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Beste dorpsgenoten,
Heel lang geleden was de winter lang, koud en donker. Het
jaar was nog echt in tweeën verdeeld. Dit was het halfjaar
waarvan men hoopte er goed doorheen te komen. Dat men
genoeg voorraad zou hebben en de winter niet te lang zou
duren. Tevens was dit het seizoen waarin de geesten van de
dood rondwaarden op aarde en de angst aanwakkerden.
In de afgelopen eeuw laten we ons werk en onze economie niet meer hinderen door de seizoenen. Hoogstens door de zomervakantie. We hebben
als mens onze eigen seizoenen gemaakt. Dit jaar echter zijn er barsten in
deze maakbaarheid gekomen. En komende winter zal meer gaan lijken op
het seizoen zoals onze verre voorouders dat beleefden.
Zij vreesden deze periode. Tussen oktober en november was er een breuk in de
tijd, zo geloofden ze. De geesten van de doden zouden in de nacht voor 1 november het land van de levenden intrekken. Op allerlei manieren probeerden mensen
deze van zich af te houden. Dat griezelfeest is weer terug van weggeweest met
de komst van Halloween. Toen het christendom echter in ons land voet aan de
grond kreeg, besloot de kerk licht te brengen in dit donkere en angstige seizoen.
Men ging op de avond voor 1 november de overleden heiligen gedenken (All
Hallows Eve: Allerheiligen avond) en op 2 november álle gestorvenen gedenken.
Het goede nieuws dat zij bracht is dat we met onze angst ergens terecht kunnen
waar we er hoop voor terug krijgen. De dood heeft niet meer het laatste woord.
Wat men toen heel goed besefte is dat we kwetsbare mensen zijn. Dat het
leven niet zo maakbaar is als we soms denken. Maar dat ons leven waarde
krijgt én houdt, ook wanneer we geconfronteerd worden met kwetsbaarheid
en eindigheid. Heilig ben je als je wat licht verspreidt in de vermoedelijk zware
wintermaanden. Bij wie zou jij een klein lichtje kunnen aansteken?.
Leendert Jan van Lingen

Persoonlijk gesprek

Indien u behoefte heeft aan een gesprek kunt u contact opnemen
met de predikant, ds. Leendert Jan van Lingen. Iedere werkdag tussen
9-12 uur (behalve donderdag) via telefoon 06 - 38 10 17 01 of stuur een
e-mail via predikant@kerkbeusichemzoelmond.nl.

Praktische hulp

Protestantse Gemeente
Beusichem-Zoelmond

Wanneer u praktische hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met
Meta de Graaf van onze diaconie, via telefoon 06 - 12 13 94 77 of via
e-mail diaconie@kerkbeusichemzoelmond.nl.

Voor wie steek jij een
kaarsje aan?
Er zijn enkele momenten dat de
kerk de mensen gedenkt die het
afgelopen jaar en langer terug
zijn overleden. Het oude katholieke moment is met Allerzielen op
2 november.
In de protestantse traditie gedenken we al heel lang op de
laatste zondag voor Advent.
We nodigen u uit om de namen van overleden geliefden
te noemen aan Meta de Graaf
van onze diaconie via diaconie@
kerkbeusichemzoelmond.nl.
In de dienst van zondag 22 november zullen we dan de overleden geliefden noemen (te volgen
via kerkbeusichemzoelmond/live.

Digitaal op de hoogte
blijven? Meld je nu aan!
Belangrijke mededelingen, informatieve of leuke berichten vanuit onze
dorpen en nieuws vanuit onze kerkgemeente delen wij ook via e-mail.
Wil je deze berichten ontvangen,
meld je dan nu aan!
www.kerkbeusichemzoelmond.nl of
stuur een e-mail naar nieuws@
kerkbeusichemzoelmond.nl o.v.v. aanmelding digitale nieuwsbrief.

