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AanZet  

1

Redactioneel 
Afgelopen week was iedereen 
in de ban van de verkiezingen 

en de winst van de BBB. Ik 
hoop dat iedereen in de bestu-

ren van de provincies en in de 
Eerste Kamer zijn best blijft 
doen onze mooie aarde te be-

schermen en zorg te hebben 
voor de mensen die dat nodig 

hebben. Er is al zoveel ellende 
en onrechtvaardigheid in de 
wereld. Soms leveren we in, 

moeten ook wij flink slikken, 
zoals met het stoppen van de 

vieringen in de Emmauskapel.  
Maar elke stap naar een eerlij-
ker verdeling of meer aandacht 

voor elkaar is een stapje voor-
uit. Laten we daar zelf mee be-

ginnen. Hoe vaak heeft Jezus 
ons niet voorgedaan wat we 

kunnen doen, kunnen beteke-
nen voor anderen. En ik zie 
lichtpuntjes: bij bazar54 wor-

den veel spullen gebracht voor 
asielzoekers en gevluchte Oe-

kraïners; we zamelen voedsel 
en geld in om mensen die het 
moeilijk hebben met Pasen iets 

extra’s te gunnen. Een druppel 
op een gloeiende plaat mis-

schien, of een druppel, die 
druppel voor druppel helpt de 
emmer vol te maken. 

Maria Buijs 
 

 
 

In gesprek met… 
Anneke Hermsen 

Muziek heeft zich altijd als een 

rode draad door haar leven 
heen geweven. Zo zingt An-
neke al weer 22 jaar in het Lu-

caskoor. Ooit begon zij bij het 
koor All Friends als alt: “de 

liedjes waren erg leuk, 

tekstueel bewerkte popliedjes 

voor de vieringen.”   
Dat zingen gebeurde nadat zij 
katholiek was geworden en 

trouwde met haar Huissense 
Piet: “het was heerlijk om met 

zijn grote gezin mee te gaan 
naar de vieringen daar.” In het 
koor werd gezegd: “jij kan wel 

hoger zingen hoor” en daarom 
zingt zij nu bij de sopranen. 

Dat vindt Anneke wel zo fijn, 
omdat je dan vaak de leidende 

(lees bekendste) stem zingt. 
Voor ons op tafel ligt nog de 
folder en CD van het jubileum 

Lucaskoor uit 2015. Het koor 
geeft haar een warm familiege-

voel, “daar ben ik heel dank-
baar voor. En de dirigent is erg 
fijn om mee te werken. Hij 

weet ons heel goed voor te 
doen hoe het niet moet ☺!”  

 

Samen met Piet en een vriend 

spelen ze 1x in de 2 weken gi-
taar en ook daar wordt bij ge-
zongen. “Zelfs toen mijn vader 

dementerend was, kon hij nog 
liedjes mee zingen uit vroegere 

tijd. Geweldig toch dat muziek 
dat kan doen met je, terwijl al-
les verder weg is!” Ook de 

(klein-)kinderen hebben alle-
maal wel iets met muziek van 

doen.  
Dit muzikale gevoel wil Anneke 

graag delen met anderen en 
met name tenoren zijn warm 
welkom bij het koor. “Dan kun-

nen we goed 4-stemmig blijven 
zingen.” 

Birgit Schiebergen 

 Emmauskapel 

 
 

Sinds zondag 19 maart zijn er 

geen kerkelijke vieringen meer 
in de Emmauskapel. Voor de 
trouwe bezoekers is dit een 

grote teleurstelling…. maar het 
is helaas niet anders. Gelukkig 

blijven de inloopmomenten 
en wel op woensdag en vrijdag 

tussen 10.30 – 12.00 uur en op 
de laatste zondag van de 
maand tussen 14.30 – 16.00 u. 

Tijdens deze Inloopmomenten 
staat er niets op het 

programma, staat er wel koffie 
en thee klaar, zijn er twee 
gastvrouwen om te luisteren 

naar uw verhaal, kunt u met 
hen of mede-bezoekers van 

gedachten wisselen, komt u om 
gewoon wat uit te rusten of om 
de dag door te komen. 

Iedereen is welkom; mits 
respect voor elkaars mening!! 

De toegang is gratis... een 
vrijwillige bijdrage voor 
koffie/thee mag. Voelt u zich 

vrij om binnen te lopen en te 
zien of het iets voor u is. De 

gastvrouwengroep heet u van 
harte welkom. Op dit moment 
wordt er hard nagedacht en 

overlegd over de toekomst van 
de Emmauskapel. Als hierover 

meer duidelijkheid is houden 
wij u op de hoogte. 
  

