
Huis-aan-huis-brief  
Omzien naar elkaar

Beste dorpsgenoten,

De eenzaamheid die het afgelopen jaar zo zichtbaar werd, is 
niet uit de lucht komen vallen. Die was er al voordat corona 
er was. Onder alle bevolkingslagen, zeker onder jongeren. Ze 
is de afgelopen decennia langzaam maar zeker toegenomen. 
Door verschillende oorzaken: o.a. de komst van de smartphones, de sociale 
media bubbels en de politieke nadruk op de zelfredzaamheid van mensen.

In de popliedjes zijn ‘we’ en ‘us’ steeds meer vervangen door ‘I’ en ‘me’. David 
Bowie zong nog ‘We could be heroes’ (wij zouden helden kunnen zijn) maar 
Kanye West zingt ‘I am a God’.  

In onze dorpen zijn mooie initia- 
tieven ontplooid om de eenzaam-
heid tegen te gaan. Maar deze 
eenzaamheidscrisis is niet weg als 
corona ‘voorbij is’. Daar is geen 
 vaccin voor. Dat moet ‘in ons  
DNA gaan zitten’ en in dat van de 
samenleving. We zullen denk ik  
meer ‘gever’ dan ‘nemer’ moeten 
worden. Meer in ‘wij’ dan in ‘ik’  
gaan denken. En dat we dat kun-
nen hebben we het afgelopen jaar 
geproefd! Maar hoe houdt u dat  
vol? Hoe leer ik dat mijn kinderen?  
Er zullen vast genoeg ideeën  
onder u leven. Zouden we die  
niet juist meer moeten delen?

Mijn gezin en ik oefenen daarin door wekelijks naar de kerk te gaan. Niet  
omdat we dat altijd zo leuk vinden. Het houdt ons onrustig: dat oefenen in 
‘wij’ en ‘jou’ zeggen. Je kijkt soms liever weg. Ik heb die wekelijkse verandering 
van blikrichting nodig: bidden, geld en tijd geven voor mensen buiten mijn 
blikveld. Mensen die zwijgend roepen om gezien en gewaardeerd te worden. 
Deze Paastijd hoor ik voor het zoveelste jaar van het DNA van God en mensen: 
IK BEN ER VOOR JOU! 

Leendert Jan van Lingen
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Paaschallenge

Wil je rond Pasen lekker naar buiten 
om een uur te wandelen met z’n twee-
en of met je gezin, en ondertussen wat 
leuke opdrachten doen, geef je dan op.

De wandeling is een heuse challenge. 
Je gaat op zoek naar geheime aanwij-
zingen. Overal kom je QR-codes tegen, 
ga je het gesprek aan met virtuele ge-
sprekspartners uit de tijd van Christus. 
Je zit middenin het verhaal van Pasen.

Wanneer? Deelname mogelijk 
van za. 27 maart t/m ma. 5 april
Duur wandeling: 
ca. 1 uur. 
Leeftijd: Voor alle  
leeftijden. Vanaf 10 jaar 
zelfstandig te doen.
Opgeven: bij Theo Meurs via  
uitdaging@kerkbeusichemzoelmond.nl

Benodigdheden: Smartphone/ 
tablet met QR-scanner vereist!

Protestantse Gemeente
Beusichem-Zoelmond

h-a-h@kerkbeusichemzoelmond.nl

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



Stille week 2021
Kerk Beusichem

Wij nodigen u uit de vieringen, in 
de kerk van Beusichem, (online) 
mee te vieren. 

Palmpasen, zondag 28 maart
Vesper m.m.v. drie professionele 
musici: Pianist Wouter Harbers, 
violist Robert Cekov en sopraan 
Loes van Schothorst
Aanvang: 16.00 uur

Witte Donderdag, 1 april
Viering Maaltijd van de Heer
Aanvang: 19.30 uur 

Goede Vrijdag, 2 april 
Viering rondom lijdensevangelie 
Aanvang: 19.30 uur 

Stille Zaterdag, 3 april
Meditatieve stilte & muziek 
m.m.v. Jaap (orgel) en  
Tjitske Kwakkel (viool)
Aanvang: 19.30 uur 

Pasen, 4 april
Paasdienst: Voorganger  
Leendert Jan van Lingen
Aanvang: 10.00 uur 

De vieringen zijn in ieder  
geval online te volgen via 
kerkbeusichemzoelmond.nl/live.  
De kerk is open onder voor- 
behoud van de ontwikkelingen 
rondom het corona-virus (en 
max. 30 bezoekers). 

Voor actuele informatie kijk op 
kerkbeusichemzoelmond.nl

Speciale vesper op zondag 28 maart

Op Palmzondag 28 maart a.s. is er in de kerk van Beusichem vanaf 16.00 uur 
een vesper, als start van een aantal diensten/bijeenkomsten die worden 
georganiseerd tot Pasen om samen een moment van bezinning te hebben. 
De diensten hebben een wisselend karakter. We hopen daarmee een ieder 
iets aansprekends te bieden. Het volledige programma vindt u hiernaast 
en op onze website.

