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Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.

Liedboek pag. 1158, toegeschreven
aan Aurelius Augustinus
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Door het vuur
Dankzij het pinkstervuur dat nooit dooft mochten we ons samen met u in
2017 met hart en ziel inzetten voor medemensen in binnen- en buitenland.
In onderstaand overzicht wat er in 2017 is bereikt. Rommie Nauta, hoofd Kerk
in Actie, vertelt hoe zij persoonlijk terugkijkt op het afgelopen jaar.

Wat heeft Kerk in Actie
samen met donateurs
en kerken kunnen doen?
‘In 2017 hebben we als Kerk in
Actie honderden lokale kerken in
binnen- en buitenland kunnen
ondersteunen in hun diaconale
werk ter plaatse. Diaconieën in
Nederland hebben met veel inzet
vluchtelingen begeleid. Kerken in
het Midden-Oosten, zelf onder
druk, bieden hulp aan mensen
in nood. Wij ondersteunen deze
kerken met gebed, financiën en
advies. Met de campagne Geloven
in delen hebben we dit zichtbaar
gemaakt. Tv-spots lieten zien dat
de kerk geen hulporganisatie is die
alleen invliegt als er nood is, maar
geworteld is in de samenleving,
voor, tijdens en na rampen.’

Wat ging er goed,
en wat kan beter?
‘Ik ben erg tevreden dat Kerk in
Actie steeds meer een bondgenoot
is voor plaatselijke gemeenten.
We werken samen met hen aan
een kerk die zich inzet voor de
kwetsbaren in onze samenleving.
De ‘tafels van hoop’ is een heel
mooi voorbeeld: in het hele land
haakten plaatselijke kerken aan
bij de landelijke kerstcampagne
en nodigden vluchtelingen uit hun
eigen omgeving uit om samen te
eten. Een verbeterpunt is de communicatie over de resultaten van
ons werk. Die blijven soms nog
te onzichtbaar. Dit overzicht is
daarin een goede stap, met mooie
resultaten.’

Waar ga jij in jouw werk
voor door het vuur?
‘Ik wil laten zien waar we als kerk
voor staan. Vanuit hun geloof
zetten christenen zich wereldwijd in voor hun naasten. In veel
landen is gelukkig vooruitgang
door betere toegang tot onderwijs

en gezondheidszorg. Toch blijven er altijd mensen
die geen kansen krijgen. Kerken en christenen
hebben een roeping om heel in het bijzonder
om te kijken naar de meest kwetsbaren in de
samenleving.
Dat geldt zelfs voor een rijk land als Nederland.
Ik wil heel graag zichtbaar maken hoe zij die
roeping, aangemoedigd door het pinkstervuur,
handen en voeten geven.’

Jaarverslag
Het gehele jaarverslag van Kerk in Actie
vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl
bij ‘Downloads’
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Dit vuurt mij aan

Dit zet mij in vuur en vlam

‘Het maakt mij boos dat mensen in Ethiopië
slachtoffer zijn van klimaatverandering, die wij
hier veroorzaken. Natuurlijk moeten we hen
helpen. Maar het stimuleert me ook om zelf
duurzamer te leven en te investeren in zonne
panelen, isolatie, afvalscheiden, hergebruik,
weinig vliegen, minder vlees,
duurzaam beleggen en
binnenkort elektrisch rijden.’

‘Als ik mij bedenk, dat we veilig in Nederland
zitten, maar in Syrië zoveel mensen lijden door de
oorlog, dan maakt me dat vuurheet. Het geeft me
kracht om broeders en zusters in het gebied te
helpen om daar tot zegen te zijn.’
Rob van Ooijen,
Persvoorlichter Kerk in Actie

Florette Koning,
Kerk in Actie-medewerker

Overdenking

Geboren uit
water en geest
Aanstaande zondag zal het verhaal van
Nicodemus worden gelezen (Johannes 3: 1-16)
waarin Jezus zegt: ‘Waarachtig, ik verzeker u:
alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het
koninkrijk van God zien.’ Mensen moeten
volgens hem geboren worden uit zowel water
als geest.
Deze lezing roept veel vragen op. De geboorte
uit water is nog wel begrijpelijk. We worden
immers allemaal letterlijk uit (vrucht)water
geboren. Figuurlijk worden we als Mozes
losgelaten op de stroom van de tijd. Daarin
proberen we ons zo goed mogelijk thuis te
voelen. Er zijn periodes dat ons dat goed af
gaat en we ons laten meenemen op het
kabbelende water. Maar er zijn ook tijden
waarin we ons tot het uiterste moeten
inspannen om geen schipbreuk te lijden. Dan
grijpt het water kolkend en golvend om ons
heen en dreigen we - bij gebrek aan houvast te verdrinken.
Die chaos en dat oergeweld zou je kunnen zien
als de weeën die horen bij een geestelijke
geboorte. De Bijbel geeft troost aan hen die
zich te midden van zo’n pijnlijk geboorteproces
bevinden. In het Hebreeuws hebben de
woorden voor baarmoeder en genade namelijk
dezelfde stam. En dat is niet toevallig. Tijdens
het geboorteproces, op het moment dat de
weeën het hevigst zijn en er nog geen zicht is
op ontsluiting, bevindt de mens zich in Gods
baarmoeder. Juist als je je godverlaten voelt,
teruggeworpen op jezelf, word je omhuld door
Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
Na zo’n geestelijke geboorte zien we de dingen
in een ander, meer geestelijk of spiritueel
perspectief. Dan kunnen we net als de dichter
Ronald Lammers beamen dat er een dragende
kracht is die naar ons omziet:
Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand.
Ik geef je Mijn sterkte. Door Mij houd je stand.
Ik geef je genade, een teken van trouw.
Ik ben als een Moeder. Ik ben er voor jou.
Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht.
Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht.
Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou.
Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou.
Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost.
Want Ik zal beschermen wat zwak is en broos.
Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt.
In Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou.
Ik geef je Mijn vriendschap. Een arm om je heen.
Ik geef je Mijn Woord. Je bent nooit meer alleen.
Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou.
Ik geef je Mijn Geest, want Ik ben er voor jou.
Netty Hengeveld

4
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

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

Collectes en giften
Via Ada Endeveld 5 euro, 10 euro en 20 euro.
De collectes voor de kerk hebben in april
€ 464,65 opgebracht.

Kerkbalans 2018
De slogan voor de landelijke actie

Wij feliciteren
In de eerste plaats gaan onze felicitaties naar
mevr. A.G. Endeveld en dhr. B.R.M. van Wees, Koppelstraat 40. Zij zijn op 4 juni 25 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige
jaren samen.
Vervolgens de jarigen in de komende weken:
dhr. E. Wouters, Morgenzonweg 29-7 in Winterswijk, hoopt op 29 mei de leeftijd van 96 jaar te
bereiken; op 3 juni viert mevr. J. Hinkamp-Boland,
Landstraat 1F, haar 87e verjaardag; dhr. J.H.
Prins, Haermansweijde 60 in Aalten en dhr. J.G.
Wikkerink, Drenthelweg 1, zijn beiden op 13 juni
jarig; dhr. Prins wordt 84 jaar en dhr. Wikkerink 81
jaar. Ook alle jarigen gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met al uw dierbaren.
Dhr. A.G. Freriks, Misterstraat 93, is op 27 maart
88 jaar geworden. Alsnog van harte geluk
gewenst!

Bij de diensten

Kerkbalans was dit jaar:

Geef voor je kerk, zodat jouw
kerk kan geven aan anderen.
Met dat thema zijn in januari ook de gemeenteleden van de Protestantse Kerk Bredevoort benaderd, waarbij een mooi bedrag aan financiële toezeggingen is binnengehaald, waarvoor we dankbaar zijn.
Van de vijfhonderd pastorale eenheden die zijn
aangeschreven hebben er 390 een toezegging
gedaan. Voor de kerk is een bedrag van bijna
€ 64.500 toegezegd, begroot was € 66.000.
Daarnaast zijn de toegezegde bijdragen voor de
paascollecte en de Solidariteitskas respectievelijk € 3.614 en € 3.750. Begroot was € 3.500 en
€ 3.000.
U ziet een totaal resultaat dat maar ietsje minder
is dan de begrote bedragen samen. Hartelijk dank
hiervoor. Ook alle mensen die aan deze actie
hebben meegeholpen, heel erg bedankt voor uw
inzet!
college van kerkrentmeesters
Wim ter Maat

Wat we doen met de opbrengst van de kerstmarkt
Soms vragen mensen ons waaraan wij de
opbrengst van de kerstmarkt besteden.

Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-45 19 43
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Nieuwe aanwinst Joris-bibliotheek
3 juni zingt Taborina in de dienst op zondagochtend. Taborina is een groepje van zes vrouwen. Zij
zijn doorgegaan met zingen toen hun koor, Soli
Deo Gloria, zich opgeheven heeft. Ze hebben met
groot succes opgetreden bij de kerstviering voor
ouderen in december. We hopen hen op 3 juni te
horen. We vieren dan ook het Heilig Avondmaal.
Op deze eerste zondag van de maand is er weer
koffiedrinken en kunt u boeken terugbrengen of
lenen bij de Jorisbibliotheek. De aanwinst van de
maand is ‘Klein Geluk voor de mantelzorger’ door
Maria Grijpma en Inge Jager. In korte hoofstukjes
staat nuttig informatie om het vol te houden als
mantelzorger.

Een deel van de opbrengst zetten we bij voorkeur
in voor aanvulling en vervanging van diverse zaken
in ’t Koppelhuis. Niet elk jaar hebben wij een doel.
Maar in het najaar hebben we warme fleecevesten en sloven aangeschaft voor de medewerkers. En onlangs hebben we ook een aantal mooie
en nuttige zaken gekocht voor ’t Koppelhuis.
Voor in de keuken hebben we nieuwe theeglazen
en dessertlepels uitgezocht en er zijn bijzettafeltjes en verlichtingsarmaturen aangeschaft als
extra aankleding van de foyer en de grote zaal.
Afgelopen jaar was de omzet van de kerstmarkt weer hoger dan het jaar daarvoor, namelijk € 2.830,18. De netto opbrengst was met
€ 1.019,90 deze keer iets lager dan het jaar ervoor.
De onkosten waren iets hoger en we hebben een
deel van de opbrengst weer geïnvesteerd.
Ook dit jaar willen we de activiteitenkas opnieuw
vullen door met onze cateringkraam weer mee te
doen tijdens Bredevoort Schittert, en natuurlijk is
er weer een kerstmarkt op zaterdag 15 december.
de activiteitencommissie
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Afscheid en bevestiging,
presentatie
Op 10 juni nemen we afscheid van een aantal
mensen die onze kerk gediend hebben op verschillende vlakken. Zij zijn:
- ouderling-scriba dhr. Jan Ebbers
- jeugdouderling mevr. Inge de Ruijter
- ouderling kerkrentmeester dhr. Gerrit Luiten
- ouderling afgevaardigde classis
mevr. Dieuwke Bekius
- wijkmedewerker mevr. Annie te Boveldt
(wijk 1, of wijk Bredevoort West)