KIDS MET ELKAAR
…ontmoeten juf Snapniks!
Op 6 november is er voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8 van de
basisscholen een kindervoorstelling
met als titel ‘Ik snap er niks van’...
In deze voorstelling draait het om juf
Snapniks die helemaal nergens wat
van snapt.
Als de voorstelling is afgelopen, kunnen de kinderen aan juf Snapniks uitleggen wat zij heeft meegemaakt.
Kindervoorstelling
Wanneer? Vrijdag 6 november a.s.
van 18.30 tot 20.00 uur
Door wie? Elza van Heijst van
Happy Kids Entertainers
Goed om te weten:
Toegang is gratis
voorstelling corona-proof
Vraag ook een vriendje of vriendinnetje
om mee te komen. Geef je nog snel op
om deze fun in de kerk niet te missen!
Hoe? via kidsmetelkaar@
kerkbeusichemzoelmond.nl
o.v.v. je naam en leeftijd.

Goedemorgen telefoon
wordt weer opgestart
Marleen Tijsterman
gaat de Goedemorgen telefoon weer
opstarten.
Daarnaast heeft ze
allerlei plannen. Ze wil een boekenruil plan opzetten, boodschappen doen of iets lekkers bakken.
Vindt u het fijn om dagelijks even
iemand te spreken of kent u iemand die dit zou willen, laat het
Marleen weten.
Wilt u zelf bijdragen of Marleen
op een andere manier helpen met
het verder brengen van deze plannen, ook dan komt ze graag met u
in contact.
Marleen Tijsterman
06 51 51 77 88

Een heuse haven in het centrum van Beusichem
Tegenwoordig zijn afstanden met vracht
of personen snel geregeld. Dat was vroeger wel anders. Enkele eeuwen geleden
tot ± 1900 was er tussen Beusichem
en Culemborg een regelmatige bootverbinding, vooral voor goederen en
dieren, maar ook voor mensen. Begin
Ganssteeg, tussen Kattenburg en het
Pand Markt 3, was er een haven.
Het water langs de Ganssteeg, De Vaart, was ca. 4.5 meter breed, waar
een boot door kon varen. Gezien er toen al een Markt in Culemborg werd
gehouden, was deze verbinding vooral op dinsdag erg in trek. Goederen
vanuit Beusichem werden daarheen gebracht om te worden verkocht. Er
werd gemiddeld 2 uur gevaren om er te komen.
Ook kon je bij De Meer via de Bisschopsgraaf naar De Linge varen. Belangrijk waren watermolens, die het water op peil moesten houden. Later werd
dit deels vervangen door elektrische gemalen. Begin 20e eeuw kwam er
sneller vervoer via de wegen en was het niet meer rendabel om de bootverbinding tussen Beusichem en Culemborg in stand te houden.
Meer weten?
De boeken Flitsen uit de geschiedenis van Beusichem en Zoelmond (uit de
jaren 80 door J.J. Nout) zijn zeker aan te bevelen voor nieuwe inwoners van
onze dorpen, die meer willen weten over hun huidige woonplaats.

Theater Heerenlogement blijft
open in coronatijd
Theater Heerenlogement startte het
nieuwe seizoen met uitnodigende poster met “Hé, we gaan weer open”. “Het is
op alle manieren nu al een bijzonder seizoen”, zegt Tineke Holst, vrijwilliger en
programmacoördinator van het theater.
De uitnodiging staat, al is het aantal bezoekers dat kan worden toegelaten beperkt. “Voor ons houden de maatregelen in dat we per voorstelling
maximaal dertig bezoekers mogen ontvangen. En dat doen we dan ook!
Dat betekent dat we met artiesten goede afspraken moeten maken, om
ons verlies beperkt te houden.” Tineke is druk bezig met de programmering
voor de periode januari tot en met april. “Ik vind het belangrijk een gevarieerd programma aan te bieden, zodat er voor iedereen wat te kiezen is.” Dat
programma zal binnenkort op de website staan.
Het theater doet alles om de veiligheid maximaal te borgen. “Bezoekers
krijgen indien nodig een mondkapje aangereikt. Er is hand gel en de gasten
worden door een vrijwilliger naar hun plaats gebracht. De stoelen staan steeds
op anderhalve meter van elkaar”, schetst Tineke het ontvangstritueel.
Niet alleen bezoekers zijn blij een voorstelling te kunnen bijwonen. Ook
artiesten vinden het fijn dat ze weer een podium op kunnen. “Dat is voor onze
vrijwilligers de motivatie om voorstellingen te blijven organiseren, we doen
het voor de artiesten en voor het publiek”.
theaterheerenlogement.nl

