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Nieuwe tenten voor kinderkampen
Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

Donderdag 12 juli j.l. werden zeven nieuwe slaaptenten officieel overgedragen aan de recreatiecommissie.
Voorzitter Joost Roelofsen van de recreatiecommissie heette iedereen hartelijk welkom om de overhandiging
mee te maken. Na de inleidende woorden van Joost mocht de eigenaar van het kampterrein, Gerard Dibbelink,
de nieuwe kampvlag hijsen, waarmee tevens het 42e kampjaar werd ingeluid.

Het kampterrein met de nieuwe slaaptenten (wit dak) en op de voorgrond de twee recreatietenten.
De oude tenten waren op, niet meer waterdicht en aan de krappe kant. Met de firma Peppelman uit Zelhem had men goede ervaringen
opgedaan. Twee jaar geleden fabriceerde deze
firma ook de nieuwe recreatie- en keukentent.
Deze laatste twee tenten zijn toen gerealiseerd
doordat de recreatiecommissie winnaar werd
van het Rabobank Coöperatiefonds waarmee
€ 7500 in de wacht werd gesleept. Met dat geld
konden de nieuwe tenten worden aangeschaft.
De tenten werden door de firma Peppelman op
maat gemaakt, waarbij ook gekeken is naar het
makkelijk kunnen opbouwen en afbreken van de
tenten, geen onbelangrijke factor, want ook dat is
elk jaar weer een hele klus voor de groep vrijwilligers die dit verzorgt. Ook de nieuwe slaaptenten
zijn gemaakt door deze firma gemaakt, evenals
de tenten uit 1976.
De nieuwe slaaptenten zijn ruim, er kunnen
circa tien kinderen in één tent. Ze zijn hoog, de
kinderen kunnen er ruim in staan. De tenten
geven veel licht, de daken zijn voorzien van wit zeil
en er zijn zelfs lampen aanwezig. De constructie
is heel degelijk, met gegalvaniseerde buizen,
dus duurzaam en voorzien van een waterdicht
grondzeil.
Ook het gedoe met scheerlijnen is tot een
minimum beperkt. Om dit alles te bekostigen
waren de reserves van de recreatiecommissie
niet toereikend. Aangezien de recreatiecommissie
onder de diaconie valt - daarover verderop meer heeft de diaconie besloten om de tenten voor het
grootste deel te financieren.
Met de ingebruikname van de nieuwe slaaptenten is het kinderkamp weer helemaal bij de
tijd. Er staan nu zeven nieuwe slaaptenten, twee
grote recreatietenten van tien meter doorsnee,
een uitgebreide en ruime keuken
tent met een
complete inventaris, een toilet/douche
wagen
en een materiaalwagen. Dit alles wordt onderhouden, opgebouwd, weer afgebroken en schoongemaakt door een grote groep vrijwilligers.

Foto voorpagina: Ben Lammers

Kampterrein
Al dat nieuwe materiaal verdient natuurlijk ook
een goed kampterrein. Die plek is al heel veel
jaren bij boer in ruste Gerard Dibbelink in Borculo. Een zeldzaam mooi terrein dat alles heeft
om de kinderkampen elk jaar weer tot een groot
succes te maken. Het terrein ligt heel geïsoleerd
in een prachtige omgeving waar ze niemand tot
last zijn, behalve eigenaar Gerard Dibbelink, die
voor het terrein woont. Hij heeft er echter groot
plezier aan dat kinderen zich op zijn terrein vijf
weken lang kunnen vermaken. Per week bezoekt
hij enkele keren het kamp om te genieten van
de jeugd en regelmatig om een hapje mee te
eten. Zo is er ook een band ontstaan met deze
‘Superboer’.
Naast de ruimte voor de tenten is een royaal
speelveld dat grenst aan de Slinge, een zijrivier
van de Berkel. Dit water wordt dan ook veelvuldig
gebruikt om in te zwemmen en te varen, al dan
niet met zelf gebouwde vlotten.

Diaconaal kamp
De huidige kinderkampweken zijn in 1976 weer
begonnen door een initiatief van de diaconie
van de Hervormde Kerk van Aalten. In 1980 werd
er gesproken met de Gereformeerde diaconie
van Aalten om een gezamenlijke commissie te
vormen die o.a. de belangen zou behartigen van
de Aaltense kinderkampen, wat ook in dat jaar
een feit werd. Uitgangspunt voor de nieuwe opzet
in 1976 was om kinderen die niet aan vakantie
toekwamen een fijne vakantieweek te bezorgen,
samen met andere kinderen. Van 1976 tot en
met 1979 werden er elk jaar drie kinderkampen
gehouden en vanaf 1980 tot heden werden het
vijf kampen met circa 40 kinderen, circa 12 man/
vrouw leiding per kamp, en twee keukenprinsen of
-prinsessen verzorgden alle heerlijke maaltijden.
Beroemd is bijvoorbeeld de ‘plakkeroni’, een
gerecht dat veel weg heeft van onze macaroni.
Het diaconale karakter van de kampen is nog
steeds aanwezig. Normaal is het kampgeld
€ 70,00. Kinderen waarvan de ouders niet voldoende financiële middelen hebben om een

vakantie te kunnen betalen, worden nog steeds
met voorrang behandeld, het kampgeld wordt
betaald door de diaconie. Niemand van de
deelnemende kinderen heeft hier weet van.
Dit wordt vertrouwelijk behandeld door de
recreatiecommissie.
Ook de komende jaren zal het uitgangspunt
blijven dat alle kinderen in aanmerking moeten
kunnen komen voor een heerlijke kampweek
ongeacht afkomst, geloof of financiële mogelijkheden.
De kosten kunen laag worden gehouden door de
diverse sponsoren die het kinderkamp heeft. Zo
zorgt de één voor het ontbijt, een ander voor de
aardappelen, weer een ander voor het vervoer
van alle spullen naar Borculo en terug, het hout
voor het kampvuur, materialen voor onderhoud
en opslagruimte van alle materialen in de rest
van het jaar. Achter de schermen gebeurt er dus
meer om even bij stil te staan.
Zelfs aan het weren van insecten is gedacht.

Overdenking
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Desiderata
Jaren geleden kreeg ik van een vriendin een
prachtig schrift met de opdracht daarin
‘mooie dingen’ te noteren. Toen ik dit schrift
onlangs doorkeek, viel mijn oog op een tekst
die ik destijds de moeite van het bewaren
waard vond. Het opschrift luidt: ‘Desiderata’.
Dat betekent zoveel als: ‘verlangde zaken’. De
tekst is gevonden in de oude St. Pauluskerk in
Baltimore, en stamt uit 1692. Deze verlangens
werden dus meer dan drie eeuwen geleden
neergeschreven. Toch zijn ze verrassend
actueel. Graag geef ik een deel ervan door, ter
overdenking in deze zomertijd.

Een deel van de nieuwe keuken.

Eigenaar Gerard Dibbelink strijkt de nieuwe vlag.
Of is het een vaandel?

Uitstekende voorzieningen in de nieuwe keuken.
Zaterdag 14 juli zijn de kinderen van de eerste
kampweek van dit jaar vertrokken naar Borculo.
Zoals elk jaar vertrekken de kinderen vanaf het
voorplein van de Zuiderkerk onder grote belangstelling van ouders, grootouders en vele andere
belangstellenden. Het is zeker aan te raden om
zo’n vertrek eens mee te maken. De leiding stelt
zich vaak op ludieke wijze voor aan de kinderen
en na de laatste omhelzingen met de mensen die
ze een week lang niet zien, gaan ze per fiets naar
Borculo om moe maar met heel veel herinne
ringen de volgende zaterdag tegen 13.00 uur
terug te keren bij de Zuiderkerk.

De sanitaire wagen.

Leiding

Interieur van een nieuwe slaaptent.

Een speciaal woord mag wel gewijd worden
aan de leiding van deze kinderkampen. Elk jaar
weer weet zij een prachtig programma, rond
een thema, in elkaar te zetten. De leiding is
een hechte groep die vaak jaren achtereen al
maanden van tevoren over een programma brainstormt. Veelal bestaat de leiding uit jongeren die
als kind al met de kampen zijn meegeweest en zo
met het virus besmet zijn geraakt. Vaak offeren
ze hun vakantie op om de kampweek te kunnen
meemaken. Ook de keukenprinsen en -prinsessen
zijn mensen die met hart en ziel de maaltijden en
wat er verder bij de voedsel- en drankvoorziening
komt kijken klaarmaken.
Deze enorm populaire kinderkampen kunnen
gerust als een visitekaartje van de kerk aangemerkt worden. Mooier en dankbaarder jeugdwerk
is nauwelijks denkbaar.

Eigenaar Gerard Dibbelink en zijn zoon.

Desiderata
Wees kalm te midden van lawaai en haast.
Leg jezelf een gezonde discipline op,
maar wees ook mild voor jezelf.
Sta op goede voet met alle mensen,
zonder jezelf geweld aan te doen.
Zeg de waarheid rustig en duidelijk, en luister
naar anderen. Ook zij vertellen hun verhaal.
Je bent een kind van het heelal, niet minder
dan de bomen en de sterren. Je hebt een
plaats gekregen op aarde. Heb daarom vrede
met God, want Hij is begin en einde van alle
dingen. Houd vrede met je ziel in de
lawaaierige verwarring van het leven.
Met al zijn klatergoud en vervlogen dromen
is de aarde nog steeds wonderlijk en prachtig.
Houd daar oog voor, blijf je verwonderen over
de Schepping en zoek naar het goede voor
allen en alles.
Vooral de laatste zin spreekt me aan, die
oproep tot verwondering en die eenvoudige
opdracht om te blijven zoeken naar het goede.
Onze samenleving lijkt steeds haastiger te
worden. We móeten zoveel, en voor je het
weet is er weer een week, een maand, een jaar
voorbij. En toch … als je je afvraagt wat werkelijk telt en wat je bijblijft, dan zijn dat vaak de
kleine dingen.
Een wandeling met een vriend of vriendin.
Het aandachtig bekijken
van een bloem of een vlinder.
Een lied dat je treft en
dat in je rond blijft zingen.
Een lief gebaar van verbondenheid.
Een stilte die nu eens niet
wordt opgevuld met woorden.
Een handvol rust, waardoor je verder kunt …
Die kleine dingen, die kostbare momenten van
verwondering en goedheid, die maken ons tot
mens en medemens. Hoeveel er ook is veranderd sinds de Desiderata van 1692, dát blijft.
Koester daarom de kleine dingen van het
leven. Later zijn het je mooiste herinneringen!
ds. Marieke Andela
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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

bredevoort
BREDEVOORT
Mevr. Pardijs wordt op 2 augustus 82 jaar; mevr.
Drenthel viert op 13 augustus haar 87e verjaardag en mevr. Geerdes hoopt op dezelfde dag
de leeftijd van 96 jaar te bereiken. Alle jarigen
van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst
met al uw dierbaren.