We willen hen hartelijk danken voor hun jarenlange inzet en bereidheid om samen met
anderen onze gemeente te bewaren en om te
vormen. Opvallend is dat een deel van hen (kleinere) taken in de kerk zal blijven vervullen. Ook
goed is dat een deel van hen afstand neemt om
zich op andere delen van het leven te concentreren, zodat hun werk door nieuwe mensen kan
worden overgenomen. Er zijn de laatste jaren heel
wat veranderingen in gang gezet en tot stand
gekomen, waar zij allen op hun eigen manier hun
bijdrage aan geleverd hebben. Wij hopen dat hun
inzet gezegend mag zijn en vrucht mag blijven
dragen.
Gelukkig zijn er ook weer een heel aantal mensen
die het stokje over willen nemen. Wij zijn daar erg
dankbaar voor.
Wij hopen te (her)bevestigen op 10 juni:
- Als ouderling/kerkrentmeester
dhr. Gerrit Schokkin
- Als diaken mevr. Henny Tolkamp-Elburg
en dhr. Geert Kämink
- Ook willen we aan u voorstellen als
wijkmedewerker: dhr . Siebo Tolsma
(wijk 1, of wijk Bredevoort West)
Wij wensen hen veel zegen toe bij het uitvoeren
van hun taak en we hopen dat ze enthousiast
aan het werk kunnen gaan in onze gemeente.
Er zijn ook mensen die doorgaan met hun werk,
ook al zit hun periode erop. In de diaconie zijn
dat mevr. Lidy Hogenkamp en dhr. Arjan Twigt.
Als ouderling/ kerkrentmeester blijven aan Jan
Navis en Gerrit Dammers. Wij willen hen hartelijk
danken voor hun blijvende inzet.
Namens het moderamen,
Ada Endeveld

Bezichtiging Oude Helenakerk
Tekst: Arnold Arentsen

De zomerweken breken aan en dan is het ook weer tijd om de Oude Helenakerk open
te stellen voor bezichtiging. Elk jaar zetten circa dertig vrijwillige medewerkers zich
in om de vele gasten te ontvangen. Dat lijkt vrij veel, maar omdat het steeds drukker
wordt, kan de organisatie nog best wat geïnteresseerde medewerkers gebruiken.
Het is dankbaar werk en als je een klein beetje in de historie van deze prachtige
kerk geïnteresseerd bent, is het ook mooi om dit aan anderen door te geven.
Neem gerust contact op met Ad Doornink, coördinator van de groep. Hij kan je inlichten over
de werkwijze, het rooster enz. Tel. 0543-723360,
adencorrie@live.nl.
Met name in de vakantietijd is het vaak een
drukte van belang in de kerk. Als je het gastenboek leest is men vaak verwonderd over de
prachtige inrichting (ronde banken) en de fresco’s, zoals ze meestal genoemd worden. Het zijn
echter ‘secco’s’. Bij het schilderen van een fresco
werd de verf direct op het natte pleisterwerk aangebracht. Hierdoor is het een moeilijke en tijdrovende techniek. Bij de ‘secco methode’ werd
geschilderd op (droog) pleisterwerk, en werden
de pigmenten in een bindend medium opgelost,
zoals ei. De verfsoort droogde mat op.

In KerkVenster zal vermeld worden wanneer. De
dvd kan ook besteld worden via kerkvensterwebshop.nl.

De openingstijden voor bezichtiging zijn: vanaf
6 juni a.s. tot monumentendag (8/9 september)
elke woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur en
elke donderdag van 10.30 uur tot 16.30 uur. Ook
u bent van harte welkom.
Voor groepen zijn er ook rondleidingen mogelijk
op andere dagen in de week. Misschien zit u wel
eens verlegen om een activiteit met uw gasten.
Nu, een rondleiding in deze oude kerk is zeer aan
te bevelen. U kunt daarvoor ook contact opnemen
met Ad Doornink.

Wij zijn in een mooie kerk. Zijn op reis naar
Spanje of Frankrijk. Bidden tot God in deze kerk
en aan God waar Hij ons zal brengen. Alles is nog
heel onzeker.
Groeten van Vlados Tisanama Vosic; Anicliya
Vosic; Dejam Vosic; Gosm Vosic; Nenago Vosic;
Ligena Radoso Vosic.

Er is een nieuwe film gemaakt van de Oude
Helenakerk. Het zijn prachtige opnames geworden
van de rijke historie en de inrichting, met onder
andere ook bijzondere opnames met een drone.
Binnenkort komt de dvd te koop voor € 15.00.

Zeer lezenswaardig is het gastenboek, dat
altijd klaarligt om er opgedane indrukken in te
schrijven. Naast alle loftuitingen over de prachtige kerk wordt ook vaak de uitleg over de historie, het interieur en het mooie orgel genoemd,
maar bovenal roemt men heel vaak de gastvrije
ontvangst van de suppoosten.
Heel bijzonder was de tekst van een gezin uit
Tsjechië dat op weg was naar Spanje of Frankrijk.
Bijgaand ziet u wat zij opschreven in het gastenboek. Een Aaltenaar die de taal machtig is, was
bereid om dit te vertalen. De tekst luidt:

Dat is toch mooi, dat mensen om allerlei redenen
de Oude Helenakerk bezoeken, niet alleen om al
die mooie historische zaken te bekijken, maar ook
om in gebed te gaan of gewoon stil te zijn of om
even tot rust te komen.
We wensen de suppoosten weer een fijn bezichtigingsseizoen toe. Dat er veel mooie ontmoetingen mogen plaatsvinden.
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Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk Bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op maandag dinsdag - donderdag vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bankrekening
Protestantse Kerk
SKG
NL74.FVLB.0635.8006.08
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Tijdelijk scriba:
Wim Bulsink, Oranjelaan 5
e-mail: scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Oosterkerk
tel. 0543-47 14 69
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail:
oosterkerk@kerkvenster.nl
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Kosters:
Dick Wikkerink,
tel. 06-244 217 43
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
of: dickwikkerink@
hotmail.com
Theo Luiten,
tel. 06-532 66 215
e-mail: theo.luiten@
planet.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
tel. 0543-47 71 08
06 - 139 104 50
Theo Luiten
tel. 0543-45 10 38
06-532 662 15
e-mail: oudehelenakerk@
kerkvenster.nl
Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers
Tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl
Protestantse
Bezoek Dienst
Banknummer
NL72.RABO.0300.2165.72
KerkBeeld
kerkbeeld@kerkvenster.nl

KerkBeeld

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

College van Kerkmusici
Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
Mobiel 06-514 910 64
gerard@
wesselinkmakelaars.nl
Secretariaat:
Hans te Winkel,
Vragenderweg 3A,
7121 RK Aalten
tel. 0543-45 15 72
hanstewinkel@gmail.com
College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97, 7122 ZN
tel. 0543-47 37 34
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Banknr.
NL84.RABO.0380.2128.38
Diaconie
Ludgerstraat 64, 7121 EM
Bankrek.nr:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
Geert Kobus,
Markerinkdijk 34, 7122 RK,
tel. 0543-45 20 26 /
06-207 521 80,
kobus.geert70@gmail.com
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat,
tevens voor vervoer
Willy Stronks-Sikking,
tel. 0543-47 40 05
Missionair en Diaconaal
Werk (MDW)
Bankrekeningnummer:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. MDW Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat
Kerkradio
Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
tel. 0543-47 54 50
Collectemunten
Elke eerste vrijdag van
de maand van 17.00 tot
18.30 uur in zaal 2 van de
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
te Aalten (hoofdingang)
Of via bestelformulier
via het Kerkelijk Bureau
Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl
Beamteam
Erwin Rademaker
Grote Maote 164
beamteampknaalten@
gmail.com

Jaarrekeningen goedgekeurd
Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad op 24 april 2018
en van de grote kerkenraad op 15 mei 2018

bredevoort

Gerard Helmink opent de vergadering van de
kleine kerkenraad met het lezen van ‘Amazing Grace’, waarna hij voorgaat in gebed.
De vergadering van de grote kerkenraad wordt
geopend door Hendrik Jan Zeldenrijk met een
gebed.

•D
 e komende periode wordt de mogelijkheid
onderzocht om het aantal diensten te verminderen. In de week dat er geen Regenboogdienst wordt gehouden zijn er nu twee liturgische diensten. Er wordt besproken of dit in één
dienst zou kunnen.

Vacature predikant

In de vergadering van de grote kerkenraad van
15 mei jl. werden de jaarrekeningen van de kerk
en van de diaconie gepresenteerd en door de
kerkenraad goedgekeurd. Een samenvatting van
beide jaarrekeningen vindt u in dit nummer van
KerkVenster.
Ook werd de meerjarenprognose besproken. Te
zien is dat de besparingen die de afgelopen jaren
zijn doorgevoerd ervoor gezorgd hebben dat de
tekorten minder hard oplopen.
De ambtsdragers werd gevraagd om, per wijk,
de mogelijkheden te bespreken voor het verminderen van het aantal kerkdiensten. De reacties
per wijk komen in een volgende vergadering aan
de orde.

De commissie is in gesprek met een kandidaat.
Deze persoon is ook in gesprek met een andere
gemeente. Binnenkort komt hierover meer
duidelijkheid.

Overige informatie
• De jaarrekeningen zijn gepresenteerd. De
gelden van de diaconie zijn allemaal besteed
aan goede doelen. De jaarrekening van de kerk
toont momenteel een positief banksaldo. De
kerkenraad bespreekt de mogelijkheden voor
besteding hiervan. Het predikantenteam stelt
een toekomstvisie op. Afhankelijk van wat
nodig is voor onze gemeente in de toekomst,
wordt dit banksaldo hiervoor aangewend.
• Harm Hoftiezer volgt Jan van Schijndel op als
voorzitter van de kerkrentmeesters.
• Er hebben vijftig personen meegelopen met de
paaswandeltocht.

Collectes en giften

Henri van Eerden leest een gedicht voor.
Gerard Helmink sluit vervolgens de vergadering.

Giften PBD

Overzicht collectes april 2018
01-04 PKN JOP (landelijk Jeugdwerk
Diaconie
08-04 Diaconie
Kerk
15-04 KIA Jaarproject
Diaconie
Plaatselijk Jeugdwerk
22-04 PKN Eredienst en Kerkmuziek
Kerk
29-03 Orgelfonds Oosterkerk
Kerk
Diaconie

Afsluiting

€ 1.298,21
€ 1.068,58
€ 690,81
€ 489,51
€ 916,83
€ 494,20
€ 102,87
€ 832,35
€ 666,55
€ 399,01
€ 195,21
€ 551,18

Via Hermien Kobus € 20,00, Diny Prinsen € 20,00,
Dora Brethouwer € 20,00 en via Elly te Brake
€ 10,00. Voor het bloemencommité via Ria ter
Haar € 10,00.

Collectemuntenverkoop

Giften ontvangen via Kerkelijk Bureau
Voor de Kerk en Diaconie
Kerk in actie opzoek naar veiligheid
Diaconale hulpverlening Aalten
Gift aan collectemunten voor de Kerk

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€
€
€
€

50,00
120,00
50,00
20,00

Op vrijdag 1 juni is er weer collectemunten-verkoop in de Zuiderkerk van 17.00 uur tot 18.30
uur. Natuurlijk kunt u ook bestellen via onze webshop. Ook liggen er bij de uitgang van de kerken
bestelformulieren. Munten worden u dan gratis
thuisbezorgd!
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Baten en lasten 2017 van de
Protestante Gemeente Aalten
Dinsdag 15 mei jl. is in de grote kerkenraad de jaarrekening 2017 behandeld,
in het kort de weergave van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar
Toelichting op de baten en lasten

College van kerkrentmeesters Protestante Gemeente Aalten

Baten

		begroting		rekening		rekening
		2017		2017 		2016

In totaal werd meer ontvangen dan vooraf
begroot bij de huur en pacht en de bijdrage
inzake doorberekening van kosten aan andere
kerkelijke gemeente.
Minder werd ontvangen op de post bijdrage
levend geld, de daling zet in de afgelopen jaren
versneld door. De achteruitgang vergeleken met
het jaar 2016 bedraagt € 43.416. Door het lage
rentepercentage op de spaarrekening werd ook
minder ontvangen dan vooraf begroot. In totaal
waren de inkomsten € 6.337 meer dan vooraf
begroot.

