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De historische achtergrond
van Koningsdag
Uit: diverse bronnen o.a. Historiek - Samenstelling: Arnold Arentsen

Het begin van Konings- of Koninginnedag als jaarlijks feest ligt in de negentiende
eeuw. De verjaardag van koning Willem I op 24 augustus werd vooral in grotere
steden gevierd met kerkdiensten en parades. Het was geen groot feest. Het ging
vooral om ceremonieel vertoon en dat gold ook voor de verjaardag van Willem II
en aanvankelijk ook voor de verjaardag van koning Willem III.

het slechte weer. Iedereen, jong en oud, van
alle standen, uit steden en dorpen, liep met een
oranje versiering op de jas.

Ook in de dorpen
De feestelijkheden van 1874 bleven niet beperkt
tot de grote steden en waren ook geen overheidstaak. In plaatsen in Noord-Brabant zoals
Boxtel en Valkenswaard werden ‘volksvermakelijkheden’ gehouden. Er was feestverlichting
en vuurwerk. Ook in kleinere plaatsen werd het
Koningsfeest op 12 mei ‘met luister’ gevierd. In
Bergeijk had de bevolking zelf gezorgd voor erebogen, feestverlichting en vuurwerk. Dat laatste
werd uitgevoerd op donderdag 14 mei – ook
Hemelvaartsdag – en door een grote menigte
bijgewoond.
Het vieren van Wilhelmina’s verjaardag zou
omstreeks 1884 tot een nationaal feest uitgroeien.

Koninginnedag

Willemsparkfeest in 1863. Foto: Historiek

Koningsdag

‘Koningsdag’ was een feest dat lokaal werd
georganiseerd en gevierd. Volgens diverse krantenberichten naar aanleiding van de verjaardag
van Willem III, vormde de feestdag een voortzetting van het vieren van Waterloodag op 18
juni. Waterloodag herinnerde aan de veldslag in
1815 waarin Napoleon werd verslagen. De veldslag betekende het begin van het Koninkrijk der
Nederlanden. Het vieren van de overwinning
van Prins Willem van Oranje en de geallieerden
op Napoleon werd een belangrijke nationale
feestdag voor de kersverse natie. De herdenking
van Waterloo werd vanaf 1816 gevierd met een
bid- en dankdag, een ritueel uit de tijd van de
republiek dat Willem I in ere had hersteld. Na een
oproep van staatswege kwamen gelovigen bijeen
in hun kerk om Gods zegen af te roepen over het
vaderland of als dank voor hun voorspoed.

Vanaf het midden van de negentiende eeuw
werden de verjaardagen van de leden van het
Koninklijk Huis jaarlijkse volksfeesten. Dit gold
allereerst voor de verjaardag van Koning Willem
III (1817-1890) op 19 februari. Zijn Koningsfeest
werd in diverse steden gevierd met verlichting,
muziek, vuurwerk, vlaggen, en wedstrijden voor
het volk.
Groots werd het 25-jarig regeringsjubileum van
de koning gevierd op 12 mei 1874. In het bijzonder in de steden werd veel werk gemaakt van
het feest en dit trok mensen aan van het platteland. Behalve in krantenberichten is hierover te
lezen in dagboeken van ooggetuigen. In 1874
beschreef Peter Panken, een schoolmeester uit
Bergeijk, hoe hij naar Utrecht reisde om in die
stad het feest bij te wonen.
De feesten ter ere van Willem III werden op verschillende dagen gehouden. Den Haag had het
feest gepland op vrijdag 15 mei maar door het
slechte weer werd het programma slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Ook in Utrecht konden door de
weersomstandigheden niet alle feestelijkheden
doorgaan.
Panken woonde het programma bij dat op het
Vredenburg werd gehouden. Om drie uur vond
daar een ‘zeer plegtigen optogt’ plaats. Helaas
viel een van de vier schimmels die voor een praalwagen was gespannen, ineens dood neer. Het
bleef regenen, maar de optocht ging toch door en
er kwamen ook veel mensen kijken. Wel hadden
de feestverlichting en het vuurwerk te lijden van

Waterloodag en Willemsparkfeest
Van een echte opleving van nationale feestdagen
is sprake omstreeks 1860. In 1861 hield men
in Utrecht een groot feest ter gelegenheid van
Waterloodag, met onder meer een historische
optocht met diverse items uit de geschiedenis.
De stoet vormde op die manier een canon, niet
alleen van de Nederlandse geschiedenis maar van
de wereldgeschiedenis, met de nadruk op Europa.
Vier jaar later kreeg Waterloodag steeds meer het
karakter van een eerbetoon aan oud-strijders.

Lay-out voorpagina: Ben Lammers

Naast Koningsdag kende men Koninginnedag
en Prinsessendag. De verjaardag van Emma,
de tweede echtgenote van Willem, werd op
2 augustus gevierd als een volksfeest met verlichting in de bossen en ‘s middags muziek en volksspelen. Ook in de overzeese gebiedsdelen werden
de vorstelijke verjaardagen gevierd. Als nationale
feestdag nam Emma’s Koninginnedag omstreeks
1883 de rol over van Waterloodag.
Overigens vierde men ook al eerder, in de zeventiende en achttiende eeuw, verjaardagen van
stadhouders en hun echtgenotes. In de achttiende eeuw was het in bepaalde kringen gebruikelijk om de verjaardag te vieren van stadhouder
Willem V op 8 maart. Deze dag stond bekend als
Prinsendag, in de kranten ook wel Prinsjes
dag
genoemd. Het ging hierbij om partijpolitiek,
want de verjaardag werd alleen gevierd door
de Orangisten, de aanhangers van de stadhouder. Meestal bracht die feestdag momenten
van onrust en oproer met zich mee, veroorzaakt
door de tegenstanders van de stadhouders. Ook
de verjaardag van Wilhelmina van Pruisen was
een feestdag voor de Orangisten. Hetzelfde gold
voor de verjaardag van stadhouder Willem III
(1650-1702).

Wilhelmina
Prinsessendag ontstond als een kinderfeest
ter ere van Wilhelmina die 31 augustus 1880
was geboren. Het betekende vakantie voor alle
scholen, chocolade en koek voor de armen, oranje
strikken op de hoed en schouder. Haar verjaardag
viel gunstig, op de laatste dag van de school
vakantie. Het vijfjarige meisje riep meer emotie
en sympathie op dan haar vader koning Willem
III. Na het overlijden van Willem III veranderde
Prinsessendag in Koninginnedag. W
 ilhelmina’s
verjaardag werd belangrijker dan andere natio
nale feestdagen.
De behoefte aan een groots gevierde Koninginnedag en aan Oranjefeesten en -rituelen zijn
deels het gevolg van het groeiend nationalisme
in de negentiende eeuw. Het idee was afkomstig
van J.W.R. Gerlach, chef-redacteur van het liberale Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad.
Vanaf 1870 werd Nederland gekenmerkt door
verschillen in levenbeschouwelijke en politieke
stromingen doordat er weinig gemeenschappelijke waarden waren. Ook omdat er geen gemeen-
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schappelijk nationaal verleden was, kon Wilhelmina een belangrijke bindende factor vormen.
Koninginnedag betekende een goede PR voor de
Nederlandse staat.
De viering van de dag werd ook bewust ingezet
om het ‘lagere’ volk een betere vorm van vermaak te bieden dan kermis, een feest dat in de
negentiende eeuw een heet hangijzer vormde
in de publieke discussies. Kermissen omvatten
onwenselijke vormen van vermaak zoals palingtrekken en leidden stelselmatig tot vechtpartijen,
diefstallen en andere vormen van ongewenst
gedrag. De zomerkermis werd afgeschaft, maar
niet zonder slag of stoot, want in de Amsterdamse
Jordaan was dit aanleiding tot het Jordaanoproer

en op de Koninginnedag van haar moeder
Emma. Willemina’s ‘kinderfeestje’ werd nu
Koninginnedag.

Juliana
In september 1948 volgde koningin Juliana haar
moeder op. Zij vierde, net als koningin Wilhelmina,
Koninginnedag op haar eigen verjaardag: 30
april, voor het eerst in 1949. De koningin en haar
familie namen op het bordes van Paleis Soestdijk
een defilé af. Veel Nederlanders liepen in een
kilometerslange rij langs het bordes en gaven de
koninklijke familie bloemen en geschenken.
Dit defilé was vanaf midden jaren 1950 op de
televisie te zien. Onder koningin Juliana wordt
Koninginnedag een officiële vrije dag en de viering is uitgegroeid tot een nationale feestdag, die
in het teken staat van saamhorigheid.

Beatrix

Kanonschoten in Bredevoort. Foto: Aaltens Nieuws
dat aan 26 mensen het leven kostte.
Oranje
verenigingen – opgericht in reactie op
de groeiende agitatie van socialisten en republikeinen – en buurt
comités programmeerden
Koninginnedag bewust met meer verantwoorde
volksfeesten. Er ontstond een ‘oer-Nederlandse’
spelcultuur met kinderspelen, dansen, traktaties
en wedstrijden in touwtrekken en mastklimmen.
Aan het begin van verschillende straten werden
kartonnen of houten erebogen gebouwd, versierd met vlaggen en vorstenportretten. Kinderen
leerden op school Oranjeliedjes zingen zoals
‘Oranje boven, leve de koningin’. In veel plaatsen
brachten muziekkorpsen en school
kinderen
aubades aan de burge
meester. Deze gold als
plaatsvervanger van de koningin. In de loop van
de tijd zou het feest steeds geliefder worden.
De Oranjefeesten aan het einde van de negentiende eeuw liepen parallel met de levens van de
leden van het vorstenhuis. Elk lid van het koninklijke huis had zijn of haar eigen volksfeest, namelijk Koningsdag, Koninginnedag of Prinsessendag.
De verandering van Prinsessendag in Koningin
nedag, toen Wilhelmina in 1898 koningin werd,
was een logisch vervolg op haar Prinsessendag

Aubade en
ballonnen
wedstrijd op
de Markt. Foto:
Karin Stronks Aaltens Nieuws

Koningin Beatrix besloot bij haar aantreden, uit
respect voor haar moeder, Koninginnedag op
30 april te blijven vieren. Ze koos ervoor niet de
mensen naar haar toe te laten komen, maar juist
zelf naar de mensen te gaan. Een praktische overweging bij deze datum was dat de activiteiten die
onlosmakelijk met deze dag waren verbonden,
meestal in de buitenlucht plaatsvonden en dus
gebaat waren bij een redelijke kans op goede
weersomstandigheden. Samen met andere leden
van de koninklijke familie bezocht ze ieder jaar
een of twee gemeenten in Nederland, om daar
Koninginnedag te vieren.

Willem Alexander
Koningsdag zou vanaf 2015 ‘Koningsdag nieuwe
stijl’ worden, beloofde Willem-Alexander een jaar
na zijn aantreden. Heeft de zoon van Beatrix zijn
eigen stempel op het populaire volksfeest kunnen
drukken?
Het defilé zou terugkeren, ingesteld door zijn
oma koningin Juliana, er moesten meer ‘sociale
initiatieven’ komen en Willem-Alexander wilde
zoveel mogelijk mensen uit stad en streek gaan
ontmoeten. De feestdag werd vervroegd naar 27
april, de verjaardag van Willem-Alexander zelf.
‘Van dat defilé is niet veel terechtgekomen’, constateert royalty-expert Rick Evers. ‘Maar WillemAlexander heeft in korte tijd wel duidelijk zijn
eigen stempel op de dag weten te drukken. Het
is veel praktischer om één stad aan te doen in
plaats van twee steden. En de gaststad heeft op
die manier veel meer voordeel van het bezoek:
het was vroeger toch wel werk van de klok omdat
Beatrix nog naar de tweede stad moest.’

Overdenking

Een gelijkenis
als een spiegel...
Wie kent hem niet: de gelijkenis van de verloren
zoon. Vele malen al is er over gepreekt. Wat moet
je er nog over zeggen?
Toch blijft het een fascinerend verhaal. Je kunt
het heel gemakkelijk als volgt uitleggen: ‘Die
verloren zoon, dat zijn wij als gelovigen. We
waren verloren maar zijn gevonden door Gods
liefde, die ons van doden tot levenden heeft
gemaakt.’
Maar misschien maken we ons er dan toch te
gemakkelijk van af. We moeten niet vergeten dat
Jezus deze gelijkenis als een spiegel voorhield
aan de meest vrome gelovigen van zijn tijd, de
farizeeën en de schriftgeleerden. Hij wilde hun de
ogen openen: wat doen jullie met Gods liefde?
Ooit las ik een verhaaltje over deze gelijkenis,
waarin de schrijver zijn fantasie de vrije loop liet.
Het ging ongeveer als volgt:
Een paar jaar nadat de verloren zoon was
teruggekeerd, trouwde hij een net meisje en
verliet het huis van zijn vader. Hij leidde een
oppassend leven. Zijn vroegere losbandigheid
was omgeslagen in het tegendeel. Hij was een
deugdzaam mens geworden. En zo presenteerde
hij zich ook graag. Hij beschouwde zichzelf als
voorbeeld voor anderen.
Tijdens een bezoek aan zijn vader kwam hij weer
in aanvaring met zijn oudere broer. Die vond hem
nogal eigenwijs en zei tegen hem: ‘Als zelfs
Mozes en Elia in de nabijheid van God hun
gezicht moesten bedekken, hoe kan het dan dat
jij zo vrijmoedig met de Eeuwige omgaat en doet
alsof je bij Hem kind aan huis bent?’
‘Dat komt’, antwoordde de jongste, ‘omdat ik in
veel grotere mate dan zij Gods barmhartigheid
heb ervaren. Ik was zondig, maar in genade werd
ik weer door Hem aangenomen. Jij kunt dat niet
begrijpen. Jij bent nooit een zondaar geweest.’
‘En u’, zo zei hij tegen zijn vader, ‘u kunt de
zonde wel vergeven, maar de vraag is of u er zelf
ook één kunt doen. Dat is uw tragiek...’
‘Even geduld’, bromde de vader, ‘na jouw
terugkomst uit het buitenland ben ik indertijd iets
vergeten.’ Hij ging weg, zocht een stuk hout,
kwam terug en gaf zijn jongste zoon een flink pak
slaag. ‘Vergeven had ik je al’, zei hij, ‘maar deze
zonde had je nog van mij tegoed…’
Een prachtig verhaal met een heldere boodschap.
Want is dat niet een gevaar dat gelovige mensen
telkens weer bedreigt? Dat we Gods genade als
een bezit, ja zelfs als een kwaliteit van ons zelf
gaan beschouwen? Onbewust kun je als gelovige
het gevoel hebben dat je beter bent dan anderen.
Dat hoeft nog niet eens met zoveel woorden
gezegd te worden. Het kan ook een uitstraling
zijn. Maar dan vergeten we dat christen-zijn geen
kwaliteit van onszelf is, maar een kwalificatie van
God.
Luther heeft eens gezegd: ‘Christen bén je niet, je
kunt het alleen maar wórden.’ Is dat niet de
spiegel die deze gelijkenis ons voorhoudt…?
ds. Riemer Faber
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Wij feliciteren
In de komende weken vieren dhr. G.H. Vervelde,
Frederik Hendrikstraat 21, dhr. J.A. Hoefman,
Kruittorenstraat 10-1, mevr. G.W. Piek-Scholten,
Ambthuiswal 14 en mevr. M. Dansen-Bierens in
Aalten, hun verjaardag. Dhr. Vervelde wordt op
15 april 82 jaar; dhr. Hoefman wordt op 19 april
84 jaar; mevr. Piek hoopt op 29 april de leeftijd

Collectes en giften
De collectes voor de kerk hebben in maart
€ 401,80 opgebracht. De collecte tijdens de dienst
in het Ambthuis op 31 maart bracht € 18,20 op.
Dit bedrag was bestemd voor de diaconie. Via
Alie Blekkink is een gift van € 10,00 ontvangen.

van 99 jaar te bereiken en mevr. Dansen wordt op
4 mei 91 jaar. Alle jarigen van harte gefeliciteerd
en een fijne dag gewenst met al uw dierbaren.

