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1.250.000 voetstappen
en een handvol geld
Tekst: Arnold Arentsen
Foto’s: Annie Klumpenhouwer, René Rots

Hans Klumpenhouwer en René Rots zijn van 1 t/m 8 juni met een groep
van DORCAS naar het noordelijke deel van Albanië geweest om projecten
te bezoeken die DORCAS financiert en begeleidt. Ook werd daar een soort
sponsorloop gehouden voor de projecten van DORCAS in Albanië.

Het kerkje in Theth. Dit dorpje ligt in het noorden en is omsloten door hoge bergen van 2300 meter.

Lay-out voorpagina: Ben Lammers
Dit gebeurde in de regio Tropojë, die bijna geheel
uit bergen bestaat.
Hans en René hebben er twee bergen beklommen
van circa 2300 meter hoog. Ze liepen bergop
drie uur en bergaf ook drie uur en dat dus twee
keer. De wandeling liep van het ene dorp (Val
bona) naar boven naar het andere dorp (Theth)
beneden in het dal. Een andere weg is er ook
nauwelijks, aangezien het gebied een groot berg
massief is (Albanië bestaat voor 70% uit bergen).
De wegen zijn niet zoals we die in de bergen van
West-Europa kennen, soms bij het gevaarlijke
af, smal, zonder vangrails en met diepe kloven.
Boven aangekomen moesten hele stukken door
de sneeuw worden afgelegd. Boven was je dan
ook een heel klein mannetje, volgens Hans en
René, en had je de knollen schoon op. De route
naar beneden ging ook niet van een leien dakje,
ook hier slechte wegen, vaak kon je het nauwelijks
een pad noemen. Wel was er aan het eind van de

beklimming of afdaling een bed in hotels waar
het goed toeven was.
Het resultaat mocht er echter zijn na deze
toch bizarre inspanning en ervaring. Er werden
1.250.000 voetstappen (footprints) gezet door
Hans en René en dat leverde € 28.000 op,
waarvan € 12.000 uit Aalten kwam.
Naast de sponsorloop werden er ook projecten
bezocht die DORCAS ondersteunt en begeleidt.
Albanië, officieel de Republiek Albanië in het
westen van het Balkanschiereiland, grenst kloks
gewijs aan Montenegro, Kosovo, Macedonië,
Griekenland en de Ionische en Adriatische Zee.
De hoofdstad en tevens grootste stad van Albanië
is Tirana. Hier wonen 610.070 mensen, van de
totale bevolking van meer dan drie miljoen.
Albanië was eeuwenlang een uithoek van het
Ottomaanse Rijk. In 1912 werd het land onafhan
kelijk en na de Tweede Wereldoorlog kreeg het
onder Enver Hoxha een dogmatisch communis
tisch regime, waardoor het zich steeds verder van
de rest van de wereld isoleerde.

Het land werd gezuiverd van gelovigen en was er
trots op dat het een ‘religieloos’ land was. Sinds
1991, toen er een parlementaire democratie
kwam, is er weer sprake van een voorzichtige groei
van het aantal gelovigen. Mensen durven weer
te geloven, maar het zal nog jaren duren voor er
weer wat opgebouwd is op kerkelijk gebied. De
projecten en activiteiten die o.a. DORCAS in dit
land opzet, kunnen daar zeker aan bijdragen.
Uitgangspunt bij de hulpverlening van DORCAS
is de zelfredzaamheid van de mensen, eerst wel
onder begeleiding van ervaren krachten, maar
al snel moeten mensen zichzelf kunnen redden.
DORCAS heeft meerdere projecten.
De groep waar Hans en René deel van uit
maakten, bezocht een drietal projecten in het
noorden van Albanië: een kassen-, een geiten- en
een kippenproject.
Bij het kassenproject krijgen mensen een kas plus
het zaad voor wat er verbouwd gaat worden. De
opbrengst gaat naar de markt, naar restaurants
en is voor eigen gebruik. Van die opbrengst koopt
men weer nieuw zaad en zo wordt er een bedrijfje
opgebouwd waar men van kan leven. In som
mige gevallen wordt de opbrengst gedeeld met
mensen die niets hebben.
Bij het geitenproject wordt een aantal geiten
verstrekt. Van de melk wordt kaas gemaakt voor
eigen gebruik, de rest wordt verkocht. De geiten
krijgen weer jonge geitjes en zo wordt er een
veestapel opgebouwd waarvan ze kunnen leven.
Ook worden geiten doorgegeven aan volgende
projecten.
Het kippenproject werkt op dezelfde manier.
Alle projecten blijven onder controle van bege
leiders, die ingrijpen als er iets verkeerd dreigt te
gaan. Als het project goed loopt, wordt ook de
begeleiding minder totdat men volledig zelfred
zaam is.
Het bezoeken van de projecten, en dus ook het
bezoeken van de mensen die daarbij betrokken
zijn, was vaak heel emotioneel. Hans en René
aten bijvoorbeeld ook mee en de mensen glun
derden vaak van oor tot oor als ze de verhalen
konden vertellen van hun bedrijfje in wording.
Ze aten van de eigen producten en vonden het
geweldig dat ze dit konden aanbieden.
De mensen zijn ook heel tevreden met de hulp die
ze op deze manier krijgen.
Naast deze projecten hebben ze ook nog twee
sociale projecten bezocht. Een project waarbij
gezinnen met jongeren worden ondersteund in
studie en werk.
Bovendien brachten ze een bezoek aan een
aantal Romagezinnen. Roma’s werken op grond
van een heel andere levensverwachting, men
denkt niet ouder te worden dan 50 jaar. Met
name de gezondheidstoestand is er dramatisch.
Daar probeert DORCAS wat aan te doen door
begeleiding en hulp.

Kijk ook op: https://www.1miljoenstappenvoorgerechtigheid.nl/

Overdenking
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Lucas 5: 1-11

BEDANKT
Wij willen graag alle mensen bedanken
die een donatie gedaan hebben
voor 1 miljoen stappen voor
gerechtigheid! Dank jullie wel!

René Rots en
Hans Klumpenhouwer.

De bovenverdieping van dit gebouw doet dienst
als kerkzaal. Op de begane grond is een soort
gaarkeuken met een lange tafel met stoelen. Hier
kunnen mensen die het slecht hebben in de zomer
twee keer en in de winter vier keer komen eten.
Wat ze daarvan overhouden mogen ze mee naar
huis nemen. Dit pand staat in Bajram Curri in het
uiterste noorden van Albanie.

Bij het bezoek aan deze projecten gingen drie
mensen mee die voor DORCAS werken, voor de
vertaling en uitleg.
In acht dagen hebben Hans en René heel veel
gezien. Er werden lange dagen gemaakt. Tussen
6.30 uur en 7.00 uur opstaan, ontbijten en dan
tot laat op pad. Vaak over water, omdat het via
de weg te lang duurt vanwege de slechte staat,
of omdat het gewoon onmogelijk is. De natuur
is er overigens overweldigend. Toerisme is er nog
weinig, behalve aan de kust, maar zal zich zeker
de komende jaren verder ontwikkelen.
De reis heeft hen veel energie gekost, maar Hans
en René zijn voldaan teruggekeerd. Ze willen een
powerpointpresentatie maken van hun reis die
zoveel indrukken heeft opgeleverd.
Te zijner tijd hoort u daar meer over.

Valbana •
Theth •

Vroeger waren er in Friesland heel veel oude
huizen waarin, meestal blauwe, wandtegels
zaten. Ik heb die altijd schitterend en heel
beeldend gevonden. Ik was als kind graag
bezig te ontdekken wat het tafereel op de
tegels voorstelde. Ik heb zelf nog drie tegels uit
een huis van mijn familie ingelijst in de
huiskamer hangen.
De voorstellingen bij deze overdenking kwam ik
op de computer tegen. De taferelen verbeelden
Lucas 5: 1-11. Jezus spreekt daarin de menigte
toe vanaf de boot van Simon, dus vanaf het
water. Als Jezus dat doet, moeten we ons het
eerste hoofdstuk van de Bijbel in herinnering
brengen, Genesis 1. Daar wordt ons het begin
geschetst met het chaoswater, waarin leven en
orde en licht in de duisternis komen doordat
God wóórden spreekt. Zo moeten we het
spreken van Jezus ook zien. Zijn komen naar de
aarde is een nieuw begin. Zijn spreken en doen
is een nieuw scheppend roepen, waarin
duidelijk wordt dat er aan de chaos die er op
deze aarde nog steeds heerst een einde komt!
Door wat hij zegt en doet worden wij mensen
uit de duisternis in het licht getrokken en wordt
ons ook duidelijk gemaakt wat ónze
verantwoordelijkheid in het leven is: in Zijn
voetsporen vissers van mensen worden, zoals
Jezus zij eerste leerlingen ook opdraagt, in de
naam van God opkomen voor mensen in wier
leven het zo donker is (net als in het water),
zodat het licht wordt in hun bestaan.
ds. Aja Yntema
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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
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

Viering zondag 22 juli
In deze dienst gaat voor dominee Rosaliene
Israel uit Amsterdam. Zij verblijft in haar vrije
tijd met haar gezin in de omgeving van Bre
devoort. Dominee Israel, een bekende naam
in Bredevoort, is in dienst van de Protestantse
Kerk Amsterdam.
In de dienst wil ze iets vertellen van haar
werk als predikant in Amsterdam met een
bijzondere opdracht: het adviseren en bege
leiden van christelijke leefgemeenschappen
die verbinding hebben met de Protestantse
Kerk Amsterdam.
De collecte bij de uitgang heeft de diaconie
bestemd voor het werk dat zij samen met
haar man doet voor deze gemeenschappen.

