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Kerkdiensten
In navolging van de berichtgeving van de overheid en 
nadat bekend werd dat de tweede golf van het corona virus 
net zo erg is als de eerste heeft de kerkenraad besloten op 
gelijke wijze te handelen als in het voorjaar.
Wat inhoud dat er met ingang van zondag 8 november 
geen kerkdiensten meer worden gehouden.
In de kerkenraadsvergadering van december zal worden-
besproken of het mogelijk is om tijdens de kerstdagen een 
viering te kunnen houden.
De kerkenraad vindt het een gemis dat er geen kerkdienst 
meer is in de kerk, we begrijpen dat veel gemeenteleden 
de diensten missen. 
Iedere week wordt er via de zondagsbrief wel een YouTube 
opname rondgestuurd.
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Vanuit de 
Kerkenraad
Tijdens de laatste kerkenraadvergadering 
hebben we besloten dat er met ingang van 
zondag 8 november geen kerkdiensten meer 
worden gehouden tot aan het einde van dit 
jaar. Hierin volgen wij het advies van de over-
heid en de PKN.
Ook de gedachtenisdienst kan daarom dit jaar 
niet doorgaan. 
Verderop in dit kerkblad vindt u de namen 
van de gemeenteleden die dit kerkelijk jaar 
zijn overleden.

In de kerkenraadsvergadering van december 
zal worden besproken of het mogelijk is om 
tijdens de kerstdagen een viering te kunnen 
houden, maar dit hangt van veel factoren af. 

Als u/jij zich ingeschreven hebt voor de 
zondagsbrief ontvangt u/jij deze op zaterdag 
met daarbij de liturgie voor de komende 
zondag en een YouTube opname.
Gedurende de adventstijd zal er weer een 
dagelijkse Bijbeltekst worden rondge-
stuurd. Alle ontvangers van de zondagsbief 
ontvangen deze tekst dan iedere dag in hun 
mailbox. Wilt u deze tekst niet dagelijks 
ontvangen dan kunt u dit doorgeven door het 
vinkje ‘Dagelijkse Bijbeltekst’ in uw profiel uit 
te zetten.
Ank IJzerman-Hess, scriba

Wees hier aanwezig

Wees hier aanwezig
Licht dat leven geeft
aan mens en wereld.
Wees hier aanwezig
Stem die roept;
doe recht aan wie lijden en niet leven.
Wees hier aanwezig
kracht van bevrijding
voor wie niet gezien worden.
Wees hier aanwezig
Vuur van verlangen
naar recht en vrede.
Wees hier aanwezig
Gij die genoemd wordt Licht, Stem, Kracht, 
Vuur,
dat wij worden mens - medemens - naaste.

Uit: Medemens 3 (Kerk in Actie)
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Dominee van de 
Penningsstraat!
Innerlijke quarantaine
Het woord ‘quarantaine’ komt uit de Franse 
taal. ‘t Staat voor veertig dagen even uit de 
roulatie (genomen) zijn. Isolatie op een afge-
zonderde plaats tot de kust weer veilig is. Voor 
velen in onze dagen de eigen woning, indien 
er een (corona)besmetting heeft plaatsge-
vonden. Zo’n ervaring doet iets met de uiter-
lijke én met de innerlijke mens.     
Het getal veertig speelt in de bijbel een bijzon-
dere rol. Ook in het leven van de profeet Elia. 
Van hem is bekend, dat hij veertig dagen en 
nachten door de woestijn trok (1Kon.19:8). 
Ergens een soort van ‘innerlijke quarantaine’ 
in een uiterlijk onherbergzame omgeving 
om weer op verhaal te komen. Na tijden lang 
onder druk te hebben gestaan.

Met vrees en beven
Ook vandaag de dag maakt menig mens 
de indruk geleefd te worden. En is er een 
welhaast voortdurend zoeken naar innerlijke 
balans. In een wereld waar nog steeds enorm 
veel moet. En tegelijkertijd ook beduidend 
minder kan. Stress op allerlei levensgebied 
vormt een soort semipermanente aanslag op 
dikwijls beperkte geestelijke reserves. 
Als zo’n toestand maar lang genoeg aanhoudt, 
kan uitputting het gevolg zijn. Zeker wanneer 
je als mens gaandeweg het gevoel krijgt alle 
grip op het leven te verliezen. Slechte tijden 
kunnen ‘innerlijk tegoed’ uit goede tijden zelfs 
laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. In 
zo’n situatie kijkt menigeen dan ook met vrees 
en beven naar de toekomst.

Storm in het gemoed
Zodra het leven als een vloedgolf over je heen-
slaat, klotst het van lieverlee na als storm in 

het gemoed. Soms dermate dat horen en zien 
je vergaan. Ook Elia heeft hier ervaring mee. 
Op het moment dat hij op zoek is naar God 
te midden van het gewoel der elementen, 
probeert hij weg te duiken. Totdat de onrust 
hierover hem weer naar buiten drijft.

En ook al zegt hij dan: ‘Het is genoeg geweest 
(1Kon.19:4)!’ Tegelijkertijd zegt een stem diep 
vanbinnen: ‘Wat doe je hier (1Kon.19:13)?’ Als 
we zulke vragen in en aan onszelf uithouden, 
staan we voor het eerst of opnieuw in verbin-
ding. Met Hem die grond onder de voeten, 
steun in de rug, hand boven het hoofd én stille 
kracht vanbinnen is.  

Heilige Doop
Stan Loeffen
Hij is geboren op zondag 30 augustus 2020. 
Stan woont met zijn ouders aan de Bernhard-
straat 16 te Boven-Leeuwen.
Zondag 01-11-2020 j.l. moest de doop van 
Stan plotseling worden uitgesteld vanwege 
ziekenhuisopname. Het gaat de kleine man 
inmiddels beter.
Zodra het houden van kerkdiensten zal 
worden hervat, hopen wij een nieuwe datum 
voor de doop af te spreken.

