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Pasen
Na die dag van duisternis,
oneindig diep verdriet,
gingen de vrouwen nog eenmaal
op weg, naar hem die hen
het liefste was.
Hun hart was zwaar als steen
omdat hij het leven liet.
Op weg naar het verzegeld graf,
een eenzaam gaan,
werd hun hart licht en om hen heen
zijn stem: “Raak mij niet aan.
Het graf is leeg.
Zeg aan mijn vrienden dat
ik leef, zeg het iedereen.”
Daar op die plek kreeg toekomst naam
de mensen moed,
werd het gewicht van angst en duisternis
weerlegd met licht,
in het vertrouwen
dat wat Gods hand boetseert
zijn afdruk draagt voorgoed.
Jeanette van Osselen
(www.scheppingvieren.nl)
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De opstanding
De vraag naar de opstanding uit de
doden is een vraag die de eeuwen
door mensen heeft beziggehouden:

Tekst:
Wim Everts Illustraties:
aangeleverd

Is er een leven na de dood?
Als je de verschillende Bijbelteksten over ‘opstanding’ en ‘leven na de dood’ bestudeert,
dan ontdek je dat er in de Bijbel sprake is van
een voortgaande ontwikkeling. In de oudere
gedeelten van de Bijbel wordt er gesproken over
het sterven gaan als een afdalen in het dodenrijk.
Het oude Bijbelse wereldbeeld bestaat uit drie
gedeelten (zie afbeelding): wij leven op de aarde,
met boven ons de hemel waar God woont, en
onder ons het dodenrijk met haar poort waar je
doorheen moet als je sterven gaat. Je leeft daar
een schimmig bestaan.
Zo horen wij Jacob zeggen als hij het bericht krijgt
van het overlijden van zijn zoon Jozef: ‘Ik zal rouw
dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk
afdaal’ (Gen. 37: 35). En in Psalm 30 is iemand
aan het woord die ernstig ziek was, hij daalde af
in het dodenrijk maar toch genas hij. God had
hem uit het dodenrijk omhooggetrokken.
Toch is er in het Oude Testament een begin van
het geloof in de opstanding. Zo horen wij de
dichter van Psalm 139 zeggen: ‘Klom ik op naar
de hemel - U tref ik daar aan, lag ik neer in het
dodenrijk - U bent daar.’ Ook in het dodenrijk is
God niet afwezig. En juist dat is de grond van de
hoop dat ook de dood geen grens kan stellen aan
de macht van God, dat daarom de dood niet het
einde is.
Het geloof in de opstanding is in het Oude Testament niet volop aanwezig, het is veeleer een
gefluisterd geheim. Psalm 139 is hierin een
belangrijke getuigenis. Het is een paaspsalm.
Wat voor rol speelde het geloof in de opstanding in de tijd van Jezus? Eén van de toen meest
invloedrijke groeperingen is die van de Sadduceeën. Het zijn de aristocraten, vaak priesters.
Zij moeten niets hebben van allerlei nieuwe
inzichten. Zo geloven zij niet in de opstanding.
Ze stellen dat er in de vijf boeken van Mozes niet
over gesproken wordt.
Ze weten dat Jezus wel in de opstanding gelooft
en daarom leggen ze aan hem een concreet geval
voor, om daarmee het geloof in de opstanding
belachelijk te maken. Het verhaal staat in
Luc. 20: 27-40. Het gaat over een vrouw die zeven
mannen heeft gehad. Die zijn allemaal gestorven.
Hun vraag aan Jezus is: Als deze vrouw dan ook
sterft, van wie zal ze dan zijn als er een opstanding van doden is? Jezus vindt dat zij dwalen en
dat zij de Schriften niet kennen en ook de macht
van God niet. Wat Jezus hen in zijn antwoord
duidelijk wil maken is dat het opstandingsleven
heel anders is dan ons leven hier en nu. Het is
geen voortzetting van ons oude bestaan. Het
is zo anders dat wij het ons niet eens kunnen
voorstellen. Het antwoord dat Jezus geeft aan
de Saddu
ceeën is eigenlijk heel eenvoudig. Hij

Lay-out voorpagina: Ben Lammers

verwijst naar het moment waarop God bij de
brandende braamstruik zich aan Mozes bekendmaakte als de God van Abraham, Izaäk en Jakob.
Deze waren toen allang gestorven, en toch
spreekt God over hen als over levenden! Er wordt
niet gezegd dat God de God van Abraham, Izaäk
en Jacob wás, maar dat Hij hun God ís! Voor God
leven zij allen! God is niet een God van doden,
maar van levenden!
Dat er leven na de dood is, ligt niet aan de mens
omdat de mens iets onsterfelijks in zich zou
hebben. Dat er leven na de dood is, ligt alleen
aan God. Voor God leven zij allen, zegt Jezus. God
is het die ons vasthoudt, ook als wij sterven gaan.
Alleen dat is de grond van onze hoop.
Het opstandingsleven is heel anders dan ons
aardse leven nu. Toch is het ook weer niet zó
anders dat onze menselijke identiteit verloren zal
gaan. We worden in de opstanding niet opeens
iemand anders. Ons leven is dan niet meer hetzelfde, maar we blijven nog wel dezelfde. Ons
menselijk leven, met alles wat ons leven zin gaf
en waardevol maakte, zal niet worden uitgewist,
maar zal in Gods toekomst vernieuwd en voleindigd worden en zo haar bestemming vinden.
De evangelieverhalen lopen uit op de opstanding.
De weg die Jezus ging eindigt niet in het duister
van de dood, maar gaat door lijden en dood heen
naar het licht van de opstanding. Deze zo diep
vernederde mens die er helemaal voor anderen
was, die mensen tot het einde toe heeft liefgehad, is door God opgewekt uit de dood en mag
leven in Gods eeuwig licht.
Met dit bericht van de opstanding gaan de volgelingen van Jezus de wereld in. Zo heeft ook
Paulus, waar hij ook kwam, het evangelie van de
opstanding verkondigd. Voor Paulus staat of valt
het christelijk geloof met de vraag of Jezus uit de
dood is opgestaan.
Natuurlijk gaat het er in de opstanding niet om
dat een levenloos lichaam opnieuw tot leven
wordt gebracht. Voor Paulus is de opstanding
geen terugkeer naar ons aardse bestaan, maar
eerder een doorbraak naar een ander, een nieuw
bestaan bij God.
In een van zijn brieven gebruikt Paulus het beeld
van het graan: de korrel valt in de aarde en vergaat. Maar uit die korrel die vergaan is, groeit
de nieuwe halm. God geeft er een nieuwe vorm
aan. Zo is het ook met de opstanding. Ons aardse
leven moet eerst vergaan om vervolgens door
God tot een nieuw leven opgewekt te worden. Als
Paulus spreekt over een lichamelijke opstanding,
dan bedoelt hij wel een lichamelijkheid van een
andere orde. Paulus maakt onderscheid tussen

natuurlijke en geestelijke lichamen (1 Cor. 15: 44).
Wij hebben een natuurlijk lichaam dat sterven
moet. En wat opgewekt wordt, is een geestelijk
lichaam. De Griekse cultuur waarin Paulus leefde
kende een scherpe tegenstelling tussen het geestelijke en het lichamelijke.
Voor de Grieken was een geestelijk lichaam een
onmogelijkheid, voor hen was het zoiets als een
vierkante cirkel. Maar Paulus ziet de opstanding
als een transformatie van het natuurlijk lichaam
naar een nieuwe lichamelijkheid dat geheel en al
door de Geest van God geregeerd wordt.
In de begintijd van het christendom was de
Griekse cultuur de dominante context waarbinnen het christelijk geloof zich moest ontwikkelen. De huidige context is die van de natuurwetenschap. Een filosofische stroming die in onze
tijd veel invloed heeft, is die van het ‘atheïstisch
materialisme’.
Volgens de aanhangers van deze stroming is het
enige wat bestaat: materie en energie in de vier
dimensies van ruimte en tijd. Volgens hen is alles
in een blind toeval ontstaan en niet volgens een
bepaalde bedoeling. Het heelal is doelloos. Er
bestaat ook niet zoiets als een menselijke ziel.
‘Wij zijn ons brein’ (Dick Swaab). Ons menselijk
bewustzijn is maar een toevallig bijproduct van
de evolutie, omdat het blijkbaar voordelig is in de
strijd om te overleven. Wat voor ons wezenlijke
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Overdenking

Pasen
Grenzen verleggen
God,
We weten vaak niet
waar de grens ligt
tussen wat je kunt zien
en wat je moet geloven.
Konden we u maar zien met onze ogen,
dan zou geloven in u
een stuk makkelijker zijn.
God,
Het verhaal van Pasen
stelt ons op de proef:
een mens die opstaat uit de dood,
dat is toch bijna niet te vatten?

waarden zijn, zoals liefde, schoonheid, waarheid
en goedheid, zijn producten van onze hersencellen en bestaan in feite niet. Het zijn illusies.
Ons leven wordt uiteindelijk beheerst door toeval
en onpersoonlijke natuurkrachten. Wij leven in
een koud en onverschillig heelal, dat onbewogen
blijft onder alles wat ons overkomt. Dit leven is
alles wat er is. Uiteindelijk dooft alles uit en is er
geen hoop, geen toekomst.
Het geloof in de opstanding gaat hier tegenin.
Het zegt niet alleen dat de oorsprong van ons
bestaan bij God ligt, maar ook onze bestemming.
Ons bestaan is een bedoeld bestaan. Het gaat
met onze wereld ergens naar toe! Het geloof in de
opstanding gaat ervan uit dat de hele evolutie en
wordingsgeschiedenis van het heelal gericht is op

het ontstaan van het bewustzijn. Dat er bewuste
wezens zullen zijn, zoals wij, mensen met een ziel,
met wie God in relatie kan treden. Het heelal is
aangelegd op de verwerkelijking van waarden
als liefde, schoonheid, waarheid en goedheid.
Waarden die blijven. Wij leven in een wereld die
bezield wordt door de scheppende kracht van
God, een wereld die oneindig veel rijker, hoger en
dieper is dan wij ooit met ons verstand bevatten
kunnen.
Het geloof in de opstanding is daarom geen
goedkope troost voor het hiernamaals, maar
het is een opwekking om dit leven en deze aarde
lief te hebben, omdat God met geen andere dan
deze wereld een toekomst voor heeft. We mogen
gaan naar het licht, een hoopvolle toekomst
tegemoet.

En toch ...
Een mens die opstaat
om een ander te beschermen,
te helpen of te bevrijden,
daar kunnen we ons wél iets bij voorstellen!
God,
Geef ons het lef
om onze grenzen zo te verleggen
dat we – als het nodig is –
over onze eigen angst heen durven stappen
en voor een ander opkomen.
Geef ons de kracht
om als bevrijde
en bevrijdende mensen te leven!

Greet Brokerhof-van der Waa

Op weg naar Pasen
‘Op weg naar Pasen’ is een boekje waarmee je in acht

in dit KerkVenster. De volledige versie vanaf Palmzondag t/m

stappen op weg naar Pasen kunt gaan. Het is gemaakt

Pasen staat op onze website. U kunt het eventueel printen.

door het Nederlands Bijbel Genootschap en is bedoeld

Naast Bijbelteksten voor elke dag in de Stille Week, uit de

voor ouders en kinderen om zich samen in de ‘Stille Week’

‘Samenleesbijbel’, staan er ook ‘weetjes’ in over diverse

voor te bereiden op Pasen. Het boekje is helaas helemaal

gebruiken en uitdrukkingen die met Pasen te maken hebben.

uitverkocht. Dat bracht de redactie van KerkVenster op het

Ook staan er knutselvoorbeelden in, puzzels of een spelletje.

idee om vanaf Witte donderdag de pagina’s af te drukken

De pagina’s staan verspreid in dit KerkVenster.
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bredevoort
BREDEVOORT

Collectes en giften

ds. Ada Endeveld

Via Alie Blekkink ontvangen € 5,00.

Koppelstraat 40
7126 AJ Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@pkn-bredevoort.nl

Zieken

Op 9 april viert mevr. M. Wouters, Ambthuiswal
1-8, haar 90e verjaardag. Van harte gefeliciteerd
en een gezellige dag gewenst met allen die u lief
zijn.

Mevrouw Ruessink-Wevers is weer thuis na een
verblijf in het ziekenhuis. We wensen haar veel
sterkte toe.
Mevr. G. Boswinkel heeft met goed gevolg een
operatie ondergaan en wacht nu op de uitslagen.
We wensen haar een spoedig herstel toe.
We willen iedereen die behandelingen ondergaat,
geopereerd of herstellende is en zij die in zorg
instellingen verblijven veel kracht toewensen. We
wensen ook de mantelzorgers en anderen die
meeleven met een zieke al het goede toe.

Wijkavond

Spiegelbeesten

In wijk 3 (Klooster, Barlo, Hollenberg, Aalten)
zijn er twee geslaagde wijkavonden geweest. De
deelnemers was gevraagd iets belangrijks mee te
brengen. Daar hebben we over gesproken. Zoals
te verwachten was, nam men heel verschillende
dingen mee. Van oude portemonnees tot (foto-)
boeken, van een sleutel om een melkbus open te
maken tot een parfumflesje. De verhalen waren
natuurlijk het mooist. Voor de mensen van de
laatste groep: bijgaande foto is van het Bijbeltje
dat ik van mijn oma kreeg. Op de avond zelf
had ik het verkeerde heel kleine Bijbeltje meegenomen. Aan de punaise is te zien hoe klein het is.