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

Ledenadministratie
Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Wij feliciteren

Financiële administratie
Dieneke Cornelissen,
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Mevr. W. Pardijs-Spekkink, Heidedijk 5A; mevr.
J.D. Drenthel-Vreemann, Haartseweg 12 en mevr.
B.H.T. Geerdes-Grotenhuis, Ambthuiswal 1-11
vieren in de komende weken hun verjaardag.

Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543 45 28 04,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl

Exploitatierekening diaconie
Protestantse Gemeente Bredevoort 2017

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

Zieken

We willen u een korte toelichting geven op de
jaarrekening van de diaconie van de Protestantse
Gemeente Bredevoort.
De baten onroerende zaken zijn hoger uitgevallen
doordat er meer pachtgelden zijn ontvangen. De
collecte-opbrengsten zijn ook goed. Waarschijnlijk
door de gerichte acties en onze inzet om deze collectes bij u onder de aandacht te brengen. De overige inkomsten zijn in lijn met de begroting. Ook de
lasten komen behoorlijk overeen met de begroting.
Een groot deel van de inkomsten geven we uit
aan het diaconale werk plaatselijk: we ondersteunen onder andere nog enkele personen in

De heer G.J. Geurkink (Tramstraat) verblijft in het
SKB te Winterswijk.
Wij willen iedereen die behandelingen ondergaat,
geopereerd of herstellende is en zij die in zorginstellingen verblijven veel kracht toewensen. We
wensen ook de mantelzorgers en anderen die
meeleven met een ziek al het goede toe.

onze gemeente; regionaal / landelijk: de voedselbank, Hospice de Lelie en wereldwijd: Christenhulp,
Roemenië, Kerk in Actie algemeen, kinderen in de
knel en natuurlijk de Joanne Foundation kunnen
op onze steun rekenen.
Als u de volledige jaarrekening wilt inzien dan kan
dat natuurlijk: stuur een mail aan diakonie@pknbredevoort.nl. Gedurende 2 weken na publicatie in
deze editie van KerkVenster liggen de stukken ook
ter inzage in het Koppelhuis. In het begin van het
nieuwe seizoen zal deze jaarrekening samen met
de begroting voor 2018 ook nog een keer worden
toegelicht.

Jaarrekening van de diaconie
Begroting ‘17

Rekening ‘17

Rekening ‘16

baten onroerende zaken
rente baten en dividenden
bijdragen levend geld
door te zenden collecten

€
€
€
€

61.000
800
2.250
2.200

€
€
€
€

74.695
550
1.763
4.110

€
€
€
€

66.598
672
2.257
4.827

Totaal

€

66.250

€

81.118

€

74.354

lasten overige eigendommen en inventarissen
afschrijvingen
lasten kerkdiensten, catechese, etc.
verplichtingen/bijdragen andere organen
salarissen
kosten beheer, administratie en archief
rentelasten/bankkosten
diaconaal werk plaatselijk
diaconaal werk regionaal
diaconaal werk wereldwijd

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.000
1.600
800
12.300
1.000
1.800
300
12.400
3.300
8.200

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.416
1.600
671
13.892
897
1.330
314
15.745
8.363
19.226

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

23.029
1.600
892
12.228
1.200
645
255
8.029
5.085
13.723

Totaal

€

52.700

€

71.454

€

66.686

Saldo baten - lasten

€

13.550

€

9.664

€

7.668

Toevoeging onderhoudsvoorziening
€
– 7.500
€
– 7.500
Overige baten en lasten			
€
5
Onttrekking aan fondsen en voorzieningen					

€
€
€

– 7.500
4.577
19.636

Resultaat

€

24.381

Lasten

€

6.050

€

2.159

Jaarrekening kerk en diaconie Bredevoort
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In de kerkenraadsvergadering van juni zijn zowel de jaarrekening van de kerk als van de diaconie over het jaar
2017 behandeld en goedgekeurd. Met een korte toelichting erop willen we de cijfers aan u presenteren.
Jaarrekening van de kerk
In 2017 zijn er een drietal financiële transacties in
de boeken verwerkt die behoorlijk van invloed zijn
op het uiteindelijke resultaat:
• De aankoop en installatie van de nieuwe beelden geluidsinstallatie ten bedrage van € 14.911
• Het opheffen van het restauratiefonds met een
positief saldo van € 14.583
• Een ontvangen erfenis van € 12.748
De kosten van de geluidsinstallatie zijn deels gefinancierd door onttrekking van een bedrag van
€ 7.812 uit de onderhoudsvoorziening. De overige
kosten hiervan zijn betaald met de opbrengst van
de paascollecte, een bijdrage van de diaconie en
een subsidie van KerkVenster.
Het restauratiefonds en de erfenis, samen
€ 27.331 is als fonds en toevoeging aan de onderhoudsvoorziening opgenomen.
Er is ook voor in totaal € 11.172 onttrokken uit de
onderhoudsvoorzieningen. Behalve de genoemde
€ 7.812 voor de nieuwe beeld- en geluidsinstallatie is er voor onderhoud aan de vloer in de
kerk een bedrag € 3.360 uit het restauratiefonds
gehaald. Per saldo is het totaal aan toevoegingen
€ 16.159.

De baten en lasten
De baten uit de onroerende zaken met daarin
huuropbrengsten van de St. Joriskerk en het Koppelhuis zijn iets minder dan in 2016. Daar staat
tegenover dat we wat meer pachtgelden hebben
ontvangen en een succesvolle actie Kerkbalans
hebben gehad. In de post inkomsten uit subsidies en bijdragen zijn als eenmalige ontvangsten
opgenomen de bijdragen ontvangen voor de
beeld- en geluidsinstallatie en het saldo van het
restauratiefonds op het moment van opheffen.
De uitgaven voor de geluidsinstallatie zijn verwerkt in de lasten kerkelijke gebouwen. Aan diezelfde lastenkant zijn de kosten voor het pastoraat, beheer en administratie iets toegenomen.
Het resultaat van inkomsten en uitgaven is een
positief saldo van € 1053. Echter, samen met de
boven beschreven transacties van toevoeging
en onttrekking aan fondsen en voorzieningen is
het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening
€ 15.106 negatief.
Als u de volledige jaarrekening wilt inzien dan
kan dat natuurlijk. Neem daarvoor contact op
met mij of stuur een mail aan boekhouding@pknbredevoort.nl. Gedurende twee weken na publicatie in deze editie van KerkVenster ligt het ook
ter inzage in het Koppelhuis. In het begin van het
nieuwe seizoen zal deze jaarrekening samen met
de begroting voor 2018 ook nog een keer worden
toegelicht.
Wim ter Maat,
penningmeester van de kerk

Collectes en giften
De collectes voor de kerk hebben in juni
een bedrag van € 360,80 opgebracht.
Gift van 10 euro bestemd voor de kerk
ontvangen door Coby Navis.

Protestantse Gemeente te Bredevoort - college van kerkrentmeesters
Verkort overzicht Baten en Lasten
		

Begroting ‘17 Rekening ‘17

Rekening ‘16

baten onroerende zaken
rentebaten en dividenden
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen
bijdragen levend geld
door te zenden collecten
subsidies en bijdragen

€
€
€
€
€
€

41.000
3.700
80.500
9.500

€
€
€
€
€
€

49.360
3.227
80.616
26.387

€
€
€
€
€
€

51.862
3.750
81.353
9.834

totaal baten (a)

€

134.700

€

159.590

€

146.799

lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen
lasten overige eigendommen en inventarissen
afschrijvingen
pastoraat
lasten kerkdiensten, catechese, etc.
verplichtingen/bijdragen andere organen
salarissen
kosten beheer en administratie
rentelasten/bankkosten
diaconaal werk plaatselijk
diaconaal werk regionaal
diaconaal werk wereldwijd

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

18.100
2.250
83.000
1.500
8.000
22.250
4.400
300
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

34.910
1.269
84.084
880
6.887
26.051
4.087
369
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17.081
1.192
81.469
1.313
7.311
23.622
4.843
284
-

totaal lasten (b)

€

139.800

€

158.537

€

137.115

totaal a - b

€ 5.100,00

€

1.053

€

9.684

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen
streekgemeenten
aandeel in lasten federatie
overige lasten en baten

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

27.331
11.172
-

€
€
€
€
€

2.500
3.660

totaal (c )

€

-

€

16.159

€

6.160

Resultaat

€ 5.100,00

€

– 15.106

€

3.524

baten
80
81
82
83
84
85

lasten
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52

53
54
56
57
58
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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 werkzaamheden beroepingscommissie
Op 3 juli 2017 hadden we onze eerste vergadering met de leden van de
beroepingscommissie. Onze eerste opdracht was het schrijven van de
vacaturetekst en profielschets. Toen dit er eenmaal was en de vacature was

bredevoort

uitgezet, waren we vol goede moed. Maar gaandeweg bleek onze zoektocht toch
wat langer te duren dan in eerste instantie gedacht. We zijn nu dan ook heel blij
dat we ds. Folkert de Jong hebben mogen voorstellen. Precies een jaar na onze
eerste vergadering vond de gemeenteavond plaats op 3 juli 2018.
In dit jaar hebben we elkaar bijna wekelijks gezien op de maandagavond, om
zo bij te praten en te bekijken hoe we
verder konden. Vanuit de Protestantse
Kerk in Nederland hebben we een aantal
keer een advieslijst ontvangen, met
daarop predikanten en proponenten die
beroepen kunnen worden. Ook hebben
we, zoals al eerder in KerkVenster heeft
gestaan, aan een speeddate meegedaan
die georganiseerd was door de PKN.
We hebben een aantal sollicitaties ontvangen en ook hebben we vanuit de
gemeente een aantal namen ontvangen.
Maar voor het grootste deel zijn we zelf
gaan zoeken.
We hebben in dit jaar veel predikanten
gesproken. De een vond Aalten te dichtbij,
de ander vond Aalten te ver weg. Voor de
een kwam onze vraag te vroeg, omdat
hij/zij nog niet klaar was in zijn/haar huidige gemeente. Voor de ander kwam de
vraag te laat, omdat hij/zij inmiddels in
gesprek was met een andere gemeente.
Daarnaast kwamen we erachter dat er
niet veel predikanten zijn die jeugd- en
jongerenwerk als hun voornaamste taak
willen hebben.
We hebben een aantal gesprekken gevoerd met kandidaten en ook een aantal
diensten beluisterd. Maar besloten om de
procedure niet voort te zetten, om verschillende redenen.
Eerlijk gezegd zakte ons soms de moed
wel in de schoenen. Maar met de nodige
humor en de overtuiging dat de juiste
persoon op ons pad zou komen, hielden
we de moed erin.
Toen Esmee aangaf dat zij in september
tijdelijk naar Australië vertrekt, hadden
we een deadline te pakken. Want we
wilden onze zoektocht natuurlijk het
liefst als groep eindigen. En zowaar, dat
is gelukt!
Na enig speurwerk op het internet kwam
de naam van ds. Folkert de Jong naar
voren en we besloten om contact op
te nemen. Het eerste gesprek was snel
gepland en dat was een fijn en goed
gesprek. Vervolgens hebben wij een
dienst van hem bezocht en beluisterd in
zijn huidige gemeente en vond er een vervolggesprek plaats.