Zieken
We willen iedereen die in het ziekenhuis ligt,
behandelingen ondergaat, geopereerd is of herstellende, veel sterkte toewensen. We wensen ook
de mantelzorgers en anderen die meeleven met
een zieke veel kracht toe.

Onderling pastoraat

Website pkn-bredevoort.nl

Veel dingen in de kerk, doen we omdat het de
gewoonte is. Toch kunnen ook gewone dingen heel
speciaal zijn. Dit briefje van een lid van het team,
dat de bloemen in de kerk verzorgt, bewijst dat.

Evenals de website van KerkVenster is de website van de Protestantse Gemeente Bredevoort
in revisie geweest. Een nieuwe website maken is
altijd meer werk dan je denkt. Ondertussen zijn
we hard aan het werk om tot een bevredigend
resultaat te komen. Via de website kunt u ook de
twitteraccount van de kerk en de facebookpagina
bereiken. Heeft u nog op of aanmerkingen, ik
hoor het graag,
Ada Endeveld

‘ Hi ….,
de bloemen uit de kerk waren vandaag voor mevr.
…….. Wij hebben deze vandaag naar haar toegebracht. Een hele mooie volle bos en ze genoot
daar echt van. Ze vroeg of wij de dank voor de
mooie bloemen wilden overbrengen. En natuurlijk: bij deze.
Daarnaast was mijn eigen ervaring dat het heel
speciaal is dat een bezoekje met bloemen van de
kerk ook mooie reacties, een mooi gesprek en veel
dankbaarheid en blijdschap kan brengen. Het
komt goed terecht!’

St. Jorisbibliotheek
We zijn vanaf januari bezig geweest om de bibliotheek in ’t Koppelhuis nieuw leven in te blazen.
Elke maand proberen we iets nieuws aan te
schaffen, óf voor ouderen óf voor kinderen. We
concentreren ons op boeken rond geloof en zingeving. De laatste aanwinsten zijn:
• Rebible, Inez van Oord (en broer
ds. Jos van Oord) - februari
• Getijdenboek - maart
• Jezus Leeft, prentenboek door
Marijke ten Cate - april
Ook zijn we van plan ‘Als kinderen andere wegen
gaan’ van Margriet de Kooi en Wim ter Horst aan
te schaffen. De bibliotheek is de eerste zondag
van de maand open tijdens het koffiedrinken na
de dienst. Je kunt -als je het aan beheerder Wilma
vraagt - ook tussendoor een boek lenen of terugbrengen. Schrijf wel je naam en telefoonnummer
in het schrift, als je leent en streep het weer door
als je een boek terugbrengt. Wilma laat je wel
zien waar de boeken en het schrift zijn.

Bij de verbazing van de dag
Bij de verbazing van de dag
Is de zonde weggenomen
De strijd van jaren onvermogen
Nam Hij
Droeg Hij
Vrij werd vrij als nooit tevoren
De verbazing bekomen
Geniet ik van de rust
Ontvangen in genade
Het verlangen te vullen
Gat van leegte
Geblust
Verbazing
Maakt plaats
Voor vrede en rust
Ontvangen
Door te brengen
En uit te strekken
Naar Hem
Hij doet
Wat Hij heeft beloofd
Hij strijdt en zet vrij
Geeft terug wat is geroofd
En nooit zal ik meer zijn
Wie ik was in de leugen
Maar groeien en opstaan
Wie ik ben in Zijn kracht
Amen
Trudy Steegman

Bron: www.gedichtensite.nl

Vanuit de kerkenraad PG Bredevoort

In memoriam

Geloofsgemeenschap in de huidige tijd

Dr. Johan Marie Lensink

Vergadering gehouden op 27-03-2018
Gemeenteopbouw

Uitgangspunten:

Het nieuwe systeem van wijkpastoraat begint
steeds meer vorm te krijgen. Inmiddels zijn er
veel activiteiten georganiseerd. Heel leuk ook om
te zien hoe divers deze activiteiten zijn. In alle
wijken zijn er kerstbijeenkomsten voor ouderen
gehouden. Er zijn wandelingen en fietstochten
geweest, spelletjes gespeeld, er is samen gepraat
over een geliefd voorwerp. In een van de wijken
wordt binnenkort zelfs een uitstapje naar de
escape-room in Aalten gemaakt.
Het is fijn om te merken dat deze ontwikkelingen
hun weg hebben gevonden zoals beoogd was, en
dat er veel mensen zijn die hierin een rol willen
spelen.

1. Accepteer dat je een minderheid bent en
dat je niet de conjunctuur kunt wijzigen.
2. Wees overtuigd, blij en enthousiast in
wat je doet met de blijde boodschap.
3. Accepteer je medemens zoals die is.

Kerk van de toekomst

Er kwamen ook concrete zaken langs tijdens het
zoektraject. Welke activiteiten passen bij een
geloofsgemeenschap in de huidige tijd? Doen
we deze al of kan er nog wat bij? Een korte brainstormsessie en een inventarisatie leverden een
paar leuke nieuwe ideeën op. Bijvoorbeeld om iets
te gaan doen op het gebied van kunst, vaker een
koor of muziekensemble uit te nodigen, een uitwaaiweekend of een uitstapje naar een klooster
te organiseren.
Deze zoektocht is nog in volle gang. Het moderamen heeft de kerkenraad hier tijdens de laatste
vergadering over bijgepraat en getoetst of de
juiste weg is ingeslagen. De kerkenraad kon
instemmen met het volgen van dit spoor.

Het moderamen heeft zich de afgelopen
maanden verdiept in ‘de kerk van de toekomst’.
Hoe zal onze gemeente in de toekomst vorm
hebben? Wat voor soort gemeente zijn we en met
welke activiteiten? Financiën zijn belangrijk maar
hebben in deze meer inhoudelijke zoektocht een
ondergeschikte rol gespeeld. Er is een lang en
zoekend traject afgelegd waarbij er achterom is
gekeken (naar de geschiedenis), rond is gekeken
(wat doen andere gemeenten, wat doet de PKN?),
maar waarbij bijvoorbeeld ook is gedacht over
‘hoe kijken buitenstaanders naar de kerk’?
De bevindingen zijn uiteindelijk samen te vatten
in twee categorieën: uitgangspunten en aanbevelingen. Deze willen we delen en hier willen we in
het vervolg van dit traject vanuit gaan.

Aanbevelingen:
1. Staar je niet blind op cijfers.
2. Baken je grenzen naar buiten niet af.
3. Durf anders dan een ander te zijn.
4. Richt je op activiteiten die inspireren of iets
van Gods oneindige gulheid laten zien.
5. Richt je op het middelpunt: Jezus’ boodschap
en zijn rijk - en vier dat.

5

~Joop ~
geboren 27 juli 1936
overleden
30 maart 2018
Echtgenoot van
Wil Goede

Beste vrienden,
Hierbij willen wij u op de hoogte stellen
van het overlijden van dr. Joop Lensink.
In mei 1979 gaf hij in gebouw Elim in Aalten
een lezing over zijn betrokkenheid bij de straatarme bevolking in Soweto. Aan het begin van
die avond werd bekend dat hij beroepen werd
in Zuidwolde (Dr.). Aan het eind van de avond
werd een collecte voor het werk van Joop
gehouden, die veel meer opbracht dan vooraf
werd verwacht. Spontaan werd die avond een
‘Comité Soweto’ gevormd. In dat jaar werd het
Comité omgezet in een officiële stichting.
Joop werd inderdaad predikant in Zuidwolde
en bleef dat tot 1985. Meer en meer bleek dat
Zuid-Afrika aan Joop bleef trekken: hij woonde
met zijn gezin weliswaar in Nederland, maar
zijn hart lag bij de bewoners van de ‘plakkerskampen’ in Soweto.
De uitvaart heeft vrijdag 6 april in Johannesburg (Z.-A.) plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Familie Lensink
Postbus 414127,
Craighall Park 2024,
Rep. Zuid-Afrika

Verslag Stille Week St. Joriskerk
Voor de drie dagen van de vieringen in de Stille
Week hadden we de opstelling van de stoelen
veranderd. In twee halve kringen hebben we
avondmaal gevierd, geluisterd naar de passie en
opnieuw het licht van Christus zien binnenkomen.
Het thema was: Wie is hij toch? Elke dag werd een
ander deel van het geheim van het geloof uitge-

licht. Heel speciaal was het stuk voor het symbolisch bloemschikken dat tijdens de week ontstond.
Een kruis van wijnstokhout stond centraal.
Tijdens het avondmaal bevond zich dat omringd
door twaalf rozen, op de achtergrond. De rozen
stonden voor de twaalf discipelen en waren
symbool van liefde. De liefde die Jezus had voor

zijn vrienden en de liefde die zij voor hem hadden.
Op Goede Vrijdag stond het kruis met de rozen
op de tafel en hebben we rozenblaadjes onder
het kruis gestrooid, nadat we uit de passie uit het
Marcusevangelie gelezen hadden van het sterven
van Jezus.
Op Stille Zaterdag stonden bij het kruis nog
maar drie rozen, symbool voor de mensen die
hem niet verlaten hadden, de vrouwen onder het
kruis en Jozef van Arimathea. We lazen over vier
geheimen uit de Bijbel, van Abram, Jacob, Mozes,
en Jezus in de tempel. Na over de graflegging te
hebben gehoord, werd het licht binnengedragen
met de nieuwe paaskaars. De rest van de dienst
vierden we de komst van het licht van Christus,
onze doop en het opstandingsevangelie. Het kruis
ging schuil achter grote bossen witte bloemen.
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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
Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers
Tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl
Protestantse
Bezoek Dienst
Banknummer
NL72.RABO.0300.2165.72
KerkBeeld
kerkbeeld@kerkvenster.nl

KerkBeeld

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

Samenwerking met buurgemeenten
Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad van 27 maart 2018

bredevoort

Gerard Helmink overdenkt Jezus Koning Superstar
en opent daarna met gebed.

Overleg met buurgemeenten

Netty Hengeveld mag nu in bijzondere diensten
voorgaan. Er hoeft voor haar geen preekconsent te worden aangevraagd (de bevoegdheid
om kerkdiensten te leiden in gemeenten van
de Protestantse Kerk in Nederland). Voor Jan
Willem Hengeveld is een preekconsent inmiddels
aangevraagd.

Gerard Helmink heeft een gesprek gehad in
Elim met de voorzitters van de kerkelijke buurgemeenten Bredevoort, Dinxperlo, Varsseveld
en Lichtenvoorde. Dit zal nu twee keer per jaar
plaatsvinden. We hebben dezelfde situaties en
problemen en willen meer samenwerken. Een
voorbeeld is de Top 2000 dienst die ook in Lichtenvoorde heeft plaatsgevonden. Vertegenwoordigers van Dinxperlo waren ook aanwezig bij de
informatieavond van het SOGK.

Vernieuwde privacywetgeving

Musical

Een afvaardiging van het kerkelijk bureau en KerkVenster gaat naar het seminar in Zwolle, over
vernieuwde privacywetgeving. De medewerkers
van KerkVenster en het kerkelijk bureau zullen ook
rekening moeten houden met deze vernieuwde
wetgeving. Zij zullen tijdens dit seminar worden
geïnformeerd over de gevolgen en over veranderingen die men eventueel zou moeten toepassen
in de communicatie, zowel schriftelijk als digitaal.
Hierop vooruitlopend worden verhuizingen van
gemeenteleden al niet meer vermeld in Kerk
Venster. Onder pastorale berichten wordt dit nog
wel vermeld, totdat we horen dat het niet meer is
toegestaan.

De musical Jesus Christ Superstar was zeer goed
georganiseerd. Het was een groot succes, een uitverkochte kerk, er zijn 650 kaarten verkocht. Dank
aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Er zijn
al weer plannen voor volgend jaar om dit een vervolg te geven. We houden u op de hoogte.

Preekconsent

Beroepingscommissie predikant – voortgang
De commissie heeft een nieuwe advieslijst aangevraagd en is nog in gesprek met een kandidaat.

Gebouwen - voortgang
In de volgende uitgave van KerkVenster komt er
informatie over de Oosterkerk en de Oude Helena
kerk. Elders in dit nummer leest u een verslag van
de voorlichtingsavond van de SOGK in Elim.
Binnenkort wordt er gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de gebruiksmogelijkheden
van de Oude Helenakerk. De kerkrent
meesters
hebben Architectenbureau van Hoogevest
opdracht hiervoor gegeven. Over ± zes maanden
zal dit plan worden gepresenteerd.

Nieuwe scriba
Gezocht wordt nog naar een tweede scriba.

Jeugd- en jongerenwerk
Er wordt gewerkt aan een beleidsplan om te
bepalen waar we voor staan. We kunnen deze
maand terugkijken op een paar prachtige diensten, denk bv. aan de kinderdienst in samenwerking met de Groen van Prinstererschool. Ook de
belijdenisdienst in Zuid trok veel jongeren: goede
uitstraling met een prachtig samenspel van band
en orgel. Naast de goed bezochte musicals en de
Top 2000-diensten denken we bijvoorbeeld ook
aan gospeldiensten en muziekdiensten zoals de
U2- en Joe Cocker-diensten. Dit spreekt vooral de
mensen in de doelgroep jeugd en jongeren aan,
zowel binnen als buiten onze gemeente. Onze
kerk is natuurlijk toegankelijk voor iedereen

Doelgroepenpastoraat
De verschillende groepen (IXI, de KruX, enz.)
organiseren de komende maanden verschillende
activiteiten. Kijk voor meer informatie in Kerk

Venster of op de website.

Sluiting
Reinier Demkes sluit af met een gedicht over
Pasen.
Gerard Helmink, voorzitter
Wim Bulsink, tijdelijk scriba

Huwelijksdiensten
Maurits van Aalst en Martine Scholl
Op 26 april 2018 in de r.k. Mauritiuskerk in Silvolde,
aanvang 15.00 uur. Voorganger: ds. Hendrik Jan Zeldenrijk.

