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‘Jezus’ komt uit Aalten
Tekst en foto: Arnold Arentsen -

Dinant Duenk is geboren in Aalten en speelt de hoofdrol van
Jezus in de wereldberoemde rockopera Jesus Christ Superstar,
die op zondag 25 maart a.s. wordt opgevoerd in de Zuiderkerk
te Aalten. Hij maakt deel uit van Muziek Producties Gaanderen
die deze musical al vele keren met groot succes heeft opgevoerd
in de regio Doetinchem.
Maar eerst iets over Dinant zelf. Hij is opgegroeid
in de Vondelstraat te Aalten, waar zijn moeder
nog steeds woont. Zijn moeder had al vroeg zijn
muzikale talenten in de gaten, want ze constateerde dat Dinant eerder kon zingen dan praten.
Vooral het lied ‘Meisjes met rode haren’ van Arne
Jansen was zijn grote favoriet. Dinant ging in de
buurt naar de Broekhofschool. Studeren zou niet
z’n grootste talent zijn, dachten de leerkrachten.
Dinant vond muziek, gedichtjes voordragen en de
schoolmusical veel interessanter. De Cito-toets
wees uit dat studeren wel zou moeten kunnen,
maar Dinants drang naar een leven vol ‘rock ’n
roll’ leidde tot de havo. Dat was maar goed ook,
want al snel kwam hij in z’n eerste band Astray.
Na de havo ging Dinant naar de meao en daar
maakte hij veel tijd vrij voor de meerdere bands
waarin ging spelen.
Na de meao riep de militaire dienstplicht, die hij
vervulde bij het Gardekorps Grenadiers.
Na zijn diensttijd kwam hij terecht bij Unigro,
een levensmiddelengroothandel. Begonnen als
orderverzamelaar in het magazijn, omdat dit eenvoudig te combineren was met de verschillende
bands en het leven vol ‘rock ’n roll’.
Binnen Unigro kreeg Dinant kansen om hogerop
te komen en kwam op een kantoorfunctie terecht,
waarbij hij in het hele land op verschillende locaties kwam te werken. Uiteindelijk werd er grondig
gereorganiseerd en moest ook Dinant het veld
ruimen. In de jaren die volgden ging hij nog bij
twee andere werkgevers aan de slag, maar sinds
2012 werkt Dinant bij Canon, inderdaad die van
de printers en camera’s. Daar werkt hij als logistiek specialist op de afdeling reserveonderdelen.
Dinant woont net over de grens van Aalten
(Haart) in de buurtschap Miste, is getrouwd en
heeft drie kinderen. Hij is veel van huis, begint
‘s morgens vroeg thuis te werken, gaat in de loop
van de ochtend naar Amstelveen en komt pas
’s avonds tegen negen uur weer thuis. Vaak is
hij ook nog twee of drie avonden per week voor
muzikale activiteiten weg.
Op 18-jarige leeftijd zag hij de film ‘Jesus Christ
Superstar’. Hij vond de muziek zo gaaf dat hij
de cd kocht. Deze heeft hij wel duizend keer
gedraaid. Van huis uit had hij wel wat Bijbel
kennis meegekregen, maar hij vond de uitleg
over de laatste drie dagen van Jezus’ leven, die
de makers van Jesus Christ Superstar hadden, wel
interessant.

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers

Dinant ging op z’n vijftiende al in een band
spelen. Hij wilde drummer worden. Daarvoor
had hij een paar jaar bij
De Eendracht getrommeld, maar dat vond hij
toch niet stoer genoeg.
Hij wilde veel liever
hardrockmuziek drummen. Doordat hij vaak
achtergrondpartijen
meezong vanachter
het drumstel, werd hem
gevraagd ‘leadzanger’ bij
een andere band te worden. En zo werd de liefde
voor zingen aangewakkerd. Zoals dat vaak gaat
met bands en muzikanten gaat heeft Dinant in
diverse bands gespeeld.
In onze regio is de band
Purple Haze een vrij
bekende band geweest.
Was Judas echt een kwade genius in de groep?
Nee, Dinant ontdekte juist dat Judas zijn grote
vriend Jezus in bescherming wilde nemen. Hij
wilde Jezus vooral beschermen omdat hij vond
dat Jezus te ver ging, dat er teveel mensen tegen
Jezus waren en dat dus een gevaar vormde. In
het verhaal ging het om ware vriendschap en die
werd in feite op de proef gesteld.
Dinants vrouw Desiree is lid van het Winterswijks
Muziek Theater en wees hem eind 2009 op het
feit dat het WMT deze musical zou gaan uitvoeren in het Steengroevetheater, een uitdaging
van jewelste.
Dinant meldde zich dan ook aan voor de auditie
en had daarvoor het openingsnummer ‘Heaven
on their minds’ ingestudeerd. Behalve de regisseur en dirigent zat het hele koor bij de auditie.
Blijkbaar had Dinant het goed genoeg gedaan,
want van regisseur Jasper Korving en dirigent
Gerben Kruisselbrink (die ook voor deze uitvoering
van Jesus Christ Superstar verantwoordelijk zijn)
mocht hij als nieuweling in het musicalwereldje
de rol van Judas gaan spelen. Wie die uitvoering in de Steengroeve in 2010 gezien heeft, zal
erkennen dat het een geweldige uitvoering was,
met zeker Dinant in de rol van Judas als één van
de grote uitblinkers.
Na Winterswijk was zijn ster rijzende en werd
meerdere keren gevraagd om de rol ook in andere
plaatsen te spelen. Zoals het Wilminktheater

in Enschede. Maar ook heeft hij wel eens de rol
van Pilatus gespeeld. Twee jaar geleden is MPG
Gaanderen begonnen met uitvoeringen in kerken
en dit jaar zullen er een vijftal optredens zijn in
diverse plaatsen.

Veel optredens
Deze bekendheid bracht ook veel ander werk in
de muziek met zich mee. Dinant heeft in de afgelopen jaren bij veel projecten, bands en musicals
gezongen. Een hoogtepunt in z’n theatercarrière
was er afgelopen november. Dinant werd genomineerd voor een Amateur Musical Award voor
z’n rol als Rechter Turpin in het musicaldrama
Sweeney Todd dat vorig jaar door MPG in Amphion Doetinchem werd opgevoerd. Als genomineerde mocht hij een nummer uit die musical
zingen op de ‘heilige’ planken van Koninklijk Theater Carré. De Award kreeg hij niet, maar de ervaring was geweldig.
Hij moet nog wel kwijt dat veel bands tegenwoordig met behulp van muziekbanden spelen,
daar moet Dinant niets van hebben. Het moet
voor hem puur zijn en omdat hij niet hoeft te
leven van de muziek wijkt hij daar niet vanaf. Gek
genoeg heeft hij nog niet veel in Aalten opgetreden, maar dat zal na de musical in de Zuiderkerk ongetwijfeld anders worden.
De andere kant van de medaille is wel dat muziek
maken heel veel tijd kost, momenteel gemid-
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Overdenking
deld twee à drie avonden per week. Dinant heeft
echter een groot probleem: Hij kan geen nee
zeggen. Zeker niet als hij het een leuk project
vindt.
Aalten mag dus best trots zijn op zo’n geweldig
zangtalent.
Ik vraag hem of hij wel eens heeft gedacht om
zich op te geven voor The Voice of een programma als Una Voce Particolare zoals Ernst
Daniel Smid presenteerde.
Dinant: ‘Nee, ik moet er niet aan denken, alle
toestanden die daar omheen zijn. Je krijgt te
maken met allemaal managers, optredens die
je eigenlijk niet wilt en het is niet mijn wereldje.
Laat mij maar gewoon dingen doen die ik zelf kan
bepalen.’

Nieuwe rol
In de komende uitvoering van Jesus Christ Superstar speelt hij de rol van Jezus. Een heel andere
rol en beleving maar niet minder spannend. De
originele uitvoering wordt gevolgd. Het decor
is natuurlijk niet zoals in de Steengroeve, maar
Dinant verzekert me dat het publiek erover verbaasd zal zijn hoe de Zuiderkerk als theater
gebruikt zal worden. Er zijn scènes die de mensen
zullen doen huiveren en die zeer confronterend
zijn. Nergens in de voorstelling zal echter de

spot gedreven worden met het verhaal. Het is
puur zoals Andrew Lloyd Webber en Tim Rice het
bedacht en geschreven hebben. In totaal zullen
er ongeveer 55 mensen aan deze voorstelling
meedoen.
Tot slot vraag ik Dinant wat zijn mooiste muzikale belevenissen tot nu toe zijn. Als eerste geeft
hij aan: ‘Jesus Christ Superstar in de Steengroeve, maar ook The Wall van Pink Floyd in de
Steengroeve was geweldig om te doen. Maar ja,
optreden in een kroeg met mijn Deep Purple-tribute ‘Purple~D’ is ook geweldig. Zolang het maar
live is en puur. Daar gaat het om.’

Kaarten voor zondag 25 maart zijn
in de voorverkoop te koop bij
Meneer Kees en Messink & Prinsen
en te bestellen via
www.kerkvensterwebshop.nl
Als u via de webshop bestelt worden de
kaarten gratis bij u thuisbezorgd, waar
u ook woont. De toegangsprijs bedraagt
€ 13,50 p.p. voor volwassenen en € 6,75
p.p. voor de jeugd t/m 17 jaar. Aanvang
19.00 uur, zaal open om 18.15 uur.

Geloofsgesprek
Er is in de laatste eeuw veel veranderd, ook
op de manier waarop mensen geloven. Van
oudsher werd in de protestantse kerk geloofd
dat als je een aantal geloofswaarheden voor
vast aannam en daar aan vasthield, dat je
dan wat geloven betreft klaar was voor de rest
van je leven. Je hoefde er alleen nog naar te
leven en dat was al lastig genoeg. Als je maar
genoeg catechisatie kreeg, van een goede
dominee, dan kwam alles wel voor elkaar met
het geloof. Het was meer een kwestie van hersens dan van hart. Ook nu nog wel verwachten
mensen binnen en buiten de kerk dat het zo
werkt.
Er is ondertussen heel veel veranderd. Buiten
de kerk is het leren wat anders geworden dan
zeventig jaar geleden. Er wordt ondertussen
verwacht van kinderen dat ze goed leren, als
ze dat kunnen en dat ze creatief worden, zelf
dingen bedenken. Dus we moeten eigenlijk
niet verbaasd zijn, als we merken dat velen
zelf gaan nadenken over het geloof en er zelf
dingen bij bedenken. Of ze merken in hun
leven dat die vaste waarheden hen niets meer
zeggen als ze het echt moeilijk hebben. Dus
nu leven we in een tijd waarin geloven iets
heel anders betekent dan vroeger. Het is meer
een kwestie van beleven, dan van een waarheid aannemen. Ook in orthodox protestantse
kerken zie je dat de jeugd liever naar evangelische kerken gaat, omdat het gevoel meer een
plek heeft in die denominaties. Natuurlijk zijn
er ook mensen bij wie het geloof vervaagt of
ingrijpend verandert.
Maar kerklid of niet, men geeft een eigen antwoord op die vragen als ‘Wat geeft het leven
zin’ of ‘Is er leven na de dood.’ Misschien wel
antwoorden waar hun ouder of grootouder
van achterover valt.
Wat me het meest hierin raakt, is dat het
gesprek daarover nauwelijks op gang komt.
Kinderen zwijgen tegenover hun ouders over
zulke dingen, omdat ze bang zijn veroordeeld
te worden voor wat ze te zeggen hebben.
Ouders durven niet meer te praten over wat
hen ten diepste beweegt, omdat hun kinderen
het ‘gezeur’ vinden (wat ook een oordeel is).
De laatste kerkverandering wil het geloofsgesprek weer op gang brengen tussen de
leden. Ik vind het een goed streven. Ik hoop
van harte dat die gesprekken gevoerd kunnen
worden zonder elkaar te veroordelen, omdat
ze dan gegarandeerd zullen mislukken.
De toekomst van de kerk kan van dat succes
afhangen.
Ada Endeveld
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
Voorzitter
Bas Brezet,
Kerkstraat 14,
7126 AM Bredevoort,
tel. 0543-45 10 12
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Jan Ebbers,
Markerinkdijk 24,
7122 RK Aalten,
tel. 0543-45 14 95
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Maaike Prange,
Haermansweijde 29,
7121 WL Aalten,
tel. 0543-47 85 43
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bankrek.nr.: (o.a. voor
vrijwillige bijdragen)
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
College van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11
Bankrek.nr. diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

bredevoort

Pastorale raad
Coby Navis, Tolhuisweg 8,
7121 MA Aalten,
tel. 0543-45 13 29
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

BREDEVOORT
ds. Ada Endeveld

Jeugdraad
Inge de Ruijter,
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
Ledenadministratie
Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl
Financiële administratie
Dieneke Cornelissen,
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-45 28 03,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl
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

Collectes en giften

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

Wij feliciteren
Onze gelukwensen gaan deze keer naar mevr. H.J.
Navis-Luiten, Koppelstraat 31, die op 10 maart
82 jaar wordt; naar dhr. W.J. Sturris, Bolwerkweg
20, die op 12 maart de leeftijd van 95 jaar hoopt
te bereiken; naar mevr. D.W. te Bokkel-Caspers,
Haartseweg 21A, die op 15 maart 81 jaar wordt;
en ten slotte naar dhr. C. Frederiks, Hollenberg 11,
hij wordt op 17 maart 87 jaar.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met al uw dierbaren.