STMR in Beusichem
In een hoekje van het Hof van Beusichem houdt de STMR kantoor voor
de regio Buren. Het functioneert tevens als magazijn voor de ca. 30 thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen. Lisa van der Netten van
Stigt is er wijkverpleegkundige. Ze vertelt over de afgelopen tijd.
Ook onder hun cliënten zijn er die corona hebben gekregen. Of het de directe
doodsoorzaak is, is moeilijk te zeggen. Ook verschillende personeelsleden
hebben het gekregen. Zeker in het begin was er veel angst. “Wij merkten in
de eerste golf twee type reacties”, vertelt Lisa, “Mensen die het allemaal wat
langs zich heen lieten gaan en zeiden “we hebben wel erger meegemaakt”
en mensen die alles wilden afschermen en nergens meer heen durfden”. Hoe
langer die eerste golf duurde hoe minder gespannen men werd.
“In deze tweede golf zijn mensen meer ontspannen. Waar in het voorjaar
veel zorg werd afgezegd, zijn we nu weer welkom. Familiebezoek is over het
algemeen ook weer terug.”
Toch is er veel weggevallen voor mensen. “We zien toenemende eenzaamheid en soms heb ik ook het vermoeden dat mensen meer lichamelijke
klachten hebben”, zegt Lisa. “Het wegvallen van mantelzorg en dagbesteding
heeft een grote impact. Er ontstaat verveling. Waar ik de grootste problemen
zie, is wanneer er geen dagbesteding meer is en mantelzorgers daardoor
flink onder druk komen staan. Dat zorgt ook voor spanningen.”
Lisa is ervan overtuigd dat de dorpsgemeenschap veel kan betekenen met
de dingen die in het voorjaar zijn opgestart. “Mensen regelmatig opbellen,
even langsgaan op een veilige manier, boodschappen. Zeker mensen in
quarantaine zijn erg afhankelijk van anderen.”
Ze kijkt met vertrouwen naar de toekomst. “Het is minder
stressvol dan in de eerste golf, al zijn collega’s nog erg moe.
Gelukkig hoeven we steeds minder lang te wachten op
testen en testuitslagen. We hebben het al die tijd samen
op kunnen lossen en dat zal hopelijk zo blijven.”

Een bewaarblik
in tijden van Corona
voor kwetsbaren
Om op een leuke en veilige manier
contact te blijven houden, hebben
Welzijn Rivierstroom en de GGD
Gelderland-Zuid in opdracht van
de gemeente Buren het Burense
bewaarblik ontwikkeld.
Het bewaarblik bevat leuke inhoud
en tips om deze moeilijke tweede
coronagolf door te komen.
Ook vrijwilligers uit Beusichem
zetten zich hiervoor in (o.a. de ‘Beusichemse vaders”) en bezorgen
deze bij de meest kwetsbare groep.
Iedere maand krijgt het bewaarblik
een leuke en verrassende nieuwe
aanvulling en wordt deze wederom
bezorgd door betreffende vrijwilliger.
Meer informatie
U kunt u contact opnemen met
Welzijn Rivierstroom
0344-602337 of
plaatselijk met Jeanne v.d. Gun,
0345-502577 of 06-15025083.

Huis van de Buurt in coronatijd
Sinds vijf jaar is het Huis van de Buurt actief, iedere vrijdagochtend van 10 12 uur, in het Zoetzand. Mensen kunnen elkaar ontmoeten voor koffie en
gezelligheid. Dorine Bos, van Zorgcentra De Betuwe, zorgt voor een gevarieerd programma met activiteiten en workshops, zoals bloemschikken,
schilderen of een computerworkshop. Maar niets hoeft, langskomen voor
alleen een praatje of een kop koffie is ook prima. “Af en toe vroeg ik of het
programma moest veranderen”, zegt Dorine, “maar dan riep iedereen, nee,
absoluut niet, dit moet echt zo blijven”.
Helaas heeft ook hier corona roet in het eten gegooid. Na noodgedwongen
dicht te zijn geweest, zijn de bijeenkomsten in april/mei weer opgestart.
Ondanks alle veiligheidsmaatregelen komen er nu wekelijks niet meer dan
ongeveer twaalf personen.
Dorine geeft aan dat jammer te vinden. “We dragen mondkapjes en handschoenen, iedereen heeft een eigen tafel, zodat er voldoende afstand is. Mensen missen al zoveel in deze tijd en dan is zo’n vrijdagochtend zo belangrijk.”
“Nu zijn we twee weken gestopt, maar vanaf begin november willen we
echt weer opengaan”, legt Dorine uit, “en dan is iedereen, jong en oud, weer
van harte welkom.”

