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Kerkdiensten
In navolging van de berichtgeving van de overheid en nadat
bekend werd dat de tweede golf van het corona virus net zo
erg is als de eerste heeft de kerkenraad besloten op gelijke
wijze te handelen als in het voorjaar.
Wat inhoudt dat er tot nader bericht geen kerkdiensten
meer worden gehouden.
De kerkenraad vindt het een gemis dat er geen kerkdienst
meer is in de kerk, we begrijpen dat veel gemeenteleden de
diensten missen.
Iedere week wordt er via de zondagsbrief wel een YouTube
opname rondgestuurd.

Extra collecten
Extra collecten
Zondag 18 april
ZWO-project

Zondag 25 april
Kerk in Actie - binnenlands diaconaat
Zondag 2 mei
Jong protestant

Zondag 9 mei
Kerk in Actie - noodhulp

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Gedeeld: kerkrentmeesters/diaconie
Zondag 16 mei
Onderhoud begraafplaatsen
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Vanuit de kerkenraad
Vanuit de
Kerkenraad

Licht
Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Zoals u op de zondagsbrief heeft kunnen
lezen heeft de kerkenraad tijdens de laatste
‘online’ vergadering besloten om tot juni op
de huidige voet met de online diensten vanuit
Dreumel door te gaan.
Met als mogelijkheid om op Hemelvaartsdag,
bij mooi weer, een dienst in de open lucht te
houden bij de kerk in Boven-Leeuwen.

Iedereen die zich heeft ingeschreven voor
de zondagsbrief (dit kan via de link op de
website), ontvangt deze iedere zaterdag in
de mailbox met de liturgie en een link met de
YouTube opname van de preek van ds. Laseur.
Een zekere David Devoir heeft in vroeger tijd
eens het volgende verteld:
Toen ik de Atlantische Oceaan overstak
ontdekte ik dat het schip was uitgerust met
twee kompassen. Het ene was geplaatst op
het dek en wel zo dat de man bij het roer erop
kon kijken. Het andere kompas zat halverwege de mast. Vaak klom een matroos in de
mast om op het kompas daar te kijken. Ik

Sytze de Vries
Lied 600 uit het Liedboek

vroeg de kapitein: ‘Waarom gebruikt u twee
kompassen?’. Hij antwoordde: ‘Dit schip is van
ijzer en het kompas op het dek wordt soms
beïnvloed door zijn omgeving. Dat is niet
het geval met het kompas in de mast. Op dat

Dominee van de Penningsstraat
kompas bepalen we in feite onze koers’.
Devoir geeft hier de volgende les bij: Op de
levensreis hebben we ook twee kompassen.
Het ene kompas kun je ‘gevoel’ noemen. Dat
wordt vaak beïnvloed door onze omstandigheden. Het andere kompas kun je ‘geloof’
noemen. Dat kompas gaat uit boven de
omstandigheden en geeft te midden van welk
weertype ook de koers aan op de levenszee.
Laten we op dat kompas varen!
Ik wens iedereen wijsheid en sterkte om vol
te houden nu het tweede coronajaar is ingegaan en vergeet niet dat als u daar behoefte
aan hebt u altijd contact op kunt nemen met
ds. Laseur.
Mocht u hulp nodig hebben, wat betreft boodschappen doen of als wij iets anders voor u
kunnen beteken, dan kunt u contact opnemen
met één van de contactpersonen of leden van
de kerkenraad.
Ank IJzerman-Hess, scriba

Dominee van de
Penningsstraat!
Twee levensbenaderingen
David stelt in het boek der psalmen
(BGT,34:13a) een complexe vraag: ‘Houd
je van het leven?’ Antwoorden lopen sterk
uiteen. De Franse filosoof Albert Camus
(1913-1960) reageert negatief: ‘Iedereen
weet, dat het leven niet de moeite waard is.’

De Hongaarse componist Franz Lehár (18701948) komt in zijn operette Giuditta tot de
tegenovergestelde conclusie: ‘Vrienden, het
leven is de moeite waard.’ Na een scan van het
verleden stelt het heden ons dezelfde vraag:
‘Houd je van het leven?’
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Wat de volksmond zegt
De waarde van het leven wordt niet zelden
bepaald door (gebrek aan) relaties. Mensen
proberen vaak hun ervaring met afwijzing te
verwerken door er levenslessen uit te halen.
Vanuit het diepe verlangen om desondanks
gaande en staande te blijven.
Dat komt naar voren in wat de volksmond
dienaangaande zegt: ‘Een ervaring rijker en
een illusie armer zijn.’ Of: ‘Dat wat niet dood
maakt, maakt sterker!’ Wie zulke ervaringskennis omarmt, lukt ‘t doorgaans om toch
sterker uit de crisis te komen.

Levenslange betrokkenheid
De hunkering naar (opr)echte belangstelling
is van alle plaatsen en alle tijden. En zeker
na (corona)tijden van afgezonderd leven. Het
gemis doet zich gevoelen. Bij oud en jong. En
toch: Pasen is en blijft onder alle omstandigheden lofzang op het leven.
Een lied (650) zegt: ‘Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door
heel het leven heen.’ Antwoord op Davids
vraag ‘Houd je van het leven?’ is Gods levenslange betrokkenheid bij de weg van Davids
Zoon Jezus Christus.