Ook heeft er nog een gesprek plaatsgevonden tussen
Folkert de Jong en onze predikanten en kerkelijk werkers.
Op 29 mei hebben wij bij Folkert aangegeven dat wij de
kerkenraad willen adviseren om een beroep op hem uit te
brengen. Hierop reageerde hij positief.
Folkert de Jong is 33 jaar, getrouwd en heeft een dochtertje van 2. Hij is sinds 2014 predikant in de Gereformeerde Kerk te Andel, dit is zijn eerste gemeente.
Waarom is onze keuze op hem gevallen? Hij is makkelijk
en prettig in de omgang, tijdens de gesprekken is de sfeer
steeds goed en open. Als spreker is hij prettig om naar te
luisteren. Hij heeft een voorkeur voor het jeugd- en jongerenwerk, deze doelgroep ligt hem. En wij denken ook dat
hij dit kan. Hij is positief over ons tweesporenbeleid ten
aanzien van de diensten.
Folkert de Jong wordt beroepen voor 0,8 fte. Deze 0,8 fte
zijn als volgt opgebouwd: 0,5 jeugd en jongerenwerk, 0,3
voorgaan in diensten en daarnaast het crisispastoraat.
Als beroepingscommissie hopen wij dat Folkert snel zijn
plek zal vinden in onze gemeente en wensen hem hierbij
Gods zegen toe!
Harry, Reinier, Janine, Henri,
Gerrit-Hendrik, Esmee, Ellen en Femke
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Zomers bericht van de voorzitter
Op het moment dat ik dit artikel schrijf staan wij als familie op het punt om te
vertrekken voor een vakantie naar het zonnige Italië. In het afgelopen jaar zijn
er veel zaken de revue gepasseerd, allerlei onderwerpen hebben we besproken
en er is door heel veel mensen ontzettend veel werk verricht.

De overhandiging van de beroepingsbrief.
Namens de kerkenraad en mij persoonlijk wil
ik iedereen die zich in het afgelopen jaar heeft
ingezet voor onze gemeente, heel hartelijk
danken. Het doet mij deugd dat er zoveel mensen
zijn die geheel vrijblijvend zich willen inzetten
voor onze gemeente, nogmaals dank en ik hoop
dat u er net zoveel plezier aan beleeft als ik.
In het afgelopen jaar hebben veel mensen mij
ook aangesproken, of gebeld als er iets niet
helemaal duidelijk was, of dat men zich zorgen
maakte, of vragen had over een bepaald onderwerp. Blijf dit doen, wij willen u heel graag antwoord geven op uw vragen, spreek ons aan, dat
waarderen wij zeer.

bleef er een gedeelte van zijn werkzaamheden
vacant. Deze werkzaamheden bestonden uit het
pastoraal werk in de wijk Barlo-Dale. In overleg
met het wijkteam en de leden van de kleine kerkenraad, hebben we besloten dat wij hiervoor op
korte termijn een invulling zouden zoeken.
Op woensdag 4 juli hebben Jan van Schijndel en
Gerard Helmink een gesprek gevoerd met Wilma
Onderwaater hierover. Daarbij gaf zij aan dat
zij graag een uitbreiding van het huidige aantal
uren zou willen, zodat zij ook wat meer tijd zou
hebben voor ‘het normale pastorale werk’. Op
dit moment worden haar uren bijna alleen maar
ingevuld met crisispastoraat, haar wens zou zijn
om haar huidige arbeidsovereenkomst van 0,4 fte
te verruimen naar 0,6 fte (60%). Tevens zou zij
graag wat meer voorgaan in de traditionele/ liturgische diensten (dit was ook een wens die door
het wijkteam van Barlo-Dale naar voren werd
gebracht).
Op donderdag 5 juli hebben wij als kleine kerkenraad een extra vergadering ingelast, om de
wensen en ideeën van Wilma verder te bespreken.
De kleine kerkenraad ging unaniem akkoord om

de huidige arbeidsovereenkomst van Wilma
Onderwaater uit te breiden naar 0,6 fte.
Tevens zouden we nog op zoek gaan naar een
vaste invulling van het pastoraal werk dat Gerrie
Zemmelink op dit moment uitvoert. Zij stopt
met deze werkzaamheden na de zomer. Voor
deze functie van 0,3 fte zouden we dan een sollicitatieprocedure opstarten, maar ook hebben
we besproken dat wij dit ook zouden voorleggen
aan Netty Hengeveld. Afgelopen week heb ik dit
voorgelegd aan Netty, of zij wellicht interesse
had in deze functie en wij zijn dan ook erg blij en
dankbaar dat zij heeft besloten dat zij met veel
vreugde deze openstaande uren wil gaan invullen.
Dat wil dan zeggen dat Netty als pastoraal medewerker voor 0,3 fte zal worden ingezet in de wijk
Lintelo en voor 0,3 fte zal worden ingezet in de
wijk Barlo-Dale.
Wij als kerkenraad zijn blij dat we dit op zo’n
korte termijn allemaal hebben kunnen regelen.
Ik wil dan ook iedereen die hier zijn steentje aan
heeft bijgedragen hiervoor hartelijk danken.
Na de vakanties zullen wij u verder informeren
over de diverse ingangsdatums e.d.
Ik wil u allen een prachtige zomer toewensen,
geniet van elkaar, de natuur en neem de tijd om
de batterij weer op te laden.
Met vriendelijke groet,
Gerard Helmink, voorzitter kerkenraad

Voortgang invulling vacature predikant/
pastoraal medewerker wijk Barlo-Dale
Tijdens de bijzondere gemeenteavond van 3 juli
jl. heeft de gemeente met grote meerderheid
ingestemd tot het uitbrengen van beroep aan de
nieuwe predikant ds. Folkert de Jong.
Aansluitend heeft de grote kerkenraad tijdens
een aansluitende vergadering, de uitslag van de
stemming overgenomen en konden we ds. Folkert
de Jong daadwerkelijk beroepen.
Maandagmiddag 9 juli hebben Harry Eenink
(voorzitter beroepingscommissie) en Gerard Helmink (voorzitter kerkenraad) de beroepingsbrief
aan Folkert overhandigd. In volle overtuiging
heeft hij daarna het bericht van Aanneming van
Beroep ondertekend. Zowel Folkert als zijn vrouw
Thandi en dochter Henrike zien erg uit naar deze
nieuwe uitdaging. Als beroepingscommissie en
kerkenraad zijn wij erg blij en dankbaar dat ds.
Folkert de Jong het beroep heeft aangenomen
tot predikant in onze gemeente.
Op dit moment is de datum van de bevestigingsdienst nog niet bekend. Tevens zal Folkert, in één
van de volgende nummers van KerkVenster, zich
persoonlijk voorstellen aan onze gemeente.
Op voorhand willen wij familie De Jong van harte
welkom heten in onze gemeente en spreken we
onze dank uit voor het vele werk wat de beroepingscommissie in het afgelopen jaar heeft
verzet.
Aangezien Folkert op voorhand had aangegeven
dat hij maximaal voor 80% zou willen werken,

Boven:
Het gezin De Jong.
Links: Ondertekening
van de Aanneming
van Beroep.

Ds. Folkert de Jong
is te beluisteren
op de website
devoorhofandel.nl /
kerkdiensten /
kerkdienst gemist.
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Geleuf ’t noo maor!

Neet te geleuven
Toen wi-j half meert heurn dat Thea Onnink heel ernstig zeek was, konne wi-j
dat neet geleuven. Een schok dee i-j zo vake ervaart as der iets totaal onverwachts gebeurt waor’j effen van mot bi-jkommen.
Thea hef zich een helen tied in-ezet veur onze rubriek ‘Geleuf ’t noo maor’,
ze was coördinator daorvan. Ze was
altied heel kritisch op de verhalen weet
in-estuurd wedden. Dee verhalen mosten
wal inhold hebben, von ze en daor
kwammen dan wal ‘s discussies aover.
Zelf meek ze dee in elk geval wal, ok toen
ze estopt was met ‘t coördinatorschap.
En noo veer maond later is Thea uut de
tied ekommen. Ongeleuflek, veural veur
Herman, de kindere en kleinkinder en al
de leu dee dichte bi-j eur stonnen. Ok
veur ons as redactie en i-jleu as laezer.
Wi-j zölt eur mooie verhalen missen,
geleuf dat maor.

Hieronder een streektaalwenskaarte zoas Thea dee ok zo mooi kon maken
en dizzen werd ok gebroekt op de liturgie van eurn afscheidsdienst op
zaoterdag 14 juli j.l.
redactie KerkVenster

Jaarrekening diaconie 2018
Op 15 mei j.l. werd in de grote kerkenraad de
jaarrekening voor het jaar 2017 behandeld.
Inkomsten
In de tabel naast dit artikel valt op dat de pachtinkomsten
gestegen zijn. Er is ook inderdaad een lichte stijging omdat de
pachtprijzen in de markt stijgen en nieuwe contracten brengen
daarom meer op. Het belangrijkste is echter dat enkele contracten
vooraf betaald worden i.p.v. achteraf, daarom is er in 2017 meer
binnengekomen.
Opvallend: de opbrengsten voor ‘levend geld’, dat zijn alle giften,
collecten, de diaconale rondgang, enz. zijn gestegen. We mogen
erg dankbaar zijn dat in deze tijd van teruggang van kerkbezoek
en ledental, de giften voor de diaconie toch op peil blijven! Al met
al een stijging van inkomsten t.o.v. 2017 en ook t.o.v. de begroting.