In februari zijn de mensen die actief waren in
het jeugdwerk uitgenodigd voor een avond met
`spiegelbeesten`. Willien van Dam stelde ons voor
aan verschillende dieren met verschillende karaktereigenschappen. Zo staat de dromedaris voor
uithoudingsvermogen en lasten dragen, de leeuw
voor leiderschap en de giraf voor overzicht. Een uil
wijst op wijsheid en een havik voor je mond open
doen. De steenbok geeft grenzen aan. De dieren
hebben eigenschappen die mensen ook kunnen
of zouden willen hebben. Daarover zijn we op een
speelse manier aan het nadenken gezet.
Inge de Ruijter en Ada Endeveld

Wij feliciteren

Beheerder ’t Koppelhuis
Wima Kleinhesselinkvan Rootseler,
Pater Jan de Vriesstr. 64,
7126 BM Bredevoort,
tel. 06-255 70 229,
tel. ’t Koppelhuis:
0543-45 15 03
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl
Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-47 11 54
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl
Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-45 19 43
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Lied voor de veertigdagentijd
(melodie lied 558)
D
 eze veertigdagentijd
worden wij weer ingewijd,
naar het paasgeheim geleid.
Kyrie eleïson

Palmzondag
6. N
 u zijn mensen nog heel blij,
Hosianna, roepen zij.
Morgen slaat de stemming om
Kyrie eleïson

Pasen en Palmpasen
Met Pasen speelt koperensemble Mellow Brass. Organist is Jan Stronks. We hopen veel bekende paasliederen te zingen op paasmorgen. Een week eerder, op Palmpasen, zingen we het lied van de veertigdagentijd voor het laatst. Voor de kinderen in de kindernevendienst is er op 25 maart gelegenheid om
palmpaasstokken te maken.
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OP WEG NAAR PASEN

Als kinderen andere wegen gaan

Tekst: ds. Freerk Hovinga

Er zijn ouders die zich schuldig voelen als hun kinderen niet meer naar de kerk gaan
of zelfs zeggen niet meer te geloven. Heb ik het verkeerd gedaan, vragen ze zich af.
Had ik ze anders moeten opvoeden? Had ik hen nog meer van het christelijke geloof
mee kunnen geven? Natuurlijk is het wel eens goed om terug te kijken, om te zien
wat er goed ging in de opvoeding van je kinderen en wat er niet goed ging.
Maar schuldgevoelens daarover zijn zelden vruchtbaar. Wat helpt dan deze
ouders in hun zorg en verdriet, omdat hun kinderen andere wegen gaan?
Wat niet helpt, is dat het verdriet wordt weggepoetst, door anderen of door de ouders zelf. De zorg
over kinderen wordt niet serieus genomen als wordt
gezegd: ‘Ach, je kinderen zijn toch verder goed
terecht gekomen.’ Of: ‘Er zijn meerdere wegen die
naar Rome leiden.’ Of nog een andere reactie: ‘Mijn
kinderen proberen zo goed mogelijk te leven. Ze
zetten zich in voor anderen, helpen andere mensen
waar ze maar kunnen en leven heus niet alleen voor
zichzelf.’ Hoe belangrijk dit ook is en hoe christelijk,
het neemt niet weg dat er ook zorg is omdat hun
kinderen zeggen niets meer te geloven.
Maar wat helpt dan wel? Een poosje geleden herlas
ik een boek van ds. Margriet van der Kooi en dr.
Wim ter Horst: ‘Als kinderen andere wegen gaan’.
Ze hebben bewust niet gekozen voor de titel ‘Mijn
kind gelooft niet meer’. Daarover gaan we niet. Wij
weten niet hoe het zit tussen je kind en God. We
moeten terughoudend zijn om daar een mening of
oordeel over te hebben. Geloven valt ook niet samen
met kerkgang. Er is veel gelovigheid buiten de kerk
om, ook onder jongeren. Dat wordt uit allerhande
onderzoeken steeds weer bevestigd.

Als er niet gesjoemeld is met de liefde die je aan je
kinderen hebt gegeven, dan hoef je je zelf als ouder
niets te verwijten. In de liefde die je geeft aan je kinderen, ben je voor hen een voorbeeld. Zelfs zonder
het zelf te weten, stralen opvoeders in hun liefde iets
van de liefde van Christus uit. Maakt het dan verder
niet uit wat ouders doen en gedaan hebben? Jawel,
dat maakt uit, maar als het gedaan is uit liefde, dan
geeft dat ook lucht en ruimte. Een schuldgevoel zit
alleen maar in de weg.
Eén van de meest bekende verhalen uit de Bijbel
is het verhaal over de Verloren zoon (Lucas 15). Ik
noem dat verhaal nu niet om over verloren kinderen
te praten. Dat oordeel past ons niet en komt ook
niet overeen met de strekking van dit verhaal. Kinderen moeten een keer het ouderlijk huis verlaten,
daarover gaat het verhaal wel. Vooral de houding
van de Vader is belangrijk. Hij laat zijn zoon gaan,
maar Hij verbreekt niet zijn verhouding met hem. Hij
zet een lamp in het raam, hij houdt de wacht en zijn
ogen zoeken steeds de horizon af om te kijken of
zijn zoon weer thuiskomt. En de zoon blijft zijn zoon,
altijd.

Vertaald naar onze tijd betekent het verhaal voor
ons het volgende: Geef elkaar de ruimte om eigen
wegen te zoeken, maar houd het contact gaande.
Laat het niet escaleren op het feit dat jullie wegen
anders lopen, ga met elkaar in gesprek. Dat is ook
één van de kernzinnen van dit boek: het is van
wezenlijk belang dat het echte gesprek, de dialoog,
gaande blijft. Gesprek is wat anders dan discussiëren
over wie er gelijk heeft, elkaar vliegen afvangen. Het
is goed dat ouders en kinderen elkaar gunnen dat
ze zijn zoals ze zijn. Het gesprek over het geloof en
andere levensvragen wordt daardoor niet overbodig,
maar juist mogelijk. Het is belangrijk dat ouders hun
kinderen ruimte geven om andere wegen te gaan,
ook al zijn ze het met die keuzen niet eens.
Nog een verhaal wordt genoemd in dit boek: Het
gaat over de jonge Samuël die door God geroepen
wordt. Het verhaal begint met een kort zinnetje: Nog
was de lamp van God niet uitgegaan (1 Sam. 3: 3).
Dat zinnetje betekent zoiets als dat God er ook nog
is. Het hangt niet allemaal van jezelf af. God gaat
een weg met mensen. Ouders zijn nodig, maar ze
zijn niet alles bepalend.
Het boekje eindigt met verhalen van hoop, zoals
het volgende: Een vader probeerde zijn kinderen iets
mee te geven waarvan hij hoopt dat ze daar later
nog iets aan zullen hebben. Hij leert hen Psalm 23
over de Heer die een herder is. Later, op een moeilijk
moment in het leven van zijn zoon, komt deze Psalm
plotseling weer boven. Die woorden uit de Psalm en
van zijn vader geleerd gaven hem kracht en steun.
Soms is er lang geleden iets gezaaid, dat lange tijd
verborgen is gebleven, maar dat toch niet voor niets
gezaaid is.
Bron: KerkenWerk Winterswijk
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NL84.RABO.0380.2128.38
Diaconie
Ludgerstraat 64, 7121 EM
Bankrek.nr:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
Geert Kobus,
Markerinkdijk 34, 7122 RK,
tel. 0543-45 20 26 /
06-207 521 80,
kobus.geert70@gmail.com
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat,
tevens voor vervoer
Willy Stronks-Sikking,
tel. 0543-47 40 05
Missionair en Diaconaal
Werk (MDW)
Bankrekeningnummer:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. MDW Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat
Kerkradio
Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
tel. 0543-47 54 50
Collectemunten
Elke eerste vrijdag van
de maand van 17.00 tot
18.30 uur in zaal 2 van de
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
te Aalten (hoofdingang)
Of via bestelformulier
via het Kerkelijk Bureau
Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl
Beamteam
Erwin Rademaker
Grote Maote 164
beamteampknaalten@
gmail.com

Beroepingscommissie nog druk op zoek
Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van 27 februari 2018

bredevoort

Gerard Helmink overdenkt Psalm 7: 9:

‘Heer doe mij recht want ik ben

rechtvaardig en oprechtheid is bij mij.’
Hij opent daarna met gebed.

Preekconsent
We willen voor iedereen dezelfde regels hanteren
en houden ons daarom aan de kerkorde dat er
in Aalten gepreekt kan worden nadat een preekconsent is afgegeven. Hierdoor geeft men aan
dat men de leer van de protestantse kerk kent
en deze op de juiste manier kan verwoorden.
Voor Jan Willem Hengeveld wordt binnenkort het
preekconsent aangevraagd.

Geluidsprobleem
Het geluidsprobleem bij kerkbeeld is bekend en
heeft de aandacht van het multimediateam.

Verslag gesprek groep Oude Helenakerk
met afgevaardigden
De groep Oude Helenakerk wil een garantie dat
de erediensten er gehandhaafd blijven en willen
de kerk en Elim energieneutraal maken.
Gerard Helmink legt uit dat het besluit van de
grote kerkenraad niet veranderd is. Het besluit is
genomen om te onderzoeken of de Oude Helena
kerk in een andere beheersvorm beschikbaar
gehouden kan worden voor erediensten. Er is niet
besloten om de kerk af te stoten.
De groep Oude Helenakerk trekt naast de
kerkrentmeesters op om een ander plan uit te
werken. Het uitgangspunt van de groep is om de
kerk in bezit te houden. Ze krijgen geen mandaat
maar mogen wel informatie opvragen en plannen
uitwerken. Via de officiële weg, kleine kerkenraad
etc., kan dit leiden tot een herziening van de
opdracht aan de kerkrentmeesters. Het wordt toegejuicht dat mensen willen meedenken.
Het besluit voor de Oude Helenakerk is erg ruim
en biedt ruimte voor verkoop of een andere
beheersvorm, zoals overdragen aan een stichting
of wel eigenaar blijven en een stichting die het
beheert en de exploitatie op zich neemt. Er is een
verschil met de Oosterkerk, waar we nu al dicht
bij een verkoopvoorstel zijn met een passende
bestemming.
De groep wordt als een adviesgroep gezien die
erg betrokken is bij de Oude Helenakerk en een
oplossing probeert te vinden voor ons gezamenlijk probleem.

Beroepingscommissie predikant - voortgang
Sinds augustus 2017 wordt gezocht naar een
nieuwe predikant (1 fte) onderverdeeld in 0,5 fte
voor de jeugd (leiding geven aan de jeugdwerkers
en vervanging van Marten Jan Kooistra), 0,3 fte
voor de (Regenboog-)diensten en 0,2 fte voor

pastoraat (Barlo-Dale). Veel werk is inmiddels
verzet, met drie kandidaten zijn gesprekken
gevoerd, ook zijn personen direct benaderd en
is er een speeddate geweest. Dit vele werk heeft
op dit moment nog niet geleid tot een positief
resultaat, maar de beroepingscommissie geeft de
moed niet op en is nog steeds drukdoende met
de zoektocht naar een nieuwe predikant. Er wordt
gezocht naar kwaliteit en dat gaat boven snelheid. Wij wensen de beroepingscommissie hierbij
kracht en wijsheid toe.

Gebouwen - voortgang
Er is overleg geweest met Christengemeente de
Meiberg over de Oosterkerk. Ze zijn zeer enthousiast, hebben rondgekeken, de bouwmogelijkheden bekeken, de culturele aspecten besproken
met de burgerlijke gemeente en zijn in overleg
met de eigen achterban. In maart verwachten we
een besluit van hen. Er is een asbestinventarisatieonderzoek en een bodemonderzoek. Nog nodig
is een taxatierapport door het Kantoor Kerkelijke
Goederen, een vereiste bij verkoop.
Als de onderhandelingen positief afgerond
worden, komt een voorstel van de kerkrentmeesters in de kleine kerkenraad. Het voorgenomen
besluit komt dan in de grote kerkenraad ter
bespreking. Dan is een gemeenteavond nodig om
de gemeente over het definitieve besluit te informeren, en vervolgens wordt de beslissing bij stemming genomen in de grote kerkenraad.
Voor ons geldt dat geloof niet om het gebouw
gaat. We zullen moeten zoeken naar wat ons in
het geloof samenbindt, en dat moeten uitstralen.
Meegedeeld wordt dat de bovenverdieping van
Elim nu verhuurd is aan studiehuis Aalten. Twee
vergaderruimten zijn nog beschikbaar ‘s avonds
voor de kerk. Als Elim bezet of te klein is, kan nu
ook donderdags in Zuid vergaderd worden, na
overleg met Ger-Jan Voerman. De bedoeling is
om met een digitale agenda te gaan werken.

Inkomsten
Het lijkt erop dat de kerkbalansbegroting van
€ 680.000 gehaald wordt. De inkomsten uit collectes zijn iets gestegen.

Nieuwe scriba
Dick Jansen is bereid om vanaf begin juni het scribawerk te verzorgen. Gezocht wordt nog naar een
tweede scriba.

Sluiting
Jan Hordijk leest voor uit de 40-dagentijdkalender
van Kerk in Actie: ‘Gelukkig de mens die aandacht
schenkt en die aandacht ontvangt.’
Gerard Helmink, voorzitter
Wim Bulsink, tijdelijk scriba
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Voorlopige opbrengst
kerkbalans PGA
In de maand januari is de actie kerkbalans 2018
gehouden. Na inlevering van de enveloppen in
de maand februari zijn de toezeggingen voor het
jaar 2018 op dit moment € 664.000. Nog niet
alle enveloppen zijn binnen, zodat het bedrag nog
licht kan stijgen.
In de begroting was een bedrag van € 660.000
opgenomen. Wij zijn dan ook blij dat, dankzij
het werk van de vele collectanten, die de enveloppen hebben rondgebracht en opgehaald, dit
bedrag werd toegezegd. Hartelijk dank hiervoor.
Tevens willen we de mensen bedanken die hun
antwoordenvelop zelf bij de collectant hebben
teruggebracht, omdat dit de collectant veel werk
bespaart!
De digitale toezeggingen bleven helaas nog
achter bij onze verwachtingen, het waren er 110.
Daar het steeds moeilijker wordt om collectanten te vinden, willen wij de komende jaren
hier meer gebruik van maken. Niet alleen omdat
er dan minder collectanten nodig zijn, achter
de schermen levert dit een nog groter voordeel
op omdat er veel minder ‘handwerk’ aan te pas
komt.
Bij de diaconale rondgang zal er dan ook op
ingezet worden om de toezegging zo mogelijk
digitaal te doen.
Namens college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek

Verkoop collectemunten
Op vrijdag 6 april 2018 is er van 17.00 uur tot
18.30 uur weer collectemunten-verkoop in de
Zuider
kerk. Natuurlijk kunt u ook bestellen via
onze webshop op www.kerkvenster.nl. Ook liggen
er bij de uitgang van de kerken bestelformulieren.
Munten worden gratis bij u thuisbezorgd!

Collectes en giften
Via Gea Hogenkamp € 50,00 voor de diaconie
en € 50,00 voor de kerk.

Giften PBD
Via Eva Tjoelker € 5,00, Thea Stronks € 40,00,
Annie Houwers € 20,00, Ina te Hennepe € 10,00,
Dinie Hogeweg € 5,00 en via Dinie Wink € 25,00.

