
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
  

 
Informatie van de kern Buren, onderdeel 
van de PG Lingestreek                                                              
nr. 2023-1 (Periode 29 januari – 20 maart)  

Kerkelijke gegevens: 
 

• kerkdiensten - website www.pglingestreek.nl 

• Bij streekdiensten is er zondagsschool in de Achterbonenburg 8, Buren 

• kerkelijke bijdragen t.n.v. Hervormde Gemeente Buren zijn voorlopig nog  welkom op NL87 INGB 

0000 8949 28, NL19 RABO 0321 2361 65 of NL83 SNSB 0923 8173 52 

• Voor de Diaconie ook voorlopig nog Diaconie Hervormde Gemeente Buren: NL83 RABO 0321200675 

 

Predikanten: 
 

• ds. Everdien Hagen, predikant PG Lingestreek. Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath,                          

0344 681500/ 06 57569564  domineehagen@pglingestreek.nl 

• mevrouw Sandra Schelling, kerkelijk werker. Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen, 06 15460673 

• ds. Gerrit Schouten, ambulant predikant. Ooisestraat 2, 4054 MN Echteld, 06-3943 2924                          
predikant@hervormdegemeenteburen.nl 

 

E-mailadressen: 
 

Scriba’s, scriba@pglingestreek.nl 
 
College van Kerkrentmeesters, vleenen@ziggo.nl 
 

klachten bezorging: 0344-572398/ 662261 
 

kopij voor de volgende uitgave 
graag vóór maandag 13 maart 2023 

http://www.pglingestreek.nl/
mailto:domineehagen@pglingestreek.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:vleenen@ziggo.nl
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                                                                                                                         Meditatie                                                                                                                                                                                                                        

                    
“U bent zelf een brief van Christus…”  
2Korintiërs 3:3                                                                              “Een jongetje keek naar zijn oma die een brief 

aan het schrijven was. Op een gegeven 
moment vroeg hij: ‘Oma, schrijf je een 
verhaaltje over wat wij samen hebben 
meegemaakt? Of schrijf je misschien een 
verhaaltje over mij?’ Zijn oma stopte met 
haar brief, glimlachte, en zei: ‘Ik schrijf 
inderdaad over jou. Maar belangrijker dan de 
woorden die ik schrijf, is het potlood 
waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later, 
als je groot bent, net zoals dit potlood 
wordt.’ Het jongetje keek nieuwsgierig naar 
het potlood, maar kon er niets bijzonders 
aan ontdekken. ‘Maar het is een gewoon 
potlood, niets speciaals!’ ‘Het is maar hoe je 

ernaar kijkt’ zei oma. Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die jou – maar dan moet je ze wel 
onthouden – tot iemand zullen maken die altijd in vrede zal leven met de wereld: 
 

Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit vergeten dat er een hand is 
die jou leidt. Deze hand noemen we God, en Hij zal je altijd leiden volgens Zijn wil. 
Ten tweede: Af en toe moet ik stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. Daardoor heeft het potlood 
een beetje pijn, maar het wordt er wel scherper van. Dus je moet wat pijn kunnen verdragen, het maakt 
je tot een beter mens. 
Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je fout schreef. De les is dat 
corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is, maar belangrijker is om rechtvaardig door het leven te 
kunnen gaan. 
Ten vierde: Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, maar het grafiet dat erin 
zit. Dus, wees steeds bezorgd om wat er binnen in je gebeurt. 
Het vijfde wat een potlood bijzonder maakt: hij laat altijd een spoor achter. Besef goed dat alles wat je 
in je leven doet, sporen zal achterlaten en probeer je daar voortdurend van bewust te zijn.” 
  

Een mooi en veelzeggend verhaal. Misschien kent u het wel. Maar misschien heeft het ons ook iets te 
zeggen nu we als Hervormde Gemeente Buren voor zulke grote veranderingen staan. Vanaf deze maand 
vormen we samen met Kerk- en Kapel-Avezaath, Erichem, Asch en Zoelen de Protestantse Gemeente 
“Lingestreek”. Een nieuw begin met elkaar waar je met verwachting naar uit mag kijken. Maar ook een 
moment van loslaten van wat goed en vertrouwd was. Een moment om bij stil te staan. Dat zullen we op 
zondag 29 januari ook doen. U leest er elders meer over. Vertrouwen we er op dat Gods hand ons leiden 
zal? Want ja, loslaten doet ook pijn. Daar mag ook ruimte voor zijn. Ook in de nieuwe gemeente zal niet 
alles perfect zijn. Ook wijzelf niet. Maar onder de hoogtezon van Gods liefde kan en mag vergeving een 
plek hebben. Uiteindelijk gaat het er niet om wat je hebt maar wat je bent. Het allerbelangrijkste is niet 
dat je een boodschap hebt maar dat je de boodschap zelf bent. “Een levende brief van Christus” zoals 
Paulus zo mooi zegt. Daar zullen mensen uiteindelijk naar kijken, zeker in onze tijd. Dat laat sporen 
achter die zoekers kunnen herleiden tot Hem die de Weg, de Waarheid en het leven zelf is. We gaan een 
onbekende toekomst tegemoet. Maar zullen we die toekomst in de handen leggen van een bekende 
God?  
 
          ds. Gerrit Schouten 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kerkdiensten 
 

 

 

De diensten uit Buren zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Sint Lambertuskerk Buren en 
via www.kerkdienstgemist.nl  
  

 

29 januari, 10 uur dienst in Buren 
Gezamenlijke dienst 

Ds. Everdien Hagen 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers 

  

5 februari, 10 uur dienst in Zoelen Ds. R. van Laar, Rhenen 
  

12 februari, 10 uur dienst in Buren Ds. W. van Wakeren, Veenendaal 
  

19 februari, 10 uur dienst in Buren 
 

Dhr. Jack de Koster 
Gezamenlijke dienst 

  

26 februari, 10 uur dienst in Zoelen Ds. H. Overdijk, Ommeren 
  

Vrijdag 3 maart, 19.00 uur in Buren Wereldgebedsdag 
  

5 maart, 10 uur dienst in Rijswijk 
 

Ds. Gea van der Velde 
Streekdienst 

of 
 

5 maart, 10 uur dienst in Zoelen Ds. D. van der Wel, Zoelen 
  

Woensdag 8 maart, 19.30 uur dienst in Zoelen Ds. D. van der Wel, Zoelen 
Biddag voor gewas en arbeid 

  

12 maart, 10 uur dienst in Buren Ds. Machteld de Mik 
Avondmaalsviering 

  

