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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 24 januari
Protestantse kerk missiononair
Zondag 31 januari
JOP

Zondag 7 februari
Kerk in actie - werelddiaconaat
Zondag 14 februari
Kerk in actie - noodhulp

Zondag 21 februari
Kerk in actie - werelddiaconaat
Zondag 28 februari
Protestantse kerk missionair
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Vanuit de kerkenraad

Gebed in lockdown
Eeuwige God,
U die woont en troont in Sion,
hoorder van het gebed,
tot U komen wij
in stilte
niet goed wetend wat te bidden.
We zijn uit het veld geslagen
niet in staat om bijeen te komen
en uit volle borst U de lof te zingen.
We zijn stilgevallen
en weten niet hoe lang alles nog zal duren,
zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel
aan kan
en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld
zullen raken.
In deze nood komen wij toe U,
in stilte
biddend om gehoor
om vertroosting
om nabijheid
om perspectief.
Hoor ons:
wees ons genadig!
U, die onze stilte hoort en peilt,
hoor ons stil zijn als loflied,
als aanbidding
als roep om genade en ontferming.
‘Tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende
die alle schuld vergeeft’*
Geef ons kracht om het vol te houden,
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,
geloof om de moed niet te verliezen.
Van U is immers het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
ds. René de Reuver

Vanuit de
Kerkenraad
Helaas kunnen er voorlopig nog geen kerkdiensten gehouden worden en dat blijft een
groot gemis. Het valt niet mee om in deze tijd
gemeente te zijn.
Als u/jij zich ingeschreven hebt voor de
zondagsbrief ontvangt u/jij deze iedere
zaterdag met daarbij de liturgie en link met de
YouTube opname van de preek van ds. Laseur.
Deze maand zijn Cobie en Rem 55 jaar koster
van de kerk in Wamel, heel bijzonder is dat.
Vijf jaar geleden hebben we dat met elkaar
gevierd en zijn zij samen uitgebreid in het
zonnetje gezet. Onderstaand gedicht uit het
jaar 1700 stond toen op de uitnodiging.

‘De Koster een groot man’
Ten eerste sal hij luien, de kerck sluiten en
ontsluiten,
Kerckhof en kerck houen van binnen en van
buijten,
De Psalmen sal hij voor en na de predicatie
singen,
‘t Water tot den Doop sal hij aanbringen,
Die prophecijen sal hij stichtelijken lesen,
De predikanten en de kerckeraedt
ghehoorsaam wesen.
Hij sal tot den nachtmael aanschaffen brood
ende wijn,

Dominee van de Penningsstraat
Mits tafelen, bancken, croesen, ‘t geen dat nodig
mag sijn.
En wanneer de predicanten ter kercke falen,
Soo sal hij uijtgaan om die op te halen.
De beschrijving verwijst zeker naar hoe Cobie
en Rem hun werk al die jaren met liefde doen.
Ik denk ook dat er maar weinig kosters zijn
die op de begraafplaats bij de kerk, tijdens
warme zomerdagen, de planten en bloemen
water geven die bij de graven geplant zijn,
onze koster doet dat in ieder geval wel.
Bedankt Cobie en Rem voor jullie goede zorgen
al zoveel jaren, ook voor jullie moet dit een
vreemde tijd zijn zonder kerkdiensten, vergaderingen, bijzondere vieringen en dergelijken.
We hopen dat jullie nog lang samen jullie werk
voor de kerk in Wamel kunnen blijven doen.
Verder wil ik u er aan herinneren dat als u
daar behoefte aan heeft 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!
Doe-het-zelver
Er zijn mensen, die gezegend zijn met twee
rechterhanden. Hun handen maken wat hun
ogen zien. Maar er zijn ook mensen, die ten
prooi vallen aan totale wanhoop zodra ze een
tekening onder ogen krijgen. Leren door het
zelf te doen - inclusief het maken van fouten
– (b)lijkt dan dikwijls het meest beproefde
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recept te zijn.
Iets in elkaar zetten begint met het juiste
voorwerk. Welke gereedschappen zijn nodig?
Lukt het om met onderdelen zo voorzichtig
om te blijven gaan, dat niets beschadigd raakt?
Ook dan, als dingen lang(er) niet lukken? Is er
iemand in de buurt, die bereid is om desgewenst over de schouder van de doe-het-zelver
mee te kijken?
Gebruiksaanwijzing
Ook de levensweg van een mens bestaat uit
een verzameling bouwstenen. Menigmaal
stapelen we zonder na te denken de ene steen
op de andere. Gaan we spontaan te werk in
onze relaties en met onze prioriteiten. Soms
zijn we te trots om hulp te vragen of aan te
nemen. Ofschoon bij God echt alles uit voorraad leverbaar is.
Dichter David geeft een gebruiksaanwijzing
voor het leven vanuit het boek der psalmen
(32:8;50:15): ‘Ik geef inzicht en wijs de weg
die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn
oog. Roep mij te hulp in tijden van nood, Ik zal
je redden, en je zult Mij eren.’ David rekent het
tot de kunst des levens om jezelf te durven
laten helpen.