Paul van Erk en Birgit Reinders
Op 4 mei 2018 in Villány te Hongarije.
Voorganger: ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
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Oosterkerk & Oude Helenakerk

Hoe staat het ervoor?

Info-avond SOGK

(deel 3)

Op maandagavond 26 maart vond in gebouw Elim een informatieavond plaats
waarin mevrouw Annelies van der Kolk, voorzitter van de Stichting Oude Gelderse
Kerken de aanwezigen informeerde over de werkwijze van deze stichting.
Foto: Arnold Arentsen
voorzien zijn van keukenpantry en toilet. Het dient
te gaan om een monumentale kerk.
De geldmiddelen van de SOGK bestaan uit subsidies die beschikbaar zijn voor onderhoud van
monumentale kerken zowel van het rijk als de
provincie en particulier geld (donateurs, legaten
en fundraising). De SOGK doet ook aan educatie,
stelt lespakketten voor scholen samen, organiseert
excursies en heeft een dvd uitgebracht met impressies van de overgenomen kerken.
De kerkrentmeesters zijn het gesprek aangegaan
met de SOGK omdat zij de opdracht hebben
gekregen van de grote kerkenraad om te onderzoeken of de Oude Helenakerk ondergebracht kan
worden in een of andere beheersvorm
Tijdens een prettig verlopen avond werden de aanwezigen op de hoogte gebracht met wat de SOGK
is en doet.
De SOGK bestaat inmiddels veertig jaar en heeft
nu 16 kerken, 1 synagoge, 5 kerktorens en 1 kapel
in haar bezit. Het bestuur van de stichting bestaat
uit acht personen, allen vrijwilligers en één deels
betaalde kracht, ieder met een eigen specialiteit.
Een van deze mensen is G. Oldenbeuving, de orgelspecialist van het gezelschap, ons allen welbekend.
Het doel van de SOGK is de kerkgemeenschappen
te ‘ontzorgen’ zodat zij niet langer de directe zorg
voor het gebouw hebben maar zich kunnen richten
op het ‘samen kerk zijn’.
Kerken zitten in het hart van de samenleving en zijn
letterlijk bakens in het landschap.
Men is zich ervan bewust dat een overdracht een
zeer emotioneel en moeilijk proces is dat een
plaatselijke kerkgemeenschap doormaakt, maar
bij de SOGK staat voorop dat de kerk kerk blijft en
ook als zodanig in gebruik kan blijven. Daarnaast
zullen andere activiteiten in een kerk plaats moeten
vinden om e.e.a. exploitabel te maken. Voorop
staat dat die activiteiten passen bij de waardigheid van een kerkgebouw. Die activiteiten organiseert de SOGK niet zelf. Als een kerk aangekocht
wordt, vindt tegelijk de installatie plaats van een
activiteitencommissie bestaande uit enthousiaste
plaatselijke mensen, al dan niet met een kerkelijke
achtergrond, die gaan zorgen voor activiteiten en
dus voor opbrengsten. Een advies is om de kerk te
verhuren voor evenementen. Het financiële risico
van het al dan niet slagen van een manifestatie ligt
dan bij de organisator en niet bij de activiteitencommissie.
De SOGK neemt niet zomaar elk kerkgebouw over
dat haar aangeboden wordt. Men heeft een helder
beleid, werkt met een duidelijke begroting en heeft
een eenvoudig verdienmodel. De exploitatie van
een kerk dient haalbaar te zijn. Het gebouw dient
kant en klaar te zijn voor exploitatie, dus geen
achterstallig onderhoud. Bovendien moet de kerk

Voor het hele traject dat met een overname
gemoeid is, wordt ongeveer twee jaar uitgetrokken.
In deze periode is er veel overleg en moet er veel
onderzocht worden.

Begin dit jaar hebben we u via deze weg
bericht dat we in gesprek zijn met christengemeente de Meiberg en dat zij zich dit
voorjaar willen bezinnen over de keuze die
zij zullen gaan maken. Zoals in elk verandertraject is het van belang een dergelijk proces
zonder (tijds)druk te doorlopen. De Meiberg
heeft nu aangegeven daarom meer tijd
nodig te hebben om met elkaar het proces
rondom hun huisvesting te doorlopen. Wij,
als protestantse gemeente bieden hen uiteraard de tijd om een keuze, vanuit een goede
basis en hartgericht, te kunnen maken.
De werkgroep die bezig is met de opdracht
rondom de Oude Helenakerk heeft een
informatie
avond belegd in samenwerking
met de Stichting Oude Gelderse Kerken. Een
verslag hiervan leest u elders in deze editie
van KerkVenster. Namens beide werkgroepen
van het college van kerkrentmeesters,
Thea Lensink

Het bestuur van de SOGK bestaat zoals gezegd uit
vrijwilligers die alles doen, zoals een eerste bouwkundige inspectie van het gebouw en orgel, de
onderhandelingen, contracten maken etc. Met het
huidige bezit en een aantal kerken die in de ‘pijplijn’ zitten, heeft men het maximum bereikt wat
men aankan als stichting.
Tot zover het algemene verhaal over wat de SOGK
doet en al dan niet kan doen.

Wat betekent dit nu concreet
voor de Protestantse Gemeente Aalten
en de Oude Helenakerk?
Namens het college van kerkrentmeesters is een
aantal van haar leden in gesprek gegaan met
de SOGK om te kijken wat deze voor de Oude
Helenakerk kan betekenen. Deze verkennende
gesprekken hebben geresulteerd in een inspectie
van de Oude Helenakerk door de heer Rohaan van
de SOGK. De SOGK heeft toen geconcludeerd dat
de Oude Helenakerk in aanmerking zou kunnen
komen voor overname in 2020. Dit betekent niet
het einde van het verhaal. Integendeel, nu begint
het pas.
Zoals de kerk er nu bijstaat, is hij niet exploitabel.
Bouwkundig dient er veel te gebeuren, plannen
moeten gemaakt worden. Van Hoogenvest Architecten is gevraagd een haalbaarheidsonderzoek
te doen. Zij doen meer werkzaamheden voor de
SOGK en hebben een grote ervaring met erfgoedprojecten. De kosten van dit onderzoek worden
groten
deels betaald uit ontvangen subsidies. De
Protestantse Gemeente Aalten draagt ruim €1.100
bij. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een plan
van aanpak komt, dat voorgelegd wordt aan de
kerkenraad ter beoordeling en verdere behandeling.
Na de zeer duidelijke en heldere uiteenzetting
van mevrouw Van der Kolk, konden er vragen
worden gesteld waarvan enthousiast gebruik werd
gemaakt. Zo werd duidelijk dat gebouw Elim niet
voor overname in aanmerking komt (is niet monumentaal). Bij overdracht van de kerk wordt vast

gelegd dat alleen de plaatselijke kerkgemeenschap
de huur kan opzeggen (het kunnen ‘kerken’ is dus
gewaarborgd).
Mocht de Stichting Oude Gelderse Kerken ontbonden worden, om welke reden dan ook, gaan
de kerkgebouwen weer terug naar hun voormalige
eigenaren. Dit wordt contractueel vastgelegd.
Op de vraag of het vinden van vrijwilligers moeilijk
is, zowel op SOGK-niveau als op plaatselijk niveau
(de activiteitencommissies) wordt geantwoord dat
dit geen problemen oplevert. Plaatselijke mensen
zijn veelal al actief bij de fondswerving voor hun
kerk betrokken en blijven hun werk doen.
Op de vraag om wat over het bankenplan te zeggen
ging mevrouw Van de Kolk niet in.
Monumentenzorg zal een belangrijke rol gaan
spelen bij wat wel en niet mag. De SOGK heeft hier
goede contacten mee.
Deze informatieavond ging dus over hoe de procedure werkt, wat de SOGK doet en waarom. Aan het
eind van de avond kregen we dia’s te zien van alle
monumenten die de SOGK in die veertig jaar heeft
overgenomen.
Na mevrouw Van der Kolk met een bos bloemen
bedankt te hebben voor haar uiteenzetting, werd
de bijeenkomst beëindigd en werden de aanwezigen uitgenodigd nog even een kop koffie of thee
te drinken.
Namens de kerkrentmeesters,
B.J.E. (Bea) Buesink, scriba
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Rampenfonds diaconie
De diaconie heeft voor 2018 het budget voor hulp bij rampen verdubbeld t.o.v.
eerdere jaren. Afgesproken is dat € 24.000, verdeeld over de vier kwartalen, zal
worden besteed. In het eerste kwartaal is € 6.000 overgemaakt aan Kerk in Actie
voor hulp aan gevluchte Rohingya-gezinnen uit Myanmar. De problemen die
daar zijn ontstaan, passen binnen het doel dat we voor ogen hebben met het
rampenfonds: snelle hulp bieden waar het acuut noodzakelijk is.
Sinds 2012 is de westelijke provincie Rakhine,
grenzend aan Bangladesh, regelmatig het toneel
van gewelddadig treffen tussen de verschillende
bevolkingsgroepen in het gebied. Als gevolg van
dit geweld tussen de boeddhistische meerderheid
en de islamitische Rohingya zijn vooral de laatsten van huis en haard verdreven. Zij hebben een
heenkomen gezocht in vluchtelingenkampen in
Myanmar en Bangladesh.

Hulp Myanmar
Na een aanslag door een groep Rohingya-militanten enkele weken geleden, laaide het geweld
op en is de stroom vluchtelingen sterk gegroeid
en 400.000 mensen kunnen geen kant meer op.
In de overvolle kampen is geen plaats meer en
mensen worden nu ook opgevangen in huizen
van gastgezinnen en in scholen en gemeenschapscentra van de omringende dorpen.

Bron: Kerk in Actie

Water is vriend en vijand in Bangladesh
In Bangladesh is het water zowel vriend als
vijand. De enorme rivieren treden regelmatig
buiten hun oevers. Dat maakt het land zo vruchtbaar dat er meerdere keren geoogst kan worden.
Maar cyclonen en overstromingen zijn ook een
gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe.

In mei 2016 werd Bangladesh
getroffen door een cycloon
Op 21 mei 2016 raasde weer een cycloon over
Bangladesh. Dankzij het waarschuwingssysteem
en de cycloonbestendige schuilplaatsen van de
overheid konden 500.000 mensen op tijd wegvluchten, maar de materiële schade was enorm.
Sakina (35) vertelt: ‘Drie jaar geleden overleed
mijn man, die visser was. Sinds zijn dood vis ik
zelf om mijn drie kinderen te onderhouden. Door
de cycloon verloor ik mijn huis, kippen, kleren,
pannen, vissersboot en netten. We leven nog
maar mijn bron van inkomsten is weg.’

Noodhulp en rampen voorkomen
CODEC, partnerorganisatie van Kerk in Actie
in Bangladesh, traint de bewoners al jaren in
klimaatbestendige landbouw. Zij verleende direct
noodhulp, vooral aan gezinnen van alleenstaande
vrouwen zoals Sakina. Zij kregen eerst geld om

Maart 2018
04-03 K
 iA zending
Kerk			
11-03 K
 iA binnenlands diaconaat
Kerk
18-03 K
 iA 40dagen tijd
Kerk
25-03 K
 iA 40dagen tijd
Diaconie
29-03 K
 iA werelddiaconaat
Kerk

€ 720,45
€ 461,86
€ 770,92
€ 494,80
€ 1.101,73
€ 580,75
€ 516,25
€ 337,70
€ 176,06
€ 124,60

Kerk in Actie en ICCO stellen bij de autoriteiten
van Myanmar de problematiek van de verdreven
Rohingya, burgers van Myanmar, aan de orde. Zij
zijn massaal naar buurland Bangladesh gevlucht
en het is niet duidelijk voor hen of ze veilig terug
kunnen keren. Bovendien zijn er in Myanmar ook
veel mensen ontheemd, die via het internationale
ACT-netwerk hulp wordt gegeven.

Broodmaaltijd Stegemanhof maart:
€ 66,50 voor de diaconie
Opbrengsten collectebusjes kerkradioluisteraars
4e kwartaal 2017 € 1.450,27
1e kwartaal 2018 € 1.561,77
De totale opbrengst wordt gelijkelijk verdeeld
onder zending, kerk en diaconie.

Hulp in Bangladesh

Ontvangen via kerkelijk bureau:

In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox’s Bazar via lokale
partnerorganisaties. Zo is er door Kerk in Actie
€ 50.000 beschikbaar gesteld voor hulp in Cox’s
Bazar aan 1500 families voor voedselpakketten,
hygiënepakketten en handwasfaciliteiten.

Voor de kerk € 50,00; de diaconie € 50,00;
collectemunten € 80,25.

Jaarproject 2018: Op zoek naar veiligheid
Het tweede project waar we in het kader
van het jaarproject van de Protestantse
Gemeente Aalten aandacht aan besteden is
Bangladesh. Op zondag 15 april zal hiervoor
de collecte bestemd worden.

Collectes en giften

voedsel te kopen. Voor € 23,00 kreeg Sakina’s
gezin ook landbouwgereedschap en zaden van
gewassen die tegen zout water kunnen om hun
bestaan weer op te bouwen. Zo proberen we in
Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen. Helpt u mee
om meer gezinnen er weer bovenop te helpen?

Giften PBD
Ontvangen via Ada Sloetjes € 20,00 voor de
diaconie; Ina Lammers € 10,00 voor de zending;
Hannie Heusinkveld € 10,00;
Anja Graven € 30,00; Riek Ruessink € 10,00;
Rie Lobeek € 10,00; Anita Ebbers €20,00
en via Dora Brethouwer € 20,00.
Via Anita Ebbers € 20,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening
NL45RABO 0112887651 of overmaken via www.
kerkvensterwebshop.nl bij ‘Jaarproject MDW’.
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Stichting Barmuja
Eén van de stichtingen die door de diaconie ondersteund worden,
is Stichting Barmuja van Ineke Luimes in Breedenbroek. Zij vertelt
over projecten in Abaya Bisare en Asabe Teferi (Ethiopië):
Sergalem, een meisje van drie jaar uit Abaya
Bisare is 6 maart jl. met succes geopereerd aan
een grote navelbreuk. Het gaat nu heel goed met
haar!

Nu kwam ik tijdens mijn bezoek in februari 2018
een Canadees tegen, die een vriend heeft (John
Hayes) die een apparaatje heeft ontwikkeld dat
vies water schoon kan maken. We zijn er nog niet,

vallen. Daarna willen we graag speeltoestellen
voor buiten aanschaffen.
In Ethiopië is een school pas een echte school
als de kinderen een uniform dragen. In februari
hebben we voor de 160 kinderen van deze school
een uniform laten maken in de hoofdstad Addis
Ababa.
Ik ben begin dit jaar voor een maand in Ethiopië
geweest. Het was voor een maand omdat een
kennis mee was voor wie ik geregeld had dat ze
ruim drie weken vrijwilligerswerk in een ziekenhuis
in Sodo kon doen. Ik ben daar zelf ook een week
geweest.