Lied voor de Veertigdagentijd
op de melodie van Lied 558
Couplet voor alle zondagen
Deze veertigdagentijd
worden wij weer ingewijd,
naar het paasgeheim geleid.
Kyrie eleison
4.

Dankbaar delen wat God geeft,
overvloed van brood en vis
als de gastheer Jezus is.
Halleluja, Amen

5.

Als een zaadje in de grond,
waar een nieuwe plant uitkomt
zo gaat Jezus door de dood.
Kyrie eleison

De collectes van januari 2018 hebben € 345,11
opgebracht. De opbrengst wordt gebruikt om
het vervoer van schoolspullen naar St. Maarten
te regelen. De totale inzameling heeft € 904,42
opgebracht. We hebben € 1.000 toegezegd. Het
tekort wordt aangevuld door de diaconie. Dat het
bedrag bijna geheel gehaald is, is een fantastisch
resultaat! Iedereen die hieraan heeft bijgedragen
hartelijke dank.

Overlijden
Op 18 februari 2018 overleed Jan Christiaan Klein
Nibbelink in de leeftijd van 87 jaar. De dankdienst voor het leven vond plaats op 23 februari
voorafgaande aan de begrafenis. Wij wensen zijn
vrouw, kinderen en allen die hem zullen missen,
veel sterkte toe.

Zieken
Mevr. Ruessink-Wevers is na een val in het ziekenhuis gekomen en waarschijnlijk volgt er een
revalidatie.
We willen iedereen die in het ziekenhuis ligt,
behandelingen ondergaat, geopereerd of herstellende is, en zij die in zorginstellingen verblijven
veel kracht toewensen. We wensen ook de mantelzorgers en anderen die meeleven met een zieke
al het goede en veel uithoudingsvermogen toe.

Zin in het Gezin

Anders Dan Anders-dienst
op 18 maart in Bredevoort
Op 18 maart is er een ADA dienst om 19.00
uur in de Joriskerk in Bredevoort. Dit is anders
dan anders, maar het heeft te maken met de
musical Jesus Christ Superstar die op 25 maart
opgevoerd wordt in Aalten. Daarom wijken wij
af van de laatste zondag van de maand.
Op 18 maart is ds. Anne van Voorst uit Sinderen
onze predikant. Wij gaan nog overleggen over
het thema, maar het zal te maken hebben met
lente, een nieuw begin, altijd een nieuwe kans
bij God? Hier willen we over nadenken op 18
maart. Het koor Revelation uit Winterswijk o.l.v.
Tim van Dorst zal de dienst muzikaal omlijsten..
Van harte welkom in de Joriskerk op 18 maart.

Bericht van de Diaconie

Koor Revelation

De ontvangers van de nieuwsbrief ‘Zin in
het Gezin’ hebben sinds november geen
nieuwsbrief meer ontvangen. Er zijn wat
veranderingen in de redactie. Hetty Bresser
is uit de redactie gestapt omdat ze gestopt
is met haar werkzaamheden als pastor in de
St. Ludgerparochie.
Marten Jan Kooistra blijft meedoen ook al
is hij verhuisd. Ook was er sprake van een
zekere vermoeidheid bij de redactie. Daarom
hebben we versterking gezocht bij de werkers
onder jongeren in Aalten.
Jan Willen Hengeveld en Heidi Ebbers wilden
graag meedenken over een vervolg. Op het
moment zijn we met elkaar aan het brainstormen om te kijk hoe de nieuwsbrief een
vervolg gaat krijgen.
Wordt vervolgd

Armoede

Het gaat goed met de Nederlandse
economie. Desondanks stijgt het
aantal mensen dat in langdurige

Sint Jorisconcert op 11 maart: Haytham Safia Qu4rtet
Bij ons laatste concert van het seizoen
verlaten we Europa in oostelijke richting.
Of moeten we zeggen: met deze knipoog
ontmoeten Oost en West elkaar?
Luister en geniet.
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Het concert vindt plaats op 11 maart in de Sint
Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Het begint om
15.00 uur en de kerk is open vanaf 14:30 uur.
Meer informatie vindt u op de volgende websites:
- sintjorisconcerten.nl
- haythamsafia.com/

Oost en West, man en vrouw, compositie en improvisatie, eeuwenoud en spiksplinternieuw komen
samen bij het unieke Haytham Safia Qu4rtet. In
de muziek van het kwartet weerklinken de Arabische, Afrikaanse en Westerse klassieke muziek
tradities waarmee de musici opgroeiden. Ze
spelen al tien jaar met zichtbaar plezier samen en
voelen zich even goed thuis in een klassieke concertzaal als op een wereldmuziek- of jazzpodium
of op een festival.

armoede leeft. Hulpverleners en
politici slagen er maar niet in om
dit een halt toe te roepen, waar met
name kinderen de dupe van dreigen te
worden. Op zaterdag 10 maart staat
het Kenniscafé van de Koppelkerk in

Paasgroetenactie 2018
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar
weer een paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen
en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

Bredevoort daarom in het teken van

doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de
kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden
uitgedeeld.
De kaarten kunnen ook besteld worden via www.
kerkvensterwebshop.nl Ze worden u dan gratis
thuisbezorgd. Wilt u meer weten over de actie,
kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u paasgroeten zullen
sturen!
commissie Missionair
Diaconaal Werk PG Aalten

armoede.
Om ons heen kent iedereen wel iemand die in
armoede leeft. Soms door domme pech of faillissement. Vaak is het echter een gevolg van
armoede die generaties lang in families optreedt.
We noemen dat ‘generatie-armoede’. Kinderen
van ouders die kortgeleden in armoede zijn vervallen, dreigen aan die generatiearmoede ten
prooi te vallen.
Er bestaan veel initiatieven om de pijn van
armoede te verlichten. Veel mensen zetten zich
in om het zware bestaan van mensen in armoede
lichter te maken. Voedselbanken, kledingbanken en andere initiatieven getuigen daarvan.
Ondanks de vele inspanningen wordt de kloof
tussen mensen in armoede en de middenklasse
groter. De kloof blijkt zelfs structureel te worden.
Spreker Martin Pragt heeft zich gebogen over het
probleem van armoede. Dat heeft geleid tot het
oprichten van EDASU: een opleiding voor ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Tijdens zijn opleiding merkte Pragt dat zijn
achtergrond ook is bepaald door armoede. In
een lezing gaat Pragt in op zowel zijn eigen ervaringen met armoede, maar ook op de ontwikkelingen van ervaringsdeskundigen. Na afloop van
de lezing gaat Pragt in gesprek met de mensen
die aanwezig zijn.
Inwoners van de gemeente Aalten die de lezing
willen bijwonen, maar wier financiële situatie dat
niet toelaat, kunnen zich wenden tot het zorgloket van de gemeente Aalten, onder vermelding
van de ‘Meedoenregeling’. Het zorgloket is gevestigd op het gemeentekantoor, Hofstraat 8, of via
tel. 0543 49 33 33.
Locatie: 	Koppelkerk, Koppelstraat 35,
7126 AG Bredevoort
Datum:
zaterdag 10 maart
Tijd:
20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Entree:
€ 7,50
Reserveren: www.koppelkerk.nl

Paasgroetenactie 2018 tips voor de afzender

De paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Ds. Anne van
Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke
gedetineerden:
‘Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke
liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld
in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in
het midden van het hart het kruis opgenomen. De
vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde
voor ons’.
Ook wij doen als gemeente mee aan de paasgroetenactie. Op zondag 18 maart 2018 worden
deze kaarten weer uitgedeeld.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze
kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie
deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch
mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om
hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed

• Op de kaarten nooit een adres of woonplaats
schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten
met adres en/of woonplaats en kaarten zonder
naam worden niet doorgegeven.
• Op de kaarten voor een ‘verre gevangene’ –
dat zijn de enkele Nederlandstalige kaarten,
die naar Kerk in Actie gestuurd worden – wordt
vaak in het Engels geschreven. Dat is niet nodig,
de kaarten gaan naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.
•
De dubbele kaart gaat naar gedetineerden
in Nederland. U kunt uw groet en uw naam
schrijven achterop de bovenste kaart. Op de
onderste kaart, een bloemenkaart, schrijft u
niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dat voor hem
mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus
vele justitiepredikanten. Plakt u wel een postzegel op deze kaart.
•H
 ieronder enkele teksten ter bemoediging
voor op Engelstalige kaarten:
U bent in onze gedachten. Heb moed,
u wordt niet vergeten
Engels: Our thoughts are with you.
Have courage, you are not forgotten
Onze beste wensen, ook voor de toekomst.
Verlies de hoop niet.
Engels: Our good wishes, for now and the
future, are with you. Do not lose hope.
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Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk Bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op maandag dinsdag - donderdag vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bankrekening
Protestantse Kerk
SKG
NL74.FVLB.0635.8006.08
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Tijdelijk scriba:
Wim Bulsink, Oranjelaan 5
e-mail: scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Oosterkerk
tel. 0543-47 14 69
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail:
oosterkerk@kerkvenster.nl
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Kosters:
Dick Wikkerink,
tel. 06-244 217 43
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
of: dickwikkerink@
hotmail.com
Theo Luiten,
tel. 06-532 66 215
e-mail: theo.luiten@
planet.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
tel. 0543-47 71 08
06 - 139 104 50
Theo Luiten
tel. 0543-45 10 38
06-532 662 15
e-mail: oudehelenakerk@
kerkvenster.nl

College van Kerkmusici
Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
Mobiel 06-514 910 64
gerard@
wesselinkmakelaars.nl
Secretariaat:
Hans te Winkel,
Vragenderweg 3A,
7121 RK Aalten
tel. 0543-45 15 72
hanstewinkel@gmail.com
College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97, 7122 ZN
tel. 0543-47 37 34
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Banknr.
NL84.RABO.0380.2128.38

KerkBeeld

Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden
live uitgezonden via
KerkBeeld. Gemiste
diensten kunt u ook
bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl

Zoals bekend moet de PG Aalten zich door de
teruglopende inkomsten en het afnemende kerkbezoek bezinnen op het toekomstige gebruik
van de kerkgebouwen. De kosten die het bezit en
gebruik van de gebouwen met zich meebrengen
zullen moeten worden teruggedrongen en/of
de opbrengsten van de gebouwen zullen flink
moeten stijgen.
In een vorige editie van KerkVenster heeft u een
en ander kunnen lezen over een mogelijke overdracht van de Oosterkerk. Voor de Oude Helena
kerk heeft de grote kerkenraad het college van
kerkrentmeesters de opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken om de kerk onder te
brengen in een of andere beheersvorm. Voorwaarde hierbij is wel dat de kerk beschikbaar blijft
voor kerkelijke activiteiten.
Een van de partijen waarmee wij hierover in
gesprek zijn is de Stichting Oude Gelderse Kerken
(SOGK). De SOGK zet zich al bijna veertig jaar in

bredevoort

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

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

Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl
Beamteam
Erwin Rademaker
Grote Maote 164
beamteampknaalten@
gmail.com

om monumentale kerken te behouden voor de
toekomst. Zie ook de website: www.oudegeldersekerken.nl.
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wat meer
wilt weten over dit hele proces. Mevr. Annelies
van der Kolk, voorzitter van de SOGK, zal ons
informeren over de werkwijze van de SOGK en
over wat een eventuele samenwerking betekent
voor de PG Aalten in het algemeen en de Oude
Helenakerk in het bijzonder. Uiteraard is er ook
gelegenheid uw vragen te stellen.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deze
bijeenkomst bij te wonen op maandag 26 maart
om 20.00 uur in Elim.
Namens het college van kerkrentmeesters,
commissie Oude Helenakerk

Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat,
tevens voor vervoer
Willy Stronks-Sikking,
tel. 0543-47 40 05

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers
Tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
Collectemunten
e-mail: elim@kerkvenster.nl Elke eerste vrijdag van
de maand van 17.00 tot
Protestantse
18.30 uur in zaal 2 van de
Bezoek Dienst
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
Banknummer
NL72.RABO.0300.2165.72 te Aalten (hoofdingang)
Of via bestelformulier
via het Kerkelijk Bureau
Kerkbeeld
kerkbeeld@kerkvenster.nl

Informatiebijeenkomst toekomst Oude Helenakerk

Collectes en giften

Giften PBD

Februari 2018
04-02	KIA Jaarproject
Kerk
11-02	PKN Missionair
Diaconie
18-02	KIA 40 dagen tijd
Kerk
25-02	KIA 40 dagen tijd
Diaconie
Plaatselijk jeugdwerk
Broodmaaltijd Stegemanshof
januari
en februari

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.069,87
468,20
769,99
575,38
1.253,53
694,53
708,33
394,04
99,66

€
€

23,95
54,45

Via bankrekening kerk: gift voor KerkBeeld
€ 25,00. Gift ontvangen via het kerkelijk bureau:
Voor M.D.W. € 20,00.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Via Hermien Kobus € 20,00, Henny Ebbers
€ 10,00, Dhr. G. Wildenbeest € 10,00
en via Diny Prinsen € 5,00.
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Vernieuwde website
Een nieuwe tijd vraagt om heldere communicatie
Tekst Arnold Arentsen

De websites van de PG Bredevoort en die van KerkVenster zijn ingrijpend
veranderd. De website van de PG Bredevoort is gemoderniseerd en bijgewerkt.
Bij KerkVenster moest er een keus gemaakt worden. Of met een vernieuwde
Joomla-site verdergaan of het meer professionelere Wordpresspakket omarmen.
Dit laatste is het geworden.

Wat is er anders geworden op de website
van KerkVenster?
• We hebben gekozen voor meer beeld. Zo wordt
elk nieuwsbericht ondersteund en gepresenteerd met grotere foto’s op de homepage.
Mensen zijn namelijk gefocust op beeld.
• Zoals we al eerder aangekondigd hebben zal
de website van KerkVenster vooral een informatieve functie krijgen. Veel nieuws uit de kerken
en veel informatie over alle onderdelen die in de
gemeente werkzaam zijn of het gemeentewerk
ondersteunen.
•
Voor deze informatievoorziening is gekozen
omdat we minder informatiegidsen willen
gaan uitgeven. De opzet is dat alle informatie
voortaan op de website gevonden kan worden.
• Op de nieuwe site is de informatievoorziening
nog niet optimaal omdat we afhankelijk zijn
van de aanlevering van de kerkenraad en allerlei
commissies die binnen de kerken werken. In de
loop van dit voorjaar hopen we alle informatievoorziening af te ronden.
• Daarnaast willen we de site ook zo inrichten
dat het een visitekaartje wordt voor onze
gemeentes. Veel bezoekers aan onze website
komen van buiten onze gemeente, wat ze ook
maar zoeken.

Agenda
Op de nieuwe website van KerkVenster is ook
opgenomen een agenda. Dit is een grote
wens van een aantal mensen om activiteiten
in onze gemeentes aan te kondigen, die kort
of over een langere tijd gepland staan. Dit
om zoveel mogelijk doublures tegen te gaan.
Raadpleeg dus altijd deze agenda als u een
activiteit of bijeenkomst plant.
U dient echter zelf door te geven wanneer
uw activiteit of bijeenkomst gepland staat
met de gegevens: Wat: Waar: Wanneer:
U kunt dit doorgeven door een mail te sturen
naar: website@kerkvenster.nl

KerkVenster faciliteert
Vaak wordt gedacht dat KerkVenster alle communicatie binnen de beide gemeentes regelt. Zo
is het dus niet, KerkVenster faciliteert in principe
alleen. Dat wil zeggen: we plaatsen artikelen
die ons worden aangeleverd, mits deze aan het
redactiestatuut voldoen of het plaatsingsbeleid
dat de redactie van KerkVenster heeft opgesteld.
Dit plaatsingsbeleid wordt regelmatig getoetst en
soms bijgesteld. De wereld verandert, dus KerkVenster, blad en website ook.
De redactie van KerkVenster neemt wel het initiatief om te publiceren over wat zij belangrijk vindt
om door te geven aan de gemeente. Ook worden
er wel fotoreportages gemaakt van activiteiten
maar het is geen vast gegeven. De communicatie
in de gemeentes blijft in principe een zaak van de
kerkenraden en commissies die daaronder vallen.

KerkVensterwebshop
Naast het blad KerkVenster en de website faciliteren we ook de KerkVensterwebshop. Ook die
hebben we aangepast en in dezelfde nieuwe

Het nieuwe

kerkvenster.nl
en

pkn-bredevoort.nl
het bekijken waard!
kleuren gebracht als het blad en de website. In
de webshop kunt u diverse artikelen bestellen
zoals: collectemunten, toegangsbewijzen zoals nu
voor de musical Jesus Christ Superstar, boekjes
die worden uitgeven door de PKN zoals met kerst
en nu de 40-dagentijdkalender. Ook zijn er vaak
gratis producten op verkrijgbaar. En … alle producten worden in Aalten, Bredevoort en de buurtschappen gratis thuisbezorgd.

Nu klaar met communicatie?
Nee, want de kerkenraad van de PG Aalten heeft
het ontworpen communicatieplan goedgekeurd
en ook daarin wordt KerkVenster betrokken. De
samenwerking daarin wordt nu voorbereid en binnenkort zal daar wel meer over bekend worden.
Het communicatieplan zal ook aan de gemeente
gepresenteerd worden en komt zeker op de website om te lezen, maar we wachten nog op het
beleidsplan van de PG Aalten, dat nu in voorbereiding is.
Stukje bij beetje werken we aan een betere communicatie, de huidige tijd vraagt er om.
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Beate Mundi Regina
Tekst en foto’s: Anneke en Jan Haring

Inmiddels fietsen we opnieuw in Azië
en zijn we op weg van Bangkok naar
Singapore. Onderweg zien we natuurlijk
van alles, maar christelijke kerkjes
hebben onze bijzondere aandacht.

Het was erg warm, toen wij naar Kanchanaburi
fietsten. Misschien wel het beste weer om de stad
en de oorlogsbegraafplaatsen daar te bezoeken.
Want dezelfde hitte moeten vele POW’s ( prisoners of war) ook hebben gevoeld tijdens het werk
aan de Birma spoorlijn en de brug over de Kwai in
de jaren 1943, 1944 en 1945.
We bezochten het museumpje waar de herinneringen aan die tijd levend worden gehouden.
Op de begraafplaats liepen we tussen de graven
door van honderden Nederlandse militairen
die de hitte en het zware werk niet overleefden.
Meer dan 1700 Nederlanders zijn hier begraven.
Wanneer je dan op die begraafplaats ook nog
de namen dr. Nijhoff en soldaat Westerveld ziet
staan op de kleine grafsteentjes, wordt je aandacht vooral bepaald bij Nederland en Aalten. Of
er verbanden zijn weet ik overigens helemaal niet.
Gelukkig vonden we enkele honderden meters
verderop een mooi R.K. kerkje met het opschrift

Beate Mundi Regina, ter ere van Maria, de
koningin van de wereld.
Het is na de Tweede Wereldoorlog daar gebouwd
op initiatief van de toenmalige Nederlandse
ambassadeur in Birma, mr. Joseph Welsing, die al
omstreeks 1950 geld inzamelde om een kerkje te
laten bouwen bij de plaats waar inmiddels zoveel
geallieerde slachtoffers waren bijeengebracht en
begraven. Het werd in 1955 gewijd aan Maria en
het is bijzonder dat in de naam van het kerkje ook
de vrouw van de ambassadeur wordt genoemd.
Zij heette Regina en in die naam werd en wordt
zij herinnerd als een van de initiatiefnemers van
de bouw van het kerkje.
Inmiddels is het gewijd aan alle religies en een
blijvend monument waar nabestaanden en toeristen even tot zichzelf kunnen komen na een

bezoek aan het museum en de begraafplaats. En
dat is vaak nodig.
Het kerkje zelf, dat alle dagen is geopend, heeft
een heel bijzondere kruiswegstatie en er hangt
een serene sfeer zoals we die wel kennen van
kerkjes die temidden van hectiek een oase
van rust vormen. Want hectisch is het in de
onmiddellijke omgeving van het ereveld en de
herinneringskerk.
We waren voor het eerst in dit bijzondere stukje
van Thailand en het heeft een onuitwisbare
indruk op ons gemaakt. Een mooie rivier en een
goed onderhouden park, beide zo besmet met
oorlogsverleden dat de namen Kwai en Kanchanaburi voor altijd een plek hebben in de wereldgeschiedenis.Maar dan ook weer zo’n kerkje voor
allen die even rust zoeken.
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De pen opgepakt

Verkiezingskoorts of
gebrek aan interesse?

Brief van de Groep Oude Helenakerk
Een groep verontruste gemeenteleden heeft in een gesprek met de voorzitter en een delegatie
van de kerkrentmeesters hun zorgen geuit over het overdragen van het beheer van de Oude
Helenakerk aan een eventuele stichting. Zij hebben de kerkenraad gevraagd of zij ook met
ideeën en alternatieve mogelijkheden mogen komen. De kleine kerkenraad heeft toegestemd
in dit verzoek.