Contact tijdens de tweede golf
Het beperkt houden van menselijk contact is 
op dit moment regeringsbeleid. Dit heeft ook 
gevolgen voor het kerkenwerk. Alles wat niet 
noodzakelijk is, wordt achterwege gelaten. Dit 
met de bedoeling om de kans op besmetting 
zo klein mogelijk te houden. Toch zijn er altijd 
dingen, waarmee u niet te lang alleen moet 
zijn.
Contact per email: predikant@pg-westmaa-
senwaal.nl Tel: 06-58 81 58 20. De afspraak is 
dan bij u of mij thuis of we maken zo mogelijk 
een wandeling.
Alles onder nu daarvoor geldende voor-

Dominee van de Penningsstraat
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waarden. Via skype kan ook, als u dit liever 
hebt. U allen veel sterkte gewenst in het door-
staan van wat nu al ‘de tweede golf’ heet.
Ds. Edo Laseur

In memoriam
Jan Hendrik van de Graaf
Op zondag 4 oktober 2020 is hij heengegaan 
in de leeftijd van 85 jaar. Hij woonde met zijn 
vrouw aan de Eijkhovenstraat 2 te Dreumel.
In hem gedenken wij een man, broer en oom 
die aandachtig leefde voor al het moois in de 
schepping. Verwondering en tevredenheid 
zijn twee trefwoorden, die hem typeren.
Hij werkte voor diverse bazen als chauffeur 
op een heftruck. Al in 1982 raakte hij weg uit 
het arbeidsproces. Hij richtte zich vanaf dat 
moment op verzorging van alles in en om het 
huis, terwijl zijn vrouw toen nog jaren in Tiel 
werkte.
Een ongeval voor zijn huis en hartproblemen 
vormden een aanslag op zijn gezondheid. In 
laatste jaren boette hij gestaag aan vitaliteit 
in. Een val in juni luidde uiteindelijk een totaal 
verval van krachten in.
Rots in de branding voor Jan vormde zijn 
Bertie, die hem bleef vergezellen door 54 jaar 
moois en moeilijks heen.
Het afscheid vond op donderdag 8 oktober 
2020 in de kerk te Dreumel plaats op basis 
van Psalm 23. En de liederen ‘Vaste Rots van 
mijn behoud’, ‘De Heer is mijn Herder’, ‘Blijf 
mij nabij’ en ‘Stay with me till the morning’. 
Naast de kerk werd hij aan de schoot der 
aarde toevertrouwd. 
Moge de troostvolle nabijheid van God en 
mensen het deel zijn van Bertie!
Ds. Edo Laseur

Gerrit van Eck
Ter herinnering aan Gerrit van Eck  
6 augustus 1943  26 oktober 2020
Zijn werk, zijn kracht
Zijn interesse voor het leven
Zijn moed zo sterk
Hij heeft er alles voor gegeven

Gerrit van Eck was een boer in hart en 
nieren. Ruim vijftig jaar geleden vertrok hij 
samen met Riet vanuit de provincie Utrecht 
naar Maasbommel, waar zij een boerderij 
konden kopen naast de hervormde kerk en 
land konden pachten dat in bezit was van 
de kerk. Na vier jaar verhuisden zij naar de 
Wolderweg, waar naast Gert-Jan en Marco nog 
Ferdinand en Harry werden geboren. Gerrit 
begon met 18 koeien, een aantal dat voor die 
tijd veel was. Hij was een vooruitstrevende 
boer, waarschijnlijk één van de eerste 
boeren in het Land van Maas en Waal die 
zijn koeien computergestuurd voerde. Gerrit 
bekleedde ook diverse bestuurlijke functies 
met betrekking tot de ruilverkaveling en het 
bestuur van de Gravin van Rechteren school 
in Appeltern. Samen met Riet maakte hij 
vele, vele reizen naar verschillende landen 
en continenten. Als Bijbeltekst voor zijn 
afscheidsdienst hebben we gelezen Johannes 
2: 1 – 12, de trouwtekst van Riet en Gerrit. De 
evangelist Johannes wil in dit verhaal laten 
zien wie Jezus is en hij schrijft daarover in 
geloofstaal, een taal die wij, moderne mensen, 
niet gewend zijn om te lezen en te horen. Het 
verhaal van de bruiloft in Kana nodigt ons uit 
om op een dieper niveau vragen te stellen en 
naar het leven van Gerrit te kijken: wie was hij 
in wezen en wat was zijn ware identiteit? Boven 
aan de rouwkaart stond ‘Wij hebben in liefde 
voor elkaar bestaan’. In de liefdevolle omgang 
met Riet, kinderen, kleinkinderen en familie 
werd zichtbaar wat voor hem belangrijk 

In memoriam  
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Gedachteniszondag

was. Dat deze liefdevolle verbondenheid 
met hem, de verhalen en herinneringen 
aan hem, zijn dierbaren tot troost mag zijn.
Marike Meek, pastor/geestelijk verzorger

Gedachteniszondag
Zondag 22 november a.s. is het de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Gewoonlijk 
staan wij op die dag, tijdens een kerkdienst, 
stil bij het overlijden van onze gemeenteleden 
die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden 
zijn. Dit jaar is dat helaas niet mogelijk, toch 
willen we hieronder de namen noemen van 
hen die ons zijn voorgegaan.

Mensen van voorbij. 
Voor God en voor elkaar gedenken wij hun 
namen met eerbied. 