Twee jaar geleden hebben we voor Jonas en zijn
moeder (de armsten van de armen in Abaya
Bisare) een nieuw huis kunnen bouwen. Nu
hebben we een kar met twee ezels voor hem
gekocht zodat hij voor een inkomen voor zijn
moeder en hemzelf kan zorgen.
De mensen in Abaya Bisare komen aan drinkwater door een gat te graven in de nabijgelegen
rivier. Dit water is erg vies en vol met bacterien
waardoor veel mensen ziek worden. Dit leek een
onoplosbaar probleem.

maar we hopen dat we met hulp van deze man
het waterprobleem voor deze mensen kunnen
oplossen.
In Asabe Teferi hebben we in februari 2018 een
waterproject geopend dat toegang geeft tot
schoon drinkwater voor in totaal 10.000 mensen.
Tot deze tijd moesten de mensen hoog in de
bergen water halen, dat uit een natuurlijke bron
zijn eigen weg naar beneden vindt.
Het ligt in de bedoeling om in een naburig dorp
een nieuw waterproject te starten in de loop van
2018.
De bevoking van Asabe Teferi is na onze komst
zelf begonnen met het bouwen van een school.
Stichting Barmuja probeert te helpen door
het kopen van lesmaterialen e.d. Ook zijn er in
februari 2018 stoelen en tafels gekocht.
Direct naast de school is een diepe afgrond. We
hopen in de nabije toekomst een hek te plaatsen
om te voorkomen dat de kinderen naar beneden

Tijdens die week ontmoette ik Lemma. Hij werkt
bij de technische dienst en vertelde ons dat hij
een groot probleem had. Hij heeft drie kinderen
die goed kunnen leren, maar hij kan eigenlijk niet
betalen dat ze naar school gaan. Er blijft dan
geen geld voor eten meer over.
Als we het mogelijk kunnen maken om hem
€ 30,00 per maand te geven dan is hij geholpen.
Hiervoor zoeken we nog een sponsor of meerdere
sponsoren die samen voor een langere periode
€ 30,00 per maand willen betalen.

Meer informatie
staat op de website:
www.barmuja.nl
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Palmzondag
in de Christ Church
te Malakka
Tekst en foto’s: Jan en Anneke Haring

Ongeveer 250 jaar geleden bouwden
de Nederlanders in Malakka een
protestantse kerk ter gedachtenis aan
het feit dat ze honderd jaar eerder,
rond 1650, het gebied veroverden
op de Portugezen. De s tenen voor
de kerk werden vanuit Zeeland
aangevoerd. Sindsdien is de kerk in
gebruik, de laatste honderdvijftig
jaar als Anglicaanse kerk. Op Palm
zondag konden we de Engelstalige
ochtenddienst bijwonen. Deze begon al
om 8.30 uur. De volgende dienst, in het
Mandarijn, speciaal voor de Chinese
gelovigen, was om 10.30 uur en in de
middag was er ook nog een dienst in
het Malay, de taal van de Maleisiërs.
Steeds met dezelfde priester.

Alles stond tijdens de dienst in het teken van de
feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem; de kerk
was mooi versierd met palmtakken en het eerste
wat de voorganger deed was een aantal vazen
met palmtakken zegenen. Vervolgens kreeg ieder
in de kerk een palmtak en een kruisje aangereikt.
Maar bij deze dag hoort een blijde intocht, dus
verlieten we in processie het gebouw en wandelden alle bezoekers in een feestelijk zingende
stoet in een grote boog om de kerk heen. Voorop
het kruis, daarachter enkele koorleden en de
priester, gekleed in het rood.
Vervolgens jong en oud met de palmtak in de
hand. Het drukke ochtend
verkeer moest maar
even wachten. Wat een mooi en symbolisch begin
van deze bijzondere dienst.
Het verdere verloop van de dienst herkenden we,
gezangen uit de lijdenstijd, maar ook het hosianna voor deze dag. Een preek waarbij het er
niet om ging hoe gelovig je was, maar of je in
staat was de genade van God te accepteren en
vervolgens in je leven vorm te geven. De predikant gebruikte een mooi voorbeeld uit de lokale

cultuur. De rubberboom geeft zijn rubber gratis
en verwacht ook geen extra zorg terug. Maar je
moet wel bereid zijn de bast aan te snijden en er
een bakje aan te hangen. Dan stroomt de genade
in milde vorm uit de boom des levens.
Een hoogtepunt was ook de vredeswens die je
tegenover elkaar kon uitspreken: moge de vrede
Gods met je zijn. Men wenste niet alleen de naaste
buren in de kerk deze zegen toe, velen liepen rond
en handen opleggend gingen ook de priester en
de diakenen tussen de kerkgangers door. Het
leek wel op een pauze in de dienst, maar dan wel
een wezenlijke pauze met een diepe betekenis.
Na de eucharistie, de avondmaalsviering, en nog
voor het slotlied waren er tal van afkondigingen
waarbij de felicitaties voor de priester die voor
de tweede maal opa was geworden, leidden tot
spontaan applaus.
Natuurlijk was er ook hier koffie en thee na afloop.
Nee niet met een koekje, maar met een bakje
noedels. Maar velen waren dan ook van relatief
grote afstand naar de vroege dienst gekomen.
We hebben deze palmpaasdienst als heel bijzonder ervaren en we zagen tot onze vreugde dat
er ook heel wat jonge mensen in de kerk waren.
Jong en oud houdt hier het christelijk geloof
levend en is ook bereid hiervoor uit te komen,
gezien de vele shirts met christelijke teksten.
Later op de dag zagen we in de r.-k. kerk hetzelfde:
veel palmtakken, vrolijke muziek en vooral jonge
mensen. Juist hier in Maleisië, waar de christenen
een kleine minderheid vormen, leeft het geloof
in de opgestane Heer en wordt dit geloof ook
gevierd.
Deze zondag was voor ons een bijzondere dag in
onze reis.

Vrijdag 13 april komt de fam. Haring
weer terug na een lange reis en dat allemaal op de fiets. We horen en zien nog
wel hoe hun ervaringen zijn geweest.
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Belijdenisdienst
Tekst en foto’s: Arnold Arentsen
Op zondag 25 maart (Palmpasen) was er een
feestelijke dienst in de Zuiderkerk waarin twee
jonge mensen belijdenis van hun geloof aflegden.
Het waren Antoinette van Eerden en Arlette van
den Hoven. De dienst werd geleid door ds. Hendrik Jan Zeldenrijk, A-Company o.l.v. Johan Nibbelink en organist Hans te Winkel verzorgden het
muzikale gedeelte.
De dienst werd extra feestelijk toen de kinderen
met de net gemaakte ‘palmpasenstokken’ in
optocht door de kerk liepen. Een warm applaus
was hun beloning.

Choral Evensong
Het is inmiddels een goede traditie geworden om
in de Oude Helenakerk Evensongs te organiseren.
Op zondagavond 22 april is er weer een Evensong!
De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk.
Het is een gebedsdienst die dagelijks in de late
middag of vroege avond gehouden wordt. De
muziek neemt in deze dienst een zeer belangrijke
plaats in. De liturgie die gevolgd wordt, bestaat al
een aantal honderden jaren.
Sinds de 16e eeuw is de liturgie van de Evensong
opgenomen in het ‘Book of Common Prayer’, het
dienstboek van de Anglicaanse Kerk. Kenmerkend
voor een Evensong is de eenvoud en de schoonheid van de muziek.
Daarmee wordt God geëerd. Vaak werkt er
een koor mee, vandaar dat het ook een Choral
Evensong wordt genoemd.
Op een zondagavond of op een van de feestdagen is de liturgische vorm van de Evensong wat
uitgebreider.
Er kan een extra lied door de gemeente gezongen
worden en ook een korte overdenking kan een plek
krijgen in de liturgie van zo’n Festal Evensong.

Het verkondigde woord en de muziek ter ere
van God horen bij elkaar en verrijken elkaar. In
de schoonheid van de muziek mogen we iets
ervaren van de schoonheid die er is bij God.

Het thema van deze Evensong is: ‘Eerbied voor
de schepping’. We zingen mooie liederen over de
schepping.
Wim Everts
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

April
Vrijdag
Zaterdag

13
14

Spreuken 23:26-35
Psalm 4

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

15
16
17
18
19

Genesis 4:1-16
Genesis 4:17-26
Spreuken 24:1-9
Spreuken 24:10-22
Spreuken 24:23-34

Vrijdag
Zaterdag

20
21

Psalm 10
Genesis 5:1-24

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

22
23
24
25
26

Genesis 5:25–6:4
Spreuken 25:1-15
Spreuken 25:16-28
Spreuken 26:1-12
Spreuken 26:13-28

Vrijdag
Zaterdag

27
28

Spreuken 27:1-11
Spreuken 27:12-27

Zondag
Maandag

29
30

Genesis 6:5-22
Genesis 7:1-24

St. Joriskerk op de Markt

Ambthuis Bredevoort

Zondag 15 april

Zaterdag 28 april
19.30 uur: ds. A.G. Endeveld

Stegemanhof
Zaterdag 14 april
19.00 uur: dhr. J. Veldboom
Zaterdag 21 april
19.00 uur: mevr. G.M.C. Rots-de Weger
Zaterdag 28 april
19.00 uur: Evangelisatiekoor

Beth San
Zaterdag 14 april
19.00 uur: ds. A.J. Yntema

Mei
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ambthuis, Bredevoort

1
2
3
4

Spreuken 28:1-16
Spreuken 28:17-28
Spreuken 29:1-14
Spreuken 29:15-27

Zaterdag 28 april
19.00 uur: drs. G. Zemmelink

Bij de diensten
Bredevoort

Doopdiensten
1 juli Oosterkerk
5 aug Zuiderkerk

Zaterdag 21 april
19.00 uur: dhr. Lievers

ds. R. Faber
ds. H.J. Zeldenrijk

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:
- fam. Westerveld, Koeweide 48

09.30 uur:
dhr. H. de Vries
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
Kinderoppas/ kindernevendienst:
		
Niels ter Haar

Zondag 22 april

09.30 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Dieneke Cornelissen

Zondag 29 april

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld, Anders Dan
Anders-dienst m.m.v. het koor
Friends uit Lichtenvoorde
o.l.v. Johan Klein Nibbelink
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Arjan Stronks

Bij de diensten Aalten

Sprong in het diepe, Anders
Dan Anders-dienst 29 april
Een zak brood in de diepvries, blikken groente in
de kast, beetje reserve op de bank, op tijd van
huis gaan, je weet immers nooit. We zijn voorzichtig en vooruitziend geworden. We houden
niet van verrassingen en bouwen op controle
vooraf. Bij een beetje kantoor is het motto ‘better
safe than sorry’ en zeg eens eerlijk: ga jij nog op
weg zonder reisverzekering?
En toch zijn er verschillende momenten in ons
leven dat we een stap, of zelfs een sprong
moeten maken, zonder precies te weten waar we
terechtkomen of hoe we landen. Soms moeten
we ‘gewoon’ geloven of vertrouwen dat het
goed komt. Vertrouwen dat we de juiste mensen
onderweg tegenkomen, dat zaken goed gaan of
dat we ons gesterkt weten in geloof.
‘Leap of faith’: de kunst van geloven in, of aanvaarden van iets dat buiten de grenzen valt van
het redeneerbare.
Hier wil ds. Ada Endeveld met ons over nadenken
in de Anders Dan Anders-viering op zaterdag
29 april a.s. De viering wordt anders dan anders
‘s ochtends gehouden om 09.30 uur in de
St. Joriskerk aan de Markt in Bredevoort. Het koor
Friends uit Lichtenvoorde o.l.v. Johan Klein Nibbelink verleent muzikale medewerking. Je bent van
harte welkom!
de Anders Dan Anders-dienstcommissie

Regenboogdiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN

Thema:

Bijbels Dilemma

Wanneer:

Zondag 15 april - 19.00 uur

Waar:

Zuiderkerk - Aalten

voorganger: Freerk Hovinga
muzikale begeleiding: Gospelband Amio
We volgen ons hart. We hebben het lef om anders te zijn, stappen te durven zetten
om op een creatieve en levendige manier een dienst te houden. Voor jong en oud!

Levendig en Flexibel

Let op:
Wil je bij bovenstaande LeF-dienst je mobiel
meenemen? Het wordt dus een heel mooie
en spannende dienst.
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 15 april

Zondag 15 april

Zondag 15 april

Zondag 22 april

Zondag 22 april

Zondag 22 april

Zondag 29 april

Zondag 29 april

09.30 uur:
ds. W. Everts
		Heilig Avondmaal
collecte: 		Jaarproject Kerk in Actie
‘op zoek naar veiligheid’
uitgangscollecte: Diaconie

09.30 uur: 	ds. R. Faber
s.v.p. liedboek meenemen
collecte: 		
Erediensten en kerkmuziek
uitgangscollecte: Kerk

19.00 uur: 	ds. F. Hovinga, Winterswijk,
Lefdienst
collecte: 		Jaarproject Kerk in Actie
‘op zoek naar veiligheid’
uitgangscollecte: Jeugdwerk

10.00 uur: 	mevr. H. Ebbers, Kinderdienst,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Erediensten en kerkmuziek
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:
ds. R. Faber, Heilig Avondmaal
collecte: 		Jaarproject Kerk in Actie
‘op zoek naar veiligheid’
uitgangscollecte: Diaconie

Dienst in de andere twee kerken

19.00 uur:
ds. W. Everts - Evensong
collecte: 		
Erediensten en kerkmuziek
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 29 april
09.30 uur

Dienst in de andere twee kerken

19.00 uur: 	Dienst van vieren en gedenken,
voorbereid door het
Beraad van Kerken

Kinderdienst 22 april
Zuiderkerk
Graag nodigen wij jullie uit voor de kinderdienst
op zondag 22 april. Het thema van deze dienst is:
‘Wat goed is, bewaar je.’
Samen met de kinderen van CBS ‘de Klimop’ uit
Lintelo en Heidi Ebbers, willen we dit thema uitleggen met het verhaal van Noach.

Benieuwd……? Je bent van harte welkom.