De hemelse helpdesk
Ondanks de handleiding kunnen er onderweg
momenten van vertwijfeling ontstaan. In de
mate dat je bijna niet meer weet van voor- of
achteruit. Hoe dan verder? Soms schiet een
gebed als vuurpijl naar de hemelse helpdesk.
Op hoop van zegen, dat je een ingeving zult
krijgen. Via een gedachte van de Wonderbare
Raadsman Zelve!
Wat te doen, als je er ook dan (nog) niet uit
komt? Versterkt zo’n ervaring de neiging om
de bijbel niet langer meer als levensboek
voor deze tijd te beschouwen? Wat wordt dan
het kompas om de weg naar huis te vinden?
Immers elk mens heeft een beschouwing van
Februari 2021 nr. 1
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Dominee van de Penningsstraat

het leven. Op de weg tussen zelf doen en hulp
(durven) vragen.

Terugblik op 2020
Prediker zegt, dat er voor alles een tijd is.
Echter de tijd voor een pandemie wereldwijd
zagen we niet aankomen. Het is een leerschool, waarin lessen te leren zijn. Een vijftal
persoonlijke leerervaringen zijn rijp om met
elkaar gedeeld te worden. Vreemd is de ervaring van 1 jaar buitenkerkelijk leven. Zeker als
je anders gewend bent.
De tweede leerervaring zit in het verschil van
beleving tussen wat de eerste en de tweede
golf genoemd wordt. Zolang geen zicht was
op ontwikkeling van vaccins waren gebedsbijeenkomsten en klokluiden op woensdagavond
verwoede pogingen om de hemel betrokken te
houden bij de toestand van de wereld hier op
deze aarde.

De derde leerervaring bestaat uit kerkelijk leven als goudvissenkom. Langs digitale
weg proberen we als geloofsgemeenschap te
blijven getuigen van de hoop, die in ons is.
Ofschoon vaak in eerste instantie gericht op
elkaar als kerkgangers bestaat er nu meer
mogelijkheid om bredere kring te laten delen
in wat ons ter harte gaat.

De vierde leerervaring bestaat uit de de
ontdekking, dat het gemeente zijn veelal
bestaat uit samen dingen doen. Plots werd
een veelheid van dingen aan banden gelegd.
Actief als we zijn vanuit de aanname dat het
vele, voor God en elkaar, goed is. De pandemie
leverde menigeen de ervaring op, dat het
goede ook veel kan zijn…
De vijfde leerervaring is niet enkel een statistische, maar tegelijkertijd ook emotionele op
kerkelijk erf. Sinds december 2018 hebben

we de Heilige Doop en sinds november 2019
hebben we het Heilig Avondmaal niet meer
met elkaar kunnen vieren. We nemen alle
ervaringen mee op onze verdere reis door het
kalenderjaar 2021.
Te zijner tijd kunnen we desgewenst meer
leerervaringen met elkaar delen. Hopelijk
geeft deze aanzet aanleiding om ook uw eigen
gedachten over het kalenderjaar 2020 te laten
gaan. Allen zegen gewenst voor dit jaar 2021!
Ds. Edo Laseur

Nader Kennismaken
Nicole en Arjan Lubbe-Bos uit Wamel.
‘Wij wonen aan de Parkenstraat, met onze
kinderen Finn en Jens’. ‘En op ons erf zijn
op het ogenblik zo’n 15 pony’s gehuisvest’.
Want het fokken van Shetlandpony’s en ze
uitbrengen in de sport is van beiden dé grote
liefhebberij! ‘We hebben elkaar ook door de
pony’s leren kennen, dat was in 2008’.

Nicole: ‘Ik kom uit Groenekan, en mijn ouders
hielden pony’s. Arjan komt uit Alphen en ook
hij is opgegroeid met pony’s. ‘Het wereldje is
niet zo groot, we zitten ons hele leven al in de
shows, keuringen, manifestaties, dat gaat het
hele land door, zo kwamen we elkaar overal
weer tegen. ‘We zijn in Wamel komen wonen
omdat hier veel ruimte is voor de beesten. En
de aansluiting op de A15 is perfect’. De locatie
is ook dichtbij Beneden-Leeuwen, waar de
ouders van Arjan wonen. Zij passen één dag in
de week op de kinderen en de vader van Arjan
is onmisbaar bij de verzorging van de pony’s.
Nicole: ‘En mijn moeder komt een dag in de
week oppassen, van Groenekan naar Wamel is
dat prima te doen’.

Nader kennismaken
Arjan: Van beroep ben ik teamleider, bij
Ardagh Metal Beverage Netherlands in Oss,
producent van blikjes voor de drankenindustrie. Daar worden dagelijks miljoenen blikjes
voor diverse grote merken geproduceerd’.
Niet alleen voor de Nederlandse markt, de
blikjes uit Oss gaan wereldwijd. Arjan: ‘Blik
wordt steeds belangrijker, het vervangt in
toenemende mate de plastic flesjes en blik is
goed recyclebaar. Eerder werkte ik in vijfploegendienst, sinds een paar jaar in de dagdienst

en dit bevalt goed.’
Nicole heeft een heel andere weg gekozen.
Ooit de hotelvakschool gedaan. ‘Maar het
werk in de horeca was zo onregelmatig dat
ik op zoek ging naar iets anders, en zo kwam
ik uit bij het secretariaat op een notariskantoor in Beneden-Leeuwen, in de familiepraktijk. ‘Een baan die ik nooit van tevoren zou
bedenken, maar ik heb het erg naar mijn zin.
Omdat het een kleine praktijk is, ben ik breed
inzetbaar. Ik werk aan notariële documenten,
maar ik neem ook de telefoon aan, ontvang
cliënten, zet koffie, het hoort er allemaal bij en
de variatie heeft zeker meerwaarde’.
Onze favoriete tv-programma’s? Flikken
Maastricht, de Mallorca Files, BBC-First,
detectives dus, maar ook de actualiteiten
worden met een schuin oogje gevolgd. Beetje
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bankhangen en tvkijken was voor Arjan ook
een prettig tijdverdrijf tijdens zijn herstelperiode van corona. Hij heeft het flink te pakken
gehad, al vorig jaar maart. ‘Ik ging op een
donderdag naar het ziekenhuis, want een
schram van een dorentje in mijn arm veroorzaakte bloedvergifting, zo’n lange rode streep.
In het ziekenhuis werd na een dag ook corona
geconstateerd’. Vanwege de besmettelijkheid
de zondag erop weer naar huis, met antibiotica voor de arm, die gelukkig goed zijn werk
deed.

