Beste familie en vrienden,
Eindelijk zit ik even stil op een stoel in mijn 
keukentje in Vinnytsja, en kijk ik naar mijn 
viool die geduldig wacht om weer eens 
bespeeld te worden, en naar de foto van de 
jongerengroep uit Boven-Leeuwen, die afge-

Plan Nederland
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lopen zomer een week op bezoek zijn geweest 
in Moldavië. 
Bedankt voor de bemoedigende mailtjes die ik 
gekregen heb vanuit NL en dank aan iedereen 
die voor het project en mij bidt. Hierbij wil ik 
ook iedereen bedanken die het dagcentrum 
voor ouderen in Costesti heeft gesponsord.
De laatste keer dat ik jullie een nieuwsbrief 
stuurde werd er nog hard gewerkt aan allerlei 
documenten voor het dagcentrum. Inmiddels 
is het grootste deel van de renovatie aan het 
pand klaar. Afgelopen week is het verwar-
mingssysteem aangelegd door een gecertifi-
ceerd bedrijf. Deze week legt dit bedrijf een 
ventilatiesysteem aan.
Lokale werknemers hebben pasgeleden de 
houten ondervloer aangelegd waarop een 
laagje isolatiemateriaal en laminaat komt. De 
gang en natte ruimtes worden op dit moment 
betegeld.
Afgelopen augustus heeft een jongerengroep 
uit West Maas en Waal de muren geschilderd. 
U kunt ze enthousiast aan het werk zien in 
een video op mijn website. In deze video loop 
ik door het gebouw, zodat jullie een indruk 
kunnen krijgen hoe het eruitziet. 

De jongerengroep. Achter mij staat de burge-
meester van Costesti. 

Op regionaal niveau hebben ze inmiddels 
gehoord over het dagcentrum. Liuba, de 
gepensioneerde vrouw uit Costesti waar ik 

mee samenwerk, is vanwege het dagcen-
trum de regionale politiek ingegaan. Ze zit in 
een commissie die gaat over allerlei sociale 
projecten. Liuba hoorde dat er al positief 
over het project gesproken wordt omdat we 
het gaan combineren met naschoolse opvang. 
Kinderen die nu na schooltijd naar Liuba gaan 
voor allerlei activiteiten, vooral knutselen, 
gaan na de opening van het dagcentrum, 
samen met Liuba met de ouderen knutselen. 
Op die manier willen we de kinderen en 
ouderen met elkaar in contact brengen. 

Samen met Liuba op de foto in de bibliotheek 
in Costesti.

Hier werd isolatiemateriaal op de muren 
bevestigd en de muren gepleisterd. Na de 
winter komt er een laatste laagje pleister met 
een kleurtje op de buitenmuren. 

Moldavië
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Aan de zijkanten van het gebouw zijn nooduit-
gangen en trappen gemaakt.

Op de foto ziet u Liuba, de burgemeester en 
Sasja, de verantwoordelijke voor de bouwvak-
kers. 

Het verwarmingssysteem is aangelegd. 

Dit alles hebben we kunnen doen vanwege 
jullie hulp!
Bedankt daarvoor.
Tot ziens in NL of via de mail.
www.carmeninmoldova.org
Carmen Ullersma 

Kerkrentmeesters
Abonnement kerkblad.
Denkt u eraan om het abonnement van het 
kerkblad, € 15,- euro, voor 2020 over te 
maken op bankrekeningnummer: IBAN nr. 
NL72RABO0373718225 ten name van: CvK 
West Maas en Waal, onder vermelding van: 
Kerkblad
Wim Backer bijdragen administratie

Cantorij
Op dit moment zijn we druk bezig nieuwe 
liederen in te studeren. Zowel traditionele 
liederen als wat modernere liederen.
Wij kunnen best wat ondersteuning gebruiken. 
Een paar koorleden hebben aangeven om 
vanwege drukke werkzaamheden (tijdelijk) 
te willen stoppen. Weet u nog iemand die van 
zingen houdt, breng haar of hem op de hoogte 
van ons bestaan. Natuurlijk doen we ons best 
om het allemaal mooi te laten klinken, maar 
vooral het plezier in zingen staat voorop.
Van harte welkom om vrijblijvend een keer 
mee te komen zingen!
We repeteren op woensdagen 4 en 18 maart 
en op 1 april van 19.00 – 21.15 uur in de kerk 
in Wamel.
Renée Peters
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Kindernevendienst