Pasen in het hart
van Aalten
- Zie pag 11 -

8

De Samaritanen
Tekst: Tijme J. Bouwers - Foto: aangeleverd

Prof. Pieter van der Horst
hield op 6 maart jl. een lezing over de Samaritanen
De bima is ingeklapt om zoveel mogelijk stoelen te kunnen
neerzetten in de synagoge. Fop van Wijk opent namens de
commissie ‘Kerk en Israël’ de drukbezochte bijeenkomst en
meldt in zijn openingswoord dat de Samaritanen voorkomen
bij koning Omri, dat Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw en dat we de
Samaritanen vooral kennen van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.
Prof. Van der Horst begint zijn lezing met te zeggen
dat het ontstaan van de Samaritanen moeilijk te
reconstrueren is. Pas 15 eeuwen na hun ontstaan is
er de eerste geschreven Samaritaanse bron. Joodse
bronnen zijn veel ouder maar zijn geschreven
vanuit een vijandige houding. Beide bronnen zijn
onbetrouwbaar. Er is een Joodse theorie die zegt
dat, toen de Assyriërs in de 8e eeuw voor Christus
het noordelijk koninkrijk veroverden, Assyrische
kolonisten de plaats van de weggevoerde Joden
innamen. Die kolonisten waren polytheïsten maar
gingen ook de God van Israël aanbidden. Volgens
de Joodse opvatting stammen de Samaritanen
van deze kolonisten, van deze religieuze ratjetoe,
af. Je kunt ze maar beter mijden.
De Samaritanen zeggen dat ze regelrechte
afstammelingen zijn van de Israëlieten in het
Noordrijk, van de stammen Efraïm en Manasse.
De Judeeërs, de Joden, zijn afvalligen. De tempel
in Jeruzalem had er nooit mogen staan. In de
Thora komen Jeruzalem en Sion nergens voor.
In Deuteronomium 27: 4 staat dat op de berg
Garizim bij Sichem een altaar voor God moet
worden gebouwd. De Joden zeggen dat een altaar
op de berg Ebal moet worden opgericht. De Samaritanen beweren dat de Joden de tekst hebben
vervalst.
Prof. Van der Horst noemt drie argumenten die
voor het gelijk van de Samaritanen pleiten. De
Samaritanen noemen zichzelf niet zo maar kinderen van Israël. Ze erkennen alleen de Thora, de
eerste vijf boeken van het Oude Testament. De
basis van hun geloof in God is de Bijbelse openbaring. Hun Godsbewijs is kosmologisch. God troont
in de hemel, over God wordt niet in mensvormige
termen gesproken. Ze vereren Mozes nog meer
dan de Joden. Mozes was al voor de Schepping bij
God aanwezig en is naar de aarde gezonden om
het volk Israël te bevrijden en de Thora te openbaren. Mozes is voor hen de enige profeet, alle
andere profeten worden door hen resoluut afgewezen en zijn dus valse profeten.
Ze hebben net als de Joden synagogen. Ze doen
hun schoenen uit en er zijn geen banken of stoelen
maar alleen tapijten.
Aan het eind der tijden komt de Taheb, hij die
terugkeert, wiens komst volgens Deut. 18 te verwachten was. De Taheb zal Gods vijanden verslaan,
de hele wereld aan zich onderwerpen en de Samaritanen definitief van hun onderdrukkers bevrijden.
De Taheb zal 120 jaar leven en na zijn dood zal de
wederopstanding der doden en het laatste oordeel
plaatsvinden. De goeden gaan naar de Hof van
Eden, het paradijs, en de slechten naar Gehenna,
de hel, waar ze met vuur gestraft zullen worden.
De definitieve scheiding tussen Joden en Samaritanen kwam in de 2e eeuw voor Chr., toen de

Joodse koning Johannes Hyrcanus, Makkabeeër,
de stad Sichem (Nablus) en het heiligdom op de
berg Garizim verwoestte. De toegenomen spanningen tussen Joden en Samaritanen waren aanleiding voor een Samaritaanse diaspora, die al in
de 4e eeuw voor Christus begon en geduurd heeft
tot aan het van de 17e eeuw na Christus. Eerst in
Syrië en Egypte, later ook in Griekenland, Turkije,
Sicilië. In Thessaloniki is een Samaritaanse tempel
opgegraven.
Toen het Romeinse rijk in de 4e eeuw christelijk
werd, had dat voor de Samaritanen rampzalige
gevolgen.
In de 6e eeuw was er een opstand tegen keizer Justitianus, waarbij onder de christenen een slachting
werd aangericht. De Byzantijnen kwamen terug en
richtten een nog grotere slachting aan. Een bron
spreekt van 100.000 gesneuvelde Samaritanen,
maar dat lijkt sterk overdreven. Aan het eind van
de 6e eeuw waren er weinig Samaritanen meer.
In de 7e eeuw kwamen de moslims, die met
vreugde werden begroet. Slechter dan onder de
christenen kon het niet gaan. De Samaritanen
claimden het ‘volk van het boek’ te zijn, maar de
moslims geloofden dat niet. Fysieke onderdrukking
door de islam volgde. In de eeuwen daarna bleef
het kwakkelen voor de Samaritanen.
In de 16e eeuw gingen Europese reizigers zich
interesseren voor de Samaritanen. Ze kochten
handschriften en in 1538 verscheen er een studie
over hen. Reisverslagen werden geschreven, maar
het aantal Samaritanen nam af. In het begin
van de 20e eeuw waren er nog maar 150. Een
Amerikaanse christelijke zakenman en filantroop,
E.K. Warren, bouwde voor hen in Nablus een school
en een ziekenhuis en kocht kunstvoorwerpen en
handschriften. De Britse mandaatperiode, 19181948, was een relatief goede periode, hun aantal
verdubbelde. Ze kwamen in aanraking met seculiere Joden die geen religieuze vooroordelen
hadden. Wat hen verenigde was een gemeenschappelijk vijand: de Arabische moslims.
Er was in de kleine gemeenschap veel inteelt, met
alle gevolgen van dien. Een chronisch mannenoverschot, en veel mannen waren doof aan een
oor. Een Joodse geleerde, Jitschak Ben-Zvi, bevorderde dat de Samaritanen mochten trouwen met
Joodse vrouwen. Dat werd juridisch geregeld. De
Joodse vrouwen moesten zich wel tot het Samaritaanse geloof bekeren.
Na de stichting van de staat Israël in 1948 ging
een groot deel van de Samaritanen wonen in
Cholon, ten zuiden van Tel Aviv. Ook in Nablus,
het vroegere Sichem, bleven ze wonen. Dat kwam
in 1967 onder Israëlisch bestuur, 25 gezinnen verhuisden naar Cholon. Thans is de gemeenschap
ongeveer 775 personen groot.

De professor vraagt zich af of de Samaritanen
bestand zullen zijn tegen de moderne tijd. Hun
jongemannen doen drie jaar dienst in het Israëlische leger, een volstrekt seculiere omgeving. Hun
achilleshiel is hun volstrekt fundamentalistische
opvatting van de Thora. Moderne opvattingen
lijken onvermijdelijk, met alle gevolgen van dien.
Een bekende zanger, Neil Tsedeka, is Samaritaan.
Hij moest kiezen, of zanger, of leven volgens de
Samaritanen. Hij koos voor een bestaan als zanger
en werd in de ban gedaan.
Toch blijft de professor optimistisch. De Samaritanen hebben een wonderlijke veerkracht.

Na de lezing is er gelegenheid
vragen te stellen.
•
Er worden vergelijkingen gemaakt tussen de
Amish en de Druzen. De professor geeft geen
oordeel, hij is historicus.
•
‘Komt er niemand in opstand vanwege de
strenge regels?’ Er is maar één met gezag,
de hogepriester. Zijn woord is wet, hij kent de
geheimen van God. Hij is de door God aangewezen leider.
• Er wordt een vraag gesteld over de verhouding
tussen Samaritanen en Palestijnen in Nablus.
Er is een Samaritaan lid van het Palestijns parlement geweest. Als je dieper doorvraagt zijn er
wel spanningen.
•
Dan is er een vraag of de Samaritanen, als
ze zo gehecht zijn aan de Thora, niet eerder
bestonden want de Thora is ouder dan de tijd
van de Babylonische ballingschap. Het antwoord
is tweeledig. Er zijn Joden die zeggen dat de
Thora in de 13e eeuw voor Christus aan Mozes
door God is gedicteerd. Vele anderen zeggen dat
de Thora geleidelijk aan is ontstaan en vlak voor
de Babylonische ballingschap zijn definitieve
vorm heeft gekregen. Voor het laatste pleit ook
dat de Samaritanen een 11e gebod hebben: Gij
zult een altaar bouwen op de berg Garizim. Maar
dat is pour besoin de la cause, ofwel nodig voor
de zaak - een gelegenheidsargument.
• Een vraag gaat over de koop van handschriften.
Er is een handschrift waarvan beweerd werd dat
het in de tijd van Mozes zou zijn ontstaan. Toen
geleerden het mochten onderzoeken bleek dat
het in de 19e eeuw na Christus is ontstaan.
• De laatste vraag gaat over de taal van de Samaritanen. De Joden hanteren het Aramese alfabet
van het Hebreeuws. De Samaritanen gebruiken
het Palestijnse alfabet van het Hebreeuws dat
veel ouder is, tot op de dag van vandaag. Ze
hebben een krant die verschijnt in vier talen: het
Palestijnse Hebreeuws, het Joodse Hebreeuws,
het Arabisch en het Engels. Het is geen dagelijks
verschijnende krant.
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Afscheid van
Herman Onnink
Tekst: Arnold Arentsen - Foto’s: Jan Oberink

Vrijdagmiddag 9 maart jl. nam
Herman Onnink afscheid als mede
werker van het kerkelijk bureau.
Dat Herman niet zomaar een medewerker was,
daarvan getuigde wel de toespraak die Jan van
Schijndel hield als voorzitter van de kerkrentmeesters. Er werd hem veel lof toegezwaaid voor
zijn werkzaamheden in de afgelopen tien jaar.
Herman deed zijn werk met veel humor, tact,
slimheid en begrip. Vaak wist hij raad, en klaarde
menige lastige klus.
Zijn beide zonen doken in de geschiedenis van de
buurtsuper die Herman en zijn vrouw runden. Ze
vertelden als twee medewerkers over ‘hun baas’
Herman, en over Herman in zijn latere beroepen
en in hun gezin. Met hun anekdotes hadden ze de
lachers op hun hand, en het gaf wel aan hoe veelzijdig Hermans werkzame leven is geweest.

Ger-Jan Voerman kreeg vervolgens het woord als
collega van Herman in de Zuiderkerk en als zijn
opvolger op het kerkelijk bureau. Ook hij prees
Herman als een zeer prettige collega, en vooral
ook om zijn humor.
Herman bedankte ten slotte iedereen en gaf aan
zijn werk met heel veel plezier te hebben gedaan.
Daarna was er gelegenheid om Herman en zijn
vrouw de hand te drukken.
Herman blijft nog actief als vrijwilliger in zijn zo
langzamerhand ‘tweede huiskamer’, het archief
van de PG Aalten. Enkele jaren terug heeft het

archief een prachtige ruimte gekregen en is door
Herman zelf geheel ingericht en gedigitaliseerd.
Zoekt u iets uit het verleden van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente of de huidige Protestantse Gemeente van Aalten, Herman
kan u voorthelpen. Even een afspraak maken
via archiefpgaalten@kerkvenster.nl en Herman
neemt contact met u op.
Ook de redactie van KerkVenster bedankt Herman
voor de geweldig goede samenwerking. Zijn
oplettendheid en scherpzinnigheid, doorspekt
met humor, kwamen ons vaak van pas.

Meer foto’s in het fotoalbum op de website

Bedankt!
Met veel plezier kijken we als gezin terug op mijn afscheidsreceptie
van vrijdagmiddag 9 maart jl. Het was een heel mooie afsluiting van
een fijne tijd, waar ik nog vaak met plezier aan terug zal denken. Ook
namens Thea, kinderen en kleinkinderen wil ik jullie bedanken voor de
getoonde belangstelling, de attenties en jullie aanwezigheid!
Herman Onnink
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Nieuwe preses synode
Ds. Saskia van Meggelen (1967, Zuidland) is verkozen tot preses van de generale
synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij volgt ds. Karin van den Broeke
op, die de afgelopen vijf jaar preses is geweest.
Liefde voor de Kerk
Ds. Saskia van Meggelen is blij met het vertrouwen dat de generale synode in haar stelt. ‘Ik
houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat
voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk
dienen. Voor mij is dat nu deze plek.’

Werkervaring
Ds. Saskia van Meggelen is momenteel predikant
van de protestantse gemeente Breda. Daarvoor is
zij predikant geweest in ‘s Gravenmoer, Almkerk
en Lopik. Van Meggelen studeerde theologie aan
de TUA-Apeldoorn (CGK) en de ThUK te Kampen.
Ze is afgestudeerd in Kerkrecht, Systematische
Theologie en Nieuwe Testament.
Naast haar predikantschap bekleedt Van Meggelen op dit moment een aantal bestuurlijke
functies: ze is lid CIO-M (contactorgaan in over-
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heidszaken militairen), lid van Kerk & Krijgsmacht,
bestuurslid Seminarium Bond Vrije Evangelische
Gemeenten, lid regiowerkgroep Vacare en kerkvisitator Brabant/Zuid-Limburg.

Overige gekozen leden moderamen
Daarnaast is ouderling Yke Luinenburg (classis
Westerkwartier) gekozen als assessor III in het
moderamen. Hij volgt Adrie Bijl (classis Ede) op.
Als assessor II is ouderling-kerkrentmeester Max
van der Klooster (classis Dordrecht) herverkozen.
Op kerkvenster.nl staat dit artikel ook in een van
de nieuwsblokken. Daar staan ook linken naar
kennismakingsinterviews met ds. Van Meggelen
in de volgende bladen:

•R
 eformatorisch Dagblad: PKN-preses ds. Van
Meggelen: Ik heb een charismatische inslag
•N
 ederlands Dagblad: Bredase predikant gaat
‘grondige verbouwing’ Protestantse Kerk leiden

• Trouw: ‘Charismatische’ Saskia van Meggelen
nieuwe preses Protestantse Kerk in Nederland

De toespraak die zij na haar verkiezing hield
staat in het blokje ‘Video’s’.
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Bij de diensten Aalten

Paasnacht

Zangdienst
Laat ons de Heer
lofzingen
Eerste paasdag is er ‘s avonds om 19.00 uur een
zangdienst in de Zuiderkerk.
We hebben voor deze dienst mooie paasliederen
uitgezocht uit allerlei bundels.
De voorganger in deze dienst is Wim Everts. Joop
Ormel speelt op het orgel en Henk-Jan Radstaak
speelt trompet.
Deze dienst is voorbereid door de zangdienstcommissie en Wim Everts.
U/jij komt toch ook, zodat we met elkaar kunnen
zingen over het licht van Pasen?!
de zangdienstcommissie

De vieringen rondom Pasen vormen het hoogtepunt
van het kerkelijk jaar. In deze vieringen raken wij de
kern van het christelijk geloof. De vieringen op Witte
Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en paasmorgen horen bij elkaar en vormen eigenlijk één
geheel. In deze vieringen gedenken wij hoe Jezus
zijn weg gegaan is door lijden en dood heen naar de
opstanding en het leven in het licht van God.
De paasnachtdienst, ook wel paaswake genoemd,
neemt in deze serie van vieringen een bijzonder
plaats in. Als de paaswake begint, is het in de kerk
nog stil en donker. Het is de stilte van de dag na het
sterven van Jezus. Jezus is in het graf gelegd.
Er is een diepe duisternis over de wereld gevallen.
In de stille en donkere kerk nemen wij plaats, wachtend op wat komen gaat, wakend en uitziend naar
het licht. Buiten wordt de nieuwe paaskaars aangestoken en binnengebracht. Daarbij wordt verkondigd dat Christus het Licht van de wereld is. Wij
danken God om het licht dat door de opstanding
van Christus in onze wereld gekomen is. Het licht
verspreidt zich over de kerk, want iedereen heeft bij
het binnenkomen een paaswakekaarsje gekregen.
Na de viering van het licht luisteren we naar verhalen uit de Bijbel die ons vertellen over schepping,
bevrijding uit slavernij en terugkeer uit de ballingschap. Het zijn paasverhalen. Verhalen die ons vertellen hoe het licht de duisternis overwint, hoe God
leven brengt temidden van de dood.
Daarna is er de doopgedachtenis. Bij het water
gedenken wij onze doop en belijden wij dat wij
bestaan voor God, die ons aanneemt als zijn kinderen, die onze naam geschreven heeft in de palm
van zijn hand en ons dieper kent, vertrouwt en
liefheeft dan wij onszelf. Tenslotte wordt het paas
evangelie gelezen. Daar loopt de hele viering op uit.
De kaarsen worden weer aangestoken. De viering
van Pasen wordt dan voortgezet op de paasmorgen.
Hoe goed is het, hoe bemoedigend en opbouwend
om mee te doen met al deze vieringen, om zo met
elkaar het paasfeest te vieren!
Wim Everts

Pasen in het hart van Aalten
Ook dit jaar willen we op eerste paasdag vanuit
de verschillende kerken die aangesloten zijn bij
het Beraad van Kerken samen naar de Markt
optrekken om elkaar daar om 11.00 uur in een
korte bijeenkomst te ontmoeten.
Vorig jaar was deze ontmoeting er voor het eerst
en was het een indrukwekkende en moedgevende
bijeenkomst. Het was ontroerend om met zoveel
christenen samen te zingen over de opstanding
van Jezus uit de dood. Op een vergelijkbare wijze
willen wij dat graag dit jaar ook weer doen. Verschillende geloofsgemeenschappen hebben de

aanvangstijden van de diensten zo aangepast
dat we allemaal op tijd op de Markt kunnen zijn
voor deze korte maar wel heel bijzondere bijeenkomst. Wij hopen dat ook onze Protestantse
Gemeente volop vertegenwoordigd zal zijn.
Bij het Beraad van Kerken zijn aangesloten: Christelijk Gereformeerde Kerk, Euregio Christengemeente, Protestantste Gemeente Aalten, Rooms
Katholieke Kerk en De Meiberg.
Namens het Beraad,
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk

Paasdienst 1 April:
Goed nieuws of nepnieuws?