Uitgaven
Bij de uitgaven is er weinig bijzonders gebeurd t.o.v. de begroting.
Twee zaken vallen op:
• We hebben fors meer aan wereldwijde doelen kunnen geven dan
begroot door de stijging van inkomsten. De werkgroep MDW
(Missionair Diaconaal Werk) houdt u o.a. via KerkVenster regelmatig op de hoogte van de doelen die gekozen zijn.
• Bij overige baten en lasten staat € 13.075. Dit zijn de kosten van
de camera’s in de Zuiderkerk, waardoor nu ook in die kerk de
diensten ‘live’ te volgen of terug te kijken zijn.
Voor de diaconie is het belangrijk dat de jaarrekening ongeveer op
nul uitkomt zodat al de gelden die binnenkomen ook daadwerkelijk
besteed zijn. Welke doelen daarbij gekozen worden is een taak die
erg serieus genomen wordt. Gekeken wordt naar hulporganisaties
met lage interne kosten, met een goede terugkoppeling van resultaten van ons geld (en niet alleen een algemeen overzicht). Vaak is
er rechtstreeks contact met de hulpverleners. Op deze manier proberen de diakenen uw giften zo goed mogelijk te besteden.
De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk bureau ter inzage.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met
ondergetekende.
college van diakenen,
Johan van Eerden, penningmeester

Jaarrekening diaconie Protestantse Gemeente Aalten 2017

Leden van de Joodse gemeente
Dortmund op bezoek in Aalten
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Tekst en foto’s: Tijme J. Bouwers

Nog voor de groep uit Dortmund is gearriveerd hoor ik van Sonja Rexwinkel,
een van de rondleiders in het Onderduikmuseum, dat er onder hen iemand is
die in Aalten heeft gewoond. Daar zal ik straks meer over vertellen.
De groep telt 58 leden van de Joodse gemeente uit Dortmund.
vier groepen gevormd, twee lopen langs enkele
Stolpersteine en brengen een bezoek aan de synagoge. In de synagoge vertelt Sallo van Gelder van
zijn wonderbaarlijke ontsnapping aan de nazi’s,
op transport naar Westerbork, onder de rokken
van een ‘non’ die een verzetsstrijdster bleek te
zijn. Twee andere groepen gaan het Onderduikmuseum in en krijgen daar elk een rondleiding.
Er is een lunch in Elim en na de middagmaaltijd
wisselen de groepen.
Tijdens de lunch heb ik gelegenheid om met
Joachim Polak een praatje te maken. Na de

Kristall
nacht, 9 november 1938, vluchtte zijn
moeder, geen jodin, met hem uit Dortmund
en kwam in Aalten terecht. Daar zijn ze niet
gebleven, via enkele andere plaatsen en hereniging met zijn joodse vader, en zijn oudere broer
kwamen ze in Rotterdam terecht. Daar raakten
ze door het bombardement van 14 mei 1940
dakloos.
Voor de oorlog had Nederland al een opvangkamp voor joodse vluchtelingen in Westerbork

Hun bezoek is een vervolg op het bezoek van rabbijn Babaev met tien studenten op 20 december
van het vorig jaar. Dat was het gevolg van het
bezoek van een plaatselijk historicus en een journalist uit Dortmund in het voorjaar van 2017.
Die kwamen ook niet zomaar in Aalten. De contacten van de Aaltense Synagoge met Dortmund
zijn begonnen met het naspeuren door Hugo
Kuiper van het verleden van de familie Lewy ter
voorbereiding op het leggen van Stolpersteine in
Aalten. De familie Lewy, een echtpaar met een
dochter, uit Dortmund vestigde zich na de Kristall
nacht in Aalten. Ze woonden aan de Hogestraat
55 en van daaruit zijn ze door de nazi’s in een
vernietigingskamp omgebracht. Kinderen van
een internationale school in Dortmund-Hörde
hebben op vier panelen het korte leven van
dochter Bertha Mathilde Lewy verbeeld en waren
in februari 2015 aanwezig bij de legging van de
Stolpersteine in Aalten. Drie vertegenwoordigers
van de 
Aaltense Synagoge zijn ook aanwezig

geweest toen voor de familie drie Stolpersteine
in de Hermannstrasse in Dortmund, mei 2015,
werden gelegd. Hugo Kuiper kreeg ook nog contacten met de fanclub van Borussia Dortmund en
heeft zelfs in Dortmund geholpen bij het poetsen
van Stolpersteine.
Rabbijn Babaev is eerder in het Onderduik
museum geweest en heeft toen ook een korte
dienst in de Synagoge geleid. Van hem is het idee
om met een groep senioren Aalten te bezoeken.
Ze spreken bijna allemaal beter Russisch dan
Duits. Vlak nadat het ijzeren gordijn in 1989 was
gevallen wilde de regering van Duitsland het
ledental van de Joodse gemeenten in Duitsland
vergroten. Op uitnodiging van Duitsland konden
Joden uit de voormalige Sovjet-Unie zich in Duitsland vestigen. Deze groep leden van de Joodse
gemeente uit Dortmund bestaat uit Joden die in
het huidige Rusland, Wit-Rusland en de Oekraïne
woonden. Ze hebben om tolken gevraagd en
gelukkig zijn Marc en Dinor Golub bereid dat wat
tijdens de rondleidingen gezegd wordt in het Russisch te vertalen. Direct na aankomst worden er

opgericht en daar ging het gezin Polak naar toe.
Dat kamp werd overgenomen door de nazi’s.
Ze overleefden dat omdat sprake was van een
gemengd huwelijk, en werden vrijgelaten. Na
14 dagen wilden de nazi’s hen weer oppakken,
maar ze waren ondergedoken. Joachim, geboren
op 13 februari 1937, heeft Nederlands onderwijs
genoten, heeft een HBS-diploma en daarna nog
een paar jaar in Nederland gewerkt. In 1957 is
hij teruggegaan naar Dortmund en heeft daar
samen met zijn broer Wolfgang, een groothandel
in auto-onderdelen geleid met 60 werknemers.
Mevrouw Polak komt uit Israël. Joachim verontschuldigt zijn broer die op vakantie is in Bergen
(NH) en ooit lid was van het bestuur van Borussia
Dortmund.
De groep is bijna vijf uur in Aalten geweest. Hun
programma was nog niet afgelopen, de groep
ging daarna naar Enschede om daar een bezoek
te brengen aan de Synagoge.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Juli
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

27 Rechters 1:22-36
28 Rechters 2:1-5
29 Rechters 2:6-15

Maandag
Dinsdag

30 Rechters 2:16-23
31 Rechters 3:1-6
Beth San, Aalten

Augustus
Woensdag
Donderdag

1 Efeziërs 2:1-10
2 Efeziërs 2:11-22

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

3 Rechters 3:7-11
4 Rechters 3:12-31
5 Efeziërs 3:1-13

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

6
7
8
9

Efeziërs 3:14-21
Rechters 4:1-16
Rechters 4:17-24
Rechters 5:1-11

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

10 Rechters 5:12-22
11 Rechters 5:23-31
12 Efeziërs 4:1-16

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13
14
15
16
17

Efeziërs 4:17-24
Efeziërs 4:25–5:2
Efeziërs 5:3-20
Marcus 6:45-56
Marcus 7:1-23

St. Joriskerk op de Markt

Beth San

Zondag 29 juli

Zaterdag 28 juli 2018
19.00 uur: Zangdienst
Zaterdag 4 augustus 2018
19.30 uur: Evangelisatiekoor - restaurant
Zaterdag 11 augustus 2018

Zondag 5 augustus

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld - koffiedrinken na de kerkdienst
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
Kinderoppas/kindernevendienst:
		
Niels ter Haar

19.00 uur: dhr. De Graaf

Stegemanhof
Zaterdag 28 juli 2018
19.00 uur: mevr. Rots
Zaterdag 4 augustus 2018
18.00 uur: ds. Knol, broodmaaltijd
Zaterdag 11 augustus 2018
19.00 uur: mevr. Jentink

Ambthuis Bredevoort
Zaterdag 28 juli 2018
17.00 uur: mevr. Jentink, broodmaaltijd

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.kerkvenster.nl (onder Kerkdiensten).
12 aug Zuiderkerk

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

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

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

Zondag 12 augustus

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld - koffiedrinken na de kerkdienst
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
Kinderoppas/kindernevendienst:
		Dieneke Cornelissen

geluk
	wat verloren was
een blik
in de ogen
herkenbaar veranderd
een zandkorrel
harmonie

ds. H.J. Zeldenrijk

Kinderen

09.30 uur: 	Zangdienst - koffiedrinken na
de dienst in ’t Koppelhuis
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
Kinderoppas/kindernevendienst:
		Annet Ligterink

- fam. Hulzink, Stationsstraat 22
- fam. Assink, Haartseweg 25a
- m
 evr. Vaags - Helmink,
Lichtenvoordsestraatweg 81

wederkerig
zonder aanzien
van de persoon
terug
van weggeweest
de tijd heelt
Riek Aalbers-Hiddink

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

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 29 juli

Zondag 29 juli

Zondag 29 juli

Zondag 5 augustus

Zondag 5 augustus

Zondag 5 augustus

Zondag 12 augustus

Zondag 12 augustus

Zondag 12 augustus

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

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. W.H. Everts
collecte: 		
KIA
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oude Helenakerk

10.00 uur: 	mevr. Heidi Ebbers,
Roemeniëdienst
		koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk,
LeF-dienst en doopdienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
KIA
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oude Helenakerk

09.30 uur:
dhr. S. Kuijt, Lichtenvoorde
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de andere twee kerken

Bij de diensten Aalten

Roemeniëdienst
op 5 augustus
in de Zuiderkerk
Hoe hoort het eigenlijk?
Regels zijn er overal. Regels zijn goed, want dan
weet je hoe het hoort en dan weet je tenminste
zeker dat je niks verkeerd doet. Maar is dat wel
zo? Want regels kunnen overal weer anders zijn,
dat hebben de jongeren met de jongerenuitwisseling in Roemenië wel gemerkt. En wat is dan
goed? Hoe wij het doen hier in Nederland of hoe
zij het doen in Roemenië? Is alles wel te vangen
in regels of spelen er nog andere dingen mee?
Hoe weet je dat je het goede doet? Hoe hoort het
eigenlijk?
Daarover willen we nadenken in de regenboogdienst op zondag 5 augustus om 10.00 uur in de
Zuiderkerk. De dienst zal een internationaal tintje
hebben want aan deze dienst werken mee: Roemeense en Aaltense jongeren, dominee Roberto
uit Roemenië en Heidi Ebbers. Johan Klein Nibbelink zal de muzikale leiding hebben in deze dienst.

