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De vluchteling in
zijn schuilplaats

ds. G.P. Klijn.
Foto Nationaal
Onderduikmuseum
Aalten

Samenstelling tekst:
Arnold Arentsen

Ds. Gerard Pieter Klijn

De vluchteling in zijn schuilplaats

Ds. G.P. Klijn was predikant in Aalten, West-Terschelling en Rotterdam-Charlois. In de oorlogsjaren was hij zeer actief in het verzet in Aalten,
waar in 1944 ca. 700 onderduikers zaten. Samen
met anderen gaf hij een illegale prekenserie uit
voor onderduikers: ‘De vluchteling in de Schuilplaats’ waardoor hij ook opgepakt door de S.D.
Vanwege z’n slechte gezondheid werd hij weer
vrijgelaten. Na de oorlog werd hij werkzaam bij
De Open Deur en de IKON en een gewaardeerd
predikant in de oecumene. Hij was ook actief voor
een plaatselijk zondagsblad dat werd uitgegeven
door de gezamenlijke kerken van Aalten.
Ds. G.P. Klijn werd 28 januari 1940 bevestigd
als predikant van de Ned. Hervormde kerk van
Aalten en ging op 9 september 1945 naar WestTerschelling. Dat hij een geliefd predikant was,
bleek wel uit het feit dat hij jaren later, toen hij bij
een bevrijdingsfeest in Aalten voorging in de Ned.
Herv. Kerk, er zelfs geen staanplaats meer over
was. Ds. G.P. Klijn is op 31 juli 1970 op 63-jarige
leeftijd overleden.

de bedoeling van deze uitgave was geestelijke
steun te verlenen aan ondergedoken mannen
die geen kerkdiensten konden bijwonen. Voorts
stonden er wenken en mededelingen in voor
deze categorie van onderduikers. Het initiatief
was genomen door H.B. van Braak te Aalten. De
redactie bestond uit ds. G.P. Klijn, O.W. Gesink en
H.B. van Braak. Medewerking werd verleend door
vele Ned. Herv. predikanten uit de Achterhoek,
K. Klaps (gedichten) en door drukker D. Rutgers.
Toen de Sicherheitspolizei het bestaan van het
blad begon te vermoeden en ds. Klijn in verband
hiermee verhoord werd, besloot men de uitgave
te staken.
In oktober 1945 verscheen de laatste uitgave van
‘De vluchteling’ In de laatste preek van ds. G.P.
Klijn, die vanaf het begin aan dit blaadje voor
de onderduikers heeft meegewerkt, kijkt hij nog
eenmaal terug op de roerige oorlogsjaren en de
bevrijding die daarop volgde.

De laatste uitgave van het blaadje:
Lay-out voorpagina: Ben Lammers

‘De vluchteling in zijn schuilplaats’
kunt u lezen op onze website en
eventueel (laten) printen.

ONTKOMEN!
Onze ziel is ontkomen als de vogel uit de
strik van den vogelaar; de strik is gebroken
en wij zijn ontkomen. Psalm 12-4 : 7
Het is voor duizenden onderduikers in ons
land en zeker ook voor duizenden lezers van
ons krantje een zucht van verlichting geweest,
toen zij eindelijk in een vrij land zich weer vrij
konden vertoonen en bewegen. Ontkomen
na jarenlang ondergedoken te zijn, altijd op je
hoede, vaak gezocht en achtervolgd, ver van
huis en familie in de meeste gevallen, en nu: vrij,
nu verlost van tirannie, nu ineens dat heerlijke
gevoel van bewegingsvrijheid, te kunnen gaan
en staan, waar je wil. Geen wonder, dat wij het
in de eerste dagen nog niet konden beseffen en
er nog aan wennen moesten, als vrije Nederlanders ongehinderd onzen weg te kunnen gaan. In
die moeilijke onderduikersjaren hebben wij ons
vaak laten troosten en bemoedigen door den
Bijbel. Dat hebben wij ook met ons krantje telkens bedoeld: onze ondergedoken vrienden, die
van de kerkgang verstoken waren, de weg naar
Boven wijzen, hen heenwijzen naar de troost
en de genade van God, die er in Jezus Christus
ook voor hen was, hen wakker maken voor het
Woord van God, dat juist in moeilijke en onzekere omstandigheden zoo duidelijk tot ons
spreken wil. En wat heeft dat Woord vaak juist
voor ons duidelijk gesproken.
Ik denk slechts aan die preek, die dr. Berkhof
eens in ons blad geschreven heeft over den
ondergedoken David, die zich moest verbergen
voor de tyrannie van Saul, maar die zich in zijn
hol, de spelonk van Adullam, sterkte in den
Heer, zijn God. Vandaar, dat wij natuurlijk ook
voor dit laatste woord tot onze nu weer opgedoken onderduikers zoeken naar een woord uit
den Bijbel om er onze dankbaarheid en onze
blijdschap over onze verlossing in te uiten.
En dan vinden wij in den 124 sten Psalm dat
beeld van den strik, die gebroken is, zoodat de
vogel kon ontkomen. Wij herinneren ons misschien uit onze jongensjaren, hoe dat ging met
dat vogels vangen. Daar werd een paardenharen
strik in de struiken gehangen met een paar verleidelijke bessen er bij en daar kwamen de vogels
op af. Maar als zij naar de bessen hapten, gleed
de dunne paardenhaar dicht om hun hals en zij
hingen zichzelf op en spartelden zich dood. Wij
zullen nu maar niet parmantig gaan beweren,
dat wij daar toch maar niet ingetrapt zijn en ons
hoofd niet in de strop gestoken hebben, zooals
zoovele anderen. Er zijn er velen, die geen kans
gehad hebben om onder te duiken bij barmhartige boeren en zoo, wèl met voortdurend
uitkijken en oppassen, maar toch weldoorvoed,
door den oorlogstijd heen te komen. Er zijn er
velen, die óók tegen hun wil, uit de reeds hongerende steden met geweld door den vijand zijn
weggesleept om voor hem te werken ver buiten
het Vaderland. Wij zullen hen niet oordelen of
ons boven hen verheffen. Wij kunnen alleen
maar hopen en bidden, dat zij uit de Duitsche
hel mogen terugkeeren.
Maar ik bedoel eigenlijk met dat beeld, dat
ons heele volk, wij onderduikers erbij, in den
strik zat, die de listige vogelaar om ons heen
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Overdenking
geworpen had. Hij had veel verleidelijke bessen
uitgehangen in het begin, maar de overgroote
meerderheid van ons volk lustte die niet. Dan
maar zonder bessen en de strik werd aangehaald, al meer en meer, elk oorlogsjaar nauwer.
Wat werd het benauwd in die strik voor ons
volk! Wat heeft het gesparteld voor zijn leven,
tot het laatste gestreden in zijn doodsstrijd! En
hoevelen zijn gestikt in den wreeden strik ....
Maar onze ziel, d.w.z. ons leven, is ontkomen
als een vogel uit den strik des vogelvangers. Hoe
komt dat? De tekst zegt het er meteen bij: De
strik is gebroken. Dat woord werpt het juiste
licht op onze bevrijding. Het is een ongedachte,
ja zelfs een onverdiende uitredding geweest. Het
was een daad Gods.
Een jongen, die uit Duitschland heelhuids hier
kwam, vroeg mij dezer dagen: Dominé, kan u
mij dat verklaren, hoe dat bestaat dat ik, die,
sinds ik van de Zondagsschool af ging, nooit
meer wat om God of godsdienst gegeven heb,
toch gespaard ben en hier nu veilig zit ? Ik
heb van het eene bombardement in het andere
geleefd en ik heb nog geen schrammetje opgeloopen. Hoe bestaat dat, Dominé? Het was een
eerlijke kerel, die dat vroeg. Hij vond het zelf
niet heelemaal kloppen, dat hij er zoo genadig
was afgekomen. Toch eigenlijk had hij wel wat
anders verdiend met zijn onverschillige leven.
Ik heb hem maar eenvoudig geantwoord, met
het beeld uit onzen tekst: Jò, weet je wat dat is?
De strik is gebroken! Je hebt er jezelf niet uitgesparteld, je bent er niet met je eigen kracht of
handigheid uitgekomen, maar Gods hand heeft
die strik voor jou gebroken en nu ben je ontkomen, omdat God je de weg tot ontkoming
geopend heeft. En dat dat jou, zo’n onverschillig heer vroeger, overkomt, dat is nu, wat
de Bijbel noemt: genade, van jou kant niets, van
Gods kant alles, van jou alleen onverschilligheid,
eigenwijsheid, blindemannetje spelen met zonde
en schuld, van God alleen goedheid, trouw,
bewaring, vergeving en liefde. Ik hoop dat
velen van ons, mèt deze knaap van hierboven,
een beetje verwonderd staan te kijken naar hun
eigen bevrijding. En nog eens even stil en dankbaar worden, als ze zich indenken, dat het heel
anders had kunnen zijn, als God naar recht met
ons te werk was gegaan. Maar het is Zijn genade
en trouw geweest, die ons bewaard en er doorheen gedragen heeft. Het is, omdat Hij ons liefheeft in Jezus Christus, en niet wil, dat wij, noch
als onderduiker, noch als vrije Nederlander, op
ons eigen houtje buiten Hem om leven, maar
mét Hem, in Zijn gemeenschap als Zijn kinderen. Hij heeft ons niet alleen uit den Duitschen strik laten ontkomen, maar nog uit een
heel andere en veel gevaarlijker strik, dien van
den Satan, die ons in zijn greep van zonde en
ellende houdt, met de dood als het bittere eind.
Die strik ligt nog veel sterker en verraderlijker
om ieder mensch heen, goed of slecht en daar
ontkomt men zelfs met het grootste overwicht
van wapenen niet aan.
Maar die strik is gebroken door Jezus Christus,
den gekruisigden en opgestanen Heer en Hij
roept ons om door het geloof in Hem den
weg der ontkoming op te gaan en te leven als

bevrijde kinderen Gods. Als dat ons duidelijk
geworden was in onzen donkeren onderduikerstijd, dan was er groote winst uit klein verlies voor ons geboren. Dan is dat ondanks alle
zorg en onrust een gezegende tijd geweest, dan
kan er, nu wij het alles door Gods genade doorstaan hebben, een nieuw tijdperk in ons leven
beginnen. God heeft ons niet voor de aardigheid
gespaard, maar omdat Hij een bedoeling met ons
heeft Hij heeft ais het ware tot Zichzelf gezegd:
‘Die onderduiker daar in dat hol, of daar bij die
boer, die moet Ik hebben. Die mogen ze niet in
handen krijgen, de Gestapo of de zwarten of de
groenen, of hoe dat gespuis allemaal heet tegenwoordig, en hij gaat ook niet naar Duitschland,
die jongen want hij zal niet sterven, maar leven.
Ik zal hem bewaren en beschermen, want na de
bevrijidng, dan gaat hij opnieuw beginnen, met
Mij in zijn leven.’ Dus, met andere woorden,
mijn vrienden, God geeft je een nieuwe kans.
Een kans om Hem te dienen en met Hem je
naaste en je Vaderland. Ik denk weer aan die
vogel uit die strik. Als ik uit mijn raam kijk, zie
ik er één in den tuin, zo’n lijster, die in onze
jeugd met het paarden
haar gevangen werd.
Maar deze heeft geen weet van zulke gevaren.
Hij is opgetogen over de malsche regen, die zoo
zachtjes en zegenend valt, hij plonst pardoes in
een plas en fladdert het water met gulpen over
zijn rug en doet net zoo uitgelaten enthousiast
als een paar onderduikers die de eerste Tommies
zien en elkaar van pure vreugde de schouders
staan murw te slaan. Maar straks, als hij zich nog
eens plezierig heeft afgeschud, dat de spatters
rondvliegen, dan gaat hij er vandoor. Hij snort
regelrecht naar de heg, daar heeft dat beest,
moet je weten zijn nest. Daar heeft hij vlijtig aan
gesjouwd en gebouwd, nu liggen daar eieren in.
Straks zie ik hem al af en aan vliegen met voer
voor de hongerige jongen, hij rent van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat, hij sleept levensmiddelen aan voor zijn gezin, dat hij er zelf
mager van wordt. Snap je het beeld?
Bevrijding is goed en heerlijk en een dankzegging waard. God heeft de strik gebroken!
Dompel je er maar eens heelemaal in, geniet van
het bad der vrijheid, dat de spatters in het rond
vliegen. Maar dan : afschudden en aan het werk!
Er wacht een taak, op de plaats waar God je
gesteld heeft en waarvoor Hij je bewaard heeft.
Een taak van bouwen en bewaren. Bouwen aan
het halfverwoeste, door den storm zoo zeer
gehavende nest van het Nederlandsche volk en
van ons eigen gezin. Bewaren, wat God ons in
de donkere jaren die achter ons liggen, heeft
geschonken aan geloof en vertrouwen op Hem,
aan moed en bereidheid om Hem te dienen. Het
wordt werken, jongens! En gelukkig! Het op den
duur zoo leege onderduikersleven van verveling
en klusjes om den tijd te dooden, is voorbij. Het
is nu tijd om de hand weer aan de ploeg te slaan,
voor ons volk, zoo hard geteisterd, voor het
Vaderland, zoo zwaar geschonden, maar ongeschokt in zijn fundamenten. God roept ons tot
de taak, waar Hij ons voor bewaarde. Komaan
dan jongens, aan den slag!

AALTEN, G. P. KLIJN.