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

Collectes en giften
Via Cathrien Huitink € 10,00 (voor de kerkont
vanger) en € 10,00 (voor de kerk) en via Ans
Laarman € 20,00 (voor de kerk). Ontvangen via
Coby Navis: 25 euro (voor de kerk)
De collectes voor de kerk hebben in de maand
mei een bedrag van € 329,45 opgebracht.

Wij feliciteren
Johan en Dianne Kämink, Misterstraat 38,
vieren op 9 juli hun 25-jarig huwelijksfeest; dhr.
H. Prinsen en mevr. A.B. Prinsen-Bloemers, Bol
werkweg 12-1, zijn op 19 juli 55 jaar getrouwd.
Beide bruidsparen van harte gelukgewenst en
nog vele gelukkige jaren samen.

Wijknieuws:
De heer W.J. Sturris woont op het volgende adres:
Vredense Hof Vredenseweg 81 e te Winterswijk.

Algemene Verordening
Gegevensbescherming

Vanuit de kerkenraad
Geregeld zullen we u onder deze noemer
op de hoogte brengen van zaken die in
de kerkenraad aan de orde zijn geweest.

Vergadering van 26 juni 2018
Wisselingen kerkenraad
Onlangs heeft de viering van afscheid nemen
en bevestigen plaatsgevonden. De kerkenraad
heeft toen afscheid genomen van dhr. Jan Ebbers
(scriba), mevr. Inge de Ruijter (jeugdouderling),
dhr. Gerrit Luiten (kerkrentmeester) en mevr.
Dieuwke Bekius (afgevaardigde voor de classis).
Op hetzelfde moment zijn (her)bevestigd als
ambtsdrager dhr. Geert Kämink (diaken), mevr.
Henny Tolkamp (diaken) en dhr. Gerrit Schokkin
(kerkrentmeester). De kerkenraad is heel blij met
deze nieuw toegetreden leden.

Jaarrekeningen 2017 kerk en diaconie
De jaarrekeningen 2017 voor de kerk en de dia
conie zijn opgesteld en inmiddels door twee hier
voor aangestelde gemeenteleden gecontroleerd.
De penningmeester van de kerk en de admini
strateur lichten de opgestelde jaarrekeningen op
de kerkenraadsvergadering toe. Vragen worden
beantwoord, waarna de kerkenraad unaniem
instemt met deze beide jaarrekeningen. De
kerkrentmeesters en diakenen zullen via Kerk
Venster gemeenteleden inzicht in deze jaarcijfers
geven, waarna eenieder een periode de tijd heeft
om hier vragen over te stellen of opmerkingen
over te plaatsen. Na afloop van deze periode en
na beantwoording van de eventuele vragen zijn
de cijfers definitief goedgekeurd.

Ook de PG Bredevoort dient de regels van de
onlangs ingestelde Algemene Verordening Gege
vensbescherming (AGV) na te leven. Om die reden
is er een ‘privacy statement’ opgesteld.
De belangrijkste zaken die hierin geregeld
worden, zijn:
• Melding in het kerkblad van zieken vindt alleen
plaats na akkoord van de zieke zelf.
• Verhuizingen worden niet meer in het kerkblad
gemeld, maar alleen op de beamer.
• Het ‘privacy statement’ komt op de website van
de PG Bredevoort te staan.
•
Ambtsdragers en contactpersonen moeten
ermee akkoord gaan dat zij met foto en contact
gegevens in het kerkblad, op de website en/of in
het informatieboekje komen te staan.
• Als er foto’s gemaakt worden in een kerkdienst
moet op de beamer worden aangegeven dat,
wanneer iemand niet met foto in het kerkblad
of op de website wil, hij/zij dit kan aangeven bij
de fotograaf.
Het ‘privacy statement’ ligt ter inzage in de kerk.
In het kerkblad wordt verwezen naar het ‘privacy
statement’ (te vinden op de website).
De kerkenraad stemt in met dit voorgestelde
‘privacy statement’. Het moderamen is verant
woordelijk voor de uitvoering ervan en zorgt dat
de noodzakelijke dingen geregeld worden.

Informatie voor zomergasten
In de zomer ontvangen wij regelmatig gasten
in de kerk die op vakantie zijn in deze regio. In
het verleden werden er overzichten verstrekt
van de kerkdiensten die men kan bijwonen. Dit
is nu enkele jaren niet gebeurd, maar er lijkt wel
behoefte aan te zijn. Er zal voor gezorgd worden
dat er bijvoorbeeld bij de Twee Bruggen weer een
overzicht van de vieringen komt te hangen.
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Geleuf ’t noo maor!

De Geest kriegen
Illustratie: internet
Wannear a-j wat older wordt en kriegt wat mear
leavenservaring kom ej d’r achter da-j neet
iederéne en alles mear könt geleuven van wat er
veur waor e-zegd en verteld wordt.
Wetenchappelijk is ut bewezen dat kinder tot
de zes jaor de waorheid zegt. Daornao wordt ut
helaas minder en nao rato ze older wordt, groter
imago, macht en verbeelding kriegt, wil het nog
wal is de andere kante op gaon, maor dat bunt
mien eigen bevindingen. Kleine kinder bunt neet
allene eerlijk en zegt de waorheid, ze könt ut ok
altied zo geweldig mooi bezeggen en ok hierin
geldt, hoo jonger hoo leuker.
Legendarisch is dan ok de uutspraak van un bi-jdehandjen uut Balle ton de schoolmeister an de
klasse vroog, twee discipelen van Jezus op te
neumen. Dat wisse wal, he stok de vinger op en
neumen de namen van Petrus en Jan Kobus.
Eerlijk was ok onzen zönne, Derk. He was denk
ik nog maor un jaor of dree, hooguut veare, ton
d’r ne milieuambtenaar van de gemeente Aalten
bi-j ons an huus kwam met de vraoge of ik alles
wal in orde had op milieugebied. Aerst samen
maor is naor de diesel opslag want den dieseltank
met opvangbak d’r onder hadde wi-j pas nog ane-schaft, daorvan wis ik zeker dat ut in orde
was. Ok de erfafspoeling kon-e wal goodkeurn
en kregen de complimenten ovver hoo ut arf d’r
bi-j lag. Daornao wordn ut nog effen kiele kiele,
want he zag da-w ton nog gin kantstreui-jer an de
kunstmeststreui-jer hadden zitten. Ik probeern d’r
mi-j nog uut te lullen met zo van: ‘oh jao, maor
den kantstreui-jer heb ik ok helemaols neet neudig
de kunstmest kan bi-j ons eigenlijk neet in de sloot
vallen, want wi-j hebt joh eigenlijk helemaols nar
gens ne fatsoenlijken graven langs de weidens
lopen.’ Waorop kleinen Derk d’r zich opens tussen
mengen: ‘Maor papa, langs de pasweide zit wal
ne graven!’ De milieuambtenaar mos d’r hartelijk
umme lachen en ging met un good geveul naor ut
volgende adres.
Laatst, nog maor un wekke of wat geleane, was
er in Aalten ne alcoholcontrole. Vader zat achter
ut stuur en de kleine kinder op de achterbanke.
‘Meneer, hebt u alcohol gedronken?’ vroog
den hermandad. ‘Jao noh, jao nea, eigenlijk
heb ik maor twee biertjes e-had’, stamelden de
bestuurder. ‘Papa heeft zeven biertjes gedronken’,
klonk ut van de achterbanke, dat was klaore taal
met als gevolg dat vader mos blaozen.
Zomaor un paar veurbeelden van kinder hoo
onschuldig en eerlijk ze bunt en hoo mooi ze vake
uut ’n hook könt komn.
Onze dearns bunt alwear un zetken volwassen en
i-j wet hoo ut dan geet, ze komt an ‘t vri-jen en
earder dan ut ow leef is vleegt ze uut, ut geet alle
maol zo vlot. Toch was ’t un prachtige tied, veural
dee tied ton ze nog op de leagere schole in Balle
zaten. Met de meddagpot zat ut hele gezin samen
an taofel en heurn wi-j, veural van de dearns,
jongens kletst toch minder, ut grote en kleine

ni-js uut de hele buurtschap. No kan dat bliekbaor
neet mear, want d’r is richtig gin meddagpauze
mear. Meestentieds, wannear de kinder ut bord