Nicole: ‘De corona sloeg bij Arjan meteen
keihard toe’. Arjan: ik ben van mijn leven nog
nooit zo ziek geweest. Ik heb twee weken in
een aparte kamer doorgebracht, me beroerd
voelen en slapen. Corona was ook een aanslag
op de conditie. ‘Ik was uitgeput van niets. Na
het vegen van de stal moest ik de hele dag
bijkomen’. De ziekte en alles wat het met zich
meebracht heeft veel indruk gemaakt op hen
beiden. Arjan: ‘Maar ik had nooit het idee dat
ik niet beter zou worden’.
Corona heeft impact op alles: het huiselijke
leven, het werk, de kinderen die van school
thuis zijn… Arjan: ‘Ik ben teamleider, soms is
mijn halve team thuis, preventief in quarantaine of ziek, het is elke dag weer anders. Veel
werkplekken zijn gehalveerd om de afstand te
bewaren. Vergaderen gebeurt via Teams. En
dat laatste gaat wel standaard worden denk
ik, het scheelt heel veel reizen en daarmee
heel veel tijd’. Nicole: ja, ook op mijn werk
is er continue sprake van halve bezetting op
kantoor, en ook thuiswerken. Het computerprogramma Teams wordt ook ingezet voor
de schoollessen. De kinderen krijgen de hele
ochtend thuis les, op een rustige plek achter
de laptop. ‘Ze weten precies wat ze moeten
doen, geen omkijken naar. Voordat de lockdown inging is er nog met Teams geoefend op
school, en het werkt feilloos. Heel bijzonder

Februari 2021 nr. 1
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Kerkrentmeesters

om te zien hoe je kinderen dat allemaal
oppikken’.
‘Het is een rare tijd. Er komt hier bijna niemand
meer over de vloer. Er is eigenlijk sprake van
een totale reset. ‘We waren altijd veel zaterdagen weg met de pony’s, we zien nu dat we
wel erg vaak van huis waren. We worden nu
veel minder geleefd. Net zoals bij iedereen
is de sociale druk groot, je wilt meedoen,
je gaat ergens heen omdat het nu eenmaal
hoort, vaste verplichtingen, nee zeggen was
niet gauw een optie. Het levenstempo lag veel
hoger. En dat was natuurlijk ook gezellig en
plezier! Maar nu zitten we op zondag met zijn
vieren te mens-erger-je-nieten, en het is ook
erg leuk. Alle weekenden thuis zal niet snel
de nieuwe standaard worden voor ons, maar
we realiseren ons nu wel dat het af en toe een
tandje minder kan’.

Arjan is van huis uit katholiek, Nicole protestants. ‘We zijn redelijk trouwe kerkgangers,
voelt goed om het ritme van de kerkgang
erin te houden’. Nicole is ook actief in het
kerkenwerk, ze beheert de website van de
kerk. ‘Toen we in Beneden-Leeuwen kwamen
wonen, kerkten we eerst een tijdje in Druten,
maar al gauw werd de keus gemaakt voor de
gemeente West Maas en Waal’. ‘We zijn ook
kerkelijk getrouwd, in het kerkje van Blauwkapel, vlakbij Groenekan. Want! In deze kerk
kan je Schrijden. Onder orgelmuziek, over het
middenpad naar het koor van de kerk, superromantisch. Dat ging niet lukken in de kerkelijke thuisbasis van Nicole, de dorpskerk van
De Bilt, met links en rechts een pad in de kerk.
‘Ook met ons kleinere gezelschap was het
kerkje in Blauwkapel een fijne locatie’.
‘We zijn best trots op de manier hoe we het tot
nu toe hebben gered, hoe we het doen in het
leven. Op ons gezin, op hoe we nu wonen. Vier
jaar geleden wisten we het, we gaan hier weer

wat opbouwen. De ruimte om naar buiten te
lopen, plek voor de pony’s en de sportvelden
aan de overkant, die zorgen ook voor gezellige aanloop. We hebben veel verbouwd, ook
de schuren. Elk jaar doen we wel weer wat.
Het wordt zo helemaal ons eigen plekje, het is
fijn ook dat onze jongens hier opgroeien’.
Addy de Meij

Kerkrentmeesters
Start Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag
voor de kerk van morgen
We hadden ons het startmoment zo anders
voorgesteld. Het had een grote happening
mogen worden, maar zoals zoveel dingen
deze tijd moest het allemaal een stuk
soberder.