Zondag 8 december 2019 is overleden: Roelof 
Matheus Verwoert, hij is 69 jaar geworden.
Zondag 15 december 2019 is overleden: Roelof 
van Zuidam, hij is 71 jaar geworden.
Maandag 30 december 2019 is overleden: 
Antonius Marius van Deursen, hij is 90 jaar 
geworden.
Vrijdag 21 februari 2020 is overleden: Willem 
Muilenburg, hij is 80 jaar geworden.
Zaterdag 29 februari 2020 is overleden: Goosje 
van den Akker-Loderus, zij is 78 jaar geworden.
Zaterdag 14 maart 2020 is overleden: Gerritje 
van Megen-Jansen, zij is 95 jaar geworden.
Dinsdag 17 maart 2020 is overleden: Arend 
Stam, hij is 91 jaar geworden.
Donderdag 26 maart 2020 is overleden: Helena 
Noort, zij is 93 jaar geworden.
Vrijdag 27 maart 2020 is overleden: Cornelia 
Anna Wilhelmina van Toorn-Goijer, zij is 98 
jaar geworden.
Dinsdag 7 april 2020 is overleden: Johan van de 
Wetering, hij is 74 jaar geworden.
Dinsdag 21 april 2020 is overleden: Alberdina 
van Olst-Knecht, zij is 86 jaar geworden.

Donderdag 20 augustus 2020 is overleden: 
Teunis Johannes Barend van Meerten, hij is 71 
jaar geworden.
Zondag 4 oktober 2020 is overleden: Jan 
Hendrik van de Graaf, hij is 85 jaar geworden.
Maandag 26 oktober 2020 is overleden: Gerrit 
van Eck, hij is 77 jaar geworden.
Maandag 9 november 2020 is overleden: Jan 
Willem Bosschaart, hij is 94 jaar geworden
Wij treuren samen om wie niet meer zijn,
hun namen noemen wij met zoveel woorden.
Wie peilt de onzegbare stille pijn,
om het gemis van hen die bij ons hoorden.
Wij bidden dat U met Uw liefde schijnt,
over hen die wij aan de dood verloren.

Iedere naam heeft een geschiedenis,
de jaren die wij met elkander deelden,
ervaringen die niet worden gewist,
herinneringen die wij blijven strelen,
alles wat ons zo kostbaar was en is.
Geen mens zal dat ooit van ons kunnen stelen.
Naar: Reinier Kleijer
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Nader Kennismaken

Annegreet van de Dijk en Niek  
Plaggenmarsch uit Wamel
WAMEL - Ja… hoe ontmoetten Niek en Anne-
greet  elkaar voor het eerst…   Het was zeker 
een frisse start: in 2008 meedoen aan de jaar-
lijkse Haagse Nieuwjaarsduik in de Noordzee. 
Zó koud, dat ze daarna gauw lekker warm 
tegen elkaar aan gingen zitten…  En zo is het 
gekomen.  ‘In 2010 zijn we getrouwd’.
‘Evenzogoed zijn we geen Hagenezen’ zegt 
Annegreet, ‘Niek komt uit Twente en mijn 
roots liggen in Groningen. Ik studeerde  vanaf 
1999 in Den Haag’. Niek ging na zijn studie in 
2006 in Den Haag werken.. Annegreet werkte 
in hun Haagse jaren als pedagoog, eerst bij 
de jeugdzorg, vervolgens in de gehandicap-
tenzorg, en nu parttime aan de slag bij de 
thuiszorg in Tiel, ‘… een beetje bijbeunen’, 
zegt Annegreet. Niek studeerde af als inge-
nieur in het watermanagement en kwam 
vervolgens terecht bij Waterleidingbedrijf 
Dunea, de drinkwatervoorziening voor Den 
Haag en omstreken. ‘Ik werk nu nog steeds 
in Den Haag, maar in een heel andere sector: 
als programmamanager pijpleidingintegriteit 
houdt ik me bezig met  de brandstofvoorzie-
ning van defensie, het ondergrondse trans-
port van kerosine naar militaire vliegvelden, 
maar ook aan Schiphol wordt geleverd’. Zijn 
taken zijn vooral tracébeheer en het organi-
seren van leidinginspecties en waar nodig 
herstelprojecten. 
Met de komst van de kinderen, Thijs en Jasper, 
werd het tijd om naar een andere woonstee 
uit te kijken, met meer ruimte binnen, maar 
vooral buiten. ‘Hier kunnen de kinderen 
gewoon buiten spelen en zelf naar school 
fietsen. In Den Haag namen we de kinderen 
mee naar het Zuiderpark, waar niks mis mee 
is, maar zoals het nu gaat is toch fijner, voor 

de kinderen en voor ons.  Wat niet wegneemt 
dat we wel van het stadsleven hebben 
genoten, Den Haag wordt soms gemist. Ook 
het wandelen langs de zee ’s avonds. Niek 
houdt ook de waterhoogten in Rivieren-
land een beetje bij. Doet toch nog een beetje 
herinneren aan zijn werk voor Dunea: ‘Want 
Dunea maakt drinkwater uit de rivier, uit de 
Afgedamde Maas nabij de Wilhelminasluis in 
de Bommelerwaard’.  Zo is er toch connectie 
tussen de beide woonplaatsen. 