Het is stil aan
de overkant
Zondag eindigt de voetbalcompetitie.
Het is al een paar weken bekend dat PSV
kampioen geworden is dit jaar. Wie aan het
einde van de rit de meeste punten heeft, is de
terechte kampioen heb ik altijd geleerd.
Dat kan waar zijn, maar voor een echte
Ajax- of Feijenoordsupporter doet het wel zeer
als je deze woorden zwart op wit ziet staan.
In de beslissende wedstrijd tussen Ajax en PSV
hadden de PSV-supporters alle reden om het
lied ‘Het is stil aan de overkant’ te zingen.
Dit lied wordt vaak in stadions gezongen om
de supporters van de tegenpartij een beetje te
jennen als je zelf aan de goede kant van de
score staat.
Zo klonk het ook in de bekerfinale toen
Feijenoord op voorsprong kwam tegen AZ.
Deze week kregen de woorden van dit lied voor
mij ineens een heel andere betekenis.
Op een manier zoals ik het nog nooit eerder
gehoord had. Er zijn mensen onder ons die een
heel moeilijke tijd doormaken. Zo moeilijk dat
je kan zeggen, als ze ooit behoefte hadden om
iets van God te merken is het wel nu.
Soms hebben mensen daar ook altijd op
vertrouwd. ‘Als ik Hem ooit echt nodig heb,
dan zal Hij er zijn’. Het is intens verdrietig als je
juist op die heel moeilijke momenten moet
vaststellen dat je niets van God merkt. In dit
verband zei iemand, die blijkbaar weet dat ik
wel voetbaltaal versta: ‘Dominee, het is stil
aan de overkant’.
Deze manier van uitdrukken raakte mij
bijzonder. Antwoorden zijn hier niet zo maar
te geven. Wij mensen zijn gauw geneigd om,
hoe goed bedoeld ook, antwoorden te geven
die een ander geen recht doen in het gevoel
dat zij kennen en ervaren. Daarom gaan we in
deze meditatie ook maar niet te gauw met
mooie teksten uit de Bijbel, liedboek of
gedichtenbundel strooien. Het is de rauwe en
verdrietige werkelijkheid dat mensen onder ons
deze ervaring kennen dat het stil is aan de
overkant. Het is goed als wij als geloofs
gemeenschap bij alle mooie verhalen en
ervaringen over steun, rust en troost van de
overkant, die er gelukkig ook zijn, beseffen dat
deze intens verdrietige ervaringen er ook zijn.
Het is goed als wij in onze gebeden juist ook
aan deze mensen denken en blijven bidden,
in vertrouwen, dat het niet stil zal blijven aan
de overkant.
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
Voorzitter
Bas Brezet,
Kerkstraat 14,
7126 AM Bredevoort,
tel. 0543-45 10 12
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Jan Ebbers,
Markerinkdijk 24,
7122 RK Aalten,
tel. 0543-45 14 95
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Maaike Prange,
Haermansweijde 29,
7121 WL Aalten,
tel. 0543-47 85 43
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bankrek.nr.: (o.a. voor
vrijwillige bijdragen)
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
College van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11
Bankrek.nr. diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad
Coby Navis, Tolhuisweg 8,
7121 MA Aalten,
tel. 0543-45 13 29
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl
Jeugdraad
Inge de Ruijter,
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
Ledenadministratie
Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl
Financiële administratie
Dieneke Cornelissen,
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-45 28 03,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl
Beheerder ’t Koppelhuis
Wima Kleinhesselinkvan Rootseler,
Pater Jan de Vriesstr. 64,
7126 BM Bredevoort,
tel. 06-255 70 229,
tel. ’t Koppelhuis:
0543-45 15 03
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl
Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-47 11 54
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl
Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-45 19 43
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Het ultieme van Hemelvaart
is voor mij dat je alleen
wordt gelaten maar ontdekt
dat je niet aan je lot wordt
overgelaten.
Leo Fijen

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

Wij feliciteren
Allereerst gaan onze gelukwensen naar dhr. H.J.
Wevers en mevr. B. Wevers-Nijman, Lieversdijk 13,
die op 16 mei zestig jaar getrouwd zijn. Van harte
gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren samen.
Mevr. J.H. Lammers-Buunk, Varsseveldsestraatweg
29C viert op 8 mei haar 80e verjaardag; op
11 mei is mevr. Ebbers-Kraaijenbrink, Haartelinksdijk 4 jarig en zij wordt 88 jaar. Allebei van harte
geluk gewenst en een fijne dag gewenst met allen
die u lief zijn.

Zieken
Henk Vroman is erg ziek geweest en heeft een
paar weken in het ziekenhuis gelegen. Lichamelijk
is hij toch weer goed opgeknapt. Hij woont nu in
Den Es in Varsseveld.
Mevr. Boswinkel heeft een ernstige ziekte, maar
kan thuis worden behandeld.
We willen iedereen die worstelt met de gezondheid of behandelingen ondergaat veel sterkte
wensen en ook de mensen die om hen heen
staan.

Bij de diensten
Voor Pinksteren (20 mei) gaan we een prachtig
lied uit het nieuwe liedboek leren: Lied 685. De
tekst kan ik hier niet publiceren, omdat ik dan de
Buma-rechten overtreed, maar is voor de bezitters van het nieuwe liedboek gewoon na te lezen.
Dat liedboek bevat behalve liederen ook veel
mooie gedichten.

Collectes en giften
Er zijn drie giften ontvangen: via Alie Blekkink
€ 5,00; via Diny Luimes € 20,00 en via Henk
Luimes € 10,00.

Overleden
Op 10 april 2018 is mevrouw Johanna Aleida (Jo)
Veldboom-Grevers overleden in de leeftijd van
88 jaar. Het afscheid heeft plaatsgevonden op
woensdag 18 april.
Op 13 april 2018 is overleden mevrouw Hendrika
(Rita) Hoenderboom-Stronks in de leeftijd van
63 jaar. Het afscheid vond plaats op woensdag
18 april. Wij wensen de families van beiden veel
sterkte en troost toe.

Oproep Vrijwilligers
Ambthuis-woning
Een keer in de maand schenk ik ‘s avonds koffie
voor de bewoners van de groepswoning van het
Ambthuis, van ongeveer 19.00 tot even voor
21.00 uur. Dat is meestal erg gezellig en het geeft
een goed gevoel dat je de drukke professionals
een beetje kunt ontlasten.
Zij moeten rond die tijd de bewoners naar bed
brengen. Het is voor hen dan fijn om te weten dat
er iemand bij de mensen blijft om te zien wat er
gebeurt en de leiding kan waarschuwen in geval
van nood.
Er zijn helaas te weinig vrijwilligers die dit op dit
moment kunnen of willen doen, vandaar deze
oproep om de last van de professionals te verlichten. Het is fijn als je elke week kan komen,
maar een keer in de twee weken of een keer in de
maand, kan natuurlijk ook.
Vereisten zijn: koffie kunnen zetten, koffie ronddelen en gezellig praten of zwijgen met de bewoners. Verder is het een groot voordeel als je de
muziek van André Rieu mooi vindt en van natuurfilms houdt. Aanmelden bij Hennie ter Maat,
H.termaat@live.nl, of telefonisch bij de groepswoning 0543-455116.
Namens het team groepswonen,
Ada Endeveld

Wandelen op Hemelvaart
Voor 10 mei 09.30 uur hebben we Geert Kämink
opnieuw gevraagd een wandeling in de buurt
van Bredevoort voor te bereiden. Hij zal ons rondleiden in de buurt van de Ooievaarsdijk en wijzen
op allerlei bijzonderheden in de natuur, waar de
meesten van ons meestal overheen kijken. Koffiedrinken is inbegrepen. Het hangt van het weer af
of we dat achteraf doen of onderweg.
We verzamelen bij het Koppelhuis.
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Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten
In de nazomer van 2017 is de eerste
informatie in uw blad verschenen van
de Stichting Diaconale Hulpverlening
Aalten. Graag willen wij u regelmatig
op de hoogte houden van de
ontwikkelingen binnen de stichting.
Bovendien kunt u onze stichting in
financiële zin ondersteunen.
Het bestuur
Het bestuur van de stichting wordt sinds eind
2017 gevormd door het team op bijgaande foto.
De afgelopen maanden is het nieuwe bestuur ter
kennismaking bij een aantal besturen en diaconieën te gast geweest. Inspirerend om te ervaren
hoe er met veel inzet binnen deze gemeenschappen gewerkt wordt vóór en wordt omgekeken naar onze medemens.
Het is dan ook bijzonder fijn om te merken dat
er een breed draagvlak is richting het bestuur
van Stichting DHA om dit ‘omzien naar elkaar’
namens de gezamenlijke geloofsgemeenschappen te mogen uitdragen.
In de achterliggende periode zijn er ook goede
contacten gelegd met onder andere de gemeente
Aalten, Figulus en diverse hulpverlenende instanties en hebben er zeer diverse ontmoetingen en
gesprekken plaatsgevonden. Er zijn verschillende
bijeenkomsten bezocht en ook wordt er gewerkt
aan uitbreiding van werkgroepen.
Om ons werk te kunnen doen, worden we financieel
ondersteund door de verschillende geloofsgemeenschappen, maar ook individuele mensen kunnen

op soms ingewikkelde vragen, meestal binnen 24
uur. Er kan eerder en beter ingeschat worden wat
de aanvrager nodig heeft. Hulpvragers kunnen
niet meer ‘shoppen’ tussen de diaconieën van
verschillende kerken. Door de bundeling van
krachten is de zichtbaarheid groot en de drempel
is laag. Op de website van Stichting DHA kunt u
de contactgegevens vinden.
Wim Drenth - Martine Veldhuis - Carla van der
Horst - Ellen Pardijs - Gert-Jan Stegeman
ons ondersteunen op rekeningnummer NL24 TRIO
0338 6054 60 ten name van Stichting DHA.

Noodfonds
Binnen de stichting functioneert inmiddels de
werkgroep Noodfonds. Het Noodfonds helpt
mensen waar de gemeentelijke voorzieningen
van de overheid niet toereikend zijn. Het fonds
richt zich op eenmalige hulp en is onafhankelijk.
De aanvragen kunnen binnenkomen via de professionele en vrijwillige hulpverlening, de burgerlijke gemeente, diaconieën en particulieren.
Door de samenwerking van kerken/geloofsgemeenschappen is het Noodfonds een goed aanspreekpunt voor de burgerlijke overheid. De overheid blijft overigens wel de eerstverantwoordelijke
voor de plaatselijke armoedebestrijding.
Het Noodfonds kan samenwerkingsrelaties opbouwen met zowel de professionele als de vrijwillige hulpverlening (zoals de sociale dienst,
Stichting Kinderhulp, Voedselbank en Figulus).
Dit vergemakkelijkt doorverwijzing over en weer
en maakt dat het Noodfonds snel kan inspringen

Integratie & Ontmoeting
In de periode dat Groot Deunk een AZC was, is een
groep vrijwilligers ontstaan die zich momenteel
richt op de ondersteuning van statushouders. In
het Magnoliacentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd om deze groep te helpen
in te burgeren en in contact te brengen met de
Aaltense gemeenschap. In de afgelopen winter is
besloten om deze groep vanuit de gemeenschappelijke kerken te ondersteunen en formeel ook
onder te brengen bij de stichting DHA.

Website
Inmiddels is ook de website van Stichting DHA
gereed en kunt u een kijkje nemen op www.
stichting-dha.nl . Mocht u vragen hebben of een
afspraak willen maken met het bestuur van de
stichting, dan kunt u contact opnemen via info@
stichting-dha.nl .
Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten
Ludgerstraat 64 - 7121 EM Aalten
info@stichting-dha.nl
IBAN: NL24 TRIO 0338 6054 60

Verslag van een b ezoek aan de familie Galustyan in Larissa
Tekst: Wim van der Kamp en Janny Zomer - Foto: aangeleverd

Wij, Janny Zomer en Wim van der Kamp, hebben van
20 tot en met 24 april een bezoek gebracht aan de familie
Galustyan in Larissa. Wij vertrokken vanaf Weeze en
kwamen goed twee uur later aan in Thessaloniki, ongeveer
180 km van Larissa. Na een goede vlucht werden we met
open armen verwelkomd door Albert, die met de bus twee
uur had gereisd om ons af te halen. We hadden daar
reeds een auto gehuurd en Albert reed ons naar Larissa.
Daar kregen wij ook een warm welkom van Tatjana en Jana
en later van Arcen.
De laatste keer dat iemand van de werkgroep op bezoek is geweest, is meer
dan tien jaar geleden. Toen heeft Janny hen opgezocht. Wij hebben heel veel
gepraat met de familie. Hoe moet het toch verder met jullie, was het thema.
Albert staat ingeschreven bij het arbeidsbureau en een uitzendbureau. Hij
wordt in mei 61 jaar, en als er ergens werk is gaan de jongeren voor. En de
jeugdwerkloosheid is groot in Griekenland. Tatjana komt weinig buiten de
deur. Grieks spreken, laat staan schrijven, lukt haar nauwelijks.
Jana heeft een goede en duidelijke kijk op haar toekomst. Ze wil graag
trouwen en een gezin stichten. Ze woont in Athene, 180 km ten zuiden van
Larissa, met een vriend die een baan heeft in de aluminiumindustrie. Ze is
bezig met het opzetten van een eigen schoonheidssalon en nagelstudio.
Ze is creatief en heeft een goede presentatie. Zij zal zich wel redden.
Arcen traint judoleerlingen, kinderen en volwassenen. Maar daar is nauwelijks een boterham in te verdienen. Leuk in de vrije tijd, naast een job die
genoeg oplevert om evt. nog eens een gezin van te onderhouden.

Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat deze familie het voorlopig niet zonder
onze steun kan stellen.
Ondertussen broeden wij op een mogelijke verbetering van hun situatie.
Omdat Arcen een Grieks paspoort heeft, willen wij onderzoeken of hij in
Nederland aan de slag kan. Als er lezers van deze brief actief willen meedenken laat het ons weten.

6
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

AVG en de PGA
Oftewel wat kan/moet de Protestantse
Gemeente Aalten doen om 25 mei
a.s. klaar te zijn als de Algemene

bredevoort

Verordening Gegevensbescherming
van kracht wordt.