We hebben het startsein gegeven voor de
jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de
grootste fondsenwerfactie van het land; door
het hele land vragen plaatselijke parochies en
gemeenten aan hun leden om een financiële
bijdrage over te maken. Deze week valt ook

bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet
u dit jaar (ook weer) mee?
Zoals gezegd gaan nu veel dingen anders dan
anders. Het sociale leven komt soms zelfs

Diaconie - Lejofonds
helemaal stil te staan. U zult daarom wel
begrijpen dat óók de Actie Kerkbalans dit jaar
door het corona-virus anders zal verlopen
dan eerdere jaren.
Maar we willen Kerkbalans juist om die reden
nu extra onder de aandacht brengen. De
schadelijke gevolgen van het corona-virus,
zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid,
kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect
van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig.
Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk
gewoon door en worden er extra uitgaven
gedaan om contact te houden met parochianen en gemeenteleden.
De kerk kan in een periode van sociale stilte
zorgen voor verbinding en is harder nodig dan
ooit. Maar ook onze kerk kan alleen bestaan
dankzij de financiële steun van u, onze leden.
Doe mee aan Actie Kerkbalans. U kunt uw
bijdrage ook digitaal overmaken. Via deze
weg willen we u alvast hartelijk bedanken
voor uw bijdrage!

En binnen afzienbare tijd, als alle noodzakelijke maatregelen opgeheven zijn, zullen
we de rode loper uitrollen. Natuurlijk om te
vieren dat we weer samen mogen komen!
Wim Backer

Diaconie
Lejofonds

Zoals altijd aan het eind van het jaar heeft de
diaconie nog geld over, wat we dan verdelen
over een aantal goede doelen. Verschillende
doelen stuurden ons bedankmailtjes voor de
steun het afgelopen jaar. Ook het Lejofonds
ontving een eindejaar donatie (u weet wel, die
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organisatie van de actie “geef een geit” waar
de kindernevendienst een paar jaar geleden
geld voor spaarde).
Het Lejofonds wil mensen in Oeganda helpen
in hun strijd tegen armoede en wil komen tot
een structurele verbetering van hun levensomstandigheden. Ook zetten zij zich in om
onderwijs mogelijk te maken voor kansarme
kinderen en hen een hoopvolle toekomst te
geven.
Afgelopen jaar heeft het Lejofonds in samenwerking met een school in Oeganda “My Book
Buddy Leesclubs” opgezet. Het concept van
de My Book Buddy Leesclub is als volgt:
In deze coronatijd gaan veel kinderen lange tijd
niet naar school. Vooral kansarme kinderen
worden door die maatregel getroffen. Om
hen geen leesachterstand te laten oplopen
start My Book Buddy kleinschalige leesclubs
in de buitenlucht: een corona proof activiteit
waarbij kinderen afstand kunnen houden en
de boeken in het bezit zijn van een persoon
om virusverspreiding tegen te gaan.
-Jonge kinderen uit een lokale gemeenschap
worden in groepjes van 10 kinderen voorgelezen door een ouder kind , een ouder of
vrijwilliger dat daarvoor voorlees-instructie
heeft gekregen.
-Vervolgens wordt er over het boek nagepraat, een passend liedje gezongen, of een aan
het verhaal gerelateerde opdracht uitgevoerd.
De leespakketten voor de verschillende leesgroepen bestaan uit::
* Een rugtas die in het bezit komt van de voorlezer
* Woordenboek voor de My Book Buddy die
voorleest
* Vervolgopdrachten behorend bij de titel
* Voorlees-instructie
* Administratie systeem
* En 6 voorleesboeken
Het Lejofonds dankt alle mensen van onze
gemeente van harte voor onze donatie.
Februari 2021 nr. 1
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Diaconie - Rode Kruis

Rode Kruis

En ook het Rode Kruis dankte ons voor de
steun na de explosie op 4 augustus 2020 in
het dichtbevolkte Beiroet – met meer dan
2 miljoen inwoners – waarbij 180 doden
vielen en 6.500 mensen gewond raakten. Zo’n
300.000 mensen moesten een ander onderkomen zoeken omdat hun huis beschadigd
was. Sommigen konden een tijdje bij familie
en vrienden verblijven in de buitenwijken van
de stad. Maar ook in Libanon woedt de coronacrisis én het land verkeert al tijden in grote
economische problemen. Er is veel werkloosheid en de inflatie is torenhoog. Bovendien
stond de gezondheidszorg in het land al enige
tijd onder druk, doordat medicijnvoorraden
opraken en er steeds minder capaciteit is op
de Ic’s.
De Palestijnse Rode Halve Maan-vereniging
in Libanon werkt nauw samen met het Libanese Rode Kruis. Ze ondersteunen hen onder
andere met ambulancediensten, EHBO’ers
(‘first responders’) en vrijwilligers. Het Haifa
ziekenhuis in Burj el Barajneh kamp in Beiroet,
gerund door de Palestijnse Rode Halve Maan,
ving direct na de explosie gewonden op.
Tot op heden is de financiering vanuit het
Nederlandse Rode Kruis onder andere ingezet
voor:
- Herbevoorraden van medische benodigdheden.
- Aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen voor ambulancepersoneel om veilig
te kunnen werken tijdens de huidige COVID19-pandemie.
- De schade aan het Akka hoofdkantoor van
de Palestijnse Rode Halve Maan-vereniging
in Beiroet te herstellen nadat het beschadigd
was door de explosie.
- Aanschaf van communicatiemiddelen (zoals
portofoons) voor de ambulanceteams.

De hulpverlening van de Palestijnse Rode
Halve Maan-vereniging loopt nu af, die van het
Libanese Rode Kruis zal nog zeker twee jaar
duren (tot augustus 2022).