‘In Den Haag hoorden we bij de Gereformeerde 
Kerk Vrijgemaakt’. In het Maas en Waalse viel 
de keus op de PKN. ‘Het is best een overgang. 
Met name het kerkelijk leven door de weeks 
ziet er anders uit. In Den Haag waren meer-
dere gesprekskringen, 1 x in de veertien 
dagen kwamen we bij elkaar, er waren wel 
15 kringen. De visie was: eerst maar eens 
naar de kring, de kerkgang die komt wel. Er 
werd regelmatig samen gegeten, informatie 
gewisseld: hoe gaat het met je, hoe beleef je 
je geloof, waar wil je over praten. In de kerk-
dienst werd geen orgel gebruikt, de kerkzang 
werd begeleid door drie bands, om de beurt. 
Soms werd ook wel de preek besproken, soms 
zelfs een voorbespreking, lacht Niek.  Al met 
al was het contact tussen de kerkleden inten-
sief. Toch voelen ze zich hier ook thuis. ‘We 
gaan nu ook naar de 30+ kring. We hebben al 

Nader kennismaken
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eens bedacht om als kring een keer bij elkaar 
te eten, iedereen ook uitgenodigd, maar het 
is toch niet van de grond gekomen. En nu, 
met de verbouwing, de corona hebben we 
ook geen tijd om onze schouders eronder te 
zetten, we zijn ook niet echt van die voortrek-
kers’. Annegreet: ‘Ook al is de kerkbeleving 
hier anders, ik pak altijd wel iets mee uit de 
dienst:  een zin uit de preek die blijft hangen, 
een quote uit de bijbellezing, of een regeltje 
uit een gezang…  Dat raakt dan kennelijk op 
de een of andere manier, en daar kan ik dan 
weer mee verder’. 
Annegreet en Niek zijn sportief: Niek is van 
het wielrennen en lid van de christelijke wiel-
ervereniging ‘De Meesterknecht’.  ‘Ja echt, het 
bestáát’, lacht Niek. ‘Wel een beetje gefor-
ceerd misschien, maar toch is het ook weer 
een mooie manier om na te denken over de 
grote vragen van het leven. En ik hou van 
schaatsen, in Nijmegen is een absurd mooie 
schaatsbaan, waar ik af en toe  ook competitie 
rijd’. Annegreet zwemt graag (nieuwjaars-
duik!), en daarnaast is ze graag creatief bezig, 
‘ik houd ervan om iets te maken’. ‘Ik hou ook 
van zingen. Ben twee jaar geleden meteen 
lid geworden van het gospelkoor 2gether 
in Druten. Dat was toen net opgericht, en 
dat voelde wel fijn, dan was ik niet de enige 
nieuwe…’.   
‘We zochten een huis langs de lijn van de A15, 
tussen Nijmegen en Rotterdam. En zo kwamen 
we hier terecht. Voor we onze intrek konden 
nemen, bivakkeerden we een paar weken 
in een caravan op camping de Rijskamp in 
Dreumel. Want we moesten eerder het huis 
uit in Den Haag, voordat we hier terecht 
konden’. ‘We wonen hier nu twee jaar. Vroeger 
was dit het laatste huis op de grens van de 
bebouwde kom in Wamel. Het is een oude 
boerenwoning. De secretaris van de Histo-
rische Vereniging Wamel woont hier aan de 
overkant. Die ging meteen voor ons uitzoeken 

hoe de geschiedenis van dit huis in elkaar zit. 
Vóór ons woonden hier acht gezinnen, het 
huis dateert van 1900. De laatste bewoners 
voor ons hebben hier bijna vijftig jaar geleefd.’ 
Dus het is niet gek dat er nog heel wat aan moet 
gebeuren, er zijn grote plannen. Niek: ‘Dat we 
niet meteen van start gingen, had te maken 
met gemeentelijke vergunningen en rege-
lingen, dat nam toch meer tijd dan gedacht. 
Maar binnenkort gaan we aan de slag. Eerst 
wordt het dak vernieuwd. Dat betekent dat 
we binnenkort weer met zijn vieren terugver-
huizen naar de camping, tot de verbouwing 
klaar is. Niek: ‘Hopelijk is dat in het voorjaar 
het geval. Als het dak er voor de Kerst netjes 
bijligt, zitten we goed op schema’. Annegreet 
lacht: het wordt heel anders: de gang waar 
jij binnenkwam, is in mijn gedachten al de 
kledingkast. We gaan hier helemaal ons eigen 
ding van maken’.   
Addy de Meij

Diaconie

Van de diaconie:
Graag vertel ik u weer wat over activiteiten 
van doelen, die door onze kerk worden 
ondersteund en wat we als diaconie nog 
meer doen. 
De Stichting Isai Maiyam heeft in mei 
800 voedselpakketten kunnen uitdelen 
aan families in 13 dorpen in de buurt van 
Auroville, Koot Road en Pondicherry in 
zuidoost India. Door de corona crisis hebben 
in India heel veel mensen geen werk meer 
en daardoor ook geen inkomen, dus de nood 
is hoog. Als u googelt op “Facebook Isai 
Maiyam” vindt u foto’s en een filmpje over 
het uitdelen van de voedselpakketten door 
medewerkers van Isai Maiyam.

Diaconie



10 Inlia

Ook heeft de diaconie een donatie gedaan aan 
het Thomashuis Beneden-Leeuwen.
Het Thomashuis heeft 9 bewoners. Dit zijn 
mensen met een meervoudige beperking, die 
in kleinschalig verband hier hun thuis vinden.  
Thomashuis Beneden-Leeuwen is zowel voor 
de bewoners als hun familie een gastvrij 
thuis. Een plek waar mensen samenkomen 
en een plek die mensen verbindt. Dankzij het 
kleinschalige karakter en doordat Armella 
en Rob (de zorgondernemers van het 
Thomashuis) erboven wonen, zijn de lijnen 
kort en hebben bewoners en familie altijd 
een vast gezicht.
Rob en Armella willen graag een rolstoelbus 
voor hun 9 bewoners. Overdag nemen zij 
graag deel aan activiteiten zoals op een 
dagbesteding of aangepast sporten en 
zwemmen. Hiervoor is eigen, aangepast 
vervoer onontbeerlijk!  Eén van de bewoners 
is ook rolstoelafhankelijk. Een mooi doel dus, 
waar we graag wat aan bijdragen.