Bovenstaande heeft u kunnen lezen in het
verslag van de kleine kerkenraad in Kerk
Venster van 9 februari jl. De ‘betrokken
gemeenteleden’ hebben zich als groep Oude
HelenaKerk (OHK) verenigd n.a.v. een verslag
van de kleine kerkenraad in KerkVenster van
26 september 2017 met het volgende citaat.
‘Er is een gesprek geweest met de Stichting
Oude Gelderse Kerken over De Oude Helena
kerk. Om de Oude Helenakerk over te doen
aan deze stichting moet de kerk aan enkele
voorwaarden voldoen. Er zullen nu drie architecten worden gevraagd om een voorstel te
presenteren. Alle opties worden bekeken en
meegenomen in het besluit deze kerk over te
dragen aan een stichting’.
Inmiddels is de groep OHK een aantal keren
bijeen geweest en is bezig plannen te ontwikkelen. Het ultieme doel is voor ons de Oude
Helenakerk inclusief Elim voor de kerkelijke
gemeente te behouden en alleen exploitatie en beheer in een eigen stichting onder
te brengen. Het prachtige en monumentale

kerkgebouw zal natuurlijk aangepast moeten
worden, niet alleen voor kerkelijke vieringen,
maar ook voor bijeenkomsten die de gehele
Aaltense gemeenschap betreft. Wij voelen
ons gesterkt omdat de kerkenraad ons de
ruimte geeft onze plannen uit te werken
en waar mogelijk samen te werken met de
kerkrentmeesters. Het uitgewerkte plan zal
aan de kerkenraad worden aangeboden.
Wij stellen ons voor dat ons initiatief breed
gedragen gaat worden. Wij hopen dat onze
middeleeuwse kerk, de ‘Oude Helena’, zo
beeldbepalend in het centrum van ons dorp,
zich zal ontwikkelen tot een ware ontmoetingsplek voor iedere Aaltenaar. In een tijd
van verandering, zowel kerkelijk als maatschappelijk, kan de Oude Helenakerk haar
eeuwenoude centrale rol in de Aaltense
samenleving een nieuwe inhoud geven.
Namens de groep Oude Helenakerk,
	Tia van der Schoot-Schuil (voorz.
Berthe Helmink-ter Stege (secr.)
ohkgroep@kerkvenster.nl

Over twee weken mogen we weer naar de stembus.
Voor de gemeenteraad dit keer. Ofschoon het over
dichtbij gaat, over datgene wat we graag in onze eigen
gemeente zien gerealiseerd, zijn deze verkiezingen
minder populair dan die voor de Tweede Kamer.
De opkomst is meestal ook beduidend lager. En vraag je
een willekeurige burger wie er in de gemeenteraad zitten,
verder dan twee namen komt men meestal niet. Toch
worden er door diezelfde raad heel wat beslissingen
genomen waar wij als burgers voor -of nadeel van
ondervinden. Het is maar aan welke kant je staat.
Voor velen van ons staat de kerkenraad misschien nog
wel dichter bij dan de gemeenteraad. En, u raadt het al,
vraag aan een willekeurige kerkganger tijdens de koffie
na de dienst wie er in onze kerkenraad zitten en velen
zullen u het antwoord schuldig blijven. Vreemd, niet
waar?
Hoe is het gesteld met ons democratisch gevoel ten
opzichte van de kerkenraad? Willen we eigenlijk wel
weten wat daar maandelijks besproken wordt? ‘Het zal
wel over geld gaan, en dat hebben ze nooit genoeg’.
‘Het zal wel over de kerkdiensten gaan, over de
gebouwen misschien.’
Wat zou u ervan vinden wanneer onze kerkenraad, het
college van kerkrentmeesters, of de dames en heren van
de diaconie eens per vier jaar hun mandaat beschikbaar
stelden en vervolgens aan de gemeenteleden vroegen of
ze op basis van het gevoerde beleid verder mogen gaan
met hun ongetwijfeld goede werk? Zou u bij een
stemming over de leden van deze commissies uw stem
uitbrengen? Of gelooft u het wel?
Ja, het is vreemd, dat wij de neiging hebben om ons
verder terug te trekken naarmate de beslissing en de
gevolgen dichter bij ons zelf komen te liggen.
Is het zo vreemd om je eens af te vragen wat er binnen
de kerkenraad eigenlijk gebeurt? Is het raar om te willen
weten op grond van welke geschreven of misschien wel
ongeschreven regeltjes en afspraken er binnen het
college van kerkrentmeesters beslissingen worden
genomen? Had u ook wel graag geweten waarom de
diaconie grond wil aankopen, terwijl er binnen en buiten
de gemeenschap nog velen zijn die met het geld dat
daarmee gemoeid is een iets beter leven zouden kunnen
opbouwen? Denkt u bij de collecte voor de kerk of voor
de diaconie aan grond, aan gebouwen of misschien aan
milieumaatregelen en geld voor de allerarmsten?
Wat beweegt u te geven wanneer u uw hand in de
collectezak steekt? Kortom, in hoeverre voelt u zich
gebonden aan en bent u geïnteresseerd in de organisatie
van uw kerk?
Is het geen idee om eens per jaar een vragenuurtje te
organiseren waarbij aan de ene kant de kerkenraad, de
kerkrentmeesters en de diaconie openheid geven over
hun beleid en aan de andere kant ieder van ons, van u,
gelegenheid heeft om over dit beleid vragen te stellen en
vervolgens duidelijke antwoorden mag verwachten?
Waarschijnlijk zou het zowel de openheid van de
organisatie als de betrokkenheid van ons allen ten goede
komen.
En wie weet, komt het zo ook nog de
Protestantse Gemeente Aalten in
al haar geledingen ten goede.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Maart
Vrijdag
Zaterdag

9
10

Jozua 4:15-5:1
Jozua 5:2-12

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

11
12
13
14
15

Psalm 6
Jozua 5:13-6:14
Jozua 6:15-27
Jozua 7:1-15
Jozua 7:16-26

Vrijdag
Zaterdag

16
17

Jozua 8:1-13a
Jozua 8:13b-29

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18
19
20
21
22
23

Jozua 8:30-35
Jozua 9:1-15
Jozua 9:16-27
Jozua 10:1-15
Jozua 10:16-28
Jozua 10:29-43

Stegemanhof, Aalten

St. Joriskerk op de Markt

Stegemanhof
Zaterdag 10 maart 2018
19.00 uur: mevr. G.M.C Rots-de Weger
Zaterdag 17 maart 2018
19.00 uur: ds. H.J. Zeldenrijk

Beth San

19.30 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Doopdiensten

Zondag 18 maart
Vijfde zondag van de veertigdagentijd

11 mrt ds. Aja Yntema
Oude Helenakerk
18 mrt ds. Riemer Faber
Zuiderkerk
8 april ds. Hendrik Jan Zeldenrijk Oosterkerk

10.00 uur:
mevr. N. Hengeveld, Eibergen
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Dieneke Cornelissen

Kinderen

19.00 uur	ds. A. van Voorst, Sinderen –
Anders Dan Anders-dienst
collecte:		
Anders Dan Anders-commissie

Kinderoppas (0-4 jaar)

Woensdag 21 maart

Aalten
Elke zondag in een van de kerkzalen (Oosterkerk en
Zuiderkerk) of Elim (Oude Helenakerk). De kinderen
worden tijdens de collecte weer opgehaald.

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

Bloemengroet

10.00 uur:
ds. H. Lieftink-Buijs, Neede
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		
Niels ter Haar

Woensdag 14 maart
Biddag voor gewas en arbeid

Zaterdag 10 maart 2018
19.00 uur: Evangelisatiekoor
Zaterdag 17 maart 2018
19.00 uur: dhr. J.G. Hoftijzer

Bredevoort
Elke zondag in ’t Koppelhuis (t.o. St. Joriskerk)

Zondag 11 maart
Vierde zondag van de veertigdagentijd

19.30 uur:

ds. A.G. Endeveld - Stiltedienst

Bij de diensten Aalten

Doopdienst èn cantatedienst,

Regenboogdienst 11 maart:

11 maart Oude Helenakerk

‘Ik geef je te eten’

Op zondag 11 maart is er in de Oude Helenakerk
om 9.30 uur een doopdienst waarin Jayson Veerbeek, de zoon van Cor en Elly Veerbeek-ter Horst,
Polstraat 49c gedoopt wordt. Elly is juf aan de
Groen van Prinstererschool.
Deze dienst is tevens een cantatedienst. De cantorij o.l.v. Harry van Wijk zingt o.a. de Cantate
‘Jesu meines Lebens Leben’ van D. Buxtehude en
het koraal ‘Jesus bleibet meine Freude’ van J.S.
Bach. Het Forster Ensemble o.l.v. Anke Foede verleent zijn medewerking. Joop Ormel bespeelt het
orgel. Het belooft een prachtige dienst te worden.
Aja Yntema

Het verhaal van de vijf broden en twee vissen …
Een bijzonder verhaal. Een verhaal van samen
delen. Er is veel wat je kunt delen en dat willen we
deze morgen dan ook doen.
Deze dienst is voorbereid door jongeren van
2gether4Life&Faith samen met Heidi Ebbers.
Gospelband Amio zal (samen met ons) zingen.
Wil je de liedjes alvast oefenen? Ga dan naar
https://www.youtube.com/watch?v=JgfYcKyv61Q
&list=PL0GDkJSPCpkkgI7vzc6Zr-c6JaWAMIXMr.
Wij ontmoeten je graag op 11 maart in de
Zuiderkerk!

Een bloemengroet vanuit de kerken werd gebracht
bij de volgende leden van de gemeente:
- mevr. Te Brinke-Wagenvoort, Markerinkdijk 47
- Den Es, Varsseveld, afd. Akkerweg 4

Collectemunten bestel je op

kerkvensterwebshop.nl
Ze worden gratis thuisbezorgd

11

Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 11 maart
Vierde zondag van de veertigdagentijd

Zondag 11 maart
Vierde zondag van de veertigdagentijd

Zondag 11 maart
Vierde zondag van de veertigdagentijd

09.30 uur: 	ds. A.J. Yntema – doopdienst
en tevens cantatedienst
m.m.v. Cantorij Aalten en
het Forster Ensemble
collecte: 		KIA (Aandacht voor
mensen in de knel in Almere)
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	mevr. H. Ebbers –
2gether4Life&Faith
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		KIA (Aandacht voor
mensen in de knel in Almere)
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de andere twee kerken

Woensdag 14 maart
Biddag voor gewas en arbeid
19.30 uur: 	ds. R. Faber
N.B. Liedboek meenemen
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

19.00 uur:
ds. H.J. Zeldenrijjk
collecte: 		KIA (Aandacht voor
mensen in de knel in Almere)
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 18 maart
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Dienst in de andere twee kerken

KINDER(DOOP)DIENST

18 MAART 2018

ROTSVAST

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
9.30 UUR FRIS EN KOFFIE
MET DS RIEMER FABER
EN CBS GROEN VAN
PRINSTERER

KINDER
DIENST
AALTEN

Zondag 18 maart
Vijfde zondag van de veertigdagentijd

10.00 uur: 	ds. R. Faber – kinderdienst
en tevens doopdienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		KIA (Geen kinderarbeid in
de textielindustrie – India)
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 18 maart
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur:
ds. W.E. Onderwaater
collecte: 		KIA (Geen kinderarbeid in
de textielindustrie – India)
uitgangscollecte: Kerk
19.00 uur:
ds. G.H. ter Maat
collecte: 		KIA (Geen kinderarbeid in
de textielindustrie – India)
uitgangscollecte: Kerk

Kinderdienst 18 maart
Zuiderkerk

Themadienst Oosterkerk
18 maart: Werkdruk en rust

Op zondag 18 maart is er weer een kinderdienst.
In samenwerking met ds. Riemer Faber en de
Groen van Prinstererschool hebben we weer een
heel leuke dienst in elkaar gezet.
Het thema deze keer is ‘Rotsvast’. Wat is rotsvast
nu eigenlijk? Betekent dat dat je altijd en overal
even sterk in God gelooft? Of kan rotsvast ook
betekenen dat je af en toe mag twijfelen? We
kijken en luisteren naar een prachtig verhaal, er
is volop muziek, kinderen van ‘de Groen’ vormen
een koortje en werken mee en er zal gedoopt
worden in deze dienst.
Feestelijker kan bijna niet! Benieuwd? We zien
je heel graag op 18 maart om 10.00 uur in de
Zuiderkerk!