Giften PBD
Ontvangen via Diny Blanken € 20,00, via Dinie
Wink € 10,00 en via Anja Koskamp € 10,00.

Is dit busje misschien onderweg naar het meer van Galilea ... ?

Collectes en giften
Op het kerkelijk bureau ontvangen:
Een gift van € 40,- voor de kerk via bezoekmedewerker Albert Scholten. Een gift via Raborekening
van de diaconie ontvangen voor de Voedselbank
€ 100,00 en hulp aan andere mensen € 25,00

Iedereen hartelijk bedankt voor haar/zijn bijdrage!

Verkoop collectemunten

Op vrijdag 3 augustus a.s. is er van 17.00 uur tot
18.30 uur weer collectemunten-verkoop in de
Zuider
kerk. Natuurlijk kunt u ook bestellen via
onze webshop in KerkVenster. Ook liggen er bij de
uitgang van de kerken bestelformulieren.
Munten worden gratis thuisbezorgd!
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P A S T O R A AT
Wijk Barlo-Dale

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

bredevoort
28 jul	mevr. H.J. Büttner-Jansen

Koeweide 74, 7121 EK
28 jul	mevr. G.J. Stronks-Grevink
Geurdenstraat 16, 7122 CG
28 jul	mevr. G.J.A. Hakstege-Lammers
Bredevoortsestraatweg 111/E, 7121 BG
28 jul	dhr. G.W. Kappert
Manschotplein 46, 7121 BM
30 jul	mevr. J.W. Grievink-Hoftijzer
Köstersweide 38, 7121 HH
30 jul	dhr. D.W. Luiten
Bonifaciusstraat 13, 7121 DS
31 jul	mevr. J.G. Ormel-Meinen
Beunkdijk 2, 7122 NZ
31 jul	dhr. J.H. Klijn Hesselink
Beeklaan 2, 7122 BH
1 aug	dhr. H. Dijkslag,
Ambthuiswal 1/112,
7126 BC Bredevoort
2 aug	dhr. J.H. Klein Wolterink,
Morgenzonweg 29/01,
7101 BH Winterswijk
2 aug	mevr. W. Heinen-Heideman
De Hare 26, 7121 XH
2 aug	mevr. M. Masselink-ter Haar
Driessenshof 4, 7121 XT
2 aug	dhr. A.J. Houwers
Elshoekweg 18, 7122 NG
3 aug	mevr. D.H. te Winkel-ter Haar
De Hare 80, 7121 XJ
3 aug	mevr. A. Gros-Kuiper
Geurdenstraat 24, 7122 CG
4 aug	mevr. H.J. Scholten-Vels
Frankenstraat 85/01, 7122 ZS
4 aug	dhr. F.E. de Witte
Bongenkamp 95, 7122 TW
4 aug	dhr. H. Nijman
Koeweide 96, 7121 EK
6 aug	dhr. J.W. Harbers
De Hoven 23, 7122 BJ
6 aug	mevr. G.A. Prinsen-Lensink
Huiskermatedijk 7/A, 7121 KL
6 augd	hr. A.J. Somsen
Wolterinkweg 7, 7122 MD
7 aug	dhr. M. van Driel
Hoge Veld 85, 7122 ZN
7 aug	mevr. D.A. Hoftijzer-Colenbrander
Richterinkstraat 1, 7122 ZA
8 aug	dhr. H.J. Klijn Hesselink
Varsseveldsestraatweg 16/A, 7122 CC
8 aug	mevr. J. Duchateau
Stationsstraat 30, 7122 AT
8 aug	dhr. J.G. Wechgelaer
Geurdenstraat 12, 7122 CG
10 aug	mevr. J.E. Wijnveen-Lammers
Geurdenstraat 41, 7122 CG
11 aug	dhr. W.J.H. Hüning
Keizersweg 111, 7121 GP

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

16 aug	mevr. H.J. Somsen-Klanderman
Geurdenstraat 85, 7122 CG
17 aug	mevr. Th. Hoopman-Kaemingh
Dinxperlosestraatweg 147, 7122 JP
17 aug	dhr. A. van Triest
Hogestraat 95/A, 7122 BT
17 aug	dhr. W. Schoppers
Molenstraat 1, 7122 ZW
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

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

Zieken
Thuisgekomen na een aantal weken revalidatie in
het verpleeghuis Pronsweide: mevr. B.A. Assink Migchelbrink, Haartseweg 25a. Zij en haar man
willen iedereen bedanken voor hun getoonde
belangstelling en medeleven. Niet alleen voor
deze periode van opname, maar ook voor de felicitaties in verband met hun 65-jarig huwelijksfeest. Het heeft hen heel goed gedaan.

Overleden
Op 30 juni is overleden Henk te Bokkel, Bevrijding
29, in de leeftijd van 75 jaar.
Op 2 juli is overleden Cor Rosmolen, voorheen
Ahavestraat 14, de laatste tijd groepswonen
‘t Hoge Veld, in de leeftijd van 86 jaar.
Wij wensen hun nabestaanden veel troost en
kracht toe nu zij verder moeten leven zonder diegene die hen zo lief was.

Giften
Ontvangen een gift van € 50,00 bestemd voor de
kerk. Met onze hartelijke dank!

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

Overlijden
Na een langzaam afnemende gezondheid is op
donderdagavond 12 juli mevr. Grada EeltinkSmees (Grada Johanna) overleden. Zij is 85 jaar
geworden.
Vele jaren heeft zij, samen met haar man en gezin
aan de Rosierweg in Lintelo gewoond. Op latere
leeftijd hebben zij en haar man de boerderij verruild voor een woning in het dorp (Goudenregenplein 16), waar haar man nog altijd woont. In de
afgelopen jaren had Grada een appartement in
het Hoge Veld, waar zij de zorg en begeleiding
kreeg die zij toen nodig had.
Op woensdag 18 juli hebben wij afscheid van
Grada genomen in een dienst van woord en
gebed, waarna wij haar begraven hebben in het
familiegraf op de Oude Begraafplaats.
We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen
kracht toe in deze moeilijke tijd. Dat zij zich
gesteund mogen weten door de mensen om hen
heen en zich gedragen mogen weten door onze
hemelse Vader.

Vakantie
Zaterdag 28 juli t/m zondag 26 augustus heb
ik zomervakantie. De eerste week kunt u in
dringende situaties contact opnemen met drs.
Zemmelink, het weekend van 4/5 augustus met
ds. Zeldenrijk en vanaf maandag 6 augustus met
ds. Everts.
Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

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

Onze vakantie

Zieken

Wij hopen nog tot en met 5 augustus met
vakantie te zijn. Indien nodig kunt u in deze
laatste week van mijn vakantie contact opnemen
met drs. Gerrie Zemmelink.

Vanzelfsprekend zijn er in onze wijk diverse
mensen, bij wie de gezondheid te wensen overlaat. Niet iedereen kan of wil genoemd worden.
Een uitzondering maak ik voor de oud-voorzitter
van onze kerkenraad, de heer Jan Heideman.
Naast verschillende oude kwalen en de hartoperatie destijds, openbaarde een beginnende
Parkinson zich. Er stond ook al een rugoperatie
gepland. In verband met de verhuizing van de
Smitskamp naar de Kobusweg 5 zal die nu plaatsvinden op 27 juli. Wat fijn dat nu de verhuizing
naar dit mooie plekje achter de rug is.

Ik wens u allen een goede en gezegende
vakantietijd toe!
Met vriendelijke groeten,
Wim Everts
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We hopen op een goed resultaat van de operatie en wensen Jan en zijn echtgenote, ondanks
beperkingen, een fijne toekomst in hun prachtige nieuwe woning, zo dicht bij hun kinderen en
kleinkinderen!

Overleden
Op 9 juli is overleden Thea Onnink-Stronks, Markerinkdijk 30, in de leeftijd van 66 jaar. Wij wensen
Herman, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in dit intense verdriet en gemis dat in
hun leven is gekomen.
Op zaterdag 14 juli was er gelegenheid afscheid
te nemen in de Oosterkerk. Hoe velen met de
familie meeleven, bleek alleen al hieruit, dat de
Oosterkerkstraat een tijdlang bijna geheel afgesloten werd door de grote hoeveelheid mensen,
die de familie wilde condoleren. Een indrukwekkend ‘vaarwel’ in een ontroerende dienst voor
een bekende en geliefde persoonlijkheid uit de
Barlose gemeenschap.

Een vraag beantwoord
Met enige regelmaat wordt me gevraagd:
Waarom komt er van de ene persoon wel een herinneringsstuk (in memoriam) in KerkVenster, van
de andere niet?
Het antwoord: Dit onderwerp komt vaak ter
sprake in het rouwgesprek na het overlijden van
de naaste. Soms zelfs al voordien, bij het ziekbed.
De mensen zijn daar zelf helemaal vrij in: sommigen geven aan, dat als zij komen te overlijden,
er geen ‘stukje’ in de krant moet komen. Ook de
nabestaanden hebben in die keus een beslissende
rol. Maar veelal vindt men een ‘in memoriam’
toch ook een mooi stuk ter herinnering aan het
leven en aan de afscheidsdienst van de overledene. Troostvol, allereerst voor de nabestaanden,
maar ook voor de kerkelijke gemeenschap.

Wijk Lintelo

Wijk IJzerlo

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

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

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

ds. Riemer Faber

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

Overleden

Zieken

Op 12 juli is overleden Annie Somsen-Mateman,
Brakenweg 5, in de leeftijd van 73 jaar. Wij
wensen haar man Bennie, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun grote gemis
en verdriet.

Ziekenhuis
In het ziekenhuis in Winterswijk verblijft al
geruime tijd Anja Graven-Hoftiezer. In hetzelfde
ziekenhuis is opgenomen geweest Henk Navis,
Navisweg 6. In de St. Maartenskliniek in Nijmegen is opgenomen geweest Femke Westerveld,
Kruisdijk 4A.