Voor de vesper van 28 maart komen drie professionele musici naar Beusichem, 
die op een bijzondere manier de vesper zullen opluisteren. Pianist Wouter 
Harbers heeft samen met violist Robert Cekov en sopraan Loes van Schothorst 
een programma voorbereid passend bij de aanloop naar Pasen.
In dit programma weven de musici verschillende elementen door elkaar. 
Klassieke aria’s uit Bachs Mattheus Passion (waaronder het beroemde  
Erbarme dich) worden afgewisseld met ontroerende filmmuziek en hoop-
volle pianomuziek uit Taizé. Tussendoor worden teksten voorgelezen die 
aansluiten op de muziek. 

De vesper bijwonen?
Maximaal 30 personen kunnen die vesper live bijwonen. Meld je vooraf aan 
bij Theo Meurs via 06-48 01 92 71 of scriba@kerkbeusichemzoelmond.nl.
De vesper kan online gevolgd worden via kerkbeusichemzoelmond.nl/live.

Voor actuele informatie: kerkbeusichemzoelmond.nl

Viering Koningsdag ook dit jaar aangepast

Net als vorig jaar kunnen we Koningsdag dit jaar ook nog niet vieren zoals 
we gewend zijn. Toch organiseert de Oranjevereniging Beusichem binnen 
de mogelijkheden enkele mooie activiteiten voor jong en oud. 

Het vertrouwde Oranjeboekje zal er ook wat anders uitzien. Het programma 
is minder uitgebreid, maar het boekje wordt minstens zo leuk om te lezen 
en door te bladeren. Er staan onder meer mooie foto’s in van Koningsdag 
(Woningsdag) vorig jaar. Daarnaast staan er interviews in met dorpsgeno-
ten over hoe Koninginnedag vroeger in Beusichem werd gevierd. De adver-
tenties zijn dit jaar aan de adverteerders aangeboden.

Pianist Wouter Harbers: “Wij kijken er enorm naar uit, en hopen  
dat je (live of online) deelneemt aan deze bijeenkomst!”.



Digitaal op de hoogte 
blijven? Meld je nu aan!

Belangrijke mededelingen, informa-
tieve of leuke berichten vanuit onze 
dorpen en nieuws vanuit onze kerk-
gemeente 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. aan- 
melding digitale nieuwsbrief.

4 mei-Herdenking 
in Zoelmond

Dit jaar wordt er op 4 mei weer 
een herdenking georganiseerd 
voor alle oorlogsslachtoffers en 
slachtoffers tijdens Vredesmissies 
waar ook ter wereld. 

De kransleg-
ging zal plaats-
vinden op het 
Jeroen Severs 
Plantsoen in 
Zoelmond.

Het programma is sterk afhan-
kelijk van de op dat moment  
geldende Coronarichtlijnen.
Vooralsnog hopen we vooraf-
gaande aan de kranslegging, van 
19.00-19.45 uur een bijeenkomst 
te kunnen organiseren in de kerk 
in Zoelmond. 
Nadere informatie volgt via diver- 
se websites, het slagerskrantje, 
de Zakengids en informatie- 
kanalen van diverse vereniging 
en organisaties in onze dorpen. 
De plechtigheid zal ook via een 
livestream te volgen zijn via 
kerkbeusichemzoelmond.nl/live.

Heerenlogement stapt in beachclub èn hotel

Het is nu even lastig in hore-
ca, maar Janneke en Helmer 
Schot van het Heerenloge-
ment breiden uit met de 
beachclub aan de Meent en 
hotelkamers. 
Eerst de beachclub nieuw  
leven inblazen. Komende  
zomer komen er hotelkamers 
in de bovenste twee ver-
diepingen van monument  
Heerenlogement.  

Het gaat redelijk in corona-tijd met het horecapaar uit Zoelmond, al beseffen 
ze dat afhaalmaaltijden nu alleen vaste lasten dekken. “We hebben zo ons best 
gedaan dat we nu gekort worden in steun. Dat is wel jammer”, zegt Helmer. 
Hij zet de buitentafels van de beachclub opnieuw in de beits terwijl hij praat.
Als schijn van coronavaccinaties niet bedriegt wordt het een goed jaar. Dan 
moeten ook de blauwalg en eikenprocessierups meewerken. Maar daar zijn 
op de Meent maatregelen tegen genomen. De beachclub vernieuwt met 
schepijs, langere openingstijden op vrijdag en zaterdag met hapjes als loaded 
fries en spare ribs. Daar zijn wel handjes voor nodig in de zomer, zegt Janneke. 
‘Mensen mogen zich melden.”  