1 APRIL 2018

AANVANG 9.30 UUR
ZUIDERKERK
TE AALTEN
M.M.V:
JAN WILLEM HENGEVELD
MUZIEK: NOOTZAAK

De Heer is waarlijk opgestaan! Dat is makkelijker
gezegd dan geloofd. Voor steeds meer mensen
klinkt het dan ook ongeloofwaardig, en dat is
heel begrijpelijk. Toch maakt het ’t hart uit van
ons geloof. Paulus gaat zelfs zover dat hij stelt
dat wanneer Christus niet is opgewekt, ons geloof
zinloos is. Er hangt dus kennelijk heel wat van af.
In deze dienst stellen we daarom de vraag: Is
de boodschap van Pasen het goede nieuws of
nepnieuws? Dat doen we niet zomaar, want net
als bij (nep)nieuws in de media, heeft wat we
geloven invloed op ons dagelijks leven. Dus wat
zeg jij? Goed nieuws of nepnieuws? Of twijfel je?
Voor wie van tevoren dieper op deze vragen wil
ingaan is er op woensdag 28 maart een Bijbelse
Breinbreker met Wouter van der Toorn.
De dienst begint 1 april al om 09.30 uur i.v.m. de
paasviering op de Markt. Daarom drinken we dit
keer van tevoren ook geen koffie.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Maart
Vrijdag
Zaterdag

23
24

Jozua 10: 29-43
Jozua 11: 1-15

Zondag
25 Marcus 11: 1-11
		
Palmzondag
Maandag 26 Marcus 11: 12-25 (26)
Dinsdag
27 Psalm 7
Woensdag 28 Marcus 14: 1-11
Donderdag 29 Marcus 14: 12-52
		 Witte Donderdag
Vrijdag
30 Marcus 14: 53-15: 47
		
Goede Vrijdag
Zaterdag
31 Genesis 1: 1-2: 4a

April
Zondag
1
		
Maandag
2
Dinsdag
3
Woensdag
4
Donderdag 5

Marcus 16: 1-8
Eerste Paasdag
Sefanja 1: 1-13
Sefanja 1: 14-2: 3
Sefanja 2: 4-15
Sefanja 3: 1-8

Vrijdag
Zaterdag

Sefanja 3: 9-20
Genesis 2: 4b-17

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

6
7
8
9
10
11
12
13

Ambthuis, Bredevoort

St. Joriskerk op de Markt

Ambthuis Bredevoort

Zondag 25 maart
Zesde zondag van de veertigdagentijd

Zaterdag 31 maart
17.00 uur: ds. A.G. Endeveld
Heilig Avondmaa

Stegemanhof
Zaterdag 24 maart
19.00 uur: ds. H.B. Knol
Donderdag 29 maart
19.00 uur: ds. R. Faber - Heilig Avondmaal
Zaterdag 31 maart
19.00 uur: dhr. J.A.C. de Graaf

Genesis 2: 18-25
Genesis 3: 1-24
Spreuken 22: 17-29
Spreuken 23: 1-14
Spreuken 23: 15-25
Spreuken 23: 26-35

Zaterdag 7 april
18.00 uur: dhr. W.A. Maarsingh
broodmaaltijd

Beth San
Zaterdag 24 maart
19.00 uur: dhr. L.H. Fles
Donderdag 29 maart
15.30 uur: ds. R. Faber - Heilig Avondmaal
Zaterdag 31 maart
19.00 uur: ds. H.B. Knol

Doopdiensten
8 april ds. Hendrik Jan Zeldenrijk

Zaterdag 7 april
19.00 uur: mevr. R. Jentink-Jonkman
Oosterkerk

Kinderen
Kinderoppas (0-4 jaar)
Aalten
Elke zondag in een van de kerkzalen (Oosterkerk en
Zuiderkerk) of Elim (Oude Helenakerk). De kinderen
worden tijdens de collecte weer opgehaald.
Bredevoort
Elke zondag in ’t Koppelhuis (t.o. St. Joriskerk)

Kindernevendienst (4-12 jaar)
Elke zondagochtend zowel
in Aalten als in Bredevoort.

Bloemengroet
Een bloemengroet vanuit de kerken werd gebracht
bij de volgende leden van de gemeente:
-

fam. Tolkamp, Smitskamp 58
fam. Timmerman, Kruisdijk 19
fam. Hoftiezer, Kiefteweg 9
mevr. de Vries-van Vliet, Ahavestraat 16
mevr. te Lindert-Schutte, Acaciastraat 6
mevr. Boom-Westerveld, Meidoornstraat 10
mevr. Van Eerden-te Voortwis, Beeklaan 12
m
 evr. Brunt-van Lochem,
Varsseveldsestraat 41A
- mevr. Ormel-Meinen, Beunkdijk 2.

09.30 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst: Anne Stronks,
		
Arjan Stronks en Carla Blekkink

Donderdag 29 maart
Witte Donderdag

19.30 uur:
Heilig Avondmaal
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag
19.30 uur:

ds. A.G. Endeveld

Zaterdag 31 maart - Stille Zaterdag
19.30 uur

ds. A.G. Endeveld

Zondag 1 april - Eerste Paasdag
09.30 uur

ds. A.G. Endeveld
koffiedrinken na de kerkdienst
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		
Thea Mengerink, Lenny Woerts
		
en Liesbeth Mateman

Zondag 8 april

09.30 uur
ds. A.G. Endeveld
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Annet Ligterink

Bij de diensten Aalten

Belijdenis
Op zondag 25 maart willen Antoinette van
Eerden, Lichtenvoordsestraatweg 60, en Arlette
van den Hoven, Mercurius 10, belijdenis afleggen
van hun geloof tijdens de morgendienst in de Zuiderkerk. Op deze zondagmorgen is dit de enige
dienst, juist omdat het fijn is als we allemaal de
gelegenheid hebben om hierbij te zijn.
Hans te Winkel speelt op het orgel en ook A-company o.l.v. Johan Klein Nibbelink werkt mee aan
deze dienst. We zien uit naar een blijde en inspirerende dienst!
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 25 maart
Zesde zondag van de veertigdagentijd

Zondag 25 maart
Zesde zondag van de veertigdagentijd

Zondag 25 maart
Zesde zondag van de veertigdagentijd

Dienst in de Zuiderkerk

Maandag 26 maart, dinsdag 27 maart
en woensdag 28 maart
19.00 uur:

Vesper

Donderdag 29 maart
Witte Donderdag

19.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
		Heilig Avondmaal
collecte: 		
KiA (Werelddiaconaat)
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
		belijdenisdienst
		koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
KiA (Steun voor kwetsbare
		
gezinnen in Noord Oeganda)
uitgangscollecte: Diaconie
19.00 uur:

Musical ‘Jesus Christ Superstar’

Zondag 1 april
Eerste Paasdag

Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag

09.30 uur:
dhr. J.W. Hengeveld
		Kerk in Uitvoering
collecte: 		
Jeugdwerk (JOP)
uitgangscollecte: Diaconie

Zaterdag 31 maart
Stille Zaterdag - Paaswake

19.00 uur:
ds. W.H. Everts - zangdienst
collecte: 		
Jeugdwerk (JOP)
uitgangscollecte: Diaconie

19.30 uur:

21.00 uur:

Dienst in de Zuiderkerk

Zondag 1 april
Eerste Paasdag

Dienst in de andere twee kerken

drs. G. Zemmelink

ds. W. Everts

Zondag 1 april
Eerste Paasdag

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
		m.m.v. koperkwartet
		
van De Eendracht
collecte: 		
Jeugdwerk (JOP)
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 8 april

10.00 uur:
ds. W.H. Everts
		koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Diaconie (PBD)
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 8 april

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk - doopdienst
collecte: 		
Diaconie (PBD)
uitgangscollecte: Kerk
19.00 uur:
ds. R. Faber
collecte: 		
Diaconie (PBD)
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 8 april

Dienst in de andere twee kerken

De intocht in Jeruzalem.
Plaat ingestuurd door Jan Oberink

Palmpasen

Vespers in de Stille Week

Zondag 25 maart is het Palmpasen. We maken
dan in de kindernevendienst een palmpasenstok.
Op Palmpasen begint het verhaal over Pasen. Alle
dingen aan de palmpasenstok hebben iets met
dat verhaal te maken. De groene takjes verwijzen
naar de palmtakken bij de intocht van Jezus in
Jeruzalem. Het brood is het teken van het breken
en delen van brood bij het laatste avondmaal
op witte donderdag. De palmpasenstok heeft de
vorm van een houten kruis en staat symbool voor
de dood van Jezus. En de haan bovenop de stok
vertelt over de verloochening van Petrus. Beide
wijzen naar het verhaal van Goede Vrijdag. Pasen
zien we in de palmpasentak terug in de eieren
als teken van nieuw leven, Jezus is opgestaan uit
de dood! Daarom is het feest en versieren we de
palmpasenstok met allerlei feestelijke dingen.
Wil jij ook een palmpasenstok maken?
Kom dan 25 maart naar de Zuiderkerk.
De dienst begint om 10.00 uur.

De Stille Week begint op Palmzondag en eindigt op Stille Zaterdag. Met Pasen begint er een
nieuwe week. De veertigdagentijd wordt afgesloten met de Stille Week. De veertigdagentijd is
een tijd van voorbereiding op het komende paasfeest, een tijd van inkeer en bezinning.
In de Stille Week wordt er op maandag-, dinsdag-,
en woensdagavond een vesper gehouden. Het is
een meditatief avondgebed. We willen stil worden
voor God om samen te bidden, om samen te
luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel en met
elkaar liederen te zingen die horen bij de Stille
Week. De vespers worden gehouden in de Oude
Helenakerk en beginnen om 19.00 uur. U bent
van harte welkom!
Namens de predikanten,
Wim Everts
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P A S T O R A AT

Verjaardagen
In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder
hun verjaardag te vieren:

bredevoort

24 mrt mevr. S.W. Kempers-Wassink
Frankenstraat 89/02, 7122 ZS
24 mrt dhr. H. Laarman
Ahavestraat 52, 7121 DX
24 mrt mevr. E.A. Jentink-ter Maat
Bijnenweg 1/C, 7121 ML
24 mrt mevr. J.Th. Meijnen-Winkelhorst
Smitskamp 72, 7121 HK
25 mrt mevr. B.A. Assink-Migchelbrink
Haartseweg 25/A, 7121 KZ
26 mrt mevr. J. Heinen-den Hertog
Meiberg 5/A, 7121 AN
26 mrt mevr. D.B. Heideman
Polstraat 4, 7121 DH
27 mrt mevr. H. Heersink-Heinen
Acaciastraat 5, 7121 AT
27 mrt mevr. A.D. Boesveld-Wevers
Meiberg 5, 7121 AN
27 mrt mevr. G.J.W. van Eerden-Lensink
Hofstedeweg 2, 7122 PS
27 mrt dhr. H.J. Tolkamp
Het Verzet 48, 7121 XC
28 mrt mevr. W.H. Stronks-Eenink
Varsseveldsestraatweg 101, 7122 NS
29 mrt mevr. S. Houwers-van Eerden
Lichtenvoordsestraatweg 25, 7121 AB
30 mrt mevr. B.H. Knuvers-Lammers
Manschotplein 4, 7121 BM
30 mrt mevr. A.H. Arentsen
Servatiusstraat 12, 7121 EN
30 mrt dhr. J.W. Hartemink
Varsseveldsestraatweg 26, 7122 CC
31 mrt mevr. M.Tj.F. Dijkslag-Knossen
Geurdenstraat 35, 7122 CG
31 mrt mevr. H.G. Meinen-Luijmes
Boomkampstraat 3, 7121 EP
31 mrt dhr. W.H. Houwers
Saksenstraat 35, 7122 CK
1 apr mevr. J.H. Hoftijser-ter Horst
Ludgerstraat 27/01, 7121 EG
1 apr mevr. G. Aalvanger-Bredenhoff
Frankenstraat 87, 7122 ZS
1 apr dhr. G. Piek
Barloseweg 5, 7122 PS
1 apr dhr. B.K. Hoftijzer
Richterinkstraat 1, 7122 ZA
2 apr mevr. M.M. Luijmes-van Asperen
Willemstraat 4, 7122 BL
2 apr mevr. R. Reussing-Veldhuis
Ludgerstraat 21/10, 7121 EG
2 apr mevr. G.J. te Bokkel-Kämink
Thijsweg 13, 7122 KH
2 apr dhr. G.J. te Brake
Varsseveldsestraatweg 14/A, 7122 CC
3 apr dhr. A.B. Assink
Haartseweg 25/A, 7121 KZ
3 apr dhr. L. Mekking
Smitskamp 19, 7121 HM
4 apr mevr. H. Prins-Beeks
Koeweide 110, 7121 EK

4 apr

dhr. T.J. Ebbers
Tubantenstraat 92, 7122 CT
5 apr mevr. G.J. Assink-ter Horst
Veensgracht 1/39, 7091 BR Dinxperlo
5 apr dhr. W. Delleman
Hoge Veld 107, 7122 ZP
7 apr dhr. J.G. Hoftijzer
Rengelinkweg 4, 7122 JW
8 apr mevr. A. Folkerts-Wigboldus
Geurdenstraat 58, 7122 CG
8 apr dhr. B.J. Heinen
Kemenaweg 49, 7122 XH
9 apr dhr. J.W. Rensink
Goudenregenplein 12, 7121 AR
9 apr mevr. A.J. Rutgers
Polstraat 4, 7121 DH
9 apr mevr. H.E. Lankhof-Kuenen
Geurdenstraat 82, 7122 CG
9 apr mevr. J.B. Westerveld-te Paske
Aladnaweg 19, 7122 RP
10 apr dhr. G. Hobé
Ludgerstraat 18/B, 7121 EM
11 apr mevr. A.E. Wassink-Eenink
Geurdenstraat 65, 7122 CG
13 apr mevr. H.E. te Loo-Lankhof
Ludgerstraat 14, 7121 EM
13 apr mevr. J. Nieuwenhuis-Schoppert
Ludgerstraat 33/04, 7121 EG
13 apr dhr. H.J. Langwerden
Haartsestraat 30, 7121 CX
13 apr dhr. G.H. Obbink
	Morgenzonweg 29,
7101 BH Winterswijk
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Overleden
Op 10 maart is overleden Geziena Aleida Lammers-Koskamp (Gesien), Geurdenstraat 20. Ze is
overleden in de leeftijd van 87 jaar. We wensen
haar zoon, dochter en kleinkinderen en ook de
verdere familie heel veel sterkte toe.