We zijn ‘uit de crisis’ horen we van mensen, die
verstand hebben van economie. Maar tegelijkertijd horen we andere geluiden:
‘Onderwijsmensen voeren actie, omdat de werkdruk zo hoog is, dat mensen ‘in de crisis’ terechtkomen met hun leven. Niet alleen mensen in het
onderwijs, maar ook zij die werken in de zorgsector en in andere beroepen zenden signalen uit,
dat ‘het bijna niet te doen is’. We leven in een
samenleving van altijd maar presteren, en steeds
maar weer een nieuwe cursus volgen.’
Het zou zonde zijn om in de kerk daaraan voorbij
te gaan. In een themadienst op zondagavond 18
maart in de Oosterkerk wil ik hierbij stilstaan. Wat
betekent het voor onze samenleving, dat op één
van de eerste bladzijden van de Bijbel vermeld
wordt: ‘Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij
gedaan had.’? (Genesis 2:2)
ds. G.H. ter Maat
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P A S T O R A AT
Wijk Barlo-Dale
Scriba: dhr. Wim Bulsink, Oranjelaan 5
tel. 0543-475541, wbulsink@kpnmail.nl

Verjaardagen
In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren:
10 mrt	dhr. W.G. van Eerden
Hofstedeweg 2, 7122 PS
11 mrt	mevr. M. Holling-van der Wal
Hoge Veld 109, 7122 ZP
11 mrt	mevr. H.C. Kemink-Romeijn
‘t Smees 1, 7121 CB
12 mrt	mevr. J.W. Dammers-Tolkamp
Eligiusstraat 39, 7121 EB
12 mrt	mevr. A. Hoftijzer-te Winkel
De Hare 7, 7121 XG
13 mrt	dhr. W. Holling
Hoge Veld 109, 7122 ZP
13 mrt	mevr. E. Joldersma-Ottes
Manschotplein 42, 7121 BM
13 mrt	mevr. J.A. Veldhuis-Wansing
Ludgerstraat 15/01, 7121 EG
13 mrt	mevr. G.G. Brus
Patrimoniumstraat 16/C, 7121 CH
15 mrt	mevr. W.H. Klein Hesselink-Lammers
Dijkstraat 8/B, 7121 ET
15 mrt	dhr. B.M. Piek
Staringstraat 9, 7121 VP
15 mrt	mevr. J.H. ter Haar-Wamelink
Keizersweg 59, 7121 GN
16 mrt	mevr. D. van Haarlem-Duenk
Tubantenstraat 68, 7122 CS
17 mrt	mevr. A. Massink
Ludgerstraat 12/B, 7121 EM
17 mrt	mevr. E. Waterlander-Holwerda
Ludgerstraat 35, 7121 EG
17 mrt	dhr. P.L. Engelse
Ludgerstraat 35/06, 7121 EG
18 mrt	dhr. J.H. Schokkin
Nijhofsweg 5/A, 7122 PZ
19 mrt	mevr. A.J. Essink-Zetstra
Haermansweijde 60, 7121 WL
20 mrt	mevr. A.D. Kappert-Wevers
Manschotplein 46, 7121 BM
21 mrt	mevr. J.H. Vreeman-ten Have
Prinsenstraat 1/F, 7121 AE
21 mrt	mevr. M. Duenk-Botter
Manschotplein 17, 7121 BL
22 mrt	dhr. A. Nijman
Ambthuiswal 1/01, 7126 BC Bredevoort
22 mrt	mevr. J. Eppink-Grievink
Tammeldijk 6, 7122 LK
22 mrt	mevr. G.J. Ebbers-Westervelt
Kiefteweg 12, 7121 LX
22 mrt	dhr. G.H. Fukkink
Hogestraat 101, 7122 BT
22 mrt	mevr. W.B.J. Lubbers-Ruesink
Haermansweijde 22, 7121 WL

bredevoort

Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Haart-Heurne

ds. Wilma
Onderwaater

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

Varsseveldsestraatweg 35
tel. 0543-475469
hogegrindte@live.nl

ds. Wim Everts

Overlijden

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

Op donderdag 15 februari is mevr. Hildegard
Johanna van Braak-Nijman (Hilde) overleden. Zij
is 84 jaar geworden en woonde de laatste tijd
in Pronsweide. Voorheen heeft zij jarenlang aan
de Lankhofstraat gewoond. In de rouwdienst die
gehouden werd op 23 februari hebben wij haar
naam en leven herdacht, waarna we haar bij haar
man ter ruste hebben gelegd. We wensen haar
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze
verdrietige en moeilijke tijd.

Geboorte
	Ga maar, groei
Maak plezier en geniet
Van de wereld om je heen
Wan wat het leven biedt.
Met deze woorden berichtten Peter, Esther
en Guusje Smit (Bevrijding 130) ons over de
geboorte van hun zoon en broertje Cees Arjen
Bert. Cees, zoals zijn roepnaam is, is geboren
op 3 februari 2018. Van harte gefeliciteerd met
dit nieuwe leven dat aan jullie liefde en zorg is
toevertrouwd!

Overleden
Op 25 februari is, na een mooi en rijk leven, toch
nog plotseling overleden Jan Hendrik Houwers,
Kriegerdijk 5, in de leeftijd van 92 jaar. Wij
wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte
toe en Gods nabijheid!

Griep
Veel mensen hebben op dit moment de griep.
Helaas heb ik zelf ook de griep gekregen. Al een
paar weken ben ik niet in orde. Ik doe alleen het
hoognodige bezoekwerk. Hopelijk dat de griep
epidemie gauw ten einde zal zijn.
Een hartelijke groet voor u allen!

Op zaterdag 17 februari, slechts enkele dagen
nadat hij zijn 78e verjaardag had gevierd, is
dhr. Theodor Johann van Lochem (Theo) plotseling overleden. Theo woonde aan de Polstraat
4J. Op 23 februari hebben we afscheid van
Theo genomen en hem begraven in het familiegraf op de Oude Begraafplaats. Zijn familie, zijn
vrienden, bewoners en medewerkers van Schillerweide zullen Theo missen. We wensen hen allen
veel kracht toe en de nabijheid van onze hemelse
Vader.

Zieken
We leven mee met de fam. Hogeweg, Geurdenstraat 83. Dhr. Hogeweg moest opnieuw in het
ziekenhuis worden opgenomen.
We wensen allen die met ziekte te maken hebben
veel kracht toe en de steun van mensen om hen
heen.

Verhuizing
Mevr. Kip-Graven, Manschotplein 83, is aan Frankenstraat 87 komen wonen. We hopen dat u zich
snel thuis zult voelen in uw nieuwe appartement.

Wim Everts
Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

Gebed bij Biddag
Wij komen bij U, Schepper van hemel en aarde,
die ons in de rijkdom van de schepping geeft wat wij nodig hebben.
Wij bidden U dat er voldoende geoogst mag worden,
zodat er voor iedereen genoeg is,
en dat we leren delen met hen bij wie de oogst ontbreekt.
Zegen het werk van onze handen,
dat ons werk mag dienen tot zegen voor alle mensen.
Zodat er voor ons en voor de mensen om ons heen
een rechtvaardige maatschappij is,
met voldoende voedsel en een veilige plaats voor iedereen.
AMEN
Bron: Liturgiegids Kerk in Actie

13
drs. Gerrie
Zemmelink
Zuiderlaan 6,
tel. 06-12396022
gzemmelink@lijbrandt.nl

Netty Hengeveld

Wijk IJzerlo

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

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

ds. Riemer Faber
Veel geluk!

Overleden

Vanaf 9 maart gaan Nadine en Emiel als echtpaar
door het leven. Voor hen die ze met een kaartje
willen feliciteren, hieronder het juiste adres.
	Nadine Bongen en Emiel Stemerdink
Lichtenvoordsestraatweg 69/A
7121 RC Aalten
Groet,
Gerrie Zemmelink

Op 15 februari jl is overleden mevr. Willy van
den Berghe-Massen. Zij woonde aan de Gradus
Kobusstraat 40 in Winterswijk. We wensen haar
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe nu ze
zo kort na elkaar hun vader/opa en moeder/oma
moesten loslaten.

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

Voorjaarsmiddag 2018
Deze wordt gehouden op maandag 19 maart in
het Kulturhus Lintelo.
Vanaf 14.00 uur is er koffie en thee en het programma begint om 14.30 uur. We gaan terug
naar de ‘50 en 60-er jaren met Dorus (bandparodist Derk te Riet). Om ongeveer 17.00 uur wordt
de middag afgesloten. We hopen op een gezellige
ontspannen middag.
de bezoekmedewerkers wijk Lintelo

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

Overleden
Op 18 februari is overleden Wim Prinsen, Driessenshof 74, in de leeftijd van 84 jaar. Wij wensen
zijn familie Gods nabijheid toe in hun gemis.
Op 24 februari is overleden Anna Theodora
Mechtilda Breukelaar-Meinen, Weerkampsweg 2.
Haar roepnaam was Annie. Zij werd 93 jaar. We
wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte en
Gods nabijheid toe, nu zij zonder hun moeder en
oma verder moeten.
Op 27 februari is overleden Gerrit Hendrik Rutgers (Gerrit). Zijn leven lang heeft hij op de boerderij aan de Barnekampsdijk 4a gewoond. Hij is
91 jaar geworden. Op dinsdag 6 maart hebben
wij hem herdacht in een dankdienst voor zijn
leven die gehouden werd in de Oude Helenakerk,
waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden.
Zijn zoon, schoondochter, kleinkinderen en de
naaste vrienden wensen we veel sterkte toe in
deze moeilijke tijd.

Ziekenhuis
In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
geweest Ina Schreurs-Bruntink, Adm. de Ruyterstraat 77.
Een hartelijke groet voor u en jullie allen,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Zieken
Dhr. Rijk Griffioen, Dalweg 8, werd voor een ingrijpende operatie opgenomen in het ziekenhuis in
Doetinchem. Na deze ziekenhuisopname zal een
tijdelijke, maar langdurige verpleeghuisopname
volgen. We wensen hem en zijn vrouw veel sterkte
toe bij alles wat ze te verwerken hebben gekregen.

Veertigdagentijd
Voor een ieder die deze veertigdagentijd beleeft
als een barre, eindeloze tocht door onherbergzaam woestijnlandschap, deel ik dit gedicht van
Catharina Visser.
Is er een kracht die geneest
als wij op de bodem van ons kunnen zijn?
Als wij pijn hebben, ziek zijn
of eenzaam door de dagen gaan:
is er een kracht die ons doet opstaan?
Kom mij niet aan met mooie woorden,
zeg niet dat lijden een zin heeft, een doel!
Als de afgrond zich opent en nergens houvast is
troost mij dan niet met andermans pijn,
kom mij niet aan met schoonheid en zon.
Maar waak met mij in de grot van de smart,
begrijp de volle omvang van mijn klacht,
kleineer mij niet, laat mij mijn waardigheid.
Wie weet, in de nacht, tussen jou en mij,
roert zich een kracht die geneest.
Met een hartelijke groet van
Netty Hengeveld

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

Molenstraat 9
tel. 0543-473676
faber@kerkvenster.nl

Overleden
Op 1 maart is overleden Rieksje Bernarda (Riek)
Drenthel-Sellink, Ludgerstraat 19-07 (Beth San).
Zij werd 94 jaar. We wensen haar zoon, schoondochter en kleinkinderen sterkte en Gods nabijheid toe in dit verlies.