läög hadden, worden d’r ok nog un stuksken deur
eur uut de kinderbiebel e-leazen. Ik citeare no de
oldste dochter, Annemarie: ‘De heer Jezus maakte
aan Nico de Mus duidelijk dat de mens, om het
koninkrijk van God te kunnen zien en binnengaan,
opnieuw geboren moet worden.’ Daor worden
natuurlijk effen duftig umme lachene, maor dan
mo-j as vader ok nog ‘t een en ander uutleggen
an de kinder. Dat ut geen Nico de Mus mot wean
maor Nicodémus, dat ze de klemtoon iets anders
mot leggen, is wal dudelijk uut te duutsen en
ok dat ut niks met onze mussen te maken hef,
waorvan d’r op dat moment enkele tientallen
op de dakgötte zaten. Maor dan, opni-j geboren
worden is toch stukken lastiger uut te leggen, ok
naor kinder too.
Nicodémus was Farizeeër en bovvenbaas van de
Jödden, lid van de Hoge Raod.
De leste maonden mot ik regelmaotig an Nico
denken, an ziene gesprekken met Jezus ovver ut
opni-j geboren worden. En de reden is dat iemand
mien tekort dut, mien saboteert en dwars ligt. Ik
kan um neet begriepen waorumme hee zo dut,

is ut afgunst of is-e jaloers, ik kan d’r naor raon,
maor begriepen do ik um neet. Veural ok umdat
ik um nog iedere wekke in de karke zee zitten,
dat dut mien nog ut meeste piene. Da’w lid bunt
van dezelfde kerkgemeenschap, de Protestantse
karke te Aalten. Daor waor wi-j samen zingt
en samen beadt tot God. En hee heurt toch ok
zondags denzelfden domnear as ikke van de

kansel 
preaken ovver barmhartigheid en zacht
moedigheid, ovver de minsten willen weazen en
ovver owwen naosten net zo leef hebben as ow
eigens. Mooie weurde, maor wannear hee dan
deur de wekke zienen naosten zo te grazen nump,
dan begriepe ik ut neet mear en is mien den helen
karkgang niks mear weard. Zo ene wi-j d’r neet
bi-j hebben, dan deen i-j toch un verzeuk in bi-j de
karkenraod umme zo iemand te royeren as lid van
de karke. Ne normale gedachte, zo-j toch allemaole
denken, of toch neet? En dan komme wi-j toch
wear bi-j Nicodémus en wat Jezus teggen um zei:
ut is meugelijk, de Geest kriegen en opni-j geboren
worden.
Bram te Paske

muziek
dringt in de poriën door
is doorleefd
is beproefd

woorden schieten te kort
bij het leed
van anderen
jouw leed
mijn leed
wordt gedragen

als leidraad
als herinnering
als verwondering
als bezinning

door te vragen
door te praten
door te zwijgen
door stil te zijn
Riek Aalbers-Hiddink

elke dag opnieuw
actief of passief
luisterend
heeft een stem
Riek Aalbers-Hiddink
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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

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

Scriba:
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB te Aalten
email : scriba.aalten@
kerkvenster.nl

College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97, 7122 ZN
tel. 0543-47 37 34
bjebuesink@lijbrandt.nl

Kosters
Oosterkerk
tel. 0543-47 14 69
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail:
oosterkerk@kerkvenster.nl

Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Banknr.
NL84.RABO.0380.2128.38

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
(contactpersoon)
tel. 0543-47 71 08
06 - 139 104 50
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

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

Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad op 26 juni 2018

Gemeentevergadering inzake
bredevoort
beroeping beoogde kandidaat
Gerard Helmink opent de vergadering

Overige zaken

van de kleine kerkenraad met de over

•
De werkgroep Inspiratie & Ontmoeting heeft
te kennen gegeven te stoppen met haar werk
zaamheden. De kerkenraad besluit niet op zoek
te gaan naar een nieuwe werkgroep, gezien het
feit dat er helaas onvoldoende draagvlak is voor
deze activiteiten.

denking ‘Zo makkelijk is de kern van
het geloof’, waarna hij voorgaat in
gebed.
Voortgang vacature predikant
Op 3 juli is de gemeentevergadering inzake de
beroeping van de beoogde kandidaat. Aan
sluitend volgt er een vergadering van de grote
kerkenraad, waarin het besluit van de gemeente
vergadering wordt overgenomen. Daarnaast zal
de formele afstemming plaats vinden m.b.t. het
samenvoegen van twee liturgische diensten tot
één liturgische dienst.

Voortgang gebouwen
Eind juli wordt het voorlopig rapport van Stichting
Gelderse Kerken verwacht inzake het herbestem
mingsonderzoek van de Oude Helenakerk. Over
de Oosterkerk zijn er op dit moment geen verdere
ontwikkelingen.

• Het aantal ouderlingen in de Zuiderkerk wordt
aangepast van twee naar één met ingang van
het nieuwe ouderlingenrooster.

Afsluiting
Mark Aalbers sluit de vergadering met het gedicht
‘Samen Gemeente zijn’.

Giften ontvangen via kerkelijk bureau

Collectes en giften

Via Erma Krajenbrink voor de Kerk ontvangen
€ 15,00, Kerk in Actie, Zuid Soedan € 60,00
en Voedselbank € 120,00.

Overzicht collectes juni 2018
03-06	Protestantse Bezoekdienst
Kerk
Plaatselijk Jeugdwerk
10-06	KiA Jaarproject
Diaconie
17-06	KiA Binnenlands Diaconaat
Kerk
24-06	Plaatselijk Evang. commissie
Diaconie
10-05	Openluchtdienst
Chr. Hulp Oost-Europa
Onkosten
17-06	Wijkdag IJzerlo
Harapan Baru Lombok
Onkosten
17-06	Wijkdag Lintelo
Harapan Baru Lombok

•
Bij vergadering inzake de vorming ‘Nieuwe
Classis’ is door de aanwezigen de voorkeur uit
gesproken om van Gelderland Zuid en - Oost
(ruwweg gezegd van Zutphen tot Winterswijk)
één ring te maken. De tenaamstelling van de
nieuwe classis is ‘Gelderland Zuid Oost’.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

614,19
289,29
211,57
924,22
515,40
320,80
215,33
653,87
563,76

€
€

411,15
297,50

€
€

226,85
245,77

€

641,66

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Nog even ter herinnering …

Op vrijdag 6 juli a.s. is er weer collectemuntenverkoop in de Zuiderkerk van 17.00 uur tot
18.30 uur. Natuurlijk kunt u ook bestellen via
de webshop van KerkVenster. Ook liggen er bij
de uitgang van de kerken bestelformulieren.
Munten worden u dan gratis thuisbezorgd!

Pluk de dag
Foto’s: Eddy Kämink

Op zondag 17 juni werd in de Zuiderkerk een wijkdag gehouden voor de wijk
IJzerlo, met als thema ‘Pluk de dag’. Meer foto’s staan op de website.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Juli
Vrijdag
Zaterdag

6
7

Marcus 5:35-43
Psalm 123

Zondag
8
Maandag
9
Dinsdag
10
Woensdag 11
Donderdag 12

Marcus 6:1-13
Marcus 6:14-29
Marcus 6:30-44
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23

Vrijdag
Zaterdag

13
14

Romeinen 15:1-13
Efeziërs 1:1-6

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

15
16
17
18
19

Efeziërs 1:7-14
Efeziërs 1:15-23
Psalm 14
Klaagliederen 1:1-11
Klaagliederen 1:12-22

Vrijdag
Zaterdag

20
21

Klaagliederen 2:1-12
Klaagliederen 2:13-22

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

22
23
24
25
26
27

Klaagliederen 3:1-39
Klaagliederen 3:40-66
Klaagliederen 4:1-22
Klaagliederen 5:1-22
Rechters 1:1-21
Rechters 1:22-36

Stegemanhof, Aalten

St. Joriskerk op de Markt

Stegemanhof
Zaterdag 7 juli
18.00 uur: dhr. Lievers, broodmaaltijd
Zaterdag 14 juli
19.00 uur: dhr. Hoftijzer
Zaterdag 21 juli
19.00 uur: dhr. Fles

Beth San
Zaterdag 7 juli
19.00 uur: dhr. Fles
Zaterdag 14 juli
19.00 uur: dhr. Maarsingh
Zaterdag 21 juli
19.00 uur: Evangelisatiekoor

Bloemengroet

Doopdiensten
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.kerk
venster.nl (onder Kerkdiensten).
5 aug

Zuiderkerk

Zondag 8 juli

09.30 uur: 	dhr. H. de Vries
koffiedrinken na de kerkdienst
in ‘t Koppelhuis
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
		Dieneke Cornelissen

Zondag 15 juli

09.30 uur: 	mevr. P. Veerbeek, Dinxperlo
koffiedrinken na de kerkdienst
in ‘t Koppelhuis
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/kindernevendienst:
		Arjan Stronks

Zondag 22 juli

09.30 uur: 	ds. R. Israel, Amsterdam
koffiedrinken na de kerkdienst
in ‘t Koppelhuis
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Lenny Woerts

mee gaan op de golven
van het leven
doelbewust
mee gaan in het goede gevoel
onbewust
vertrouwen

ds. H.J. Zeldenrijk

mee gaan in de realiteit
gepast
met humor
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

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

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

-

fam. Van Ewijk, Möllenes 2
fam. Helmink, Keizersweg 45
fam. Raben, Richterinkstraat 12a
dhr. Ter Haar, Hoge Veld 105
fam. Ter Haar, Dalweg 15
mevr. Rougoor-Hartemink, Molenstraat 5

