1

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

17e JAARGANG NR. 20 • VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2018

Pastoraat in de

streektaal
Je thuistaal helpt je het leven zin te geven
en kan veel betekenen in het wonder van de troost
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Een vertrouwde warme jas
Ik had mijn komst als nieuwe pastor in haar wijk aangekondigd en werd met een
warme handdruk ontvangen. ‘Zal ik uw jas aannemen? Drinkt u koffie of thee?’
Ze deed erg haar best voor mij. Uiteindelijk nam ze plaats: met een kaarsrechte
rug en haar voeten keurig naast elkaar. Haar blik was onrustig. Ik keek haar
aan en vertelde haar dat ik had gehoord dat ze in het ziekenhuis had gelegen.
Dat klopte. Onzeker, zoekend naar woorden, legde ze uit wat er aan de hand was.
Ze leek bang zich te vergissen.
Tekst en afbeeldingen: Netty Hengeveld

Toen er een dialectwoord in haar verhaal opdook,
schakelde ik meteen over op de streektaal. Ik
hoorde haar zucht van verlichting en zag haar
houding gelijk ontspannen: ‘Oh, i-j könt ok plat
praoten?’ Vanaf dat moment werd het gesprek
vertrouwelijk. Ik was haar gelijke geworden. Voor
haar generatie gold: het Nederlands was de taal
die ‘netjes’ was en die je met hooggeplaatsten
sprak: met de dokter, de pastoor, de dominee en
de notaris. Maar je gevoelens, de dingen die je
raakten, die besprak je met de mensen die ‘eigen’
waren. En dat deed je in je moedertaal. Nu pas
kwamen haar woorden als vanzelf, ze kleurde
haar levensverhaal moeiteloos in en schaamde
zich niet voor haar tranen.
Het ABN was een haar aangeleerde taal, maar
het Achterhoeks was voor haar de taal van de
ervaring: de taal waarin ze opgroeide, waarin ze
ooit haar eerste emoties had verwoord, waarin
ze de waarden en normen van haar ouders had
meekregen. Het was de taal waarin ze de liefde
had leren kennen en ziekte en dood tegemoet
had getreden. Die taal was voor haar als een vertrouwde, warme jas.
Volgens de twintigste-eeuwse filosoof Heidegger
is taal dan ook iets dat zich laat zien in de ervaring, niet in de theoretische kennis ervan. Als je
vele rijtjes Engels-Nederlands en NederlandsEngels in je hoofd hebt gestampt, word je op
school beloond met een vette voldoende. Maar
daarmee kun je nog niet zeggen dat je de Angelsaksische taal beheerst. Je hebt een stuk gereedschap in handen gekregen, dat wel, maar je
moet het nog wel leren gebruiken. Taal maak je
je eigen door er iedere dag mee te werken en te
worstelen. Niet in de theorie, maar in het gewone
alledaagse leven, met al het mooie en het lelijke
dat daarbij hoort. En daarmee bouw je jezelf een
huis waarin je kunt wonen en van waaruit je op je
eigen unieke manier je omgeving kunt verkennen.
Met de jou zo vertrouwde woordenschat geef je
(tijdelijke) antwoorden op de wezenlijke vragen,
probeer je de zin van jouw leven of hét leven te
duiden.

and cheesy, de volgende keer ga je hem helemaal
slicen. Heidegger noemt dat ‘vervallenheid’: als
je de taal van anderen overneemt en het als een
muntstuk doorgeeft. ‘In het klakkeloos herhalen
van woorden en beelden sta je niet meer stil bij
de oorspronkelijke mogelijkheid die in de taal ontvouwd wordt,’ zo stelt hij. Dan vergeet je dat de
taal een instrument is dat de mogelijkheid biedt
om dicht bij het wezenlijke te vertoeven, dat taal
‘het huis van het zijn’ is. Nergens wordt dat in
de Bijbel zo aanschouwelijk gemaakt als in het
pinksterverhaal in Handelingen, waarin een ieder
door het evangelie wordt geraakt in zijn of haar
eigen moedertaal.
In 2001 was ik zwanger van onze oudste. Of het
door mijn walvissenpostuur kwam of doordat ik
een foto had ontdekt van mijn overgrootmoeder
die helemaal opging in haar boek ‘Jona, Gij en
ik’ weet ik niet, maar ik moest en zou naar de
cursus Jona, in Elspeet. Daar werd dat Bijbelboek
benaderd vanuit de joodse mystiek en leerde ik
de joodse taalmystiek kennen met als leidende
gedachte: de schepping is een taaluiting van de
Eeuwige. (Denk aan: ‘In den beginne was het
woord’ uit Johannes 1). De tweeëntwintig letters
van het Hebreeuwse alfabet zijn verdichtingen
van deze creatuur in medeklinkers. Klinkers
worden nooit opgeschreven, omdat dat uitingen
van de geest zijn, vluchtige blaasgeluiden, die
niet in dogma’s mogen stollen, maar die altijd in
beweging blijven.
Mij sprak de twintigste letter Reesh aan. De door
kunstenaar en theoloog Ruud Bartlema geschil-