Lasten
De lasten voor de kerkgebouwen waren meer dan
begroot, dit komt ook door het opnemen van een
voorziening t.b.v. onderhoud aan de Zuiderkerk
welk in 2018 zal plaatsvinden.
De lasten van de overige eigendommen zijn
gedaald door de lage onderhoudskosten bij de
huurwoningen.
De kosten voor het pastoraat zijn lager dan
vooraf werd begroot om reden dat er een vacature is bij de predikanten en deze deels ingevuld is
door inzet van kerkelijk werkers.
De lasten van de kerkdiensten zijn licht gestegen
t.o.v. het jaar 2016 maar minder dan vooraf
begroot.
Bij de overige salarissen werd minder uitgegeven,
door ziekte werd van de verzuimverzekering geld
ontvangen zodat de kosten minder waren dan
vooraf begroot.
Bij de toevoeging respectievelijk onttrekking
fondsen en voorzieningen zit o.a. een post verkoop van grond en voorziening onderhoud Zuiderkerk en afname voorziening asbestsanering die in
2017 heeft plaatsgevonden..
De jaarrekening 2017 komt hiermee op een positief resultaat van € 23.428 hetgeen € 4.228 meer
is dan vooraf begroot.
Zorgen voor de toekomst zijn er, met name door
de snelle afname bijdragen levend geld. Deze is in
de afgelopen twee jaren gedaald met € 76.199.
De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk
bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen
kunt u contact opnemen met ondergetekende
college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester

Foto: aalten.groei.nl

Baten
Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Bijdragen levend geld
Door te zenden collecten derden
Subsidies en bijdragen

€
€
€
€
€

121.800
8.000
737.000
1.300
7.500

€ 125.642
€
4.838
€ 732.163
€
2.793
€ 16.501

€ 126.759
€ 10.965
€ 775.579
€
2.436
€
-

Totaal baten

€ 875.600

€ 881.937

€ 915.739

Lasten kerkgebouwen excl. afschrijvingen
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Afschrijvingen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten, catechese, etc.
Verplichtingen/bijdragen andere organen
Salarissen
Kosten beheer en administratie
Rente lasten/bankkosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

106.400
17.000
5.100
413.300
30.400
61.000
190.500
33.400
800

€ 131.141
€
5.763
€ 11.307
€ 393.244
€ 28.274
€ 64.023
€ 177.320
€ 28.629
€
503

€ 157.970
€
7.779
€
6.922
€ 422.900
€ 27.376
€ 64.105
€ 181.571
€ 28.283
€
277

Totaal lasten

€ 857.900

€ 840.204

€ 897.183

Saldo baten - lasten

€

17.700

€

41.733

€

18.556

Toevoeging/onttrekking aan fondsen en voorzieningen
Overige baten en lasten

€
€

– 9.200
10.700

€ – 25.086
€
6.781

€
€

9.200
6.687

Totaal

€

1.500

€ – 18.305

€

2.513

Resultaat

€

19.200

€

€

16.043

Lasten

23.428
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Dienst op Hemelvaartsdag
Tekst: Kees Veenstra – Foto´s: Jan Oberink en internet

Op 10 mei, Hemelvaartsdag, werden we welkom geheten op de Ringkamp aan
de Huiskermatedijk op de Haart. De voorganger in deze dienst was mevrouw
Gerrie Zemmelink en de muziek werd verzorgd door muziekvereniging Excelsior
uit Barlo. Mensen konden voorafgaand vanaf Elim al een route fietsen naar
de Haart. De collecte was voor Stichting Christenhulp Oost-Europa.
Kees Veenstra vertelde hierover.
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Op de Ringkamp heb ik (Kees Veenstra) verteld over Janneke Vos en Mariët Meester, die
boeken over Roemenië hebben geschreven.

Enkele boeken van haar:

DE BLINDE VROUW VAN MUREŞ
Dit boek is eind oktober 2008 uitgekomen. Ongeveer 144 pagina’s met de leukste verhalen en de
mooiste foto’s over hun emigratie naar Roemenië,
hun leven in Oarba de Mures en hun belevenissen
met de Roemenen en de Groningers die hen al
bezochten. Daaronder ook de leukste columns
zoals ze zijn uitgezonden door Radio Noord.

Mariët
Meester
schreef onder
meer:

SLA EEN SPIJKER IN MIJN HART
Mariët gaat tussen de zigeuners wonen. Op deze
manier ervaart ze de grote verschillen in cultuur/
gebruiken met onze wereld. Het ‘mijn en dijn’ → bij
hen is alles van elkaar. Dit moet je wel heel goed
ervaren/begrijpen.

Janneke en haar man hebben het erg naar hun
zin in Roemenië. Janneke komt verschillende keren
naar Nederland om lezingen te geven.

Onlangs was
Janneke Vos
op tv in de
uitzending van
Spoorloos op
maandag 7 mei
2018.
Terwijl Spoorloos in Roemenië was voor een
zoektocht naar Andre, ontmoetten ze de ouders
van Thomas. Toen Spoorloos hen vertelde dat ze
op zoek waren naar een gezin dat een kind had
afgestaan, wisten ze niet wat ze hoorden. Ze
dachten dat ze hun zoon Thomas weer terug
zouden zien. Later bleek dat de buren ook een kind
hadden afgestaan en dat het niet om Thomas
ging. De correspondent van Spoorloos (Janneke
Vos) stopte niet met zoeken …

Helpt u mee om
de Roemenen
te helpen?
Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer NL 09 RABO 0300 2481 64
van Stichting Christenhulp Oost-Europa

ADIO PEPPI
Dit boek, de favoriet van de Nederlandse ambassadeur in Roemenië!, is een vervolg op ‘De blinde
vrouw van Mures’, telt 176 pagina’s, waarvan de
meeste verhalen nog niet eerder op de website
hebben gestaan.

HET IS HIER NET HET PARADIJS
Eind 2010 is haar derde boek uitgekomen. 145
pagina’s nieuwe spannende verhalen en 16 pagina’s foto’s van huis en haard, honden, geiten en
de bijzondere Roemeense medemens.

Mariët Meester
Koloniekak
Koloniekak beschrijft het leven in de twintigste
eeuw in de gevangeniskolonie Veenhuizen.
Mariët Meester, die er opgroeide, schetst
deze bijzondere gemeenschap aan de hand
van herinneringen van oud-inwoners.
Veenhuizen was tot 1983 niet toegankelijk
voor buitenstaanders; rondom stonden bordjes
‘Verboden toegang’. De bevolking bestond uit
justitieambtenaren die uit het hele land
kwamen. Door mensen uit de omgeving
werden zij ‘koloniekak’ genoemd, vanwege hun
ambtenarenstatus en omdat ze geen Drents
maar Nederlands spraken.
Mariët Meester sprak met tientallen oud-Veenhuizers. Ze vertelden hoe overal de invloed van

WAT DAVID ZIET / WHAT DAVID SEES
Mariët Meester schreef een uitgebreid verhaal
voor dit fotoboek, dat in mei 2015 verscheen. Het
is het resultaat van een samenwerkingsproject
van haar man Jaap de Ruig met de Roemeense
blikslager David Vasile, en kan worden gelezen als
een vervolg op ´Sla een spijker in mijn hart.´

U kunt ze ook lenen uit de bieb.

de gestichten aanwezig was: kinderen namen de
boevenbus naar school, gewapende gestichtswachters hielden de tuinman in de gaten
en bij promotie hoorde een grotere woning.
Leven en werk liepen op wonderlijke wijze door
elkaar. In Veenhuizen had de bevolking een
unieke relatie met landlopers, criminelen en
oorlogsdelinquenten.
Verschillende BN-ers hebben hier een ‘vakantie’
doorgebracht.
De vader van Mariët Meester was hoofd van de
christelijke lagere school in Veenhuizen (Dr.).
Voor Koloniekak is ze weer in Veenhuizen gaan
wonen. Zelf vind ik het erg interessant te lezen

hoe de mensen daar leefden. Ook het museum
in Veenhuizen laat veel dingen uit die tijd zien.
Het Pauperparadijs speelt zich ook hier af.

Kees Veenstra
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Mei
Vrijdag
Zaterdag

25
26

Jozua 24:29-33
Romeinen 12:1-8

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

27
28
29
30
31

Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14
Psalm 11
Marcus 2:1-12

Juni

Ambthuis, Bredevoort

Ambthuis, Bredevoort

Vrijdag
Zaterdag

1
2

Marcus 2:13-22
Marcus 2:23-3:6

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

3
4
5
6
7

Job 1:1-12
Job 1:13-22
Job 2:1-13
Job 3:1-26
Psalm 12

Vrijdag
Zaterdag

8
9

Marcus 3:7-19
Marcus 3:20-35

Zondag
10
Maandag 11
Dinsdag
12
Woensdag		
Donderdag 14
Vrijdag
15

Marcus 4:1-9
Psalm 84
Job 8:1-22
Job 9:1-24
Job 9:25-10:7
Job 10:8-22

Zaterdag 26 mei
17.30 uur: ds. H.B. Knol - Heilig Avondmaal

Stegemanhof
Zaterdag 26 mei
19.00 uur: ds. R. Faber
Zaterdag 2 juni
18.00 uur: dhr. Lievers - broodmaaltijd

Zondag 10 juni

Zaterdag 2 juni
19.00 uur: dhr. W. Mak

ds. W. Everts
ds. R. Faber
ds. H.J. Zeldenrijk
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

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

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

09.30 uur:	ds. A.G. Endeveld bevestiging ambtsdragers
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Lenny Woerts

Bij de diensten Aalten

Feest in de kinderdienst op 10 juni!

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).

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

Zondag 3 juni

Zaterdag 26 mei
19.30 uur: Evangelisatiekoor

Bloemengroet

Kinderoppas (0-4 jaar)

09.30 uur:
dhr. H. de Vries
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Dieneke Cornelissen

Beth San

Zaterdag 9 juni
19.00 uur: ds. H.J. Zeldenrijk

Doopdiensten

Kinderen

Zondag 27 mei

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld Heilig Avondmaal koffiedrinken na de kerkdienst
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk|
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Arjan Stronks

Zaterdag 9 juni
15.30 uur: ds. H.B. Knol - Heilig Avondmaal

17 juni Oosterkerk
1 juli Oosterkerk
5 aug Zuiderkerk

St. Joriskerk op de Markt

-

mevr. Bannink, Nijverheidsweg 69
dhr. Houwers, Vellegendijk 7
dhr. Hoopman, Vossenbultweg 2
fam. Onnink , Markerinkdijk 30
mevr. van Huet-Hupscher, Haartsestraat 90
mevr. Tolkamp-Ebbers, Tubantenstraat 104
m
 evr. Aalbers-Schoppers,
Varsseveldsestraatweg 9F
mevr. Luymes-van Asperen, Willemstraat 4
K
 leinschalig Wonen Hoge Veld,
Frankenstraat 89
fam. Griffioen, Dalweg 8
mevr. Wevers-ter Haar, Herenstraat 1C
mevr. Lensink-Hoftijzer, Boomkampstraat 19
fam. Hoftijzer, Veenhuisweg 9

Jezus vertelde vaak gelijkenissen. Gelijkenissen
zijn verhalen. Jezus vertelde die verhalen om iets
wat moeilijk was uit te leggen. De gelijkenis die
we in de kinderdienst horen gaat over een feest.
Met dit verhaal wilde Jezus iets vertellen over het
rijk van God. Dat is een wereld waarin liefde voor
elkaar en voor God het belangrijkste is. Het verhaal dat we horen is aan de ene kant een heel
vrolijk verhaal, een man nodigt mensen uit voor
een groot feest. Maar aan de andere kant is het
ook een beetje een verdrietig verhaal omdat
alle mensen die uitgenodigd zijn het veel te druk
hebben en geen tijd hebben om te komen. Maar
het feest moet doorgaan en daarom nodigt de
man mensen uit die eigenlijk nooit welkom waren,
maar bij deze man wel, zij mogen komen en met
hem eten. Het wordt een geweldig feest!
Ook deze kinderdienst belooft een groot feest te
worden en jullie zijn allemaal uitgenodigd! Bij een
feest hoort natuurlijk muziek en daarvoor zorgt
Young Company. Én bij een feest horen lekkere
hapjes en cadeautjes. In dit KerkVenster vinden
jullie hiervoor een tegoedbon. Maar maak je niet
ongerust: we hebben genoeg, ook als je geen
tegoedbon hebt. Want iedereen hoort erbij!!
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 27 mei

Zondag 27 mei

Zondag 27 mei

Zondag 3 juni

Zondag 3 juni

Zondag 3 juni

Zondag 10 juni

Zondag 10 juni

Zondag 10 juni

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. R. Faber
collecte:
Restauratiefonds
uitgangscollecte: Diaconie

10.00 uur: 	ds. M.J. Kooistra - LeF-dienst
en Heilig Avondmaal
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte:		
Diaconie (PBD)
uitgangscollecte: Jeugdwerk

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

Dienst in de andere twee kerken

10.00 uur: 	mevr. Heidi Ebbers Kinderdienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte:		Jaarproject KiA
‘Op zoek naar veiligheid’
uitgangscollecte: Diaconie

kinderdienst
thema:

feest!