Het nieuwe

kerkvenster.nl
en

pkn-bredevoort.nl
het bekijken waard!

mee gaan in de balans
van alledag
thuis
Riek Aalbers-Hiddink

rustpunt in het leven
telkens terug
naar dat moment
is een gegeven
al lerend
wijs geworden
is terug
bij de basis
om van daaruit
verder te gaan
Riek Aalbers-Hiddink

9

Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 8 juli

Zondag 8 juli

Zondag 8 juli

Zondag 15 juli

Zondag 15 juli

09.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk
s.v.p. liedboek meenemen
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 15 juli

09.30 uur: 	ds. G.H. ter Maat
s.v.p. liedboek meenemen
collecte:
Diaconie (PBD)
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 22 juli
Dienst in de Oosterkerk

Dienst in de Oude Helenakerk

10.00 uur: 	dhr. J.W. Hengeveld LeF-dienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte:
Diaconie (PBD)
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 22 juli

Dienst in de Oosterkerk

Dienst in de Oude Helenakerk

Dienst in de andere twee kerken

Zondag 22 juli

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Bij de diensten Aalten

Dienst in de Oude Helena
kerk zondag 15 juli 2018

In de dienst van 15 juli in de Oude Helenakerk
lezen we een gedeelte van een visioen dat de
profeet Ezechiël ontvangt wanneer hij in balling
schap in Babel is. Hij wordt opgetild in het visioen
- You raise me up! - en ziet dat er mensen zijn die
een teken op hun voorhoofd krijgen (Ezechiël 9:
4). In het Hebreeuws staat dat ze het tau-teken
ontvangen. Dit teken heeft de vorm van een kruis.
Dit tau-teken wordt tot in onze tijd gebruikt. Fran
ciscus van Assisi ondertekende met dit teken zijn
brieven, en zo is het tau-teken symbool van de
franciscaanse beweging geworden. Wat betekent
dit kruisteken uit het Oude Testament voor chris
tenen van nu? Wij hebben immers de Gekruisigde
als Heer.
Harry van Wijk is organist in deze dienst en Gerrit
Heersink werkt mee als fluitist. Harry en Gerrit
spelen samen de Sonate van Benedetto Marcelo
en doen dat op blokfluit en kistorgel.
ds. Gerhard ter Maat

LeF-dienst 15 juli:
van je familie moet je het hebben
Wat is dat toch met die
families in de Bijbel? Je
zou verwachten dat het
modelgezinnen zijn, maar
het tegendeel is waar. Ze
bedriegen en bestelen
elkaar, maken ruzie, staan
bol van de moederskindjes
en hebben er geen moeite
mee elkaar te gebruiken
of zelfs misbruiken voor
hun eigen doelen. Toch zijn
het deze gezinnen die God
uitkiest om zijn plannen
mee uit te voeren. En dat
is misschien ook wel goed
nieuws voor ons. Want laten
we eerlijk zijn, is het bij ons
altijd zoals het ‘hoort’?
Tijdens deze dienst kijken
we naar een van die fami
lieverhalen. Het bekende
verhaal van Jakob en Esau.
Ze verlangen beiden naar
hetzelfde, de zegen van hun
vader. Om dit te bereiken
bedriegt de jongste de
oudste. De relatie tussen
hem en zijn broer lijkt voor
goed verziekt. Hij krijgt dus
waar hij naar op zoek was,
maar tegen een hoge prijs.
Wat zouden wij van hun
familiegeschiedenis kunnen
leren?
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P A S T O R A AT

Verjaardagen

Wijk Barlo-Dale

Wijk Haart-Heurne

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

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

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

7 jul	dhr. G.W. Elferink
Geurdenstraat 31, 7122 CG
8 jul	mevr. D.H. Barmentloo-ter Haar
Het Verzet 52, 7121 XC
8 jul	mevr. D.G. Beernink-Arentsen
Grevinkweg 17, 7122 ND
8 jul	dhr. G.H. Luiten
De Hoven 2/A, 7122 BJ
9 jul	mevr. J.J.G. Hilbelink-Schreurs
Peperstraat 10, 7121 CT
9 jul 	mevr. E. Wevers-ter Haar
Bodenvoor 20, 7121 CL
11 jul	mevr. B. Brethouwer-Heinen
Patrimoniumstraat 4, 7121 CH
11 jul	dhr. J. Kempers
Ludgerstraat 35/02, 7121 EG
11 jul	mevr. B. Luiten-Veerbeek
Hogestraat 72/A, 7122 BX
12 jul	mevr. G.J. Perebolte-Heideman
Zuiderlaan 3/A, 7122 AC
16 jul	dhr. B. Veldhuis
Ludgerstraat 15/01, 7121 EG
17 jul	mevr. W.G. Jentink-te Giffel
Gendringseweg 2, 7122 MJ
17 jul	mevr. H.H. Mateman-Prinsen
Lijsterbeslaan 31, 7121 BS
18 jul	mevr. E.H. Prinsen-Pampiermole
Geurdenstraat 54, 7122 CG
19 jul	mevr. A.N. van der Zaag-Kuiper
Dalweg 33, 7122 BB
21 jul	mevr. J.G. Wolsink-Kempers
Lichtenvoordsestraatweg 56, 7121 RB
21 jul	dhr. J.B. Wevers
Bevrijding 76, 7121 WS
22 jul	dhr. G.B. Pampiermole
Beerninkweg 3, 7121 MD
22 jul	mevr. D.A. Nijman-Heideman
Zuiderkruis 4, 7122 WZ
23 jul	mevr. J.C. Wassink-Koskamp
Varsseveldsestraatweg 16/G, 7122 CC
24 jul	mevr. J.B. Lammers-Fles
Polstraat 20, 7121 DH
25 jul	dhr. J. van Drie
Boomkampstraat 30, 7121 ER
25 jul	mevr. G. Stronks-Piek
Koeweide 28, 7121 EJ
25 jul	mevr. H.J. Winkelhorst-Lubbers
Koeweide 106, 7121 EK
26 jul	mevr. G.J. Lammers-ter Horst
Ludgerstraat 27/02, 7121 EG
26 jul	dhr. G.W. Ligterink
Hoge Veld 111, 7122 ZP
26 jul	dhr. A.J. Jentink
Bijnenweg 1/C, 7121 ML
26 jul	mevr. E.R. Radstaak-Tolkamp
Frankenstraat 6, 7122 ZS
27 jul	dhr. W.A. Hoitink
Ringweg 74, 7121 MR
27 jul	mevr. D.J. Timmers-Heideman
Boomkampstraat 4, 7121 ER

ds. Wim Everts

ds. Wilma
Onderwaater

bredevoort

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

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

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

Giften

Overleden

Ontvangen een gift van € 10,00 bestemd voor de
kerk. Met onze hartelijke dank.

Op dinsdag 12 juni is geheel onverwacht mevr.
Theodora Hendrika Johanna te Paske-Tolkamp
(Anna) overleden. Zij is 84 jaar geworden en
woonde op het Heersink, Bokkelderweg 6a. De
dienst van woord en gebed, met aansluitend de
begrafenis, heeft plaatsgevonden op zaterdag 16
juni. Haar familie zal haar erg missen.
We wensen haar kinderen, kleinkinderen, achter
kleinkind en ieder die van haar houdt heel veel
sterkte toe en Gods nabijheid in deze verdrietige
tijd.

Zieken
Zover ik weet, is er niemand uit onze wijk die
opgenomen is in het ziekenhuis. Het wordt lang
niet altijd aan mij doorgegeven als er iemand
opgenomen wordt. Als het ziekenhuisbezoek op
prijs wordt gesteld, laat mij het dan weten! Allen
die met ziekte te maken hebben, wensen wij heel
veel sterkte toe!

Overleden
Op 12 juni is overleden Jan Lubbers, Haermans
weijde 22, in de leeftijd van 86 jaar. Wij wensen
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel troost
en kracht toe nu zij verder moeten leven zonder
hun lieve man, vader en opa.

Vakantietijd
De vakantietijd is weer aangebroken. Velen
van ons trekken eropuit. Maar ook velen blijven
gewoon thuis. Ik hoop dat het voor iedereen een
goede tijd zal zijn. Even op andere gedachten
komen, proberen te genieten van de schoonheid
van de natuur of van de cultuur. Dingen doen
waar je anders niet aan toekomt. Het kan je heel
goed doen. Voor velen is de vakantietijd juist
een heel stille tijd, vooral voor de ouderen onder
ons, maar ook voor allen die door ziekte aan huis
gebonden zijn. Laten we, juist ook in de vakantie
tijd, omzien naar elkaar.

Onze vakantie
Wij hopen vanaf 14 juli tot en met 5 augustus
drie weken met vakantie te zijn. Indien nodig kun
u voor de eerste twee weken contact opnemen
met ds. Wilma Onderwaater en voor de derde
week met ds. Gerrie Zemmelink.