ZWO-project 2021

Nationaal Fonds Kinderhulp
Zoals ik eind vorig jaar vertelde heeft de
diaconie het Nationaal Fonds Kinderhulp
gekozen als ZWO-project voor dit jaar. Kinderhulp helpt kinderen en jongeren in armoede
van 0 tot 21 jaar die in ons land opgroeien in
armoede. Dit doen zij door simpele dingen,
waar andere instanties niet mee kunnen
helpen, tóch mogelijk te maken. Zodat deze
kinderen er gewoon bij kunnen horen en
dezelfde kansen krijgen voor de toekomst. Net
als ieder ander kind.

Kinderhulp is onderdeel van Sam& voor alle
kinderen. Sam& is het samenwerkingsverband tussen stichting Leergeld Nederland,
Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige
Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Kan een
kind niet voor hulp terecht bij één van deze
andere fondsen? En kan de gemeente ook niks
betekenen? Dan is Kinderhulp er voor deze
kinderen. Onvoorwaardelijk. En dat al sinds
1959.

Diaconie - Casey Troy
Ze helpen kinderen individueel. Dit doen
ze altijd via maatschappelijke organisaties.
Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker,
bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of
jeugdhulpverlener. Zij weten welke kinderen
echt hulp nodig hebben en kunnen bij Kinderhulp een aanvraag voor een kind indienen. En
zij zien er ook op toe dat de hulp goed terecht
komt.
In 2020 hielp Kinderhulp ruim 110.000 keer
een kind dat in armoede opgroeit. Met circa
5.800 zorgeloze dagjes uit, 3.300 fietsen,
5.100 kledingbonnen, 5.800 bijdragen voor
kamerinrichting, 700 keer zwemlessen en
5.000 Zomerpretpakketten. Maar ook met
zaken die éxtra hard nodig waren als gevolg
van de coronacrisis. Ze hielpen 6.200 kinderen
met bijdragen aan schoolmaterialen en 3.700
kinderen met speelmateriaal voor vermaak in
en om het huis. En als klapper op de vuurpijl:
in december kregen ruim 75.000 kinderen
in armoede tóch een cadeautje van de Sint.
Daarnaast hielpen ze nog enkele duizenden
kinderen met overige aanvragen. Het is
immers maar net wat er voor hen het hardst
nodig was dit jaar.
In het volgende kerkblad vindt u nog meer
informatie over Kinderhulp.

Casey Troy Foundation

Heel de wereld hield zijn adem dit jaar in. Wij
hier in Nederland, maar ook de mensen in
Kameroen.
Zoveel ellende en verdriet. Terwijl in Nederland de mensen kunnen rekenen op de overheid, is dat in Kameroen niet het geval. De
armoede was al groot, maar is nu nog heftiger.
In het centrum van de Casey Troy Foundation in Bomono wordt hard gewerkt, de
projecten draaien en met allerlei donaties
was het mogelijk om voor Bomono en omgeving mondmaskers, zeep en watertonnen uit
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te geven. De voedselproductie bij het centrum
is op gang en nu de regen voorbij is wordt er
hard gewerkt aan de kas waar ik eerder over
vertelde.
Maar die armoede……..door de burgeroorlog
zijn er veel vluchtelingen waaronder veel
kinderen die in de regio Bomono onderdak en
voedsel zoeken. Maar wat er is, wordt gedeeld
en dat blijft zo bijzonder! De Casey Troy Foundation heeft ook nog geld over kunnen maken
om de mensen met Kerst meel en olie te
kunnen geven.
Het is fijn dat we deze organisatie met uw
bijdragen het afgelopen jaar hebben kunnen
ondersteunen.
Caroline Visser, secretaris van de Casey Troy
Foundation stuurde ons dit gedicht van Patrice
Kayo uit Kameroen: “Wie alleen loopt!”.
Heel fijn te weten dat we met zijn allen, hier
en in Kameroen, nooit alleen hoeven te lopen!
Wie alleen loopt.....
Wie alleen loopt Raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap komt de vrijheid.
Eén hand alleen kan geen touw om een bundel
knopen.
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen.
Wie dan schreeuwt heeft niemand die haar
hoort.
Wie alleen loopt gaat gebukt onder haar last.
Niemand deelt haar vreugde, niemand haar
verdriet.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Ze heeft maar twee voeten,
Ze heeft maar twee armen,
Ze heeft maar twee ogen.
Maar in de gemeenschap
Heeft ieder duizend handen,
Heeft ieder duizend voeten,
Loopt niemand ooit alleen.
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Diaconie - Inlia

Inlia

Christelijke familie uit Pakistan procedeert
voor hun leven - Deel 2
“Je moet beginnen met de eerste tree”.
De
christelijke
familie
Masih
blééf
doorprocederen voor asiel. Terugkeer naar
Pakistan was levensgevaarlijk, beschuldigd
van blasfemie. Ze kregen uiteindelijk een
status. Dat daar zes (!) asielaanvragen voor
nodig waren, kun je hen aanrekenen maar ook
het Nederlandse systeem.
Hij had nog nooit van Amsterdam gehoord,
Omar Masih. Geen tijd voor: “Ik werkte van 7
uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds in onze
boekwinkel.” Dat was vóórdat die winkel
afbrandde aangestoken door een meute
die hem betichtte van het beledigen van de
Koran. Vóórdat het huis kort en klein geslagen
werd en aangifte werd gedaan van blasfemie.
Vóórdat het christelijke gezin onderduikt
en uiteindelijk Pakistan ontvlucht naar
Nederland.
Daar doen Omar, zijn vrouw en zijn
bejaarde moeder op 2 januari 2015 de
eerste asielaanvraag. Omar is voor vertrek
niet eerst langs het politiebureau gegaan
om bewijzen van de aanklacht tegen hem
op te vragen. Hij zou wel gek zijn, dan
komt hij niet meer weg. In Pakistan kun
je de doodstraf krijgen voor blasfemie.