Zeg maar ‘ja’ tegen het leven
God zegt ‘ja’ tegen het leven in de Opgestane.
Ja, het einde van Davids Zoon wordt zelfs
nieuw begin. In de Hemelvaart worden
Vader en Zoon herenigd. In de gedeelde liefde
voor het leven op aarde. Uitkomend in Davids
vraag: ‘Houd je van het leven?’
Het betere (voor)uitzicht
Vorig jaar keken we rondom deze tijd uit naar
de zomervakantie als eerste ogenblik van
verlichting. Dit jaar doen we dat weer. Het
betere medische (voor)uitzicht is, dat mede
door vaccinatie de vierde golf hopelijk toch

April -mei 2021 nr. 3

6

Nader kennismaken

voorkomen zal kunnen worden.

Verder trachten we als gemeente tussentijds
op aangepaste wijze contact te houden. Met
een Palmpaasmoment voor kinderen van de
nevendienst, met een PaasChallenge buiten en
met Paasacties vanuit de diaconie. Dank aan al
wie zich hiervoor inzetten.

Leven onder open hemel
Daarnaast leven we onverminderd mee met
elkaars wel en wee. Op het moment dat u dit
leest, heeft onze scriba Ank IJzerman-Hess
met manlief Daniël goud bereikt op de weg
van liefde en trouw. Wij wensen hen geluk en
bovenal ook zegen toe.
Hemelvaartsdag 13 mei vieren we met de
Thuiskomst van Jezus leven onder open hemel.
Bij mooi weer met een dienst om 10.00 uur op
het grasveld naast de kerk in Boven-Leeuwen.
We zien uit naar deze eerste (buiten)kans
sinds november vorig jaar.
Ds. Edo Laseur

Nader Kennismaken
De familie Tijssen in Altforst
Vlak bij het dorp, en als je de andere kant op
kijkt midden in het veld. Zo woont de familie
Tijssen, bestaande uit Menso en Wendy, met
kinderen Luuk(16) Rose(15) en Fiene(11)
in Altforst, alweer zo’n vijf jaar. ‘We wonen
tussen de boomgaarden, en om de hoek de
school, hoe mooi wil je het hebben’, zegt
Wendy.
‘De school was wel even spannend voor de
kinderen, want het was toch een hele overgang voor ze’. ‘Maar’, aldus Wendy, ‘we werden
hier echt met open armen ontvangen, het zijn
kleine klasjes, de kinderen hadden het meteen

naar de zin. De warme ontvangst geldt ook
voor de kerk, we voelden ons helemaal thuis’.
Menso: ‘We komen als gezin uit Oosterhout,
bij Nijmegen. Ik ben de derde generatie fruitteler, mijn opa is met de fruitteelt begonnen
in Oosterhout, opgevolgd door mijn vader, ik
heb het ook weer opgepakt’. Het ziet er naar
uit dat de vierde generatie ook geregeld is,
want Luuk heeft plannen om in de voetsporen
van zijn voorgangers te treden. Menso: ‘Zijn
trekkersrijbewijs heeft hij al op zak. Ook mijn
broers zitten in het fruit’.

Wendy vaart een andere koers. ‘Ik heb altijd
in een bloemenwinkel gewerkt. Sinds kort
werk ik nu in Beneden-Leeuwen bij bloemist
Van Gruijthuijsen. Ik kom niet uit Oosterhout,
ik kom uit het dorpje Zeeland in Brabant. Van
huis uit ben ik katholiek opgevoed. Maar ik
voelde me meer thuis in de PKN-kerk: meer
communicatie, gewone mensentaal en kerkzijn met zijn allen. We zijn oecumenisch
getrouwd, het huwelijk werd ingezegend door
de dominee en de pastoor’.
‘In Oosterhout waren we ook lid van de PKNkerk. Ik ben er 11,5 jaar kerkrentmeester
geweest’, vertelt Menso. En Wendy was
betrokken bij de kindernevendienst. Nu ben
ik naast de fruitteler ook actief als voorzitter
bij Mengvoer Coöperatie AgruniekRijnvallei,
daar gaat ook de nodige tijd in zitten’.
‘Toen we net in Altforst kwamen, hebben we
eerst de verbouwing van ons huis aangepakt,
een stuk van de schuur aan het woonhuis