Dienst van vieren
en gedenken
Op zondag 29 april is er in de Oude Helenakerk
om 19.00 uur een dienst van vieren en gedenken.
Deze dienst is voor de eerste keer voorbereid door
het Beraad van Kerken: Christelijk Gereformeerde
Kerk, Euregio Christengemeente, Protestantste
Gemeente Aalten, Rooms Katholieke Kerk en De
Meiberg.
Het thema van deze dienst is: ‘Verzet als voorbeeld’. Aan deze dienst zullen behalve leden van
de verschillende geloofsgemeenschappen, ook
meewerken: organist Harry van Wijk en zangeres
Sandra Vanreys Van harte welkom!
Namens het Beraad van kerken,
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk

10.00 uur: 	dhr. J.W. Hengeveld, Kerk in
Uitvoering, m.m.v. Amio,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Kerk (orgelfonds)
uitgangscollecte: Diaconie

09.30 uur:
ds. W.A. Andela
collecte: 		
Kerk (orgelfonds)
uitgangscollecte: Diaconie

Leven met goed en kwaad

29 APRIL 2018
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AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK
VOORAF KOFFIEDRINKEN
M.M.V:
JAN WILLEM HENGEVELD
GOSPELBAND AMIO

Onze ogen glinsteren nog van het licht van Pasen.
Maar hoe nu verder? Lukt het ons het verhaal
van Pasen een vervolg te geven? Vooral als we
moeten constateren dat er ook zoveel leed en pijn
om ons heen is. Of ligt de kracht niet juist in de
erkenning van het feit dat deze duisternis er nu
eenmaal is. En hoe gaan we daar dan mee om?
Is er sprake van een evenwicht tussen licht en
donker? Wat voor zin heeft het?
Zomaar een paar vragen die je daarbij kan
stellen. Het zijn wel vragen waarmee je erg zorgvuldig om moet springen. Vooral als het gaat
om de betekenis die we geven aan het leed in
het leven. Hierover willen we met elkaar van
gedachten wisselen, zingen en bidden. Amio zal
hierbij ons muzikaal begeleiden. We beginnen om
09.30 uur zoals gebruikelijk met koffie of thee.
De dienst begint om 10.00 uur. U bent van harte
welkom.

Het nieuwe

kerkvenster.nl en pkn-bredevoort.nl
het bekijken waard!
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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

14 apr	dhr. D.H. ter Haar
Romienendiek 3/A, 7122 PA
14 apr	mevr. B.G. Vreeman-Migchelbrink
Manschotplein 44, 7121 BM
14 apr	mevr. G.J.B. Heusinkveld-Hoftijzer
Goordijk 2/A, 7122 PH
15 apr	mevr. H.B.H. Albers-Stapelkamp
Koeweide 54, 7121 EK
15 apr	mevr. H.A. Winkelhorst-Hakstege
Bilderdijkstraat 28, 7121 VL
15 apr	dhr. G. Mateman
Haermansweijde 10, 7121 WL
17 apr	mevr. M. de Vries -van Vliet
Ahavestraat 16, 7121 DW
17 apr	mevr. W.B. Wolsink-Wamelink
Manschotplein 79, 7121 BL
17 apr	dhr. J.W. Legters
Geurdenstraat 10, 7122 CG
18 apr	mevr. A. Hakstege-Klein Hesselink
Admiraal de Ruyterstraat 7, 7122 WD
18 apr	mevr. G.A. Schooltink-Schuurman
Kostersweide 33, 7121 HG
18 apr	mevr. F. Klein Wolterink-Rijkeboer
Kriegerdijk 13, 7121 KE
18 apr	mevr. B.H. Somsen-Luiten
Wolterinkweg 7, 7122 MD
18 apr	mevr. H.J. Hoftijzer-Gussinklo
Zuiderkruis 16, 7122 WZ
19 apr	mevr. W.H. Ansink-Salemink
Manschotplein 36, 7121 BM
19 apr	mevr. Th.W. Houwer-Heusinkveld
Oranjelaan 29/4, 7121 CA
20 apr	mevr. A.W. Fukkink-Lensink
Ludgerstraat 19/04, 7121 EG
20 apr	mevr. A.J. Saalmink-Wisselink
Vondelstraat 3, 7121 VB
22 apr	mevr. W.J. Nieuwboer-Kwerreveld
Frankenstraat 91/01, 7122 ZS
22 apr	mevr. B.G. Wevers-Stronks
Ludgerstraat 21/07, 7121 EG
22 apr	dhr. D.J. Tolkamp
Koeweide 34, 7121 EJ
25 apr	dhr. B.W. Stronks
Bevrijding 62, 7121 WR
25 apr	mevr. J.C. Heusinkveld-Winkelhorst
Tubantenstraat 76, 7122 CT
25 apr	mevr. J.F.C. Wechgelaer-Lievers
Geurdenstraat 12, 7122 CG
26 apr	mevr. H.W. Kämink-Ebbers
Warmelinckweg 10, 7122 JV
27 apr	dhr. M.D. van Duijvenvoorde
Lichtenvoordsestraatweg 35/A,
7121 AB
28 apr	mevr. J.A. Heinen-Kämink
Kemenaweg 49, 7122 XH
29 apr	dhr. G.C. Wildenbeest
Koeweide 32, 7121 EJ
29 apr	mevr. A. Ebbers-Wevers
Saturnus 24, 7122 XR

30 apr	mevr. J.H. van den Berg-Heinen
Gradus Kobusstraat 38,
7103 VX Winterswijk
30 apr	mevr. J.J. van Triest-van de Bult
Hogestraat 95/A, 7122 BT
1 mei	dhr. W.C. Ruwhof
Molenkamp 64, 7121 WG
1 mei	mevr. G.B. te Brake-Houwer
Patronaatsstraat 18/04, 7131 CG
2 mei	mevr. G.S. Nijman
Tubantenstraat 14, 7122 CR
2 mei	mevr. H.J. Wevers-Schreurs
Richterinkstraat 20, 7122 ZB
3 mei	mevr. D. Hoftijzer-ter Maat
Ludgerstraat 33/03, 7121 EG
3 mei	mevr. E. Wevers-ter Haar
Herenstraat 1/C, 7121 DA
3 mei	mevr. D.H. Winkelhorst-Schoppers
Meiberg 31, 7121 AN
3 mei	mevr. F.W. Bruijs-Ommering
Damstraat 9, 7121 AW
3 mei	mevr. J.C. Hoftijzer-te Brake
Landstraat 8/04, 7121 CR
4 mei	mevr. A. Reiling-Heidelberg
Eligiusstraat 32, 7121 ED
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

Overleden
Op 25 maart is overleden Harm Groenendijk,
Molenkamp 86, in de leeftijd van 81 jaar. Wij
willen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en
zwager heel veel sterkte toewensen. Dat zij de
kracht mogen ontvangen om dit verlies te dragen.

Voorjaarsmiddag
De voorjaarsmiddag voor de 70-plussers van onze
wijk wordt gehouden op donderdag 19 april om
14.30 uur in Elim. Vanaf 14.00 uur bent u van
harte welkom! We hopen dat wij met elkaar een
goede en gezellige middag zullen hebben. Fijn dat
de bezoekmedewerkers deze middag organiseren!

Wisseling bezoekmedewerker
Wegens verhuizing naar Winterswijk is Ans Wiggers, Ahavestraat 34, gestopt als bezoekmedewerker. Ze had de wijk Ahavestraat. Gelukkig
heeft ze ook een goede opvolger gevonden. Ina
Wevers-Grievink, Ahavestraat 38, is bereid om
haar taak over te nemen. We willen Ans van harte
bedanken voor de vele jaren waarin zij namens
onze kerkelijke gemeente mensen bezocht heeft.
Wij wensen haar en haar man in Winterswijk een
goede tijd toe! We vinden het heel fijn dat Ina
Wevers haar bezoekwerk overneemt en wensen
haar Gods zegen toe!
Een hartelijke groet voor u allen,
Wim Everts

Wijk Barlo-Dale

ds. Wim Everts

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

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

ds. Wilma
Onderwaater

Geboren
Leven in ons leven
klein.. En heel bijzonder
we gaven je een naam
maar eigenlijk heet je wonder!
Met deze woorden berichten Mark Geurink en
Martine van Lunteren, de Hare 48, ons over de
geboorte van hun zoon: Stef Jan Gerrit. Stef,
zoals zijn roepnaam is, is geboren op 22 maart.
Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe leven dat
aan jullie liefde en zorg is toevertrouwd!

Zieken
Dhr. G. Hartemink, Eligiusstraat 25 is, na een
aantal dagen in het ziekenhuis gelegen te
hebben, gelukkig weer thuisgekomen. Wij wensen
hem van harte beterschap toe! Allen die met
ziekte te maken hebben wensen wij heel veel
sterkte toe!

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

Overleden
Op zondag 18 maart is in de leeftijd van 75 jaar
dhr. Johan Hogeweg overleden. Velen zullen
Johan hebben gekend, onder meer van Hogeweg
Zuivelhuis dat gelegen was in het centrum van
Aalten. Johan en zijn vrouw woonden boven
de zaak (Landstraat 28). De afscheidsdienst en
begrafenis hebben plaatsgevonden op zaterdag
24 maart. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
zullen hem intens missen. We wensen hen veel
sterkte toe en Gods nabijheid nu zij zonder hun
man, vader en opa verder moeten.
Op donderdag 5 april is mevr. Catharina Harmina Lammers-Rengelink (Mien) overleden. Mevr.
Lammers is 83 jaar geworden. De laatste jaren
woonde zij in Beth San, Ludgerstraat 21/12. Op
dinsdag 10 april hebben we afscheid van haar
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genomen en haar bij haar man in het graf ter
ruste gelegd. We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke en verdrietige tijd.

Ik las het onderstaande en wil dat met u delen:

Zieken

God, schenk mij de kalmte
om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen.
Schenk mij de moed
om te veranderen wat in mijn vermogen ligt.

Dhr. Jentink, Manschotplein 27, is teruggekeerd
uit het ziekenhuis. Ook mevr. Post-Altena, Manschotplein 13, is in het ziekenhuis opgenomen
geweest. Ze is weer thuis, maar zal nog een lange
periode van herstel nodig hebben.

Leer me om in moeilijke tijden
vol te houden
en te zien hoe ik ook dan
bij U vrede kan vinden.

Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

drs. Gerrie
Zemmelink

Bezoekwerk
Wat fijn is het, dat we voor een vacant deel
van de wijk Kobus weer een bezoekmedewerker
mogen bekendmaken! Mevrouw Stien Obbink,
Knibbelweide 39, is bereid gevonden die taak op
zich te nemen. Het gaat hier om het contact met
de bewoners van de Bongenkamp (even nummers) en de Laan van Kobus. We wensen haar
veel plezier en voldoening toe in dit belangrijke
werk.

Leer me ervaren dat U de rust geeft,
die ik nodig heb.
En erop vertrouwen
dat ik mij aan U over kan geven.
Met een hartelijke groet van

Wijk Lintelo

Het geluk dat stil groeide,
een stukje leven dat bloeide,
is waar wij, al is het nog zo klein,
heel gelukkig en dankbaar voor zijn.
Op 23 februari werd Naud Houwers geboren, zoon
van de trotse ouders: Arjan en Hester. Hun huis
aan het Hoge Veld 43 was net op tijd klaar voor
zijn komst. Wat is hij welkom. Van harte geluk
gewenst met elkaar.

Overleden

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

Wijkmiddag Barlo

Zieken

Op maandag 23 april zal de wijk Barlo in gebouw
Elim een gezellige middag houden. Vanaf 14.00
uur staat de thee en koffie klaar. Vergeet niet de
antwoordbon, die op de uitnodiging staat, aan
de bezoekmedewerker mee te geven of - ingevuld - bij haar in de bus te doen. We hopen op een
plezierige middag met veel mensen!

In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
geweest Alie Wamelink, Zuiderkruis 13. Na een
opname in het ziekenhuis in Winterswijk, verblijft nu voor revalidatie in Pronsweide Bennie
Hoopman, Vossenbulteweg 2. Onze gedachten
zijn ook bij hen die een zware periode van behandelingen moeten doorstaan. Wij wensen hen en
ook hen die er om heen staan, moed en kracht!

Weer terug

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

Geboorte

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

Netty Hengeveld

Als u dit KerkVenster leest, ben ik weer terug,
na een tijdlang afwezig te zijn geweest in verband met een nogal acute galblaasoperatie. De
operatie viel mee. De tijd die nodig is om op te
knappen, valt wat tegen. De gevolgen van de
algehele narcose zijn blijkbaar toch wat tijd
rovend. Maar heel leuk vond ik de bezoekjes, de
bloemen en alle kaartjes, die ik kreeg. Zelfs van
mensen die zelf wel veel moeilijker dingen aan
hun hoofd hebben … Dank daarvoor!

Verhuisd

Ziekte

Huwelijk

Ook in onze wijk hebben we te maken met ziekte
en onrust over de eigen gezondheid of over die
van de naaste familie. Wij wensen allen veel
sterkte en goede hoop. U, die nu aan een traject
van opknappen bezig bent en ook u, die nog in
de onrustige fase van onderzoek bent: Wéét, dat
uw gemeente voor u bidt. Voor mogelijk herstel of
om het leven vol te kunnen houden. Wij vragen
daar om, gewoon thuis, maar zeker ook in elke
eredienst opnieuw!

Op donderdag 26 april is de huwelijksdienst van
Martine Scholl en Maurits van Aalst, Knibbelweide 81, om 15.00 uur in de H. Mauritiuskerk in
Silvolde. Op vrijdag 4 mei is de huwelijksdienst
van Paul van Erk en Birgit Reinders, Lijsterbeslaan
19, in Villány in Hongarije. Wij wensen jullie een
onvergetelijke dag met allen die jullie lief zijn!

Diny Nijland-Tichelman, Gendringseweg 29 is
verhuisd naar Frankenstraat 85/5. Een grote verandering in haar leven. Wij hopen dat het een
goede plek zal blijken te zijn.

Geboren
Op 13 maart is Nik geboren, zoon van Sjoerd en
Marleen Wiegers en broertje van Luuk, Mirte en
Evi, Gendringseweg 16 B. Van harte gefeliciteerd!

Mevr. Annie van Wijk-Eppink, Batavenstraat 35,
werd op 8 januari jl. met een herseninfarct opgenomen in het ziekenhuis. Terwijl zij op de brancard lag om weggebracht te worden, zakte haar
inwonende zoon Willie in elkaar. Hij overleed diezelfde dag nog. Dat was een schok die ze nooit
te boven kon komen. Nadat Annie in verschillende
ziekenhuizen was behandeld, werd ze ter revalidatie opgenomen in St. Antonia in Terborg. Maar
omdat haar toestand niet verbeterde, volgde een
overplaatsing naar zorgcentrum De Bettekamp in
Varsseveld. Ze vond het kamertje, dat haar kinderen voor haar hadden ingericht, mooi. Maar
lang mocht ze daar niet van genieten, want een
paar dagen later, op paaszondag, is ze daar in de
vroege ochtend rustig ingeslapen.
De afscheidsdienst is gehouden op maandag
9 april in de aula van Berkenhove.
Wij wensen haar kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen troost en kracht
toe, nu zij in korte tijd zoveel te verwerken hebben
gekregen.

Zieken
Dhr. Rijk Griffioen zal, op het moment dat u dit
leest, na een verpleeghuisopname in St. Antonia
in Terborg, weer thuis zijn aan de Dalweg 8. We
wensen hem en zijn vrouw alle goeds toe.