Toch is dat precies wat de IND hem verwijt:
hij heeft geen bewijs van de aangifte. “Ze
geloofden ons niet”, zegt Omar, “Dat was
een enorme schok voor me.” Het klinkt nóg
door in zijn stem. En inderdaad: de IND
oordeelt dat ‘het verhaal ongeloofwaardig’
is. Het asielverzoek wordt afgewezen.
Omar stelt beroep in, het gaat zelfs tot de
RvS, maar dat mag niet baten. Hij kan zijn
zaak niet bewijzen. Verbeten zet hij tóch
door, terwijl zijn zwager in Pakistan zijn best

doet de waarheid aan te tonen. De zwager
bemachtigt een gewaarmerkte kopie van
de aangifte tegen Omar en verklaringen
van buurtbewoners. Hij moet dat zelf
bekopen met brandstichting van zijn huis.

Gewapend met de aangifte en de verklaringen
doet het gezin in 2017 de derde aanvraag.
Maar ook die wordt afgewezen. De
rechtbank vindt dat de authenticiteit van
de stukken niet vaststaat. Bovendien: Omar
had het bewijs eerder moeten inbrengen.
Dat is een juridische kwestie: voor een
herhaald asielverzoek moet er een zogeheten
‘novum’ zijn: nieuwe feiten of omstandigheden.
Het bewijsmateriaal zou geen novum zijn,
omdat de authenticiteit ervan niet vast te
stellen is en het betrekking heeft op Omars
eerste asielverhaal. De IND heeft dat verhaal
echter als niet-geloofwaardig bestempeld
en dat oordeel is door opeenvolgende
rechters bekrachtigd. Daarmee is het
afgedaan, vindt de rechtbank in Zwolle.
Omar procedeert door. Een vierde en
vijfde keer. Tevergeefs. Een artikel uit een
Pakistaanse krant waarin het incident
van Omar beschreven wordt, wordt niet
geaccepteerd als bewijs. Zelfs de bevestiging
van de redactie van de krant dat het artikel
op de betreffende datum in hun krant
heeft gestaan, wordt terzijde geschoven.
Ondertussen is het gezin bij INLIA terecht
gekomen. INLIA schakelt een onafhankelijke
deskundige in om onderzoek te doen in
Pakistan: prof. dr. Holden, vooraanstaand
rechtswetenschapper, internationaal gezaghebbend. Zij weet o.m. de aangifte te verifiëren
via het betreffende politiebureau. Het komt
tot een zesde asielaanvraag.
De IND blijft volhouden dat de authenticiteit
van het bewijs nog steeds niet vaststaat, al

Diaconie - Moldavië
trekken ze de deskundigheid en verklaringen
van professor Holden niet in twijfel. De
rechtbank Groningen veegt die redenatie van
tafel; het is van tweeën één. Als de professor
deskundig is en haar verklaringen kloppen,
dan dienen haar verklaringen als bewijs
geaccepteerd te worden en komt daarmee
ook de authenticiteit van de betreffende
aangifte vast te staan. De IND moet een
nieuw besluit nemen van de rechtbank.
Nu is het de IND die in hoger beroep gaat
tegen de uitspraak. Maar dat wordt ongegrond
verklaard. De IND ontkomt er niet aan: er moet
een nieuw besluit komen. De dienst laat dan
weten de aanvraag opnieuw af te gaan wijzen.
Ondanks de duidelijke bewijzen. Omar en zijn
vrouw durven het niet eens aan moeder te
vertellen. De oude vrouw is zwak; ze heeft al
een open hartoperatie gehad en een beroerte.

INLIA kaart de zaak op hoger niveau aan:
dit kan niet waar zijn. Als er bewijs wordt
geleverd dat het asielverhaal toch klopt en
mensen inderdaad gevaar lopen als ze worden
teruggestuurd, dan moet je terug kunnen
komen op je besluit. En dat gebeurt uiteindelijk.
De IND komt inderdaad terug op het besluit.
Als de advocaat Omar dan belt dat het gezin
een status krijgt, is Omar eerst een kwartier
stil. “Ik kon geen woord uitbrengen. Mijn
vrouw dacht dat er iemand dood was. Dat er
heel slecht nieuws was.” Toen hij uiteindelijk
de woorden vond, hebben ze beiden gehuild.
“Eerst God gedankt, natuurlijk.” Nog steeds in
tranen hebben ze het daarna moeder verteld.
Wat gaat hij nu doen? Wat voor toekomst
wil hij opbouwen in Nederland? “Geen
boekwinkel meer in ieder geval”, zegt hij met
een scheve glimlach. Nee: een Pakistaans
bbq restaurant, dat moet het worden: “Dat
concept is hier helemaal nieuw.” Kan hij koken
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dan? Nee. Zijn moeder heeft misschien nog
recepten van vroeger? Hij lacht: “Ik heb mijn
moeder nog nooit zien koken. We hadden
vroeger bedienden.” Omar en zijn vrouw
zullen zelf moeten leren koken. Maar daar is
alle tijd voor, want eerst moeten ze werken,
om te sparen voor het restaurant. “Hoe hoog
je ook wil komen op de maatschappelijke
ladder, je moet beginnen met de eerste tree.”