Nader kennismaken
geplakt en het geheel aangepast aan de eisen
van deze tijd. Dat nam zo’n twee en een half
jaar in beslag. Nu zijn we al weer bezig met het
volgende, er komt een nieuwe sorteerschuur,
de sorteermachines nemen we over van het
bedrijf in Oosterhout’. ‘We telen appels van
de rassen Kanzi, Elstar, Wellant en Rembrandt
en de peren zijn bijna allemaal Conference en
dan ook nog wat Karmozijn stoofperen. Afzet
loopt veel via Albert Heijn en ook voor de
export’.
‘Historisch: we hebben dit bedrijf overgenomen van fruitteler Ben de Sonnaville, een
van oudsher bekende naam in de regio!’.
De teelt is niet biologisch. Maar wel aan verandering onderhevig. ‘Er wordt steeds minder
gespoten, dit jaar hebben wij ook onze bomen
van witte klei voorzien om insecten op het
verkeerde been te zetten’. De boomgaarden
worden begrensd door stroken grasland waar
de bloemen en kruiden hun gang mogen gaan
voor de bloemen en de bijen. ‘Biologische
landbouw en traditionele landbouw groeien
steeds meer naar elkaar toe’, aldus Menso.
Op het bedrijf zijn in het plukseizoen en in
het uitdunseizoen een aantal Poolse medewerkers gestationeerd, die al jaren graag bij
de familie Tijssen komen werken. Een fijne
groep, zeggen Menso en Wendy allebei, ze
komen hier al jaren werken.
‘We zijn een paar jaar geleden met een aantal
fruittelers op studiereis geweest naar ZuidAfrika, om te kijken hoe daar wordt gewerkt.
Daar is natuurlijk veel meer zon, en minder
water. Zuid-Afrika heeft ook veel meer ruimte,
dus hogere bomen en meer ruimte ertussen
en andere appelsoorten. Hier moeten we
woekeren met de ruimte, dat leidt dan weer
tot andere kleinere bomen, dichter bij elkaar.
Het fruit daar kon met minder water toe dan
de appels hier. We hebben hier ook te maken
met nachtvorst, vorig jaar 10 nachten de
bloesem beregend ter bescherming. En ’s
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zomers moeten de appels soms beschermd
worden tegen – jawel – zonnebrand, dan is
koeling weer gewenst’. Zo is er het hele jaar
door zorg en aandacht voor appels en de
peren.
‘We kijken nu vooral heel erg uit naar het eind
van de coronapandemie. En naar kamperen
in Frankrijk bijvoorbeeld. Maar vooral ook
dat alles weer normaal is!
Addy de Meij

Diaconie
Isai Ma(i)yam,
Het is al even geleden, dat ik wat geschreven
hebben over Isai Ma(i)yam, de stichting die
in Zuidoost India een opvang (kindertehuis)
voor de allerarmste (wees)jongens en meisjes
tussen de 5 en 18 jaar runt, evenals een
dagopvang voor gehandicapte kinderen en
jongeren én een Art School waar kinderen van
het kindertehuis en kinderen uit de dorpen
muziek- en dansles krijgen.
Vanaf het begin van de corona pandemie zijn
er strenge lockdown maatregelen getroffen
in India. Voor Isai Ma(i)yam betekende
dat dat de kinderen niet allemaal konden

blijven. Kinderen moesten van de overheid
zoveel mogelijk naar families (voor zover
dat mogelijk is) of andere plekken. De
April -mei 2021 nr. 3
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Diaconie - Isai Ma(i)yam

scholen gingen dicht en de dagbesteding
van de Handicap School moest sluiten. Isai
Ma(i)yam is toen direct begonnen met de
voedselpakketten actie wat dankzij vele
giften tot 3x toe veel gezinnen heeft bereikt.
Gelukkig zijn sinds februari de scholen in
Zuid-India weer begonnen. Eerst halve dagen
en sinds begin maart weer hele dagen. En ook
de handicap school van Isai Ma(i)yam is weer
volle dagen open. De afgelopen maanden
waren dat alleen halve dagen met een beperkt
groepje kinderen. Alleen het meisjes huis
kan pas weer open in juni, met het nieuwe
schooljaar. De kinderen, die geslaagd waren
voor de middelbare school, hebben eerst een
tijdje online les gehad in hun vervolgstudie,
maar nu worden er ook weer fysiek colleges
gegeven! Dat is, net als hier in Nederland

geldt voor de jongeren, veel beter voor hun
sociale contacten. Half maart is ook de Art
school (weekend-school) weer opengegaan.
Maar veel scholen hebben besloten om ook op
zaterdag les te geven, omdat in de Corona tijd
er veel lesstof niet gegeven kon worden en de
kinderen iets in te halen hebben. Daardoor zal
de Art school voorlopig alleen op zondag open
zijn en nog niet op zaterdag. En Stichting Isai
Ma(i)yam is een nieuw project gestart: naast
de Art school zijn op 4 locaties (in de dorpen
in de omgeving) avond-schooltjes opgezet,
voornamelijk voor computerles en Engelse les
en in mindere mate ook voor dans en muziek.

Computerles en de Engelse taal zijn vakken
die ze op normale scholen niet krijgen, maar
waar de oudere kinderen veel aan hebben
als ze gaan studeren (sommige kinderen
hadden nog nooit een laptop aangeraakt en
leraren op gewone scholen kunnen zelf geen
Engels). Voor deze avondschooltjes huurt de
stichting gebouwen, moesten tafels en stoelen
aangeschaft worden, werd er extra elektriciteit
aangelegd, sommige laptops moesten worden
gerepareerd en werd er extra materiaal zoals
computermuizen gekocht. Dus onze donaties
zijn meer dan welkom!