Hoi allemaal,
En……hebben jullie lekker carnaval gevierd. 
Was je mooi verkleed?... Jammer dat het weer 
voorbij is, maar nu gaan we samen op weg 
naar Pasen. Van Carnaval tot Pasen duurt het 
40 dagen, daarom noemen we deze tijd ook 
de 40-dagen-tijd. Bij de kindernevendienst 
hebben jullie al gehoord over Mozes (het baby-
tje in het biezenmandje). In deze 40-dagen-
tijd gaan we nog meer horen over Mozes. Als 
hij groot is vraagt God hem, om het volk Israël 
te bevrijden uit Egypte en naar het beloofde 
land te brengen (hoe precies, dat hoor je alle-
maal bij de kindernevendienst). Om in het 
beloofde land te komen, moesten ze heel lang 
door de woestijn lopen, wat natuurlijk niet 
fijn was. Maar toen het volk Israël het moeilijk 
had, zei God: “Ik ben er”. Hij gaf een teken van 
leven!  In deze 40-dagen-tijd ontdekken we 
hoe belangrijk tekens van leven kunnen zijn. 
In de kerk hebben we een heel groot boek, 
met platen over deze verhalen en opdrachten 
die we bij de kindernevendienst kunnen 
maken. En jullie krijgen ook nog een mooi 
40-dagen-boekje, waar je thuis de komende 
weken iedere dag een bladzij in kunt lezen. En 
Michael heeft ook weer een leuk plan om met 
jullie te gaan maken bij de kindernevendienst. 
Ben je benieuwd…..? Kom dan in de 40-dagen-
tijd naar de kindernevendienst!

Tot ziens en groetjes van de leiding van de 
kindernevendienst,
Yvonne

30/40 Kring
Zoals jullie zien hebben we onze naam aange-
past 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.
Afgelopen keer hebben we gesproken over 
Ruth 3. Naomi zou graag zien dat Ruth een 
man kreeg. En wil dit dan graag voor haar 
regelen. Boaz zou volgens de wet voor Ruth 
en Naomi moeten zorgen omdat ze familie 
zijn maar iemand anders in de lijn van de 
familie is eerder aan de beurt?
Hoe anders gaat dit tegenwoordig waarbij we 
zelf een vrije keus hebben met wie we een 
relatie aangaan maar men soms de verant-
woordelijkheid voor elkaar en het willen 
knokken voor elkaar kwijt lijken te zijn. 
Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 
25 maart bij Nicole in Wamel om 20.00 uur.
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

Kindernevendienst



12 Gespreksgroep

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 27 januari jl. hebben we met 
elkaar gesproken over het derde hoofdstuk 
van het bijbelboek Ruth. Vervolgens kwam 
het gesprek al snel op de indrukwekkende 
herdenking ‘75 jaar bevrijding Auschwitz’, die 
op deze dag gehouden werd.

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 
30 maart om 20:00 uur bij Annemarie en Hille 
Dantuma in Dreumel. Iedereen van 60 jaar en 
ouder is van harte welkom.
Ank IJzerman

DuurzSAAM
Omdat het kan.
Sinds de industriële revolutie gaan de tech-
nologische ontwikkelingen steeds sneller. 
Er komen steeds meer mensen op aarde, die 
beter zijn opgeleid en meer technische moge-
lijkheden hebben. Dat heeft geleid tot belang-
rijke innovaties, die ons veel gemak hebben 
gebracht. Ook nu nog zijn er veel knelpunten 
waarvoor we graag een oplossing zouden 
vinden.

Inmiddels ontdekken we dat al die verwor-
venheden ook schadelijke gevolgen hebben: 
de kolen voor de stoommachines leidden 
bijvoorbeeld tot veel fijnstof en andere scha-
delijke stoffen in de lucht. Grondstoffen 
worden schaars en raken wellicht een keer 
uitgeput. Afvalproducten schaden onze leef-
omgeving op mondiale schaal en inmiddels 
zelfs in de ruimte.
De mens streeft continu naar vernieuwing. 
Uitvinders bedenken nieuwe apparaten en 
toepassingen die alle een verbetering van 
onze (vaak individuele) leefsituatie voor 
ogen hebben. Maar de laatste tijd komen er 
ook steeds meer mensen die zich afvragen 
of die nieuwe ontwikkelingen ook wenselijk 
zijn. De algemene reactie op die vraag is vaak 
dat we de vooruitgang niet kunnen of mogen 
stoppen. De vraag of een ontwikkeling wense-
lijk is wordt vaak ontweken. Uitgangspunt 
lijkt te zijn: wat technisch mogelijk is moeten 
we doen.
Ook wij kunnen ons de vraag stellen of een 
bepaalde nieuwe ontwikkeling wel wense-
lijk is. Laten we met elkaar bespreken welke 
wereld we graag willen voor onszelf, onze 
kinderen, onze kleinkinderen, ... Laten we 
een voorbeeld nemen aan Leonore Gewessler, 
milieuminister in Oostenrijk, die een proef 

met 140 km/u rijden stopt met als motto ‘Het 
is belangrijk dat we ophouden de verkeerde 
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Gebed

richting op te gaan.’
Juist in de kerk hebben we toch een opdracht 
om goed met Gods schepping om te gaan?