De toren van de Sint Jozefkathedraal in
Groningen kleurde op 25 november rood, om
aandacht te vragen voor de vervolging van
christenen in landen zoals Pakistan.
Foto: Peter Wassing
Helmer Roelofs

Moldavië

Beste familie, vrienden en kennissen,
Hopelijk gaat het goed met jullie. De meeste
van jullie zijn op de hoogte van het laatste
nieuws, maar voor degenen die ik nog niet
gesproken heb; begin oktober ben ik vanuit
Oekraïne weer teruggekomen in Nederland.
Sinds afgelopen oktober ben ik gestopt met het
werk voor Christenen voor Israël in Oekraïne.
In Moldavië blijf ik nog wel werkzaam. Sinds
afgelopen maart kon ik alleen Moldavië niet
binnenkomen vanuit Oekraïne. De grens was
gesloten vanwege Corona. Ik heb besloten om
weer in NL te gaan wonen en werken en een
aantal keren per jaar naar Moldavië te gaan.
Februari 2021 nr. 1
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Diaconie - Moldavië

Dit heeft geen invloed op mijn betrokkenheid
en werk voor het project in Moldavië. Vanuit
Nederland ben ik er bijna elke dag mee bezig
en heb ik online contact met de betrokkenen
in Costesti. Het plan is om volgend jaar weer
naar Moldavië te gaan voor een kort bezoek
als de grenzen van Moldavië vanwege Covid
weer open zijn. In de afgelopen jaren heb ik
zo’n goed contact kunnen opbouwen met een
aantal mensen in Costesti, dat het nu mogelijk is om het dagcentrum voor ouderen iets
meer op afstand te begeleiden. Het voordeel
is ook dat ik nu makkelijker in NL-contact
kan onderhouden met de sponsoren van het
project

Onlangs heb ik in Nederland een stichting
opgericht ten behoeve van het dagcentrum in
Moldavië: “Casa Vera Moldavië”. In Moldavië
is speciaal voor het dagcentrum ook net een
nieuwe stichting opgericht genaamd “Casa
Vera”. Casa betekent huis en Vera is een veelvoorkomende naam onder oudere vrouwen.
Vera, een verkorting van de naam Veronica,
stamt af van een Russisch woord dat geloof en
vertrouwen betekent
Met dank aan Daniëlle hebben we ook een
nieuw logo. Naar aanleiding van wat schetsjes
van mij heeft zij een mooi logo gemaakt in
dezelfde stijl als ons vorige logo. Het dagcentrum staat aan de rivier de Prut, vandaar het
water op het logo (ook net als op ons vorige
logo).

Via deze stichting in Moldavië willen we
personeel gaan aannemen. De coronacrisis
heeft het hele proces van verbouwing en start
van het centrum vertraagd maar we gaan stap
voor stap verder. Sinds kort hebben we een
accountant in Costesti die voor de stichting
wil werken.

Vooral voor de jongeren uit West Maas en
Waal die in MD zijn geweest; jullie krijgen ook
allen de hartelijke groet van Liuba en haar
zoon Valentin, waarmee ik het meest samenwerk in Costesti.
Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie
ondersteuning en gebeden voor het werk in
Moldavië. Ik houd jullie op de hoogte. Op dit
moment vanuit het mooie Middelburg, waar
ik een woonadres heb gevonden.
Hartelijke groet,
Carmen.

Kindernevendienst
Kindernevendienst
Hoi allemaal,

Hoe is het met jullie? Het is alweer even
geleden, maar hebben jullie een fijne kerst
gehad? En wat vonden jullie van het kinderkerstfeest? Het was jammer dat we kerst niet
samen in de kerk konden vieren, maar het was
erg leuk dat jullie filmpjes hebben gestuurd,
die we aan elkaar konden plakken tot één
filmpje. Zo was het toch een kinderkerstfeest
van ons allemaal. En zo konden er ook heel
veel andere mensen naar kijken. En van de
reacties die ik heb gekregen, hebben ze ervan
genoten.
En nu is het weer januari en aan het begin van
dit nieuwe jaar zouden we bij de kindernevendienst luisteren naar verhalen, die Marcus in
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de Bijbel heeft geschreven. Zijn verhalen gaan
over het leven van Jezus, wat Jezus zei en deed.
Over dat hij doodging en weer opstond, maar
ook over de mensen om Jezus heen, die soms
maar moeilijk konden begrijpen, wie Jezus
was en waarom hij sommige dingen deed.
Thuis kun je de verhalen ook beluisteren op
de computer (https://www.kindopzondag.nl/
digitaal/).
En je vindt er ook nog wel liedjes, filmpjes of
knutsels die bij de verhalen horen. Als je nou
thuis een keer zo’n knutsel of een tekening
hebt gemaakt over een van de Bijbelverhalen,
dan vinden wij het leuk om daar een foto van
te krijgen. Dan kunnen we die volgende keer
in het kerkblad zetten.
Nou, allemaal weer de hartelijke groeten, ook
van de rest van de leiding van de kindernevendienst!
Yvonne
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Gebed