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

Iedereen in de kerkelijke organisatie zal zich
bewust dienen te zijn van de impact die de AVG
heeft op de werkzaamheden, ongeacht of het
een predikant, kerkelijke werker, bezoekmedewerker, koster, administratief medewerker of vrijwilliger betreft. Allemaal hebben we te maken
met mensen waarvan we gegevens verzamelen,
‘dingen’ weten.
Persoonsgegevens (voor zover relevant) verzamelen en verwerken mag, zonder expliciet toestemming van de betrokkene te vragen als dit een
gerechtvaardigd belang betreft. Dit begrip wordt
ruim geïnterpreteerd. Alle activiteiten die ‘samen
kerk zijn’ gestalte geven. Ledenadministratie,
kerkbalans, uitnodigingen voor activiteiten etc.
Al deze zaken hebben betrekking op leden en zijn
intern gericht. Het wordt anders als er derden
bij betrokken zijn, kerkleden dienen dan geen
bezwaar te hebben / toestemming te verlenen dat
hun gegevens ‘extern’ gaan. Ieder gemeentelid
heeft recht op privacy, kan opvragen welke gegevens van hem of haar geregistreerd zijn en kan

Huwelijksdiensten
11 mei 2018

Pascal van der Bol
en Annerieke Faber
in de Slotkapel te Oud-Zuilen.
Voorganger: ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
18 mei 2018

Ruud Demkes
en Dieuwke van Duist
12.15 uur - In de Oude Helenakerk.
Voorganger: ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
18 mei 2018

Sidney Hoftijzer
en Danny te Lindert
om 13.30 uur in de Oosterkerk.
Voorganger: ds. Riemer Faber

ook verzoeken gegevens te wijzigen/verwijderen.
Ieder heeft het recht ‘om vergeten te worden’
(the right to be forgotten).
De impact van AVG op ‘interne’ activiteiten is
minder groot, wel zorgen dat gegevens niet bij
onbevoegde derden kunnen komen.
Veel meer zal nagedacht moeten worden hoe
de ‘externe’activiteiten AVG-proof te maken. Bijvoorbeeld hoe we omgaan met:
• KerkBeeld: mensen onherkenbaar in beeld,
gedeelten van de kerk niet filmen, kerkdienst
alleen te bekijken voor kerkleden, of als er
namen genoemd worden in de dienst, geluid
wegdraaien, foto’s maken)
• toestemming vragen aan leden die genoemd
worden in KerkVenster?
• gegevens die ambtsdragers thuis op PC of
laptop hebben.
B.J.E. (Bea) Buesink

Naschrift
Het was de bedoeling om in het volgende KerkVenster (25 mei) uitgebreid verslag te doen
over hoe de privacy-zaken in de kerken wordt
aangepakt. Nu blijkt echter dat het model
reglement is vertraagd en ook de Eerste Kamer
heeft de AVG voor kerkgenootschappen nog
niet vastgesteld. Kerkgenootschappen gaan
nu eenmaal anders om met privacygegevens
dan bijvoorbeeld sportclubs.
We wachten dus even af hoe de reglementen
voor kerken eruit gaan zien, reglementen die
ook gelden voor KerkVenster. Zodra we meer
weten, gaan we de zaken aanpakken en zullen
we u op de hoogte houden over de voortgang.
Namens de kerkrentmeesters, Bea Buessink
Namens KerkVenster, Arnold Arentsen

Giften PBD
Via Ina te Hennepe € 10,00, Gerda van Eerden
€ 15,00, Jo van Eerden € 10,00, Joke Yeboah
€ 5,00, Elly Aalbers € 5,00, Margreet Helmink
€ 10,00, Marcel Driessen € 10,00, Annie Houwers
€ 20,00 en via René en Joke Meinen € 20,00. Op
het kerkelijk bureau ontvangen: gift van € 20,00
voor de Kerk via bezoekmedewerker Ina Lammers,
en een envelop met € 50,00 voor de zending.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Collectemuntenverkoop
Op vrijdag 4 mei is er weer collectemunten-
verkoop in de Zuiderkerk van 17.00 uur tot 18.30
uur. Natuurlijk kunt u ook bestellen via onze webshop in KerkVenster. Ook liggen er bij de uitgang
van de kerken bestelformulieren.
Munten worden u dan gratis thuisbezorgd!
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Delegatie stichting Roemenië Aalten-Salaj

Bezoek aan Jibou, Zalau en Petrindu
Begin april heeft een delegatie van het bestuur van de Stichting Roemenië
Aalten – Salaj weer een bezoek gebracht aan Roemenië. Minstens één keer
per jaar gaan we naar onze contactpersonen daar om met hen te overleggen.
Tekst: Jan Ebbers - Foto: Frans Stoltenborg

De 91-jarige dame voor haar huisje in Jibou
met op de achtergrond de hulpverleenster.

Hoewel hij door persoonlijke omstandigheden
(zijn moeder moest geopereerd worden)
minder tijd voor ons had hebben wij toch uitgebreid kunnen spreken met onze voornaamste
contactpersoon in Jibou, ds. Roberto Hogye
Gal van de Reformatorische Kerk. Hij heeft een
organisatie opgezet, die omkijkt naar ouderen
die steun nodig hebben. Een sociaal werkster
en een verpleegkundige bezoeken die mensen
en verlenen zo nodig medische en/of andere
hulp. Deze helpsters worden betaald uit de
opbrengst van de verkoop van de tweedehands
goederen die onze stichting twee keer per jaar
naar Jibou stuurt.
We hebben met de helpsters een cliënt
bezocht, een 91-jarige alleenwonende oude
dame. Zij is nagenoeg blind maar nog goed
van geest. Met eigen ogen en oren hebben we
kunnen zien en horen hoe blij zij was met de
geboden hulp.
Met Roberto hebben we verder nog het
komend bezoek van jongeren uit Jibou aan
Aalten eind juli doorgesproken. Samen met
hem hebben we een gesprek gehad met een
stichting uit Zalau, die ook actief is op het
gebied van ouderenzorg. We hebben de mogelijkheid van samenwerking besproken, waardoor de uitvoering van de ouderenzorg in Jibou
een bredere basis krijgt en minder afhankelijk

wordt van één persoon. Het ziet er hoopvol uit
wat dit betreft.
Verder hebben we een bezoek gebracht aan
het CRRN-instituut (psychiatrische inrichting)
in Jibou, waar we ook al jarenlang contacten
mee hebben. We hebben ons onder andere
steeds beijverd voor meer nuttige dagbesteding voor de cliënten. Daaraan wordt nu
gewerkt. Een groentenkas komt nu bij het instituut te staan, waarin cliënten kunnen werken.
Ook gaan ze nu geregeld op bezoek bij de
familie en kunnen ze desgewenst zondags een
kerkdienst bijwonen in het dorp. Er is een zangkoortje gevormd, dat geregeld optreedt, zoals
in het gemeentehuis en zelfs in het provinciehuis. Ook staan de deuren open voor de inwoners van Jibou, die op bezoek willen komen of
vrijwilligerswerk willen gaan doen. Een verheugende ontwikkeling.
Verder is nog gesproken met de directies van
een tweetal ziekenhuizen. Men heeft grote
behoefte aan ziekenhuisbedden. Verder wil
men graag informatie over de samenwerking
tussen het ziekenhuis, de huisarts en de thuiszorg, zoals die in Nederland geregeld is. Die
samenwerking is er in Roemenië in het geheel
niet. We zullen proberen in Nederland mensen
te vinden, die hun hierover nader kunnen
informeren.
Er is nog gesproken met een andere contact
persoon, Claudiu Nechita, een orthodoxe
priester, al had hij eigenlijk weinig tijd daarvoor, vanwege de voorbereiding op het orthodoxe paasfeest, dat een week later is dan het
paasfeest hier. Met hem hebben we gesproken
over meubilair voor de school, waarop zijn
vrouw lerares is. Met haar overleggen we over
mogelijke samenwerking van haar school met
een school in Nederland.
Minder positieve berichten kregen we van ds.
Istvan Racz uit Petrindu. Hij zou ook graag
ouderenzorg willen realiseren zoals in Jibou,
maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Hij
krijgt nauwelijks steun daarvoor.
Zaterdagavond om 0.00 uur hebben we een
orthodoxe paasviering bijgewoond. Een zeer
bijzonderer ervaring met veel wierook en
gezang, waarbij de vele aanwezigen tot ver
in de aangrenzende straten de viering via
luidsprekers konden volgen. Daarna werd op
zondag de thuisreis aanvaard.
Na dit bezoek is weer gebleken, dat veel per
e-mail- of skypecontact kan worden afgedaan, maar dat een bezoek ter plaatse en een
gesprek met elkaar onontbeerlijk is, om een
goed inzicht te krijgen hoe het werkelijk gaat
en waaraan behoefte is. Dit bezoek zal dus
ongetwijfeld niet het laatste zijn.

Een gevoel van onrust
Het zit me niet lekker en daarom schrijf ik er over:
soms, midden in een kerkdienst, kan me een gevoel
van onrust overvallen. Opeens vraag ik me af wie er
nu op ‘mijn’, maar ten onrechte ‘mijn’ , plaats zit
in de andere kerk waar dienst is. Ik weet wel, dat we
al vele jaren geen vaste plaatsen meer hebben in
de kerk en dat niemand een claim mag leggen op
een plekje, in welke kerk dan ook.
Maar toch, het bloed kruipt waar het niet gaan kan,
in elk van onze drie kerken heb ik min of meer een
vaste plek, een plek waar ik me goed voel. En
vermoedelijk geldt dit voor velen, want het gebeurt
vrijwel nooit dat ‘mijn’ plek bezet is wanneer ik
binnenkom. Hoe zou ik overigens reageren wanneer
dit wel het geval was? Vragen aan de mensen om
op te schuiven? Dan maar vlak naast mijn vaste
plek gaan zitten? Of de kerk eens van een heel
andere kant gaan bekijken? Hoe lost u dit luxe
probleempje trouwens op?
Onrustiger word ik echter van de actuele
ontwikkelingen rond de verkoop van de Ooster- en
de Oude Helenakerk. Want mochten die verkopen
doorgaan, dan zal ik mijn bank, mijn stoel, mijn
plek misschien echt verliezen. Er lijkt geen weg
terug te zijn. Nu de Meiberg Christengemeente
serieus over een koop nadenkt, en nu de Stichting
Oude Gelderse Kerken een architectenbureau
gevraagd heeft een haalbaarheidsonderzoek in te
stellen naar de mogelijkheden die de Oude Helena
biedt, lijkt er zelfs sprake van een stroomversnelling.
Voor mij is het soms een draaikolk waarin
kostbaarheden opeens verdwijnen. Ja ik kan daar
onrustig van worden. Misschien heeft dat te maken
met mijn leeftijd, misschien had ik onbewust
gehoopt dat het mijn tijd wel zou uitduren. Het lijkt
niet zo te zijn, maar wie kent zijn eigen uur en tijd?
Hoe staat het met de actiegroep waarover ik
onlangs las? Die groep mensen, misschien wel
alleen voormalig Nederlands-Hervormden, die
opeens echt in actie komen om de Oude Helenakerk
te behouden voor de PGA? Worden zij verder
gehoord en gesteund? Voeren zij een
achterhoedegevecht tegen de stroom van de tijd en
het geld in? Is deze groep inmiddels betrokken bij
het haalbaarheidsonderzoek en tellen bij dit
onderzoek ook emotionele aspecten mee?
Of richt het onderzoek zich vooral op de mogelijk
heid om een toiletgroep en een pantry met warm
en koud stromend water te bouwen binnen de
muren van de oude kerk? We zullen er ongetwijfeld
nog regelmatig iets over horen en lezen, maar ik
hoop dat wij, de gewone gemeenteleden, er ook
nog eens iets over mogen zeggen. Dat we er
uiteindelijk zelf over mogen beslissen wat er met
onze kerken gebeurt.
Deze dingen maken me soms zo onrustig
wanneer ik in de kerk zit; misschien,
hopelijk herkent u ze en
ben ik niet de enige.
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Vieren en gedenken
Zondag 29 april was er een speciale kerkdienst in de
Oude Helenakerk met als thema ‘Verzet als voorbeeld’
Samenstelling tekst uit o.a. website:
www.4en5mei.nl en foto’s: Arnold Arentsen
Onder het meerjarenmotto Geef vrijheid door vraagt het Nationaal Comité
4 en 5 mei dit jaar aandacht voor het verzet. Het verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog is nog altijd een bron van inspiratie. De ervaringen en de
verhalen van verzetsstrijders kunnen ons helpen reflecteren op en leren
omgaan met de vraagstukken van nu.
De jaarthematekst is op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei
geschreven door NIOD-directeur Frank van Vree. De tekst is getiteld Verzet
als voorbeeld.
In zijn tekst geeft Van Vree aan dat het niet zo simpel was om in verzet te
komen. Het verloop van de oorlog was in het begin onzeker en de kans op
represailles was groot. De motieven om toch het verzet in te gaan liepen
sterk uiteen, al was voor velen de verantwoordelijkheid voor de mensen om
hen heen een belangrijke reden. In zijn tekst
roept Van Vree op om na te denken over de eigen
verantwoordelijkheid ten opzichte van andere
mensen. Dat is wat hem betreft het begin van de
discussie over de actuele betekenis van het verzet.
Ds. Hendrik Jan Zeldenrijk ging in deze v iering, die
was georganiseerd door het ‘Beraad van Kerken
in Aalten’ in op de teksten die zijn geschreven
door bovenstaande auteur.
De volledige tekst van dit jaarthema zijn na te
lezen op de website: www.4en5mei.nl. Een site
waar ook nog veel andere artikelen staan over de
viering van 4 en 5 mei.
Aan de dienst werkten verder mee: leden van alle
aangesloten kerken met gedichten en schriftlezing, Harry van Wijk als organist en het duo
Sandra Vanreys en Erwin Stolte. De laatste drie
brachten het nummer ‘Amazing Grace’, een
indrukwekkende samenwerking tussen de drie
musici, wat dan ook een ovationeel applaus
opleverde. Het is zeker de moeite waard om deze
samenwerking te herhalen, misschien in een
avondvullend programma.
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Verslag interview met Hans Klumpenhouwer en René Rots

Aaltense footprints in Albanië
Tekst Liesbeth Greijdanus - Foto Jan Oberink

Meestal hebben we het over ‘footprint’ in verband
met de afstand die een product heeft afgelegd om in
onze boodschappenmand te komen. Hoe kleiner de
footprint, hoe beter. In dit geval echter gaat het om
twee mannen die vanuit DORCAS Aalten naar Albanië
gaan om daar al lopend door het noordelijk deel van
Albanië bij projecten langs te gaan die door DORCAS
zijn geïnitieerd. Op een zomerse donderdag in april
heb ik een ontmoeting met Hans Klumpenhouwer
en René Rots in, waar kan het ook anders, het pand
van DORCAS.
Hans en René gaan van 1-8 juni 2018 met een
groep DORCAS-medewerkers vanuit heel Nederland een week lang door het noordelijk deel van
Albanië lopen. De reis staat onder leiding van
Ruben Mulder en in Albanië zal een lokale gids
hen begeleiden op hun tocht door het noorden.
‘Anders bu’w zo de weg kwiet,’ aldus Hans
Klumpenhouwer.