Zieken
In het ziekenhuis in Winterswijk zijn de afgelopen
tijd opgenomen geweest Annie Nijeboer-Perebolte, Smitskamp 126, Annie van Zuidam-Eelink,
Ludgerstraat 20A en Gerrie Heijnen-Zemmelink,
Zuiderlaan 6. In dat ziekenhuis verbleven op het
moment van schrijven Dina Aleida te GrotenhuisRuesink, Bodendijk 63 en Gerrit Westerveld, Koeweide 48.
Mevr. J.W. Meinen-Grievink, Geurdenstraat 75,
is van het GGNet in Doetinchem voor behandeling verhuisd naar GGNet RGC in Zutphen, Den
Elterweg 75.
We wensen alle zieken in onze wijk en allen die
om hen heen staan sterkte en Gods nabijheid toe.

Geboren
Trots, dankbaar en blij melden Sander en Gerdien
Wissink de geboorte van hun zoontje Tom. Tom
werd geboren op 15 februari en is een broertje
van Jelle, Niels en Guus. We wensen hen allen
van harte geluk met dit nieuwe leven! Tom wordt
gedoopt op 18 maart a.s. Zie bericht hieronder.

Doopdienst
Op 18 maart worden in een kinderdienst in de
Zuiderkerk drie kinderen gedoopt:
Tim Gerrit Jan Nijhof, zoontje van Gijs Nijhof
en Debbie Brockötter. Zij wonen tijdelijk aan
de Entinkweg 12 in Heelweg. Tim is een broertje
van Vera.
Riv Jan Mateman, zoontje van Marcel en Nicole
Mateman, Sniedersweide 20, en broertje van
Lune en Pip.
En Tom Wissink, zoontje van Sander en Gerdien
Wissink, Lage Heunseweg 26B, de Heurne, en
broertje van Jelle, Niels en Guus.
Aan deze dienst zal de Groen van Prinstererschool
meewerken. Verdere informatie staat bij de kerkdiensten. We hopen op een fijne en feestelijke
dienst!

Studieweek
Van 19 t/m 25 maart heb ik een studieweek in
het kader van de Permanente Educatie.
In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen
op ds. Hendrik Jan Zeldenrijk, tel. 478500.
U en jullie allen een hartelijke groet!
ds. Riemer Faber
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In memoriam

Hildegard Johanna
van Braak-Nijman

Hendrika Beernink Klein Hesselink

Willem Johan
Prinsen

~ Hilde ~

~ Riek ~

~ Wim ~

geboren
9 oktober 1933
overleden
15 februari 2018

geboren
4 januari 1922
overleden
18 februari 2018

geboren:
15 januari 1934
overleden:
18 februari 2018

Hilde Nijman werd geboren in Winterswijk en
groeide op in een gezin met zeven kinderen. Met
plezier ging ze naar school. Graag had ze schooljuffrouw willen worden, maar in die tijd was het
voor haar niet mogelijk verder te leren.
Ze ging aan het werk in de textiel en was heel
handig met de naaimachine.
Toen ze ouder werd verhuisde ze naar Aalten en
kwam te wonen bij de familie Te Loo in de Lankhofstraat. In deze tijd leerde ze Bert van Braak
kennen en zij bleken elkaars grote liefde te zijn.
Op 11 juni 1959 trouwden ze en gingen wonen
in een huis gelegen tussen de Bodenvoor en
de Lankhofstraat. Een jaar later kregen zij een
dochter, Resia. In 1962 verhuisden ze naar de
Lankhofstraat en werd hun zoon Jan geboren.
Met goede herinneringen kijken de kinderen terug
op hun jeugdjaren. Toen ze volwassen werden en
hun vleugels uitsloegen werd de familie uitgebreid met een schoonzoon en een schoondochter
en Hilde en Bert werden de trotse opa en oma
van vier kleinkinderen.
Hilde en Bert gingen graag op vakantie. Toen de
kinderen nog klein waren ging het gezin kamperen en later maakten Hilde en Bert reisjes naar
het buitenland of dagtochten met bus of trein.
Ook genoten ze ervan om samen te fietsen of te
dansen.
Hilde was iemand die op zichzelf was en niet
gemakkelijk sprak over de dingen die haar bezighielden. Ze hield ervan dat alles er netjes uitzag.
Ze verzorgde haar huishouden dan ook goed en
hield vast aan regelmaat. Ook zag ze er zelf altijd
mooi verzorgd uit. In de ogen van de kleinkinderen zag oma eruit als een dame.
Een half jaar na hun 50-jarig huwelijksjubileum
overleed Bert. Intens heeft ze haar man gemist.
Zo goed mogelijk probeerde ze de draad weer op
te pakken.
Maar toen kwamen de eerste signalen dat het
niet goed ging met haar. Langzamerhand begon
ze de grip op haar leven en geheugen kwijt te
raken. Ze bleek dementie te hebben. Dankzij de
hulp van de familie en buurtzorg lukte het haar
om nog lange tijd in haar eigen huis te blijven
wonen, maar uiteindelijk werd een verhuizing
naar Pronsweide noodzakelijk. Gelukkig voelde ze
zich daar vanaf het begin thuis en heeft ze hier
nog een goede tijd gehad.
De laatste periode ging haar gezondheid achteruit en werd duidelijk dat haar levenseinde
naderde. Bewust heeft ze afscheid kunnen nemen
van haar kinderen en kleinkinderen. Donderdag
15 februari is zij toen in alle rust overleden.

Op de mooie plek die ze haar hele leven haar
thuis mocht noemen, werd ze op 4 januari 1922
geboren. Het boerderijtje aan de Heurne 24 was
een gastvrij onderkomen voor velen en is dat ook
gebleven. Rieks vader overleed al jong en een
weduwenpensioen was er in die tijd nog niet,
maar dankzij de bescheiden inkomens van de
kinderen en de opbrengst van de moestuin werd
er geen honger geleden. Na de oorlog waren de
zorgen nog niet voorbij. Jan Beernink, met wie
ze sinds een dansfeest verkering had, werd opgeroepen om in Indonesië te dienen. Daar raakte hij
zo ernstig gewond dat voor zijn leven gevreesd
werd. Vol spanning hoopte Riek op een goed
bericht. En gelukkig kwam dat. Na zijn terugkomst
konden ze eindelijk trouwen en een leven samen
opbouwen. Ze werden gezegend met twee kinderen: Hettie en Gerrit en - nadat Hettie trouwde
met Frede - met twee kleinkinderen.

Wim Prinsen is geboren aan de Loohuisweg op
de Haart als jongste van vier kinderen. Met zijn
ouders en drie broers vormden ze een fijn gezin.
Na eerst gewerkt te hebben bij Driessen in de
Hofstraat kwam Wim te werken als kelner bij Stegers. Zijn werk was zijn lust en zijn leven en met
de familie Stegers kon Wim het heel goed vinden.
Er zijn heel veel anekdotes te vertellen over zijn
lange tijd bij Stegers. Een man vol met humor
was Wim. Altijd in voor een grap en een grol. Ook
zijn familie en vrienden hebben van zijn humor
genoten.
Wim genoot van zijn familie. Als er wat te vieren
was dan waren zij er bij. Wim was fan van AD.
Niet zomaar een fan, maar echt een fan in hart
en nieren. Hij sloeg geen wedstrijd over. Tot het
laatst toe was hij te vinden aan de ronde tafel bij
Stegers. Daar genoot hij enorm van. Wim heeft
veel vrienden gemaakt in zijn leven. Dat bleek ook
in het bijzonder de laatste maanden toen Wim
ernstig ziek bleek te zijn.
Je kon niet bij hem komen of er was bezoek.
Het was een komen en gaan en dat heeft Wim
zeer gewaardeerd. Zeer dankbaar was Wim voor
hen die hem tot het einde toe liefdevol hebben
gesteund.
Wim heeft altijd de kunst verstaan om van het
leven te genieten, juist ook van de kleine dingen.
Altijd weer straalde hij tevredenheid uit.
‘Niet zeuren, geniet van het leven, het mag, maar
doe het vandaag, want vandaag is de dag.’ Deze
tekst stond boven de rouwbrief. Zo heeft Wim
Prinsen tot het einde toe in het leven gestaan.
Natuurlijk kende Wim ook zijn teleurstellingen,
maar altijd weer straalde hij een positieve kijk op
het leven uit. Wim was geen kerkganger. Wel had
hij iets met het geloof. In het vertrouwen dat God
Wim Prinsen gekend heeft in zijn leven en in het
vertrouwen dat God hem zal kennen over de dood
heen hebben we Wim uit handen gegeven. Dankbaar voor vele goede herinneringen.

ds. Wilma Onderwaater

Riek was een zorgzame, maar zeker ook een
bezorgde moeder en oma. Haar woorden klinken
nog na: ‘I-j mot goed aeten, doe veurzichtig ...’
Wat ze ook vaak zei, was: ‘Kind, blief eenvoudig’.
Dat vond ze belangrijk. Een mens heeft niets om
zich op te beroemen. Als het erop aan komt, dan
zijn we niet veel meer dan het stof waaruit we
geboetseerd zijn. Wat kunnen we nu eigenlijk uit
onszelf? ‘I-j könt zelf niks laoten gruuien’, zei ze
dan. Alles wat we werkelijk zijn is ons geschonken
door Gods gunnende en bewarende liefde. Ook de
ons gegeven tijd is maar heel betrekkelijk. Ze zei
niet lang geleden nog ‘An ’t ende van ’t laeven, is
het net een tel’.
De strekking van haar boodschap van eenvoud,
bescheidenheid en de relativering van ‘het ik’,
bracht ons tijdens haar afscheidsdienst bij Psalm
103, waarin de betrekkelijkheid van de mens
en zijn aardse tijd beschreven wordt. Bovendien lazen we een couplet uit de berijmde versie
(vers 5):

ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
Die liefdevolle armen wensen wij ook Hettie en
Frede, Frank en Suzanne, Alexander en Gerrit toe.
Netty Hengeveld
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Anna Theodora
Mechtilda
Breukelaar-Meinen

Jan Hendrik
Houwers

Rieksje Bernarda
Drenthel-Sellink

~Hendrik ~

~ Riek ~

geboren
10 mei 1924
overleden
24 februari 2018

geboren
9 juli 1925
overleden
25 februari 2018

geboren
2 oktober 1923
overleden
1 maart 2018

Annie Meinen werd geboren op 10 mei 1924
op ‘De Weerkamp’ in Lintelo. Ze was de tweede
van drie dochters. In huis woonden ook enkele
oude ooms en een tante, die daar hun oude dag
doorbrachten. Het was goed leven op de boerderij maar er moest ook hard gewerkt worden.
Na de lagere school ging Annie naar de huishoudschool in Aalten waar ze haar talent voor
koken en handwerken verder ontwikkelde. Daarna
ondersteunde ze haar ouders op de boerderij en
in het huishouden. Haar hulp was hard nodig,
zeker ook toen vader Meinen door de jaren heen
steeds slechter ter been werd. In 1954 trouwde
Annie met Johan Breukelaar, die ze kende uit de
wereld van de Christelijke Jongerenverenigingen
in Aalten. Er werd een mooi nieuw huis naast de
boerderij gebouwd en Johan kwam op De Weerkamp wonen. Na verloop van tijd werd de oude
boerderij verbouwd tot stal. Een jaar nadat ze
getrouwd waren werd Wim geboren, daarna
André en enkele jaren later kwam Bea. Annie
kon haar zorgzaamheid, een van haar grootste
talenten, in die jaren volop kwijt. Ze genoot ervan
om het thuis gezellig te maken. Annie ging altijd
graag naar de bijeenkomsten van de Plattelandsvrouwen, volgde hun cursussen en kon enthousiast
vertellen over een lezing die ze had bijgewoond.
Ze ging met haar tijd mee. Gaandeweg dijde
het gezin uit: de kinderen gingen trouwen en er
kwamen kleinkinderen. Annie volgde hun ontwikkelingen nauwgezet. Nadat Johan in 2007 overleed bleef ze alleen achter op de boerderij. Naar
Aalten wilde ze niet, ook niet toen haar lichamelijke gezondheid langzaam achteruit ging. Ze was
blij met haar plekje waar ze altijd gewoond had,
met dat mooie uitzicht op de ‘Wenninkmölle’,
op de tuin, alle vogels en op de Gendringseweg
waar ze ook meteen in de gaten had als er een
van haar kinderen of kleinkinderen overheen reed.
Annie bleef ondanks steeds meer lichamelijke
beperkingen helder van geest en heel betrokken
bij haar omgeving. Dankbaar was ze dat ze tot op
het laatste moment op haar geliefde ‘Weerkamp’
kon blijven wonen.