Jubileum
Op 27 maart hopen Jan en Willemien Lubbers,
Haermansweijde 22, hun 60-jarig huwelijksfeest
te vieren. Wij willen hen hiermee van harte feliciteren en wensen hen samen met hun kinderen
en kleinkinderen een heel fijne dag toe en voor de
toekomst nog goede en gezegende jaren.

Een paasgroet
Een aantal gemeenteleden van onze wijk wordt
buiten Aalten-Bredevoort verpleegd. Een teken
van meeleven door een kaartje zullen zij, met
Pasen voor de deur, zeer op prijs stellen. Daarom
staan hieronder hun namen en adressen (voor
zover bekend bij mij als hun wijkpredikant):
-S
 teven Lammers,
Paardenkamp 3, 3853 HB Ermelo
- L inda Scholten, Elver, Klompendreef 4,
Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Nieuw-Wehl
-m
 evr. E.M. Nijman-Delsman,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
-d
 hr. J.H. Klein Wolterink,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
-m
 evr. W. Prins-Masselink,
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
-m
 evr. F.C. Ruessink-Lievers,
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo
-d
 hr. J.W. ter Haar,
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo

Ten slotte

Wijk Haart-Heurne
Scriba: Jan Veldboom, Slaadijk 3,
tel. 0543-473306, jveldboom@hetnet.nl

ds. Wim Everts
De Hare 19
tel. 0543-473018
wheverts@lijbrandt.nl

Zieken
Thuisgekomen uit het Medisch Spectrum Twente
in Enschede: mevr. L. Luiten-de Jong, Bonifatiusstraat 13. Thuisgekomen uit het SKB in Winterswijk: mevr. T.M.J. Klein Entink-van Silfhout,
Molenkamp 90. Opgenomen in Winterswijk: dhr.
H. Groenendijk, Molenkamp 86. Opgenomen in
woonzorgcentrum De Molenberg in Groenlo: dhr.
J.W. ter Haar, Lieversdijk 33a. Wij leven mee met
allen die met ziekte te maken hebben en wensen
hen sterkte toe.

Mede namens mijn vrouw wil ik u allen goede en
gezegende paasdagen toewensen!
Wim Everts

Wijk Barlo-Dale
Scriba: dhr. Wim Bulsink, Oranjelaan 5
tel. 0543-475541, wbulsink@kpnmail.nl

ds. Wilma
Onderwaater
Varsseveldsestraatweg 35
tel. 0543-475469
hogegrindte@live.nl

Paasgroet
Enkele gemeenteleden uit ons wijkdeel wonen of
verblijven tijdelijk in een verpleeginstelling buiten
Aalten-Bredevoort. Ook als je elders verblijft is
het fijn om te merken dat anderen met je blijven
meeleven.
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Hierbij hun namen en adressen:
- mevr. Tichelman-te Brinke,
de Molenberg afd. Koerboom,
Ziekenhuisstraat, 7141 AN Groenlo
- mevr. te Brake-Houwer,
Patronaatshof, Patronaatsstraat 18/05,
7131 CG Lichtenvoorde
- mevr. Swijtink-Moedt, Mariënhof woning d,
Lievelderweg 22, 7131 MC Lichtenvoorde
- dhr. Obbink, Het Roessingh,
Roessinghsbleekweg 33, afd. 3/ k. 7,
7522 AH Enschede
- Erika ter Horst, Elver afd. de Sprinter,
Nieuw Wehlseweg 14,7031 HW Nieuw-Wehl

Wijk Lintelo
Scriba: Wim Westerveld, Breukelaarplein 12
tel. 0543-473503, w.j.westerveld@hetnet.nl

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk
Varsseveldsestraatweg 39
tel. 0543-478500
zeldenrijk@kerkvenster.nl

Verhuizing
Mevr. de Bree-ten Brinke woonde de laatste tijd
in Pronsweide. Nu er woonruimte vrij is gekomen
in de Stegemanhof is ze weer in Aalten komen
wonen. Haar nieuwe adres is Geurdenstraat 23.
We hopen dat u snel gewend zult zijn in uw
nieuwe appartement.

Zieken
Opnieuw is dhr. Jentink, Manschotplein 27, opgenomen in het SKB. Ook dhr. Hogeweg, Geurdenstraat 83, verblijft nog in dit ziekenhuis.
Enkele gemeenteleden zijn bezig met een zware
medische behandeling. We wensen allen die met
ziekte te maken hebben veel sterkte toe en de
kracht van God.
Ik wens u/jullie goede en gezegende paasdagen
toe.
Wilma Onderwaater

Overleden
Op 27 februari is overleden Egbert Ziel, Orion 20,
in de leeftijd van 69 jaar. Wij wensen zijn vrouw
Ina Gods nabijheid toe in haar grote verdriet nu
zij verder moet zonder haar sterke, dappere man.
Op 7 maart is overleden Bea te Kolste-Hop,
Ludgerstraat 33-1, in de leeftijd van 86 jaar. Wij
wensen haar man Wim, de kinderen en klein
kinderen Gods nabijheid toe in hun gemis.

Zieken
In het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is opgenomen geweest Bert Kämink, Navisweg 1. Vanuit
Pronsweide mocht na een lange revalidatie weer
naar huis terugkeren Hannie Lievers, Andromeda
30. Hannie is zeer dankbaar voor de enorm
warme manier waarop zoveel mensen aan haar
hebben gedacht de afgelopen vier maanden!

Een paasgroet

drs. Gerrie
Zemmelink
Zuiderlaan 6,
tel. 06-12396022
gzemmelink@lijbrandt.nl

Mevr. Gerrie Zemmelink moest onverwacht in het
ziekenhuis worden opgenomen. Gelukkig is ze
inmiddels weer thuis en verloopt het herstel voorspoedig. Maar deze weken moet ze het nog rustig
aan doen. Gerrie, we wensen je van harte beterschap toe!
In dringende situaties kunt u contact opnemen
met Wilma Onderwaater.

Paasgroet
Ook uit dit wijkdeel wonen enkele gemeenteleden
in een zorginstelling elders.
Hun namen en adressen zijn:
- mevr. J.A.Veenhuis-van Braak,
Vredenseweg 81B, 7101 LM Winterswijk
- dhr. R.W.H. van Braak, Den Es,
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
- mevr. D. van Haarlem-Duenk, Marienhof,
Lievelderweg 22, 7131 MC Lichtenvoorde
Met een vriendelijke groet,
Wilma Onderwaater

Sommige mensen worden buiten Aalten (Bredevoort) langdurig verpleegd. Een teken van
meeleven door een kaartje zullen zij rond Pasen
zeer waarderen. Daarom staan hieronder hun
namen en adressen (voor zover bekend bij de
wijkpredikant):
- Sophie Langenberg-Patty,
Gradus Kobusstraat 20, 7103 VX Winterswijk
- Jannie van den Berg-Heinen,
Gradus Kobusstraat 38, 7103 VX Winterswijk
- Johan Ormel,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
- Sinie Testerink-ter Maat,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
- Mientje van den Hoek-te Lindert,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
- Daan Meijer,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
- Hannie Lensink,
Oostervoort 17B, 7103 XK Winterswijk
- Eric Nijenhuis,
Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Nieuw-Wehl
- Gerrit Veerbeek,
Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo

Permanente Educatie
In verband met een studieweek in het kader van
de Permanente Educatie ben ik afwezig van 9 t/m
15 april. Indien nodig kunt u in deze week een
beroep doen op ds. Riemer Faber.
Hartelijke groeten en goede paasdagen wensen
wij u en jullie allen,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Netty Hengeveld
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 0545-475969
nettyhengeveld@
kerkvenster.nl

Een paasgroet in verbondenheid
Sommige leden van onze wijk worden buiten
Aalten langdurig verpleegd. Een teken van meeleven door een kaartje zullen zij rond Pasen zeer
waarderen.
Daarom staan, voor zover bekend, hieronder hun
namen en adressen:
-d
 hr. Dijkslag,
Ambthuiswal 1/112, 7126 BC Bredevoort
-d
 hr. Houwer,
Ambthuiswal 2/02, 7126 BC Bredevoort
-d
 hr. en mevr. Deunk-Mandemaker,
Vredenseweg 81E, kamer 266,
7101 LM Winterswijk
-m
 evr. Aalbers, Vredenseweg 81E,
woning 5/kamer 168, 7101 LM Winterswijk
-d
 hr. Obbink, Morgenzonweg 29,
afdeling Slingeland, 7101 BH Winterswijk
-m
 evr. Krajenbrink-Fässler, Morgenzonweg 29,
team 4/kamer 224, 7101 BH Winterswijk
-d
 hr. Griffioen, Industrieweg 115,
3e etage/kamer 9, 7061 AP Terborg
- mevr. van Wijk-Eppink, Industrieweg 115,
4e etage/kamer 10, 7061 AP Terborg

Geef ons vleugels in het licht
Alles wat gebeurt,
de gang van de seizoenen,
de reis door de dagen,
het krimpen van het jaar:
in alles ligt het geheim
van de weg
de weg die wij gaan
door de jaren,
de gang die ons voert
tot de dood,
het geheim van het licht
in de dingen,
de adem van engelen
in de nacht.
Doe ons open
voor dieper dan wij.
Leer ons horen en zien
met de ziel.
Nader ons
in het holst van de nacht.
Geef ons vleugels in het licht.
Aanhakend bij dit prachtige gedicht van Catharina Visser wens ik u gezegende paasdagen toe,
waarin het geheim van het licht mag doorbreken.
Een hartelijke groet van
Netty Hengeveld
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Kerkelijk werker

Scriba: Henk Heusinkveld, Kruisdijk 12a,
tel. 0543-478752, h.heusinkveld@upcmail.nl

Jan Willem Hengeveld

Voorjaarsmiddag 2018
De bezoekmedewerkers van wijk IJzerlo nodigen
u van harte uit voor de voorjaarsmiddag. Deze
wordt gehouden op donderdag 12 april in
gebouw Elim. Vanaf 14.00 uur is er koffie en thee
en om 14.30 uur begint het programma, met als
thema ‘Slachtvisite’. We hopen op een gezellige
middag.

ds. Riemer Faber
Molenstraat 9
tel. 0543-473676
faber@kerkvenster.nl

Overleden
Op donderdag 8 maart is overleden Gerrit Jan
(Gerrit) van Lochem, Huisstededijk 1. Hij werd 75
jaar. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte en Gods nabijheid toe in dit verlies.
Elders in dit kerkblad staat een in memoriam.

Zieken
Uit het ziekenhuis in Winterswijk mocht naar huis
terugkeren Jan van Zuidam, Ludgerstraat 20A. Op
het moment van schrijven verbleven in dat ziekenhuis nog Dina Aleida te Grotenhuis-Ruesink,
Bodendijk 63, en Gerrit Westerveld, Koeweide 48.
We wensen de zieken in onze wijk en allen die om
hen heen staan sterkte en Gods nabijheid toe.

Een paasgroet
Sommige leden van onze wijk worden buiten
Aalten-Bredevoort langdurig verpleegd. Een teken
van meeleven door een kaartje zullen zij rond
Pasen zeer waarderen. Daarom staan, voor zover
bekend, hieronder hun namen en adressen:
- Chantal Mateman, Elver, Klompendreef 6,
Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Nieuw-Wehl
- mevr. F. de Zee-Kuijl, Vredenseweg 81,
7101 LM Winterswijk, woongroep 2/
afd. E/kamer 177
- dhr. G.J. Wilterdink en mevr. H. WilterdinkMulder, Morgenzonweg 29,
7101 BH Winterswijk
- dhr. F.J. Heijerman, Den Esch afd. Akkerweg 1,
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
- dhr. Wessel Wikkerink, Den Esch afd. Akkerweg
6, Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
- dhr. Erik Magis, woonzorgcentrum dr. Jenny,
afd. 2/app. 49, Veensgracht 1,
7091 BR Dinxperlo
- dhr. Mas Somsen,
Lemeilaan 24, 7325 BC Apeldoorn
U en jullie allen een hartelijk groet!
ds. Riemer Faber

Kantoor: Kerkstraat 2
7121 DN Aalten
(ingang KerkVenster)
tel. 06-4204 0834
hengeveldjw@xs4all.nl

Middagmeditaties
Tot en met eind mei is het niet mogelijk iedere
woensdag een middagmeditatie te houden in
de Oude Helenakerk. Hieronder vind je de data
waarop het wel doorgaat. Op de facebook pagina
van De KruX en op de nieuwe site van KerkVenster
kun je terecht voor de meeste actuele berichten
over de middagmeditaties. We beginnen om
12.30 uur, tenzij anders aangegeven. Tijdens
de meditatie ervaren we hoe Bijbelwoorden ons
raken door muziek, stilte, gebed en gesprek.
28 maart - 18 april - 2 mei - 9 mei - 23 mei

Cursus homiletiek (preekkunde) en liturgiek
Sinds februari volg ik een cursus in het kader van
het aanvragen van een preekconsent en het verkrijgen van sacramentele bevoegdheid. Dit komt
er in het kort op neer dat, indien dit toegekend
wordt door de classis, ik in alle diensten kan voorgaan. Dus ook in doop- en avondmaalsdiensten.
De cursus is echt een verrijking, zowel wat betreft
achtergrondkennis als vaardigheden. Met twaalf
medecursisten, allemaal kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers, worden we bijgespijkerd en getraind
in het voorgaan in diensten. De cursus vindt tot
eind mei om de twee weken plaats op woensdag
op het PKN-conferentiecentrum Nieuw Hydepark in
Doorn. Op die dagen ben ik overdag niet in Aalten
(zie ook het bericht over de middagmeditaties).