Palmpaasstokken 
Op zaterdag 1 april gaan we 
met de kinderen palmpaas-

stokken maken in de Lucaskerk 
van 14.00 uur tot 15.30 uur. 

Materiaal is aanwezig. Alle kin-
deren zijn van harte welkom en 
ouders die willen helpen ook! 
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KinderWoordDienst 
Op 26 maart lezen wij het ver-

haal van Lazarus die gestorven 
is. Waarom vertelde alleen Jo-

hannes dit verhaal? Omdat hij 
al duidelijk wilde maken dat Je-
zus zou sterven en verrijzen? 
 

 
 

Palmzondag 2 april. We hou-

den in de kerk een optocht met 
de palmstokken en horen 
daarna in de KinderWoord-

Dienst het verhaal van palm-
zondag. 
 

Opschoondag 
Tijdens onze aangekondigde 

opschoonactie in Elden waren 
er maar vier volwassenen en 

een enthousiaste kleine held. 
Dat was Matthias, het enige 
kind dat ons kwam helpen. Sa-

men hebben we nog best veel 
rommel opge-

haald en boven-
dien nog een 
monster ge-

maakt. Volgend 
jaar krijgt ieder-

een een herkan-
sing. 

 

Bedevaart naar Kevelaer 
Jaarlijks organiseert de Be-
tuwse Broederschap een bede-

vaart naar Kevelaer. Normaal 
is het in augustus, maar dit 

jaar al op 13 mei. U kunt zich 
opgeven achter in de kerk of bij 
een van de broedermeesters: 

A. Rütenfrans, 026-3817000 
M Kox, 026-3830301 

M. Bouma, 06-20070308 
 

Koffiedrinken 
Elke zondag is het weer een ge-
noegen na de viering samen 

koffie te drinken. Het liefst zou-
den we iedereen vele kopjes 
geven, maar de prijs van koffie 

is flink gestegen en als Groene 
Kerk willen we wel graag biolo-

gische en fairtrade blijven 
schenken. Een vrij-
willige bijdrage is 

daarom zeer wel-
kom in de potten 

die op tafel staan!  
 

Talent gezocht 
Evenementencommissie 

Afgelopen zondag was er in de 
kerk een prachtig concert van 
Arnhem Sinfoniëtta. Dat is al-

leen maar mogelijk als vrijwil-
ligers binnen onze gemeen-

schap helpen met de voorbe-
reiding en zorgen dat alles op 
rolletjes loopt. Er wordt koffie 

gezet en verstrekt/verkocht, 
stoelen moeten soms omgezet 

worden. Vooral in december 
zijn er veel mensen nodig, als 
de scholen hun kerstfeest vie-

ren in onze kerk. Eén ding is 
zeker: het is erg gezellig werk 

en zeker heel zinvol. Wilt u 
meer informatie of mee doen? 
Neem dan contact op met Ine 

Tenten, 06-20658100. U bent 
meer dan welkom. 
 

 
 

Liturgische 
bloemversiering 

5e zondag:  

Leven met beide voeten op de 
grond, zich verdiepen: aarden 

in geloof 
en vernieuwd leven. 
Palmpasen: 

Buxusgroen van hoop en leven, 
levensboom die vrucht draagt: 

leven dat de dood overwint. 

 
 

 

 
De Palestijnse zussen Wissam 
(24) en Fatimah (20) al-Tawil 
worden al maandenlang mis-

handeld door hun vader in het 
vluchtelingenkamp in Rafah, 

Gaza. Ze wisten meerdere ke-
ren te ontsnappen. Maar tel-
kens als ze hulp zochten, wer-

den ze onder dwang terugge-
bracht naar hun vader. De au-

toriteiten die de vrouwen zou-
den moeten beschermen, wer-
ken juist mee met hun vader. 
 

 
 

Sinds 6 januari 2023 is niets 

meer van de twee vernomen. 
Roep de autoriteiten in Gaza 

op Wissam en Fatimah te be-
schermen!  https://www.am-
nesty.nl/forms/spoedactie-pa-

tawil 

 

Uit de Wereld 

Hatice, na de aardbeving in een 
containerwoning: “De tien dagen 
dat we in een tent woonden had ik 

geen koffie gedronken. Mijn eerste 
koffie, oh wat was die heerlijk”.  
Uit Trouw 
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