19 maart, 10 uur dienst in Buren Ds. W. van Wakeren 
Jongerendienst 

en 
 

 

19 maart, 10 uur dienst in Kerk-Avezaath Ds. Everdien Hagen 
Gezamenlijke dienst 

 
 

                                                                                                          Bij de diensten in Buren 
 

Bij de diensten 
In dit stukje geef ik altijd wat extra informatie over de diensten in Buren, in het algemeen en soms bij de 
aparte diensten. 
In het algemeen wil ik twee punten aangeven. Allereerst  wordt er nu bij alle diensten in Buren ook 
gezamenlijk gekeken in Oranjehof. Hulde aan de dames van de HVD, die gastvrouw zijn bij die 
samenkomsten! Ze zorgen voor het kopje koffie en de gezelligheid. En Peter van Leenen komt gelukkig 
even langs om te zorgen dat de apparatuur het doet. Het tweede punt is het orgelspel voor de 
kerkdienst. We hebben daarmee geëxperimenteerd en ik wil u vragen het stukje te lezen dat onder 
Vanuit de kerkenraad staat en er op te reageren! We horen graag hoe u dat beleefd heeft en waar uw 
voorkeur naar uit gaat. 
Op 29 januari wordt in een gezamenlijke dienst in Buren afscheid genomen van de vertrekkende 
ambtsdragers uit alle kernen van de nieuwe gemeente. In de afzonderlijke diensten in die gemeentes is 
al afscheid genomen van mensen die vaak jarenlang hun gemeente gediend hebben. Zo hebben wij in 
de dienst van 22 januari afscheid genomen van Marcel Heij als diaken. In de dienst  van 29 januari 
worden de vertrekkende ambtsdragers officieel losgemaakt van hun ambt. Daarna wordt  de nieuwe 
kerkenraad bekrachtigd, omdat ze in haar geheel bestaat uit ouderlingen en diakenen die al een keer 
bevestigd zijn. Daarna kan de nieuwe gemeente echt van start! Het wordt een feestelijke dienst met 
plaats voor kinderen en jongeren, een gelegenheidskoor, vele genodigden, hopelijk vele nieuwe 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/520-Hervormde-Gemeente-Buren-Gld
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ontmoetingen, taart en een drankje na. Ds. Everdien Hagen is de voorganger, bijgestaan door Sandra 
Schelling. In de dienst van 12 februari gaat ds. Van Wakeren voor en het Kleinkoor Buren o.l.v. Teuni 
Trouwborst krijgt een belangrijke rol. Op 19 februari is er een gezamenlijke dienst in Buren. Misschien 
hebt u de term Streekdienst gemist, we zijn nu één gemeente en spreken daarom van gezamenlijke 
diensten. Jack de Koster stond voor deze dienst al ingepland en hij vindt het fijn om in onze nieuwe 
gemeente voor te gaan. Op 3 maart om 19.00 uur vieren we Wereldgebedsdag, nu niet in Oranjehof, 
maar in de Lambertuskerk. Het streekkoor ’Tussen Lek en Linge’ o.l.v. Elien Lammers levert een bijdrage. 
Ook hierover vindt u elders in deze RBT meer informatie. Op zondag 5 maart kunt u kiezen tussen twee 
diensten: of een oude streekdienst in Rijswijk met ds. Gea van der Velde of een gezamenlijke dienst in 
Zoelen. Op zondag 12 maart komt ds. Machteld de Mik, we hopen dan Avondmaal te vieren. De nieuwe 
kerkenraad moet nog beslissen over de avondmaalsvieringen van dit jaar. Waarschijnlijk zullen die vaker 
in gezamenlijke diensten gepland worden. Maar deze keer nog in een kring in het koor van onze kerk. 
Op 19 maart kunt u weer kiezen: er is een Jongerendienst in Buren met ds. Van Wakeren. In Kerk-
Avezaath kunt u naar een gezamenlijke dienst met ds. Everdien Hagen. 
Dorien Rots                                                                                  
                                                                                            

                                                                                                                            Bloemengroet 
 

De bloemen zijn als groet van ons allen gegaan  
 

• op 11 december naar dhr. J. Kusters,  

• op 18 december naar dhr. I. Lautenbach,  

• op 25 december naar dhr. K. de Ruiter,  

• op 1 Januari 2023 naar mw. J. van Eck – Zwezerijn, mw. H.       
            Wagenmaker – Twigt, en mw. IJ. de Wit – van Verseveld,  

• op 8 januari naar dhr. A. Meskes,  

• op 15 januari naar mw. A. van de Zande – Steenis,  

• en op 22 januari naar dhr. K. de Jongh. 

 

 
 

                                                                                                                Vanuit de kerkenraad 
 
 

Uit de kerkenraad 
 

Protestantse  gemeente te Lingestreek  per 1-1-2023 
De fusie is een feit.  Op Oudjaars- en nieuwjaarsdag hebben we er uitgebreid bij stilgestaan, zoals u ook 
elders in deze RBT kunt lezen. En nu de mouwen opstropen en aan de slag gaan op de nieuw ingeslagen 
weg.  
 

Functies en namen van de Kerkenraad van de PG Lingestreek: 
De voorzitter van het college is Johan van Zetten uit Zoelen.  
Plaatsvervanger is Koos Karsijns uit Kerk-Avezaath. 
Voorzitter van de Diaconie Bep van Maurik uit Asch / Erichem.  
Voorzitter Kerkrentmeester is Peter van Leenen uit Buren 
Scriba’s zijn geworden Marco Schelling uit Kerk- en Kapel-Avezaath en Dorien Rots uit Buren. 
In totaal starten we met een kerkenraad van 17 ambtsdragers.  
Pastoraat: 
Ds. Everdien Hagen als predikant en Sandra Schelling als kerkelijk werker. Ds. Gerrit Schouten en ds. 
Jacques Schenderling blijven één dag per week bij ons, totdat de vacature van predikant is ingevuld. 
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Op 29 januari 2023 is het afscheid van de oude groep ambtsdragers en de bevestiging van de nieuwe 
ambtsdragers in Buren. Het wordt een feestelijk dienst met een gezellige afsluiting. 
Functie binnen het nieuwe college van Kerkrentmeesters: 
Penningmeester  Willem Lassche uit Zoelen 
Secretaris    Anja de Man uit Kerk- en Kapel-Avezaath 
Plaatsvervangend voorzitter  Matthijs Heuff uit Asch & Erichem 
Voorzitter    Peter van Leenen uit Buren.  
 