Lente
Voorzichtig beginnen te spelen
binnen een groenende koelte,
de bloemen met name te groeten
en van het hart te ontsluiten
aarzelende kamers.
Het brood met elkander te delen,
de koele beekval te voelen.
En in de avond te wachten
de bevende witte vlinders:
de kamperfoelie gaat open.
(Bron: Ida Gerhardt, verzamelde gedichten/
Athenaeum-Polak & Van Gennep)

Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

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

Zieken
Dhr. Gerrit Westerveld, Koeweide 48, werd na een
korte tijd thuis te zijn geweest opnieuw opgenomen in het ziekenhuis in Winterswijk. Stien
Bannink, Nijverheidsweg 69, heeft in het ziekenhuis in Enschede een geslaagde rugoperatie
ondergaan. Zij mocht inmiddels weer naar huis
terugkeren. Mevr. Dien te Grotenhuis-Ruesink,
Bodendijk 63, is vanuit het SKB voor revalidatie
naar Pronsweide gegaan. In onze wijk hebben
verschillende mensen teleurstellende uitslagen
gekregen. We wensen alle zieken en hen die om
hen heen staan sterkte en Gods nabijheid toe.

Ten slotte
Overleden
Op 24 maart is overleden Hendrika Wesselina
(Drika) Tolkamp-Beernink, Koskampweg 5. Zij
werd 85 jaar. We wensen haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen sterkte en Gods nabijheid toe
in dit verlies. Elders in dit kerkblad staat een in
memoriam van de hand van ds. Onderwaater, die
de dankdienst voor haar leven heeft geleid.

Omdat het volgende nummer van KerkVenster
pas op 4 mei verschijnt, meld ik nu alvast dat ik
vakantie heb van 28 april t/m 6 mei. Indien nodig
kunt u dan contact opnemen met ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk.
U en jullie allen een hartelijk groet,
ds. Riemer Faber
Heidi Ebbers

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

Geloofsopvoeding anno 2018:
Vaak bu’j
te bange!
Zie pagina 18

Paasmorgen op de Markt in Aalten
Foto’s:
Jan Oberink
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In memoriam
Johan Hogeweg
~ Johan ~

Hendrika
Wesselina
Tolkamp-Beernink
~ Drika~

geboren
23 april 1942
overleden
18 maart 2018

geboren
28 december 1932
overleden
24 maart 2018

Johan groeide op als oudste zoon in een gezin
met zeven kinderen. Zijn ouders hadden op de
Markt een winkel, Hogeweg Zuivelhuis. Toen zijn
vader ziek werd, was Johan thuis nodig en stopte
hij met de HBS. Jarenlang ging hij bij de klanten
langs om melk te venten. Later zou hij de zaak
van zijn ouders overnemen.
Op een verjaardagsfeestje leerde Johan Anny
Klompenhouwer uit Dinxperlo kennen en het
was liefde op het eerste gezicht. Op 15 juni 1966
gaven zij elkaar hun ja-woord. De eerste jaren
woonden zij aan de Prinsenstraat, later gingen ze
boven de zaak wonen.
Johan en Anny werden vader en moeder van twee
dochters en twee zonen. Zijn gezin betekende veel
voor Johan en kwam altijd op de eerste plaats. De
zondagen en de maandagmiddag was de winkel
dicht en had Johan tijd om met de kinderen leuke
dingen te doen. Zo is het pannenkoeken bakken
op regenachtige middagen een ware familietraditie geworden. Ook van de feestdagen werd iets
speciaals gemaakt. Zijn vrouw werkte volop mee
in het Zuivelhuis en zo nodig hielpen ook de kinderen een handje.
Johan vond het belangrijk dat de kinderen hun
eigen weg konden kiezen en stimuleerde hen in
hun keuzes. Toen de kinderen partners kregen,
werden deze van harte opgenomen in de familiekring en Johan en Anny werden de trotse grootouders van elf kleinkinderen.
In 2006 sloot Johan de deuren van het Zuivelhuis en kreeg hij meer tijd voor andere dingen. Hij
genoot van en met de kleinkinderen, familieweekenden of het kegelen. Ook was hij suppoost in de
Oude Helenakerk.
Johan was een man met een warme belangstelling voor de mensen om hem heen en voelde zich
betrokken bij kerk en maatschappij. Daarin nam
hij ook zijn verantwoordelijkheid. Zo heeft hij zich
jarenlang ingezet als voorzitter van de FAM. Hij
had een positieve instelling, ook in periodes dat
het wat minder ging.
Het geloof was voor Johan belangrijk en kleurde
hoe hij in het leven stond.
Al jarenlang had Johan longklachten, maar in
de afgelopen maanden ging zijn gezondheid erg
hard achteruit. Kort na elkaar volgden enkele ziekenhuisopnames en verbleef hij een tijd in Pronsweide voor longrevalidatie. Bij de laatste ziekenhuisopname werd duidelijk dat er medisch gezien
geen mogelijkheden meer waren. Toch kwam
het afscheid sneller dan gedacht. Op zondag 18
maart is hij, omringd door zijn naaste familie,
rustig overleden.
Op 24 maart hebben we het leven van Johan herdacht in woorden, beelden en muziek. In het vertrouwen dat hij Thuisgekomen is in het Huis van
zijn hemelse Vader hebben we afscheid genomen
van deze dierbare man, vader en opa.
ds. Wilma Onderwaater

Drika Beernink is geboren in de Dinxperlose
Heurne en groeide op in een gezin met zes kinderen. Een van haar zusjes overleed al op zeer
jonge leeftijd.
Drika leerde voor coupeuse en was zeer handig
met naald en draad. Ze verdiende door uit naaien
te gaan bij andere mensen. Ook breien heeft ze
haar hele leven veel gedaan.
Ze leerde Jan Tolkamp uit IJzerlo kennen en op
7 juni 1956 trouwden ze. Het jonge stel ging
wonen op Nieuw Paske, het ouderlijk huis van
Jan. Ze kregen twee zonen en drie dochters. De
kinderen hebben in haar een lieve, zorgzame en
creatieve moeder gehad.
Drika wist van aanpakken. Zij en Jan hadden een
boerderij en Drika werkte volop mee, omdat Jan
naast het werk thuis ook werk had bij de landbouwcoöperatie. Bovendien had ze een druk huishouden, naast haar eigen gezin woonden ook
haar schoonouders nog op de boerderij. En de
eerste jaren waren Jans jongere broertje en zusje
nog thuis.
Later toen haar schoonouders zorg nodig kregen,
heeft zij hen altijd geholpen. Haar zorgzaamheid
voor anderen was typerend voor hoe zij in het
leven stond.
Drika had groene vingers. Ze werkte graag in
de tuin en hield er een grote groentetuin op na.
Veel groente en fruit verwerkte ze in de weck en
regelmatig gaf ze anderen mee van haar zelf
verbouwde groente.
Drika kreeg vijf kleinkinderen en genoot ervan om
oma te zijn. Ze was geïnteresseerd in haar kleinkinderen en hield zich goed op de hoogte van
waar ze mee bezig waren. Ook heeft Drika mogen
beleven dat ze overgrootmoeder werd van twee
achterkleinkinderen.
Zij was een hartelijke, gastvrije vrouw. Op welk
tijdstip je ook kwam, je was welkom en een vers
gezette kop koffie hoorde daarbij.
In 2011 overleed haar man plotseling. Zijn overlijden was voor haar een zware slag, maar dapper
pakte ze de draad weer op.
Drika was een sterke vrouw en genoot een goede
gezondheid. Tot op hoge leeftijd was ze actief en
bleef ze mobiel. Kort geleden veranderde dit, ze
werd ziek en begin maart moest ze voor de eerste
keer in haar leven in het ziekenhuis worden opgenomen. Haar situatie bleek ernstig en al gauw
werd duidelijk dat ze niet meer zou herstellen. De
kinderen zijn toen dag en nacht bij haar gebleven.
Op zaterdag 24 maart is zij rustig overleden. Op
Stille Zaterdag hebben wij Drika bij haar man
begraven en haar leven herdacht in het licht van
Pasen.
ds. Wilma Onderwaater

Levend licht
Er kwam licht op aarde,
licht dat werd geschapen
Er kwam licht in onze wereld,
licht dat werd gezonden
Er kwam licht in ons leven,
licht dat ons liefde geeft
Er kwam licht op onze weg,
licht dat ons richting geeft
Er kwam licht in ons duister,
licht dat ons vertrouwen geeft
Er kwam licht in ons gevoel,
licht dat ons hoop geeft
Er kwam licht in ons hart,
licht dat ons warmte geeft
Er kwam licht in ons denken,
licht dat ons inzicht geeft
Er kwam licht in onze ogen,
licht dat ons de naaste geeft
Er kwam licht in ons ervaren,
licht dat ons waarheid geeft
Er kwam licht in ons geweten,
licht dat ons bevrijding geeft
Er komt licht bij onze dood,
licht dat ons toekomst geeft
Ad Heide

Bron: www.gedichtensite.nl
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Geloofsopvoeding anno 2018:
Vaak bu’j te bange!
Met Jan Marten Praamsma en Jan Willem Hengeveld

Geest Lichaam Zielbijeenkomst: Eerbied
voor de schepping
de Geest	scherpen in ontmoeting en
gesprek over het thema

Je wil je kinderen iets
meegeven van het
geloof dat voor jou
belangrijk is. Je bent
ervan overtuigd dat
dit ook voor hun waardevol kan zijn. Maar
#hoedan?
Of je nu wekelijks in de kerk zit met het hele gezin
of dat je zelf nauwelijks nog aan je geloofsleven
toekomt, allemaal sta je voor dezelfde uitdaging:
Je kinderen meenemen in het geloof in een tijd
waarin dat niet meer vanzelfsprekend is.
Op dinsdagavond 17 april gaan Jan Marten
Praamsma en Jan Willem Hengeveld met ons op
zoek naar manieren om met deze uitdaging om
te gaan. Dat doen ze niet door een zogenaamde
succesformule voor geloofsopvoeding aan te
reiken, maar door eerst eens te verkennen wat het
nou zo uitdagend maakt.
Jan Marten Praamsma is als (godsdienst)pedagoog en lerarenopleider verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Christelijke Hogeschool

Ede. Hij zal niet alleen vanuit zijn vakkennis
spreken, maar ook vanuit zijn persoonlijke ervaringen als vader van twee inmiddels volwassen
kinderen. Kerkelijk werker Jan Willem Hengeveld
kijkt naar deze vragen en vanuit de theologie en
spiritualiteit en zijn eigen ervaringen met twee
jonge kinderen. Maar we zijn vooral ook benieuwd
naar jullie ervaringen en ideeën!

het Lichaam	voeden door een
gezamenlijke maaltijd
de Ziel		aandacht geven in
meditatie en gebed

We staan stil bij de tijd waarin we leven en de rol
die dat speelt. Ook kijken we naar de wereld van
kinderen en jongeren en hoe deze verschilt van
die van ons als ouders.
Onze stelling zal zijn: Vaak bu’j te bange! Want
durven we open te staan voor de vragen die zij
hebben? Vragen die misschien heel anders zijn
dan onze vragen? En zijn we niet te verlegen met
ons eigen verhaal?
Je bent welkom vanaf 19.30 uur in de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 Aalten. We beginnen we
om 20.00 uur! Toegang: vrije gift.

INSPIRATIE & ONTMOETING
PROGRAMMA 2017-2018

Samen naar Dinxperlo en Suderwick
Zoals we langzamerhand gewoon zijn, stappen we voor de laatste bijeenkomst
van Inspiratie & Ontmoeting op de fiets of in de auto voor een bezoek aan een
mooie kerk in de buurt. Na Bocholt, Zieuwent en Winterswijk gaan we ditmaal
naar Dinxperlo en Suderwick, waar we de drie kleine kerken van deze grens
plaatsen zullen bekijken.
De Sankt Michaelskapel in Süderwick werd in de
17de eeuw gesticht als onderkomen voor de
Rooms-Katholieken in de grensstreek die in eigen
land niet naar de kerk konden en mochten. In
1765 werd de kapel te klein en vervangen door
de barokke St. Michaelskerk, die nu nog wekelijks
gebruikt wordt en de moeite van het bezichtigen
zeker waard is.
Even verderop vinden we de 19e eeuwse Evangelische kerk van Suderwick. Deze kerk is deels
betaald uit giften van rijke protestanten uit de
omgeving, dus uit het Nederlandse gedeelte van
de grensstreek.
We eindigen ons mini-kerkenpad in de Dorpskerk
van Dinxperlo. Klein maar fijn! De geschiedenis
van deze oorspronkelijk rooms-katholieke kerk
gaat terug tot ca. 1280: de oudste delen zijn nog
steeds zichtbaar in het laat-gothische gebouw.
Het is de moeite waard om deze relatief kleine
kerk, die nog elke week wordt gebruikt, eens rustig
van binnen en buiten te bekijken.
Kortom, 21 april kan weer een mooie dag worden
voor Inspiratie & Ontmoeting. Zeker wanneer u
meefietst of met eigen vervoer naar Dinxperlo/
Suderwick komt.

We vertrekken om 9.15 uur bij Elim en hopen
omstreeks 10.20 uur op de grens van Dinxperlo
en Suderwick te arriveren. De afstand is ca. 14 km.
We fietsen niet langs de Dinxperlose straatweg.
Het verzamelpunt is de St. Michaelskirche aan
de Hellweg/Heelweg aan de Duitse kant, maar in
het hart van het dorp. Daar hopen we degenen te
ontmoeten die met eigen vervoer gaan.
Natuurlijk gebruiken we ook nog ergens koffie
met koek of Kaffee mit Kuche.

Wanneer en waar:
zaterdag 21 april om 9.15 uur met de fiets
verzamelen bij Elim, of om 10.20 uur bij de
St. Michaelskirche in Süderwick.
We vragen iedereen die aan deze excursie
wil deelnemen, zich uiterlijk dinsdag 17 april
telefonisch of per e-mail aan te melden bij
één van de leden van de commissie I&O:
• Fop van Wijk: 	meifovanwijk@kpnmail.nl
tel. 0543 538567
• Titia Everts: 	titiaeverts@gmail.com
tel. 0543 473018
• J an Haring: 	janharing@kpnplanet.nl
tel. 0543 473876

Op zondag 22 april is er ‘s middags in Elim een
Geest Lichaam Ziel-bijeenkomst. Het thema ‘Eerbied voor de schepping’ zal dan centraal staan.
Om 16.30 uur is Elim open. Koffie en thee staan
dan klaar. Er is gelegenheid tot ontmoeting. Om
17.00 uur begint het gesprek over het thema.
Ds. Wim Everts zal een korte inleiding houden
waarna we met elkaar tot gesprek komen. Daarna
houden we om 18.00 uur met elkaar een maaltijd
met brood en soep. Om 19.00 uur is er in de Oude
Helenakerk een Evensong waarin het over hetzelfde thema zal gaan.
Deze keer is het een bijzondere Geest Lichaam
Ziel-bijeenkomst. Maar daar kunnen wij nu nog
niets overtellen. Dat is dus een verrassing!
Deze activiteit wordt door ons als IXI - werkgroep
georganiseerd. Onze doelgroep is de leeftijd van
45 tot 65 jaar. Wij hopen deze groep aan te
spreken. Toch is deze activiteit bestemd voor alle
belangstellenden. Ook zij die jonger of ouder zijn,
zijn van harte welkom!
In verband met de organisatie van de maaltijd is
het wel fijn om te weten hoeveel mensen daaraan
meedoen. Dus heel graag van tevoren opgeven!
Ook eventuele dieetwensen kunt u aan ons doorgeven. U kunt dit doen tot uiterlijk zaterdagmorgen 21 april 12.00 uur. Dat kan via de mail:
ixi@kerkvenster.nl. Maar je mag je ook telefonisch
opgeven bij een van ons. Graag tot dan.
De leden van de werkgroep:
Heleen en Wim Veerbeek - tel. 0543-473954
Freddie Vaags - tel. 0543-538432
Wim Everts - tel. 0543-473018
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St. Aaltens Reis Gezelschap

Verenigingen

Even voorstellen!