ZWO-project 2021: Nationaal Fonds
Kinderhulp
De werkloosheid, armoede en eenzaamheid
onder jongeren stijgt. In Nederland groeit
1 op de 15 jongeren tussen de 18 en 21 jaar
op in armoede. Dat zijn zo’n 35.000 jongeren
voor wie een laptop, vervolgstudie, sportles,
goede schoenen, beugel of ingerichte kamer
niet vanzelfsprekend is.
Deze jongeren worstelen met hun financiële
administratie en hebben grote moeite met
rondkomen. Het bijbaantje in de horeca of
detailhandel is er niet meer, maar de kosten
zijn niets minder: studiekosten, woonlasten,
de telefoonrekening, (zorg)verzekering en
boodschappen. Alles moet betaald worden.
Betalingsachterstanden op jonge leeftijd
hebben langdurige gevolgen. Wordt een
zorgverzekering een half jaar niet betaald?
Dan ga je de boeken in als wanbetaler. Een
stempel die je niet snel kwijtraakt én de
premie met een kwart verhoogt.
Deze jongeren staan aan het begin van hun
volwassen leven. Kunnen zij beginnen met
bouwen, of starten ze hun zelfstandige
leven met een problematische schuld?
Kunnen ze volwaardig studeren of moeten
ze noodgedwongen kiezen voor een baan,
om hun broek op te houden? De zorgen om

Diaconie - Inlia
het chronische geldgebrek of de schulden
maken dat er geen ruimte meer in het hoofd
is voor andere dingen: een relatie beginnen,
studeren, een eigen huisje inrichten…de
‘gewone’ ervaringen van een 18-plusser.
Hoe armoede je overkomt als jongere, vertelt
de 22-jarige Annelou terwijl ze terugblikt op
de afgelopen jaren. Ze heeft haar hele leven
te maken gehad met pesterijen, en vaak het
gevoel gehad dat ze anders was. Dat ze er niet
bij hoorde. ‘Meedoen’ was lastig, zo voelde het
voor Annelou. Ze droeg tweedehands kleding
van de kledingbank, ging niet op vakantie, kon
niet zomaar mee zwemmen met vriendinnen
en had geen mobiele telefoon. Na de
scheiding van haar ouders had haar moeder
het financieel niet breed, als alleenstaande
moeder van vier jonge kinderen. “Als kind
heb ik altijd onwijs veel liefde ontvangen
van mijn moeder. Maar het financiële stuk,
dat zat er eigenlijk nooit in. Het was lastiger
om ergens naartoe te gaan. Een uitje dat me
is bijgebleven, is dat ik in de zomervakantie
heel vroeg werd wakkergemaakt. We gingen
als verrassing met z’n allen naar Schiphol, om
naar opstijgende vliegtuigen te kijken.”
Als 22-jarige staat Annelou ontzettend
positief in het leven. Ze studeert voor
pedagogisch medewerker, loopt stage op
een kinderdagverblijf en werkt hard in een
bijbaantje. Maar ook als jongvolwassene is
het puzzelen, financieel. “Nu ik 22 ben en op
mezelf woon krijg ik ook met heel veel andere
kosten te maken, zoals waterschapsbelasting
en rioolheffing. Hoe moet ik dat allemaal
betalen? Inmiddels heb ik geleerd dat ik
dat niet moet gaan uitstellen. Dat ik moet
opschrijven wat er nog betaald moet worden
en dat ik om hulp kan vragen. Dat ik in elk
geval niet moet denken, “oh ja dat komt later
wel”!”
Het is ook niet makkelijk in deze tijd, om op
jezelf te wonen en rond te komen. En niet
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iedereen kan financieel terugvallen op zijn of
haar ouders.” Gelukkig is Kinderhulp er ook
voor hen!
Hartelijke groet namens de diaconie,
Yvonne Stuiver

INLIA
Kop d’r veur op z’n Burundees
Ze zijn deze maand op de kop af 18 jaar in
Nederland, de Burundese Sophie en haar
dochter Solange. 18 jaar van onzekerheid en
steeds weer verkassen. Toch is Sophie al 9 jaar
vrijwilliger in een zorgcentrum en is Solange
bijna klaar met haar studie HR-management.
Kop d’r veur heet dat in Groningen, hoe zeg je
dat eigenlijk in Burundi?

“Als je een kind hebt, wil je dat het veilig
opgroeit”, zegt Sophie. Daarom is ze destijds
met haar dochter gevlucht. Het is oorlog in
Burundi in 2003 en de dan 7-jarige Solange
heeft dingen gezien “die je als kind niet hoort
te zien”. “Mannen die uit het niets kwamen
en dingen deden met mama.” Ze bijt op haar
lippen en schudt haar hoofd, alsof ze de
beelden er wil uit schudden.