Wandelen in coronatijd 

Iedere middag rond kwart voor één wordt Riki Krabbers-van Zetten opgehaald 
om een uurtje te gaan wandelen. Een groepje oude buren van haar waren daar 
al mee begonnen. En ze heeft gevraagd of ze met hen mee mocht lopen. “Ik 
ben in de 80”, vertelt Riki, “en er is door Corona zoveel weg gevallen. Ik dacht, ik 
moet echt is doen om in beweging te blijven.” En nu wandelt ze vijf dagen per 
week met vier anderen. “Je maakt momenteel niets meer mee. Dit is nu mijn 
enige uitje. En ik vind het gewoon leuk. Het breekt de dag enorm”. Onderweg 
wordt een praatje gemaakt. Helaas is Riki erg doof. Dat kan ze dus niet altijd 
volgen en dat vindt ze heel jammer. Ze loopt daarom meestal achteraan.

Eén persoon loopt voorop en die bepaalt de route. Die is iedere dag weer an-
ders. Dus het is nooit saai. En voor twee uur is ze weer thuis. “Dan heb je ook 
nog iets aan de middag”. Als het weer heel slecht is, wordt er niet gewandeld.
Fijn aan de wandelgroep is, dat er geen verplichtingen zijn. Als je een keer niet 
mee gaat, is dat ook prima. Ze is de oudste van de groep. Het tempo is best 
pittig voor Riki. Toch wil ze het wandelen er wel inhouden, ook na coronatijd.

Interieur van de beachclub aan de Meent

Riki Krabbers (tweede van links): Ik ben in de 80, ik moet echt iets doen om in beweging te blijven



Dorpsboomgaard 
Beusichem weer in 
bloei zien staan

De bloesemknoppen komen al in be-
weging. De laatste snoei in de dorps-
boomgaard is relatief laat, maar de 
vrijwilligers van de hoogstambrigade  
hebben de klus op tijd geklaard. 
De boomgaard werd november 2014 
in gebruik genomen met de plant  
van  6 pruimen-, 10 peren- en 8 appel- 
bomen.
In 2020 werd van sommige bomen 
al een behoorlijke oogst gehaald en 
moest zelfs gedund worden om de 
bomen niet te zwaar te belasten. 
De hoogstambrigade is een groep 
vrijwilligers die wil leren snoeien en 
de hoogstamtraditie in de Betuwe in 
stand wil houden. Van het fruit wordt 
ook sap geperst en verkocht bij het 
fruitwinkeltje van Piet van der Woerd 
op de Markt.

Omzien naar elkaar is een initiatief van Beusichem Leeft! en de Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond

Protestantse Gemeente
Beusichem-Zoelmond

www.beusichemleeft.nl www.kerkbeusichemzoelmond.nl

BZS biedt kinderen uitlaatklep coronatijd 

Lockdown of niet, op de velden van BZS trainden kinderen lekker door. 
Zeker met gesloten scholen waren trainingen een belangrijk uitje voor 
veel kinderen. De club heeft zeker een belangrijke maatschappelijke 
rol gespeeld, zegt voorzitter Louis de Koning. Binnen de club is alles 
opgepakt om kinderen bezig te houden. Zo stonden de kleinsten vaak 
zaterdags toch tussen de lijnen voor onderlinge toernooitjes. 

Tuurlijk, clubs hebben het lastig zonder kantine-inkomsten, maar BZS 
draait redelijk met steunmaatregelen. De club had door kunstgrasvel-
den juist hogere lasten de laatste twee jaar, maar het steunpakket voor 
verenigingen is voldoende. “Maar het moet geen jaar meer duren, dan 
krijgen we ook problemen.”  

Aanpak bewegingsachterstand
Door stilgelegde competities ging BZS kijken naar nieuwe activiteiten. 
Bijzondere nieuwe activiteiten. Zo komen twee sportstudenten 10 we-
ken lang 9 tot en met 12-jarigen motoriektraining geven. Eén traint ook 
PSV-jeugd, weet De Koning. 

Veel kinderen hebben een bewegingsachterstand blijkt uit tests in Ne-
derland en Beusichem. Kinderen hebben op de Prins Willem Alexander 
school een bewegingstest en score gehaald. Op initiatief van BZS komen 
studenten sportleraar in de kantine op velden van BZS de PWA-leerlin-
gen les geven. Louis: “Ik ben er trots op dat BZS de combinatie heeft ont-
wikkeld van het programma voor scholen en club. Dit wordt uitgerold 
naar andere plaatsen in Buren.” Even trots is De koning op een bewe-
gingsprogramma voor peuters en een nieuw mini’s team. (4-6 jarigen).  

Snoeien van de dorpsboomgaard

Nieuw team van BZs: De mini’s