Beste lezers van de nieuwsbrief,
Sinds november hebben jullie geen nieuwsbrief
meer ontvangen. Dit komt omdat er wat veranderingen in de redactie hebben plaatsgevonden.
Hetty Bresser is gestopt omdat ze met pensioen is
gegaan en dus niet meer werkzaam is als pastor
van de St. Ludgerparochie. Marten Jan Kooistra
is verhuisd naar Woudenberg, maar wil wel mee
blijven doen. Wij vonden het als schrijvers een
goed moment om eens te kijken waar we staan
met de nieuwsbrief en of en hoe we er mee verder
zullen gaan.
In ons denkproces hebben we versterking
gezocht bij de pastoraal werkers onder jongeren
in Aalten. Jan Willen Hengeveld en Heidi Ebbers
wilden graag meedenken over een vervolg. Op dit
moment zijn we met elkaar aan het brainstormen
om te kijken hoe de nieuwsbrief een vervolg gaat
krijgen. Binnenkort horen jullie meer van ons.
Voor ons denkproces zijn we deels ook afhankelijk
van wat jullie wensen zijn. Graag horen we dan
ook wat jullie leuk/prettig/leerzaam/niet goed
vonden en horen we graag tips. Dit kan door een
mailtje te sturen naar: zininhetgezin@gmail.com.
Hartelijke groet namens,
Kim Jansen Oberink
Jan Willem Hengeveld
Annuska Klein Nibbelink
Ada Endeveld
Marten Jan Kooistra
Heidi Ebbers

Een venster, open naar het leven
Een venster, open naar het leven,
mijn kamer heeft, hoe klein, een raam de toekomst is niet afgeschreven
maar wacht en wenkt in Christus’ naam
en al wie door dit venster ziet
aanschouwt het diepste duister niet.
Al zie ik soms geen hand voor ogen,
geen zon, geen maan, geen enkele ster,
al denk ik soms: het is gelogen,
dat God mij leidt, gaat mij te ver,
toch staar ik op geen muur mij blind één venster opent Hij: Zijn kind.
Al zwerf ik over vele wegen,
al kom ik in het donker thuis,
al zijn de ruiten nat van regen,
dit raam door zie ik, langs het kruis,
voorbij de heuvel Golgotha,
een land van licht - halleluja!
A.F. Troost

OP WEG NAAR PASEN

Paaspuzzel
In deze Paaspuzzel vult u namen en gebeurtenissen in die met Pasen te maken hebben.
Er is als het goed is maar één mogelijkheid.
Het zijn de volgende woorden:
- hogepriester - verschijning - opstanding
- begrafenis - discipelen - bespotting
- Getsemane - Barabbas - Christus - oudsten
- Kajafas - Golgota - Pilatus - sterven - Petrus
- leugen - Simon - Maria - Jozef - kruis.
(U kunt ze terugvinden in Matt. 26-28, Marc.
14-16, Luc. 22-24 en Joh. 18-20.)
Gelukt? Zet dan de letters in de hokjes met een
cijfer in de goede volgorde en u krijgt de oplossing van de puzzel.
Stuur de oplossing voor 3 april per mail naar
coordinator@kerkvenster.nl, per post naar KerkVenster, Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten of doe
deze in de brievenbus bij Kerkstraat 2 (trap op).
De winnaar brengen we dan een (verlate) paasverrassing. Woensdag 5 april zetten we de uitkomst en de winnaar op de website. Vergeet niet
uw naam en adres te vermelden.
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In memoriam

Jan Christiaan
Klein Nibbelink

Theodor Johann
van Lochem

Gerrit Hendrik
Rutgers

~ Jan ~

~ Theo ~

~ Gerrit ~

geboren
11 februari 1931
overleden
18 februari 2018

geboren
7 februari 1940
overleden
17 februari 2018

geboren
15 augustus 1926
overleden
27 februari 2018

Meneer Jan Klein Nibbelink vond zichzelf heel
gewoon en hield er niet van als persoon in de
hoogte gestoken te worden. De dag voor zijn overlijden was hij nog op het 30-jarig huwelijksfeest
van zijn zoon geweest. Hij straalde op dat feest,
het derde feest op rij. Hij genoot ervan omringd te
worden door zijn geliefde familie.
Ondernemer werd hij liever niet genoemd, hij was
smid. Hermien op kantoor, Wim op de weg, Bernard Bovenkerk bij het smidsvuur, in de werkplaats
de jongens. Paarden werden trekkers. De smidse
werd te klein. Hij en zijn broer Gert bouwden de
smidse aan de Kerkstraat met een kelder. Kelders,
daar was hij gek op. Die kostten volgens hem niet
zoveel extra. Hij kon rustig en geduldig blijven, nam
weloverwogen zijn beslissingen. Die karaktereigenschappen kwamen hem goed van pas, of hij nu
met mensen, paarden of machines moest werken.
Hij was medeoprichter van de Brem, veertig jaar
secretaris, lid van de kerkenraad, zong bij de zang,
zat in het bestuur van Stichting vrienden van Sint
Bernardus, was medeoprichter van Stichting Bredevoort boekenstad en bekleedde diverse bestuurs- en
adviesfuncties. Kernwoorden waren: samenwerken,
verbanden leggen, oecumene of samen op weg. Hij
was niet ouderwets. Hij was trouw en betrouwbaar,
kwam zijn afspraken na. Hij regelde dingen zonder
enig gewin.
Als man van Lien was hij trouw. Ze trouwden op 28
februari 1957 en kregen zes kinderen. Je kon het
nog goed zien dat hij van haar hield. De kinderen
die ze samen kregen, waren hen allemaal even lief.
Hannie was speciaal en had extra aandacht en
zorg nodig. Als vader was hij altijd aan het werk,
maar hij was er ook altijd voor de kinderen. Als je
wat kapot maakte, dan moest je dat zeggen en
werd hij niet boos. Boos werd hij wel van vandalisme of diefstal. Hij had een hekel aan onrecht.
Later kregen de kinderen verkering en trouwden.
De schoondochters en schoonzoon had hij allemaal
even lief. Hij was vaak oppas voor de kleinkinderen.
Hij was heel dankbaar dat er achterkleinkinderen
kwamen en dat hij die gekend heeft. Ook zijn aanstaande achterkleinkind heeft hij nog gezien op de
echo.
Door de beroerte in 2007 en de daarop volgende
afasie werd Jan Klein Nibbelink beperkt in zijn handelen. Toch hield hij vaste bezigheden: het lezen
van de krant, schaken op de laptop, het maken van
sudoku’s en het lopen achter de rollator door Brede
voort, soms samen met zijn vrouw, maar ook veel
alleen. Langzaam ging zijn gezondheid achteruit.
Vertrouwend op God stierf hij op 18 februari nog
geen tien meter van de plek waar hij geboren
is. Jan Klein Nibbelink was gewoon, en voor allen
die hem kenden heel bijzonder! We namen op
23 februari afscheid van hem met de woorden uit
1 Tess. 5: 15-24. In deze woorden klonk de persoon
door die hij was. Wij wensen iedereen die hem zal
missen Gods kracht toe.
Ada Endeveld
(met dank aan Bernd Klein Nibbelink)

…….. In het fietsharnas gestorven ……
Wie kende hem niet? Theo op de fiets. Eerst een
gewone, al vele jaren een elektrische.
‘Hij hoorde bij het straatbeeld van Aalten.’
‘De familie van Lochem, maar ook Aalten is een
bijzonder persoon armer.’
Dit zijn verschillende opmerkingen die in de
kaarten stonden die gestuurd werden na het overlijden van Theo.
Theo was het achtste kind in het gezin van
Lochem. Op de foto’s van vroeger kun je zien dat
het een vrolijk kereltje was.
Hij bezocht eerst de Wilhelminaschool, maar ging
later naar de Julianaschool (b.l.o.).
Theo heeft een tijdje bij zijn vader in de smederij
gewerkt.
Later ging hij naar de Marke, waar hij mocht
lassen en solderen, best bijzonder!
En toen hij daar niet meer werkte, hielp hij mee in
de zaak van Van Lochem.
Theo bracht rekeningen rond op de fiets en
hoorde zo bij de zaak. Wat een zegen voor hem
dat zijn neef Jaap en diens vrouw Teresa hem zo
goed opvingen. We hoorden van verschillende
mensen dat ze hem vaak tegenkwamen op de
fiets. Hij stak altijd zijn hand op om te groeten of
maakte een praatje.
Theo was één van de eerste bewoners van de
Cederhof op de Hogestraat. Later ging hij naar de
Elzenhof in de Stationsstraat. Daarna weer naar
de Hogestraat, waar ze met een aantal bewoners
in het huis achter de Cederhof woonden. En toen
ging Theo met Henk en Lena in een huis wonen
aan de Koeweide. En het laatst woonde hij weer
in een ‘weide’ namelijk Schillerweide. Dat was wel
fijn voor hem, want daar waren ze met een hele
groep maar had hij toch zijn eigen appartement.
En er was altijd wel iets te beleven.
Als kind ging hij altijd al mee naar de kerk, dat
was eerst de Oosterkerk maar de laatste jaren de
Zuiderkerk. Ook daar zal Theo gemist worden.
Theo is overleden aan een hartstilstand. Maar hoe
bijzonder dat hij dit niet tijdens het fietsen kreeg,
maar toen hij stilstond voor de dichte spoorwegovergang. En daardoor het verkeer niet in gevaar
kon brengen. Er is nog heel veel hulp geboden.
Als familie zijn we verdrietig dat hij niet meer
bij ons is. Maar ook dankbaar dat Theo geen lijdensweg heeft hoeven meemaken. En dat hij nu
THUIS is bij zijn hemelse Vader.
Ardy Derlagen-van Lochem (zus van Theo)

Gerrit Rutgers werd als jongste van vier geboren
op de Wilhelmina Hoeve in Lintelo. Hij trouwde
in 1957 met zijn grote liefde Daatje Seinhorst.
In 1964 werd hun zoon Gerrit geboren en later
volgden er vier kleinkinderen.
Gerrit leek een man van weinig woorden die het
liefst stilletjes zijn eigen weg ging. Een boer in
hart en nieren, met liefde voor de natuur en de
mensen om hem heen. Het echte diepgaande
contact met hem kwam niet vanzelf, maar als je
in zijn hart zat, dan zat je daar ook vast verankerd. Wanneer je hem goed leerde kennen bleek
hij een man te zijn met enorm veel humor, veerkracht en wijsheid. Hij dacht over dingen na. Hij
kon prachtige verhalen vertellen over vroeger.
Hij was vol belangstelling voor het wel en wee
van de mensen om hem heen, maar ook voor de
mensen die om zijn naasten stonden. Hij hield
van gezelligheid maar werd enorm gehinderd
door zijn hardhorendheid. Wanneer er meer dan
één persoon in een ruimte was, verstond hij het al
niet meer, maar dat was niet erg want hij genoot
van het geroezemoes dat dan om hem heen was.
Later vroeg hij dan wel wat er allemaal gezegd
was.
Nadat Daatje overleed, werd het leven al snel
steeds moeilijker. Hij moest het werk bij de koeien
stoppen, iets dat hij heel erg heeft gevonden.
Het zicht ging achteruit en na een ziekenhuisopname was het zelfs niet meer mogelijk om
nog te eten en te drinken. Even vond hij het
wel mooi geweest, maar in een recordtijd liep
hij weer buiten zijn rondje. Met rollator als het
eten mee moest, en later ook zonder, met de
grote stok. De dames van de thuiszorg, die hij
eerst niet zag zitten, werden hem heilig. Hij
heeft zelfs enorm veel plezier met ze gehad.
Maar hij miste zijn Daatje enorm. Het was vier
jaar geleden dat zij overleed. Het leken er voor
hem wel meer dan tien! Zij was zijn grote liefde,
zij was de ziel van het huis, de gezelligheid en
degene die hem op de hoogte hield van het wel
en wee van de buurt en in de familie. Alles was
hij in één klap kwijt. Er ging geen dag voorbij of
hij dacht aan haar. De gedachte dat zij nu weer
samenzijn troost ons enorm, maar hij zal een
grote leegte bij ons achterlaten.
Trudy Mariët
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Gerrit Jan
van Lochem

Gezina Aleida
Lammers-Koskamp

~ Gerrit ~

~ Gesien ~

geboren
5 april 1942
overleden
8 maart 2018

geboren
29 mei 1930
overleden
10 maart 2018

Gerrit van Lochem werd geboren aan de Huisstededijk 4 in IJzerlo. Hij was de oudste in het gezin.
Na hem maakten zijn ouders en hijzelf het verdriet mee van maar liefst zes kinderen die bij de
geboorte of kort daarna overleden. Vijftien jaar na
zijn geboorte werd zijn zus Joke geboren, met wie
hij altijd een sterke band had. Na de lagere school
volgde Gerrit de landbouwschool en ging aan het
werk op de boerderij van zijn vader.
In 1966 trouwde hij met Tineke Kruisselbrink uit
Eibergen. Ze ontvingen vier kinderen, Harm, Annet,
Arjan en Rik. Gerrit deed zijn werk op de boerderij
met veel plezier, maar toch was het voor hem niet
genoeg. Hij had een sterk ontwikkelde sociale kant
en vond al gauw zijn weg in allerlei bestuursfuncties in de kerk en in de politiek. Jarenlang was hij
jeugdouderling en samen met Tineke gaf hij huiscatechese. Hij was bestuurslid en voorzitter van
het CDA, raadslid en later ook wethouder. Hij zette
zich in voor landbouworganisaties, zat in de monumentencommissie en was gebiedsmakelaar voor
de gemeente Oude IJsselstreek. Daarnaast was
hij ook nog eens jarenlang scriba van de Zuiderwijk en later wijk IJzerlo. Gerrit was een bedachtzaam, zorgvuldig en plichtsgetrouw mens die zijn
zaakjes altijd goed voor elkaar had. Naast alle
bestuursfuncties hield hij ook van zingen bij het
koor Vriendschap.
De laatste jaren ging zijn gezondheid langzaam
achteruit. In 2015 kreeg hij een herseninfarct en
daarna bleef hij maar moe. Er volgden veel onderzoeken en uiteindelijk bleek dat hij leed aan een
ziekte waardoor zijn hersenen steeds meer werden
aangetast.
Voor iemand die altijd zo met zijn hoofd bezig
was moet dat niet gemakkelijk geweest zijn om te
accepteren. En toch leek hij er goed in te kunnen
berusten, je hoorde hem nooit klagen. Vorig jaar
kreeg hij een aantal keren een zware aanval van
epilepsie en elke keer betekende dat weer een
stapje achteruit. In november bleek opname in
een verpleeghuis noodzakelijk. Hij verhuisde naar
de Patronaatshof in Lichtenvoorde. Al snel ging hij
verder achteruit, vooral het communiceren werd
steeds lastiger, en dat was moeilijk voor hem en
voor zijn vrouw en kinderen.
In de vroege morgen van 8 maart is hij in alle
rust overleden, opgenomen in het land van licht
en liefde waar geen pijn en verdriet meer is. Op
biddag hebben we zijn leven herdacht in een dankdienst in de Zuiderkerk. We wensen Tineke en de
kinderen en kleinkinderen, die zoveel van hem
hielden en aan wie hij zoveel heeft meegegeven
aan geloof, hoop en liefde, toe dat ze troost en
kracht mogen vinden in het vertrouwen dat hij in
Gods liefde geborgen is.
ds. Riemer Faber