10 juni 10.00 uur
zuiderkerk
Voorganger: Heidi Ebbers
Muziek: Young company

tegoedbon
Tegoedbon voor alle kinderen!
Bij inlevering van deze bon krijg je
een leuk cadeautje!
Kom daarom allemaal op 10 juni om
10.00 uur naar de Zuiderkerk
We maken er samen met Young
company een feest van!

Zie
pagina
19

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

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk Heilig Avondmaal
collecte:		Jaarproject KiA
‘Op zoek naar veiligheid’
uitgangscollecte: Diaconie

Nacht van Gebed in Aalten
Bid van 1 op 2 juni voor vervolgde christenen
in gebouw De Meiberg, Meiberg 23-1, Aalten
Wereldwijd worden miljoenen
christenen vervolgd omdat ze geloven
in de Here Jezus. Zij vragen keer op
keer om gebed. Om daaraan gehoor te
geven houdt Open Doors jaarlijks een
Nacht van Gebed op diverse locaties in
Nederland. Met opzet ’s nachts omdat
juist dan veel vervolgde christenen het
extra zwaar hebben. Bid mee!
Jummai uit Nigeria na een aanval op haar
dorp: ‘Elke avond zijn we bang dat we ’s nachts
wederom worden aangevallen. ’s Ochtends
dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming.’ Als christenen maken we deel uit van
hetzelfde Lichaam van Christus. Bidt u mee voor
uw broers en zusters zoals Jummai? Deze nacht
staan christenen centraal uit onder meer Nigeria,
Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië.
Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde
kerk van 1 op 2 juni in De Meiberg te Aalten.
De Nacht begint om 22.00 uur en duurt tot
02.00 uur. U kunt er ook voor kiezen om een deel

van de nacht mee te bidden. Schuif gerust aan!
Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde
christenen en ondersteunen we hen door gebed.
Neem voor vragen contact op met
B. Fles, lh.fles@kpnmail.nl.

Meer informatie: opendoors.nl/nacht
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

26 mei	mevr. T.C. Post-Altena
Manschotplein 13, 7121 BL
27 mei	mevr. H. Obbink-Wensink
Slaadijk 14, 7121 KD
27 mei	mevr. G.J. Jolink-Colenbrander
Steengroeveweg 1/A, 7122 LT
28 mei	mevr. J. Heinen-Kämink
Hoge Veld 105, 7122 ZP
28 mei	dhr. H.J. Arentsen
Oranjelaan 27/4, 7121 CA
28 mei	dhr. G.J.A.H. te Brake
Driessenshof 7, 7121 XT
28 mei	dhr. A. Grievink
Kostersweide 35, 7121 HH
29 mei	mevr. G. Hilt
Ludgerstraat 19/11, 7121 EG
29 mei	mevr. G.W. te Voortwis-Hoornenborg
Ludgerstraat 19/12, 7121 EG
29 mei	dhr. B.H. Klijn Hesselink
Welinkweg 6/A, 7122 PL
29 mei	mevr. B.W. te Paske-Neerhof
Hoge Veld 115, 7122 ZP
29 mei	mevr. A.G.W. Houwers-te Voortwis
Dinxperlosestraatweg 129/A, 7122 JM
30 mei	mevr. M.B. Groeneveld-Hoitink
Ludgerstraat 31/04, 7121 EG
30 mei	mevr. A.J. Boom-Lankhof
Sniedersweide 1, 7123 AJ
30 mei	mevr. A.G. Massink-van Keeken
Richterinkstraat 22, 7122 ZB
1 jun	mevr. E. Kaemingk-Houwers
Dalweg 45, 7122 BB
1 jun	mevr. G.W. Luijmes
Stationsstraat 30/3, 7122 AT
1 jun	mevr. M. Bunschooten
Hogestraat 74, 7122 BX
1 jun	dhr. H. Hoftijzer
Brethouwerweg 2, 7122 KG
1 jun	mevr. G.J. Wapsenkamp-Lammers
Varsseveldsestraatweg 14/C, 7122 CC
1 jun	dhr. G.B. te Winkel
Smitskamp 150, 7121 HL
2 jun	mevr. J.H. Lammers-Blekkink
Ludgerstraat 21/11, 7121 EG
3 jun	mevr. R. Huitink-Boland
Harberskamp 4, 7122 AX
3 jun	mevr. J.G. Hoftiezer-Kraaijenbrink
Kiefteweg 9, 7121 LX
3 jun	mevr. W.J. van Malsen-ten Have
Stationsstraat 67, 7122 AS
4 jun	mevr. J.B. Lensink-Hoftijzer
Boomkampstraat 19, 7121 EP
4 jun	mevr. A.G. Heijink-Walvoort
De Heurnseweg 3, 7122 LS
4 jun	mevr. A.J. Stronks-Voskuil
De Hoven 21, 7122 BJ
5 jun	mevr. H.J. Wensink-ter Maat
Kostersweide 44, 7121 HH
6 jun	mevr. J. Doeleman-ter Horst
Ludgerstraat 15/09, 7121 EG

6 jun	dhr. S.F. Zeilstra
Tubantenstraat 1, 7122 CN
6 jun	mevr. J.H. te Roele-Veldboom
Buninkdijk 6/A, 7121 LG
7 jun	mevr. J.H. van Baardewijk-Westerveld
Manschotplein 18, 7121 BM
7 jun	dhr. A.A. van Klompenburg
‘t Slaa 6, 7123 CV
8 jun	dhr. H. Tolkamp
Ludgerstraat 21/08, 7121 EG
8 jun	mevr. A.C. van Drie-Menke
Boomkampstraat 30, 7121 ER
8 jun	dhr. H. Eppink
Tubantenstraat 48, 7122 CS
9 jun	mevr. J.A. Huinink-Rutgers
Ambthuiswal 1/04, 7126 BC Bredevoort
9 jun	mevr. H. Schutte-Meinen
Geurdenstraat 2, 7122 CG
9 jun	mevr. G. Hoens-Breukelaar
Richterinkstraat 24, 7122 ZB
10 jun	dhr. E.M. Smilda
Ludgerstraat 59, 7121 EH
11 jun	mevr. J.W. Vreeman-Eppink
Admiraal de Ruyterstraat 109, 7122 WH
11 jun	dhr. J.H. Schutte
Geurdenstraat 33, 7122 CG
11 jun	mevr. Th.W. Rensink-Hogenkamp
Koeweide 30, 7121 EJ
12 jun	dhr. J.W. Bollen
Wehmerpad 7/03, 7121 DZ
12 jun	mevr. D. Klijn Hesselink-Bosman
Beeklaan 2, 7122 BH
13 jun	dhr. C.J. Rosmolen
Frankenstraat 89/01, 7122 ZS
14 jun	dhr. D.W. ter Haar
Servatiusstraat 17, 7121 EN
15 jun	dhr. D.W. te Mebel
Kreeft 19, 7122 TB
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

Wij wensen Joke, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe in deze moeilijke en verdrietige tijd.

Vakantie
Bij het verschijnen van dit KerkVenster is ds. Wim
Everts terug van vakantie. Indien nodig kunt u
een beroep op hem doen.
Met vriendelijke groet,
Jan Veldboom, scriba

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

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

Overleden
Op woensdagavond 16 mei is mevr. Alie (Adriana
Johanna Willemina Aaltjen) Meinen-Lensink overleden. Zij woonde aan de Varsseveldsestraatweg
16 H. Mevr. Meinen mocht een zeer hoge leeftijd
bereiken; ze is 99 jaar geworden.
In een dienst van woord en gebed, die gehouden
werd op 23 mei, hebben wij haar leven herdacht
en hebben we afscheid van haar genomen.
Daarna hebben we haar begraven op de Oude
Begraafplaats.
We wensen de familie Van de Put en haar verdere
familie veel sterkte toe nu zij hun lieve tante en
nicht moeten missen.

Zieken
Op moment van schrijven liggen er geen
gemeenteleden uit dit wijkgedeelte in het ziekenhuis. Wel zijn er mensen die ernstig ziek zijn en
voor wie geen behandeling meer mogelijk is. We
leven mee met hen en wensen hen en hun familie
veel sterkte en kracht van God.

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

Overleden
Op zondag 13 mei is in de leeftijd van 75 jaar
dhr. Gerrit Nijeboer overleden. Hij woonde aan de
Frankenstraat 83/01. Velen zullen Gerrit gekend
hebben als ‘timmerman Nijeboer’ van de Dinxperlosestraatweg 101. Zijn vrouw Joke woont
aan de Eligiusstraat 24. De afscheidsdienst en
begrafenis hebben plaatsgevonden op zaterdag
19 mei.

De komende week ben ik mee met een IKA
vakantieweek. Ik ben dan samen met een groep
gasten en vrijwilligers in de Imminkhoeve te
Lemele.
Dat betekent dat ik vanaf zaterdag 26 mei t/m
zondag 3 juni afwezig ben. In dringende situaties
kunt u contact opnemen met ds. Wim Everts.
Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

13
drs. Gerrie
Zemmelink

Netty Hengeveld

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

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

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

Ontmoetingsdag wijk Lintelo 2018
Overleden
Op zaterdag 29 april was de uitvaartdienst voor
mevr. Gerrie Wassink-Berkenbosch. Een in memoriam is elders in dit KerkVenster te vinden.
Op 1 mei overleed mevr. Dina van HaarlemDuenk, weduwe van Marinus van Haarlem. Zij
mocht 93 jaar oud worden. Zij woonde eerst op
de boerderij Het Paske, Romienendiek 9, daarna
jaren aan de Tubantenstraat 68 en het laatste
halfjaar in de Mariënhof in Lichtenvoorde. In dat
huis met zorg is zij rustig ingeslapen in het bijzijn van haar naasten. De uitvaartdienst was op
7 mei. Naast de lieve bijdrage van de achterkleinkinderen was er een ontroerend verhaal, verteld
door één van de onderduikers, door Dina ‘opgepast’. In deze dienst mochten ook Jezus’ woorden
klinken (Matteüs 11): ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal
ik jullie rust geven.’ Moge die rust en vrede ook
haar kinderen en overige familie troosten.