Gebed
Gebed van een neger
O Heer, is het waar dat in de hemel geen bittere
rassenstrijd zal zijn?
Is het waar dat daar geen enkele blanke ons
hart vervult met felle pijn?
Zal daar geen blanke van ons gruwen, als
waren wij melaats, onrein?
Niet een minachtend op ons spuwen, alleen
omdat wij negers zijn?
Hier is zo weinig levensruimte, overal bordjes,
telkens weer,
“alleen voor negers streng verboden”, is het in
de hemel niet zo Heer?
Zelfs in Uw huis waar elke zondag “heb lief uw
naasten” wordt gehoord,
wil men met ons niet meer vergaderen, alleen
voor blanken is het woord.
Wij zijn bespot, gehoond, geslagen, terwijl geen
recht ons wedervaart.
De neger wordt altijd beschuldigd, de blanke
altijd vrij verklaard.
Mijn God, dit troost; Gij ziet de harten, Gij kent
de roerselen der ziel.
Gij weet hoe ik met al mijn noden, met al mijn
zorgen voor U kniel.
Tot U durf ik vrijmoedig spreken, wijl Gij mij
toch niet slechter ziet,
niet bozer dan de blanke mensen, want onderscheid is bij U niet.
Gij hebt ook negers willen redden, ook negers
schenkt Gij Uw gena,
voor negers hebt Gij willen lijden en sterven
eens op Golgotha.
En eens op die doorluchte morgen als Gij
verschijnt in Uwe kracht,
als alle volkeren zullen leven en sidderen voor
Uwe macht.
Als velen tot de bergen roepen, ”verberg ons
voor Zijn aangezicht”,
en Gij ons allen doet verschijnen voor het beslissend eindgericht.
Dan zult Gij ook tot negers zeggen, ”kom kind
aan Mijn rechterhand,
gij zult met een verheerlijkt lichaam, beërven ‘s
hemels Vaderland”.

En blanken die hier alles hadden, wier voet op
rozen is gegaan,
die welvaart, rijkdom, eer genoten, zult Gij in
die uren links doen staan.
Dit geeft mij moed om weer te lopen, de loopbaan die is voorgesteld,
te strijden tegen haatgevoelens en wraakgedachten als een held.
Laat mij mijn kruis weer op mij nemen en
dragen door dit tranendal.
O Heer, wil mij helpen wachten, de tijd die mij
nog resten zal.
Wil Heer, U over ons ontfermen, maak ons in
tegenspoeden stil.
Geef lijdzaamheid, geduld, berusting, verhoor
ons Heer, om Jezus wil.
Amen.
Monky.

Cantorij
Helaas kunnen we nog niet bij elkaar komen.
We moeten nog even geduld hebben tot eind
januari om te horen of we een nieuwe dirigent
hebben.
Ondertussen houden we contact via mail en
app. En blijven we op de hoogte van elkaars
lief en leed.
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
DuurzSAAM
5 februari Warmetruiendag
Op 5 februari is het warmetruiendag (zie
www.warmetruiendag.nl) .Op deze dag
wordt aandacht gevraagd voor het terugdringen van ons energiegebruik door de
verwarming een graad lager te zetten en
daarmee per graad 6% energie te besparen.
Om te voorkomen dat we het koud krijgen
kunnen we dan een warme trui aantrekken.
Nu is het natuurlijk nog beter om elke dag
dat we stoken de verwarming zo laag mogelijk te zetten. Juist in de huidige tijd, waarin
veel mensen thuis werken i.p.v. op het werk,
zal het energiegebruik per huishouden in
veel gevallen hoger worden. Onder ‘gewone’
omstandigheden kan de verwarming
immers lager staan als we de hele dag op
het werk zijn, maar nu blijven we thuis en
willen het daar warm hebben.

Des te meer reden om regelmatig warme
kleren aan te trekken, waardoor de verwarming minder hoog hoeft te worden gezet.
Ook regelmatig even wat bewegen zorgt
ervoor dat we het warm hebben.
Op de bovengenoemde website staat een
korte vragenlijst om te zien hoe duurzaam
u zelf bent. Daarnaast staan veel initiatieven
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om inspiratie op te doen voor duurzame
activiteiten. Daar wordt je
warm van.
Bert Wolters, (thema)diaken
duurzaamheid PG Elst

Bloemengroet
Het vierde kwartaal van 2020 zijn wekelijkse de bloemen van de kerk gebracht naar
de volgende gemeenteleden.
04 okt. - Familie van Eck, Appeltern
11 okt. - Piet Elemans, Wamel
18 okt. - Dhr. v/d Bovenkamp, Maasbommel
25 okt.- Dhr. Rem van Maurik, BovenLeeuwen
01 nov. - Jessica en Twan Loeffen, BovenLeeuwen
08 nov. - Mevr. v/d Graaf, Dreumel
15 nov. - Mevr. Dammers, Dreumel
22 nov. - Riet van Eck, Altforst
29 nov.- Dieneke en Gradus Lam, BenedenLeeuwen
06 dec. - Joke Duermeijer, Boven-Leeuwen
13 dec. - Piet van Maurik, Boven-Leeuwen
20 dec. - Jannie van Schaik, Dreumel
24 dec. - Jan Visser, Altforst
27 dec. - Gerrit Fredrik Beneden-Leeuwen

Februari 2021 nr. 1

18

Gemeenteberichten

Gemeenteberichten

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. D. van Bemmel, tel: 0487-561309, 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