In het volgende kerkblad hoop ik u te 
kunnen melden wat de opbrengst van de 
ZWO-acceptgiro-actie 2020 is. Ook zal ik dan 
wat vertellen over het nieuwe ZWO-project 
voor volgend jaar
Hartelijke groet namens de diaconie
Yvonne Stuiver

Inlia
Terugkeer in tijden van corona: leven in 
pauze-stand
Werken op een Nederlandse boerderij: 
dat was de droom. Maar hij kreeg geen 
asiel, dus moet Mamadou terug naar 
Senegal. Dat probeert hij nu al sinds maart. 
Maar ja: corona. Hij zit al een half jaar 
‘in de wacht’. Ook asielzoekers die terug 
willen keren, ondervinden hinder van de 
coronamaatregelen.

Mamadou arriveert in september 2019 
in Nederland. Het is een warme nazomer, 
daardoor is de overgang vanuit Senegal 
minder groot. Qua weer dan, niet qua 
omgeving. Delfzijl is toch echt wel wat 
anders dan de miljoenenstad waar Mamadou 
vandaan komt: Dakar, de hoofdstad van 
Senegal. Ze liggen allebei aan zee, maar daar 
houdt de gelijkenis wel op.

In Dakar was hij taxichauffeur, daarvóór 
werkte hij - buiten Dakar - op een boerderij. 
Dat had hij graag in Nederland gedaan. 
Waarom hier? In Nederland kun je jezelf 
zijn. Mamadou behoort tot een in Senegal 
gediscrimineerde minderheid. Toch wordt 
zijn asielverzoek afgewezen. Hij legt zich er 
bij neer; dan maar terug naar Senegal. 
Daar heeft hij wel hulp bij nodig; om terug te 
kunnen reizen moet zijn identiteit opnieuw 
vastgesteld worden. Senegal heeft hier geen 
ambassade, de dichtstbijzijnde staat in Parijs. 
INLIA helpt Mamadou daarheen te reizen. 
Het is begin maart. De reis zal twee dagen 
duren, is de bedoeling. 

In Parijs kan Mamadou zijn zus bezoeken; 
die woont daar. Ze is getrouwd met een 
Fransman, ze hebben twee jonge kinderen. 
Een meisje van twee jaar en één van zes 
maanden. Mamadou verheugt zich: hij heeft 
zijn nichtjes nog nooit in levenden lijve 



11

Nov./Dec. 2020 nr. 9

Klein liedje

gezien. Hij arriveert 16 maart. Het wordt een 
mooie dag: hij krijgt zonder problemen zijn 
identiteitskaart en sluit voor het eerst zijn 
nichtjes in de armen. Wat een feest.

Dan breekt 17 maart aan en sluit Franrijk de 
grenzen: corona. Twee dagen worden twee 
maanden; zolang zit Mamadou vast in Parijs. 
Zijn zus en haar man zijn erg klein behuisd, 
Mamadou slaapt noodgedwongen in de 
huiskamer. 

Zo heb je als zus je broer jaren niet gezien en 
als nichtjes je oom nog nooit gezien, zo heb 
je hem twee maanden lang op de bank. Best 
veel ineens. En Mamadou moet vanwege de 
lockdown binnen blijven. Wat doe je dan de 
hele dag? Eten, slapen, roken. Het is alsof 
iemand de pauze-knop heeft ingedrukt. Je 
leven staat stil. 

Na twee maanden mag Mamadou weer 
reizen. Hij komt terug naar Groningen om 
zijn vertrek naar Senegal verder te regelen. 
Vier maanden later zit hij hier echter nog: 
alle instanties die ondersteunen bij terugkeer 
hebben last van de coronaperikelen, alles is 
vertraagd. En hij wil zo graag door met z’n 
leven. 
Hij móét terug, hij wíl terug. Kan iemand die 
pauzeknop uitzetten?
Helmer Roelofs

Kerkrentmeesters

Jaarrekeningen 2019
De goedgekeurde jaarrekeningen 2019 van 
de diaconie en de kerkrentmeesters liggen ter 
inzage.
Aangezien dit nu niet in een kerkdienst kan, 
kunt u contact opnemen met Lida de Vree 

of Wim Backer om een afspraak hiervoor te 
maken.
Wim Backer

Cantorij
Onze zoektocht naar een dirigent gaat nog 
even door. In oktober hebben we als cantorij 
bij elkaar gezeten en besloten een aantal 
dirigenten te benaderen. De namen van deze 
dirigenten hebben we vooral van ‘After Eight’ 
gekregen, het dameskoor uit Wamel wat Lex 
ook begeleidde. Zij zijn inmiddels voorzien. 
Dit geeft toch hoop. Dus we geven de moed 
nog niet op, proberen creatief te denken, her 
en der wat te polsen……
U gaat vast nog van ons horen! 
Renée Peters

Klein liedje
Dit is een heel klein liedje, ‘t heeft weinig om 
het lijf.
Ik vind ze echter prachtig, omdat ik ze zellef 
schrijf.
Ik dacht, het is zo donker, de zon die is er niet.
Ze was er wel maar weet je, het is maar hoe 
je het ziet.
Wij willen alles mooier, het is ons nooit te 
duur.
Wij kijken nooit naar paardenbloemen, 
zomaar in de natuur.
De geboorte van een kind dat is toch niets 
bijzonder.
Ik weet niet wat een ander vind, voor ons blijft 
het een wonder.
De aarde is zo donker, de zon die is er niet.
Toch is er stergeflonker, alleen wij zien het 
niet.
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Het is nu vroeger duister, nu net voor kerst-
mistijd.
Toch is er zacht gefluister voor wie het is 
bereid.
Och mochten wij het weten dat wat er ook 
gebeurt.
Hij ons nooit zal vergeten, dus daarom niet 
getreurd.
Laat ons op Hem vertrouwen, op Hem die alles 
ziet,
Dat zal ons nooit berouwen, ach Heer vergeet 
ons niet.
Rem sr. (in herinnering)