Taken en samenwerking binnen de kern Buren 
Afgelopen woensdag 18 januari is er voor het eerst een kernraadvergadering geweest. 
Daarin hebben wij de voorlopige taakverdeling gemaakt: 
Rob Veenis is de voorzitter 
Dorien Rots verzorgt het secretariaat en is het aanspreekpunt voor de evenementencommissie, samen 
met Peter van Leenen. 
John Kirpestein is het aanspreekpunt voor het Pastoraat, samen met Gerrit Schouten. John regelt de 
huisbezoeken en het groothuisbezoek. 
Elly de Jongh-van Malsen, Marcel Heij en Gerard Theunissen doen de diaconale werkzaamheden. 
Peter van Leenen en Rob Veenis het kerkrentmeesterswerk. 
 

In deze kernraden moet veel werk verzet worden om de kerk draaiend te houden. Misschien moeten we 
de werkgroepen nog uitbreiden, om te borgen dat de diensten ingevuld kunnen blijven worden. Ook 
hebben we nog steeds veel behoefte aan gemeenteleden die anderen willen bezoeken. Kortom: we 
hebben de inzet van veel mensen nodig om onze kerkgemeenschap te blijven beleven als een vindplaats 
van geloof, hoop en liefde! 
Om dit met u te bespreken hebben we een volgende gemeenteavond gepland: 
                    
                                                                           Agenda maart 2023 
 
   
 
           maart Gemeente avond, warme maaltijd vooraf!! Meer info volgt! 
 
 
 
 
Orgelspel vóór de dienst? 
Graag leggen we een vraag aan u voor en we zijn benieuwd naar uw reactie . 
Enkele maanden geleden heeft de kerkenraad in overleg met onze organiste - bij wijze van experiment - 
een wijziging aangebracht in de voorbereiding op de eredienst.  
Tot die tijd was het gebruikelijk dat er vóór de dienst orgelspel was. Dat orgelspel heeft als functie om 
de aandacht van de kerkgangers, als zij de kerk zijn binnengekomen, te richten op de eredienst. Vaak 
worden er wat variaties op een kerklied gespeeld die je gedachten kunnen meenemen naar dat lied. In 
de praktijk komt die bedoeling echter niet altijd tot zijn recht. Want meestal raak je na binnenkomst met 
elkaar in gesprek. En dat is begrijpelijk, je ontmoet elkaar en informeert naar elkaar. Als dan de organist 
begint te spelen wordt als vanzelf de conversatie op een iets hardere toon voortgezet om elkaar te 
kunnen verstaan, en raakt de muziek uit beeld. 
En dan begint, soms middenin een geanimeerd gesprek, ineens de dienst… 
Zou dat niet anders kunnen? Het orgelspel is eigenlijk niet bedoeld als achtergrondmuziek. Daarom is er 
in het voorjaar bij wijze van experiment voor gekozen dat er vóór de dienst geen orgelspel is, zodat men 
minder hard met elkaar hoeft te praten of zich in stilte al kan voorbereiden op de dienst. Pas na 
binnenkomst van de kerkenraad en het aansteken van de Paaskaars is er een moment van meditatief 
orgelspel, als inleiding op de dienst.  
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De kerkenraad hoort graag van u hoe u dit ervaart. Vindt u dat we hiermee moeten doorgaan, of gaat 
uw voorkeur uit naar de oude situatie met orgelspel vóór de dienst?  
Beide is mogelijk. 
Het zou fijn zijn als u in uw keuze de bedoeling van het orgelspel meeneemt: een uitnodiging om hoofd 
en hart te richten op de eredienst. En zo devotie een plek te geven in het Huis van God. 
 
Van de Kerkrentmeesters Hervormde gemeente te Buren. 
 

We kijken terug op een mooi en gezegend jaar. 
 
 

Kerkbalans 2023 
Op 12 januari zijn de ‘lopers’ voor de enveloppen van Kerkbalans uitgenodigd in de kerk. We hebben 
gezellig bijgepraat onder het genot van een kopje koffie en de speciale kerkbalanstasjes uitgedeeld. 
Ieder heeft zijn of haar stapeltje gecontroleerd.  De Kerkbalans loopt tussen 14 en 28 januari en we 
hopen weer op een zelfde positief resultaat van € 30.000,- , net zoals vorige jaar. Nogmaals Lopers 
bedankt voor jullie inzet door weer en wind! 
Z’n 15 tassen met in totaal 230 enveloppen zijn meegenomen en rondgebracht. We willen het geheel 

niet opblazen     , maar het is altijd wel een flink karwei, om de Kerkbalans te organiseren.  
 

Collecte voor CKR 
De derde collecte was de laatste maanden  bestemd voor beeld en geluid , maar we zouden graag de 
opbrengt van de wintermaanden besteden aan de energiekosten van de kerk. Onze maandlasten zijn 
van € 570,- naar € 1690,- gegaan. 
 
 
 
 
 
Een vriendelijke groet en tot snel, 
Peter van Leenen en Rob Veenis 
                                                                                                                      

                                                                                                   Overzicht collecten en giften   

 Actie Kerkbalans 2022: 
 Oud nieuws, maar toch belangrijk. 
 Het jaar hebben wij financieel afgesloten met een eindresultaat van de kerkbalans op 
 € 30.557,77. Alle geefsters en gevers hiervoor hartelijk dank. 

Diaconie: collecten en giften december  
   
Kerk in actie Vluchtelingen Nederland € 136,66*  
Kerk in actie Jong Protestant € 168,21*  
Kerk in actie Kinderen in de Knel € 204,92*  
   
* door de diaconie aangevuld   
   
Kerkrentmeesters 
De collectes van het derde kwartaal: 

• Op de rekening van Stichting Pemama hebben we weer € 1.000,- gestort voor het 

Project schoolmeubeltjes. 

• De collecte voor het Hervormd Kerkkoor in de kerstnachtdienst heeft € 191,10 

opgebracht. 

• Voor het College van Kerkrentmeester is er in totaal € 657,65 gecollecteerd. 
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                                                              Terugblik: Gemeenteavond en stamppottenmaaltijd  

 
Zodra je de kerk binnenkwam, 
op woensdagavond 21 
december, kreeg je een heel blij 
gevoel: oh, wat fijn! Een keertje 
niet koken, maar gewoon lekker 
aanschuiven bij het 
stamppottenbuffet in de kerk. 
De tafels waren prachtig gedekt, 
de kerk was helemaal in 
kerstsfeer. Je kon iets te drinken 

pakken en bij een groepje mensen aan tafel gaan zitten. Aardige tafelgenoten, leuke gesprekken, 
verrukkelijk eten, wat wil je nog meer? John Kirpestein heette iedereen welkom en memoreerde dat het 
de laatste keer was dat we in deze setting als Hervormde gemeente Buren bij elkaar waren. Dat was 
toch wel heel bijzonder.  
Iedereen kon foto’s van activiteiten van in en rond 
de kerk meebrengen en die lagen op tafels, zodat 
we ze tussendoor of na afloop konden bekijken. 
Marcel Heij vertelde over de historie van onze 
Lambertuskerk en er werden allerlei mensen 
hartelijk bedankt voor het vele werk dat ze voor de 
kerk gedaan hadden. Teuni en ik werden enorm 
verrast met een prachtige bronzen penning voor 
onze inzet voor de kerk. Was natuurlijk absoluut 
helemáál niet nodig, maar toch wel héél erg leuk! 