Doopdienst
Op zondag 12 augustus mag in de LeFdienst om
10.00 uur in de Zuiderkerk gedoopt worden: Lars
Luiten, Op ’t Zilverzand 5. We zien uit naar een
blijde dienst!

Steeds vaker zoeken mensen even telefonisch
contact om hun ongerustheid te uiten over hun
eigen situatie of om even te praten over wat hen
op dat moment zo bezighoudt. Dat vind ik heel
mooi. Zo’n moment is niet aan een bepaald uur
van de dag gebonden. Het geeft mij een dankbaar gevoel van geschonken vertrouwen. Mensen
zijn immers allemaal de medemens van een
ander. Schroom niet om even te bellen, voor een
praatje in vertrouwen of om – eventueel – een
bezoekafspraak te maken. Daar zijn we voor! Van
5 tot 17 augustus ben ik afwezig, indien nodig
kunt u dan contact zoeken met ds. Wim Everts.

Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Gerrie Zemmelink

Vakantie
Wij hebben vakantie t/m 12 augustus. Indien
nodig kunt u tot die tijd contact opnemen met ds.
Hendrik Jan Zeldenrijk.
Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
ds. Riemer Faber

Kerkelijk werker

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

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

Een hartelijke groet van

Mevr. Hermien Prins-Beeks, Koeweide 110, heeft
in het ziekenhuis in Winterswijk een operatie
ondergaan. Zij mocht inmiddels weer naar huis
terugkeren. Haar en degenen die thuis met spanning en zorgen te maken hebben wensen we
sterkte en Gods nabijheid toe.

Jan Willem Hengeveld

Gift
Ontvangen voor de kerk een gift van € 100,00.
Hartelijk dank!

Telefonisch contact

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

Vakantie t/m 13 augustus.

14

In memoriam
Jan Hendrik Antonij
te Bokkel

Cornelis Jan
Rosmolen

~ Henk ~

~ Cor ~

geboren
12 maart 1943
overleden
30 juni 2018

geboren
13 juni 1932
overleden
2 juli 2018

Jan Hendrik Antonij te Bokkel, Henk, werd op 12
maart 1943 geboren op ‘t Walfort.
Hij had daar een fijne jeugd, samen met zijn
vijf jongere broertjes en zusjes. Hij bezocht de
lagere school op de Haart en ging daarna naar
de landbouwschool. School had niet echt zijn
belangstelling. Vooral rekenen was niet echt zijn
vak. Geschiedenis echter vond hij prachtig, en hij
genoot van alle verhalen die de meester vertelde.
De interesse in geschiedenis is altijd gebleven.
In zijn volwassen leven werd hij vrachtwagenchauffeur. Eerst internationaal bij Hannink in
Winterswijk.
Nadat vader en moeder op 4 december 1970
trouwden, en gezien het feit dat ze samen een
gezin wilden stichten, besloot hij om n
 ationaal
te gaan rijden. Eerst bij Ros Bouw
materialen,
daarna heeft hij bij For Farmers gereden.
Ze gingen aan de Kerkstraat in Aalten wonen.
Hier werden een zoon en een dochter geboren.
Daarna verhuisden ze naar de Bevrijding, waar
ook hun derde kind, een zoon geboren werd.
Hij was een hardwerkende man, maar ook een
rustige man. Henk wilde niet graag in het middelpunt van de belangstelling staan en was een ‘doe
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’-man.
Hij was erg tevreden met wat hij had. Een dak
boven ons hoofd en een koelkast vol eten. ‘Wat
wil je nog meer’, zei hij dan, ‘Je moet tevreden
zijn met wat je hebt’.
Vele gelukkige jaren volgden en naast het werken
vulde hij zijn dagen met veel lezen, voetbal kijken,
het wereldnieuws volgen en puzzelen. Toen hij na
een lang en werkzaam leven met de VUT mocht,
kreeg hij er een hobby bij. Zijn eerste kleinkind
was intussen geboren en er volgden er nog vier.
Hij was ontzettend gek met de kleinkinderen.
Oppassen was zijn nieuwe hobby geworden.
Afgelopen zomer begon hij zich niet lekker te
voelen, na een hoop doktersbezoeken, een liesbreukoperatie en een darm
onderzoek, kwam
begin maart van dit jaar het verpletterende
nieuws dat hij kanker had. De tumor was zo
groot dat ze het in Winterswijk niet meer konden
behandelen. In Amsterdam zat een arts die hem
wel wilde opereren, maar dit was een zware en
riskante operatie.
Hij is op 23 april in Amsterdam opgenomen en
geopereerd. Op 4 mei mocht hij weer naar huis
en we hoopten allemaal dat hij zou mogen aansterken. Maar hoe hard hij ook zijn best deed, er
zat geen vooruitgang in. Op 22 juni jl. kregen we
te horen dat de kanker terug was en uitgezaaid.
Op 30 juni is hij thuis rustig overleden. We zijn
ontzettend dankbaar voor de mooie momenten
die we nog samen hebben mogen beleven en
we zijn ook dankbaar voor alle steun uit de
omgeving.
De familie

Cor is geboren in Sliedrecht. Ze waren thuis met
drie jongens. Het gezin ging wonen in Rotterdam
en daar is Cor opgegroeid. In Rotterdam leerde hij
ook Ina kennen. Op 4 september 1958 trouwden
ze. Eerst woonden ze nog bij zijn schoonouders
in. In Rotterdam werden ook hun beide dochters
geboren: Jolanda en Nicolette.
Cor werkte bij de bank. Hij zat in het verzekeringswezen. Hij vond werk bij de ABN-bank in Almelo.
Het gezin verhuisde naar Almelo. Na een aantal
jaren kreeg Cor werk in Aalten. Zo zijn ze in 1968
in Aalten komen wonen. Omdat hij als inspecteur
bij de verzekeringen de klanten afging, leerde hij
veel mensen kennen.
Cor was voor zijn kinderen een goede vader, hij
ging vaak met zijn kinderen naar het zwembad
in Bocholt. In de vakantietijd gingen ze vaak
met het gezin kamperen. Toen hun kinderen
gingen trouwen kregen ze na verloop van tijd ook
kleinkinderen en weer later ook nog achterklein
kinderen. Wat waren ze er trots op. Dat merkte je
wel aan de verhalen die ze je vertelden als je bij
hen op bezoek kwam.
In verband met de fusie van de bank kon Cor
eerder stoppen met zijn werk. Van de tijd die ze
toen samen hadden hebben ze heel erg genoten.
Ze mochten graag verre reizen maken. Ze gingen
ook vaak met de caravan eropuit. Dat was voor
hen een mooie tijd.
Cor en Ina voelden zich altijd heel betrokken
bij de kerk. Ina was vele jaren commissielid van
de Hervormde Vrouwendienst en later van de
Protestantse Bezoekdienst. Ook Cor ging bezoekwerk doen en was ook betrokken bij het zorgen
voor de financiële inkomsten voor de kerk.
De laatste jaren zijn voor hen moeilijke jaren
geweest. Met de gezondheid van Cor ging het
steeds verder achteruit. Hij ging naar het Hoge
Veld groepswonen. Hij en ook zijn vrouw Ina
hebben het daarmee wel moeilijk gehad, maar
het thuis wonen ging niet meer. In september
dit jaar zouden ze 60 jaar getrouwd zijn. Maar ze
hebben dat niet mogen halen.
Kort na elkaar zijn ze beide overleden. Net als bij
de begrafenis van Ina, hebben we in de afscheidsdienst van Cor geluisterd naar de woorden van
hun trouwtekst uit Romeinen 14: ‘Niemand van
ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft
voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor
de Heer en als wij sterven, sterven wij voor de
Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de
Heer’.
Ook over de grens van de dood heen, behoren wij
toe aan God en zijn wij met God verbonden. In
dat geloof hebben wij van Cor afscheid genomen.
Dat zijn nabestaanden in dat geloof hun troost
mogen vinden.
Wim Everts

Psalm 23
Neem mijn handen Heer
en wil mij leiden
door groene weiden,
verkwik mij langs het water van de zee,
Goede Herder neem mij mee.
Neem mijn handen Heer
in het donker van de nachten
en het morgenlicht verwachten.
Uw stok en staf vertroosten mij,
Goede Herder wees nabij.
Neem mijn handen Heer
in het volgen van Uw wegen
vol goedheid, vol van zegen,
aan Uw tafel zitten als gast,
Goede Herder houd mij vast.
Neem mijn handen Heer
als de dagen mij gegeven
klimmen naar het einde van dit leven,
bij het scheiden van mijn aardse huis,
Goede Herder, breng mij eeuwig thuis.

Rieteke Hoogendoorn
Bron: www.gedichtensite.nl
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De oude kloostermuur met een deel van de oorspronkelijke tuinen.

Tekst en foto’s: Ina en Arnold Arentsen
Dit jaar brachten we onze vakantie door in Limburg. We begonnen in het
Nationale Park Maasduinen, waarvan het mooiste gedeelte ligt tussen
Gennep en Belfeld, alles ten oosten van de Maas. Een prachtig wandel- en
fietsgebied met voortreffelijke fietspaden in een schitterend en zeer afwisselend natuurgebied. Voor ons een totale verrassing.
Vervolgens reisden we af naar Eijsden bij Maastricht. Op de prachtige Pieters
berg ontdekten we vorig jaar al een schitterend restaurant, waar je op het
terras een zeldzaam mooi uitzicht hebt over de Maasvallei.
Dit keer geen ‘Kiek de kerk’ maar de geschiedenis van een
prachtig klooster dat nu een voortreffelijk restaurant is.

Het huidige uitzicht over de Maasvallei vanaf het terras.

Klooster
Dit restaurant staat op de plek waar in 1455 ‘Het klooster der Observanten’
werd gesticht. Die naam leidde al snel tot verbastering van het woord tot
‘Slavante’. Vanaf het begin werd dit klooster geroemd om zijn gastvrijheid.
De paters brouwden hun eigen bier, dat grote bekendheid genoot. Gasten
kwamen te voet of te paard en lieten zich het gerstenat goed smaken en
de dames mochten in de terrastuinen van het klooster wandelen, iets wat
uniek was voor die tijd. Het klooster werd dan ook zeer populair onder de
bevolking.
De Franse Revolutie in 1795 betekende het einde van het klooster. Alle bezittingen werden verkocht en het kloostercomplex kwam in handen van enkele
particulieren, die de kerk en het klooster lieten afbreken. Alleen het gebouw
waarin een herberg was gevestigd en het naastgelegen kapelletje alsmede
een deel van de ommuring met een deel van de tuinen en enkele mergel
kelders zijn bewaard gebleven.
In 1846 werd het huidige pand gebouwd en kwam het in gebruik als ‘Groote
Sociëteit van Maastricht’, onder de naam ‘Slavante’. De sociëteit was zeer
geliefd, met name leden van het koninklijk huis vertoefden daar regelmatig.
Het pand is in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven en je wordt er nog
steeds ‘koninklijk’ behandeld. Het is alleen een hele klim om er te komen.