Op dinsdag 26 juni is op 90-jarige leeftijd mevr.
Hendrika Johanna de Bree-ten Brinke (Riek) over
leden. De laatste tijd woonde mevr. De Bree aan
de Geurdenstraat 23.
Op maandag 2 juli hebben we afscheid van haar
genomen en haar bij haar man in het graf ter
ruste gelegd. Haar kinderen, kleinkinderen en ach
terkleinkinderen wensen we veel kracht toe nu zij
hun moeder en oma moeten missen.

Verhuizing
Mevr. Schoppers-Nijman (Manschotplein 69)
heeft een appartement gekregen in Beth San,
woning 29/1, en is inmiddels al verhuisd. We
hopen dat u zich snel thuis zult voelen op uw
nieuwe woonplek.
Maandenlang is dhr. A. Obbink voor revalidatie in
het Roessingh geweest. Nu heeft hij een appar
tement gekregen in het Hof van Flierbeek in
Lichtenvoorde.
Alex, we wensen je sterkte met deze verandering
en hopen dat je snel zult wennen in deze nieuwe
woonomgeving.

Zieken

Ik wens u allen een goede en gezegende vakantietijd toe!

Meerdere gemeenteleden zijn opgenomen
geweest in het ziekenhuis, zo ook mevr. Breuke
laar-Freriks. Voor verder herstel verblijft zij tijdelijk
in de Stegemanhof, huisnr. 83.
We wensen u allen veel kracht en beterschap toe.

Met vriendelijke groeten

Met vriendelijke groet,
Wim Everts

Wilma Onderwaater

11
drs. Gerrie
Zemmelink
Zuiderlaan 6,
tel. 06-12396022
gzemmelink@lijbrandt.nl

Een wuivend korenveld:
een indrukwekkend gezicht
Goudgeel koren dat meebuigt in de wind: ik vind
het een mooi schouwspel.
Het graan dat mee lijkt te deinen op de melodie
van de wind, vandaag deze kant op, morgen mis
schien de andere. Het doet me stilstaan bij het
leven zelf.
Want de kunst om mee te kunnen buigen met de
richting van de wind is een levenswijsheid, die het
koren doet overleven.
Die buigzaamheid kan voor ons een voorbeeld
zijn, hoe om te gaan met de druk van het leven.
Zou het koren niet flexibel meegeven, maar star
en stijf alleen maar rechtop willen blijven, dan
zouden de aren al gauw breken.
De wind of de storm die de mens soms lijkt aan
te vallen, hem of haar op zijn minst flink heen en
weer schudt, vraagt om flexibiliteit. Ook wij zijn
dan beter af met buigzaamheid. Starheid, hard
heid van standpunten, steile meningen, ze maken
het er juist dán voor de mens niet beter op.
Voor ieder komt de tijd dat veranderingen
opdoemen die niet uit de weg te gaan zijn. Soms
beginnend als een langzaam opkomende bui,
maar in andere gevallen als een storm die je over
valt in je zelfstandigheid van leven.
Wanneer de gezondheid zich wijzigt en zorgwek
kende vormen aanneemt, is het tijd je open te
stellen voor veranderingen. Dan is het zaak hulp
in te schakelen, al heb je dat nog nooit eerder
nodig gevonden. Al zie je daar tegenop. Al blijf je
het liefst zelf de baas over al het reilen en zeilen
in jouw leven.
Nooit stond je erbij stil dat jijzelf een beroep zou
moeten doen op instanties van zorg. Je was er
domweg nooit mee bezig, contact te zoeken met
mensen die je zouden kunnen begeleiden naar
een voor jou veiliger woning.
Blijf dan niet star, daardoor wordt de kwaliteit
van het leven niet beter, integendeel.
Zoek contact, om je woonsituatie tijdig veilig te
stellen, om nare ongelukken te voorkomen.
Buig mee met de wind in je leven, ontken die
storm in je gezondheid niet. Wees als het koren,
dat meedeint op de wind. In het belang van
jezelf, maar ook in het belang van je partner of
je kinderen.
In onze wijk sprak ik mensen die tijdig wijze maat
regelen troffen, bijtijds hulp zochten en maat
regelen namen voor de toekomst van de partner.
Dat is meebuigen met datgene wat later nodig is.
Verdrietig, maar toch: uit voorzorg zorgen.
Ook een voorbeeld van meebuigen, als het koren,
is: het op zeer hoge leeftijd verhuizen naar een
huis waarin ook andere mensen wonen. Door
totaal anders te gaan wonen dan je ooit gewend
was. Beth San, wel in Aalten, maar als alleen
staande een grote verandering. En toch: een wijs
besluit.
Nog een ander voorbeeld: Van het vrije, ruime
wonen aan de Aladnaweg nu wonen gaan in het

Ambthuis in Bredevoort. Een totaal nieuwe situ
atie, maar wat een goed besluit, als de kans zich
voordoet. Weten dat je gevaar loopt, als je zou
blijven wonen in je vertrouwde woning. Goed dat
je dan niet verhardt, maar de noodzaak ziet voor
beiden en de zorg ook weet te waarderen.
Als álles niet meer mogelijk is, inzien kunnen wat
er wél kan: Ook dat is zegen!
Met een groet van
Gerrie Zemmelink

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

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

Ik bun een letter,
maor met mekare
bu-w een mooi verhaal.
Ik bun een klank,
maor met mekare
vorme wi’j één taal.
Ik bun een pläntjen,
maor met mekare
bunnen wi’j een hof.
Ik bun een dräödjen,
maor met mekare
bu-w een lappe stof.
Ik bun een brokke,
maor met mekare
bu-w de brokkenpap.
Ik bun een naober
maor allenig met mekare
bunne wi’j één naoberschap.
Een hartelijke groet van

Varsseveldsestraatweg 39
tel. 0543-478500
zeldenrijk@kerkvenster.nl

Ziekenhuis
In het ziekenhuis in Enschede is opgenomen Jo
te Winkel-ter Maat, Nijverheidsweg 4. Na een
opname in het ziekenhuis in Winterswijk ver
blijft Bennie Hoopman, Vossenbulteweg 2, nu in
Pronsweide.

Geboren
Op 14 juni is Tess geboren, dochter van Evert Jan
en Yvette Heusinkveld en zusje van Emma, Karel
Doormanstraat 1. Van harte gefeliciteerd!

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

Zieken

Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Wijkdag Lintelo
We mogen terugkijken op een fijne ontmoe
tingsdag van de wijk Lintelo, waarin het thema
gemeente-zijn en samenwerken centraal stond.
Het streektaalgedicht dat ik tijdens de viering las,
plaats ik hier op verzoek van enkele bezoekers.

Eén naoberschap
Ik bun een dröppel,
maor met mekare
bunne wi’j een bekke.
Ik bun een käörntjen,
maor met mekare
bu-w een hele wegge.
Ik bun een minute,
maor met mekare
he-w de tied.
Ik bun een toon,
maor met mekare
bunne wi’j een klinkend lied.

Op het moment van schrijven lagen er, voor zover
mij bekend, geen leden van onze wijk in het zie
kenhuis. Wel zijn er verschillende zieken thuis. We
wensen hen allen moed en kracht toe in de span
ning en de zorgen!

Jubileum
Dick en Dicky Jansen, Singelweg 15, waren op
14 juni jl. 40 jaar getrouwd. Zij hopen dit op een
later moment in kleine kring te vieren. We wensen
jullie van harte geluk met dit jubileum en voor de
tijd die komt Gods nabijheid en zegen!

Verhuisd
Mevr. Jo Meinen-Grievink, Geurdenstraat 75, is
van GGNet afd. de Wieken verhuisd naar woon
zorgcentrum De Molenberg, Bastion kamer 108,
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo.
Mevr. Dien ter Maat-Klijn Hesselink, Bocholtse
straatweg 10, is verhuisd naar Beth San, Ludger
straat 21-03. We hopen dat beiden zich snel thuis
mogen voelen in hun nieuwe woonomgeving.

Terugblik wijkdag
Op 17 juni mochten we in de Zuiderkerk een
geslaagde wijkdag van onze wijk beleven. Het
thema was ‘Pluk de dag’ en dat hebben we
gedaan! Na een mooie dienst met medewerking
van the Joysingers was er een ontspannen ont
moeting met koffie en thee. Daarna waren er
verschillende workshops, waaraan volop werd
deelgenomen. Aan het begin van de middag
sloten we na een lekkere lunch de wijkdag met
een voldaan gevoel af. Graag wil ik de commissie
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die alles heeft voorbereid nog eens hartelijk
bedanken voor hun inzet! Als het goed is, kunt u
elders in dit nummer en op de website van Kerk
Venster foto’s bekijken van deze mooie wijkdag.

De Bijbel mee op vakantie
Dagelijks een stukje Bijbellezen tijdens de zomervakantie? Stop dan het gratis

Vakantie

NBG-vakantieleesrooster in je reiskoffer. Het boekje geeft twee weken lang

De vakantietijd breekt weer aan. Zelf hebben
wij vakantie van 14 juli t/m 12 augustus. Indien
nodig kunt u in deze tijd contact opnemen met
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk. Voor wie op vakantie
gaan, maar ook voor degenen die thuisblijven:
een goede tijd gewenst!

dagelijkse inspiratie uit het boek Filippenzen. Voor kinderen is er een zomerpakket
van Bijbel Basics.
Bijbel Basics zomerpakket
Voor kinderen stelt het NBG een Bijbel Basics
zomerpakket beschikbaar. Bijbel Basics is de
digitale kindernevendienstmethode die kinderen
van 4-12 jaar laat kennismaken met 200 Bijbel
verhalen. In veel kerken zitten de kinderen in
vakantietijd in de ‘gewone’ kerkdienst. Met dit
zomerpakket kunnen ze dan toch aan de slag met
de Bijbel. Het pakket is gratis te downloaden en
bevat een Bijbelverhaal, vragen om over na te
denken en een doe-opdracht, bijvoorbeeld een in
te kleuren memoryspel.