     (op de volgende bladzijde vertellen we daar 
meer over...) 
Al met al was het een hartstikke leuke avond, waar we met plezier op terugkijken! We sloten de avond 
af met het zingen van lied ‘Komt, verwondert u hier, mensen.’ 

Lieve mensen van de kerkenraad, ontzettend bedankt. Wat ons betreft: voor herhaling vatbaar!     
 

Marlein Meulenbeek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Voor Kia Wereld Diaconaat, Syrische vluchtelingen is er € 43,10 gecollecteerd. 

Allen dank voor deze mooie bedragen.                                                                                                             
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                                                                                            Penningen voor Teuni en Marlein 
 

Een winterse middag, Teuni en Marlein gezellig samen aan de thee. 

           
                            Waar staat die van jou, Teuni?                                                      
 
 
 
                                                                               Hahaha!            
                                                                              
 

 
                           In de kast, naast de stadspenning                                                                                                                             
            van de Domtoren in Utrecht, die Bram gekregen     
            heeft. Het grappige is, dat de kerktoren van Buren   
                      groter is dan die van Utrecht. 

 
                    
                 Óp de kast, naast de kerstengeltjes  van                                                                     
             mijn moeder. Ik moet er steeds naar kijken. 
                       Vind het nog steeds onwerkelijk. 
 

     
 
                             Nou en of! Ik zat heel eerlijk   
              Gezegd even heel ergens anders met mijn                                

 
                   En waar heb jij hem staan, Marlein? 
 
 
                 
       Ik was heel erg verrast dat ik hem kreeg.                                                                                                          
                Jij ook, hè? Jij keek zo verbaasd. 
 

 
 

              gedachten en toen ik mijn naam hoorde, wist ik   
            niet meteen waar het over ging. Toen ik het   
                   doorhad, was ik inderdaad stomverbaasd! 

        Hahaha! 
            Ik vind het zo mooi dat aan de ene kant de toren  
        van Buren staat, die zie ik altijd als ik over de dijk 
        kom aanrijden om in de kerk te gaan spelen, een                        
             heel verbindend element.          
                  

                         Ja, die toren is een vertrouwd 
            beeld! Ik vind het een hele eer dat wij deze 
                              penning allebei kregen. 

                       
             Zeg dat wel, een grote blijk van waardering.  
           Heel bijzonder. Weet jij hoeveel er gemaakt zijn?  

          
       Ik begreep van Marcel dat er 11 van deze  
            bronzen penningen gemaakt zijn door 
              Anjo de Jong. Wij hebben de laatste 
                                twee gekregen! 
 
 

Wat je zegt! Het was absoluut niet nodig, 
je doet gewoon wat  er op je pad komt. 
      Maar ik ben er wel héél blij mee! 

 
 
 Nog een kop thee?  

 
                       Dat maakt het helemaal bijzonder.  
           Want je krijgt toch niet elke dag zo’n blijk van   
         waardering voor iets dat je gewoon graag doet, 
                        orgel spelen, met muziek bezig zijn.  
 
 
 
     
     Ja, ik ook. Dankbaar en blij! 
 
 
          Graag! 
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                                                Huis van Buren: voor en door inwoners van Buren 
 

                                       Alle activiteiten vinden plaats in het restaurant, tenzij anders vermeld. 
                                                                                   

 

 

                                 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      februari 
 

     

   

 

 

 

Donderdag 2 februari 
14.30 uur 

Bingomiddag 
Bingokaart € 2,50 

Zondag 12 en 19 februari 
10.00 uur 

Digitaal de kerkdienst kijken in de Hofkamer 

Donderdag 16 februari 
14.30 uur 

Optreden van de ‘Muziekvrienden Musica’ 
Entree € 4,00 

Dinsdag 21 februari 
19.30 uur 

Bingo georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

Woensdag 22 februari Er worden verse wafels gebakken, die voor bezoekers 
uit de buurt tegen een kleine vergoeding te koop zijn. 

  
  

                                           maart 
 
 

Donderdag 2 maart 
14.30 uur 

Bingomiddag 
Bingokaart € 2,50 

Woensdag 15 maart  
14 – 16 uur 

Mode verkoop van modehuis Germa mode 

Woensdag 15 maart 
10 – 11.30 uur 

Project: Kijken en praten over kunst o.b.v. een 
deskundige kunstkenner 

Donderdag 16 maart 
19.30 uur 

Optreden van de Melodica’s 
Entree € 4,00 

Dinsdag 21 maart 
19.30 uur 

Bingo georganiseerd door de vrijwilligers 
Bingokaart € 2,50 

Zondag 12,19 en 26 maart 
10.00 uur 

Digitaal de kerkdienst kijken in de Hofkamer 

Donderdag 30 maart 
19.30 uur 

Bruidsshow, ‘bruidsjurken door de jaren heen’ 
Entree € 4,00 

 

Meer informatie: Huis van Buren - Kasteellaan 1, Buren, te bereiken van ma t/m vrij 10.00 - tot 16.00 uur 

Telefoon (0344) 57 88 82 of per e-mail oranjehof.welzijn@zorgcentradebetuwe.nl 
   
 
 
 

mailto:welzijnoranjehof@stzdb.nl
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                                                             Het verhaal van Marcel over de Sint Lambertuskerk 
 

De geschiedenis van de Lambertuskerk                                                                                   door Marcel Heij 
 

De eerste vermelding van Buren vinden we 
terug in de lijst van kerkelijke goederen van 
het bisdom Utrecht. 
 