Vader is geboren in Lichtenvoorde op boerderij
Nijboer. Hij was de oudste van een gezin van
zeven kinderen. Hij ging naar school in Barlo en
later naar de mulo en de landbouwwinterschool.
Op zijn 15e brak de oorlog uit. Deze periode heeft
veel indruk op hem gemaakt.
Vader en moeder zijn in 1953 getrouwd. Ze
gingen wonen op ‘De Krieger’, het ouderlijk huis
van moeder, en hebben het boerenbedrijf overgenomen. Het werk nam veel tijd in beslag, veel
tijd voor andere hobby’s was er dan ook niet, het
werk was zijn hobby. Daarnaast ging zijn interesse uit naar veeverbetering en de fokvereniging.
Verder was hij actief in de kerk als ouderling en
diaken en zat in het schoolbestuur van de Groen
van Prinstererschool.
Er werden zes kinderen geboren. Vader vond het
belangrijk dat wij een goede opleiding genoten.
Hij was trots op ons. Toen wij ouder werden en
het bedrijf langzaamaan werd overgenomen
kwam er tijd voor andere dingen, zoals vakanties
naar Canada en Sri Lanka. Ook gingen ze nog op
dansles, zwemles en bij de gymnastiek.
Dit was ook de tijd dat de kleinkinderen geboren
werden. Daar genoten ze van en regelmatig was
er wel een kleinkind te logeren.
Groot was de klap toen moeder in 1995 plotseling
overleed. Ze zijn bijna 43 jaar getrouwd geweest.
Plotseling stond vader er alleen voor. De spil was
weg. Hij had het er heel moeilijk mee.
Op 70-jarige leeftijd heeft vader toen allerlei
nieuwe taken op zich genomen, zoals koken en
boodschappen doen. Ook richtte hij zich op de
kippen, de groentetuin en deed hand-en-spandiensten op de boerderij. Hij ontwikkelde nieuwe
hobby’s en maakte iedere dag lange fietstochten.
Later werd dit wandelen en toerritten met ons
door de wijde omgeving.
Verjaardagen en de jaarlijkse familiedag waren
dagen waar hij erg naar uit keek.
Het geloof was erg belangrijk voor vader en gaf
hem steun. Hij was een trouw kerkganger. De
laatste jaren was hij een trouwe luisteraar via de
kerkradio.
Zijn kringetje werd steeds kleiner. Het viel hem
zwaar om telkens weer afscheid te moeten
nemen van mensen uit zijn nabije omgeving. Blij
was hij dat het contact met ons, zijn kinderen en
kleinkinderen goed was en wij regelmatig langskwamen. Ook het contact met de buren was erg
waardevol en hij was blij met de bezoekjes die hij
van iedereen ontving.
Tot op het laatst kreeg hij goed mee wat er
gebeurde in de wereld. Lichamelijk moest hij
steeds meer inleveren. Op zondagmorgen 25
februari, op de dag van de geplande familiedag,
is hij nog vrij onverwachts overleden.
Zoals vader zei: ik heb een goed en rijk leven
gehad!
zijn kinderen

Riek Sellink werd op 2 oktober 1923 geboren in
een groot gezin, waarvan zij de middelste was.
Haar ouders woonden op een boerderij net over
de grens met Duitsland. Riek ging op de Haart
naar de lagere school. Daarna werkte ze thuis
en later ging ze in betrekking bij een Duits gezin.
Ze was zestien, toen de oorlog uitbrak. In die tijd
heeft ze veel spanning ervaren door bombardementen die ze van dichtbij meemaakte en het
smokkelen zo dicht bij de grens.
Na de oorlog ging ze samen met een van haar
zussen in Haarlem werken in een kindertehuis,
waar ze ook intern waren. Daarna verhuisde ze
naar een kindertehuis in Brummen, waar ze als
kokkin de kost verdiende. Jarenlang heeft ze daar
gewerkt. Eind jaren vijftig ging ze in betrekking
bij dr. Hartman. Ze deed daar huishoudelijk werk,
maar doordat veel dokterswerk in die tijd aan huis
plaatsvond was ze soms ook een halve dokters
assistente. In 1963 leerde ze Henk D
renthel
kennen. Hij kwam van de Haart en een jaar later
trad ze met hem in het huwelijk. Ze gingen wonen
aan de Julianastraat, waar hun zoon Henrie werd
geboren.
Na zijn geboorte heeft ze ook nog een tijd als
schoonmaakster op het politiebureau aan de
Markt gewerkt. In 1994 gingen Riek en haar
man kleiner wonen aan het Manschotplein. Daar
begonnen zich bij haar man langzamerhand de
eerste symptomen van Alzheimer aan te dienen.
En uiteindelijk moest hij in Pronsweide worden
opgenomen. Ruim vier jaar verbleef hij daar,
totdat hij in 2001 kwam te overlijden. Riek bleef
daarna nog een tijd aan het Manschotplein
wonen. Maar toen haar ogen door een ziekte
steeds slechter werden, verhuisde ze in 2007 uiteindelijk naar Beth San. Tien jaar lang heeft ze
daar met veel plezier gewoond.
Riek was een echt gemeenschapsmens. En in Beth
San kwam ze in dat opzicht volop tot haar recht.
Ze deed vaak aan alle activiteiten mee. Ze hield er
ook van om dingen te organiseren en te regelen.
Ook op haar eigen kamer kon ze zich goed vermaken. Tot op het laatst toe bleef ze helder van
geest, waar ze heel dankbaar voor was. Lichamelijk ging ze wel langzaam achteruit. Op de eerste
dag van maart is ze na een dag in het ziekenhuis toch nog vrij plotseling overleden. Riek was
een gelovige vrouw. Tijdens de afscheidsdienst
hebben wij haar lange leven herdacht in het vertrouwen dat ze nu in Gods liefde mag wonen.
Moge dat vertrouwen haar zoon, schoondochter
en kleinkinderen de kracht geven die nodig is, nu
zij zonder haar verder moeten.

~ Annie ~

Bovenstaand in memoriam is geschreven door
haar kinderen. De afscheidsdienst heeft
plaatsgevonden op donderdag 1 maart in de
Oude Helenakerk, waarna zij in het familiegraf op
de Oude Begraafplaats aan de
Varsseveldsestraatweg is begraven.
ds. Riemer Faber

ds. Riemer Faber
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Beste IXI-doelgroepers,
Graag willen wij even met jullie resumeren hoe de
zaken ervoor staan binnen de IXI-werkgroepen ;
Door de bank genomen hebben we -helaas- nog
niet heel veel belangstelling vanuit de doelgroep, vooral het jongere deel. Enkele activiteiten
hebben we vorig jaar wegens gebrek aan belangstelling moeten laten vervallen. Maar … alle
begin is moeilijk, we zitten in een pilot en gaan
dus gewoon nog even door! Mocht je verzoeken/
ideeën hebben, schroom niet om het ons te laten
weten!

GLZ-bijeenkomst
Begin februari hadden we weer een
mooie middag/avond rond het thema
‘Er zijn zoveel geloven’.
Na een bakkie koffie en een korte inleiding
hebben we ons o.l.v. ds. Wim Everts in dit onderwerp verdiept.
Het gesprek vlotte als vanzelf, over dit onderwerp
is zoveel te delen!
Toen was het alweer tijd om voor de inwendige
mens te zorgen en we genoten samen van linzensoep en heerlijke broodjes. De planning verliep
verder vlotjes en we waren ruim op tijd in de Oosterkerk voor de thema-dienst.
Dat elk nadeel een voordeel is blijkt nu maar weer.
Eén van de werkgroepleden was ziek en heeft de
dienst via internet kunnen volgen wat bijgaande
plaatjes mogelijk maakte.
P.S. Alle complimenten trouwens voor de werkgroep die dit video-volgen mogelijk maakt het is
echt alsof je erbij bent! Dank dus!

Agenda IXI

Kloosterbezoek
Toen uiteindelijk bleek dat we een mooie groep
bij elkaar zouden hebben bleek helaas, door een
communicatiestoring, het geplande weekend
door het klooster vergeven. We gaan in overleg
met geïnteresseerden en het klooster op zoek
naar een nieuwe mogelijkheid. De betreffende
info zal zeker in KerkVenster gedeeld worden
zodat iedereen weer ruim op tijd gelegenheid
krijgt zich aan te melden.
Heleen Veerbeek

Onderstaande alvast ter voor-info:
25 maart:	Musical Jesus Christ Superstar
I.s.m. heel veel enthousiaste
deelnemers.
1 april:	Paasontbijt. Voorafgaand aan de
ochtenddienst op paasmorgen
willen we een gezamenlijk ontbijt
verzorgen. Opgave kan tot 30
mrt.
Geef je i.v.m. de inkopen wel op!

22 april:	GLZ - bijeenkomst

13/ 20 mei: 	Vroege vogels-wandeling,
twee data voor een mooie
meditatieve wandeling.
Het weer zal bepalen op welke
datum het doorgang kan vinden
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Naar de familie Galustyan
Namens de Werkgroep Galustyan gaan Janny
Zomer en Wim van der Kamp naar Larisa in
Griekenland om daar de familie Galustyan te
bezoeken. Zij vertrekken op 20 maart en willen op
24 maart weer terug zijn.
Als u nog iets wilt meegeven, kaart of envelop,
vragen wij u dit te brengen bij Janny. Ook giften
zijn welkom. Voor uw bijdragen kunt u gebruik
maken van de volgende bankrekeningen:
•D
 iaconie Chr. Ger. Kerk Aalten rek. nummer
NL65RABO03802.15.411 t.n.v. diaconie
o.v.v. Galustyan
•D
 iaconie Prot. Gemeente Aalten rek.nummer
NL45RABO01128.87.651 t.n.v. MDW
o.v.v. Galustyan
Na dit bezoek komt er een verslag
in de kerkbladen en/of de brief.
Namens de werkgroep:
Janny Zomer, Driessenshof 57,
7121 XV Aalten, tel. 0543-473307
Wim van der Kamp, Willemstraat 7,
7122 BK Aalten, tel. 0543-474502

Verenigingen

‘t Praothuusken
Zuiderkerk 15.00 - 17.00 uur, zaal 1.

INSPIRATIE & ONTMOETING
PROGRAMMA 2017-2018

Is dit de bedoeling en hoe ver zal het gaan?
Joop Lubbers bij Inspiratie & Ontmoeting
Op woensdag 14 maart ontvangt

People on earth

Inspiratie & Ontmoeting de Aaltense
hem kennen of minstens herkennen.

Deze avond komt er iemand van de Koninklijk
Nederlandse Redding Maatschappij het programma verzorgen. De KNRM redt mensen in
nood, zowel op het water als aan de kust. Het
wordt een afwisselende avond met films en een
PowerPointpresentatie. Gasten zijn welkom.
het bestuur

Joop schildert niet alleen, hij voorziet zijn schilderijen ook van mooie en vaak verrassende ideeën
en teksten.
Een van zijn thema’s is People on Earth. Wie is de
mens en waartoe is hij op aarde? Maar ook, hoe
verdragen aarde en mens elkaar. Of zoals Joop
het ziet, zegt en schildert:

Ledenvergadering van de
PCOB Aalten/Bredevoort

Aan de hand van de serie Earth wil Joop Lubbers graag in gesprek gaan met u en ons over de
gedachten en visies die opkomen bij het zien van
zijn schilderijen.