Woonsituatie
Veel ouderen wonen heel lang in hun eigen
huis, totdat het écht niet meer gaat. Het aantal
ouderen dat zorg behoeft, neemt toe. Door veranderingen in beleid voor het mogen wonen met
zorg moet men soms te lang blijven wonen, waar
dat eigenlijk niet meer verantwoord is. Noodgedwongen worden ouderen geplaatst buiten de
eigen woonplaats, omdat hulp en zorg niet langer
gemist kunnen worden. Maar de oude mensen
die ik in Aalten tref, hebben een zeer grote voorkeur te mogen blijven wonen in hun eigen dorp
om daar een passende plek met zorg te krijgen.
Vaak moet men wachten tot er plaats is. En zo
kan het zijn dat kwetsbare, oude mensen meer
dan eenmaal verhuizen moeten.
Hoe het gewaardeerd wordt als men dan toch
eindelijk terecht kan in een woning met zorg, verwoordt de heer Elferink, die al langer niet meer
zelfstandig kon wonen. Eerst op de Kattenberg,
dan naar Lichtenvoorde, dan helaas weer zelfstandig op de Kattenberg. En nu: een prachtige
benedenwoning aan de Geurdenstraat. Vol lof
spreekt hij over de vriendelijke zorg die altijd
voor hem klaarstaat, het gezellige contact bij de
koffie en de gezamenlijke maaltijd, lekker en echt
warm, de lichamelijke hygiëne waarmee steeds
geholpen wordt. Het praatje, even naar buiten!
Als ik me niet vergis bloeit een mens die vastliep
in zijn beperkingen hier weer helemaal op. Respect tonen en respect krijgen, hoe goed is dat!

Ziek
Voor de mensen die kampen met ziekte en grote
teleurstelling hopen wij op een wending ten
goede. Voor mensen die té veel gevallen van
ziekte en sterven in hun naaste kring moeten verwerken, bidden we om moed en kracht. Voor een
hoopvol resultaat van een behandeling zijn we
dankbaar. Want ook dat vindt plaats.
Een hartelijke groet van
Gerrie Zemmelink

Hierbij nodigen we u en jullie van harte uit voor
de wijkdag Lintelo op zondag 17 juni aanstaande.
Deze zal worden gehouden in het Kulturhus
Lintelo (Schooldijk 23).
Het thema van deze dag is ‘Samenwarken,
samenlaeven, dat hef nog heel wat um ’t lief’.
Hieruit kunt u dus al afleiden dat de viering van
deze dag in de streektaal zal worden gehouden.
Netty Hengeveld zal dit gedeelte voor haar rekening nemen. Muziekvereniging Advendo hebben
we bereid gevonden om de samenzang te begeleiden. Voor de kinderen verzorgt Heidi Ebbers
een eigen programma bij het thema.
De dienst begint om 09.45 uur, maar vroeg
opstaan wordt beloond, want als u vanaf 09.15
uur present bent, wordt u alvast een kopje koffie,
thee of limonade aangeboden. Na de dialect
viering is er opnieuw een koffiepauze, waarna we
door middel van verschillende (oud-Hollandse)
spelen zullen testen of u goed naar de over
weging hebt geluisterd.
Vanaf 12.30 uur wordt u een maaltijd aangeboden, waarna ds. Zeldenrijk de dag zal afsluiten.
Levert het vervoer een probleem op dan kunt
u contact opnemen met uw ouderling of
bezoekmedewerker.
Namens de voorbereidingscommissie,
Hans van Lochem, Albert Scholten,
Jan Gussinklo, Elly Aalbers, Heidi Ebbers,
Hendrik-Jan Zeldenrijk en Netty Hengeveld

Zieken
Verschillende mensen uit onze wijk zijn opgenomen of opgenomen geweest in het ziekenhuis.
Zo zal mevr. Rougoor-Hartemink, Molenstraat 5,
die al enige tijd ter revalidatie in Pronsweide verblijft, in week 21 geopereerd worden. We hopen
voor haar op een spoedig herstel.
Mevr. Krajenbrink-Fässler, Dalweg 16, die ook
al enige tijd in Pronsweide heeft doorgebracht,
heeft nu een appartement gekregen in de Vredensehof, woning 1/app. 73, Vredenseweg 81 E,
7101 LM Winterswijk. We wensen haar daar een
goede tijd toe.
Ook mensen die hier niet met name genoemd
willen worden, zijn opgenomen geweest of
hebben om andere redenen een zware tijd doorgemaakt. Iemand vertelde mij dat ze – ondanks
alles wat er niet goed ging in haar leven – in de
tuin zat en een merel hoorde zingen. Dat raakte
haar diep. Voor haar, en voor anderen die zich
getroost weten door het wonder van de schepping, dit gedicht van Rutger Kopland:

Een merel
Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker
je ligt te denken in de nacht
het raam staat open - er is iets
waarvan de vogel zingt
en je denkt aan wat je moet opgeven
er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol
met het zingen van die merel

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

Zelf ben ik na twee weken meivakantie weer heerlijk uitgerust. Mocht u behoefte hebben aan een
gesprek, schroom dan niet om mij per telefoon of
mail te benaderen.
Een hartelijke groet van
Netty Hengeveld

Overleden
Op 17 mei is overleden Jo Kuenen-Eppink, Eligius
straat 2/2, in de leeftijd van 89 jaar. Wij wensen
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods
nabijheid toe in hun verdriet en gemis.

Zieken
Op moment van schrijven (17 mei) verblijft in het
ziekenhuis in Winterswijk Henk Navis, Navisweg 6.

Vakantie
Wij zijn nog met vakantie t/m 3 juni. Indien nodig
kunt u contact opnemen met ds. Riemer Faber.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Wijk IJzerlo
Scriba: Henk Heusinkveld, Kruisdijk 12a,
tel. 0543-478752, h.heusinkveld@upcmail.nl

Uitnodiging wijkdag
Op 17 juni hopen we onze wijkdag te houden. Als
het goed is hebt u hiervoor inmiddels persoonlijk
een uitnodiging ontvangen of krijgt u deze binnenkort. Het thema is deze keer ‘Pluk de dag…!’.
Een commissie is al enige tijd bezig met de voorbereidingen en het belooft een afwisselend programma te worden. Vanaf 09.30 uur bent u van
harte welkom in de Zuiderkerk voor een kopje
koffie of thee. Om 10.00 uur is er een kerkdienst
waarin The Joysingers uit De Heurne meewerken.
De ochtend wordt vervolgd met een aantal gezellige en inspirerende workshops en andere activiteiten. Voor jong en oud is er wat te doen. Na een
lekkere lunch sluiten we om 13.00 uur de wijkdag
af. We hopen u te ontmoeten op zondag 17
juni! Mocht u niet kunnen komen, dan kunt u de
wijkdag meebeleven via kerkbeeld.

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

Overleden
Op 7 mei is overleden Reindina Aleida (Dien) te
Ronde-te Winkel, Koeweide 52. Zij was al langere
tijd ziek en is op haar 85e verjaardag in Hospice
De Lelie in Winterswijk gestorven. We wensen
haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
sterkte en Gods nabijheid toe in dit verlies.
Op 15 mei is overleden Grada Christina (Stien)
Lammers-Wevers, Ludgerstraat 29-01. Zij werd 94
jaar en laat dochter, schoonzoon en kleinkinderen
na. Ook hen wensen we sterkte en Gods nabijheid
toe nu ze hun moeder, schoonmoeder en oma
moeten missen. Elders in dit kerkblad staat van
haar een in memoriam.

Zieken
Egbert van Ewijk, Möllenes 2, moet binnenkort
een operatie ondergaan in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Ook Bert Helmink, Keizersweg
45, moet binnenkort een operatie ondergaan. Hij
wordt geopereerd in het ziekenhuis in Almelo. We
wensen hen beiden, maar ook de andere zieken in
onze wijk moed en kracht toe.

Jubilea
Op 19 mei waren Egbert en Marja van Ewijk,
Möllenes 2, 25 jaar getrouwd.
Op 29 mei hopen Derk en Diny Veerbeek,
Westendorpweg 3, 50 jaar getrouwd te zijn.
Zij vieren dit op 1 juni a.s.
En op 4 juni hopen Eward en Lianne Lammers,
Sniedersweide 64, hun 25-jarig huwelijksjubileum
te vieren.
Een hartelijke felicitatie voor alle drie jubilerende
echtparen!

Wisseling van de wacht
Na 12 jaar trouwe dienst zijn Harm en Sylvia
Hoftiezer, Nijverheidsweg 119, gestopt als
ouderling. In de vergadering van ons pastoraal
wijkteam begin mei hebben we afscheid van
hen genomen. Sylvia wil gelukkig doorgaan als
bezoekmedewerker in sectie 7, waarin zij altijd
gewerkt heeft. Zij volgt tevens ook Harm op als
sectiecoördinator van die sectie. Ook Harm stopt
niet met het werk voor de kerk. Na jarenlang voorzitter te zijn geweest van ons pastoraal wijkteam
en klankbordgroep wordt hij in oktober bevestigd als kerkrentmeester. Hij volgt daar Jan van
Schijndel, Kruisdijk 21c, op als voorzitter. En Jan
van Schijndel - u raadt het al - wordt dan voorzitter van ons pastoraal wijkteam en klankbordgroep. Heel fijn dat dit allemaal zo geregeld kon
worden. We willen Harm, Sylvia en Jan hartelijk
bedanken voor hun trouwe inzet voor het werk
van onze kerk!

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

Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
Ds. Riemer Faber

De toekomst van uw agrarisch bedrijf
We zijn als Stichting DHA (Diaconale Hulp
verlening Aalten) betrokken geweest bij de
voorbereiding van een nieuw project van
de gemeente Aalten gericht op agrariërs.
Stapeling van regelgeving, aanhoudende
druk van kritische organisaties en veeziekten hebben de afgelopen jaren veel onzekerheid, frustratie en verdriet gebracht in
de agrarische sector. Het sociale isolement
waarin boeren en boerengezinnen kunnen raken door financiële en relationele
problemen is een verborgen probleem.
De gemeente Aalten start een project om
boeren te helpen. Wij willen dit project
ondersteunen door onze kerkleden, waarvan sommigen ook agrariërs, zoveel mogelijk te informeren over dit project.
Op 6 juni a.s. gaat een bijzonder project
van start. Dit project is opgezet en gefinancierd door de gemeente Aalten en is voor alle
boeren. Ze doet dit omdat ze zich realiseert dat
er veel speelt in de sector en ziet hoe belangrijk
de agrarische sector is. Zij wil met dit project de
boeren een concreet aanbod doen waarvan in
andere gemeenten gebleken is dat dit gewaardeerd wordt en mensen verder helpt.
Alle boeren binnen de gemeente Aalten krijgen
de mogelijkheid om met een onafhankelijk
agrarisch coach te praten over hun bedrijf. Het
is geen nieuwtje dat er veel speelt in de agrarische sector. Dit maakt dat het onzekere tijden
zijn.
Welke kant gaat het uit? Kan ik met alle nieuwe
eisen en regels nog wel een rendabel bedrijf
voeren? En kan het dan ook nog zoals ik het
zelf wil? Is uitbreiden nu wel verstandig? Of
niet? Of verbreding met een nieuwe activiteit?
Wat doe ik met leegstaande schuren? En wat
als er asbest op ligt? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mij als persoon, of voor ons
als gezin?