Meer informatie
Wil je meer weten, neem dan
contact op met
Dorine Bos 06 - 13 07 88 02 of
Jeanne van der Gun 06 - 15 02 50 83.
Indien nodig, kunnen zij ook voor
vervoer zorgen.

Zomer in Gelderland
Waar zijn de bloemen?!

Gezelligheidsclubje vaders steekt
handen uit de mouwen
Een ijsclub, leuke attracties op Koningsdag en nu het rondbrengen van presentjes in Coronatijd. Dat doen de vaders uit Beusichem, maar wie zijn dat?
En hoe werkt dat clubje genaamd Beusichemse Broederschap der Vaders
(BBDV). De man die aan de wieg stond 8 jaar geleden is José Nguema.
De groep vaders groeit nog altijd. Op dit moment zitten zo’n 70 mannen
in de BBDV-appgroep. Ze komen uit Beusichem, Zoelmond en omgeving.
Een goed geplaatste oproep in de app is zo altijd goed voor enthousiaste
deelname van een groepje. Of gewoon voor het drinken van een biertje.
Er wordt druk gepost in de appgroep (niet alles even serieus). Veel van de
activiteiten van clubjes binnen de groep zijn voor de fun: wielrennen, cider
maken, tennis, wijn proeven. We vroegen José Nguema naar die vadergroep:
José, het klinkt bijzonder allemaal. Via het groepje krijgen ook nieuwe inwoners snel bekenden
in het dorp. Was dat allemaal het idee toen je
ermee begon?
“Zeker. We kwamen elkaar tegen op het schoolplein. En zo ontstond snel een band met elkaar.”
Het lijkt op een studentenvereniging. Klopt dat?
“In onze groep is iedereen welkom. Je hoeft alleen
maar vader te zijn. Het is daardoor laagdrempelig.”

Deze zomer was er een vrolijke uitzending van Zomer in Gelderland
over Beusichem. Centraal stonden
al die vrijwilligers die zich inzetten
om van Beusichem en Zoelmond
fijne dorpen te maken. Men had de
camera gericht op de mensen die
actief zijn in de hoogstambrigade,
de kerk, het Theater, de historie.
Te veel eer viel mij te beurt om in het
zonnetje gezet te worden. Ik had me
wel eens uitgelaten over het saaie gras
rond de kerk. Meer flower power graag!
Dus: kreeg ik bloemen voor rond de
kerk, verzameld door allerlei inwoners.

Hoe verklaar je die maatschappelijke kant van
die club?
“Corona raakt ons in het hart, niet alleen de ouderen,
maar ook ons als vaders. We willen iets voor hen betekenen. Juist en vooral nu.”

Maar daar staan ze nu niet! Het is namelijk grond van de gemeente. De
bloemen zouden deze zomer verdroogd zijn en het zou half werk zijn.

Nieuw beleidsplan kerk, denkt u mee?
Als kerkenraad maken we een nieuw beleidsplan. Belangrijk daarin is de
rol van de kerk in onze dorpen. U heeft wellicht wel gemerkt dat we meer
naar buiten gericht zijn en contact zoeken met de dorpsgemeenschap.
Dat willen we in de komende jaren verder uitbouwen en structuur geven.
Wilt u meepraten? Mail dan voor meer informatie naar Leendert Jan van
Lingen. U bent van harte uitgenodigd!

De bloemen staan nu in de pastorietuin als aansporing om de gemeente
te vragen om toestemming om het
rond de kerk en op de markt bloemrijker te maken. Dat doe ik graag samen
met u (o.a. met Bloemrijk Beusichem).
Heeft u ideeën, laat het weten!

Clarinda van Lunteren en Leendert Jan van Lingen
predikant@kerkbeusichemzoelmond.nl

Leendert Jan van Lingen
predikant@kerkbeusichemzoelmond.nl

Protestantse Gemeente
Beusichem-Zoelmond
www.beusichemleeft.nl

www.kerkbeusichemzoelmond.nl
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