Wanneer: woensdag 14 maart ca. 20.20 uur
Waar:
in Elim aan de Landstraat in Aalten

Passage
Dinsdag 13 maart om 20.00 uur
in de Zuiderkerk

kunstenaar Joop Lubbers. Velen zullen

De avond begint ongeveer 15 minuten na de
beëindiging van de dienst voor gewas en arbeid.
De toegang is gratis, voor koffie wordt gezorgd,
maar ter dekking van de onkosten denken we aan
ongeveer € 5,00 pp. als vrije gift.

Woensdag 14 maart hebben we een bingomiddag. Dinie draait de bingomolen en zorgt voor
leuke en lekkere prijsjes.
Woensdag 21 maart is er weer tijd voor sjoelen,
rummykub, triominos, etc., een boek lezen of bijpraten. Wilt u komen maar u hebt vervoer nodig,
bel dan Dien Scholten, tel. 0543-476042.
Namens de werkgroep,
Lidy Heusinkveld, tel. 0543-475657

Te midden van het leven en klimaten
ook een leven van de mens.
Een mens met welke bedoeling?
De mens bewerkt en verandert en
leeft van dat leven op aarde.

Op donderdagmiddag 15 maart is de jaarlijkse
ledenvergadering van PCOB Aalten / Bredevoort
in de Zuiderkerk. De vergadering begint om 14.30
uur en eindigt om ±16.30 uur.
Voor de pauze zal het zakelijk gedeelte worden
afgehandeld en na de pauze zal de heer Benno
de Jong, lid van het dagelijks landelijk bestuur,
ons vertellen over waar de PCOB zich al niet mee
bezighoudt. Ook zal er ruimschoots gelegenheid
zijn om vragen te stellen.
Tjikke Hoekstra, PCOB Aalten / Bredevoort
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Stichting
Restauratiefonds

Stichting Restauratiefonds Oude
St. Helenakerk aan de Markt te Aalten
•W
 ij heten u graag welkom op onze toneelavond
door toneelver. L.U.K.A.S.
•Z
 aterdag 24 maart 2018
in zaal Elim Landstraat 20, 7121 CR Aalten.
•A
 anvang 19.45 uur, zaal open 19.15 uur,
entree € 7,00 incl. kop koffie/thee.
• I n de pauze houden wij een verloting.

TONEELVERENIGING L.U.K.A.S.
SPEELT VOOR U ;

‘Dan maor een
zorgboerderi-je ...’
Hilarische plattelandskomedie,
auteur: Willie van Oenen

Stand-Up
Meet Up
Kaarten reserveren / afhalen

Iedereen heeft een verhaal dat het waard is verteld te worden. Tijdens de Stand-up Meet Up
staat het verhaal van één van jullie centraal. Je
bepaalt zelf welk verhaal je vertelt. Bijvoorbeeld
over een belangrijke gebeurtenis in je leven, over
je geloof of over hoe jij je toekomst ziet. Door
naar elkaars verhalen te luisteren leren we elkaar
niet alleen beter kennen, maar worden we ook uitgedaagd na te denken over ons eigen verhaal. De
spits wordt afgebeten door actrice, fotograaf en
KruX-teamlid van het eerste uur, Wianda Bongen!
Benieuwd wat zij te vertellen heeft? Kom dan naar
Elim, Landstraat 20, Aalten. Vanaf 19.30 uur ben
je welkom. Om 20.00 uur beginnen we. Tot dan!

•S
 iny Veneberg,
Kreeft 6, Aalten, tel. 0543-471203
• I na v.d. Put,
Hogestraat 75a, Aalten, tel. 0543-476171
•B
 oekhandel Messink & Prinsen,
Landstraat 39, Aalten
•K
 antoorboekhandel Meneer Kees,
Landstraat 7a, Aalten

Agenda:
21 april: T
 oneelavond met
Toneelver. Lintelo in Elim
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Twee nieuwe collega’s bij KerkVenster

COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

Twee nummers geleden stond er in
KerkVenster een oproep voor een
medewerker ‘Kopijverzorging’, we
hebben er na 17 jaar nog steeds geen
goede naam voor. Het gaat om een
persoon, die alle binnengekomen kopij,
meestal mails, in één Wordbestand
zet. Daarnaast geeft die medewerker
ook aan of er foto’s bijgeleverd zijn en
of er wensen zijn ten aanzien van de
opmaak.
In de week voordat KerkVenster verschijnt zijn
ze daar een aantal dagdelen mee bezig en op
donderdagavond wordt het afgesloten en naar
de hoofdredacteur Wytze Andela gestuurd. Dit
secure werk wordt met vier mensen gedaan die
twee aan twee dienst hebben en het werk in die
week met elkaar verdelen. Nienke Fles, die het
gedurende lange jaren heeft gedaan is er mee
gestopt. We hebben haar bedankt voor het vele
werk dat ze voor KerkVenster heeft verricht. Voor
haar in de plaats komt Truus Bollen de gelederen

versterken. Truus heeft er zin in en samen met
Rian Fles heeft zij dit nummer van KerkVenster al
voorbereid. Het andere koppel is Annet Hoefman
en Everdien Koskamp, terwijl Tiny Oosterink de
coördinator is voor deze werkzaamheden.

Nieuw in de redactie
Ook in de redactie mochten we een nieuw lid
verwelkomen: Joke Meynen uit Bredevoort. Jaren
hebben we gezocht naar een vertegenwoordiger
van PG Bredevoort in onze redactie en nu hebben
we een enthousiast iemand gevonden.
Joke heeft al een paar maanden proef gedraaid
en nu aangegeven dat ze graag bij onze groep
aansluit.
Zo zijn we bijna compleet met ons aantal medewerkers. We zoeken door het vertrek van Heleen
Veerbeek, nog een coördinator van de jeugd
rubriek ‘Andersumme’. Bovendien zoeken wij een
medewerker die onze webshop wil onderhouden.
Als je belangstelling hebt om iets met de jeugd
te doen of het leuk werk vindt om een webshop
bij te houden, meld je dan. We komen graag even
praten over wat het inhoudt. Interesse? Mail dan
naar coordinator@kerkvenster.nl

Onvoorwaardelijke liefde: liefde doorgeven
Biddag 14 maart 2018
Lezing: Marcus 4:1-9
De zaaier ging uit om te zaaien
Een wonderlijk verhaal over iemand die zijn akker
zaait. Het zaad komt niet alleen op vruchtbare
grond, maar ook op de weg en tussen het onkruid.
Gelukkig valt er ook een deel in de vruchtbare
aarde zodat er in ieder geval oogst te verwachten
is.
Het lijkt hopeloos als het zaad op de weg valt, of
op de rotsige bodem. Kansloos is het en het lijkt
alsof alles al van te voren vastligt met dat zaad.
Maar waarom zouden we dan nog onderweg
gaan om mensen te helpen? Als het toch al kansloos is dat het goed komt met de oogst op die lastige plekken? Dat hoor je vaak maar dan hebben
we buiten de zaaier gerekend.

Het zaad dat op die lastige plekken terecht
komt is niet kansloos, want de zaaier moet nog
ploegen. Als de zaaier ploegt, vallen rotsen weg,
het onkruid verdort en er ontstaat vruchtbare
grond voor het zaad. De akker is een plek in beweging en er ontstaan op onverwachte plekken
kansen voor het zaad om te groeien.
We zijn allemaal afhankelijk van die oogst, en
van de zaaier die voor de akker zorgt en daarom
bidden we vandaag voor de oogst overal op
de wereld en we vragen of er voor iedereen voldoende mag zijn. Niet alleen voor hen die, net als
de zaaier, werken aan de oogst, maar ook voor
hen die op een andere plek hun werk doen. Zodat
al ons werk, onze oogst tot zegen mag zijn voor
heel de wereld.
Bron: Liturgiegids Kerk in Actie

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)

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 inlever
datum kopij per e-mail is woensdag 14 maart 2018
voor 18.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij
geldt als uiterste inleverdatum maandag 12 maart 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 afgelopen weken zijn een aantal jongeren van
2gether4Life&Faith druk bezig geweest met de
voorbereidingen van de regenboogdienst van zondag
11 maart met het thema: ‘Ik geef je te eten’. Samen een
regenboogdienst maken lijkt eigenlijk best op koken ...

Hierbij een recept voor een
(leuke) Regenboogdienst:
BEREIDINGSWIJZE:
De basis-ingrediënten zijn erg belangrijk. Welke ingrediënten gebruik je
en hoeveel, om zo een heel eigen ‘gerecht’(dienst) te maken, iets wat je
onderscheidt van anderen? Koken is creatief bezigzijn waarbij je veel uitprobeert, proeft en je ‘gevoel laat spreken’. En smaken verschillen, dat
maakt samen koken nog een grotere uitdaging. Het gaat erom dat je
samen iets bereikt.

DE BASIS
Een regenboogdienst met in ieder geval een gebed, een Bijbelverhaal en
een zegen. Muziek van gospelband Amio en het thema uit het 40-dagenproject van de kindernevendienst: ‘Ik geef je te eten’.

VOORBEREIDING
Wat vind jij van de kerkdienst zoals die nu is?
Wat zou je graag willen? Hoe zou dat kunnen?

DE INGREDIËNTEN
500 gram overleg
250 gram enthousiasme
100 gram creatieve ideeën
100 gram luisteren naar elkaar
Twee eetlepels durf en lef
Een eetlepel samenwerking
Naar smaak een hoeveelheid plezier en gezelligheid

WERKWIJZE
Laat dit een tijdje sudderen … En voilá, onze gezamenlijk ‘gerecht’
is klaar … en nu maar hopen dat het smaakt ...
We nodigen jullie allemaal uit om zondagochtend 11 maart te komen
proeven (om 10.00 uur in de Zuiderkerk) En we horen natuurlijk graag
hoe het je heeft gesmaakt!
Heidi Ebbers

Meer jongerennieuws:
Musical Jesus Christ Superstar	���������������������������������������������������������������p. 2-3
Nieuwe website voor KerkVenster ������������������������������������������������������������� p. 7
Kinder- (doop-) dienst 18 maart	����������������������������������������������������������������p. 10
Uit: Alef, jeugdblad NBG
Hoi Willemijn! Dat is best een ingewikkelde vraag hoor :-). In de Bijbel staat
daar namelijk niets over. Misschien
was het wel omdat de allerheiligste
ruimte extra bijzonder was. Daar
stond namelijk de heilige kist (die
wordt ook wel de ark van het verbond
genoemd).
Bij de heilige kist lag ook de staf
van Aäron (Numeri 17:23-26) en
een kruikje met manna (Exodus
16:33-34).
De heilige kist was een heel bijzonder
voorwerp: mensen mochten hem bijvoorbeeld niet aanraken. Daarom
zaten er ringen aan de kist waar
stokken doorheen zaten. Zo konden
mensen de kist verplaatsen zonder

hem aan te raken. Dat staat in
Exodus 25:12-15.
In de heilige kist lagen de twee
stenen platen waar de tien geboden
op staan. De heilige kist was dus
echt een heel bijzonder voorwerp. Hij
wordt soms ook wel de troon van God
genoemd (1 Samuel 4:4).
Wist je trouwens dat in de tempel
van Salomo twee hele grote cherubs
stonden in het allerheiligste? Een
cherub is een soort engel met vleugels. Meestal heeft een cherub het
lijf van een leeuw en het hoofd van
een mens. De beelden waren wel vijf
meter hoog, en door hun vleugels ook
vijf meter breed. Onder deze vleugels
stond de heilige kist! (1 Koningen
6:23-28)