Wat beweegt jullie dit te gaan doen?
Hans Klumpenhouwer vertelt van zijn zoektocht
naar weer zin geven aan zijn leven. In achtereenvolgende jaren heeft hij met verschillende soorten
kanker te maken gehad.
Hij verloor niet alleen zijn baan maar was ook
letterlijk het spoor bijster. Toen kwam DORCAS
op zijn pad. Het pand van de voormalige garage
Winkelhorst moest aangepast worden om een
DORCAS-winkel te worden. Hans die in de bouw
had gezeten besloot daaraan mee te werken.
Door het werk maar zeker ook door de gesprekken
kwam er geleidelijk weer richting in zijn leven. Pas
toen is hij zich gaan verdiepen in DORCAS.
Voor René ligt het weer anders. Hij is pas ingestapt toen de vorig jaar geplande reis naar
Albanië niet doorging. Iets doen om zijn ‘naober’
mee van dienst te zijn was zijn doel. ‘Nou ja, verre
naober dan ‘, zegt hij lachend.
Hans die al veel wandelde in de tijd dat hij met
zijn ziekte te kampen had, verlangde er al langer
naar om eens ter plekke te kijken wat er met het
geld van DORCAS werd gedaan. Vorig jaar stuitte
hij eind mei op de aankondiging van ‘Eénmiljoen
stappen voor gerechtigheid,’een reis naar Albanië,
op de site van DORCAS. Zijn vrouw die wel veel
met hem mee wandelde zei echter dat zij niet
meeging en dat hij dan maar alleen moest gaan.
‘Ik twijfelde. In mijn geval kan ik geen plannen op
de langere termijn maken. Elke keer moet ik weer
afwachten wat er uit de controle komt. Maar mijn
vrouw zei dat ik mij moest opgeven voor die reis
al was de controle nog niet geweest. Ik heb toen
meteen ook geld ingezameld en baalde er stevig
van dat de reis niet doorging omdat ik niet weet
of er nog een andere mogelijkheid voor mij komt.
Bovendien voelde ik mij schuldig naar de geldgevers toe. Maar er waren te weinig mensen voor
een reis.’ René vult aan: ‘Een gedeelte van onze
reis gaan we te voet door de bergen om te kijken

hoever je met een miljoen stappen komt. Dat
aantal staat natuurlijk symbolisch voor wat we
met het geld van DORCAS willen doen. Maar om
ook letterlijk in de buurt van dat aantal stappen
te komen moet er wel een redelijke groep zijn. Dit
jaar gaat de reis zeker door.”

Albanië was vroeger veel pruimenteelt. Die is nu
verwaterd. We zorgen er nu voor dat de boeren
een kas krijgen en dan moeten ze zelf aan het
werk om er groenten te kweken.’

Hoe zien die projecten van DORCAS eruit?

Zo’n vier keer per jaar moet de plaatselijke
pastor verantwoording afleggen aan DORCAS.
Dat gebeurt schriftelijk, maar soms ook komt
men naar Andijk. Een project krijgt nooit in een
keer een grote som geld. Na elke verantwoording
wordt gekeken wat er nog nodig is. De bedoeling
is dat de bevolking uiteindelijk zonder hulp van
buitenaf verder kan. Vurig zegt Hans: ‘Mensen
vragen altijd hoeveel er aan de strijkstok blijkt
hangen. De meeste hulporganisaties houden
zo’n 25% zelf. Die is nodig voor o.a. transport
van goederen en begeleiding van lokale mensen.
DORCAS doet het met 15%. Dus er komt meer bij
de mensen terecht.’
DORCAS organiseert reizen voor mensen die op
wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de
organisatie. Zo kan men zelf zien wat er met het
geld van donoren wordt gedaan. Ook dat is een
vorm van controle. Elk jaar wordt er een reis georganiseerd. Voor Hans was het even afwachten
of hij dit jaar wel mee kon naar Albanië. Maar
gelukkig is hij van de partij. René en hij kijken erg
uit naar de reis.
‘Mensen kunnen nog steeds geld doneren. Gewoon
naar www.1miljoenstappenvoorgerechtigheid
gaan. Warm aanbevolen.’

DORCAS, daarmee bedoelen we DORCAS Nederland waarvan het hoofdkantoor in Andijk gevestigd is, heeft ongeveer 150 projecten in verschillende landen in Europa en vooral in Afrika. Lokale
DORCAS-winkels mogen ook zelf een project
starten. ‘Overal waar armoede is daar haakt
DORCAS op aan’, aldus Hans Klumpenhouwer.
‘Sinds 1990 zit DORCAS in Albanië. Er zijn zeven
projecten. Albanië is het armste land in Europa.
Jarenlang heeft de bevolking geleden onder het
strenge bewind van Hoxha. In 1985 kwam er
een eind aan zijn bewind. Sindsdien bloeit het
land geleidelijk op. Echter, het zuiden profiteert
het meest van het toerisme. Het noorden is erg
ontoegankelijk. De infrastructuur ontbreekt er of
is zeer slecht. Het is dan ook in dat gebied waar
de bevolking het armst is en waar DORCAS vooral
zijn projecten heeft.’
De reisgroep gaat dus lopend van het ene project
naar het andere. Ze willen met eigen ogen zien
waar het geld blijft. Er zullen ontmoetingen zijn
met lokale contactpersonen. René Rots vult aan:
‘De projecten van DORCAS zijn altijd kleinschalig
en eindig. Het gaat er vooral om dat de bevolking zelfredzaam wordt. Ruben Mulder vertelde
van een project waarbij een boer een koe kreeg.
Die kreeg een kalf. Dat kalf werd aan een andere
boer gegeven. Toen het zelf een kalf kreeg werd
dat weer doorgegeven. Het bleek dat ons project
steeds verder ging omdat men steeds weer een
kalf doorgaf aan een ander. In het noorden van

Hoe wordt gecontroleerd wat
er met het geld wordt gedaan?

Mocht u enthousiast geworden zijn door het verhaal van Hans en René dan kunt u zich ook als
vrijwilliger voor de winkel aanmelden. Er zijn nog
altijd mensen nodig.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

April
Vrijdag
Zaterdag

4
5

Spreuken 29:15-27
Spreuken 30:1-9

Zondag
6
Maandag
7
Dinsdag
8
Woensdag
9
Donderdag 10

Genesis 8:1-14
Genesis 8:15-22
Spreuken 30:10-14
Spreuken 30:15-33
Psalm 93

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11
12
13

Genesis 9:1-7
Genesis 9:8-17
Genesis 9:18-28

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

14
15
16
17

Spreuken 31:1-9
Joël 2:18-27
Joël 3:1-5
Joël 4:1-8

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

18
19
20

Joël 4:9-21
Genesis 10:1-32
Genesis 11:1-9

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

21
22
23
24
25

Spreuken 31:10-31
Jozua 23:1-16
Jozua 24:1-13
Jozua 24:14-28
Jozua 24:29-33

Stegemanhof, Aalten

Stegemanhof
Zaterdag 5 mei 2018
18.00 uur: dhr. W. Mak - broodmaaltijd
Zaterdag 12 mei 2018
19.00 uur: mevr. R. Jentink-Jonkman
Zaterdag 19 mei 2018 - Pinksteren
19.00 uur: ds. H.B. Knol

Beth San
Zaterdag 5 mei 2018
19.00 uur: mevr. G.M.C. Rots-de Weger
Zaterdag 12 mei 2018
19.00 uur: dhr. J.A.C. de Graaf
Zaterdag 19 mei 2018
19.00 uur: dhr. W.A. Maarsingh

Doopdiensten

Bloemengroet

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

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)

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld - koffiedrinken
in ’t Koppelhuis na de dienst
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
		Lenny Woerts

Zondag 13 mei

09.30 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Liesbeth Mateman

Zondag 20 mei - Pinksteren

09.30 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte:		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
Kinderoppas/ kindernevendienst:
		Marieke Navis, Annet Ligterink
en Niels ter Haar

De wind steekt op

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

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

Kinderen

Zondag 6 mei

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.

Bij geboorte ontvangt je wijkpredikant graag een
kaartje. Indien je je kind wilt laten dopen, dan
graag tijdig (minimaal drie weken van tevoren)
contact opnemen met de predikant die voorgaat.
De doopdiensten staan op de website www.kerkvenster.nl (onder Kerkdiensten).
1 juli Oosterkerk
5 aug Zuiderkerk

St. Joriskerk op de Markt

-

mevr. Luiten-de Jong, Bonifatiusstraat 13
mevr. ter Horsts-Krieger, Bongenkamp 75
mevr. Hogeweg-Klumpenhouwer, De Molenberg
mevr. Brethouwer-Obbink, Aladnaweg 16

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!
Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.
Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

Elke zondagochtend zowel
in Aalten als in Bredevoort.

Tekst: Hans Maat.
Bron: www.sela.nl
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 6 mei

Zondag 6 mei

Zondag 6 mei

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
dr. H. Wevers, Gorssel
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 13 mei

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 		
Eigen gemeentewerk
uitgangscollecte: Diaconie

10.00 uur: 	ds. F. Hovinga m.m.v. A-company
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Eigen gemeentewerk
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 20 mei - Pinksteren

Zondag 20 mei - Pinksteren

Zondag 13 mei

Dienst in de andere twee kerken

Huiskermatedijk

09.30 uur:
ds. G.H. ter Maat
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Haart

Donderdag 10 mei - Hemelvaartsdag

Zondag 13 mei

Dienst in de andere twee kerken

Zondag 20 mei - Pinksteren

10.00 uur: 	dhr. J.H. Hengeveld - m.m.v.
jongerengespreksgroep
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
KIA zending
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:
ds. R. Faber
collecte: 		
KIA zending
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur	drs. G. Zemmelink m.m.v. Excelsior Barlo

Hemelvaartsdag-dienst
Bij de diensten Aalten

KINDERDIENST

13 MEI 2018
Op die dag heten wij u om 10.00 uur van harte
welkom bij de Ringkamp, Huiskermatedijk Haart.
De voorganger in deze dienst is mevr. Gerrie
Zemmelink. De muziek wordt verzorgd door

muziekvereniging Excelsior uit Barlo. Vanaf 09.30
uur staat de koffie met krentenbrood klaar. Als u
op de fiets komt, kunt u vanaf 08.30 uur een fietsroute ophalen in Elim.
Deze route is uitgezet door Henk Luiten. U kunt
natuurlijk ook met de auto komen.
De collecte in de dienst is voor het project van
Kees en Minke Veenstra in Roemenië. Zij zullen er
zelf in de dienst iets over vertellen. Bij de uitgang
staat er een karnemelk-busje waarin u uw gift
kunt doen voor het dekken van de onkosten.
Na de dienst kunt u nog napraten onder het
genot van een kop koffie. Iedereen is van harte
welkom.
Riek Hoftijzer

ALS EEN MOEDER
AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
9.30 UUR FRIS EN KOFFIE
VOORGANGER:
DS FREERK HOVINGA
MUZIEK: A-COMPANY

KINDER
DIENST
AALTEN

Als een
moeder … !
‘Als een moeder’ is het thema van
de regenboogdienst van deze zondag. Het is lente en om ons heen
zien we lammetjes, of misschien is
er in je naaste omgeving wel een
baby geboren. Gevoel speelt daarbij een grote rol. Kijk maar naar de
poster. Als een moeder …
Hier willen we het vanmorgen
over hebben en zingen. Een mooi
passend thema bij deze zondag
waarop het moederdag is.
Ds. Freerk Hovinga zal voorgaan
in deze dienst en A-company verzorgt de muzikale begeleiding.
We zingen o.a. het mooie lied
Opwekking 625: Wat een liefde
www.youtube.com/
watch?v=SOIhSfbcf5g
De koffie staat vanaf 9.30 klaar.
Wij begroeten je dan graag!
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P A S T O R A AT
Wijk Barlo-Dale