Kindernevendienst
Hoi allemaal,
We hebben dit jaar wel heel vaak slecht 
nieuws gekregen, hè! Het begon al in maart, 
we mochten ineens niet meer bij opa en oma 
op bezoek! En niet meer naar de kerk, de 
dierentuin of pretpark en toen werd het in 
het bos ook nog veel te druk, dus eigenlijk 
mochten we van premier Rutte nergens meer 
naar toe, behalve als het héél erg nodig was. 
We mochten zelfs niet naar school!!...
Dat was misschien eventjes leuk, maar 
alleen thuis werd het toch wel heel snel saai. 

En ondertussen werden er nog steeds veel 
mensen ziek door het Corona-virus. In de 
zomer ging het gelukkig even wat beter en 
konden we toch ook weer naar de kerk, al was 
het wel heel anders dan we gewend zijn. 
We kwamen niet meer in de kerkdienst. Ik 
vond het wel fijn, dat we daardoor wel lekker 
veel tijd hadden om naar een verhaal te luis-
teren en iets leuks te knutselen. Op de foto’s 
kunnen de mensen uit de kerk toch nog even 
zien wat we voor moois hebben gemaakt in 
die weken. 

Weten jullie ook nog, dat de dominee, in 
de eerste periode dat we niet naar de kerk 
konden, vroeg om een kijkdoos te maken van 
Mozes en de Israëlieten, die door de woes-
tijn trokken. Daniël en David (van de kinder-
nevendienst) hebben toen thuis heel hard 
gewerkt en een hele mooie kijkdoos gemaakt. 
We hadden hem graag een keer in de kerk 
aan de mensen willen laten zien, maar door 
Corona was dat lastig, dus daarom zie je hier 
nu ook een foto van dit kunstwerk.
Helaas kregen we pas wéér slecht nieuws 
van premier Rutte. We moeten wéér zoveel 
mogelijk thuisblijven en kunnen dus weér niet 
naar de kerk. En dat, terwijl we juist in deze 
adventstijd in de kerk verhalen zouden horen 
waarin we juist wél goed nieuws krijgen.
 We leven in deze tijd toe naar de geboorte 
van Jezus, die licht en vrede brengt. En dat is 
misschien wel het beste nieuws dat we kunnen 
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krijgen. Goed nieuws voor de hele wereld...en 
dat hebben we nodig!
Hartelijke groeten namens de leiding van de 
kindernevendienst,
Yvonne

Meditatie
Voor God is niemand een vreemde.
Ds. Marleen Blootens spreekt over het verhaal 
van de Ethiopische kamerling.

Ik leerde als kind dat ik niemand mag discri-
mineren. Maar het duurde lang voor ik écht 
begreep dat discriminatie niet verdwijnt als je 
hoopt of gelooft dat dat wél zo is. Het duurde 
totdat mensen mij vertelden over hun pijn. De 
pijn die je voelt als je altijd wordt gezien als 
anders. Als je gezien wordt als de vreemde-
ling. Omdat je een hoofddoek draagt. Omdat 
je een donkere huidskleur hebt. Of omdat je 
homo bent. Ik luister, ik zwijg en voel vaak dat 
het makkelijk praten is als je zelf niet degene 
bent die anders is.
Maar tegelijkertijd wil ik niet zwijgen over 
hoe voor God niemand een vreemde is. Gods 
Geest verbetert de wereld en verbetert ons op 
dit punt.
Het verhaal van de zoektocht van de minister 

van financiën uit Ethiopië is één van de eerste 
ontmoetingen uit het boek Handelingen. Je 
kan deze ontmoeting lezen als het visite-
kaartje van de Geest van God. We lezen dat 
deze Ethiopische minister als pelgrim naar 
Jeruzalem is gereisd. Hij zoekt naar God. Hij 
dankt zijn hoge positie aan het hof aan het 
feit dat hij een eunuch is. Voor hem dus geen 
gezin. Geen partner. Hij is anders. Een man 
zonder nageslacht. Hij ziet weinig toekomst 
ondanks zijn hoge maatschappelijke status. 
Iedereen begrijpt dat dat met zijn seksualiteit 
te maken heeft.
Het pijnlijke van dit verhaal is dat hij naar 
Jeruzalem komt om te bidden, maar dat hij 
de tempel niet in mag. Want in de tempel 
is de ontmande niet welkom, lezen we op 
een andere plek in de Bijbel. Hij is rijk, hij is 
belangrijk. Maar hij stuit op een grens als hij 
wil bidden in de tempel. Hij zoekt naar God, 
maar hij staat buiten de gemeenschap van 
gelovigen.
Op weg naar huis, alleen in zijn rijtuig, op een 
verlaten weg, leest deze Ethiopiër uit het boek 
Jesaja. Maar God laat hem niet langer alleen in 
zijn zoektocht. De Geest stuurt Filippus naar 
zijn rijtuig. Er volgt een prachtig gesprek. 
En met een groots welkomstgebaar doopt 
Filippus daarna deze man.
Voor God is het geen probleem is als je niet 
aan de norm van de groep voldoet. God heeft 
al gevonden wie Hem zoeken. Onze normen 
zijn geen muren voor de Geest van Christus. 
Die Geest fluistert ons in dat we welkom zijn 
bij God. Die Geest draagt ons naar huis.
Uit: Petrus, Magazine van de PKN.
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Kerkzijn