DUURzSAAMheidstip:
Wees kritisch op nieuwe ontwikkelingen. 
Stimuleer ontwikkelingen die bijdragen aan 
de wereld die u uzelf gunt.
Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@
gmail.com
Bert Wolters, (thema)diaken 
duurzaamheid PG Elst

Puzzel
Oplossingen vorige keer
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?
Oplossing: Schakelaar 1 aandoen, even 
wachten, dan 1 uit en schakelaar 2 aandoen, 
dan door de deur kijken. Is de lamp aan, 
dan is het schakelaar 2. Als de lamp uit is en 
warm, is het schakelaar 1. Als de lamp uit is 
en koud, is het schakelaar 3.

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?
Oplossing: Hij drinkt het kratje bier leeg en 
wordt ladderzat. Die ladder zet hij tegen de 
muur en klimt eroverheen. Hij schopt tegen 
de ezel tot die gaat balken. Die balken legt hij 

over de rivier en gaat lang na zitten denken 
tot het kwartje valt. En dat doet hij nog 5 keer 
en heeft hij dus 6 kwartjes voor de cola.

3 Je moet voor €100,-, 100 dieren kopen. Een 
paard kost € 15,-, een geit kost € 1,-, een kip 
kost € 0,25. 
Oplossing:
3 x 1 paard  = € 15,-- =  € 45,--
41 x 1 geit  = € 1,-- =  € 41,--
56 x 1 kip = € 0,25 =  € 14,-- 

Gebed

Onze Vader in de hemel,
groot en heilig is Uw naam,
laat Uw koninkrijk snel komen
en neem ons gebed toch aan.

Laat ons weten wat Uw wil is
in de hemel en op aard.
Geef ons alle dagen eten.
Vader, God geef ons Uw raad

Onze Vader in de hemel,
U die alles van ons weet,
neem van ons de foute dingen,
maak ons kinderhart gereed.

Help ons anderen vergeven.
geef ons liefde, geef ons kracht.
Maak ons vrij van al het kwade,
help ons Vader……elke dag.
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Pastoraal Diaconaal 
Centrum de Herberg
Voorjaarsconcertarrangement 14 maart 
2020 Wodanseiken en prachtige muziek
Op zaterdag 14 maart a.s. kunt u weer deel-
nemen aan het voorjaarsconcert-arrange-
ment van Pastoraal Diaconaal Centrum de 
Herberg, bestaande uit een wandeling en/of 
een concert.
We wandelen een historische route in de 
bossen bij Wolfheze van ongeveer 5 km. Dit 
landschap kent heide, loofbos, beekjes en 
oude graslanden. Ook liggen er vijftien graf-
heuvels en de fundamenten van een middel-
eeuwse kerk. 
Het oude loof- en naaldbos is meer dan de 
moeite waard, want hier zie je van dichtbij 
hoe een eeuwenoude eik eruitziet. Deze 
“Wodanseiken” groeien hier al meer dan 450 
jaar en zijn bijzonder indrukwekkend. De 
naam “Wodanseiken” kregen ze van de schil-
ders van de Oosterbeekse School. Deze land-
schapsschilders, die een romantische kijk op 
het landschap hadden, legden de bomen meer 
dan 150 jaar geleden vast. 
We ontvangen u graag vanaf 11.00 uur in Het 
Koetshuis met een kopje koffie of thee. Om 
11.30 uur vetrekken we, voorzien van een 
door De Herberg verzorgd lunchpakket, voor 
deze mooie wandeling.

Concert
Het middagprogramma biedt een concert in 
Het Koetshuis door Marjolein de Wit op fluit 
en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Voor 
deze gelegenheid is een boeiend programma 
samengesteld met veel variatie in samenspel 
en solovertolkingen.
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst 
met koffie vanaf 14.00 uur.

Overige informatie
Kosten Volledig arrangement: € 25,00Alleen 
concert: € 15,00Aanmelding bij voorkeur 
via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl, 
of telefonisch (op werkdagen tussen 9.00 
en 12.00 uur): 026-3342225.De musici 
verlenen belangeloos hun medewerking; 
de netto-opbrengsten van deze dag komen 
volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal 
Centrum de Herberg.Plaats: Het Koetshuis 
van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, 
Pietersbergseweg 19, 6862 BT  Oosterbeek.