Deze, en veel meer, vragen kunnen aan de orde
komen in dat gesprek, dat overigens 100%
vertrouwelijk is, en bij u aan de ‘keukentafel’
gehouden wordt. In de praktijk is de ervaring
dat het prettig is om een keer met een onafhankelijk persoon de zaken rond het bedrijf
door te spreken.
Mocht na het gesprek naar voren komen dat
het wenselijk is om samen verder te werken aan
bijvoorbeeld een toekomstplan, of het oplossen
van specifieke vragen of problemen dan is een
vervolgtraject mogelijk.
Het team van onafhankelijk agrarisch coaches
bestaat uit vier goed opgeleide en gemotiveerde zelfstandige professionals. Ze kennen de
Achterhoek en de agrarische sector, maar zijn
niet verbonden aan een bedrijf of organisatie.
En hebben daar dus ook geen belangen in. Fijn
om te weten!
Het project gaat van start met een startbijeenkomst op 6 juni van 19.45 uur tot 22.00 uur in
’t Noorden. Alle boeren uit de gemeente Aalten
zijn welkom. Wij ontmoeten u daar graag.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?
Neem dan contact op met:
•G
 emeente Aalten (gemeente@aalten.nl
of tel. 0543-493333,)
• Monique te Kiefte: (info@tekieftecoaching.nl
of tel. 06-5388 2433)
We hopen u binnenkort te ontmoeten.
de coaches:
Monique te Kiefte, Rob Huinink,
Wim Korsten en Lizanne Roeleven.

Diaconale Hulpverlening Aalten
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De pen opgepakt

Over de onrust van de bankzitter
Ik las in KerkVenster dd. 4 mei iets wat ik niet
had kunnen bedenken: Onrustig worden omdat
iemand anders op je vaste plekje zit in bijv. de
Oude Helenakerk, terwijl je op die morgen zelf
naar de Oosterkerk bent gegaan en daar op
je andere eigen plekje zit … Dramatische conclusie: als straks een kerk verkocht gaat worden
bestaat daar mijn vaste plaats zelfs helemaal niet
meer .... ! En dat zal dan toch gaan gebeuren.
‘Er is zelfs sprake van een stroomversnelling’
(citaat). Nog een citaat van de bankzitter: ‘Voor
mij is het soms een draaikolk waarin kostbaarheden opeens verdwijnen …’

En van die omschrijvingen word ik (leeftijds
genoot van de bankzitter?) op mijn beurt nou
echt onrustig. Want hier wordt het kerkbestuur
ernstig tekort gedaan. Er is geen sprake van een
stroomversnelling, geen draaikolk waarin kostbaarheden opeens verdwijnen. Er is steeds via
KerkVenster en inspraakavonden stap voor stap
informatie gegeven over de stand van zaken.
We hebben als kerkleden de ontwikkelingen dus
kunnen volgen.
Dat heeft de bankzitter kennelijk niet gedaan …
Dat is jammer want hij dreigt nu onterecht
onrust te zaaien. Gelukkig schrijft hij: ‘We zullen

er ongetwijfeld nog regelmatig iets over horen
en lezen.’ Dat wij er als gemeenteleden ook nog
iets over mogen zeggen, is zijn wens. Prima! Maar
er is geen keus! Het is gewoon onbetaalbaar om
drie gebouwen als traditioneel kerkgebouw te
onderhouden.
Dan gaat hij verder, hij meent: ‘… Dat we er
(als gemeenteleden) uiteindelijk zelf over mogen
beslissen wat er met onze kerken gebeurt!’ …
Daar gaat hij te ver, want de besluitvorming ligt
bij het kerkbestuur. De zorgvuldige procedure
krijgt zijn vervolg.
En wij wachten in spanning af. Niet ‘Met een
gevoel van onrust‘ zoals boven het artikel van
4 mei, maar wel met vertrouwen in het door ons
gekozen kerkbestuur.
……. niet anoniem!
Rinus van Dommele

Nieuwe synodevoorzitter Saskia van Meggelen

‘Durf te formuleren waar je voor staat’
Op 9 maart werd ds. Saskia van Meggelen verkozen tot nieuwe preses van de
generale synode. Ze wil bijdragen aan een vrijmoediger spreken over het geloof.
‘Verwoorden waarom het geloof belangrijk is, is essentieel als we het willen
doorgeven aan een nieuwe generatie.’
U begint op een bijzonder moment aan deze
nieuwe baan: de belangrijkste besluiten in
het proces ‘Kerk 2025’ zijn net genomen.
Hoe kijkt u naar dit proces?
‘Toen ik tussen 2007 en 2012 lid was van de
generale synode, werden de contouren van Kerk
2025 al een beetje zichtbaar. Het werd duidelijk dat er een andere koers gevaren zou gaan
worden. Nu gaat het opeens heel snel, en ik kan
me voorstellen dat sommige mensen wat koudwatervrees hebben. De komende tijd moeten we
zien hoe alles gaat werken: de grotere classes,
de nieuwe classispredikanten, de maatregelen
die we nemen om de mobiliteit onder predikanten te bevorderen. Het is belangrijk om alles
goed te monitoren, en te ondervinden hoe dit in
de praktijk werkt. Er zullen ongetwijfeld dingen

‘We zijn als kerk door
de liefde van God
aan elkaar gegeven’
naar voren komen die anders uitpakken dan van
tevoren was bedoeld, dan moeten we wat bijsturen. Ik zie dat er vertrouwen teruggewonnen
moet worden. Sommige mensen ervaren vervreemding in hun eigen kerk, rouwen om wat
er niet meer is. Daarom is het belangrijk dat we
soms een beetje maat houden met onze vernieuwingsslag. Ik wil zo veel mogelijk rekening houden
met iedereen. Al kan dat niet altijd: soms moet je
even doorpakken, om stilstand te voorkomen.’

Bron: Woord&Weg mei 2018 – www.pkn.nl

Waar wilt u zich in de komende jaren
in het bijzonder voor gaan inzetten?
Ik zou heel graag willen dat we wat meer vrijmoedigheid krijgen om te spreken over ons geloof,
dat we leren spreken over wat ons beweegt. In
mijn eigen wijkgemeente in Breda hoor ik van
veel mensen dat het geloof belangrijk voor ze is.
Maar persoonlijk kunnen verwoorden waarom het
geloof belangrijk is, dat is nog best een stap. En
dat is wel heel belangrijk als we het geloof willen
doorgeven aan de volgende generatie. We kunnen
wat dit betreft iets leren van de krijgsmachtpredikanten. Zij werken vaak met jonge mensen die
helemaal geen binding hebben met het geloof.
Toch hebben ze manieren gevonden om in de
‘taal van deze tijd’ het gesprek aan te gaan
over geloof en zingeving: ze spreken woorden
die werelds zijn, maar toch inhoudelijk. Ik hoop
dat we hun geluid een wat steviger plek kunnen
geven, door predikanten en geestelijk verzorgers
van het categoriaal pastoraat in de classes onder
te brengen.’

Hoe belangrijk is de taal
die we spreken als kerk?
‘We hebben een eigen manier van spreken, een
eigen manier van vieren, en het is goed om dat
‘geheim’ te koesteren. Het is niet erg dat mensen,
als ze net met het geloof in aanraking komen,
de taal van het geloof moeten leren verstaan.
Maar aan de andere kant is het ook goed om de
mensen uit de buurt te verstaan, te weten wat er
leeft. Ik vind de kerk soms wat elitair geworden.
Dat is jammer, want ik zou willen dat mensen uit
alle lagen van de bevolking zich thuis voelen in de
kerk. De taal die we spreken is dus heel belang-

rijk. Maar dat betekent niet dat we onze identiteit moeten verloochenen, juist niet. Durf als
gemeente te formuleren waar je voor staat!’

De Protestantse Kerk profileert zich als
‘vindplaats van geloof, hoop en liefde’.
Wat betekenen die woorden voor u?
‘Eigenlijk vind ik de werkwoorden nog belangrijker: geloven, hopen en lief-hebben. Geloven
gaat voor mij niet alleen over mijn persoonlijke
relatie met de Heer, maar ook over mijn manier
van in het leven staan. Hopen - in de christelijke
zin - gaat niet over onzekerheid, maar over zekerheid: er staat iets uit in de toekomst, en daar strek
je je naar uit. Ik heb in mijn leven ervaren: als je
weet dat God bij je is, kun je nog zo diep zitten,
maar je komt er weer uit. En liefhebben… Als je
beseft hoe groot de liefde van God voor jou als
mens is, wordt je zelf ook een liefdevol mens. Als
je jezelf opgenomen voelt in liefde, besef je dat
anderen dat ook zijn, en dat je dat met elkaar
deelt. We zijn als kerk door de liefde van God aan
elkaar gegeven.’

U ervaart ook liefde voor de kerk?
‘Ja, de kerk is zo ontzettend waardevol. Ik heb me
er altijd thuis gevoeld: de kerk is voor mij een soort
moeder. Daarom wil ik eraan bijdragen de kerk te
koesteren en te bewaren voor de toekomst. Ook
als er dingen veranderen, gaat God met ons mee.
‘Ik ben erbij’ is zijn belofte.’
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In memoriam
Johanna Aleida
Veldboom-Grevink

Dina WassinkBerkenbosch

Jeroen de Bruijn

geboren
20 juni 1941
overleden
22 april 2018

~Jo~
Geboren
10 september 1929
Overleden
10 april 2018

geboren
8 november 1998
overleden
18 april 2018

Overal waar mevr. Veldboom-Grevink woonde in
Bredevoort was ze ongeveer een steenworp afstand
van de St. Joriskerk verwijderd. Daar werd ze
gedoopt, is ze getrouwd en heeft ze haar kinderen
ten doop gehouden. Daar namen we afscheid van
haar. Als kind woonde ze met haar familie naast
het gebouw van de Coöperatie in de Landstraat. Ze
groeide op in een gelovig gezin en gaf dat ook door
aan haar kinderen, die elke zondag naar de kerk
moesten. In de opvoeding trok mevrouw Veldboom
één lijn met haar man, maar zij vertegenwoordigde
meer de zachte kant van de opvoeding.
Na haar trouwen woonde ze aan de Ambthuiswal.
Zij had daar een manufacturenzaak aan de voorkant, de C&A van Bredevoort, en een tabakswinkel
in de keuken. In de keuken was er altijd gelegenheid
voor een kop koffie. In de familie Veldboom gingen
er acht gehaktbakken uit een pond gehakt. Nam je
een vriendje of vriendinnetje mee naar huis, dan
deelde je je gehaktbal gewoon. Iedereen was altijd
welkom om mee te eten. Voor het eten werd aan
tafel het Onze vader hardop gebeden en vader
wees aan wie het die dag zou bidden. Mevr. Veldboom was altijd bezig. Ze heeft voor veel mensen
gezorgd. Ze was samen met haar moeder mantelzorger voor zus Gerry. Vanzelfsprekend nam zij de
zorg voor haar op zich toen haar moeder overleed.
Haar schoonmoeder heeft een tijd bij haar in huis
gewoond. Haar man werd ziek en moest verpleegd
worden. Verder waren daar nog zes kinderen en het
vrijwilligerswerk voor de muziek, waar haar man
voorzitter van was. Ze deed het allemaal graag
en met liefde. Ze hield van mensen om zich heen,
gezelligheid.
Er waren moeilijke periodes. Zoals tijdens de ziekte
van haar man, die ze eerst thuis verzorgde en later
uit handen moest geven, toen hij in Pronsweide
verbleef. Zwaar was het toen een paar van haar
kinderen gingen scheiden. Ze vroeg zich af of zij
niet iets verkeerd gedaan had. Toen meer kennissen
hetzelfde overkwam, wende ze eraan, en zette ze
haar hart open voor nieuwe partners. Ze genoot
van de familiedagen met alle kinderen, klein
kinderen en achterkleinkinderen. Dat was de tijd
dat ze in de Aalterpoort woonde. Toen brak ze haar
heup en kwam er als complicatie na de operatie
verwarring bij. Dat is nooit meer helemaal overgegaan en na een tijdje in Terborg kwam ze vijf jaar
geleden in den Esch. Haar zus Gerry woonde daar
ook. De laatste jaren moest ze stukje bij beetje
steeds meer inleveren. Mensen van vroeger waren
soms meer reëel dan bezoekers. Ik hoorde dat ze
vroeger een statige vrouw was. Ik kende haar voornamelijk als een heel lief iemand. Ze was gelovig
tot op het laatst en bezocht de kerk- en zangdiensten in den Esch.
Wij wensen haar familie en allen die haar warme
persoonlijkheid zullen missen heel veel sterkte toe
bij het gemis.