Op de plek waar nu “onze” kerk staat, stond 
vroeger een kapel met koor. In opdracht van 
Allard van Buren is de kapel afgebroken en is 
er een nieuwe gebouwd: het huidige 
middenschip met koor en twee smalle 
beuken. Het koor staat op de fundamenten 
van het oude koor. De nieuwe kapel werd 
gewijd aan de maagd Maria. 
In 1395 kreeg Buren stadsrechten en werd er 

een verzoek gedaan aan de bisschop van Utrecht om de kapel te verheffen tot parochiekerk. Na het 
voldoen van de nodige financiële zaken werd op 17 maart 1395 de stichtingsakte getekend. Vanaf dat 
moment mag er in Buren worden gedoopt, getrouwd en begraven.  
De kerk wordt opnieuw gewijd, nu aan de heilige Lambertus. Hij was de beschermheilige van o.a. 
tandartsen, chirurgen maar ook van de boeren en de huwelijkse trouw. Op 
voordracht van Allard van Buren wordt Johannes van Telghet benoemd tot de eerste 
pastoor van Buren.  
In de 15e eeuw verleent de bisschop van Utrecht toestemming tot uitbreiding van de 
kerk. 
De smalle noordbeuk wordt vervangen door een schip, net zo groot als het middenschip en een koor. 

Eigenlijk was het de bedoeling om dit ook met de zuidbeuk te doen, er zou dan een zogenoemde 
“hallenkerk” zijn ontstaan. Maar door het verdrijven van de familie van Buren van het kasteel en uit de 
stad, droogde ook de geldbron op en ging die uitbreiding niet door. De enige uitbreiding die de kerk 
daarna nog heeft ondergaan is de aanbouw van een ingangskapel aan de noordbeuk en een gelijke kapel 
als sacristie aan het noorderkoor.  
 
In 1575 onder Spaanse overheersing wordt de stad Buren getroffen door een enorme stadsbrand. Een 
groot deel van de stad wordt verwoest en ook de kerk blijft niet gespaard. 
Het nevenkoor (noorderkoor) wordt verwoest en in het hoofdkoor komen de stenen gewelven naar 
beneden gevallen. Tegen de zuidmuur in het hoofdkoor bevindt zich een tombe ter herinnering aan 
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Maximiliaan van Egmond.  Door de vallende brokstukken raakt dit onherstelbaar beschadigd. Als je nu in 
het koor kijkt, kun je de plek nog zien. 
Na de brand wordt de open verbinding tussen het hoofdkoor en noorderbeuk met het noorderkoor 
dichtgemaakt. Het nevenkoor (noorderkoor) is nooit meer hersteld, uiteindelijk tot ruïne vervallen en in 
1733 gesloopt. 
Lange tijd was de kerk katholiek, maar in 1566 vindt in Vlaanderen 
en Zuid-Nederland de beeldenstorm plaats. Nadat in 1568 het 
zogenoemde Convent van Wezel was gehouden kon men in 1571 de 
synode van Emden houden. Dit was een bijeenkomst van 29 
calvinistische verbannen predikanten en schrijvers die van 4 tot 13 
oktober 1571 de Nederduitse Gereformeerde Kerk stichtten. In 1579 
tijdens de Unie van Utrecht werd zij de publieke kerk van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1795 onder Franse 
overheersing hield zij op met de officiële publieke kerk te zijn, en zij 
kreeg in 1816 van Koning Willem I een nieuw reglement en de naam 
Nederlandse Hervormde Kerk. 
Van af 1571 was de kerk in Buren ook gereformeerd en de eerste 

dominee was Clemens van Hueckenhorst.  
Op 12 december 2003 werd door de Hervormde, de Gereformeerde en de 
Evangelisch-Lutherse kerk het besluit genomen om volledig op te gaan in één 
nieuwe kerk: de Protestantse kerk Nederland PKN. Sinds 1 mei 2004 is de 
nieuwe kerkorde officieel in werking. 
Vanaf de eerste predikant hebben hier in Buren 41 predikanten hun werk 
mogen doen. 

Er is in die jaren enorm veel gedaan en er gebeurt nog steeds 
enorm veel in “onze “kerk. Zo is bijvoorbeeld het Hervormde 
Kerkkoor Buren op verzoek van ds. Den Ouden opgericht en 
het eerst optreden was tijdens de paasdienst in 1951. Dus in 
2021 bestond het koor 70 jaar.  
De eerste dirigent was de heer Netelenbos, die ook organist 
was.  Toen de heer Netelenbos stopte met zijn werk is hij op 
het orgel opgevolgd door mevrouw Teuni Trouwborst en voor 
het kerkkoor werd de heer Henk de 
Graaf aangetrokken. Nu staat de derde 
dirigent voor het koor:  Jorrit 
Meulenbeek. 
Het orgel dat nu wordt bespeeld door 

Teuni Trouwborst, is een Bätz-orgel,  gebouwd in Utrecht in 1851 voor het 
bedrag van fl. 4535,- . Omgerekend naar nu, zou dat ongeveer  65.000,- euro 
zijn. Het was eerst geplaatst aan de andere kant van het middenschip en bij de 
laatste restauratie is het verplaatst naar de huidige plek. De inwijding van het 
orgel was op 11 juni 1852 in de zondagsdienst. Later die dag werd het eerste 
orgelconcert gegeven door de heer Dijkhuizen. 
Het orgel is twee maal gerestaureerd en door de jaren heen zijn er wel 
aanpassingen gedaan. Teuni is onze 18e organist.  
 
Sinds 1990 bestaat er een vriendschapsband met het Hongaarse Egerlövö.                                                                              
Begin 1990 was de fam. Vermeij op vakantie in Hongarije en bezocht een leuk klein dorpje Egerlövö. Ze 
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raakten in gesprek met de dominee Lila Mackay en haar man 
Illes Lajos. Het idee ontstond om contact te leggen tussen de 
twee plaatsen. Terug in Buren wordt het idee eerst met de 
kerkenraad, later met de gemeente besproken. Het werd 
massaal omarmd.   
Een eerste groep werd gevormd (fam. Vermeij, fam. Bos, fam. 
Heij, ds. Pap en mevr. Bader) en men reisde af naar Egerlövö. 
Daar werden ze met open armen ontvangen.  Na een zeer lastige 
terugreis met stakingen en blokkades tegen te hoge 
brandstofprijzen, is er verslag aan de gemeente gedaan. Er werd 
besloten om met de samenwerking door te gaan en de 
uitnodiging voor een tegenbezoek ging de deur uit. Februari 
1991 kwamen tien personen in een gehuurd busje in één keer 
doorgereden, want overnachten was te duur. Er was een druk 
maar mooi programma gemaakt. Al snel lag er weer een 
uitnodiging klaar. Tussen de bezoeken door is er in Egerlövö een predikantenwissel geweest. Ds. Mackay 
vertrok en een jonge net afgestudeerde predikant kwam naar Egerlövö: ds. Gordos Atilla en zijn vrouw 
Esther, ook predikant. 
Al snel bleek dat de financiën een groot probleem waren. Kleding, meubels werden verzameld en 
verstuurd, rommelmarkten werden georganiseerd. De opbrengst was voor Egerlövö. Met dat geld is 
enorm veel gedaan, zoals een nieuw dak op de kerk, de klok weer terug in de toren, verwarming en 
telefoon in de pastorie. Een groep uit Buren heeft het tuinpad naar de kerk hersteld en nog veel meer. 
Harm Bos en Jan Heij hebben jaren op de weekmarkt gestaan met een rommelkraam, er werd honing 