‘t Praothuusken
Zuiderkerk 15.00-17.00 uur.
Kom gerust een keer kijken. Voor eventueel vervoer
mag u Dien Scholten bellen, tel. 0543-476042.
Woensdag 18 april komt Astrid Kempink vertellen
over yoga en ons oefeningen leren die we zittend
kunnen doen.
Woensdag 25 april is een spelmiddag.
Woensdag 2 mei neemt Jan Huttinga ons mee
naar de kroonjuwelen van ‘t Loo.
werkgroep Lidy Heusinkveld-te Winkel
tel. 0543-475657

Gezamenlijke bijeenkomst
van de PCOB/KBO
Op 19 april van 14.30 tot ± 16.30 uur
is de eerstvolgende bijeenkomst van de
PCOB en KBO (organisatie PCOB).
Deze wordt gehouden in een van de
zalen van café /restaurant ’t Noorden.
Het onderwerp is: ‘Mijn kwaliteit van leven’.
Er zal een presentatie verzorgd worden over dit
thema en na de pauze kunt u hierover in kleine
groepen o.l.v. ervaren gespreksleiders met elkaar
in gesprek gaan.
Het zal vooral gaan om zorg en ondersteuning
die bij u past, of u die kunt krijgen als dat nodig
is en hoe u die dan kunt krijgen. Met passende
oplossingen kunnen mensen zich beter staande
houden, thuis, op hun werk of in andere situaties.
Ook is het gemakkelijker sociale contacten te
onderhouden.
Zeker een zeer interessant onderwerp waar velen
van ons op de een of andere manier mee te
maken kunnen krijgen.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Tjikke Hoekstra
PCOB Aalten/Bredevoort
tjikkeh@lijbrandt.nl

Winnaars paaspuzzels

Wat is dat eigenlijk voor een groep, wordt ons nog
wel eens gevraagd. Laten we meteen maar met
de deur in huis vallen. Het is een vakantiegezelschap, ooit ontstaan uit vrijwilligers van het Praot
huusken, al meer dan 25 jaar geleden. De naam
Praothuusken zal bij velen van u wel bekend in
de oren klinken. Het is begonnen met een dagje
uit van de vrijwilligers, later weleens wat langer.
In de beginjaren waren het veelal mensen die
als vrijwilliger of als bezoeker betrokken waren
bij het Praothuusken. Door de jaren heen is dat
uitgegroeid tot een jaarlijkse vakantie, en heeft
de naam van Aaltens Reis Gezelschap gekregen.
Door mond tot mond-reclame hebben we steeds
weer nieuwe gasten mogen verwelkomen.
Inmiddels krijgen wij ook te maken met de vergrijzing. Mensen moeten afhaken om gezondheidsredenen of door andere omstandigheden. Op dit
moment zijn er nog een aantal plaatsen vrij en
wij zouden het fijn vinden dat zich nog een aantal
mensen aanmeldt, om mee te gaan.
Wij zouden het jammer vinden als de groep zou
ophouden te bestaan. De groep bestaat uit 45 tot
50 deelnemers. De vakantieweek is meestal in de
laatste week van oktober, dit jaar van 22 t/m 26
oktober.
Heeft u interesse om mee te gaan met dit gezelschap? Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met één van onze leden van de reiscommissie. Schroom niet want vol is vol.
de reiscommissie,
Jan en Betsy Winters – tel. 0543-471606
Joke Veldboom – tel. 0543-471125
Jan Veldboom – tel. 0543-473306

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.

Inzamelen:
wat en voor wie?

We hebben weer heel wat dozen met de door
jullie gespaarde kaarten en postzegels weggebracht naar een echtpaar (allebei tachtigers) in
Nieuwerbrug a/d Rijn. Zie foto.
Zij zoeken en sorteren alles wat wij brengen nog
weer secuurder uit, en gaan er dan mee naar
beurzen. Zelfs via Marktplaats wordt er nog heel
veel verkocht. De opbrengst gaat naar Kerk in
Actie en naar de zending.

Het gaat om de volgende kaarten:
• Ansichtkaarten met postzegel
• Losse postzegels (ruim uitgeknipt)
• Geboortekaartjes. Bidprentjes.
• Mond- en voetschilderkaarten
• Anne Geddes kaarten
• Anton Pieck kaarten
• Hartjeskaarten van het kind
• Eigengemaakte kaarten
• Onbeschreven kaarten
• Enveloppen met postzegel erop
De landelijke opbrengst in 2017 is het prachtige
bedrag van € 31.534.25. Dus mensen, blijf lekker
doorsparen. Het is de moeite waard. Bij twijfel?
Gewoon erbij doen. Wij zoeken en sorteren het
verder wel uit.

De inleveradressen zijn:
•Z
 uiderkerk, Ludgerstraat 64
•H
 enk en Lini Luiten-Grevers, De Hoven 2a
Aalten (naast D’n Angang)
• J an en Annie Gussinklo,
Halteweg 10 (Lintelo) Aalten

Tekst en foto’s: Arnold Arensen
Jan en Annie Gussinklo
De winnaar van de paaspuzzel voor volwassenen is Hennie Wikkerink uit de Stationsstraat
geworden. Ze staat op de foto met Sinie Schreurs,
die ook bij de uitreiking van de prijs aanwezig
was. De uitkomst van de paaspuzzel is het woord:
‘Paasfeest’. Kennelijk was het geen gemakkelijke
puzzel want er waren maar acht inzenders, die het
overigens allemaal goed hadden.
De zoekpuzzel voor de jeugd was blijkbaar ook
niet gemakkelijk, hier waren zes inzenders die
het allemaal goed hadden. Na loting werd de
winnaar: Bram Oberink, op de foto met zijn zusje.
Het ei is te vinden linksonder, het tweede haasje
van onderen, rechts naast het linkeroor. Iedereen
bedankt die heeft meegedaan.
redactie KerkVenster
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Bedankbrieven uit Roemenië
Van ds. Szekely Jozsef, waar hij in Band zigeunerkinderen samen met
zijn vrouw opvangt en hen uit de Bijbel vertelt (ds. Szekely Jozsef heeft
in ons land gestudeerd en kent daardoor onze taal).
Bedankt u vriendelijk brief daarin u waardering
van ons werk onder de Roma kinderen. Wij zijn
met mijn vrouw blij en dankbaar omdat dit werk
nog mogen doen.
Wij zien als een nuttige werk: de mensen in groei
op een betere weg te leiden. Wij worden erg dankbaar als deze mensen accepteren dat deze weg is
onze Heer Jesus.
Andere wegen gaan niet naar het leven.
Hier is vrij sterke winter geworden, met 15-18
graad onder nul. Helaas de Roma huizen in Band
hebben geen gaas verwarming, en hout is ook
heel weinig.
Ondanks deze, met ons en met hun gaat goed.
Bankrekeningnummer klopt. Hartelijk dank voor u
bereidschaap en steun.
Met vriendelijke groet:
Szekely Jozsef, Ilona en Endre

Gemengd bedrijf. Ze hebben ook speciale varkens
met haren, een soort wol lijkt het.

Bekend t-shirt en een bekende kleurplaat.
Deze kleurplaten gebruikt de dominee in Band.

Van Varga István uit Ianka (= Jankafalva),
die in overleg met ds. Jako Sandor Zsigmond
ons een bedankbrief stuurt. Hij zit in een rolstoel en heeft zichzelf Duits geleerd.
Ich heisse Varga István. Ich bin Körperbehindert
im Rollstuhl von mein Geburt. Am jede Monat
gehen wir, meine Mutter und ich mit Pastor Jakó
in Jankafalva zu Treffen für alte Leute.
Im diesen Monat haben wir das Geschenk von
Ihre Gemeinde bekommen, ich danke es GANZ
HERZLICH im Name die alte Leute!
Es war sehr lieb von Sie. Ich wünsche für Sie und
für die alle kirchliche Gemeinde aus Aalten im
Name die alte Leute:
GELUKKIG NIEUWJAAR!
Alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen!
Met hartelijke Groeten
Varga István

De Roma’s zijn
onderweg om allerlei
klusjes te doen.

Helpt u mee om hen te helpen?
Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer NL 09 RABO 0300 2481 64 van
Stichting Christenhulp Oost-Europa
(ANBI Fiscaalnummer 8160.71.123
Dit betekent dat u het van de belasting
af kunt trekken)

Hij was erg blij met zijn scootmobiel,

De jongen in de
rolstoel is Varga
István. Hij heeft ons
een brief in het Duits
gestuurd om te
bedanken.
Zijn rolstoel had duidelijk zijn beste tijd gehad.

•W
 e ontvingen een bericht van Mission Possible,
een christelijke hulpverleningsorganisatie die
zich richt op kinderen-jeugd uit probleem
gezinnen, tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden in Albanië, Armenië, Bulgarije,
Oekraïne en Rusland. Zij vragen om onder
steuning. Meer informatie op hun website:
www.missionpossible.nl
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Geleuf ’t noo maor!

De kiepenkearl en ziene dreume
’t Was zo um en naobi-j ’t joar 1820. Engelbert laeven
met ziene vrouwe Grada en dree kindere net ovver
de grenze in ’t Munsterland. Zee hadden zowat niks,
want Engelbert was völs te eerlek en goodgeleuveg
um ’n good marskramer te waen.
Den gansen dag leep e langs ‘s herenwaege met
de kiepe (reten mande) op de rugge um zaddeuke,
goarn, band en zo meer te verkopen. Ok kwam hee
op joarmarkte en karmse.
Tekst: Ina Brethouwer - Illustraties: aangeleverd.
Dat joar was d’r ne strengen winter. De snee lag
wal darteg centimeter hoge. Ton ’t endeleke ging
deujen, wodden ’t zo’ne zogge, da’j d’r neet uut
konnen. ’t Bleef ok moar raegenen. De waege en
karresporen lagen vol dikke modder, woar i-j depe
in wegzakken. Dan was i-j owe leerze kwiet want de
modder zoog dee naor ondern. ’t Geld was zowat
op en d’r kwam niks bi-j. De blagen greujden hard
en hadden ni-je klompen en klere neudeg. Grada
zei ‘Engelbert, hoo mot dat toch wietergaon? Gao
maor warken bi-j de Schulte at e ow wil hebben’.
Moar hee wis wal dat doar niks te done was met al
dee modder.
‘At de raegen minder wodt, dan gao ik naor
Amsterdam!’ ‘Watte? Bun i-j wal good? Wat zeuk i-j
now in vredesname in Amsterdam?’ zei Grada. ‘Na,
dat za’k ow vertellen. Vannacht was ik merakels
drok in ’t heufd, doar kon’k neet van slaopen. Ton’k
uutendeleke slepe, dreumen ik iets wonderbaarleks. Ik heurdn zo’ne vrendeleke stemme dee mi-j
zei: ‘Engelbert, gao naor Amsterdam naor de Nijmarkt en blief door staon wachten tötdat d’r goeie
berichten komt.’ Ton schrok ik wakker. Mien geveul
zeg mi-j dat dee stemme de woarheid sprök’. ‘Dat
kan toch neet woar waen’, zeg Grada ‘Da’j allene
deur den dreum vot wilt’. Den volgenden nacht
heurdn Engelbert weer dee stemme, dee ‘m ovver
de Ni-jmarkt sprak. ’t Kon wal ’ns de stemme van
een engel waen, zo dacht Engelbert, ne engel dee
’n armen pizak as ikke uutkomst wil bieden. Hee
praoten net zolange met de vrouwe, tötdat zee um
naor Amsterdam leet gaon, al was’t moar um van
zien gedram af te waen. Hee mos eur wal belovven

gezond weer thuus te kommen. Ze gaf ‘m warme
klere met en de leste stuvers dee-t er in huus waren.
Hee leep van Burlo deur de donkere busse van
’t Woold naor Bredevoort, ovver de Romienendiek,
van Halle naor Zellem, richting de vroggere hanzestad Zutphen, woar e den Iessel ovverging. Dan
ovver de Veluwe zo wieter naor Amsterdam. De Nijmarkt had e vlot evonden en doar ston e dan te
wachten. Hee kek good um zich hen, naor de handel
op ’t plein, de schepe in de grachte, de pakhuze, de
rietuge met al dee deftige luu dee ’t breed hadden
en dat ok breed leten hangen. Gin mense zag ‘m
staon. Hee deed d’r neet too. Ton ’t donker wier
en e meu was, ging e gewoon an de kante van de
markt liggen slaopen. Den anderen morgen ging
e an de ovverkante van de markt staon, moor ’t
bracht ‘m niks. Ginene had d’r een bericht veur ‘m.
Ton e honger kreeg kocht e zich een klein brood,
wat keze en bier. Zo gingen de dage hen töt zien
geld op was.
Noo mot ik op huus an, dacht e, keerden zich umme
en zag ’n koopman uut ne winkel kommen den ‘m
zei: ‘Ik vraoge mi-j al dáge af wee’j bunt en wa’j
hier doot. I-j holdt owen hand neet op, praot neet.
Zeg mi-j dan toch, wat doo’j hier in vredesname?’
Engelbert mos effen naodenken, moor dan vertellen e toch ovver zien dreum, den neet uutkwam.
De Amsterdammer begon zo hard te lachen dat
de träöne ‘m ovver de wangen lepen. ‘Wat bun i-j
toch een kuken. Vertel i-j mi-j noo warkelek, da’j
allene moar uut Pruussen hierhen bunt ekommen
um op de Ni-jmarkt te gaon staon? Ik zal ow now
’s iets vertellen: Vannacht heb ik ok edreumd, maor
geleuve maor neet dat ik doo wat dee stemme
zei. Ik mos afreizen naor de plaatse Burlo in ‘t
Munsterland. Onder ne olden eike achter de katerstee van ne kiepenkearl most ik gaon graven. Doar
zol ne groten schat begraven liggen. Ik prieze mi-j
gelukkeg da’k neet zo’nen groten gek bun as i-j,
want dan zol ik noo vot motten . Ik wette jo neet
ens of dat gat wal besteet doar’. Engelbert zei de
winkelier merakels vlot goeiendag en maken, dat
e Amsterdam uutkwam. De helen tied dat e teruggeleep mos e an de olde eike achter op zienen
hof denken, woar ziene zöns vake inklommen. Hee
was meu en had honger ton e thuuskwam. Grada
zuchten ens depe, ze was extra bli-j dat e d’r weer
was op dizzen mooien veurjoorsdag en doorbi-j ok
nog eur verjeurdag. Engelbert pakken de schuppe
en ging drekt naor den hof um door te gaon graven.
‘I-j meugt van geluk spraeken dat ik dee schuppe
neet verkocht hebbe um an geld te kommen, zoas
zovöl ander spul in huus’, zei Grada. Schuddend
met eur heufd bekek ze hoo Engelbert an ’t äözen
was tötdat ziene schuppe op iets hards stoten. Door
kwam ne grote holten kiste naor bovven, zwart van
de modder. ‘t Deksel ging d’r af. Wat ze ton alle-