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

bredevoort

6 mei	mevr. H. Jentink-te Paske
Manschotplein 27, 7121 BL
7 mei	mevr. J. Bouwmeester-Groote Haar
Lichtenvoordsestraatweg 26, 7121 AC
7 mei	dhr. G.J. Lensink
Saksenstraat 1/A, 7122 CK
8 mei	mevr. J.G. Odolphij-Lettink
Saturnus 21, 7122 XP
9 mei	mevr. W. Nijman-Lensink
Ambthuiswal 2, 7126 BC Bredevoort
9 mei	mevr. H.G.Th. Prins-Janssen
Keizersweg 105, 7121 GP
11 mei	mevr. B. Lammers-Veldhuis
Geurdenstraat 8, 7122 CG
12 mei	mevr. J.W. Heideman-Hoftiezer
Geurdenstraat 47, 7122 CG
12 mei	mevr. W.C. Wevers-Klijn Hesselink
Varsseveldsestraatweg 25/1, 7122 CA
12 mei	mevr. B.H. Houwers-Hartemink
Tubantenstraat 54, 7122 CS
12 mei	dhr. H. Ebbers
Goudenregenplein 8, 7121 AR
12 mei	mevr. A.J. Wevers-Lensink
Varsseveldsestraatweg 29/G, 7122 CA
13 mei	dhr. M.J. van Dommele
Halteweg 19, 7122 MC
15 mei	mevr. D. Wamelink-Ruessink
Meidoornstraat 12, 7121 AV
15 mei	mevr. G.W. Posthuma-Kossink
Bodendijk 7, 7121 GH
17 mei	mevr. H.W. Aalbers-Schoppers
Varsseveldsestraatweg 9/F, 7122 CA
17 mei	dhr. H. Jansen
Halteweg 16, 7122 MB
17 mei	dhr. B.H. ter Maat
Stationsstraat 29, 7122 AS
18 mei	mevr. G.F. Freeman-van Voorst
Schorpioen 33, 7122 XL
18 mei	mevr. H.J. te Lindert-te Lindert
Boomkampstraat 7, 7121 EP
18 mei	mevr. G.J. Eeltink-Smees
Frankenstraat 91/02, 7122 ZS
19 mei	dhr. J.B. Wassink
Geurdenstraat 80, 7122 CG
19 mei	mevr. H.G. Eeltink-Fukkink
Geurdenstraat 79, 7122 CG
20 mei	dhr. W.A. Maarsingh
Polstraat 6/A, 7121 DH
21 mei	dhr. F. Jentink
Nijhofsweg 10, 7122 PZ
22 mei	mevr. J. Jentink-Kleinhesselink
Haartseweg 13/C, 7121 LA
23 mei	mevr. J.G. Dreeijers-ten Broeke
Ludgerstraat 31/02, 7121 EG
23 mei	dhr. H. te Ronde
Koeweide 52, 7121 EK
23 mei	mevr. J.A. Stemerdink-Arentzen
Varsseveldsestraatweg 29/E, 7122 CA

23 mei	mevr. W.M. Engelse-Lankester
Ludgerstraat 25/02, 7121 EG
24 mei	mevr. K.J. Hillen-Vreman
Prinsenstraat 1/D, 7121 AE
24 mei	mevr. W.A. van den Berg-Tolk
Manschotplein 5, 7121 BL
25 mei	mevr. J.W. Kersjes-Hoornenborg
Gendringseweg 33/B, 7122 LT
25 mei	mevr. W.B. Ruwhof-Koobs
Varsseveldsestraatweg 16/F, 7122 CC
25 mei	dhr. J.A. Hillen
Klokkemakersweg 18, 7122 KB
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

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

Zieken
Thuisgekomen uit het Medisch Spectrum
Enschede: dhr H.C. Prinsen, Damheideweg 1.
Allen die met ziekte te maken hebben wensen wij
heel veel sterkte toe!

Overleden
Op 9 april is overleden Gerrit Hendrik Klein Poelhuis, Kempinkweg 1, in de leeftijd van 65 jaar.
Wij willen zijn zus en zwager, zijn nichtje met
haar zoon heel veel sterkte toewensen. Dat zij de
kracht mogen ontvangen om dit verlies te dragen.

Vakantie
Tot 21 mei zijn we nog met vakantie. Indien
nodig kunt u contact opnemen doen met ds.
Wilma Onderwaater.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

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

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

Overleden
Op woensdagavond 18 april kwam het schokkende bericht dat Jeroen de Bruijn is verongelukt.
Op een onbewaakte spoorwegovergang kwam
zijn auto in botsing met een trein. Jeroen was pas
19 jaar. Voor zijn ouders en pleegouders, Jan en
Greetje van Eerden en zijn broers en zussen is het
plotselinge overlijden van hun zoon en broer een
onbeschrijfelijk zware klap. Jeroen laat een grote
leegte na in de kring van zijn families, zijn vriendengroep en klasgenoten.
Op woensdag 25 april werd er een herinneringsdienst gehouden in de Zuiderkerk.
Moge zijn ouders, broers, zussen, grootouders,
familie en vrienden ervaren dat er mensen om
hen heen staan die hen steunen en mogen zij zich
in hun verdriet gekend weten door God.
Op zondagavond 22 april is mevr. Gerrie (Gerardina Johanna) Wassink-Berkenbosch overleden.
Mevr. Wassink is 76 jaar geworden woonde de
laatste jaren aan de Frankenstraat 85/06. Haar
man woont aan de Geurdenstraat 80.
De uitvaart die geleid is door mevr. Zemmelink
heeft plaatsgevonden op zaterdag 28 april. We
wensen dhr. Wassink en de naaste familie veel
sterkte toe en Gods kracht en nabijheid.

Voorjaarsmiddag
Op maandag 14 mei wordt de jaarlijkse voorjaarsmiddag gehouden voor wijkdeel Dale.
Jan Breukelaar - Schurink Jan zoals velen hem
kennen - zal deze middag te gast zijn. De middag
wordt gehouden in de Zuiderkerk. Vanaf half drie
bent u welkom en staan de koffie en thee klaar.
Van uw bezoekmedewerk(st)er hebt u inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. We
wensen u samen een fijne en gezellige middag
toe.
Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

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

Meldingen
In een kolom pastoraat verwacht men van
oudsher berichten over het wel en wee van de
leden uit de wijk. En natuurlijk is dat nieuws er,
genoeg zelfs. Maar we zullen er aan moeten
wennen dat de berichtgevingen geleidelijk zullen
veranderen.
Privacy is een belangrijk woord geworden.
Natuurlijk zou er wat te melden zijn over mensen,
die een jubileum vieren, of over een nieuw adres
van mensen die verhuisd zijn, en ja, ook over
mensen die getroffen werden door ziekte of
ander ongeval. Allemaal zaken die grote impact
hebben op de persoon en vaak ook op de rest van
de familie.
Maar steeds meer mensen willen al deze dingen
vaak niet meer zwart op wit in een kerkblad zien
staan (en daarmee dan ook gelijk op de site
van dit blad). Men wil de persoonlijke leefsfeer
beschermen, veel binnen de eigen kring houden.
Ons KerkVenster is een prachtig uitziend blad.
Het ligt dan ook niet alleen bij leden van de kerk
op de tafel, maar ook vaak in algemeen toegankelijke ruimtes, als wachtruimtes. We zullen er
steeds meer aan moeten wennen, dat gegevensbescherming een deel gaat uitmaken van ieders
persoonlijke leven. Anders dan vroeger het geval
was.

Voorjaarsmiddag
‘Anders dan vroeger’ zou je ook als thema boven
de voorjaarsmiddag kunnen zetten.
Op 23 april was ook ik op de gezellige middag
in Elim, die mogelijk was gemaakt door onze
actieve bezoekmedewerkers. Men werd onder
andere getrakteerd op schermgrote, oude foto’s
van jaren geleden. Huizen, winkels en gebouwen
in het dorp Aalten. Wat is er veel veranderd! Het
werd duidelijk uitgelegd. De vraag, die gesteld
werd, of vroeger alles beter was, werd niet overtuigend met ja of nee beantwoord. De conclusie
luidde wel: vroeger was het wel veel rustiger!
Daarmee werd ingestemd.
Fijn, dat zoiets gebeurt. Fijn, dat men zich inspant
om ouderen een afleiding te bezorgen en een
plek voor ontmoeting. Want dit is óók pastoraat.

Zieken
In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
geweest Thea Onnink-Stronks, Markerinkdijk
30. In onze wijk zijn er, die al jaren met zwakke
gezondheid te kampen hebben. Elke dag ermee
moeten zien te leven. Er is soms sprake van een
moeitevol leven om andere redenen en bij sommigen een groot verdriet. Wij noemen ze niet
bij name, maar wensen hen veel geduld en vertrouwen toe. Bewonderenswaardig hoe velen
zich elke dag staande weten te houden. Dat vernieuwde kracht in hun leven mag komen.

Aanwezig en afwezig
Op Hemelvaartsdag is er een speciale dienst op
de Haart, met begeleiding van de Barlose muziekvereniging Excelsior. Daarin mag ik voorgaan. Ik
hoop dan ook u te ontmoeten op De Ringkamp.
In de week daarna, voorafgaand aan Pinksteren,

ben ik van 15 tot 20 mei niet aanwezig. U mag
dan in dringende gevallen ds. Wilma Onderwaater bellen.
Een hartelijke groet van
Gerrie Zemmelink

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

Mevr. Rougoor-Hartemink, Molenstraat 5, werd na
een korte ziekenhuis opname ter revalidatie opgenomen in Pronsweide, afdeling team 4.
We hopen voor hen beiden op een goed herstel.

Overleden
Mevr. Gerharda Wesselina – Gerrie – Heezen-
Rougoor, Beeklaan 6, overleed op 6 april op
85-jarige leeftijd. Op 11 april namen we afscheid
van haar in crematorium Berkenhove. Elders in
Kerkvenster kunt u haar ‘in memoriam’ lezen.

4 en 5 mei

Zieken

Op het moment dat u dit KerkVenster ontvangt,
herdenken we de gevallenen uit de Tweede
Wereldoorlog. Tegelijkertijd is dit het moment om
stil te staan bij de spanningen die er nu zijn in de
wereld tussen verschillende landen, bevolkingsgroepen, religies, enzovoort. Herdenken is belangrijk, kritisch kijken naar de tijdgeest ook, maar we
moeten ook niet vergeten dat mensen in staat
zijn om bruggen te bouwen en elkaar vertrouwen
te geven. Vooral kinderen kunnen dat goed, volgens een gedicht van Willem Wilmink.

Vanuit Pronsweide mocht weer naar huis terugkeren Bennie Hoopman, Vossenbulteweg 2.

Spelende meisjes

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

Wisseling Bezoekmedewerker
Per 1 mei is Annie Gussinklo-Vreman, Halteweg
10, gestopt als bezoekmedewerker in Buurt 15 B.
Bedankt Annie, dat je dit werk zo lang hebt willen
doen! Haar adressen zullen worden overgenomen
door Els Overbeek, Gendringseweg 30 en door
Henk en Nanny Ebbers, Brassendijk 1. Annie
Gussinklo zal wel contactpersoon blijven.

Huwelijk
Op vrijdag 11 mei is de huwelijksdienst van Annerieke Faber en Pascal van der Bol om 15.30 uur in
de Slotkapel te Oud Zuilen. Het adres van Annerieke en Pascal is Ondiep 79, 3552 EC Utrecht.
Op vrijdag 18 mei is de huwelijksdienst van Ruud
Demkes en Dieuwke van Duist, Markerinkdijk 1,
om 12.15 uur in de Oude Helenakerk. Wij wensen
beide bruidsparen een onvergetelijke dag toe met
allen die jullie lief zijn.

Vol sombere doemgedachten
geraakte ik in een straat
waar meisjes aan ’t spelen waren
en we kwamen aan de praat.
Turkse en Surinaamse
en sommige autochtoon.
En ze hadden er nauwelijks weet van,
ze speelden daar gewoon.
Mijn sombere visioenen
van een wereld die verging,
vervaagden in ’t licht van die kinderen
tot een herinnering.
Want die meisjes met aardige ogen
en met hun prachtige haar,
zullen de kinderen baren
voor de komende duizend jaar.
Willem Wilmink

Vakantie
Wij zijn met vakantie van 19 mei t/m 3 juni.
Indien nodig kunt u contact opnemen met ds.
Riemer Faber.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Zieke bezoekmedewerker
Mevr. Riek Ruessink-Bussink, Uranus 14, werd in
de week van 23 april opgenomen in het ziekenhuis in Doetinchem voor een operatie. Wij wensen
haar een voorspoedig herstel toe.

Zieken
Dhr. Ter Haar, Hoge Veld 105, werd in week 17 in
het SKB opgenomen. We zijn dankbaar dat zijn
operatie goed is verlopen.

Een hartelijke groet van
Netty Hengeveld

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

Overleden
Op 16 april is overleden Gerrit Westerveld, Koeweide 48. Hij werd 84 jaar. We wensen zijn vrouw,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte en
Gods nabijheid toe in dit verlies. Elders in dit kerkblad staat een in memoriam.
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Zieken

Felicitatie

Mevr. Te Ronde-te Winkel, Koeweide 52, is opgenomen in Hospice De Lelie in Winterswijk. Gerrie
ter Haar, Bodendijk 52, heeft in het Radboud
ziekenhuis in Nijmegen een operatie ondergaan.
Ze mocht inmiddels weer naar huis terugkeren.
We wensen beiden sterkte en Gods nabijheid toe.
Dat geldt uiteraard ook voor de andere zieken in
onze wijk.

Annie van Beek-Elijzen, Bocholtsestraatweg 52A,
werd op de dag voor Koningsdag verrast met een
koninklijke onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet als vrijwilliger. Binnen onze gemeente
is zij heel lang actief geweest als lid van de HVD
en sinds de fusie als bezoekmedewerker, wat zij
nog steeds met veel liefde doet. Onze hartelijke
felicitatie met deze mooie gebeurtenis!

Verhuisd

U en jullie allen een hartelijk groet!
ds. Riemer Faber

Mevr. J.W. Meinen-Grievink, Geurdenstraat 75, is
van GGNet RGC in Zutphen verhuisd naar GGNet,
afd. de Wieken, Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN
Groenlo. Een kaartje zou haar goed doen.

Geboren
Dolblij en gelukkig zijn Jochem en Evelien Tolkamp, Warmelinckweg 12, met de geboorte van
hun tweeling, Valerie en Teun. Een bijzondere
gebeurtenis. Zij werden geboren op 17 april. Onze
hartelijke felicitaties met dit nieuwe leven!