van de fam. Silvazi in Buren verkocht en de 
opbrengst ging naar Egerlövö. 
Op dit moment ligt de uitwisseling nagenoeg stil, ons 
laatste bezoek is in 2018 geweest. De oorzaken zijn 
vooral de leeftijd van gemeenteleden, de financiën 
en niet te vergeten covid.   
Ook in Egerlövö loopt het kerkbezoek sterk terug 
door het wegvallen van de ouderen. De jeugd trekt 
naar de grote steden of zelfs naar het buitenland op 
zoek naar geluk.  
De financiën in Egerlövö en gerommel in het dorp 
laten het niet toe dat de gemeenteleden  hierheen 

komen. Bij dezen is er een uitnodiging naar hen om naar Buren te komen. Gelukkig kunnen we door het 
gebed op de eerste zondag van de maand en financiële steun hen toch helpen. Laten we dat vooral 
blijven doen! 

 

                                                                                 De Overdracht naar PG Lingestreek 
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In de St. Lambertuskerk te Buren vond op zaterdag 1 december 2022 de ondertekening plaats van de 
nieuwe Kerkelijke Gemeente: P.G. Lingestreek. 
Om 10:40 uur werd door de notaris de laatste handtekening gezet, vooraf gegaan door afgevaardigden 
van de gemeentes Asch en Erichem, Buren, Kerk- en Kapel-Avezaath en als laatste Zoelen. 
Met het zingen van enkele psalmen en een dankwoord aan God, sloot ds. Everdien Hagen de 
plechtigheid af. Het was een mooie, sfeervolle bijeenkomst die veel voldoening gaf na al het werk dat er 
aan vooraf ging. 

                                                          De laatste kerkdienst als Hervormde Gemeente Buren 

                                                                            Brief van de zondagsschool (inleiding Dorien) 

                                                                            Brief van de leiding van de zondagsschool 
 

In de RBT van juli 2022 stond een interview met de zondagsschoolleiding bestaande uit Carla, Ageeth, 
Christa en Roos. Ze hadden al lang in de leiding van de zondagsschool gezeten en ze wilden gezamenlijk 
stoppen, al ging hun dat erg aan het hart. Het afscheid in de kerk was emotioneel, want in al die jaren 
waren zoveel mooie, dierbare, gezellige en grappige situaties voorgevallen. Hoe lastig om er echt een 
punt achter te zetten! Daarom besloot Carla, samen met Maaike van Veenendaal, om het toch nog een 
half jaar te proberen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met ouders en kinderen, data afgesproken 
voor gezinsdiensten en diensten met zondagsschool. Onderstaande brief hebben ze afgelopen week aan 
de ouders en kerkenraad gestuurd. We hopen dat de kindernevendienst in de gezamenlijke diensten toch 
een vervolg zal krijgen! 
 
Beste ouders van de zondagsschool,  
Graag hadden we in deze mail aandacht gevraagd voor de voortgang van de zondagsschool, maar helaas 
vragen we in deze mail aandacht voor de voortgang die is gestaakt van onze zondagsschool. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 31 december 2022 
Laatste kerkdienst als 
Hervormde gemeente Buren 

Een beetje een dubbel gevoel: 
toch wat weemoedig over wat we 
achterlaten, maar vol hoop voor 
de toekomst! 



14 
 

Helaas hebben ondergetekenden vorige week aan de kerkenraad laten weten de functie van 
zondagsschoolleiding neer te leggen. 
Hopelijk valt dit niet al te veel als verrassing op jullie dak. Wij verwachten niet dat het een volledige 
verrassing is, maar willen wel graag van de gelegenheid gebruik maken om deze beslissing toe te lichten: 
  

Al jaren is er in Buren een zondagsschool, waar het laatste decennium met veel bevlogenheid sturing en 
organisatie aan is gegeven door Carla, Ageeth, Christa en Roos. Nadat zij vorig jaar 
aangekondigd hebben het stokje door te willen geven, zijn we als ouders gezamenlijk tot de conclusie 
gekomen dat de zondagsschool qua aantallen kinderen en deelname niet meer zo floreerde als het ooit 
deed. 
Een coronapandemie heeft daar zeker geen positieve invloed op gehad. We hebben met elkaar 
besproken dat het ook onwaarschijnlijk zou zijn in de huidige situatie dat daar verandering in zou 
komen. Echter, omdat er wel wens was voor een aanbod van de zondagsschool heeft Carla besloten nog 
tot het einde van het jaar aan te blijven en is Maaike aangehaakt met het verzoek dat meer ouders aan 
zouden haken bij de organisatie, om zo de zondagsschool eens per maand voort te kunnen laten 
bestaan.  
  

In het afgelopen jaar hebben we gezien dat ook bij het eens per maand aanbieden van een 
kindernevendienst, de opkomst laag is. Let wel: dit is een constatering, geen mening en zeker geen 
oordeel. 
De reden waarom de opkomst laag is, is bekend en de ondergetekende zien dat ook als logica. Echter, 
ons heeft het wel gedwongen na te denken of we de organisatie zo willen voortzetten. En hierop 
hebben we moeten doen besluiten dat niet te willen. Wij merken dat we met liefde aandacht willen 
besteden aan het voorbereiden van leuke en leerzame kindernevendiensten, maar dat het zonde is van 
onze aandacht, tijd en moeite als er weinig animo is.  
Natuurlijk is dit jammer, maar wij vertrouwen er ook op dat wanneer er zaken stoppen en er dus een 
deurtje dicht gaat, er elders altijd weer een deur open gaat. Met andere woorden: wij denken dat als we 
de zondagsschool aanhouden zoals we nu doen, er geen verandering in de situatie zal komen. Terwijl, 
als wij stoppen, en dus het deurtje zogezegd dicht doen, er ooit weer een ander deurtje zal openen 
vanuit een ander initiatief, wat misschien als alternatief kan zijn voor de zondagsschool. Wij zijn er in 
ieder geval nooit vies van om leuke ideeën uit te werken, zeker niet als er animo voor is.  
  