Met een groepje mensen ontvluchten ze
het kleine dorp. Waarheen weten ze niet.
Weg. Door, door, door. Tot ze uiteindelijk in
Nederland belanden. Geen idee waar ze zijn.
Mensen wijzen hen de weg naar de politie en
zo komen ze eerst in een aanmeldcentrum
April -mei 2021 nr. 3
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Diaconie - Inlia

en dan in een tijdelijke opvang terecht. Een
tentenkamp.

“Wij dachten: we zijn thuis, we zijn veilig”,
Sophie lacht om haar eigen naïviteit van toen.
Want thuis zijn ze nog lang niet in het tentenkamp. In de jaren die volgen is het steeds een
half jaar hier, een paar jaar daar, wat jaren
wéér elders en ga zo maar door. Ze zitten in
2007 onder meer 8 maanden in het Vertrekcentrum in Vught. “Geen plezierige omgeving”,
zegt Sophie, “Veel stress.” Solange mag er niet
naar school. Het is een grote straf voor het
meisje.
Omdat Burundi medewerking weigert, wordt
Sophie langs andere ambassades gestuurd.
Die van Tanzania bijvoorbeeld. Als alle opties
zijn uitgeput krijgen ze geen verblijfsvergunning, maar worden ze op straat gezet. Zonder
pardon. Ook zonder generaal pardon, want
daarvoor komen ze dan niet in aanmerking;
niet lang genoeg hier.
Ze krijgen hulp van mensen uit azc’s die
inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Zo
trekken ze rond, hun leven in boodschappentassen. Ergens tijdens al dat verkassen raakt
Sophie haar identiteitskaart kwijt. Dat komt
moeder en dochter duur te staan als ze door
de politie worden gecontroleerd. Ze worden
vastgezet.

Solange is 14 jaar oud. Ze huilt, die eerste
nacht alleen in de cel. Daarna plaatsen ze haar
moeder maar bij haar. Een week lang zitten ze
vast, tot een advocaat hen vrij krijgt. Nou ja
vrij; ze moeten naar het Vertrekcentrum Ter
Apel. Wederom zonder resultaat: na 1,5 jaar
worden Sophie en Solange opnieuw op straat
gezet. Dat is het moment dat ze bij INLIA
terecht komen.

Er volgt een nieuwe aanvraag. Weg kunnen ze
immers niet, dus wil Sophie dat haar kind hier
een toekomst kan opbouwen. Een beroep op
het Kinderpardon wordt afgewezen; Sophie
en Solange zijn ‘buiten Rijkstoezicht’ geweest
omdat ze niet meer in een azc of vertrekcentrum zaten. Dat het Rijk hen zelf op straat
heeft gezet, doet er niet toe. Evenmin dat
onder meer de burgemeester en de school
verklaren waar ze de hele periode waren.
Ook bij de afsluitingsregeling van het Kinderpardon vallen moeder en dochter buiten de
boot. Sophie doet dan al jaren vrijwilligerswerk in de ouderenzorg: wandelingetjes,
gezellige middagen met hapjes en drankjes,
spelletjes doen, helpen met eten geven. Collega’s en de instelling verklaren erover, maar
ook dat doet er niet toe. De reden is dit keer
dat haar identiteit niet vaststaat omdat het
identiteitsbewijs kwijt is.
Moeder en dochter gaan in beroep. 13 januari
van dit jaar moeten ze op het kantoor van de
IND verschijnen. Solange bereidt het eindeloos voor. Want wat als ze het antwoord op een
vraag niet weet? Ze moet er niet aan denken.
Eenmaal daar blijken de vragen heel makkelijk: “Wat studeer je, wat zijn je hobby’s? Aan
mama vroegen ze welk vrijwilligerswerk ze
deed.”

En dan komt de vraag “Hoe voel je je?” aan
Solange. “En ik voel heel veel, het meeste is
niet zo goed. Ik werd emotioneel.” Ze moet
huilen. Ze ziet dat de man geraakt is. Een
moment van onverwacht contact tussen twee
mensen. Maar Solange weet beter dan daar
hoop aan te verbinden. Een besluit zal 6 nagelbijtende weken op zich laten wachten, horen
ze.

Kindernevendienst
Een week later kijken moeder en dochter naar
de inauguratie van Joe Biden, als de advocaat
belt. Kun je even je email openen, vraagt ze.
Solange doet het met trillende vingers. Ze
leest, ze huilt. Met grote uithalen. Sophies
moed zinkt in haar schoenen. En dan leest
ook zij het: ze hebben een verblijfsvergunning. Solange springt door de kamer, kan niet
ophouden. “Mijn hart ontplofte.”