Huwelijk
Op vrijdag 18 mei hopen Sidney Hoftijzer en
Danny te Lindert, Hamelandroute 69a, in het
huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening van
hun huwelijk vindt plaats om 13.30 uur in de
Ooster
kerk. We wensen hen samen met hun
kinderen Jop en Sam, hun verdere familie en
vrienden een fijne dag toe!

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

Bijbelse breinbreker:
‘De Heilige Geest’

Voorafgaand aan het pinksterweekend stellen
we de vraag, wie of wat is de Heilige Geest en
wat betekent dat voor ons? Want het verhaal
over Pinksteren en hoe de Heilige Geest neerdaalt blijft voor veel mensen toch een lastig verhaal. Niet zozeer het verhaal zelf, maar wat het
nog te zeggen heeft in deze tijd? Want het klinkt
allemaal wel heel wonderlijk, de Geest van God
die mensen de kracht heeft om het onmogelijke
mogelijk te maken, om zieken te genezen en om
te profeteren. Dat is toch niets voor nuchtere
Achterhoekers?
Toch nieuwsgierig? Kom dan naar de Bijbelse
Breinbrekers op woensdag 16 mei.
Locatie: Zuiderkerk Aalten. Inloop vanaf
19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur.

CD-opnames in de Helenakerk
Vanaf dinsdag 8 mei aanstaande tot en met zaterdag 12 mei zijn er
cd-opnames in de Helenakerk. De Christmette van Praetorius wordt
opgenomen. Velen van u die het concert op 8 december vorig jaar (2017)
hebben meegemaakt, zullen warme gevoelens hebben bij de herinnering
aan de uitvoering van deze bijzondere muziek.
Op woensdagavond 9 mei a.s. gaan we vier gezangen
zingen en opnemen. De leiding is in handen van Marit
Broekroelofs. We beginnen met de teksten even samen
door te nemen en dan gaan we zingen. Eerst een keertje
proef en dan wordt het meteen opgenomen. U hoeft niet
heel hard te gaan oefenen, als u de melodie kent dan is
het voldoende. De gemeente is geen koor, het gaat er
vooral om dat u lekker en uit volle borst kunt zingen. Onze
organist Gerrit Hoving (oud Aaltenaar) zal u daartoe uitnodigen met prachtig orgelspel
U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Aanvang 19.00 uur, tot ca 22.00 uur.

Programma
- Nun komm der Heiden Heiland
- Vom Himmel hoch
- Quem Pastores
- Ein Kind geboren zu Bethlehem
De teksten zijn in het Duits.
We verwachten u in Aalten in de Oude Helenakerk om
18.50 uur, zodat we echt om 19.00 uur kunnen beginnen.
Het is de bedoeling dat u in de halfronde kerkbanken
plaatsneemt. Als de eerste rij over de gehele breedte vol
is, kunt u op de tweede rij plaatsnemen en zo verder, van
voor naar achteren dus. U zit met uw gezicht naar het
koor en orkest.

Als u wilt, kunt u de muziek per mail ontvangen via
e.hoving@planet.nl en anders liggen er exemplaren
gereed voor aanvang. Trek prettig zittende kleding en
schoenen aan en neem misschien een vest of sjaal mee
voor het geval het wat koud is in de kerk.
En verder laten we het allemaal gewoon op ons afkomen.
Een avondje lekker zingen, dat is de insteek, geen enkele
zenuwachtigheid, we gaan fijn ontspannen werken! En
het levert hopelijk een mooie cd op waarvan u als dank
een exemplaar gratis ontvangt.
De rest van de stukken wordt op 9 mei overdag en verder
op 11 en 12 mei opgenomen. De sessie met u op woensdagavond is voor ons een grote stimulans voor de rest
van de opname.
Egbert Hoving
Sniedersweide 66 - 7123 AK Aalten
Tel. 0543-476995 - 06-51954023
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Geleuf ’t noo maor!

Bevrijding
Tekst en foto: Arnold Arentsen

Ik bun van net nao de oorlog, begin
van de grote babyboom. Ik geleuve
neet dat miene olders, van bli-jd
schap dat de oorlog af-elopen was,
mi-j verwekt hebt. Het tiedstip en/
of umstandegheid heb ze mi-j nooit
verteld, maor het zal ongeveer end juli
1945 ewest waen. Ik heure en laeze
wal ‘s dat ‘t ende van de oorlog de
babyboom veroorzaakt hef, dat zal.
Ik bun dus gin oorlogskind en ik wedde neet of
mien laeven der anders uut had ezene, a’k dat
wal ewest wazze. Ik heb mi-j altied wal geïnteresseerd veur de oorlog, met name de verhalen en
de geschiedenis uut dizze regio. Zo volg ik met
andacht de verhalen en de geschiedenis dee ons
‘Nationale Onderduukmuseum’ in Aalten elke
kere weer brech. Ik heb groot respect veur de
directeur, bestuur en hun vrijwillegers dee dat
allemaole maor uutzeukt en vaste elegd, exposities organiseert en an de weg timmert um alles
wat in den verschrikkeleken oorlog is gebeurd
nooit te laoten vergaeten.
Ik kom neet uut een famillie dee grootse daden
hebt verricht in de oorlog. Van miene grootolders
in de Wolboom kan ik mi-j neet herinneren dat
ze daor onderdukers heb ehad of anderszins bi-j
de oorlog waarn betrokken. Ze zölt vast mensen
hebben eholpen wee ‘t neudeg hadden met
voedsel of anderszins, zo waarn ze wal. Het waarn
fijne leu maor dee neet met hun daden op de
veurgrond traden of veuran stonden bi-j ‘t uutdelen van complimenten. In ‘t huus van miene
grootolders in Lintel, tevens mien geboortehuus,
waarn onderdukers. Het waarn leu uut Harderwiek, Mina en Rende van den Bosch en hun kind
Klazien. Ze kwammen via de Christelek Gereformeerde Kerke, waor dee onderdukers zelf ok bi-j
waarn. Ze hebt gin gevaor elopen, in al dee tied
is der naogenog niks veur-evallen. Toch waarn
dee leu ontzettend dankbaor veur de tied dat
ze onder konden duken bi-j mien grotvader en
grotmoder. Zo lang dizze leu het qua gezondheid
konnn volhollen, bunt ze elken zommer een paar
wekke bi-j ons in Lintel op vakantie ewest.
Veural denk ik nog vake an hun dochter Klazien.
Ze was een paar jaor older as ik, maor kwam
altied met. At dee leu der dan waarn, meestal in
de oogsttied, hadde wi-j ’t grootste plezeer. En ‘t
was een hele hele apatte meid, altied een lach
op eur gezichte en altied in veur gekke fratsen.
Wi-j vonden dat wal interessant, zulke deerns
kwammen hier neet veur en al helemaol neet in
‘t kerkelek milieu waor wi-j hier in verkeern. Noo
denk ik dat eur olde leu der ok wal wat moeite
met hadden en heur wal ‘s terugge efloten.

Ok wi-j, veural mien vader en de kindere, gingen
vake naor Harderwiek hen, ik vake achterop een
Berini M21. Dat was altied een feest want dan
ginge wi-j paling etten an de haven, of bi-j Mina
en Rende thuus. In dat laatste geval kwam der
altied een old menneken, ik denke een eumken,
met een penneken vol verse paling. Dee paling
werd ekokt en dan in mootjes esneden en met
botter geserveerd. A’k der noo an denke löp mi-j
het water nog in de mond, zo lekker was dat.
Wi-j blevven bi-j Klazien kommen, ok toen ze al
etrouwd was met Henk den een grote enden
fokkeri-je had in Harderwiek. Henk was een helen
rustegen man, totaal het teggenovvergestelde
van Klazien maor dat hef altied good egaone
want zee bunt nog bi-j mekare. Der zat nog wal
steeds völle onrust in de hoed van Klazien, want
ze is al tig keer verhuusd. Deur al dat verhuzen
bu’w eur ok een klein betjen uut het oog verloren.
Wi-j, miene zusters en ik, waarn dus al een helen
tied neet bi-j Klazien en Henk ewest tutdat ik van
mien vader heurn dat ze noo op Vlieland wonnen.
Ik kregge het adres want wi-j gingen de kaartpot
verteern op Vlieland, dus dat kwam mooi uut.

Um in de sfeer van Klazien te blieven, was ik zelf
ok wal veur een geintje te porren um ‘s te kieken
hoo ze daorop zol reageren. Klazien verhuurn
ok een kamer en um eur goedwilligheid ‘s op
de proef te stellen togen wi-j ons in ‘Camping
smoking’ naor het huus van Klazien en Henk. Ik
lepe naor de veurdeure, de andere dree blevven
an de weg staon. Ik bellen an, Klazien deed los en
ik marken dat ze mi-j neet herkennen. Ik was in
omvang inmiddels wat too-enommn en ik hadde
ok een baord ekreggen. Ik vertellen eur dat wi-j
veer vakantiegangers waarn dee uut het apparte
ment ezet waarn en da’w noo gin onderdak meer
hadden. Nae, Klazien had gin kamer meer ovver,
ze zat vol. Ik zei eur da’w ok geen geld meer
hadden um nog aeten te kopen, en vroog of zee
nog wat te aeten veur ons had. Ze wist effen neet
good hoo ze daor met umme mos gaon. Wildvrömde leu an de deure, gin onderdak meer en
gin geld um wat te aeten, hoo mos ze daor met
ummegaon, ik zagge eur denken. Ze vertellen
dat ze nog wal aeten had maor dat eur dochter
ok nog kwam aeten. Ik zei dat eur dochter vast
wal good von dadde wi-j wat te aeten kreggen.
Ze stribbelen nog wal wat teggen maor ik zei eur
dat ik eur dochter good kennen. ‘Waarvan dan?’
vroog ze mi-j, ‘uut Aalten,’ zei ik. Ze was helemaol veraltereerd, ‘uit Aalten?’ vroog ze nog ‘s
verbaasd. ‘Ben jij dan Arnold?’ Ik zei ‘jao dat bun
ik.’ Gelieke kwammen de pretogen en eur lachend
gezichte weer te veurschien. Wi-j mochten binnen
kommen, Henk eurn man werd op-ehaald van een
klus en wi-j hebt heel völle olde verhalen verteld
en an-eheurd en bunt met een volle mage weer
naor ons appartement terug egaone.
Nog vake vertel ik bovvenstaonde gebeurtenis as
ter sprake kump wat wi-j zollen doon, as der ene
an de deure zol kommen um hulpe zoas dat in de
oorlog en noo met de vluchtelingen uut oorlogsgebieden gebeurt. As ik de beelden zee uut al dee
gebieden, hele steden dee verwoest bunt, mensen
onderweg, weet neet wet waor ze terechte komt
enz. Zölle wi-j of ik dee leu spontaan helpen? Ik
wedde het neet, ik kan wal goede bedoelingen
hebben maor op ‘t ‘moment supreme’ wat doo
ik dan? Ik wedde het neet, wi-j hebt noo alle
vri-jheid en stel da’w dat in de waogschaol mot
stellen?
Wi-j bunt maor wat bli-j met onze vri-jheid, lao’w
’t dan ok op een goeie manere viern, elk jaor
weer, jong en old.
Maor toen ik het ontwerp van de veurpagina
zagge van dit KerkVenster bedach ik mi-j, da’k
nog nooit daor estaon hebbe. Een schande? Daor
twiefel ik noo an, op miene manere hol ik netjes
twee minuten stilte in acht, zelfs toen wi-j op de
Masada met de afdaling wazzen begonnen en
plotseling in heel Israel de sirenes klonken, blevve
wi-j staon, wat heel indrukwekkend was. Ik kieke
ok naor de herdenking op De Dam en vake wat
der wieter nog uut-ezonden wodt, maor in Aalten
stao ik neet, ok dit jaor neet.
Toch is ‘t good um daor nog ‘s ovver nao te
denken.
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In memoriam
Catharina Harmina
Lammers-Rengelink

Gerharda
Wesselina
Heezen-Rougoor

~ Mien ~

~ Gerrie ~

Gerrit Westerveld
~ Gerrit ~

geboren
24 november 1934
overleden
5 april 2018

geboren
17 januari 1933
overleden
6 april 2018

geboren
2 september 1933
overleden
16 april 2018

Mien Rengelink is geboren in de Aaltense Heurne.
Ze groeide op als achtste kind in een gezin met
negen kinderen. Na de lagere school ging ze naar
de huishoudschool en daarna ging ze aan het
werk als huishoudster bij verschillende mensen.
Toen ze Herman Lammers uit Dale leerde kennen,
bleken zij elkaars ware liefde te zijn en op 14 juli
1961 trouwden ze. Het jonge stel ging wonen aan
de Bruninkweg in het ouderlijk huis van Herman.
Ze kregen vier kinderen: Eric, Erna, Jan en Nico.
De kinderen hadden in haar een lieve en zorgzame moeder.
Mien was graag thuis en verzorgde haar huishouding goed. Ze hield van een vaste structuur.
Toen ze zestig jaar was, werd er bij haar borstkanker geconstateerd. Dat veranderde haar leven.
Hoewel ze genas, hield ze er blijvende klachten
aan over.
Vlak voordat ze vijftig jaar getrouwd waren werd
opnieuw borstkanker ontdekt. Ook toen volgde
een operatie. Gelukkig knapte ze goed op en
heeft ze kunnen genieten van het jubileum.
In september 2012 overleed haar man. Een moeilijke tijd brak voor haar aan. Herman was altijd
haar steun en toeverlaat geweest en ze miste
hem enorm.
Zonder hem was het niet meer mogelijk om alleen
aan de Bruninkweg te blijven wonen. Daarom verhuisde ze naar een zorginstelling. Binnen korte tijd
moest ze een paar keer verhuizen. Eerst woonde
ze in het Hoge Veld, toen in St. Bernardus, totdat
ze definitief een appartement in Beth San kreeg.
Nadat ze hier gewend was, werd Beth San haar
nieuwe thuis. Ze heeft hier nog goede jaren
gehad. Trouw bezocht ze de zanguurtjes en de
weeksluiting. Ze deed mee aan de spellenmiddag
en pakte nieuwe activiteiten op zoals schilderen.
Ook ging ze een paar keer met de IKA mee.
Mien was een rustige, bescheiden en tevreden
vrouw. Ze kon genieten van kleine dingen. Ze
was geen prater, maar kon aandachtig luisteren
als anderen vertelden. Haar kinderen en kleinkinderen betekenden heel veel voor haar.
Mien was een gelovige vrouw, het vertrouwen op
God was voor haar de basis onder haar bestaan.
Langzaam ging ze lichamelijk achteruit. Enkele
maanden geleden bleek dat de kanker was teruggekomen. Het was duidelijk dat ze dit keer niet
meer zou herstellen. Klagen deed ze niet. Vlak
voor Pasen kwam ze op bed te liggen en zijn haar
kinderen bij haar gebleven. In hun nabijheid is ze
die donderdagmorgen 5 april rustig heengegaan.
Op 10 april hebben we afscheid genomen van
deze dierbare moeder en oma en hebben we haar
leven herdacht in het geloof dat haar Herder haar
veilig heeft thuisgebracht.