Omringd door wie haar lief waren is zij overleden.
Het ging niet meer, ze verlangde er ook naar om
heen te mogen gaan.
Gesien is in Varsseveld geboren en was de oudste
in een gezin van zeven kinderen. Ze hadden thuis
een boerderij. Haar ouders hebben haar geleerd
om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Gesien
ging de opleiding doen voor verpleegster in het
diaconessenhuis in Arnhem.
In de Keurhorsterkerk in Sinderen ontmoette
zij voor het eerst haar man, Gerrit Lammers. Op
16 mei 1962 zijn ze in het huwelijk getreden.
Gesien kwam in Aalten wonen. Ze kwamen bij
haar schoonouders in te wonen. Zij hadden een
kruidenierswinkel. Meer dan honderd jaar lang
verkochten vier generaties Lammers kruidenierswaren in het pand aan de Varsseveldsestraatweg.
Gerrit en Gesien namen de winkel over en ze
bouwden die uit tot een supermarkt. Gesien was
een zelfstandig ondernemer in hart en nieren.
Ze kregen twee kinderen, Janny en Jan. Ze was
voor hen een lieve en zorgzame moeder. Ze
kregen ook twee kleinkinderen: Esmee en Nina.
Die betekenden heel veel voor haar. Ze had een
heel warme band met haar kleinkinderen. Er was
altijd een wederzijdse belangstelling.
Toen de winkel gesloten werd zijn ze gaan wonen
aan de Molenstraat. Een moeilijke tijd kondigde
zich aan toen haar man ziek werd. Zijn overlijden
betekende voor haar een groot verlies. Zij verhuisde naar de Geurdenstraat.
De laatste jaren kreeg Gesien steeds meer problemen met haar gezondheid. Toch hoorde je
haar nooit klagen. Ze vond steun in haar geloof.
Ondanks dat het voor haar heel moeilijk was, kon
ze heel goed met haar beperkingen omgaan. Ze
gaf nooit de moed op. Ze vond het altijd fijn als er
mensen op bezoek kwamen.
Vroeger heeft ze gezorgd voor haar kinderen. De
laatste jaren, toen ze zelf niet meer kon, hebben
haar kinderen voor haar gezorgd. Naast haar kinderen en kleinkinderen heeft haar familie ook veel
voor haar betekend. Zo veel hebben ze samen
gedeeld. Ondanks alles kon ze nog genieten van
de kleine dingen, zoals ‘s morgens het gefluit van
de vogels, of door te rummikubben. Dat ze nog
kon genieten zag je aan de glinstering in haar
ogen.
In de dankdienst voor haar leven stonden deze
woorden uit Psalm 23 centraal: ‘De Heer is mijn
herder.’ Moge deze woorden haar kinderen en
kleinkinderen en verdere familie tot troost zijn. In
dankbaarheid gedenken wij haar.
Wim Everts

Pasen
Ik weet niet waarom het donker
ik weet niet waar ‘t licht ging
weet niets van mysteries
niets van waar Hij echt voor ging
Ik weet niet waarom Hij moest sterven
ik weet niet waarom Hij zei ‘ik moet gaan’
weet niets van diepe duistere werken
niets van ‘het is gedaan’
Ik weet niet waarom hij leefde
ik weet niet waarom ‘opstaan uit de dood’
weet niets van ultieme liefde
niets van mega universum groot
Ik weet niet waarom wij leven
ik weet niet waarom wij op aarde zijn
weet niets van energie en adem geven
niets van ultiem moleculair klein
Ik weet niet waarom de zon schijnt
ik weet niet wie ‘ik’ eigenlijk ben
weet niets van levensdoelen
niets dat ik in essentie ken
Maar
ik weet dat wij gekend zijn
ik weet van liefde die ons schiep
weet dat wij Zijn mogen
omdat Hij ons tot leven riep
Ik weet dat om leven alles is
ik weet geschapen naar zijn aard
vertrouw niet uit zijn hand te vallen
Zijn liefde zegt ‘je bent het waard’
Daarom weet ik mij gedragen
weet het is goed zoals het is
vertrouw ondanks al mijn vragen
Pasen, waarin de dood niet het einde is

Heleen Veerbeek
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Woensdag 28 maart
Bijbelse Breinbreker
met Wouter
van der Toorn:

Paasontbijt

Opstanding,
feit of fictie?

Wilt u samen met anderen het paasfeest starten
met een gezellig samenzijn en ondertussen
genieten van een heerlijk en verrassend ontbijt … ? Dan bent u van harte welkom op het paasontbijt in Elim op zondag 1 april 2018. Wij zorgen
voor een gekookt eitje, paasbrood en drinken.
Van harte welkom iedereen, jong en oud, en
natuurlijk ook gasten! Met de kinderen gaan we
na het ontbijt eieren zoeken in en rond de kerk.

• Muzikale streken met Excelsior
Twee keer per jaar zit de kerk vol. Met Kerst en
met Pasen. Dat is best bijzonder als je bedenkt
dat traditioneel bij het ene wordt gevierd dat God
incarneerde in de mens Jezus en bij het andere
dat Jezus opstond uit de dood. Het zijn al met
al niet de meest voor de hand liggende redenen
om een feestje te bouwen. Want zeg nou zelf, dat
van die opstanding, geloof jij dat echt? Als we de
apostel Paulus mogen geloven hangt er heel wat
af van ons antwoord op die vraag. In één van zijn
brieven schrijft hij dat als Jezus niet uit de dood
is opgestaan, ons geloof zinloos is! (1 Kor. 15).
Voor Wouter van der Toorn was de opstanding
altijd een absolute geloofszekerheid en een
dogma. Als voorganger van een baptistengemeente verkondigde hij het met overtuiging.
Maar een paar jaar geleden sloeg de twijfel in
alle hevigheid toe en kwamen zijn vertrouwde
ideeën op losse schroeven te staan. Hij stond op
het punt atheïst te worden. Zoekend en tastend
vervolgde hij zijn weg en zocht nieuwe wegen
om te geloven. Tijdens deze Bijbelse Breinbreker
zoekt Wouter samen met ons naar antwoorden
op de vraag wat we kunnen en mogen geloven
als het om de opstanding gaat. Je bent welkom
vanaf 19.30 uur in de Zuiderkerk. We beginnen
om 20.00 uur. Tot dan!
(Deze Breinbreker sluit aan bij het thema van
de KiU-paasdienst van 1 april. Zo bieden we de
mogelijkheid tot extra verdieping, waar in de diensten niet altijd tijd en ruimte voor is. Hetzelfde
zullen we doen voorafgaand aan Pinksteren).

Voorjaarsconcert
door Muziekvereniging Excelsior Barlo
o.l.v. Henk Jan Radstaak
op 24 maart 2018, aanvang 20.00 uur
in ‘t Romienendal, Aladnaweg 3 te Aalten.

• Passietocht in Doetinchem

Voor de vierde keer op rij organiseren
de Muziekschool Oost Gelderland en de
Protestantse Gemeente Doetinchem een
Doetinchemse Passietocht op de woensdagavond in de week voor Pasen.
Op woensdag 28 maart 2018 om 19.30 uur is

Het ontbijt staat klaar
om 08.15 uur in de
grote zaal van Elim.
Om 09.30 uur begint
de paasviering in de
Oude Helenakerk en
om 10.00 uur in de
Zuiderkerk.
Is vervoer een probleem? Laat het ons
dan even weten!
Voor het paasontbijt is
opgave gewenst, het
liefst via de mail, maar het mag natuurlijk ook
telefonisch bij één van ons. Opgeven kan tot en
met 30 maart. Tijdens het ontbijt is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven ter
bestrijding van de onkosten.
ixi@kerkvenster.nl
Heleen en Wim Veerbeek - tel. 0543-473954
Freddie Vaags - tel. 0543-538432
Wim Everts - tel. 0543-473018

het startpunt in het Mark Tennantplantsoen
achter de Nieuwstad. Daar klinkt muziek en
begint ds. Ina Veldhuizen als verteller het verhaal over de laatste dagen van Jezus’ leven.
Daarna lopen de zangers met een verlicht kruis
samen met het publiek in een lange stoet,
begeleid door muzikanten van de AMDG Wehl
via de Synagogestraat en de Boliestraat naar de
Catharinakerk in het centrum van de stad. Daar
gaat het verhaal verder met woorden, zang en
muziek en vindt ook de afsluiting plaats.
De muziek is een verrassende mix van klassieke
en lichte muziek. Publiek is van harte welkom.
Wandel mee en beleef deze passietocht.
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Uniek project rondom een uniek verhaal

Bevrijdingsconcert Zuiderkerk 5 en 6 mei 2018
Fanfare De Eendracht Aalten vertelt het verhaal van Bill Eager, een soldaat van de
Irish Guards, een van de bevrijders van de gemeente Aalten. Op 5 en 6 mei schotelt
het orkest zijn verslag in muziek, beeld én woord voor aan haar dorpelingen.
Omdat we dankzij deze helden nog altijd in vrijheid leven. Soldaten die met gevaar
voor eigen leven in een vreemd land hun heldhaftige daden verrichtten. Voorzitter
Herco Schreurs en dirigent Egbert van Groningen lichten toe.
Niet alleen de fanfare repeteert al volop, ook koor
DAzzLE oefent haar partijen. Schreurs: ‘We werken
dit concert weer samen met andere muzikale
vrienden. Het is niet alleen leuk om samen ergens
naar toe te werken, maar ook leerzaam. Allemaal
zoeken we naar de manier om het muzikaal zo
mooi mogelijk neer te zetten.’
Naast het koor werken een combo en solozangers
en -zangeressen mee. Een verteller zal het verhaal
voordragen.
Het verhaal is gebaseerd op de memoires van Bill
Eager. Zijn dagboek is in het bezit van de Aaltense
familie Veldhuis-Wansing, die het beschikbaar
stelde aan De Eendracht voor het maken van deze
voorstelling. Het Nationaal Onderduikmuseum
haakte aan om samen met De Eendracht een fotoexpositie rondom het thema samen te stellen.
Schreurs: ‘Historische duiding is belangrijk. Het is
niet zomaar een verhaal wat we vertellen, geen
jongensboek. Het is echt. Voor en na de voorstelling is daarom deze expositie in de galerij van de
kerk te bekijken.’
De muziekvereniging kwam via LinkedIn in contact
met de zoon van de soldaat.
Schreurs: ‘Hij was meteen enthousiast over het
idee en stuurde ons veel nieuw beeldmateriaal toe
om te gebruiken bij de foto-expositie. Later bracht
hij ons het nieuws dat hij het concert zal bezoeken.
Fantastisch natuurlijk. Het is heel bijzonder voor
ons om hem te mogen ontvangen.’ De zoon van
Bill is door het project ook in contact gekomen met
de familie waar zijn vader in maart 1945 verbleef.
Schreurs: ‘Het brengt niet alleen ons, maar ook
anderen weer in contact met elkaar. De uitnodiging naar het regiment in Ierland om familie van
de soldaten op de hoogte te brengen is natuurlijk
ook op de post gegaan.’

Fanfare voor iedereen
De op te voeren muziekstukken blijven nog grotendeels geheim, om bezoekers tijdens het horen van
de vertelling te verrassen. Van Groningen: ‘Wat
we al wel kunnen zeggen is dat we alle kanten op
vliegen. Zo gevarieerd als het verhaal, zo afwisselend is ook het repertoire. Er staat een aaneenschakeling van fraaie werken op het programma.
We hopen twee avonden te spelen voor een volle
zaal. Er staan bewust echte fanfarewerken op het
programma. We laten graag aan zoveel mogelijk
mensen horen hoe prachtig je met deze muziek
iets kan ‘vertellen’.’

Gratis toegankelijk, wel kaartje registreren
Omdat het orkest wil dat het concert voor iedereen
toegankelijk is, wordt er geen entree gevraagd.
Om een goede doorstroom én teleurstelling aan
de deur te voorkomen, moeten bezoekers wel hun
ticket claimen.

Schreurs: ‘We willen zoveel mogelijk mensen de
kans geven dit verhaal met ons mee te beleven.
De voorstelling voeren we tweemaal op. Bezoekers
kunnen op zaterdag of zondag komen luisteren.
Wel moeten ze van tevoren een kaartje claimen.
De website daarvoor werkt eenvoudig. Mensen die
er niet uitkomen, kunnen ons natuurlijk mailen.
Dan helpen we ze verder.’
Van Groningen: ‘Het wordt een unieke avond,
waarbij we bezoekers via muziek terug in de tijd
willen laten gaan. Zo beleeft iedereen via zijn
eigen verbeeldingskracht het verhaal.’
Schreurs vult aan: ‘We willen dat dit verhaal blijft
hangen, dat het je bijblijft. Daarom wordt deze
mix van ingrediënten in de voorstelling gegoten
om zo de zintuigen volop te prikkelen!’

Verenigingen

‘t Praothuusken
Zuiderkerk 15.00 - 17.00 uur.
U bent van harte welkom.
Woensdag 28 maart vieren we Pasen met medewerking van het dameskoortje TABORINA.
Op 4 april is er geen Praothuusken.
Woensdag 11 april halen we de spelletjes uit de
kast.
Voor vervoer mag u Dien Scholten bellen,
tel. 0543-476042.
Namens de werkgroep,
Lidy Heusinkveld - tel. 0543-475657

Passage
Dinsdag 10 april om 20.00 uur
in de Zuiderkerk
Mevr. Zonderland, dierenarts in Burgers Zoo, vertelt over wat er zich zoal achter de schermen voordoet bij het verzorgen van zieke dieren. Maar ook
wat er nodig is om de dieren in goede conditie te
houden. Gasten zijn welkom.
het bestuur

Speciale oproep voor veteranen
Veteranen in de gemeente Aalten worden
speciaal uitgenodigd om op de zaterdagavond
aanwezig te zijn. Zij worden verzocht om via
veteranen@eendrachtaalten.nl aan te geven
de voorstelling bij te willen wonen. Hen wordt
later speciale informatie toegezonden.
Plaats:
Data:
Aanvang concert:
Kerk open:

Zuiderkerk
5 en 6 mei 2018
20.30 uur
19.30 uur

eendrachtaalten.nl/tickets
info@eendrachtaalten.nl

De Soos
Elke dinsdagmiddag is er een gezellige
middag in gebouw Elim, iedereen is daar van
harte welkom. Er wordt gekaart, gerummi
kubt of er worden andere spelletjes
in verschillende groepjes gespeeld. Heeft u
interesse, kom gerust een kijkje nemen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Wilt u eerst meer informatie bel dan even
met Jannie Heersink, tel. 0543-471084.
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Kledinginzameling Sam’s Kledingsactie
Datum: Zaterdag 14 april 2018
Locatie: Zuiderkerk, Ludgerstraat 64, Aalten
Tijd:
09.00 tot 12.00 uur

De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm
land in Midden-Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door
burgeroorlogen en het is ontwricht door de aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen
zijn hun huis ontvlucht en leven als vluchteling.
De helft van de bevolking heeft structureel te
weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang
tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder
deze zware omstandigheden schiet het onderwijs
tekort.
Goed onderwijs voor de bevolking is een voorwaarde om het land structureel te helpen. Veel
vluchtelingen keren terug naar hun dorp als daar
weer sprake is van een relatief rustige en veilige situatie. En vaak zijn de scholen in hun dorp
beschadigd of helemaal verdwenen. Een goed
onderwijssysteem is er soms helemaal niet. Om
de kinderen en hun ouders mogelijkheden te
geven, om weer een leven op te bouwen en een
toekomst te hebben met minder armoede, is
goed en veilig onderwijs een voorwaarde.