9 februari mogen ze hun pasje ophalen in
Zwolle. Het is de eerste echt koude week in
tijden, vol sneeuw. Op de terugweg komt de
trein vast te staan. “Het maakte ons niet uit”,
lacht Solange, “Onze dag kon toch niet stuk.”
Uren hebben ze gelukzalig naar hun pasjes
gekeken.
“Het is heel gek om ineens mogelijkheden te
hebben. Om na te kunnen denken over wat je
wil. Voorheen werd je wakker en dacht je ‘wat
gaat er vandaag weer gebeuren?’ Nu kijk ik
heel anders tegen het leven aan”, zegt Solange.
Haar moeder luistert met een grote glimlach.
Eindelijk gelukt.
Helmer Roelofs
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Kindernevendienst
Hoi allemaal,
Nou, eindelijk hebben we weer eens samen in
de kerk gezeten en volgens mij vonden jullie
het net zo gezellig als ik. Het was eigenlijk de
bedoeling dat we buiten Palmpasen stokken
zouden gaan maken, maar de weerman gaf
helaas slecht weer aan voor zaterdag 27
maart. Daarom hebben we op het laatste
moment besloten om toch maar in de kerk te
gaan zitten knutselen. Daar hadden we alle
ruimte en konden we toch afstand houden.
Terwijl we genoten van een bekertje limonade en een lekker cakeje, luisterden we eerst

naar het paasverhaal. Alles wat later aan de
Palmpasen stokken zou komen, had iets te
maken met het verhaal, dus moesten we goed
opletten of we wisten wat. Bijvoorbeeld de
12 vrienden van Jezus = 12 pinda’s aan de
Palmpasenstok, de mensen die zwaaiden met
palmtakken = een buxustakje aan de stok,
Petrus die 3 keer zei, dat hij Jezus niet kende
= 3 paaseitjes en de haan die kraaide = broodhaantje. Na het verhaal zijn we de Palmpasenstokken gaan versieren en hebben we al
die lekkere dingen en meer eraan gehangen.
Ze zijn ook echt heel mooi geworden. Jammer,
dat we ze dit jaar niet in de kerk kunnen laten
April -mei 2021 nr. 3

12

Gedicht

zien, maar ze staan in ieder geval op de foto.
Voor Pasen hebben jullie thuis een pak cake
mix en een cadeautje gekregen. Het was de

bedoeling dat jullie op witte donderdag de
cake maakten en deelden, net als Jezus deelde
met zijn vrienden. Het cadeautje was een
puzzel van onze kerken. Als je deze puzzel
had gemaakt, had je ook meteen de oplossing
van de eerste opdracht van de puzzeltocht, die
jullie met Pasen konden volgen. Jullie moesten
eerst naar de middelste kerk op de foto en
daar volgde een stukje van het Paasverhaal
en een nieuwe opdracht. En zo kwamen jullie
langs alle 3 onze kerken, tot je uiteindelijk een
“schat” vond.
We hopen dat jullie het leuk vonden en hopelijk ook weer tot snel!
Groeten namens de leiding van de kindernevendienst,
Yvonne

Gedicht
Steeds wanneer ik aan U denk
droom ik van onze vakantiedagen
toen wij, de armen om elkaar geslagen
de wegen volgden.
Herinnert U zich nog
hoe ons pad steeds lichter werd
en alles begon te verdwijnen
de bomen
de bergen
de zee
en ook de bloemen
rondom ons was niets
opeens eindigt ook de weg
we staan aan het einde der wereld.
Zullen we teruggaan?
Nooit.

Kom met mij in de leegte
want U, U droomt toch ook
van de leegte, onze oneindige liefde
ik weet dat wij zonder een woord te spreken
ons zullen storten in de afgrond
die onze liefde redt
de leegte wacht op onze liefde
zoals ik U elke dag verwacht.
Kom met mij in de leegte.
Yves Klein, vertaling Gerard Reve

Kleurplaat

13

Na Zijn opstanding is de Here Jezus nog 40 dagen op de aarde. Het getal 40
wijst in de Bijbel vaak naar een periode om mensen voor te bereiden. In die
tijd gaat het erom dat mensen iets leren. Het getal 40 geeft dus een
voorbereidingstijd en een leertijd aan. Op deze praat- en kleurplaat vind je
een aantal voorbeelden daarvan.
April -mei 2021 nr. 3
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PaasChallenge

PaasChallenge
JOP (Jong protestant) had voor Pasen
een PaasChallenge in de vorm van een
QR-codespel gemaakt. Dit QR-code-spel
is door Yvonne Stuiver ook aangepast en
uitgezet in Wamel. Een coronaproof wandeling van ongeveer 2 km. Rem, Anneke, Jenny
en ik (Renée) spraken op Goede Vrijdag af om
19.00 uur bij de kerk om deze route samen
te lopen. Goed, we behoren dan niet meer tot
de jongeren, maar volgens Yvonne kon deze
Paaschallenge ook door ouderen gespeeld
worden. We moesten per locatie een QR-code
scannen. Bij iedere locatie kregen we een deel
van het Paasverhaal te horen. Ook kregen
we bij iedere locatie een opdracht en als we
het antwoord goed hadden kregen we de
volgende locatie te zien.
We begonnen dus bij onze kerk en de rest zou
zich vanzelf wijzen, volgens de instructies
van Yvonne. Ja, ja. Het vinden van de QR-code
op de telefoon, was voor sommigen van ons
al een les op zich. Maar het is toch gelukt.
Bij de eerste opdracht konden we kiezen
uit 4 personages. Tijdens het spel ontdek je
welk karakter je uit het Paasverhaal bent. De
opdracht was om wel het karakter te kiezen
wat het meest bij jou past.
We konden kiezen uit:
-Juda een man die leeft voor de liefde
-Jozef, een spiritueel leider
-Claudia, een powervrouw, die haar tijd ver
vooruit is
-Jozua, een echte vrijheidsstrijder
Wij kozen voor de karakters Juda en Jozef en
gingen naar de locatie die opgegeven werd.
Bij de snackbar in Wamel vonden we de 1e
opdracht. Die was snel opgelost, door naar de
volgende locatie, de RK-kerk. Daar moesten
we via een doolhof op papier op zoek naar
letters die aangaven welke route we hadden