Er is op een leuke manier afscheid genomen van Ageeth, Christa en Roos en Carla heeft toen ook al een 
heel klein beetje afscheid genomen, aangezien zij vooral deel uitmaakte van deze groep 
zondagsschoolleiders. We zijn derhalve niet voornemens om aan nog een afscheid meer aandacht te 
geven dan via deze mail. Wel willen we in deze mail benadrukken dat we jullie, ouders, hartelijk danken 
voor het in ons gestelde vertrouwen en de kinderen danken voor de leuke tijd die wij met ze hebben 
mogen beleven.  
   

Hartelijke groet, 
Carla en Maaike 

 

                                         Bij wie kunt u terecht (voorlopige lijst, tot alles bekend is) 
 

De kerkenraad bestaat uit: 
 

Predikanten (zie voorkant van dit blad voor gegevens).  
 

Ouderling-Kerkrentmeester  
De heer P. van Leenen (Peter), Binnenkoppel 11, 4116 DW Buren, 06-53155331. E-mail: 
vleenen@ziggo.nl. 
 

mailto:vleenen@ziggo.nl
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Toegevoegd aan de kernraad, maar geen ouderling 
De heer R. Veenis (Rob), Tielseweg 5a, 4116 EB Buren, is 06-54374512. E-mail: robveenis@kpnmail.nl 
 

Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant) 
Mevrouw D.B. Rots, (Dorien), Buitenhuizenpoort 1, 4116 CA Buren, 0344-662261. E-mail: 
dorienrots@live.nl 
Pastorale Ouderling (verenigd in het Consistorie, samen met de predikant)   
De heer J.W. Kirpestein (John), Herenstraat 10, 4116 BK Buren, 0344-572715. E-mail: john@kirpestein.us 
  

Diaken (verenigd in het College van Diakenen)  
Mevrouw E. de Jongh - van Malsen (Elly), Weeshuisstraat 12, 4116 BN Buren, 0344-572417. E-mail: 
e_de_jongh@planet.nl   
 

Toegevoegd aan de kernraad, maar geen diaken 
De heer J.C.M. Heij (Marcel), Kon. Wilhelminalaan 20, 4116 CK Buren, 0344-606790.                                           
E-mail: jcm.heij@ziggo.nl 
Mevrouw M. de Heus (Martha), Voorburcht 13, 4116 DG Buren, 0344-572612.                                              
E-mail: marthadeheus@planet.nl 
Mevrouw G.H. van Kranenburg - van Zante (Erica), Sel 3, 4116 DD Buren, 0344-571356.                                
E-mail: ericavanzante@upcmail.nl 
 

Toegevoegd aan de kernraad voor de financiële administratie: 
De heer G. Theunissen (Gerard), Kniphoek 12, 4116 BX Buren, 0344-572151. E-mail:                                                    
g-theunissen@hetnet.nl   
Scriba De heer M. Schelling (Marco), Bredestraat 2a, 4062 PM Zennewijnen. 
En mevrouw D.B. Rots (Dorien), scriba@pglingestreek.nl  
Koster De heer en mevrouw J. en A. de Heus (Jan en Agatha), Pr. Willem Alexanderstraat 11, 4116 CL 
Buren, 0344-572160. E-mail: agathadeheus@hotmail.nl              
____________________________________________________________________________________ 
Kerkverhuur van de Sint Lambertuskerk: PC-Buren (SOGK), E-mail: kerkverhuurburen@upcmail.nl   

                                                                

                                                                                                                            Weer even puzzelen 
 

    Puzzel Nederlandse plaatsnamen. 
 

1.  Het i-…….-eesje en het blijft nee. Je moeder en ik willen geen gifslang  in huis. 
2.  De tocht met Lotje door het heuvelland wa-………-nelijk niet goed bevallen. 
3.  Je weet toch als je je water hier tegen de ker-……… -gerucht van komt. 
4.  In zo’n slaperig Brabants dorpje kun je met je levensloopregeling rustig weg ……. 
5.  Voor ik de drie ontbrekende stuivers bij elkaar gebedeld heb is de ope-…..-n einde. 
6.  Ik vraag me af wat jo-…….. geeft midden in ’t land zo’n dom gebouw neer te zetten. 
7.  Hoewel hij wist dat de kok ze ……… -ed de maat geen suiker in de bossche bollen. 
8.  Als ik aan de vaart bij een water-…….-enk ik weer aan de pionierstijd in de polder. 
9.  Hoe kan iemand nu bij gebakken sc-……-s blond serveren mopperde Johan van Dam. 
10. De frauderende boekhouder vergokte wekelijks een jaar -……..-voorste speeltafels. 
11. Toen zij eindelijk kwam opd-………-de zij van verre al met haar graftakken.  
12..Ze deed haar grachtenpand weg en kocht er daar een villa met tien k-……-erug. 
13. Men zegt dat slapen in een hunebed een men-……-r maakt. 
14. Wie zich op roe-……..zijn pijlen op de massamedia. 
15. Als je toch naar Kronenburg gaat, neemt dan een pak k-……-elk mee. 
16. Op deze dag is de la-……..-inds een eeuwigheid afgekoeld. 
17. De directeur noemde in zijn int- ……….niet wit maar zwart.  
 

mailto:g.verhulst@upcmail.nl
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:0344-606790.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20E-mail
mailto:jcm.heij@ziggo.nl
mailto:marthadeheus@planet.nl
mailto:ericavanzante@upcmail.nl
mailto:scriba@pglingestreek.nl
mailto:Kerkverhuur@upcmail.nl
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                                                                                                                                    Mutaties 
  

Nieuw ingekomen: 
 

Dhr. W.A. Drost is verhuisd van Maurik naar Françoise de Lanoistraat 47, 4116 ET Buren.  
 

Overleden: 
 

Dhr. G. Dingemans, Buitenkoppel 3, 4116 DV Buren is op 23-11-2022 overleden.  
Mevr. D.R. Entjes-Werps, Pr. Willem-Alexanderstraat 54, 4116 CN Buren is op 29-11-2022 overleden.  
Mevr. A.J. Werner-Verweij, Kasteellaan 1, 4116 DJ Buren is op 12-12-2022 overleden.  
Dhr. C.M. van der Linden, Marijkelaan 1, 4116 CP Buren is op 28-12-2022 overleden.  
 

Vertrokken naar: 
 

Dhr. C.J. van Verseveld is verhuisd naar Erichem. 
Mevr. A.C. de Heus is verhuisd naar Erichem.  
 