Een hartelijke groet voor u en jullie allen.
Riemer Faber

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

Als wij op reis gaan, God
Als wij op reis gaan, God,
is het, of wij een beetje anders worden:
wij worden mensen met tijd en ruimte voor plezier,
wij zullen blij zijn met de vrijheid om ons heen;
genieten van een ander landschap,
onbekende steden en haast vergeten stilte.
Soms zullen wij maar klein zijn
in al die vrije tijd, die verre ruimte,
en het gescheiden zijn van
wie en wat vertrouwd is in ons leven.
Ook als wij blijven en niet gaan,
is het of wij een beetje anders worden.
De veiligheid in onze huizen,
de kleine en vertrouwde dingen die ons lief zijn,
staan dan zo helder ons voor ogen.
Maar ook de vrees van nóóit-meer-weg, van
achterblijven en alleen gelaten zijn;
de vraag, of wie op reis ging,
terug zal keren.
Doe ons dan tijd ervaren,
die boven elke tijd van afscheid
en van terugkeer staat:
uw tijd, die ons bijeenhoudt, die
ons en àlle leven draagt.
En geef ons rust wanneer wij blijven
en rust wanneer wij gaan,
omdat wij altijd weer
terug zullen keren rond uw naam,
uw tafel en uw brood en wijn.
Gij, die alle sterren houdt
in uw hand gevat, behoed ons
in de troost en liefde van uw Geest,
de vrijheid en de blijdschap van uw aanwezig-zijn,
de diepe vreugde om uw zegen op ons leven.
Uit: ‘Vogel van de laatste troost’
van Fum van den Ham

‘De vakantie is bij uitstek de periode om los
te komen van je dagelijkse beslommeringen.
Daarom kozen we voor dit rooster Paulus’ brief
aan de Filippenzen’, zegt directeur Rieuwerd
Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenoot
schap. ‘Het kopje boven die brief had kunnen
zijn Vreugde, vreugde, louter vreugde, net als
dat bekende lied op een melodie van Beethoven.
En dat terwijl Paulus geen vakantie had, maar
gevangen zat. Waar hij dan toch die blijdschap
vandaan haalde, onthult hij in deze brief.’

Het leesrooster is verkrijgbaar bij de NBGvrijwilligers en via: debijbel.nl/vakantieboekje.
Het komt ook digitaal beschikbaar via: debijbel.nl
Het Bijbel Basics zomerpakket is te downloaden
door in te loggen op: debijbel.nl/bijbelbasics
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
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In memoriam

Jan Derk
Lubbers
~ Jan ~

Gerrit Willem
Nijeboer
~ Gerrit ~

Theodora Hendrika
Johanna te PaskeTolkamp
~ Anna ~

geboren
21 juni 1942
overleden
13 mei 2018

geboren
12 november 1933
overleden
12 juni 2018

Gerrit is geboren en getogen in Aalten en was
de jongste uit een gezin met drie kinderen. Hij
heeft een technische opleiding genoten in Aalten
en is vervolgens met zijn vader in het timmervak
gerold. Klussen doen met zijn vader op de boerde
rijen in de omgeving. Zo heeft hij het vak geleerd
en bouwde hij zijn klantenkring op. Nadat zijn
vader er langzaamaan mee stopte, nam hij het
stokje over en maakte hij geleidelijk de stap van
een klussenbedrijf naar een echt aannemers
bedrijf. Hoewel de uitstraling van een klussen
bedrijf altijd is gebleven. Kleinschalig, klantgericht
en met een vaste klantenkring. Hij had altijd werk
door goed werk te leveren en door pragmatisch
en oplossingsgericht te denken.
Samen met zijn enige werknemer en maatje
Albert heef hij vele boerderijen verbouwd, schuren
geplaatst, reparaties uitgevoerd en vele kunst
stof kozijnen geplaatst. Gerrit hield van z’n werk
en dat straalde hij ook uit. Altijd aandacht voor
details en altijd samen met de klant zoeken naar
de beste oplossing.
Altijd beheerst en rustig. Nooit een onvertogen
woord en altijd in overleg. Maar misschien was
het belangrijkste nog wel het plezier in zijn werk.
Dat straalde hij ook uit. Hij werkte vooral voor z’n
plezier en om z’n klanten tevreden te stellen.
Die rust straalde hij ook uit naar z’n gezin. Hij was
altijd het rustpunt in de familie. Schreeuwen of
roddelen was niet aan hem besteed. Altijd eerst
nadenkend voordat hij iets zei of deed.
Vlak na z’n besluit om te stoppen met werken
kreeg hij problemen met z’n geheugen. Hij kreeg
steeds meer moeite met het onthouden van
dingen. Dat uitte zich tijdens het klaverjassen,
tijdens het klussen. Uiteindelijk werd de diag
nose vasculaire dementie vastgesteld. Langzaam
werd het steeds erger. Totdat hij uiteindelijk via
het zieken
huis in het verzorgingstehuis aan de
Franken
straat terecht kwam, waar hij liefdevol
werd opgevangen.
Ook daar ging de situatie echter langzaam maar
zeker achteruit, zowel mentaal als fysiek. Totdat
hij op zondag 13 mei rustig is overleden.
We gaan hem missen …
Joke Nijeboer
Jolanda en Edwin Nijeboer

Dinsdagmiddag 12 juni is Anna te Paske onver
wacht overleden. Die middag was ze in haar
nieuwe auto weggereden om haar vriendin te
bezoeken, maar onderweg werd ze plotseling
onwel. Ze verloor de controle over haar auto en
verongelukte.
Anna was een open, opgewekte en ruimhartige
vrouw die volop in het leven stond. Ze was altijd
bezig; naaide veel, soms tot in de vroege uur
tjes, verzorgde de kalveren, deed karweitjes in de
tuin en regelmatig trad ze op als chauffeur voor
familie en bekenden.
Anna zag en waardeerde het goede in haar leven.
Maar vanzelfsprekend vond ze dat niet. Daarvoor
had ze te veel gezien en meegemaakt.
Als meisje woonde zij aan de Heidedijk bij Brede
voort, waar zij samen met haar zus en beide
broers opgroeide in een warm gezin. Bewust
maakte ze de oorlogsjaren mee. Als kind bracht
zij in opdracht van haar vader melk naar diverse
adressen. Na de oorlogsjaren leerde ze voor
coupeuse. Helaas kon ze hier niet mee aan de
slag, omdat haar vader een ongeluk kreeg en ze
thuis nodig was op de boerderij.
Op de club in Barlo leerde ze Henk te Paske
kennen en zij waren elkaars ware liefde. In 1960
trouwden ze en gingen ze wonen aan de Bokkel
derweg op het Heersink, het ouderlijk huis van
Henk.
Henk en Anna kregen twee dochters: Joke en
Thea. Groot was het verdriet toen Thea op vier
jarige leeftijd verongelukte. Een verdriet dat Anna
haar leven lang met zich heeft meegedragen.
Heel bijzonder was het voor Anna en Henk dat
een tijd later een derde dochter werd geboren:
Theresia.
Anna was een lieve en zorgzame moeder. Zo was
ze niet alleen voor haar eigen gezin, ook voor
anderen die het nodig hadden creëerde ze een
warm thuis. En toen er kleinkinderen kwamen en
zij ook overgrootmoeder mocht worden, was zij
voor hen een fijne en betrokken oma. Steevast zei
ze: ‘Ze bunt mi’j allemaole aeven lief.’ Negen jaar
geleden overleed Henk. Ze miste hem erg, maar
dapper pakte ze de draad weer op.
In de afscheidsdienst op zaterdag 16 juni hebben
we herinneringen opgehaald aan Anna’s leven
en hebben we geluisterd naar het verhaal van
de barmhartige Samaritaan. In dit verhaal her
kenden we het levensmotto van Anna: ‘Ga zo met
een ander om zoals je wilt dat jij ook behandeld
wordt.’
In het geloofsvertrouwen dat Anna nu deel heeft
aan het leven bij God, waar zij ook haar man en
dochter geborgen wist, hebben wij haar in het
graf ter ruste gelegd.
ds. Wilma Onderwaater