gelopen volgens het Paasverhaal. We hebben
alle wegen van Jeruzalem ingevuld, maar
kregen steeds de melding dat dit niet de goede
route was. We hadden wel het woord ‘poort’
gevonden. Uiteindelijk hebben we Yvonne
gebeld nadat we het steeds kouder kregen.
Het woord was Stadspoort. We hadden de S
van Startpunt die rood omcirkeld was mogen
gebruiken als 1e letter. Tja, zo slim waren
we dus niet. Maar gelukkig hadden we nu de
oplossing en kregen de volgende locatie door,
de Spar en daarna de kinderboerderij. Bij
deze locties kregen beide personages vragen
voorgeschoteld waarop je kon kiezen uit 4
antwoorden, maar in alle antwoorden zat iets
waardoor je het gevoel kreeg, dat je alleen
maar een antwoord kon kiezen wat tegen je
geweten inging. Een dilemma dus. Maar niets
invullen was geen optie, we moesten verder.
Via de Koningsstraat en het plein van basisschool ‘de Terebint’ kwamen we weer uit bij
de kerk.

Daar konden we het aantal punten van onze
antwoorden optellen. Zoveel punten als je had
gescoord, zoveel spijkers moest in het kruis
slaan wat bij deze opdracht stond. Wel een
moment om daar even bij stil te staan.…. Hoe
hoger de score, hoe meer spijkers…….
Tot slot werden we naar restaurant ‘de Weeghbrug’ gestuurd. Daar was het antwoord op de
puzzel: Jezus leeft. En mochten we als hoop

DuurzSAAM
zaadjes planten in terrasbakken die hiervoor
klaar stonden.
Gelukkig stond bij Cobie en Rem de koffie
klaar om weer warm te worden. Een mooi spel
met een bijzondere boodschap. Een mooi spel
in deze bijzondere tijd.
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op het milieu. Dit geldt vooral voor honden en
katten, waarvan de impact vooral door hun
voer wordt veroorzaakt. Het voer voor katten
en honden bestaat voor ongeveer 30% uit
vlees en vlees vraagt nu eenmaal veel van het
milieu. In 2017 is uitgerekend dat de honden
en katten in Nederland en België ongeveer
evenveel vlees eten als 3,6 miljoen Nederlanders en Belgen. Daarnaast blijken loslopende
katten gemiddeld tussen 18 en 40 dieren per
jaar te doden, voornamelijk vogels.

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
Ecologische pootafdruk
In Nederland leven zo’n 35 miljoen honden,
katten, vissen, vogels en knaagdieren; ongeveer 2 per persoon dus. Voor mensen bestaan
verschillende methoden om hun ecologische
voetafdruk (die de ecologische impact van
hun gedrag weergeeft) te berekenen. Voor
huisdieren heb ik echter geen berekeningsmethode voor een ecologische pootafdruk
gevonden.
Naast alle voordelen die een huisdier heeft op
sociaal gebied hebben ook huisdieren impact

Om de ecologische pootafdruk van uw huisdier te beperken kunt u kiezen voor voer waar
vooral dierlijke bijproducten in verwerkt
zijn, die niet geschikt zijn voor menselijke
consumptie. Kies voer met een keurmerk:
biologisch, Beter Leven, MSC of ASC. Verse vis
of vers vlees heeft een grotere impact en kan
gezondheidsproblemen opleveren.
Daarnaast kunt u, bij het kiezen van een huisdier, eerst eens kijken of u een dier uit het
asiel kunt nemen. Verder kunt u voor de kat
ecologische kattenbakkorrels kiezen en voor
het oprapen van de uitwerpselen van uw hond
biologisch afbreekbare zakjes.
DUURzSAAMheidstip:
Geniet van uw huisdieren, maar probeer ook
hun ecologische pootafdruk zoveel mogelijk
te beperken.
Bert Wolters, (thema)diaken
duurzaamheid PG Elst
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De Keuze