Gerrie kwam van ‘Rougoor van de kapper’ uit
De Heurne bij Dinxperlo. Ze groeide op met een
oudere en een jongere zus. Toen ze van de huishoudschool werd gehaald om thuis bij te springen,
was ze maar wat blij. School was niets voor haar.
Liever werkte ze met haar beide handen. Dat
deed ze thuis, maar ook bij ‘Gert van de Mölder’,
waar ze hielp in de huishouding, de winkel en de
bakkerij.
Hoe ze elkaar leerden kennen is niet bekend, maar
Gerrie kreeg verkering met Gerhard Heezen uit het
Noorderbroek bij Varsseveld. Het stel trouwde op
19 februari 1959 en kreeg aanvankelijk een paar
kamers in Aalten, waar Gerhard een baan had
bij de gemeente. In 1967 kregen ze een nieuwe
woning aan de Beeklaan. Ook in Aalten liet Gerrie
haar handen flink wapperen. Ze kreeg een fulltime
baan bij dierenspeciaalzaak Rutgers, waar ze zowel
in de huishouding als in de winkel werkte en daarnaast deed ze haar eigen huishouding en maakte
ze iedere week het huis van haar moeder schoon.
In de vrije tijd die overbleef, mochten Gerhard
en zij graag fietsen. Ieder jaar gingen ze op hun
tweewielers naar Oldebroek op de Veluwe, waar
ze van hun vakantie genoten. Nadat ze beiden
hun rijbewijs hadden behaald en er een auto was
aangeschaft, gingen ze regelmatig met de auto
naar de Veluwe om te kijken of de heide al in
bloei stond. Gerhard en Gerrie vulden elkaar goed
aan. Het kwam dan ook hard aan dat Gerhard in
2001 na een korte ziekenhuisopname kwam te
overlijden. Nu stond Gerrie er alleen voor. Ogenschijnlijk ging dat goed, maar wat er werkelijk in
haar om ging, dat liet ze niet merken. Vreugde en
verdriet verwerkte ze alleen.
In 2016 kwam ze zelf aan het klungelen. Een jaar
lang heeft ze zich met de hulp van de thuiszorg
en haar huishoudelijke hulp thuis kunnen redden,
maar begin januari van dit jaar werd ze na een
aantal valpartijen opgenomen in het ziekenhuis.
Ze had een infectie in haar knie. In het ziekenhuis
besefte ze dat ze niet meer terug kon naar huis.
In het verpleeghuis St. Antonia in Terborg overleed ze op 6 april op 85-jarige leeftijd.
Tijdens de crematieplechtigheid op 11 april lazen
we uit Spreuken 14:10 in de streektaal: Allenig het
eigen harte kent ow deepste verdreet, en ok owwe
bli-jdschap kan een vrömden neet inveulen.
Bovendien lazen we een deel uit Psalm 139. Ook
al wisten de mensen om haar heen niet altijd
wat er in haar omging, bij God was en is ze ten
diepste gekend.
Netty Hengeveld

Gerrit Westerveld werd op 2 september 1933
geboren op boerderij de Steeg in Lintelo.
Hij was de tweede in een gezin dat uiteindelijk
twaalf kinderen zou tellen. Zijn vader was naast
boer ook veeverloskundige. Het werk op de boerderij werd hem met de paplepel ingegoten. Na de
lagere school ging hij naar de landbouwschool in
Bredevoort.
Hij ging thuis werken, maar was als boerenknecht
ook bij anderen in dienst. Op de Steeg maakte hij
als kind de oorlog mee en dat heeft diepe indruk
op hem gemaakt.
In 1955 leerde hij Gerda Hoftijzer kennen en in
december 1958 traden ze in het huwelijk. Ze
gingen - samen met zijn schoonouders - aan de
Parallelweg wonen. Ze kregen drie kinderen, Ria,
Hans en Eline. Gerrit heeft in zijn werkzame leven
bij levensmiddelengroothandel Lammers, bij
Spinkat, bij Te Paske en bij Staalkat gewerkt. Daarnaast heeft hij zich ook verdienstelijk gemaakt in
het vrijwilligerswerk.
Vroeger ging hij op zaterdag vaak geld ophalen
voor de begrafenisvereniging. Hij is ook meerdere
keren ouderling geweest en heeft bijna twaalf
eneenhalf jaar eten rondgebracht voor Tafeltjedekje. Gerrit hield van tuinieren in de moestuin
en de groentetuin. Hij mocht ook graag fietsen
en knutselen in de schuur. Als opa genoot hij
van zijn klein- en achterkleinkinderen, met wie
hij van alles ondernam en voor wie hij altijd een
warme belangstelling had. Hij was toegankelijk
en vond het fijn om contacten te hebben. Hij wist
ook veel van allerlei familieverhoudingen.
In de zomer van 2016 werd hij ziek. Er volgde een
operatie, waarna het nog een tijdlang redelijk
goed ging. Hij was iemand die niet gauw klaagde.
‘Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht’,
dat paste bij hem.
In het najaar van 2017 onderging hij chemokuren
en afgelopen maart bleek opnieuw een operatie
noodzakelijk. Daarna ging het allemaal snel. Hij
werd opgenomen in Hospice De Lelie in Winterswijk, waar hij op maandag 16 april kwam te overlijden. In een dankdienst voor zijn leven hebben
we hem herdacht in het licht van de woorden van
Psalm 121: ‘De Heer houdt de wacht over je gaan
en je komen, van nu tot in eeuwigheid.’
In dat vertrouwen hebben we afscheid van hem
genomen. We wensen Gerda, zijn vrouw, en de
kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte
en Gods nabijheid toe, nu zij zonder hem verder
moeten.
ds. Riemer Faber

ds. Wilma Onderwaater
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Samen naar Dinxperwick om kerken te bekijken
Ook dit jaar besloot Inspiratie & Ontmoeting haar winterprogramma
weer met een excursie. Ditmaal waren Dinxperlo en Suderwick met
de mooie kerkjes het doel van de reis.

Natuurlijk kenden de meeste deelnemers de
gebouwen van de buitenkant; velen waren al
eens langs de Duitse kerkjes gereden. Tot onze
verbazing was slechts een enkeling ooit binnen
geweest. Dit gold ook voor de oude Dorpskerk van
Dinxperlo.
We startten onze bezoekjes bij de St. Michaelskirche te Suderwick. Een heel gewone kerk van
buiten, een verrassend mooie kerk met een bijzondere geschiedenis van binnen. Al in 779 komen
we de naam Suderwick tegen in de kerkelijke
stukken van Bocholt. Tot 1260 hoorde het toenmalige gehucht tot de Pfarrgemeinde St. Georg in
Bocholt. Maar daarna vormden de gelovigen van
Suderwick en Dinxperlo één parochie met vanaf
de 16de eeuw de St. Liboriuskerk van Dinxperlo
als onderkomen.
In het begin van de 17de eeuw ging deze kerk
over in protestantse handen en stonden de
rooms-katholieken op straat. Voor hen werd een
aantal jaren later net over de grens een kapelletje gebouwd dat in 1765 vervangen werd door
de huidige St. Michaelskirche waar de katholieken
van beide zijden van de grens elkaar ’s zondags
ontmoetten.
Het is een eenvoudige barokkerk, wat maat
betreft toegesneden op het aantal parochianen
uit het grensgebied. Tot halverwege de 19de
eeuw kerkten de Duitse en Nederlandse katholieken hier gezamenlijk. Tot onze verbazing
hoorden we vervolgens in de Evangelische Kirche
dat de protestanten uit het grensgebied in diezelfde periode gezamenlijk bijeenkwamen in de
Dorpskerk van Dinxperlo. Ook toen waren er dus
al bijzondere relaties tussen de inwoners van
Dinxperlo en Suderwick.
Pas in 1924 kwam de kerkschilder Laurenti in
Suderwick langs en de wand- en plafondschilderingen in de St. Michaelskirche dateren uit
dat jaar. We zien daar naast het altaarstuk van
St. Michael de vier evangelisten en ook nog
vier kerkvaders. Helaas zijn in de jaren na het
tweede Vaticaans concilie (1965 tot 1968) enkele
wandschilderingen overdekt met witkalk. Er zijn
daarvan wel foto’s overgebleven.
De St. Michaelskirche is dagelijks geopend en
ieder die is geïnteresseerd in de kerk of gewoon
even rust zoekt, kan vrij naar binnen. Het is de
moeite waard om eens een kijkje te nemen in
deze ruim 250 jaar oude kerk.

Tekst: Jan Haring - Foto’s: Arnold Arentsen
Na het bezoek aan de rooms-katholieke kerk van
Suderwick verplaatsten we ons naar de kerk van
de Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde
Suderwick, driehonderd meter verder op. Dit
kleine kerkje is voor een groot deel gefinancierd
door Nederlands-Hervormden uit de grensstreek.
Zij hebben zelfs laten vastleggen dat bij naamsverandering de lening of schenking vervalt aan de
schenkers of hun nazaten.
De bouw van het protestantse kerkje van Suderwick in het midden van de 19de eeuw, was
mede het gevolg van politieke veranderingen in
het toenmalige Pruisen, waar het nationalisme
groeide. Het kerkje biedt plaats aan ruim honderd
gelovigen en is in de regio bekend om de goede
akoestiek. Koren uit de omgeving, ook uit de
Achterhoek, treden om die reden graag op in het
kerkje. Het is knus, er is een mooi orgel uit 1879.
De evangelisch-reformierte Kirchengemeinde
Suderwick is de kleinste zelfstandige reformierte
Kirchengemeinde in Nordrhein-Westfalen en tegelijkertijd de meest Nederlandse Kirchengemeinde
van Duitsland met nog steeds zeer goede banden
met de protestantse gemeente van Dinxperlo.
We eindigden onze kerkenexcursie in de oude
Dorpskerk, de voormalige St. Liboriuskerk, van
Dinxperlo. Zoals u hebt kunnen lezen, waren en
zijn er door de eeuwen heen nauwe banden met
de Suderwickse buren. Zowel de rooms-katholieken als de protestanten van beide zijden van de
grens waren er welkom en hebben er gekerkt.
De bouw van de Dorpskerk startte in de tweede
helft van de 15de eeuw en de kerk werd ongeveer een eeuw later voltooid. De kerk is nadien
verscheidene keren verbouwd, maar gelukkig zijn
de muurschilderingen uit de 16de eeuw daarbij
gespaard gebleven. Bijzonder is het dat de kerk
een zogenaamde Suderwickse deur en een
Heurnse deur heeft. Waarschijnlijk kwamen in een
ver verleden de kerkgangers uit die richtingen ook
via een ‘eigen’ deur de kerk binnen.
Het was wat jammer dat de gastheer in deze kerk
heel weinig over het gebouw en over de geschiedenis kon vertellen, maar gelukkig hadden we in
dhr. Hans van Os een excursiedeelnemer met veel
kennis van het orgel. Hij nam de leiding even over
en vertelde over het ‘tweedehands’ orgel dat de
kerkenraad van Dinxperlo in 1716 overnam van

de Evangelisch-Reformierte Gemeinde in Rheinberg waar het lag opgeslagen in een schuurtje
nadat de kerkelijke gemeente haar gebouw had
moeten afstaan aan de rooms-katholieken. De
geschiedenis van de koop, de plaatsing in de
kerk en de feestelijke inwijding van het orgel zijn
gelukkig beschreven en bewaard gebleven.
Hans vertelde over de mooie klank en over het bijzondere rugstuk van het orgel. Vervolgens speelde
hij enige akkoorden en liet daarmee horen wat
een prachtig geluid er uit het schijnbaar kleine
orgel te voorschijn kan komen.
Toen we omstreeks 13.00 uur dit kerkje verlieten,
was het alle deelnemers duidelijk dat Suderwick
en Dinxperlo op kerkelijk gebied al vele eeuwen
nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar steeds
hebben aangevuld wanneer religieuze of staatkundige scheidingen dit noodzakelijk maakten.
Ook nu nog steken de buren moeiteloos even
de straat en daarmee de grens over om een
kerkdienst aan de andere kant bij te wonen. De
kosteres van de St. Michaelskirche pleit daarom
voortdurend bij haar kerkbestuur om terugkeer
van de jaarlijkse sacramentsprocessie die op
sacramentszondag traditiegetrouw door zowel
Dinxperlo als Suderwick ging. Ze vond het een
prachtig symbool van de verbondenheid.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij het werk
van I. & O. in Aalten. In het volgend seizoen zal
de commissie Inspiratie & Ontmoeting weer proberen een interessant programma aan te bieden.
Van harte welkom!
Fop van Wijk - Titia Everts - Jan Haring