In het vorige kerkblad en in de zondagsbrief 
vroeg ik u hoe het met u gaat in deze vreemde 
tijd. En vroeg u om uw gedachten te delen met 
ons als kerkbladlezer. Daar is geen reactie op 
gekomen. Misschien hebt u het wel gehad met 
die ‘coronaverhalen’. 
Ook werden er suggesties gedaan om elkaar 
op een andere manier te ontmoeten. Door de 
actualiteit bleken deze suggesties ook niet 
meer haalbaar.
We hebben inderdaad met een aantal dames 
na afloop van de kerkdienst bij elkaar koffie-
gedronken. Ja, binnen de gestelde regels. 
Maar ook daar is ook weer een eind aange-
komen. De kerkdiensten zijn weer digitaal te 
beluisteren.
Toch blijf ik mij afvragen hoe wij als kerk-
gemeenschap betrokken blijven bij elkaar. 
Dat is wel een gedachte die mij bezighoudt, 
we willen tenslotte een gemeenschap voor 
geloof, zingeving en ontmoeting zijn.
Hebt u een idee? Laat het weten via renee-
braakhekke@planet.nl of via 06 20594352. 
Wie weet op welke manier wij elkaar nog 
gaan ontmoeten.
Renée Peters 

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

DuurzSAAM

Nationale klimaatweken
Dit jaar gaat vrijwel alle aandacht naar de situ-
atie rond Covid-19. Daarbij raakt de slechte 
situatie van het klimaat, die in feite een veel 
grotere bedreiging vormt, op de achtergrond. 
Van 12 oktober tot en met 6 november 
zouden de nationale klimaatweken worden 
gehouden. Dan zouden burgers, bedrijven 
en instanties (gemeenten, waterschappen, 
multinationals, e.d.) vier weken lang allerlei 
activiteiten organiseren in het land die de 
aandacht vestigen op wat er gebeurt op het 
gebied van klimaat. Door de huidige situatie 
kunnen echter veel activiteiten geen door-
gang vinden, dus zijn deze weken uitgesteld 
naar 2021.  

De huidige situatie rond Covid-19 laat goed 
zien hoe moeilijk het is om mensen te door-
dingen van gevaar. Hoewel het aantal slacht-
offers dagelijks wordt gemeld blijven veel 
mensen regels ter bescherming negeren en 
leven door alsof er niets aan de hand is. De 
verslechtering van het klimaat is veel minder 
eenvoudig duidelijk in begrijpelijke cijfers 
aan te geven. De maatregelen die door de poli-
tiek, maar ook door onszelf, worden genomen 
zijn wat druppeltjes op een gloeiende plaat. 
Net als bij de Covid-19-maatregelen lijken 
we vooral door te willen leven zoals we de 



15

Nov./Dec. 2020 nr. 9

Geloofsbelijdenis

laatste jaren hebben gedaan en niet bereid 
te zijn iets van onze verspillende welvaart in 
te leveren. Als we met zijn allen onze verspil-
ling tegengaan houden we nog voldoende over 
voor een welvarend leven. Zo kunnen we de 
klimaatverslechtering enigszins temperen. 
Dit jaar viel Earth Overshoot day (zie de 
vorige Onderweg) bijvoorbeeld 3 weken later 
dan verwacht; gewoon doordat we minder 
kochten. We kunnen er dus samen iets aan 
doen!

DUURzSAAMheidstip:
Stop met verspillen om de verslechtering van 
het klimaat tegen te gaan.
Reacties en eigen tips graag naar woltersbw@
gmail.com
Bert Wolters, (thema)diaken 
duurzaamheid PG Elst

Geloofsbelijdenis
Ik geloof door alle twijfel heen,
dat U de Schepper bent van alle leven.
Ik geloof door alle twijfel heen,
dat U zoveel liefde hebt voor de mens,
dat U met geen dood genoegen neemt.
Ik geloof door alle twijfel heen,
dat U de mens opnieuw geboren laat worden
en door het duister heen in het licht brengt.
Ik geloof met alle hoop die in mij is, 
dat U ons geschonken hebt aan elkaar:
om elkaar te behoeden, te beschermen
en tot vrede te brengen.
Ik geloof met alle hoop die in mij is,
dat U door mensen heel menselijk tot ons wilt 
komen.
Dat U ons telkens weer doet herboren worden
en de hoop in ons doet groeien,
dat de dag komt van vrede,
waarop er geen dood meer zal zijn,

geen oorlog noch geweld.
Ik geloof met alle twijfel en met alle hoop die 
in mij is:
versterk mijn geloof, Eeuwige, Licht in de 
nacht. Amen.

Ik geloof
Ik geloof in God, oneindige zorg en liefde
vuur dat mensen geestdriftig maakt
en de aarde vruchtbaar voor iedereen.

Ik geloof in God, een mens, Jezus van Nazareth
die mensen uit de kantlijn in het middelpunt 
plaatst.

Ik geloof in God want bloemen bloeien,
vogels vliegen en mensen houden van elkaar.

Ik geloof in de toekomst, ik geloof dat het ons 
zal lukken 
ruimte te maken voor elkaar,
voor vriend en vreemde, jong en oud.

Ik geloof in de toekomst, ik geloof dat we 
zullen leren 
een kleurrijke samenleving te bouwen 
waar iedereen zichzelf kan zijn.

Ik geloof in de toekomst, ik geloof dat op een 
dag 
de mensen evenveel zullen houden van andere 
mensen
als van zichzelf.