Projectbeschrijving Cordaid/
Sam’s Kledingactie Voorjaar 2018
Basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar in
crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek
Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18
scholen in crisisgebieden ondersteund worden.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking
met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners en kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële steun afhankelijk
gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als
een school goed presteert stelt het daarmee de
financiële ondersteuning veilig.
Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan ruim 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar,
en in het bijzonder kinderen die geleden hebben
onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen die
terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze
gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al
meer dan een jaar geen onderwijs meer kunnen
volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen
zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de
dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

Winterswijkse schilders
exposeren in de Koppelkerk

In veel dorpen is geen schoon drinkwater beschikbaar en zijn er geen goede was- en toiletfaciliteiten. Hygiëne is een voorwaarde voor een
gezond leven en scholen met schoon water, een
wasgelegenheid en een toilet voorzien ook in die
behoefte. Cordaid geeft ook op dit gebied steun.
Deze steun komt niet alleen de school ten goede,
maar ook de rest van de gemeenschap.
Sam’s Kledingactie omarmt dit project van Cordaid en de opbrengst van de voorjaarsactie van
2018 zal gebruikt gaan worden om een bijdrage
te leveren aan de wederopbouw en herinrichting van 11 scholen. De concrete bijdrage aan
de verschillende scholen wordt in het begin van
2018 gemaakt en zal dan aan de hand van een
beschrijving worden gedeeld.

Lenny Kuhr
in de Koppelkerk

Van 17 maart tot en met 29 april exposeren vijf Winterswijkse
schilders in de bovenzaal van de Koppelkerk. Geurt Schut,
Ria ter Haar, Rob ten Dolle, Gine Oldenhuis en Herbert
Goossens zijn alle vijf verbonden aan de Winterswijkse Academie voor
de Schilderkunst (W.A.S.). Zaterdag 17 maart zijn de schilders aanwezig
om met bezoekers in gesprek te gaan.
Geurt Schut is op kunstzinnig vlak vaak bezig met
schetsmatige tekeningen. Geurts werk kenmerkt
zich door de losse en speelse benadering van zijn
onderwerpen. In 2016 heeft hij bij de expositie
van Winterswijkse Amateur Schilders de juryprijs
in ontvangst mogen nemen.
Het werk van Ria ter Haar is te herkennen aan
haar streven naar een exacte weergave van het
onderwerp zonder haar eigen hand te verliezen.
Zij maakt doeken op basis van foto’s en schildert
zowel landschappen als portretten en humoristische motieven. Met haar werk won Ria diverse
jury- en publieksprijzen. Zij exposeerde onder
andere in Aalten in de Oude Helenakerk en bij
Roerdinkhof in Winterswijk.
Rob ten Dolle schildert portretten en figuratief
in slechts enkele kleuren waarbij vooral licht en
donker het middel zijn om zijn doel te bereiken.
Hij kan met enkele penseelstreken portretten al
herkenbaar weergeven.

Herbert Goossens heeft zich een periode toegelegd op het schilderen van portretten van kinderen uit alle delen van de wereld. De helderheid
en het oog voor detail zijn kenmerkend voor zijn
doeken. Voor twee van zijn werken heeft hij de
publieksprijs van de jaarlijkse expositie van de
Winterswijkse Academie voor de Schilderkunst in
ontvangst mogen nemen.
Het werk van Gine Oldenhuis is herkenbaar aan
de vrije hand en het gebruik van gemengde technieken waarbij zij ernaar streeft te werken vanuit
haar gevoel. Soms via abstractie, dan weer realistisch, maar nooit met een perfecte weergave tot
doel.
Locatie: 	Koppelkerk, Koppelstraat 35,
7126 AG Bredevoort
Looptijd expositie: 	17 maart t/m 29 april
Openingstijden: 	vrijdag t/m zondag
van 11.00 - 17.00 uur
Entree:
gratis

Op Goede Vrijdag staat er een bijzondere voorstelling op het programma in de Koppelkerk in Brede
voort: Lenny Kuhr treedt op met haar nieuwste
programma ‘Gekust door de eeuwigheid’.
Locatie:

Koppelkerk, Koppelstraat 35,
7126 AG Bredevoort
Datum:
vrijdag 30 maart
Tijd:
20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)
Entree:
€ 15,00
Reserveren: koppelkerk.nl / tel. 0543-216 005
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Paaspuzzel
De cartoonist Dudolf
(een cartoonist is
iemand die grappige
tekeningen maakt) heeft
een mooie zoekpuzzel
gemaakt voor Pasen.
Met Pasen gaan namelijk
heel veel kinderen paaseieren zoeken, en dat
mag je hier ook doen in
deze tekening.
In de plaat zit één paasei
verstopt, en als je die
gevonden hebt mag je
die inkleuren en er een
kruisje op zetten, want
je mag ook alle paashazen op de tekening een
kleurtje geven als je dat
wilt.
Daarna mag je de plaat
uitknippen of kopiëren
en bij KerkVenster in de
brievenbus doen, Kerkstraat 2, 7121 DN
Aalten. Je mag de plaat
ook scannen en per mail
sturen naar coordinator@kerkvenster.nl.
Als je zelf nog niet kunt
scannen dan vraag je
even iemand die dat wel
kan, of je maakt een foto van de plaat en stuurt die
via een appje naar 06-50936465. Als je voor een
lekkere paasprijs in aanmerking wilt komen, stuur

COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

en voor de Protestantse Gemeente
Aalten en de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt elke veertien dagen. In de vakantieperiodes
verschijnen edities van drie weken.

KerkVenster wil een open raam zijn,

waardoor een ieder naar binnen en
naar buiten kan kijken. Het blad gunt
een blik op het kerkelijk leven binnen
de aangesloten gemeenten, maar
heeft ook aandacht voor wat zich
buiten het eigen kerkelijk erf afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal
van God en mensen. De kleur geel in de hoeken duidt
op licht, zoals we dat in Woord en dienst tegenkomen.

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op.
De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die
is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert
het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de
gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar
aan met de kleuren paars, wit, groen en rood.
De kleur geel in de hoeken duidt op het doorbrekende
licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting
KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten,
tel. 0543-472835, b.g.g. 06-50936465

Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot,
Gerda ter Maat, Johan Scholl
Redactieleden:
Hanneke Drenth, Liesbeth Greijdanus, Joke Meynen

Fotografen

Jan Oberink (algemeen), Jan Ebbers (Bredevoort)
Tijme Bouwers (Zuiderkerk)
Gerrit ter Maat (Oosterkerk)
Christiaan Eppink (Oude Helenakerk)

dan de oplossing op voor 3 april. Op 5 april zetten we
de oplossing en de prijswinnaars op kerkvenster.nl.
Vermeld in alle gevallen wel je naam, adres en leeftijd.

Coördinatie website en blad

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen.
Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden
buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonne
ment op KerkVenster nemen. De abonnementskosten
bedragen € 45,00 per jaargang.
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers.
Hoofd van de distributiecommissie is Ad Doornink,
tel. 0543-723360, e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging
en voor het aanvragen van extra nummers.

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden
verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van
deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 0543-476350.
KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3750 ex.

Inleveren kopij

De kopij, inclusief die voor de website, dient te w
 orden
aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger,
in txt-formaat. Illustraties en/of foto’s altijd in aparte
bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum
kopij per e-mail is woensdag 4 april 2018 voor 18.00 uur.
Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt als uiterste
inleverdatum maandag 2 april 2018 voor 18.00 uur.
De data waarop KerkVenster in 2018 verschijnt,
vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2018. Overname van artikelen
alleen met toestemming en bronvermelding
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De soepsteen
Er zijn dorpjes waar je als reiziger met open armen
ontvangen wordt. Maar dat is niet het geval in het
dorpje ‘We-hebben-niks’.
Als een reiziger in zicht komt, duikt iedereen achter
zijn schutting en houdt zijn adem in. Want stel je
voor dat ze iets van wat ze hebben, moeten delen …
Maar op een dag komt er een reiziger naar het dorp
die iets heeft meegenomen waardoor het leven
van de mensen uit ‘We-hebben-niks’ voorgoed zal
veranderen.
‘Hallo? Hallo?! Is er iemand?’... Alleen een kind kijkt
stiekem om de hoek.
De reiziger wenkt. ‘Ik heb honger, denk je dat ze hier
wat te eten hebben voor mij?’ Het kind schudt nee
en zegt dat ze niks hebben in ‘We-hebben-niks’.
‘Maar ik heb wel wat voor jullie. Kijk, met deze steen
maak ik soep zoals je die nog nooit gegeten hebt.
Alleen, dan heb ik wel een pan met water nodig.’
Het kind rent weg en komt terug met een grote pan
water. ‘Ah, da’s mooi! Kijk we leggen de steen erin …
een vuurtje eronder … en we wachten …’
Een paar mensen zijn nieuwsgierig geworden en
komen dichterbij. Zou die reiziger echt van een
steen soep kunnen maken? Maar dat kan toch niet?
Of zou de reiziger soms kunnen toveren?
De reiziger proeft de soep: ‘Mmmm, bijna perfect,
maar wat kruiden zou fijn zijn … iets van een bouillonblokje of zo?’ De reiziger kijkt verwachtingsvol
rond … en even later komt er een meisje met wat
kruiden.
Mmmm, oh dit smaakt goed! Maar iets zoets zou
ook lekker zijn … een worteltje of zo? En misschien
wat prei, dat lijkt me ook heel lekker. Het is jammer
dat jullie niks hebben.
Maar daar komen een jongetje en een man met de
gevraagde groente die ze kennelijk toch nog ergens

hadden. En zo gaat het nog een tijdje door, er wordt
van alles gebracht: boontjes, bloemkool …
Er zijn mensen die de tafels gezellig dekken en er
worden lampionnen opgehangen en er blijken zelfs
mensen muziek te kunnen maken!
En dan roept de reiziger: ‘Aan tafel!’
De soep gaat rond. En echt, die steen blijkt fantastisch te werken. Want de soep is de lekkerste soep
die ze ooit hebben gegeten. En aan het eind van de
avond bedankt de burgemeester de reiziger voor de
heerlijke soep.
De reiziger staat op en zegt: ‘Dank jullie wel, inwoners van ‘We-hebben-niks’. De steen mogen jullie
houden, maar dan moet je wel beloven dat jullie open
staan voor anderen. En dat jullie met elkaar delen
wat jullie hebben.’
Iedereen klapt en ze zwaaien de reiziger uit.
Als de reiziger het dorp uit is en niemand hem ziet,
pakt hij weer een steen van de grond, doet hem in
zijn tas en loopt vrolijk fluitend naar het volgende
dorp.
(De tekst van dit verhaal komt uit een filmpje dat
te bekijken is op vimeo.com/42702301)
Het verhaal van de soepsteen werd als spiegel
verhaal gebruikt in de Regenboogdienst van
11 maart. Deze dienst was voorbereid door een
groep catechisanten. Het thema van deze dienst
was ‘Ik geef je te eten’. In het spiegelverhaal en
in het Bijbel
verhaal van de vijf broden en twee
vissen, en dus ook in de dienst, stond ‘samen delen’
centraal.
Er is veel wat je kunt delen: eten, maar ook verhalen
en liederen. Wijsheid kun je delen en liefde, aandacht
maar ook verdriet. En misschien is dat wel wat de
kerk, de kerkdienst, zo bijzonder maakt. We komen

samen om met elkaar te delen. Dat delen hebben we
deze ochtend dan ook volop gedaan. We hebben veel
samen gezongen, samen het verhaal beleefd en de
jongeren hadden een heerlijke lunch voorbereid waar
ze van uitdeelden. Ook waren er door een aantal jongeren vragen gemaakt die samen gedeeld konden
worden. Deze vragen willen we ook via Andersumme
nog graag met jullie delen:
• Wat is jou lievelings(Bijbel-)verhaal? Waarom?
• Wat is jouw lievelingslied?
• Waarom ga je naar de kerk?
• Wat is voor jou het mooiste/belangrijkste onderdeel van een kerkdienst?
• Is er iets dat je zou willen veranderen aan de
kerk(dienst) en zo ja, wat zou je dan graag willen?
• Hoe ziet volgens jou de kerk van de toekomst
eruit?
• Welke traditie zou volgens jou moeten blijven in
de kerk?
• Waar heb jij steun aan?
• Ervaar jij wel eens iets van God?
• Wat of wie inspireert jou (in je geloof)?
• Wat is voor jou een heel mooie herinnering
aan de kerk en het geloof?
• Wat heeft jou in je geloof doen groeien,
of door wie kwam dat?
• Wat is jouw unieke bijdrage aan de kerk?
• Wat is jouw talent?
• Wat denk jij dat God belangrijk vindt?

Hoi, ik had een vraagje. Kunnen wij
met z’n 5en voor NL doet op 9 maart
iets doen bij de kerk? Groetjes ….

Nu is er in de kerk altijd wat te doen, dus wat was
ik blij met dit aanbod! Sinds kort wordt namelijk ook de kindernevendienst in het keldertje van
Elim gehouden. De materialen had ik al wel naar
beneden gehaald, maar die had ik zolang (bij gebrek
aan opbergruimte) in de berging ‘gelegd’… eigenlijk
moesten die een mooi plekje krijgen in het keldertje.
Vrijdagmorgen om 9 uur stonden er vijf enthousiaste meiden op de stoep van jongerenruimte ‘Het
keldertje’ in Elim. En wat hebben ze goed geholpen,
echt fantastisch!
Allereerst werd er een kast in elkaar gezet. Het
leek een heel gepuzzel, maar door goed samen te
werken stond er in no-time een mooie kast. Daarna
werd al het materiaal uitgezocht, gesorteerd en
opgeruimd. En het resultaat mag er zijn!
Meiden, heel erg bedankt voor jullie hulp!
Groetjes, Heidi

Meer jongerennieuws:
Spiegelbeesten  .  .
Op weg naar Pasen  .
Palmpasen  .  .  .  .
Paaspuzzel  .  .  .  .
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