Gedachten
Voorjaarsschoonmaak
Velen kennen hem nog altijd, en zo niet, dan 
kennen ze hem vast nog wel van vroeger: 
de elk jaar weer terugkomende grote voor-
jaarsschoonmaak. Zolder, keuken, kamers, 
alles krijgt een goede beurt. Oude verf wordt 
afgekrabd en buiten worden de bomen en de 
struiken gesnoeid. Kleding wordt gewassen. 
Versleten kleding wordt, als het nog loont, 
versteld of anders weggedaan. Inderdaad, dat 
zit er bij ons in: schoon schip maken, weer als 
nieuw beginnen. 
Bij geloven zie je dat ook. Daar moet ook van 
tijd tot tijd het een en ander worden afgestoft, 
vernieuwd ook: verrassend nieuwe manier 
van zeggen, vernieuwde vormen van vieren, 
een andere voorstelling van God, een ander 
godsbeeld. ‘God wat ben je veranderd’, zeggen 
we. Het is duidelijk bij geloven: je bent er niet 
enkel met te zeggen: er is wel iets. Verre van 
dat. Er komt werken bij kijken, hard werken. 
Wat zien we in het evangelie Jezus anders 
doen dan naar zijn omgeving voortdurend 
investeren in het goede, het positieve dat 
er in hemzelf en bij anderen is naar boven 
laten komen, laten rijzen, waardoor het een 

Pastoraal centrum
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Gedachte

steentje bijdraagt aan weer een tikkeltje 
meer bevrijd leven, voor zichzelf en de ander. 
Niet stilzitten. Steeds meer een vaste, sterke 
persoonlijkheid zien te worden. Vast en zeker 
zal je dat helpen. 
Een mooi werkwoord is het, ‘vasten’; het 
woord ‘vast’ zit erin: uit één stuk; een mens 
die vastberaden aan de slag gaat. 
Geen somber gezicht als je vast, horen we 
Jezus zeggen, niks van schielijk je terug-
trekken, zo van ‘O zie mij aan, ik ben aan het 
vasten’. Niks ervan, pak je washandje en was 
je gezicht eens goed, zorg dat je er fris en 
opgeruimd uitziet en ga vast en zeker aan 
de slag om het goede te dienen. Dan kan het 
tenminste Pasen worden. 
UIt: Elke dag één rozijn, voedsel voor de geest. 
Huub Schumacher en Bas Rentmeester

Tijd voor jezelf!
Het is belangrijk om te weten wanneer we 
aandacht moeten geven 
en wanneer we zelf aandacht nodig hebben. 
Vaak zijn we geneigd om alsmaar te geven, 
zonder iets terug te vragen. 
We denken dan graag dat we edelmoedig of 
zelfs heldhaftig zijn. 
Maar het zou ook een trotse houding kunnen 
zijn, waarmee we willen zeggen: 
‘Ik heb geen hulp van anderen nodig. Ik wil 
alleen geven’. 

Als we voortdurend geven zonder te 
ontvangen, branden we snel op. 
We kunnen alleen blije gevers zijn (en blijven), 
als we voldoende aandacht hebben voor wat 
we zelf nodig hebben: 
lichamelijk, emotioneel, verstandelijk en 
geestelijk. 
Er is een tijd om te geven en een tijd om te 
ontvangen. 
We moeten voor beide evenveel plaats 
inruimen. 
Dan leiden we een gezond leven. 
Henri Nouwen



16 Puzzel woordzoeker

Puzzel

Woordzoeker

Streep onderstaande woorden weg. De woorden kunnen zowel van links naar rechts als van rechts 
naar links geschreven zijn en zowel horizontaal als verticaal als diagonaal. Welke letters blijven over. 
Welke zin lees je dan? 
 
Mandje   Blok 
Moeder  Muggen 
Aaron   Sprinkhaan 
Baby   Slang 
Farao   Prinses 
Plagen   Stenen 
Slaven   Rivier 
Uittocht  Tien 
Egypte   Bidden 
Mirjam   Weg 
Stok   Kind 
Kikkers 
 

Oplossing:……………………………………………………………….. 
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Collage Moldavië
 

 

Dit is er inmiddels klaar in het project van Carmen in Moldavië. 

 

De vloeren in de 
gangen zijn 
betegeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

De radiatoren hangen in 
de gemeenschapsruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ook de natte 
 ruimtes zijn betegeld en voorzien van verwarming.  
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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