Op de avond van woensdag 18 april kwam het
schokkende bericht dat Jeroen was verongelukt.
Op een onbewaakte spoorwegovergang kwam zijn
auto in botsing met een trein. Hij was op weg naar
zijn vrienden om hen de auto, die hij nog maar
kortgeleden had gekocht, te laten zien. Hij was zo
blij met zijn eigen auto, een Golf Cabrio.
Die avond zaten zijn vrienden tevergeefs op hem
te wachten en toen het bericht kwam van een
auto-ongeluk werd het bange vermoeden werkelijkheid dat het om Jeroen ging.
Jeroen is slechts 19 jaar geworden. Een jongen die
midden in het leven stond en kon genieten van de
goede dingen in zijn leven. De toekomst lag voor
hem open.
Hij was geliefd bij zijn families, zijn vrienden, zijn
schoolkameraden, op zijn stageplek en in de buurt.
Toen Jeroen twee jaar was werd hij opgenomen in
het gezin van Jan en Greetje van Eerden, waar hij
een warm thuis vond. Hij groeide op met zijn twee
zussen, Gerdienke en Elise en broer Marijn.
Jeroen zat in het tweede jaar op het AOC in
Doetinchem, waar hij had gekozen voor de loon
werkersopleiding. Het werken met grote machines
was helemaal zijn ding. Hij liep stage bij de werktuigenvereniging Barlo en had het hier erg naar
zijn zin. Voor het volgende schooljaar had hij ook
al een stageplek geregeld.
Nog maar kort geleden was hij met school op
werkweek in Praag. Enthousiast was hij hiervan
thuisgekomen.
Jeroen was een sociale jongen en had veel contacten. Vooral de vriendengroep van het hok CHV
Barlo was voor hem heel belangrijk.
Jeroen was verknocht aan Aalten en voelde zich
hier geworteld. Dialect sprak hij als de beste.
Jeroen was snel tevreden, kon gemakkelijk zijn en
op een losse manier met de dingen omgaan. Maar
hij had ook diepgang en dacht over de dingen na.
Op woensdag 25 april hebben we in de Zuiderkerk een dienst gehouden om Jeroen te gedenken.
Velen waren er om afscheid van Jeroen te
nemen en zijn beide families te steunen met hun
aanwezigheid.
Voor Jeroens beide families zal het nooit meer
worden als toen Jeroen nog bij hen was. We
wensen zijn (pleeg)ouders, broers en zussen, zijn
grootouders, naaste familie en vrienden en allen
die veel verdriet hebben om het overlijden van
Jeroen veel kracht toe in dit onbegrijpelijke verlies.

Als meisje uit Almen van goed 20 jaar leerde
zij Ben, haar toekomstige man, kennen. Op een
toneeluitvoering in Almen zag Dina toen Ben.
En vanaf dat moment zou er een leven voor hen
samen ontstaan. Niet zo gemakkelijk nog in die
dagen met die afstand. Maar beiden kozen voor
elkaar.
Zij was spontaan, deed wat in haar hart opkwam.
Zo nam ze haar beslissingen. Dat leidde wel eens
tot problemen. Zo, dat ze een aantal keren moest
worden opgenomen. Moeite om zich staande te
houden. Maar niets kon tussen hen beiden komen.
Zij was een vriendelijke, toegewijde vrouw, altijd
tot helpen bereid.
Het grootste deel van haar leven woonde ze met
haar man Ben in de Oosterkerkstraat op nr. 4.
Samen de gezellige plek voor nichtjes en overige
familie. Zij straalde een aantrekkingskracht uit op
alle kinderen, die er dan ook graag kwamen. Dina
en haar man, meer dan 50 jaar samen, ook als
kerkgangers.
Maar in de laatste jaren kon dat niet meer.
Gerrie had steeds meer de hulp en de nabijheid
van anderen nodig. Haar man was de eerste die
klaarstond, maar er kwamen tijden dat ook dat
niet meer kon. Twee jaar geleden moest Ben vanwege hartproblemen opgenomen worden. Broer
en nichtje stonden klaar om bij Gerrie te blijven
en lieten haar niet alleen. Maar de woonsituatie
moest veranderen.
Zo kreeg Gerrie een woonplek aan de Frankenstraat. Een plek met de hulp en bescherming
die ze zo nodig had. Vanuit zijn nieuwe plek
aan de Geurdenstraat bezocht Ben haar. Enkele
maanden geleden maakte Gerrie een nare val.
Ze brak haar heup en werd daaraan geholpen.
Maar ze knapte maar niet op, ging achteruit. Op
de 22e april moest zij het leven achter zich laten.
Gelukkig kon haar man tot in het laatste uur bij
haar zijn. Trouw, in goede en kwade dagen, in
voorspoed en in tegenspoed.
Met woorden uit Filippenzen: ’Laat iedereen u
kennen als vriendelijke mensen. Wees over niets
bezorgd maar vraag God wat u nodig hebt en
dank hem in al uw gebeden’ en uit Psalm 139:
‘Wonderlijk, zoals u mij kent, het gaat mijn begrip
te boven’ stonden wij bij haar leven stil.
Een door God gekend mens is zij, al sprak ze
zelden over geloofszaken. Want er zijn dingen die
immers zo vanzelfsprekend zijn. We wensen Ben
troost en vrede toe. Met zijn schat, nu onzichtbaar, maar voor altijd in zijn hart.

ds. Wilma Onderwaater

Gerrie Zemmelink

De meisjesnaam van mevr. Veldboom-Grevink was
in het vorige KerkVenster verkeerd weergegeven,
excuses daarvoor.
ds. Ada Endeveld
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Grada Christina
Lammers-Wevers

Johanna Christina
Kuenen-Eppink

~ Stien ~

- Jo -

Geboren:
1 september 1923
Overleden:
15 mei 2018

Geboren:
27 augustus 1928
Overleden:
17 mei 2018

Stien Wevers werd op 1 september 1923 geboren.
Ze was de tweede in een gezin van dertien kinderen. Zoals in die tijd gewoonte was ging ze
na haar lagere schooltijd in betrekking. Ze ontmoette Jan Lammers en in 1954 trad ze met hem
in het huwelijk. Ze gingen wonen aan de Hoge
straat, waar hun dochter Hannie werd geboren.
Kort daarna verhuisden ze naar de Vondelstraat,
waar ze heel lang gewoond heeft. Haar man
werkte bij de Landbouw en zelf was ze lange tijd
werkster in het gezin van het hoofd van de Openbare Basisschool. Stien Lammers was een vrouw
die van gezelligheid hield. Ze mocht graag praten,
maar liever niet over zichzelf. Als het te dichtbij
kwam veranderde ze vaak van onderwerp. Haar
grootste hobby was AZSV. Jarenlang heeft ze
geholpen in de kantine met o.a. thee zetten voor
de voetballers. En toen ze daarmee stopte was ze
tot op hoge leeftijd bijna elke zaterdagmiddag
wel op het voetbalveld te vinden, ze had een
eigen plekje op de tribune. Ook de buurtvereniging van de Vondelstraat kon altijd trouw op haar
rekenen. Met het Volksfeest hielp ze met het versieren van de wagen voor het bloemencorso. Toen
haar man met de VUT ging mochten ze graag
samen fietsen. In 1996 kwam hij heel onverwacht
te overlijden. Dat was een moeilijke tijd, maar ze
sloeg zich er goed doorheen. Ze was altijd geïnteresseerd in het wel en wee van haar dochter
en schoonzoon en de kleinkinderen. Met regelmaat kwamen ze haar opzoeken en af en toe
waagde ze ook zelf de overtocht naar Engeland.
Ze was ook heel blij met alle mensen die naar
haar omkeken en haar hielpen. Toen het thuis
niet goed meer ging verhuisde ze naar de Stege
manhof, waar ze zich thuis voelde en genoot van
het contact met de andere bewoners en het uitzicht dat ze had. Ze belde elke week met haar
dochter. Vaak op de zaterdagavond, want dan
kon er gelijk ook nog even over de verrichtingen
van het eerste elftal van AZSV gesproken worden.
Ze vond het altijd weer wonderlijk en vreemd dat
haar dochter in het ‘verre’ Engeland de uitslag
soms al eerder wist dan zijzelf. Ze was eigenlijk
nooit ziek, maar ging de laatste tijd lichamelijk
en geestelijk achteruit. Ze verhuisde naar de verpleegafdeling van Beth San, waar ze uiteindelijk toch nog vrij onverwacht is overleden. In het
vertrouwen dat ze in Gods liefde is opgenomen
hebben wij haar leven herdacht. We wensen haar
dochter, schoonzoon en hun kinderen sterkte
en Gods nabijheid toe in het verwerken van dit
verlies.
ds. Riemer Faber

Jo Eppink werd op 27 augustus 1928 geboren
aan de Grevinkweg in een gezin van drie kinderen.
Zij was de jongste. Haar vader was slager en haar
twee broers werden uiteindelijk ook slager. Na
de lagere school ging zij werken in de winkel aan
de Dijkstraat, waar ze inmiddels woonden. Daar
maakte ze ook de oorlog mee en dat was een
spannende tijd. In de slagerij hadden ze beneden
Duitsers en boven onder
duikers, waaronder
Joden. Jo bracht in die tijd verzetsblaadjes rond
en soms bracht ze ook onderduikers naar een
ander schuiladres.
Begin jaren ’50 leerde ze Freek Kuenen kennen.
In 1954 zijn ze getrouwd. Ze kwamen te wonen
aan de Boomkampstraat, waar hun beide zonen
Eddy en Wiljo werden geboren. Jo was een echte
moeder, ze regelde alles in het gezin. Ze was
warm en belangstellend en ook gastvrij, het was
bij haar vaak een zoete inval.
In 1973 werd Jo geopereerd aan haar hart. Dat
was een spannende tijd. Haar moeder was op
56-jarige leeftijd overleden en zij droeg altijd de
angst bij zich dat ze zelf ook vroeg zou sterven.
Gelukkig ging het goed en herstelde ze. In 1977
verhuisden ze naar de Wehmerstraat. En in 1989
gingen ze in de Willem Barendszstraat wonen.
Daar kwam haar man in 1999 te overlijden. Jo
probeerde dapper door te gaan, maar ze heeft
het er wel erg moeilijk mee gehad. Soms waren er
de ‘waarom-vragen’, maar ze had toch ook altijd
weer steun aan haar geloof.
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
waren heel belangrijk voor haar. Ze genoot er
van en kon er hele verhalen over vertellen. Voor
de klein
kinderen was ze een echte spelletjesoma. Jo had veel contacten, ze was bezoek
medewerker voor de Zonnebloem en ging naar
het Proathuusken.
Maar het liefst had ze nog dat de mensen bij haar
thuis kwamen. Toen het allemaal wat minder ging
verhuisde ze naar de Eligiusstraat. Daar heeft ze
altijd met veel plezier gewoond. Ze was er heel
gelukkig. Alhoewel ze lichamelijk achter
uitging
bleef haar geest tot aan het einde toe helder. Ze
had nog graag 90 willen worden, maar besefte
dat ze sterven zou en kon er zich ook aan overgeven. ‘Ik vertrouw erop dat mijn huisje klaar is’,
zo zei ze. In dat vertrouwen hebben wij afscheid
van haar genomen.
We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte en Gods nabijheid toe nu zij
zonder hun moeder en oma verder moeten.
ds. Riemer Faber

Aannemen dat
God bestaat
Op een dag,
die bij het
leven hoort,
blijft het heden
stilstaan en
was gisteren
de laatste
volle aardse dag.
Het leven
blijkt dan
vergankelijk.
Gisteren was er
nog een ademhaling,
vandaag heerst
opeens de dood;
dan is er enkel stilte.
God is er voor ons,
levend of dood.
Bij Hem is elke dag
een nieuw begin in
het aardse of hemelse
leven van een mens.
Geloven dat er leven
is na de aardse dood.
Dat is onvoorwaardelijk
aannemen dat God
in uw en ons leven bestaat.