Links: De kapel in 1846 - Onder: de kapel in 2018.
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Krijgsmachtpastoraat:
mensen helpen mens te blijven
De Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht helpt militairen,
burgermedewerkers, veteranen en hun relaties in te gaan op vragen die worden
opgeroepen in en door het werken in de krijgsmacht. Krijgsmachtpredikanten
maken deel uit van het militaire leven op kazernes en velden, tijdens vaar
perioden of oefeningen en tijdens uitzendingen. In het jaarschrift 2018
vertellen de Krijgsmachtpredikanten hoe zij ‘Mensen helpen mens te blijven’.
Lees hier het verhaal van ds. Erik Asscher.

Hallelujah! Geestelijke verzorging
en het geheim van het leven
Vier trips naar het buitenland en talloze ontmoetingen op en rond de Vliegbasis Leeuwarden.
2017 was een bewogen jaar voor mij. In januari
bezocht ik de militairen van de vliegbasis in
Litouwen. In het kader van de ‘Baltic Air Policing’ stonden twee F-16’s paraat om Russische
militaire vliegtuigen te onderscheppen voor
het geval zij het luchtruim van de drie Baltische
staten zouden schenden. In Edwards, Californië,
bezocht ik de vijfenveertig militairen die met hun
gezinnen daar wonen. Zij werken aan het testen
en evalueren van de F-35, ons nieuwe jachtvliegtuig. In Berlijn vertegenwoordigde ik samen met
collega Ids Smedema de Protestantse Geestelijke
Verzorging bij de Krijgsmacht op de ‘Kirchentag’.
In de late herfst vloog ik naar Bodø in Noorwegen om een groep militairen te bezoeken die
een grote internationale oefening voorbereidde.
Ook thuis op Vliegbasis Leeuwarden had ik allerlei
ontmoetingen.

mooi in Psalm 49: ‘Ik heb een open oor voor raadselspreuken, bij het spel op de lier onthul ik een
geheim.’ Pas bij zorgvuldige begeleiding komt
een verhaal echt tot klinken. En kan ook het leven
in zijn onbegrijpelijkheid aan het licht komen.

‘Suflet’, levensadem, ziel
Dit gebeuren is prachtig verbeeld op een detail
van de fresco aan de westzijde van het klooster
Voronet in het gelijknamige dorp in Roemenië.
Linksonder op de foto zien we een liggende
mensenfiguur. Een jongen met een wit kleed,
gesloten ogen en gevouwen armen. Leeft hij? Is
hij gestorven? Daarboven een engel die zijn hand
uitstrekt boven de jongen. Wie goed kijkt ziet
een kleine witte mensenfiguur tussen de hand
van de engel en de mond van de jongen. Het is
de ‘suflet’, de levensadem, de ziel van de jongen
die behoedzaam in veiligheid gebracht wordt.
Niet toevallig ontspringt deze levensadem aan de
mond van de jongen, de plek waar ook onze verhalen het lichaam verlaten. Onder de zorgvuldige
begeleiding van Koning David wordt het geheim
van het leven bewaard.

Verhalen begrijpen?

God is een melodie

Maar al die reizen en ontmoetingen roepen de
vraag op wat ik dan precies doe. Wat bespreek
je met al die mensen? Daar kan ik geen eerlijk
antwoord op geven, die gesprekken zijn vertrouwelijk. En wat privé is, moet privé blijven. Maar
dieper dan dat voert de vraag naar wat mensen
eigenlijk willen zeggen met hun verhaal. Hun verhalen worden wel gehoord, maar worden ze ook
begrepen? Daarbij: mag er ook aandacht zijn
voor het onbegrijpelijke? Koning David zegt dat

Maar hoe doe je dat? Dat begeleiden van mensen
bij het vertellen van hun verhaal? Ik denk aan het
beroemde ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen:
‘I’ve heard there was a secret chord
that David played and it pleased the Lord
but you don’t really care for music do you?
It goes like this: the fourth the fifth,
the minor fall, the major lift
the baffled king composing Hallelujah’

Er wordt hier een loflied voor God gecomponeerd.
Dat geeft wel de belangrijkste oriëntatie! In dat
loflied is blijkbaar plaats voor verdriet en diepe
dalen (‘the minor fall’), en voor vreugde en dankbaarheid (‘the major lift’). Maar over de technische aspecten van de begeleiding is Cohen helaas
erg kort. Hoe weet je of je tempo moet houden,
of dat mensen juist extra tijd nodig hebben?
Hoe weet je wanneer je structuur moet bieden,
of mensen juist vrij moet laten associëren? Hoe
weet je of mensen baat hebben bij een ondersteunende tweede stem, of juist aan een voorzichtige tegenstem? Het blijkt een kwestie van
goed luisteren en steeds opnieuw je best doen!
En misschien is het met geestelijke verzorging wel
net als met muziek maken: je hoeft er niet goed
in te zijn om er toch plezier in te hebben. Maar
pas als anderen er werkelijk plezier aan beleven
merk je dat je er goed in wordt. Koning David
werd er beroemd mee. Als hij speelde voor koning
Saul, dan verdwenen de kwade geesten en kon
Saul opgelucht ademhalen.

Mensen zijn bestemd voor het volle leven
Maar de militairen en hun relaties, wat zeggen
zij ervan? Toen ik de afbeelding van de fresco liet
zien aan een militair, merkte die nuchter op dat
Koning David blijkbaar goed was met zijn gitaar,
want hij had toch niet voor niets een gouden
plaat om zijn hoofd! We hebben daar hartelijk
om gelachen. Vaak doet een gram humor een
mens meer goed dan een kilo ernst. In de eetzaal vraagt men ook niet naar de temperatuur
van het vet waarin de kroketten gebakken zijn. Er
is onderling vertrouwen. Dat vertrouwen is gebaseerd op een goed persoonlijk contact en de overtuiging dat iemand goed is in zijn vak. Voor mij is
protestantisme een keurmerk van dat laatste. Je
bidt en studeert met aandacht. Naar de mensen
toe voed je de vrijheid en verantwoordelijkheid
van ieders geweten. Je vraagt naar ieders welzijn,
naar gebeurtenissen en levensgeheimen, je biedt
ze gedachten ter overweging omdat je gelooft
dat mensen voor het volle leven bestemd zijn.
Samen met hen ga je op zoek naar wijsheid. En
soms openbaart zich God in een glimlach, in een
lied of in een ironie. Zoals die keer dat een militair
na een gesprek van hart tot hart met een brede
grijns tegen me zei: ‘bedankt dat ik weer even
tegen je aan mocht balken’.
ds. Erik Asscher
Bron: www.protestantsekerk.nl
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Gasten in de kerk
Prettige vakantie allemaal!

Foto’s: Jan Oberink.
Op zaterdag 2 juni hield de familie Luijmes,
voorheen Dale 119, nu Bijnenweg, een
familiereünie. Ongeveer honderd neven en
nichten, waaronder 28 Canadese familie
leden, waren erbij. Er was onder andere een
bijeenkomst in de Oosterkerk, de kerk waar
het gezin Luijmes elke week op hun vaste
bank op de galerij zat. De familie zong er
liederen die vader/opa zong tijdens
zijn werk op de boerderij, en het lied
dat moeder/oma zong na de
emigratie van drie kinderen naar
Canada:

…a
 ls hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
Nog meer liederen werden afwisselend in
het Engels en het Nederlands gezongen,
begeleid op het orgel of de piano, bespeeld
door familieleden.

Er gebeurt de laatste tijd nogal wat binnen onze
Protestantse Gemeente Aalten en zonder veel problemen
zou ik daar wel enkele columns aan kunnen wijden. Willen
wijden, misschien wel.
Wat dacht u van de dreigende tweedeling binnen onze
gemeente? Regenboogdiensten in de Zuiderkerk en daar
tegenover liturgische of traditionele diensten in de twee
andere gebouwen. Althans zo duidde de voorzitter van de
kerkenraad het op 3 juli, de avond dat we mochten
meepraten over het beroepen van een nieuwe predikant.
Ondanks de suggesties vanuit de gemeente dat we niet
over zo’n tweedeling moeten spreken, maar maximaal
slechts een vage scheiding moeten willen aanbrengen
tussen de eerstgenoemde diensten en de overige,
volhardde hij in de tweedeling. Het schijnt zelfs zo te zijn
dat de nieuwe predikant vooral zal voorgaan in de
Zuiderkerk. Het lijkt me voor ds. Folkert de Jong en voor de
gemeente niet de juiste beslissing, we zullen zien.
In Aaltens Nieuws van dinsdag 17 juli viel mijn oog op
een heel bijzondere regel. Onder de rubriek Kerkdiensten
op de voorlaatste pagina stond bij Oude Helenakerk:
‘Zondag 22 juli, geen voorganger beschikbaar, dus geen
dienst.’ Kort, krachtig en vooral duidelijk. Wie zou deze
tekst hebben aangeleverd?
Het zinnetje deed me onmiddellijk denken aan vakantie.
Kennelijk zijn al onze predikanten op een na op die
zondag afwezig, misschien wel op vakantie. Dat wordt een
drukke tijd voor ds. Zeldenrijk. Maar wie weet, zijn er heel
andere en even goede redenen dat er geen predikant voor
de dienst van 22 juli te vinden was.
Overigens, vakantietijd. Mogelijk gaat u ook op stap. Doe
dan eens wat veel vakantiegangers in Aalten doen. Loop
een kerk binnen, zomaar op een doordeweekse dag en
laat de rust en de gewijde stilte op u inwerken. Juist
wanneer er nauwelijks anderen in het gebouw aanwezig
zijn kunnen die rust en stilte zo intens zijn. Wat is het
mooi, wanneer u deze sfeer dan kunt vullen met uw eigen
gedachten en stille gebeden.
In vele gemeentes en parochies in binnen- en buitenland
krijgt u die gelegenheid. Terwijl u op zondag om allerlei
redenen misschien de dienst even mijdt, vindt u op zo’n
gewone dag, in vakantiekleding en haast ongestoord, een
ogenblik rust in een verrassend kerkgebouw waar u zich op
de een of andere manier toch thuis voelt omdat er ook in
den vreemde zoveel herkenningspunten zijn.
Dankzij de smartphone, of misschien nog wel met een
mooie camera, kunt u vervolgens het interieur en exterieur
vastleggen en de opnames doorsturen naar redactie@
kerkvenster.nl. Met veel genoegen zullen Arnold en Arjan
uw impressies publiceren in KerkVenster in de rubriek
Kiek de Kerk. U moest eens weten hoeveel mensen met
plezier deze rubriek lezen. Zelf kunnen ze vaak niet verder
dan hun kamer groot is, maar via uw bijdrage zijn ze toch
even ver weg van de dagelijkse beslommeringen.
En wat de eerste zinnen van deze column betreft,
natuurlijk mogen u en ik, mogen wij, kritisch zijn over
hetgeen er binnen onze gemeenschap gebeurt. Maar
laten we het vooral als onze gemeenschap blijven zien en
voelen. Laten we niet te veel mopperen op hetgeen in
onze ogen misschien beter of minstens anders kan en
moet. Laten we, ieder vanuit zijn of
haar eigen positie, blijven bijdragen
aan het voortbestaan van onze
Protestantse Gemeente Aalten.
Want dat willen we toch ook?
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7 juli 2018 Vrijwilligersdag KerkVenster
tekst en foto’s: Harmien Wensink