De keuze
De keuze van Chris de Jong: niet meer
vliegen.
Toen Jezus hem riep, liet Petrus zijn netten
meteen liggen. Welke keuzes maken gelovigen
van nu als ze Jezus in hun dagelijks leven
willen volgen? Chris de Jong (57) uit Culemborg kiest ervoor om niet meer te vliegen.
Het is zijn bijdrage aan het behoud van Gods
schepping.
Waarom heeft u deze keuze gemaakt?
Lachend: “Zodat ze tegen mij niet kunnen
zeggen: ‘Ok boomer!’ Het schiet niet op met
de klimaatonderhandelingen, we zijn zelf aan
zet. Vliegen is een van de meest vervuilende
dingen die je als consument kunt doen. Dat
doe ik dus niet meer.”
“Ik voel me verantwoordelijk om zorg te
dragen voor dit geschenk”
Hoe komt u erbij om hiervoor te kiezen?
“De mens krijgt in Genesis toestemming om
vruchten te plukken, maar de bomen moeten
blijven staan. Als ik nadenk over dit Bijbelgedeelte, voel ik me verantwoordelijk om zorg te
dragen voor dit geschenk.”
Wat betekent deze keuze voor uw dagelijks
leven?
“Minder verre reizen maken. Mijn echtgenote wilde graag naar Ghana. We hebben
samen een alternatief gevonden, we gaan naar
Albanië. Eerst met de trein en daarna met de
boot. De reis is echt een onderdeel geworden
van onze vakantie.”
Snappen andere mensen dat u dit doet?
“Ik wil natuurlijk graag dat iedereen gaat
inzien dat de schaal waarop we nu vliegen
gigantische overlast veroorzaakt. Veel mensen
vinden het wel overdreven. Ik probeer uit
te leggen dat de prijzen niet kloppen, de
discussie schuw ik niet.”
Wat levert het u op?
“Een ontspannen reis, een oefening in slow

living. Je ervaart de afstand, je hebt betere
gesprekken en een schoon geweten, dat is
voor protestanten altijd prettig.”
“Vraag jezelf af of je zo nodig naar de andere
kant van de planeet moet”
Heeft u tips voor andere mensen?
“Veel protestanten hebben een sobere inborst,
laat die leidend zijn. Vraag jezelf af of je zo
nodig naar de andere kant van de planeet
moet. Vermijd ook de goedkope stunts van
vliegmaatschappijen. De site van de Treinreiswinkel is goed.”
Uit: Petrus, magazine van de PKN, juni 2020

Rebus
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Contactpersonen
Alphen:
Fam. Fredrik, tel: 0487-561437, alphen@pg-westmaasenwaal.nl
Altforst:
Mevr. R. van Bennekom, tel: 0487-541579, altforst@pg-westmaasenwaal.nl
Appeltern:
Mevr. R. van Eck, tel: 0487-507636, appeltern@pg-westmaasenwaal.nl
Beneden Leeuwen:
Fam. Fredrik, tel: 0487-561437, benedenleeuwen@pg-westmaasenwaal.nl
Boven Leeuwen:
Mevr. D. van Maurik, tel: 0487-592110, bovenleeuwen@pg-westmaasenwaal.nl
Dreumel:
Mevr. J.A. IJzerman-Hess, tel: 0487-570946 dreumel@pg-westmaasenwaal.nl
Maasbommel:
Mevr. D. Wijgerse, tel: 0487-561595, maasbommel@pg-westmaasenwaal.nl
Wamel:
Mevr. A. Miedema, tel: 0487-502644, wamel@pg-westmaasenwaal.nl

Mutaties
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Mutaties in het ledenbestand
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Contactgegevens

Predikant
Ds. E.G.H. Laseur
Ds. Penningsstraat 2
6659 AZ Wamel
t: 06-58815820
predikant@pg-westmaasenwaal.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ds. E.G.H. Laseur
Ds. Penningsstraat 2
6659 AZ Wamel
t: 06-58815820
voorzitter@pg-westmaasenwaal.nl
Scriba
Mw. J.A. IJzerman-Hess
Kooimolenweg 5
6621 LA Dreumel
t: 0487-570946
scriba@pg-westmaasenwaal.nl

College van Diakenen
Mw. L. de Vree-Stam
Hogeweg 2
6659 AJ Wamel
t: 0487-501366
diaconie@pg-westmaasenwaal.nl
IBANnr.: NL96RABO0373736029

College van Kerkrentmeesters
Dhr. W.R.M. Backer
Hofstraat 1
6658 AX Beneden-Leeuwen
t: 0487-593143
kerkrentmeesters@pg-westmaasenwaal.nl
IBANnr.: NL04INGB0000950742
Kamer van Koophandel nummer 76352641
Postadres
Protestantse Gemeente te West Maas en Waal
Postbus 6
6659 ZG Wamel
www.pg-westmaasenwaal.nl

Ds. E.G.H. Laseur

Kerkgebouwen
Boven-Leeuwen
Waalbandijk 19

Koster

Dhr. P. van Maurik
Molenstraat 35
6657 BT Boven-Leeuwen
0487-592110
koster.boven-leeuwen@pg-westmaasenwaal.nl

Wamel

Dorpsstraat 73

Koster

Dhr. en Mevr. van Maurik - v.d. Schie
Ds. Penningsstraat 4
6659 AZ Wamel
0487-501781
koster.wamel@pg-westmaasenwaal.nl

Dreumel

Kerkpad 2

Koster

Dhr. G. Goyer
Hogeweg 9
6621 BM Dreumel
0487-572166
koster.dreumel@pg-westmaasenwaal.nl