Klaas van Eijbergen

Bron: www.gedichtensite.nl
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Eén groot gezamenlijk orkest in Barlo

Verenigingen

Zaterdag 2 juni staat het gezamenlijk concert van de Aaltense muziek

’t Praothuusken

verenigingen op de agenda. Met alle deelnemende muzikanten wordt er

Elke woensdag van 15.00-17.00 uur
in zaal 1 van de Zuiderkerk.

muzikale avond te worden waar samen musiceren centraal staat.

Woensdag 30 mei hebben we een gezellige
middag met meerdere jarigen. Johan Scholl komt
met stukjes die opgeschreven zijn door zijn vader.
Op 6 juni komt dhr. Langwerden vertellen over
uilen in Oost Nederland.
13 Juni is het weer tijd voor de spelletjes.
Wilt u graag opgehaald en thuisgebracht worden,
bel dan Dien Scholten, tel. 0543-476042. U bent
van harte welkom.
Namens de werkgroep
Lidy Heusinkveld, tel. 0543-475657

Ieder jaar wordt er een gezamenlijk concert
gegeven door de Aaltense muziekverenigingen.
Dit jaar is Christelijke Muziekvereniging Excelsior uit Barlo de organiserende muziekvereniging. Alle leden van de orkesten uit de gemeente
Aalten zijn uitgenodigd om mee te doen. Excelsior heeft ervoor gekozen om voor dit concert
samen één groot orkest te vormen met alle
deelnemende muzikanten en op deze manier
de nadruk te leggen op het samen musiceren
en zo een prachtig programma neer te zetten.
Er zullen muzikanten deelnemen van de Eendracht uit Aalten, Aaltense Orkest Vereniging,
Crescendo IJzerlo, Advendo Lintelo, DeMB en
Excelsior Barlo. Het belooft een bijzonder orkest
te worden met muzikanten uit zowel fanfare als
harmonie, onder leiding van Henk Jan Radstaak.
Het programma voor deze avond is in samenwerking met de verschillende verenigingen tot stand
gekomen. Hierdoor is het programma afwisselend
en voor een breed publiek toegankelijk.
U bent allen van harte welkom op zaterdag 2
juni om 20.00 uur bij CWV Barlo, Lichtenvoordsestraatweg 91. De toegang voor deze avond is
gratis.

Passage
woensdag 30 mei
om 20.00 uur in de Zuiderkerk
Deze avond is de slotavond van het Passagejaar
en wordt verzorgd door de dames van Lintelo.
Het programma is een verrassing.
Allemaal van harte welkom.
het bestuur

De Soos
Elke dinsdagmiddag is er een gezellige
middag in gebouw Elim, iedereen is daar van
harte welkom. Er wordt gekaart, gerummi
kubt of er worden andere spelletjes
in verschillende groepjes gespeeld. Heeft u
interesse, kom gerust een kijkje nemen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Wilt u eerst meer informatie, bel dan even
met Jannie Heersink, tel. 0543-471084.

één groot gezamenlijk orkest gevormd. Het belooft een bijzondere,

• Op zondag 27 mei om 19 uur is er een
Kom-dienst in de Zonnebrinkkerk te Winterswijk. Ds. Paul Wansink uit Dordrecht gaat deze
dienst voor.
Het thema is ‘God maakt vrij!’. Muzikale
medewerking komt van de PGW-band.

Stichting
Restauratiefonds
Zondag 27 mei 2018

F I E T S T O C H T
Start: Sondernweg 1A (Juust bouw) Aalten tussen 12.30 – 14.00 uur

Verrassend mooi fietsen in de Nederlands-Duitse grensstreek!
Er zijn twee prachtige fietsroutes uitgezet.
Op de twee pauzeplekken kunt u genieten van een hapje en/of drankje.
U kunt kiezen uit twee routes: ± 20 km of ± 30 km
Uw vrije gift bij de start, ten bate van ons Restauratiefonds,
is van harte welkom.

Wij wensen u alvast een heel fijne tocht!
Bestuur Stichting Restauratiefonds
Secretariaat: dhr. H.J.W. Veldhuis ,Hogestraat 104, 7122 BZ Aalten
Tel. 0543 472543 (M 0650 804060), srfharm@hotmail.com
www.restauratiefondsaalten.nl

GEZAMENLIJK
CONCERT
WANNEER

2 juni 2018
aanvang 20:00 uur
WAAR

CWV Barlo

Lichtenvoordsestraatweg 91
7121 RD Aalten

Excelsior Barlo• Advendo Lintelo • Aaltense orkest
vereniging • Demb • Cresendo Ijzerlo • Eendracht Aalten

WWW.EXCELSIORBARLO.NL
WWW.FACEBOOK.NL/EXCELSIORBARLO

EEN CONCERT
VOOR ALLE
MUZIEKLIEFHEBBERS
OP DEZE AVOND
KUNT U
LUISTEREN
NAAR EEN
SAMENGESTELD
ORKEST VAN CA.
100 PERSONEN
UIT DE DIVERSE
AALTENSE
VERENIGINGEN
EEN AVOND MET
EEN
GEVARIEERD
PROGRAMMA
TOEGANG
Vrije Gift

•O
 p donderdag 21 juni is er in Harreveld een
wandeling voor de seizoenen, georganiseerd
door de parochie Sint Ludger. De wandeling
gaat over de kerkpaden rond Harreveld en ook
over het kerkhof langs de unieke statiemuur,
duur circa 1,5 uur. Wij komen om 19.30 uur
samen in het parochiecentrum. De vergoeding bedraagt € 5,00 p.p. Aanmelden kan via
harreveld@sintludger.nl of bij Vincent Bokkers,
tel. 06-55 83 13 70.
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Doecathechese

COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

Bij de kerk denken we al gauw aan de diensten op
zondag, maar de kerk is (en doet) veel meer. Juist
in de kerk zijn we er om naar elkaar om te zien
en elkaar te helpen. Om dit handen en voeten
te geven hebben vier jongeren zaterdagavond
5 mei geholpen met de (voorbereidingen van) de
broodmaaltijd op de Stegemanhof. Het was een
geslaagde avond. Jongens en meiden, nogmaals
bedankt voor jullie hulp en wie weet tot een
volgende keer!

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,

tegoedbon
Tegoedbon voor alle kinderen!
Bij inlevering van deze bon krijg je
een leuk cadeautje!
Kom daarom allemaal op 10 juni om
10.00 uur naar de Zuiderkerk
We maken er samen met Young
company een feest van!

Hé!

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

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 2 - 21 juli t/m 28 juli
Week 3 - 28 juli t/m 4 aug
Week 4 - 4 aug t/m 11 aug
Week 5 - 11 aug t/m 18 aug

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.

Week 29
Week 30
Week 31
Week 32
Week 33

(Hoofdleiding Luuk Somsen en Linda Jacobs)
(Hoofdleiding Marinke Lensink en Christel Wevers)
(Hoofdleiding Bram Roelofsen en Francis Wellink)
(Hoofdleiding Maaike Bussink en Jaap Masselink)
(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

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 6 juni 2018 voor 18.00 uur.
Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt als uiterste
inleverdatum maandag 4 juni 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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Dauwtrappen met de Kindernevendienst
Foto’s: Heidi Ebbers en Jan Oberink
Het is een oud gebruik om met Hemelvaart vroeg
in de ochtend een wandeling te maken. Dat wordt
‘dauwtrappen’ genoemd… Negentien kinderen
hebben afgelopen Hemelvaartsdag een wandeling
gemaakt van de Zuiderkerk naar de Ringkampsbulten. En onderweg hoorden zij het verhaal van
Hemelvaart door middel van activiteiten:
Op een plek in het bos mochten de kinderen op
zoek naar een cadeautje, voor iedereen was er
één verstopt. Het was een stuiterbal met daarin
een vlinder.

Ups en downs
Jij bent een vlinder op vrolijke dagen,
je vliegt en je fladdert, bent luchtig en hups.
Ook heb je zwaardere, rustiger dagen.
Dan ben je langzaam en stil als een rups.
Of je nu fladdert in geel en oranje
of lekker stil zit, verdiept in je brein:
vlinder of rups …God zegt: altijd hou ik van je!
Niemand kan altijd maar luchtig zijn.
Die twee zijn dezelfde, de een is niet minder,
dus voel je gerust eens wat minder hups.
Want de rups is in wezen ... een kruipende vlinder,
de vlinder in wezen ... een vliegende rups!
Daarna speelden we dierenstratego. Hierbij waren
we allemaal verschillende dieren, en bij dit spel was
de ene wél meer waard dan de ander… Maar wat
bleek? Of je nu veel of weinig waard was, we hadden
elkaar nodig om het spel te kunnen winnen.

De vlinder is eerst een rups en leeft op de grond.
Maar in zijn cocon veranderd de rups in een prachtige vlinder en kan hij vliegen door de lucht. Zo verbindt de vlinder de aarde met de hemel.
Met Hemelvaart denken we eraan dat Jezus weer
naar God is gegaan. Jezus is een tijdje mens op
deze aarde geweest en heeft ons laten zien wie God
is. Jezus hoort bij de mensen op de aarde maar hij
hoort ook bij God in de hemel. Met Hemelvaart ging
hij terug naar God. Jezus verbindt ons mensen op
aarde met God in de hemel.
De wandeling ging verder naar het Loohuisbos, daar
luisterden we naar het volgende gedichtje:

In dat verhaal hoorden we dat de leerlingen alleen
achterbleven met de opdracht om de mensen over
God te vertellen. Maar Jezus was niet meer bij hen
en Jezus is ook niet meer bij ons om te laten zien
wie God is. We moeten op zoek naar andere sporen
van God. Ook al kunnen we God en Jezus niet zien,
we kunnen wel zien en lezen wat ze gedaan hebben.
God heeft bijvoorbeeld de wereld gemaakt. Hij heeft
zijn sporen achtergelaten in zijn schepping, in de
natuur.
Elk team kreeg een doosje waarop sporen uit de
natuur stonden.
Het was de bedoeling om zoveel mogelijk sporen te
vinden op het laatste stukje van de route.
Rond half twaalf kwamen we aan bij de Ringkamp,
waar onze ouders ons op stonden te wachten.
J
ongens en meisjes, bedankt voor de gezellige
ochtend en wie weet tot volgend jaar!
de leiding van de kindernevendienst

Na wat drinken en een heerlijk broodje ging de
wandeltocht verder. Op een bankje naast het wandelpad hoorden we het verhaal van Hemelvaart uit
de Samenleesbijbel.

Meer jongerennieuws:
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