maole zag, door was ze stille van: zilveren en golden
munten, halskettens van zilver moar ok van massief
gold.
‘Potverdikkemi-jhale’, sprak Engelbert dankboar.
‘Dee vrendeleke stemme in mienen dreum hef dus
toch de woarheid esprokken! Wi-j könt dit allemaole te gelde maken. Moar eerst, Grada, hange ik
ow dizzen schitterenden golden halsketten umme
veur ow verjeurdag’. Hee gaf eur ne dikken smok,
den had ze wal verdeend, ziene lieve vrouwe. Ton
pas vertellen e wat e belaefd hadde in Amsterdam.
Grada droog wieter den helen verjeurdag in huus de
mooiste halsketten uut de kiste. ’t Was zo’ne bezundere verjeurdag den eur wieters eur hele laeven zol
heugen.
Umdat Engelbert en Grada helemaol thuus waren
in de parochie en ok in ‘t naoberschap, schonken ze
een groot bedrag an de diaconie. Van de rest van ‘t
geld leten ze zich een baeter huus bouwen, woar de
dakpannen neet lekken en de deuren en ramen gin
tocht deurleeten.
Zee laefden doar nog lange vrolek, tevraene en
gelukkeg met zien allen.

Stichting
Restauratiefonds

Wij heten u graag welkom op onze toneelavond door toneelvereniging LINTELO.
Zaterdag 21 april 2018 in zaal Elim,
Landstraat 20, 7121 CR Aalten.
Aanvang: 19.45 uur, zaal open 19.15 uur
Entree: € 7,00 incl. kop koffie/thee
In de pauze is er een verloting.

Toneelvereniging LINTELO speelt voor u:

Klucht in drie bedrijven
Auteur: Evelien Evers - Toneeluitgeverij Vink B.V.

Kaarten reserveren/afhalen:
•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:
27 mei 2018: fietstocht
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Derde
zondag
boekenmarkt
met thema ‘oorlog’

concert
vertelling
expositie
en meer...

5 mei 2018
6 mei 2018

Zondag 22 april vindt de eerste
‘derde zondag boekenmarkt’ van
het jaar plaats op het buitenterrein
van de Koppelkerk in Bredevoort.
De traditionele ‘derde zaterdag
boekenmarkt’ heeft plaatsgemaakt
voor een maandelijkse ‘derde zondag
boekenmarkt’, van 11.00 tot 17.00 uur.

MET MEDEWERKING VAN:

fanfare eendracht aalten
sten geerdink
sifra geessink
popkoor dazzle onder leiding van claudette doup peter baten
in samenwerking met het nationaal onderduikmuseum

ONDER MUZIKALE LEIDING VAN:
egbert van groningen

ZUIDERKERK AALTEN
20:30

uur (expositie vanaf 19:30 uur)

EEN INITIATIEF VAN MUZIEKVERENIGING DE EENDRACHT

Koorconcert van Avoce in de Koppelkerk
Op zaterdag 21 april geeft het Winterswijks Vocaal Ensemble Avoce een concert
in de Koppelkerk. Zij zingen van Felix Mendelssohn een aantal delen uit Psalm 42,
met sopraansolo. Verder brengen zij mooie liederen van o.a. Elgar, Vecchi, Donato,
Arcadelt, Saint-Saens en Ola Gjeilo ten gehore.
Locatie:
Koppelkerk,
Koppelstraat 35,
7126 AG Bredevoort

Datum:
Iedere ‘derde zondag boekenmarkt’ staat een
ander thema centraal. Naast het reguliere
aanbod zoomen de deelnemende boekhandelaren in op het specifieke thema van de maand.
In aanloop naar 4 en 5 mei staat de boekenmarkt
op 22 april in het teken van het thema ‘oorlog’.
Binnen in de Koppelkerk kan men terecht voor
twee exposities. In de kerkzaal vindt een overzichtsexpositie plaats van Anton Heyboer, met
een rondleiding om 14.00 en 15.00 uur. In de
bovenzaal is een expositie te zien van vijf Winterswijkse schilders. De vijf schilders zijn tussen 13.00
en 17.00 uur aanwezig om met de bezoekers in
gesprek te gaan. Voor de expositie van Anton
Heyboer betaalt men € 5,00 entree (inclusief kop
koffie of thee); de expositie in de bovenzaal en de
boekenmarkt zijn gratis te bezoeken.

Locatie:
Koppelkerk
Datum:
Tijd:
Parkeren:

Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort
zondag 22 april
11.00 - 17.00 uur
Winterswijksestraat, Bredevoort

zaterdag 21 april
Tijd: 20.00 uur
(19.30 uur zaal open)
Entree: € 5,00

Reserveren:
koppelkerk.nl
Avoce staat onder leiding van de in België geboren
Natalie Goossens. Zij studeerde muziek in Brussel,
Antwerpen, Gent en Maastricht. De sopraansolo
wordt gezongen door Daniëlle Stroes en op piano
hoort u Jeroen Twisk. Avoce is een gemengd koor
met momenteel zestien leden. Het repertoire bevat
klassieke muziek uit verschillende periodes. Van religieuze tot wereldlijke muziek, korte (volks)liederen
en langere koorwerken in verschillende talen.
Eenmaal per jaar geeft Avoce een concert in de
Barokkerk in Zwillbrock. Ook trad het koor verschillende malen succesvol op met het symfonieorkest
van de Koninklijke Winterswijkse Orkest Vereniging
(KWOV). Er wordt zowel a capella gezongen als met
pianobegeleiding.

Tweede oproep
Wie heeft deze jas op
zondag 24 september
in de Zuiderkerk achter
gelaten en mijn blauwe
jas meegenomen?
De jas op de foto is
groter dan mijn jas.
Er zitten ook nog fietssleutels in mijn jas.
Graag ruilen bij Jan Driessen,
Keizersweg 73, tel. 0543475420.

ZUID
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Geloven kun je alleen, maar
het is zoveel mooier met elkaar!
26 mei 2018
13.30 - 21.00 uur

presents:

COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

Ga daarom mee, op 26 mei, naar de EO-Jongerendag in het GelreDome. En beleef samen met
20.000 anderen een dag om nooit te vergeten.
Met For King & Country, Britt Nicole,
Matt Redman & Guvna B, Beam Worshipband,
the Drop LZ7 DJ SET en spreker Miriam Swaffield.
Meld je nu aan bij Heidi Ebbers:
heidiebbers@outlook.com
of stuur een appje naar 06 48623833
En ga gratis mee naar de EO-jongerendag!

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.

artiesten:
for KING & COUNTRY
Matt Redman & Guvna B
Britt Nicole
The Drop LZ7 dj set
spreker:
Miriam Swaffield

Info en tickets:
EO.NL/JONGERENDAG
Tickets vanaf: €10,00

Scan bovenstaande QR-code en bekijk de filmpjes
om op te warmen voor het 44e jongerendag
spektakel met het thema ‘Walk On Water’!

Uitgever

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

Redactie

Palmpasen
Zondag 25 maart was het
Palmpasen. Daarom hebben
de kinderen die ochtend in
de kindernevendienst een
prachtige palmpasenstok
gemaakt. En na de kinder
nevendienst liepen de
kinderen natuurlijk met de
versierde palmpasenstokken
in optocht door de kerk
terwijl we zongen over palm,
palm pasen … Zouden jullie
de lege palmpasenstokken
weer willen inleveren op de
kindernevendienst?
Dan kunnen we ze volgend
jaar weer gebruiken. Alvast
heel erg bedankt!

Tekst en foto’s: HeIdI Ebbers

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 inleverdatum
kopij per e-mail is woensdag 25 april 2018 voor 18.00 uur.
Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt als uiterste
inleverdatum maandag 23 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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PaasChallenge 2018
2000 jaar geleden heeft het verhaal van Jezus onze geschiedenis volledig op z’n kop
gezet. Maar wat gebeurde er die laatste dagen van zijn leven? In de PaasChallenge, een
spel van een nacht lang, beleefden 43 jongeren van de Protestantse Gemeente uit Aalten,
Dinxperlo, Varsseveld, Silvolde en Halle wat zich toen afspeelde. Tijdens een wandeling van
ruim 22 kilometer leerden we door middel van opdrachten het paasverhaal kennen.

Jongeren die het bijna opgegeven hebben lukt het
toch om door te zetten. Wat is het bijzonder om te
merken dat je samen veel meer aan kunt dan dat je
van te voren ooit had kunnen denken. En hoe mooi is
het om na een lange zware donkere nacht te zien dat
het toch weer licht wordt! Bij het zondagsschooltje
aan de Sondernweg horen we dat dát het mysterie
van Pasen is. Het licht van Pasen, het licht dat het
duister overwint, de hoop die de wanhoop overwint.
En in de lastenenvelop die in onze rugzakken zit blijkt
de hoopbrief te zitten … Jezus heeft onze hoop
nieuw leven gegeven.
We hebben veel om over na te denken wanneer we de
laatste etappe naar Elim lopen, waar een heerlijk ontbijt op ons wacht.
Jongens en meiden, wat fantastisch dat jullie deze
PaasChallenge zijn aangegaan! Het was zwaar, een
echte uitdaging, maar de meesten van jullie hebben
het gehaald! Trots op jullie en bedankt dat we deze
nacht samen met jullie mochten beleven…
Gertjan de Pender - Corrie Reinalda
Gerwin Koskamp - Wilma Bruggink
Gerjanne van der Velde - Lizette van Rijsewijk
Renate Rouwenhorst - Kristel Bosman
Gerrit Jan Jansen - Heidi Ebbers

KINDERDIENST
De avond begint in Silvolde met een gezamenlijke
maaltijd die doet denken aan het laatste avondmaal.
Maar, terwijl we gezellig bij elkaar zitten, krijgen we
te horen dat we niet veilig zijn. De politie is naar ons
op zoek en er is een verrader in de groep. Elk van ons
heeft een rol toebedeeld gekregen, maar we weten
van elkaar niet wie wie is. Wie is een verrader, een
mol? Wie kun je vertrouwen? Opgejaagd gaan we de
paasnacht in, oplettend dat we niet gepakt zullen
worden door de hunters. Wat staat ons te wachten?
Om het paasmysterie te ontrafelen moet je slim zijn.
Op een prachtige locatie tussen Silvolde en Sinderen
wordt onze slimheid getest met een raadsel. Daarna
gaat de tocht verder. Door de regen, naar de Kapel in
Sinderen. En ook hier wordt onze slimheid op de proef
gesteld: lukt het om door middel van cryptische aanwijzingen uit Jeruzalem te ontsnappen?
En verder gaat de wandeltocht (het is intussen
gelukkig droog geworden) richting Breedenbroek. Aan
Den Dam krijgen we een opdracht die te maken heeft
met de gebeurtenissen in de Tuin van Getsemane.
Het is intussen al diep in de nacht en we voelen aan
den lijve hoe moeilijk het is om wakker te blijven. Toch
moeten we ook nu weer verder, verder naar Dinxperlo.
Hier moeten we kleur bekennen en ontdekken we wie
wie is.
Wanneer we weer op weg willen gaan, staan er ineens
soldaten voor onze neus. We worden opgepakt,
geblinddoekt en in karren geduwd. Er mag niet meer
gepraat worden en we worden naar een onbekende
locatie gebracht. We zijn op onszelf teruggeworpen…
De onbekende locatie blijkt de Keurhorsterkerk te
zijn. Wanneer we onze blinddoeken af mogen doen, zien

we dat we in de kerkzaal zitten, een eind van elkaar
vandaan. Er wordt een brief voorgelezen. Een brief
van Jezus waarin hij ons vraagt om op te schrijven
wat we moeilijk vinden, waar we verdriet of spijt van
hebben. Maar ook waar we op hopen. Iedereen schrijft
voor zichzelf een lastenbrief en een hoopbrief.
Hierna gaan we in gesprek aan de hand van drie thema’s: ‘Kiezen voor jezelf, ten koste van een ander’,
‘niet ingrijpen wanneer er onrecht plaatsvindt’ en
‘twijfelen aan Jezus, het geloof’.
Wanneer we verder lopen richting Lintelo, is het ongeveer vier uur in de ochtend. De vermoeidheid slaat nu
echt toe. De wandeltocht en de opdrachten eisen
veel van ons uithoudingsvermogen. Vooral wanneer
er ook nog drie kruizen meegedragen moeten worden
naar de Heegtweg. Het verhaal van Pasen is duidelijk
ook een fysieke uitputtingsslag.
Maar gelukkig is de PaasChallenge bijna ten einde.
In het bos aan de Heegtweg (Golgotha) ligt de
schat begraven. Het is tijd om het paasmysterie
te ontdekken. Degene die de schat vindt, wint de
PaasChallenge!
Maar wat een teleurstelling, wat een anticlimax
(zoals één van de jongeren het noemde) wanneer
blijkt dat de schat een leugen is en het paasmysterie een illusie. Alle punten die we die nacht verdiend
hebben blijken waardeloos. Alle hoop is verdwenen en
de hoopbrieven verdwijnen dan ook in het gat dat we
gegraven hebben. En de lastenbrieven? Die gaan mee
in onze rugzakken.
Is nu alles verloren? Nee! Gelukkig wordt het op weg
naar Aalten langzaam licht. We lopen de zon tegemoet, dat geeft nieuwe hoop en nieuwe energie.

22 APRIL 2018

WAT GOED IS, BEWAAR JE
AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
9.30 UUR FRIS EN KOFFIE
MET HEIDI EBBERS,
GERARD WESSELINK EN
CBS DE KLIMOP, LINTELO

KINDER
DIENST
AALTEN

Meer jongerennieuws:
LeF-dienst 15 april  .
Winnaars paaspuzzel  .
EO-jongerendag  .  .  .
Palmpasendienst  .  .
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