Ik geloof in het goede dat door geen kwaad 
klein te krijgen is.
Ik geloof in nieuwe kansen die mij worden 
gegeven en die ik geef aan anderen.
Ik geloof in het leven ook door de dood heen. 
Zo geloof ik in God. Amen
Marinus van den Berg
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Advent

Het is bijna december en dus adventstijd. Het 
vieren van advent komt nergens in de Bijbel 
voor. Toch is het al een heel oude christelijke 
traditie. 
‘Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord 
adventus, dat ‘komst’ betekent. Met advent 
leven christenen namelijk toe naar het kerst-
feest: het feest van Jezus’ komst naar deze 
wereld als klein kind in een kribbe.
Advent begint vier zondagen voor kerst. In 
veel kerken wordt elke week een advents-
kaars aangestoken. Dat symboliseert dat we 
steeds iets dichter naderen tot Kerst, het feest 
van het Licht.
Enkele symbolen en gebruiken met advent:
Adventsster
Een zilverkleurige papieren ster die in de 
adventstijd in veel huizen voor het raam 
wordt gehangen. De adventsster verwijst naar 
Christus als het Licht der wereld Die naar ons 
toe kwam om licht te brengen in de duisternis.
Adventskrans
Een krans van dennengroen waarin vier 
kaarsen steken. Gedurende de adventstijd 
wordt iedere week een kaars meer aange-
stoken. De krans was van oorsprong een 
middel om mensen mee te onderscheiden 
of te kronen. Op deze manier verwijst de 
adventskrans naar het komende Koningschap 
van Jezus, wanneer Hij terug zal komen om 
over ons te gaan regeren.
Groeilied
Een lied waarin het thema van de komst van 
Christus centraal staat en dat in veel kerken 
tijdens de adventstijd gezongen wordt. Iedere 
zondag zingt men een couplet extra van het 
groeilied.

Kerstster maken 

Dit knutselwerkje bestaat uit twee sterren 
die over elkaar heen worden geplakt. In de 
bovenste ster is een cirkel geplaats, exact 
in het midden, wanneer je deze uitknipt 
wordt het een leuk geheel, want je kunt nu 
het kaarsje erachter plakken, precies in het 
midden van het gat (tussen de beide sterren 
in). Let wel even op dat het kaarsje goed-
komt t.o.v. het middelpunt waaraan je de ster 
ophangt. De linker ster op de foto is van twee 
sterren gemaakt waarbij het gat in het midden 
zit en het kaarsje ertussen bevestigd en de 
rechter ster bestaat uit de twee verschillende 
modellen. De ene is erachter geplakt en die 
met het gat in het midden voor. De cirkel is er 
hier ook uitgeknipt, maar dit hoeft natuurlijk 
niet. 

Werkbeschrijving:
Kleur de sterren in, knip vervolgens de cirkel 
in het midden van de ster uit. Kleur de kaars 
en knip deze uit. Vouw de kaarsjes nu dubbel 
zodat je wat meer stevigheid krijgt. Lijm het 
kaarsje met het onderste flapje vast achter 
de voorste ster en plak de ster nu bovenop 
de andere ster, zorg dat de punten tussen 
de andere punten vallen. (Zie voorbeeld). Je 
kunt de ster nog met glitters versieren en een 
koordje in het midden vast maken.
Het is een eenvoudig maar ook een leuk 
werkje. Je kunt het op 160 grams papier 
printen, (eerst eventueel nog vergroten naar 
A4 formaat). Maar het kan ook wel op gewoon 
papier geprint worden, alleen dan wordt 
het geheel iets slapper en buigen de punten 
sneller om.
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www.gelovenisleuk.nl / Ontwerp: Alie Holman 
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Contactpersonen
Appeltern:
Mevr. R. van Eck, tel: 0487-507636,  appeltern@pg-westmaasenwaal.nl
Altforst:
Mevr. R. van Bennekom, tel: 0487-541579,  altforst@pg-westmaasenwaal.nl
Maasbommel:
Mevr. D. Wijgerse, tel: 0487-561595, maasbommel@pg-westmaasenwaal.nl
Alphen:
Fam. Fredrik, tel: 0487-561437, alphen@pg-westmaasenwaal.nl
Dreumel:
Mevr. D. van Bemmel, tel: 0487-561309, dreumel@pg-westmaasenwaal.nl
Wamel:
Mevr. A. Miedema, tel: 0487-502644, wamel@pg-westmaasenwaal.nl
Beneden Leeuwen:
Fam. Fredrik, tel: 0487-561437, benedenleeuwen@pg-westmaasenwaal.nl
Boven Leeuwen:
mevr. D. van Maurik, tel: 0487-592110, bovenleeuwen@pg-westmaasenwaal.nl
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Predikant
Ds. E.G.H. Laseur 

Ds. Penningsstraat 2
6659 AZ Wamel
t: 06-58815820
predikant@pg-westmaasenwaal.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ds. E.G.H. Laseur 

Ds. Penningsstraat 2
6659 AZ Wamel
t: 06-58815820
voorzitter@pg-westmaasenwaal.nl

Scriba
Mw. J.A. IJzerman-Hess

Kooimolenweg 5
6621 LA Dreumel
t: 0487-570946 
scriba@pg-westmaasenwaal.nl

College van Diakenen
Mw. L. de Vree-Stam

Hogeweg 2
6659 AJ Wamel
t: 0487-501366
diaconie@pg-westmaasenwaal.nl 
IBANnr.: NL96RABO0373736029

College van Kerkrentmeesters
Dhr. W.R.M. Backer 

Hofstraat 1
6658 AX Beneden-Leeuwen
t: 0487-593143
kerkrentmeesters@pg-westmaasenwaal.nl
IBANnr.: NL04INGB0000950742
Kamer van Koophandel nummer 76352641

Postadres
Protestantse Gemeente te West Maas en Waal

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

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