geboren
28 september 1931
overleden
12 juni 2018
Jan is geboren aan ‘t Walletje in Bredevoort als
tweede zoon van Hendrik Lubbers en Janna Wil
helmina Wilterdink. Het gezin bestond uit vier
kinderen. Na de oorlog verhuisden ze naar Aalten,
waarna ze na een kleine omzwerving uiteindelijk
aan de Bodenvoor kwamen wonen. Jan’s vader
was ziekelijk en lag veel op bed. Hij overleed toen
Jan nog maar 14 jaar oud was. Zijn moeder was
toen 38 en moest hard werken om het gezin te
onderhouden. Direct na de lagere school is Jan
gaan werken bij de fa. Driessen als wever, en later
bij bakker Vaags.
In 1949 moest Jan in dienst. Na zijn diensttijd ging
hij aan het werk in de tapijtfabriek in Dinxperlo. Op
zijn 27e trouwde Jan met Willemien Ruesink. Hij is
later bij de tapijtfabriek in Aalten gaan werken.
Er is altijd hard gewerkt, zodat ze ook leuke dingen
konden doen met het gezin. Zoals uitstapjes
maken en korte vakanties houden op camping
Goorzicht, naar Harderwijk of Den Helder. Toen de
kinderen groter werden hield pa het gezin en het
huishouden vaak draaiende.
Tot twaalf jaar geleden hebben Jan en Willemien
aan de Nijverheidsweg gewoond, in een gezellig
buurtje. Na de tapijtfabriek heeft Jan nog heel wat
jaren met plezier bij Svedex in Varsseveld gewerkt.
Jan ging op 60-jarige leeftijd met de VUT. Hij had
zijn tuintjes bij verschillende mensen, die hij jaren
lang heeft onderhouden. Dat mocht Jan graag
doen, lekker buiten werken. Hij hield van wandelen,
hij heeft regelmatig vierdaagsen gelopen, de Air
borne Wandeltocht, en hij liep ook zo met gemak
op en neer naar Winterswijk.
Er kwamen kleinkinderen, met wie Jan en Wille
mien regelmatig uitstapjes maakten naar de
speeltuin of de kermis. Jan mocht graag op zon
dagavond voetbal kijken en ging ook regelmatig
supporteren bij het voetballen of het volleyballen
van zijn kleinkinderen. Jan was altijd geïnteres
seerd in wat de kleinkinderen deden. Hij wilde
graag weten hoe het met de verkeringen was, hoe
het met school ging en later met hun werk.
In 2006 zijn Jan en Willemien verhuisd naar de
Haermansweijde. Naar een mooie stek met een
prachtig uitzicht! Toen Jan 80 werd, is hem een
ballonvaart aangeboden. Hij had ooit, lang daar
voor, al eens aangegeven dat een parachute
sprong hem geweldig leek! Maar niet alle kinderen
vonden dat op zijn leeftijd geschikt voor Jan. Van
die ballonvaart heeft Jan super genoten ‘moar een
parachutesprong lik mien ook prachtig’ liet hij zich
toch nog een keer ontvallen.
De laatste jaren werd Jan vergeetachtig. Het
fietsen lukte op een gegeven moment niet meer.
Hij kon maar moeilijk accepteren met een rollator
te moeten lopen, maar op een gegeven moment
besefte hij toch wel dat het makkelijker ging met
rollator. Zo liep hij zijn dagelijkse rondje naar het
dorp. Ook de scootmobiel maakte het voor hem
wat makkelijker om wat verder van huis te komen.
Pa liet zich de laatste tijd geregeld ontvallen ‘oud
worden is mooi, moar niet altied even makkelijk’.
de familie
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Kerkje kiek’n in Kärnten
Wat zal in 2018 onze vakantiebestem
ming zijn? Die vraag is jaarlijks rond de
kerstdagen weer aan de orde. Besloten
wordt om in mei met de caravan naar
Oostenrijk te vertrekken en daar oude
plekjes op te zoeken waar we destijds
met onze kinderen zijn geweest.
Tekst en foto: Gerrit & Tiny Oosterink
Het eerste doel is de Ossiacher See in Kärnten. De
omgeving is schitterend en als je een plaatsje op
de camping kunt verwerven met uitzicht over het
meer, kan de vakantie niet meer stuk.
Je kunt daar prachtig fietsen o.a. om het meer en
langs de Drau en langs de mooie dorpjes met hun
opvallende kerkjes. Meestal witte kerkjes die mooi
afsteken tegen de bergen. Over het algemeen
staan de fietsroutes goed aangegeven en er zijn
goede fietspaden.
Zo fietsen wij langs de Drau, vanaf Rosegg rich
ting Feistritz - dorpjes gelegen aan de Drau.
Tussen beide genoemde plaatsjes ligt het dorp
St. Jakob im Rosental. Daar staat een leuk, klein
RK kerkje. We lopen naar binnen en zijn verbaasd
over datgene wat we zien.
Het ziet er goed verzorgd uit en midden in de
kerk hangen twee touwen, zodat je zelfs de kerk
klokken kunt luiden. Dat hebben wij overigens
maar niet gedaan. Achter in de kerk hangt een
rode cape. Van wie zou deze zijn?

Als we weer buiten zijn, zien we een dame bij de
kerk lopen. Gerrit kan het niet laten om haar om
informatie te vragen. Al gauw roept zij haar man,
die ons veel meer kan vertellen over de kerk dan
zij. Er komt een man naar buiten. Dit is de heer
Fantur, hij is al jaren de beheerder van het kerkje.
Hij is geboren en getogen in het huis naast de
kerk. Hij is 87 jaar en samen met zijn vrouw zet hij
zich in voor de kerk.
Elke morgen opent hij de kerk en zijn vrouw sluit
hem ’s avonds weer. Dan gaat zij daar meteen
bidden, o.a. voor haar man. Zij bidt dat hij nog
lang de kerk mag openen en dat zij hem nog lang
mag sluiten - aldus de heer Fantur.
Het eerste kerkje dat op die plek stond, werd in
1572 gebouwd. Het is diverse keren gerestaureerd
en zelfs een keer opnieuw gebouwd. In 1996 is
het voor de laatste keer gerestaureerd.
Bisschop Schwarz is de bisschop van Kärnten. Hij
heeft een belangrijke rol gespeeld bij de financie

Donaties in de kast in de Zuiderkerk
De producten die in de kast in de Zuiderkerk
gedoneerd worden, komen ten goede aan de
mensen die net niet in aanmerking komen voor
de Voedselbank.
Als mensen iets over hebben van hun oogst, nu
het groente- en fruitseizoen weer is aangebroken,
dan zijn deze producten van harte welkom bij de
Voedselbank uitgiftepunt Aalten.
Bij deze een citaat uit een van de vele bedank
briefjes die wij als vrijwilligers krijgen:
Bedankt voor alle goede zorgen de afgelopen tijd.
Zonder jullie hadden wij het zeker niet gered.
We willen jullie in het zonnetje zetten.
(We hebben een mooie bak met bloemen
gekregen.)
Jullie verzetten een hoop werk voor alle mensen
die een pakket nodig hebben.
Jullie maken met z’n allen het verschil, dat we ons
geen nummer hebben hoeven te voelen, maar het
ook wel gezellig was om het pakket op te halen.

Jullie zijn kanjers, wat jullie allemaal doen, voor
de mensen die het niet zo breed hebben.
Dit alles geldt niet alleen voor ons als vrijwilligers,
maar zeker ook voor alle mensen die iets doneren,
in welke vorm dan ook.
Hartelijk dank namens alle
vrijwilligers uitgiftepunt Aalten.

• Goederen voor de voedselbank kunt u inleveren
in de kast bij de garderobe in de Zuiderkerk
(achter-ingang).
• De Zuiderkerk is open op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00
uur.
• Verse producten kunnen alleen ingeleverd
worden op vrijdagmorgen.

ring van de laatste restauratie. Hij heeft ervoor
gezorgd dat de kerken van Kärnten een bijdrage
leverden in de kosten daarvan. Ook hebben de
eigen leden een flink bedrag betaald.
Gemiddeld wordt daar één keer per maand een
mis opgedragen. Echter alleen op afspraak en
tegen betaling. De diensten worden doorgaans
goed bezocht, de kerk zit dan vol.
Zondag 27 mei jl. is er nog een baby gedoopt.
Enige tijd geleden was er een groep van 28
Nederlanders die gedurende tien dagen in de
omgeving rondfietsten. Ook zij hebben een mis
aangevraagd. Die is daar dus ook opgedragen. De
beheerder vond dat heel bijzonder en was er dan
ook erg trots op.
Jaarlijks bezoeken vele toeristen het kerkje en
meneer Fantur vertelt hen graag en enthousiast
over deze bijzondere kerk. Hij is van plan om dit
nog lang vol te houden.
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Verenigingen

‘t Praothuusken
15.00 - 17.00 Zuiderkerk
Woensdag 11 juli is onze slotmiddag. Cas en
Cor komen zingen en spelen, zo kunnen we
het seizoen muzikaal en gezellig afsluiten.
We beginnen weer op 29 augustus.
Voor eventueel vervoer kunt u Dien Scholten
bellen, tel. 0543-476042.
We wensen u een fijne zomer toe.
Namens de werkgroep,
Lidy Heusinkveld, tel. 0543-475657

De Soos
Elke dinsdagmiddag is er een gezel
lige middag in gebouw Elim, iedereen is
daar van harte welkom. Er wordt gekaart,
gerummikubt 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.

COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

en voor de Protestantse Gemeente
Aalten en de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt elke veer
tien 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

Spoorzoeken op vrijdag

Spoorzoeken op zaterdag

De meditatieve wandelingen op vrijdag vanuit
de pioniersplek Spoorzoseken in Slangenburg
gaan in de zomer gewoon door en zijn gepland
op 6, 13, 20 en 27 juli en op 3, 10, 17, 24 en 31
augustus.
Van tevoren opgeven is niet noodzakelijk. Als je
van plan bent met een grotere groep te komen,
dan is het wel handig dit van tevoren door te
geven in verband met de stoelen en de koffie.
Om 10.15 uur staat de koffie/thee klaar in de
Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35, Doetin
chem. Om 10.45 uur begint het Spoorzoeken op
vrijdag meditatief moment en rond 11.00 uur
begint de wandeling, het eerste kwartier in stilte,
later ook in gesprek met elkaar of desgewenst
weer in stilte.
Op 6 en 13 juli en op 3 en 10 augustus is er
een kloosterwandeling. Dan wandelen we rich
ting abdij, om daar van 12.15 tot 12.30 uur het
middaggebed van de monniken mee te maken.
Op de terugweg, die ook in stilte begint, eten we
onderweg de van huis meegebrachte lunch. Rond
13.45 uur zijn we bij het beginpunt terug.
Op 20 en 27 juli en op 17, 24 en 31 augustus is
er een kortere natuurwandeling in de buurt van
de Slangenburgse kerk. We beginnen op dezelfde
manier, maar wandelen daarna ongeveer een uur
en lunchen samen na afloop, soms in de buiten
lucht, soms in het kerkgebouw afhankelijk van het
weer, met het van huis meegebrachte brood. De
natuurwandeling is inclusief lunch om 13.00 uur
afgelopen. Bijdrage € 3,00.

Op zaterdagmiddag 25 augustus is er vanuit
de pioniersplek Spoorzoeken in Slangenburg een
workshop meditatief schilderen onder leiding
van Ada Westra en Helma van Loon van 14.00
tot 17.00 uur.
Iedereen die de rust en het plezier van meditatief
schilderen wil ervaren is welkom in de Slangen
burgse kerk (IJzevoordseweg 35, Doetinchem).
Het is beslist niet nodig ervaring te hebben
met schilderen. Er wordt gewerkt op basis van
(gedicht)teksten. Tijdens een meditatief moment
kan een woord of een regel van die tekst inspi
ratie opleveren voor een persoonlijk schilderwerk.
Kosten € 10,00. Materiaal is aanwezig en voor
koffie en thee wordt gezorgd. Ben je nieuwsgierig
geworden en/of wil je jezelf een keer verwennen
met een fijne middag, wees van harte welkom!
Opgave bij Helma van Loon wmvanloonkuiper@
hetnet.nl of via tel. 0315-237788.
Zie voor alle activiteiten de agenda op
www.spoorzoekenslangenburg.nl.

Toeristen-orgelconcert
in Ruurlo

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.

Spoorzoeken op zondag
Elke zondagmiddag in juli en augustus houden
wij vanuit de pioniersplek Spoorzoeken in
Slangenburg open huis bij het labyrint dat ruim
een jaar geleden is aangelegd op het grasveld
voor de Slangenburgse kerk.
Kort gezegd is een labyrint een kronkelweg met
een centrum in het midden. Je kunt die weg ver
gelijken met de weg door het leven. Daarom kun
je van alles ontdekken over het leven als je door
het labyrint loopt, alleen of samen met anderen.
Wanneer je maar wilt kun je door ons prachtige
labyrint lopen. Maar wil je meer weten over het
labyrint, of anderen ontmoeten met dezelfde
interesse, kom dan op een zondagmiddag in de
zomer tussen 14.00 en 16.00 uur naar de IJze
voordseweg 35. De entree is gratis. Wij schenken
koffie, thee en limonade en zijn blij met een
vrije gift.

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.

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 18 juli 2018 voor 18.00 uur.
Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt als uiterste
inleverdatum maandag 16 juli 2018 voor 18.00 uur.

Op zaterdagmiddag 21 juli a.s. van 13.30 – 16.00
uur zal de Dorpskerk, Kerkplein 1 in Ruurlo voor
het eerst weer open zijn na de herinrichting.
Tijdens deze middag zal Harry van Wijk uit
Amersfoort een toeristen-orgelconcert verzorgen
van 14.00 – 14.45 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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2gether4Life 2gether4Life Welkom bij de
kindernevendienst
&Faith basis &Faith jong
Als je in groep 7 en 8 van de basisschool zit ben je
van harte welkom bij 2gether4Life&Faith basis. We
kwamen afgelopen seizoen twee keer bij elkaar in
het keldertje van Elim.
De eerste keer stond in het teken van onze
talenten. Waar ben je goed in? Hoe zou je met je
talenten wat voor een ander kunnen betekenen?
Ook in de kerk heeft iedereen zijn eigen talenten.
Iedereen krijgt van God gaven en talenten (iets wat
hij of zij goed kan) om de kerk op te bouwen.
En dan gaat het niet om wie het beste talent heeft
gekregen, het gaat erom wat je met jouw talent
kunt doen om anderen te helpen. We hebben de
middag afgesloten met een spel, waarbij we slim
gebruik moesten maken van elkaars talenten.
De tweede middag begonnen we met een speur
tocht waarbij we de Bijbel letterlijk als routekaart
gebruikten … zo letterlijk kunnen we de Bijbel
natuurlijk niet gebruiken in ons leven.
Maar de verhalen uit de Bijbel kunnen je wel inspi
reren, ze je kunnen helpen bij de keuzes die je
moet maken. Dat zal niet altijd makkelijk of heel
erg duidelijk zijn, maar je bent niet alleen op deze
wereld. Er zijn genoeg mensen om je heen die je
graag willen helpen: je ouders, je leerkrachten, de
dominee, andere mensen uit de kerk, je vrienden en
noem maar op …

Als je in groep 5 en 6 van de basisschool zit dan
mag je meedoen met 2gether4Life&Faith jong.
Tijdens 2gether4Life&Faith jong hebben we eerst
kennisgemaakt met elkaar en daarna hebben we
kennisgemaakt met ‘De Kerk’. Maar wat is dat
eigenlijk ‘de kerk’? Allereerst zijn we dat zelf, de
mensen die naar de kerk gaan. Daarnaast dachten
we natuurlijk ook gelijk aan de kerkgebouwen. We
hebben het gehad over de verschillen en de overeen
komsten van de verschillende kerkgebouwen. Door
middel van een speurtocht door de Oude Helena
kerk, waarbij we een kwartetspel bij elkaar konden
verzamelen, ontdekten we dingen die in alle drie de
kerk voorkomen. Zoals het orgel, een preekstoel, de
paaskaars enz. We mochten zelfs een kijkje nemen
boven in de klokkentoren!

Met de kindernevendienst willen we de kinderen
zoveel mogelijk bij de kerkdienst betrekken. De
kinderen gaan met hun ouders naar de kerk en op
het moment dat het daar ‘te moeilijk’ wordt, ver
laten ze de dienst om op hun eigen niveau uitleg
te krijgen over het Bijbelgedeelte dat deze zondag
op het rooster aangegeven staat. Afhankelijk van
het aantal kinderen worden ze verdeeld over twee
groepen op basis van hun leeftijd.
Er wordt een verhaal verteld. Daarna volgt de ver
werking middels een vraaggesprek, spelletje, knut
selwerkje enz. Tijdens de collecte komen de kinderen
weer terug in de kerk.
De kindernevendienst is voor kinderen van vier tot
en met twaalf jaar. In de welkomst- en overstap
dienst op zondag 2 september in de Zuiderkerk
willen we de vierjarigen feestelijk welkom heten in de
kerk en op de kindernevendienst.
Is uw kind tussen oktober 2017 en oktober 2018
vier jaar geworden? Dan willen we hem/haar bij
deze van harte uitnodigen voor deze feestelijke
welkomstdienst! Opgeven kan door een mailtje te
sturen naar
Heidi Ebbers: Heidiebbers@outlook.com

Afscheid

kindernevendienst

We zijn samen op weg en samen kom je verder!

Meer jongerennieuws:
LeF-dienst 15 juli
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Het schooljaar zit er alweer (bijna) op en een aantal
van jullie zal afscheid nemen van de basisschool.
Dat betekent ook dat je nu te oud bent voor de
kindernevendienst, maar dat je van harte welkom
bent bij It’s4U2.
Daarom wil de kindernevendienst samen met
it’s4U2 voor jullie een feestelijke ‘overstapdienst’
organiseren. En wel op zondagmorgen 2 september.
We beginnen om 10.00 uur in de Zuiderkerk, waar
we afscheid nemen van de kindernevendienst.
Daarna gaan we samen naar it’s4U2 in het kel
dertje van Elim.
Wat we precies gaan doen blijft nog even een ver
rassing … maar het wordt vast leuk, zeker wanneer
jij meedoet!
Je kan je aanmelden voor deze overstapdienst door
een mailtje te sturen naar:
Heidi Ebbers, heidiebbers@outlook.com
Wie weet tot 2 september!
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst en
It’s4U2

….welkom bij

De Bijbel mee op vakantie
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