 
 
 
  

                                                                                                                                     Gedicht 

 

De toekomst 
 

De toekomst is onzeker 
jawel het is ongewis 
wat er vandaag gebeuren gaat 
weet je pas wanneer het avond is 
 

waarom dan dat gepieker 
over wat er vaak nooit gebeurt 
het maakt je leven somber 
en brengt niets dat je dag opfleurt 
 

 

geniet van ieder moment 
dan ben je levenskunstenaar 
dan maak je de wereld mooier 
 je voelt jezelf een tovenaar 
 

dan lijkt iedereen te lachen 
de zon schijnt lekker warm 
 je kiest gewoon voor het moois 
 en voelt je nooit meer arm 
 
                              Rita Arends 

 
 
 

                                                                                   Terugblik:  Kerstviering van de zondagsschool                                                                          

 

Na 2 coronajaren dat we het kinderkerstfeest niet door konden laten gaan, mochten we eindelijk weer 
een kinderkerstfeest houden. Het was een heel gezellige middag en de kinderen hadden er veel zin in. 
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De kerk was omgetoverd tot bioscoop en de kinderen mochten zelf zitzakken, kussentjes en dekentjes 
meenemen. Op het kleed hadden ze een heerlijke lounge gemaakt en de film ‘De Ster ‘ kon beginnen. 
 

De kinderen hebben ademloos gekeken naar het kerstverhaal door de ogen van een ezeltje die op weg 
naar zijn vrijheid, de keuze moest maken om Josef en Maria te helpen.  
De film liet goed zien aan de kinderen dat keuzes maken soms moeilijk is en dat er soms ook hulp komt 
uit een hoek waarvan je het niet verwacht. Als je de film nog niet gezien hebt…. Echt een aanrader ! 
 

In de pauze was lekkere limo en chips. 

Na de film kon iedereen aanschuiven aan het kinderkerstdiner. Iedereen had weer superlekker eten 
gemaakt !! Dank je wel voor jullie inzet ! 
 

De avond werd afgesloten met sterrenjacht door het stadje. Iedereen heeft een hele leuke middag 
gehad. 
 

De leiding van de zondagsschool                                     
                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                               Kerstattentie van de Diaconie 

 
    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                       
   een plankje, een takje en een steentje :                       een tafel vol                                                         roodborstjes…. 

  
De mensen van de diaconie wilden weer graag een kerstcadeautje voor de 
ouderen in Buren gaan bezorgen. 
Wiena Vermeulen maakte 120 prachtige kerstkaarten en ik maakte net zoveel 
roodborstjes op een plankje.  
De plankjes gekocht en beschilderd, de takjes op maat gemaakt en erop 
geplakt. De steentjes heb ik samen met Elly de Jongh gezocht. Ik heb ze op de 
plankjes gelijmd en ik heb er met verf roodborstjes van gemaakt. Een lintje 
erdoor, zakje erom. Samen met de kaart van Wiena en een zakje lekkere 

bonbons was het weer een leuke kerstattentie!                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                          Marlein Meulenbeek 
 

                                                                                                                    

                                                                                   De voorlopig laatste Mali nieuwsbrief                                                                                       
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Beste Malivrienden/donateurs                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Bij het begin van het nieuwe jaar 2023 willen wij U allen “vrede en alle goeds” toewensen. 
Wij zijn blij u te kunnen melden, dat wij na 15 jaar actief bezig te zijn geweest in de regio Bamafele, 
Mali, het Maliproject afgerond hebben met de bouw van een ziekenzaal bij het ziekenhuis van 
Manantali. Op 13 december jl. heeft onze vriend Casper Jansen de sleutel kunnen overhandigen aan 
dokter Kamera en zijn staf.  
Wij zijn heel dankbaar voor alle steun die u in de loop van de jaren gegeven hebt aan het Maliproject. 
Wij zijn graag beschikbaar voor informatie, maar u kunt ook alle informatie vinden op 
www.maliproject.nl en om de regio te bekijken: Barrage de Manantali.                                                                                
                          
Hartelijke groet, 
Addie en Cees van der Sluijs-Goud  
  

                                                                            Het jaar 2022 van Stichting Pemama 

 
Eerder vertelde ik al over de ambitieuze bouwplannen voor de school in Zambia: drie nieuwe lokalen, 
een kantoor en een laboratorium voor natuur- en scheikunde. Inmiddels staan die er grotendeels, mede 
dankzij de trouwe steun vanuit Buren.  
 
Nu rest nog de afwerking: vloeren, pleister- en schilderwerk en elektra. En natuurlijk het meubilair waar 
in Buren enthousiast voor gespaard is. Maar zoals de stenen en golfplaten zich aardig lieten plannen, zo 
onverwacht kwamen het afgelopen jaar de tegenvallers op veel andere vlakken. 
 
De vader van schooldirecteur Peter werd ziek en overleed. De kosten voor ziekenhuisopnames, 
onderzoeken en begrafenis liepen flink op. Daarna volgden nog meer medische kosten, voor een van de 
leerkrachten die bij een ongelukkige val haar 
voortanden kwijtraakte, een ander die aangevallen 
werd door een hond en de kinderen van Peter die ziek 
werden. 
 
De broer van Peter, die al jaren helpt op de school, 
slaagde helaas niet voor zijn laatste studiejaar, dus 
moest er een extra jaar collegegeld betaald worden. 
Door een kortsluiting hield de waterpomp ermee op, 
een duur onderdeel om te vervangen. Ondertussen 
zorgde een heftig regenseizoen voor storm- en 
waterschade. 
 
Dankzij gulle gevers en ook een royale gift van de 
diaconie, is onze kas ondanks alles toch weer aardig 
aangevuld en zijn we nu alsnog bezig met de laatste 
bouwwerkzaamheden. Voor het meubilair hebben we 
eind vorig jaar een geweldige bijdrage gekregen van de 
kerkvoogdij. Zodra de lokalen klaar zijn, gaan we 
daarmee eindelijk aan de slag. 
 
Hartelijk dank namens Peter en zijn collega’s, 
Jorrit Meulenbeek 

 

http://www.maliproject.nl/
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WERELDGEBEDSDAG,  
VOORBEREID DOOR VROUWEN UIT TAIWAN 2023  

  

 
 
 
 

THEMA IS ZICHTBAAR GELOVEN 
Ik heb gehoord van jullie geloof ~ Efeziërs 1 : 15 

 

Vrijdag 3 maart 2023                                                                                        
in de Sint Lambertuskerk in Buren                                                                  

om 19.00 uur 