Meer foto’s staan op de website
Sankt Michael Suderwick
Sint Michael Suderwick
eine gastfreundliche
Herberge
een gastvrije herberg
ohne Eintrittskarte
zonder toegangsbewijs
ohne Ausweis
zonder legitimatiebewijs
ohne Empfehlungsschreiben
zonder aanbevelingsbrief
ein wenig umhergehen
een beetje rondlopen
ohne Begründung
zonder redenering
ohne Pflichtgefühl
zonder plichtsgevoel
ohne Zwang
zonder dwang
ein wenig verweilen
een beetje vertoeven
ohne Taufschein
zonder doopbewijs
ohne Katechismus
zonder catechismus
ohne Ehering
zonder trouwring
ein wenig zuhören
een beetje luisteren
ohne Verdienst
zonder verdienste
ohne Bekenntnis
zonder geloofsovertuiging
ohne Vorleistung
zonder prestatie vooraf
ein wenig aufatmen
een beetje herademen
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Harapan Baru Lombok

Stichting Harapan Baru Lombok Indonesië is werkzaam op Lombok en wil op
regionaal niveau meer training en werkgelegenheid realiseren voor mensen
met een beperking of in diepe armoede.
De ultieme doelstelling is hierbij het
bereiken van maximale zelfstandigheid
door mensen zelfredzaam te maken
en economisch onafhankelijk. Oftewel:
‘van kansarm naar kansrijk.’
Harapan Baru betekent in het Nederlands ‘Nieuwe Hoop’. Een hoop op een
nieuwe, betere toekomst. Want iedereen
heeft recht op een menswaardig
bestaan en moet zich kunnen ontwikkelen op geestelijk, emotioneel, fysiek
en sociaal gebied. Iedereen moet het
recht hebben om op volwaardige wijze
mee te kunnen doen in de samenleving
van Lombok.
Harapan Baru Lombok heeft veel steun
vanuit IJzerlo en Aalten mogen ontvangen, ook vanuit de PKN Aalten.
Op vrijdag 11 mei wil oud-Aaltenaar
Nick Rensink – oprichter van Harapan
Baru Lombok en werkzaam op Lombok –
graag vertellen wat er allemaal bereikt
is en wat de plannen voor de toekomst
zijn. U bent allen van harte uitgenodigd
om deze lezing bij te wonen.

Verenigingen

Afsluitende bijeenkomst
van het seizoen van de PCOB
Op 24 mei van 19.30 – 21.30 uur is de afsluitende
bijeenkomst van de PCOB Aalten/Bredevoort in
Kulturhus te Lintelo. Het onderwerp is: Humor en
Ernst in de Trouwzaal.
Mevr. Dinie Zimmerman-Koopse uit Ermelo vertelt
over haar ervaringen als gemeente-ambtenaar
van de burgerlijke stand. Zij doet dit op zeer
humoristische wijze.
Ook niet-leden van harte welkom.

‘t Praothuusken
Woensdagen van 15.00 uur tot
17.00 uur in de Zuiderkerk
Op 9 mei is er tijd voor rummikub, sjoelen,
een ander spelletje of gezellig bijpraten.
Op 16 mei vieren we Pinksteren.
Op 23 mei is er geen Praothuusken.
Is zelf komen moeilijk, bel dan
Dien Scholten, tel. 0543-476042
Namens de werkgroep:
Lidy Heusinkveld, tel. 0543-475657

Lintjes voor gemeenteleden

Helemaal rechts Annie van Beek, daarnaast Ap te Winkel, daarnaast Gerard te Hennepe en vijfde van rechts Wim Hofs.

Vier gemeenteleden van de PG Aalten
en Bredevoort ontvingen donderdag
26 april een lintje. Het waren
Annie van Beek; Wim Hofs;
Gerard te Hennepe en Ap te Winkel.
Tekst: Arnold Arentsen
Foto: Frank Vinkenvleugel

•
Annie van Beek ontving de onderscheiding
voor haar vele vrijwilligerswerk o.a. voor de PG
Aalten waar ze actief was als schoonmaker van
de Oude Helenakerk en nu nog als medewerker
voor de actie Kerkbalans en als bezoekmedewerker. Daarnaast is ze actief als vrijwilliger bij
De Zonnebloem.

• Gerard te Hennepe is heel actief in zijn buurtschap Haart, bij de toneelvereniging, Stichting
Haart Aktief, Oranjevereniging, hij begeleidde
de fusie en de realistering van een gezamenlijk
feestgebouw op de Haart, heeft zich op allerlei
manieren ingezet voor de leefbaarheid van de
buurtschap en is voorzitter van ‘Haarts Belang’
en door zijn betrokkenheid in het bestuur van de
Nederlandse Bijenhouders Vereniging a
 fdeling
Aalten kun je hem met recht als een ‘bezige bij’
typeren.
•
Wim Hofs was leraar godsdienstige vorming,
is jaren lid geweest van de commissie Vorming
en Toerusting en de commissie Kerk en Israël
en ging voor als hulpprediker in kerkdiensten.
Daarnaast was en is Wim zeer betrokken bij
de Aaltense Synagoge. Hij deed veel werk voor
de Stichting Koronova voor hulpgoederen naar
Polen, zat in vluchtelingenwerkgroepen en was

betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten op Schaersvoorde.
•
Ap te Winkel was betrokken bij DOK-Juliana,
voorzitter van de MBO-raad en begeleidt als
opleidingsmanager bij het Graafschap College
veel sport- en bestuurlijke activiteiten op het
gebeid van ‘Sport en Bewegen’. Ap deed veel
voor het onderwijs in Bredevoort, zat in de voorbereidingscommissie ‘Samen Op Weg’, was
voorzitter van de PG Bredevoort, vice voorzitter
van Kulturhus Bredevoort en heeft zich ingezet
voor de totstandkoming daarvan. Hij is lid van
diverse werkgroepen van Bredevoorts Belang en
sinds 2016 voorzitter van onze eigen Stichting
KerkVenster.

De redactie van KerkVenster feliciteert
deze vier betrokken mensen van harte
met hun onderscheiding.

26 mei opgavedag kampweken
voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8
Ook dit jaar organiseren wij als recreatiecommissie van de Protestantse
Gemeente Aalten weer kampen voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8
van de basisscholen in Aalten en Bredevoort.
De weken worden gehouden in Borculo waar de
kinderen op de fiets naar toe gaan. Elke week
wordt begeleid door een groep begeleiders van
ongeveer 12 personen. Voor vrijwel alle begeleiders geldt, dat zij ervaring hebben met leiding
geven aan kinderen. Deze enthousiaste groep
jongeren is al enige tijd bezig om een aansprekend weekprogramma voor te bereiden!

Mocht de betaling voor u een probleem zijn,
maar wilt u uw kind toch een fijne week bezorgen,
aarzel dan niet om even contact op te nemen
met Joost Roelofsen. Er is altijd een oplossing te
vinden. Naast dat de diaconie het kampgeld kan
betalen is er ook een mogelijkheid om de meedoenregeling van de gemeente Aalten aan te
spreken hiervoor.

Per week kunnen maximaal 40 kinderen mee. Dit
houdt in dat wij bij meer dan 200 aanmeldingen
kinderen moeten teleurstellen door ze op een
reservelijst te zetten.
Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, worden kinderen die maar één
keuze ingevuld hebben als eerste uitgeloot. Dit
houdt in dat kinderen die meer keuzes opgeven
bij de kampweken ook meer kans hebben om mee
te gaan. Kinderen mogen de naam van één of
meerdere vriend(inn)en opgeven. Wij zullen dan
alle mogelijke moeite doen om uw kind met minimaal één vriend(innet)je samen in één week te
plaatsen. Wij kunnen dit niet garanderen.

De kampweken zijn van:

In week 20 worden de aanmeldingsformulieren
uitgereikt in de groepen 6,7 en 8 van de basisscholen. Het aanmeldingsformulier kunt u of
uw kind inleveren op zaterdag 26 mei ‘s morgens tussen 10.00 en 11.00 uur in de Zuiderkerk,
Ludgerstraat 64. U krijgt dan van ons een formulier waarop u de gegevens van uw kind kunt
schrijven, die voor ons van belang kunnen zijn,
zoals naam, adres, verzekering, evt. dieet, gebruik
medicijnen etc.
Dezelfde dag - dus ook op zaterdag 26 mei wordt tussen 17.00 en 18.00 uur ook weer in de
Zuiderkerk bekend gemaakt in welke week uw
zoon / dochter is ingedeeld en hebt u de mogelijkheid het kampgeld à € 70,00 aan ons over te
dragen met daarbij het gegevens-formulier.

Week 1 - 14 juli t/m 21 juli
Week 29
(Hoofdleiding Luuk Somsen en Linda Jacobs)
Week 2 - 21 juli t/m 28 juli
Week 30
(Hoofdleiding Marinke Lensink en Christel Wevers)
Week 3 - 28 juli t/m 4 aug
Week 31
(Hoofdleiding Bram Roelofsen en Francis Wellink)
Week 4 - 4 aug t/m 11 aug
Week 32
(Hoofdleiding Maaike Bussink en Jaap Masselink)
Week 5 - 11 aug t/m 18 aug
Week 33
(Hoofdleiding Loes Wielink en Jorick Westerveld)
Een vriendelijk verzoek: Tijdens de kampweken
het kamp en de omgeving graag met rust laten.
Dit om overlast voor de buurt en het kamp te
voorkomen. Het later brengen en eerder ophalen
van kinderen is niet mogelijk.
Het kamp is ieder jaar mede mogelijk door
sponsoren (in bruikleen / geven van materiaal /
korting).
Nieuwe sponsoren zijn van harte welkom!
Hopelijk zien we u/jou op zaterdag 26 mei.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen
dan kunt u terecht bij de recreatiecommissie
van de Protestantse Kerk Aalten,
p/a Joost Roelofsen - Eligiusstraat 13,
7121 EA Aalten - tel. 0543-707530
joostroelofsen@hotmail.com
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

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

Uitgever

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

Redactie

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

Fotografen

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

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

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op 25 mei
2018. De kopij, inclusief die voor de website, dient te
worden 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 16 mei 2018 voor 18.00 uur.
Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt als uiterste
inleverdatum maandag 14 mei 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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Gastgezinnen gezocht!

Van 31 juli tot en met 7 augustus komen er 7 jongeren en 6 volwassenen uit Jibou, Roemenië, naar
Aalten. Zij komen hier in het kader van de jongerenuitwisseling. Vorig jaar zijn een groep enthousiaste
jongeren naar Jibou geweest. Door samen een week
op te trekken leer je elkaars achtergrond en cultuur
kennen en je wordt je ook (weer) bewust van je eigen
cultuur. In deze week zullen we verschillende (stage)
activiteiten gaan ondernemen. Voor de overnachtingen zijn we nog op zoek naar gastgezinnen.
Lijkt het jou/u leuk om een weekje een Roemeense
jongere of volwassene als logé te hebben?
Neem dan contact op met Heidi Ebbers,
heidiebbers@outlook.com - 06-48623833

Hé!

Zit jij in groep 6,7 of 8?
Heb jij zin om komende zomer te gaan kamperen
in Borculo? Geef je dan Zaterdag 26 mei tussen
10.00 en 11.00 uur op voor Kinderkamp!
De opgavedag is weer in de Zuiderkerk!
De kampweken zijn van:
Week 1 - 14 juli t/m 21 juli
Week 29
(Hoofdleiding Luuk Somsen en Linda Jacobs)
Week 2 - 21 juli t/m 28 juli
Week 30
(Hoofdleiding Marinke Lensink en Christel Wevers)
Week 3 - 28 juli t/m 4 aug
Week 31
(Hoofdleiding Bram Roelofsen en Francis Wellink)
Week 4 - 4 aug t/m 11 aug
Week 32
(Hoofdleiding Maaike Bussink en Jaap Masselink)
Week 5 - 11 aug t/m 18 aug
Week 33
(Hoofdleiding Loes Wielink en Jorick Westerveld)
De opgaveformulieren zijn in week 20 uitgedeeld
op de scholen! Heb je deze gemist? Kom dan om
10.00 uur naar de kerk, vul daar het formulier in
en geef je op. Meer info? De recreatiecommissie
van de Protestantse Kerk Aalten:
p/a Joost Roelofsen Eligiusstraat 13,
7121 EA Aalten tel : 0543-707530
joostroelofsen@hotmail.com

Jongens en meisjes opgelet: Dauwtrappen!
Dauwtrappen is een activiteit die bij Hemelvaart
hoort. ‘s Morgens vroeg als er nog dauw is, samen
een wandeling maken! Heb jij zin om met ons mee te
gaan?
Het belooft een leuke speurtocht te worden, waarbij
we onderweg ook nog een bosspel zullen spelen.
We vertrekken ’s morgens om 8.30 uur bij de
Zuiderkerk en de tocht eindigt bij de Ringkampsbulten (Haart), waar die ochtend een kerkdienst
gehouden wordt. We hopen aan het eind van de
dienst aan te komen zodat je van daaruit, met je
ouders, weer naar huis kunt.
Voor de organisatie van de speurtocht is het handig
dat we weten wie er meegaan.
Zou je je daarom op willen geven?
Dat kan je doen door een mailtje te sturen naar
Heidi Ebbers: heidiebbers@outlook.com.
Een appje sturen kan natuurlijk ook:
tel. 06-48623833.

Nog even in het kort:
Wat?
Een speurtocht met een bosspel
Voor wie? Kinderen van groep 1 t/m groep 8
Wanneer? Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei
Hoe laat? 	Vertrek om 08.30 uur bij de Zuiderkerk, aankomst aan het eind van de
kerkdienst bij de Ringkampsbulten
(Haart)
Graag even opgeven! Dat kan t/m dinsdag 8 mei.
Groetjes, de leiding van de kindernevendienst.

Als kind was het eenvoudig.
Jezus stapte op een wolk.
Ik stapte op mijn fiets
en ging dauwtrappen.
Charissa Bakema