Locatie ´t Romienendal, ongeveer 140 aanmeldingen, vier activiteiten voorbereid,
mooi zomerweer (hoewel een regenbui ook erg welkom zou zijn): de ingrediënten
voor Vrijwilligersdag 2018.
Even voor twee uur wordt het druk bij ´t Romienendal. Bij de ingang wordt iedereen verwelkomd
door Anita Hoornenborg, Ap te Winkel en Rob
Hoefman.

te Winkel de microfoon op. In een mix van Aaltens en Wenters dialect heet hij iedereen welkom,
licht de vier activiteiten toe en doet tenslotte de
oproep ´Zorg d’rveur dat de mondheuke naor
bovven blieft wiezen´.
Het komende uur kunnen we meedoen aan een
wandeling, het bekijken van een film uit 1958,
meezingen onder leiding van Johan Klein Nibbelink of schieten onder begeleiding van leden van
de Daalse schietvereniging.

mensen uit Bredevoort of die in Winterswijk
zijn opgegroeid, vinden deze film het bekijken
waard. Op de film is ook Henk Lettink te zien.
Hij was tot 1959 enkele jaren onderwijzer op de
Wilhelminaschool. Ook te vermelden is dat Arie
Stronks, vanmiddag aanwezig, destijds samen
met Jan Huls de voice-over verzorgd heeft.
Hij vertelt me dat het een hele klus was om de
gesproken tekst goed onder de beelden te krijgen.
Daarna ga ik naar de groep die is gaan schieten.

Er mag een keuze voor een activiteit kenbaar
worden gemaakt en met een papiertje van de bijbehorende kleur gaan we naar binnen voor koffie
of thee. Eerst ontmoeten we nog een team (leden
van de Daalse toneelvereniging), dat zorgt voor
een verrassende binnenkomst. Interieurverzorgsters die het helemaal hebben gehad met de vloer
schoon te houden en schoonheidsassistenten, die
royaal met de poeder omspringen om onze verhitte gezichten wat bij te werken.

Richting Pasopweg verzamelt zich een (grote)
groep, die met Anita gaat wandelen. De route
loopt vanaf de parkeerplaats de Pasopweg op,
via de Pakkebierweg, de Elshoekweg, de Slatdijk
en de Aladnaweg terug naar ´t Romienendal. Het
blijkt een snelle wandeling. Bij terugkomst is in de
zaal de film nog in volle gang.
Aan de andere kant van het gebouw zit een mooi
aantal mensen in de schaduw om te gaan zingen.
Johan Klein Nibbelink met gitaar zingt voor en

Ze zijn te vinden afwisselend op het terras en
op de zolder van ´t Romienendal, waar sprake is
van opperste concentratie. Leden van de Daalse
Schietvereniging zijn aanwezig om iedereen te
helpen een mooi puntenaantal te schieten. Onze
ervaring reikt soms niet verder dan een windbuks
bij een kersenboom of dat nog niet eens …
De begeleiding is goed, heel goed zelfs: nadat er
een eerste keer 25 punten worden gescoord, gaan
de tweede keer de prestaties zo omhoog, dat er
een puntenaantal van 54 wordt geschoten!
Tenslotte onderneem ik zelf een poging te
schieten. Met behulp van een heel geduldige
instructeur Wim Jentink heb ik na acht keer
schieten zes gaten in de kaart en 43 punten!
Na een uur wordt weer verzameld in de zaal en is
er vervolgens nog een broodjesbuffet, een smaakvolle afsluiting van deze gezellige middag.
Organisatieteam Anita, Ap en Rob:
het was geslaagd en heel erg bedankt!

Bij binnenkomst ontmoet ik onder meer Henk
Lettink, die waarschijnlijk vandaag de meeste
kilometers naar ´t Romienendal heeft afgelegd;
hij komt nl. uit Hoogeveen en combineert deze
middag met familiebezoek.
Wanneer de zaal goed gevuld is en iedereen
koffie of thee heeft gehad, pakt de voorzitter, Ap

geeft aanwijzingen. Hij zegt erbij: ´Het maakt me
vandaag niets uit of je bas zingt of sopraan, As ´t
maor zingt!!´. De partijen worden één voor één
neergezet, tot tenslotte een mooi vierstemmig
geheel klinkt. Genieten!
Binnen, in de zaal is de film ´Aalten in 1958´ te
zien. Het betreft beelden uit Aalten, maar ook

19

Dank je wel!
Het bestuur van Harapan Baru Aalten
wil graag de Protestante Gemeente
Aalten hartelijk bedanken voor de
onlangs ontvangen gift: de opbrengst
van de collectes tijdens de wijkdagen
in IJzerlo en Lintelo.
Eerder dit jaar mochten we ook al enkele giften
ontvangen. Hiermee kan oud-Aaltenaar Nick Rensink met zijn organisatie Harapan Baru Lombok
(HBLI) op het eiland Lombok in Indonesië verschillende mensen met een beperking of in diepe
armoe weer nieuwe hoop (dat is de betekenis
van harapan baru) geven. Dat doet hij door hen

Nick samen met Minhur, die geholpen is bij het
opzetten van een winkeltje in beltegoeden en
schoolspullen.

COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

t raining aan te bieden op het gebied van beroepsen levensvaardigheden en hen te ondersteunen
bij het opzetten van micro-ondernemingen.
Zo heeft HBLI in 2017 bijvoorbeeld 22 personen
kunnen begeleiden bij het opzetten van een
eigen bedrijfje, waardoor ze nu zichzelf kunnen
redden, heeft men zes personen door het geven
van Engelse les kunnen opleiden voor werk in de
horeca en zijn aan acht mensen ondersteuning
geboden bij het opzetten van een kippenboerderijtje, waardoor ze nu in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit alles dankzij donaties
en giften zoals nu van de kerk.
Ook in 2018 zal HBLI onverminderd doorgaan
met het werk om mensen met een handicap of
mensen die in armoedige omstandigheden leven,
uitzicht op een beter bestaan te geven.
Op de website www.harapan-baru.com kunt U
meer lezen over het werk van HBLI.
Het bestuur van Harapan Baru
Aalten Nederland.

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

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

Uitgever

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

Redactie

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

Fotografen

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

Coördinatie website en blad

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen.
Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden
buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonne
ment op KerkVenster nemen. De abonnementskosten
bedragen € 45,00 per jaargang.
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

Donaties in de kast
in de Zuiderkerk
• Goederen voor de voedselbank kunt u inleveren
in de kast bij de garderobe in de Zuiderkerk
(achteringang).
• 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.

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 17 augustus
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 8 augustus 2018 voor
18.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 6 augustus 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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Jongerenw
erker
Heidi Ebbe
rs
tel. 06 48
6 23 833
heidiebber
s@
outlook.co
m

Jongerenuitwisseling Aalten-Jibou
boerderij, een tuinderij, in een verzorgingshuis en in
een verpleeghuis. Om het verblijf te kunnen bekostigen zullen er verschillende acties gevoerd worden.
•
Zo kun je ons donderdag 2 augustus met een
kraampje op de Aaltendagen vinden.
• En op zaterdag 4 augustus kunt u uw auto laten
wassen op onze autowasdag bij garage Kempers.
Info over deze acties kunt u volgen op onze facebookpagina ‘Roemenië organisatie’.
• Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning met onder
andere een Hollandse Avond op de Stegemanhof.
• Voor zondag 5 augustus hebben we een regenboogdienst voorbereid waarin Nederlandse en Roemeense jongeren zullen meewerken. Hiervoor willen
we jullie van harte uitnodigen!

Oproepje !
Wie heeft er spulletjes voor ons die we
kunnen verkopen op de Aaltendagen?
Op donderdag 2 augustus staan we namelijk met een groep Roemeense en Aaltense
jongeren in een kraam op de Aaltendagen om
geld in te zamelen om de jongerenuitwisseling
te kunnen bekostigen.
Heeft u/heb jij nog spullen die verkocht zouden
kunnen worden voor het goede doel dan houden
wij ons van harte aanbevolen! De spullen kunnen
gebracht worden naar Elim.
Neem daarvoor contact op met Heidi Ebbers:
heidiebbers@outlook.com, 06 48623833.
Alvast heel erg bedankt!

Van 31 juli tot 7 augustus zal dominee Roberto
met een groep jongeren uit Roemenië Aalten
bezoeken.
De jongeren uit Jibou zullen in gastgezinnen logeren.
Samen met jongeren uit Aalten hebben we een mooi
programma samengesteld, zodat de jongeren uit
Jibou een beetje een beeld krijgen van hoe het leven
van jongeren in Aalten er uitziet. Ontmoeting zal
daarbij centraal staan.
Zo zullen de jongeren een soort stage lopen. Hierbij
hebben we rekening gehouden met de interesses
van de jongeren. Wij gaan bijvoorbeeld kijken op een