Voor mijn gevoel sluit de joodse taalmystiek
aan bij de Heideggeriaanse gedachte dat niet
de mens, maar de taal de dingen aan het licht
brengt. Taal wordt daarmee een transportmiddel,
een bode van de overzijde.
Misschien herkent u dit wel, dat u zomaar (met
een kaartje of in een gesprek) de juiste snaar wist
te raken. De woorden kwamen vanzelf en u vroeg
zich achteraf wellicht verwonderd af waar ze
ineens vandaan kwamen. Soms voel ik dat ook als
ik woorden van troost zoek voor een begrafenis,
crematie of kerkdienst. Als ik mij dan openstel
dan lijken de woorden zomaar door mij heen
te stromen, alsof een onzichtbare kracht mijn
vingers laat dansen op het toetsenbord. Zeker
wanneer ik schrijf, dicht of preek in de streektaal,
dan hoor ik vaak ‘Wat kwam dat dichtebi-j!’
Taal, en zeker je thuistaal, helpt je het leven zin
te geven, maar kan ook veel betekenen in het
wonder van de troost.
Ik wense ow een mantel
van engelenstof, zo lecht,
evarfd met dierbaore herinneringen
in raegenbaogpastel,
evoerd met ’t fluweelzachtste flanel
- zo warm en teder op ow blote,
huverende vel - .
En met een krage, hemelhoog,
um ow mangs te verschulen
at de wind opstök - kold en schrao -,
en i-j niet richtig wet of i-j eur
of owzelf heurt hulen.

Een tweede of derde taal (die geen moedertaal
is) kan hooguit een tijdelijk onderkomen zijn: een
vakantiewoning, waarin je leeft op de versleten
bank van een ander. Als je niet oppast, ga je
ook praten als je huurbaas. Het valt me op hoe
juryleden van talentenshows te pas en te onpas
leenwoorden na-papegaaien: je grown-man-swag
moet nog groeien, je performance was corney

Foto voorpagina: Ben Lammers

derde interpretatie van deze letter raakte mij: het
is het teken dat zwanger is van het bewustzijn.
Een reproductie van zijn Reesh-schilderij hangt
in onze woonkamer en brengt een meditatieve,
beschouwende sfeer, die wordt opgeroepen door
een totale ontvankelijkheid voor een andere nietmateriële werkelijkheid.

De twintigste letter, Reesh.

* ‘schrao’ betekent schraal
* ‘richtig’ betekent helemaal
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Overdenking

Gast in de kerk
Als ik de Oude Helenakerk binnenloop wordt mij door één van de suppoosten
verteld dat er vooraan in de kerk mensen zitten die mij kennen. Ik ben benieuwd
wie dat dan wel zijn, ik zie ze zitten en schud ze de hand, terwijl ze luisteren naar
een andere suppoost die uitleg geeft over de vele mooie zaken die je in deze kerk
aantreft.
Tekst en foto: Arnold Arentsen
Mijn kennissen zijn Marga en Gerrit van de Glind
uit Almere. We kennen elkaar van de ‘Amsterdamse kampweken’ die van 1974 tot en met
2000 in Aalten werden gehouden voor kinderen
uit Amsterdam die niet aan vakantie toekwamen doordat ouders/verzorgers het gewoon
niet konden betalen, of voor kinderen uit een
gebroken gezin.
Eerst werden deze kampen georganiseerd door de
diaconie van de Hervormde Kerk en vanaf 1981
door de gezamenlijke recreatiecommissie van de
Gereformeerde en Hervormde Kerk van Aalten
samen met de diaconieën van beide kerken.
Er was contact met de Eltheto Gemeente van
Amsterdam, die voor de leiding zorgde en voor de
catering. De diaconieën van Aalten stelden het
tentenkamp en de busreis beschikbaar.
Na een moeizame beginperiode namen Marga en
Gerrit van de Glind in 1976 de hoofdleiding over
en vanaf die tijd liep de o
 rganisatie gesmeerd.
Aangezien ondergetekende contactpersoon was
tussen de recreatie
commissie 
(diaconie) van
Aalten en de leiding van Amsterdam hebben we
in die jaren een hechte band opgebouwd. Het
was altijd weer een feest als er een bus vol kinderen aankwam. K
 inderen die vaak niet verder
kwamen dan hun eigen straat of buurt.
Kinderen die in een heel andere omgeving
kwamen, vreemd stonden te kijken dat melk
uit een koe komt en dat je zo
maar niet van tafel mocht als
je je eten op had. Maar die ook
bidden voor het eten en verhalen uit de Bijbel heel apart
vonden.
Een spooktocht of dropping was
helemaal iets nieuws evenals
de bonte avond op de laatste
avond voor vertrek; het zijn
gebeurtenissen die ze zich nu
nog herinneren. Twee kinderen
wilden zelfs niet eens mee terug
naar Amsterdam.
Nu zijn diezelfde kinderen volwassen en bij ontmoetingen
met Marga en Gerrit kijken ze
nog met heel veel plezier terug
op die kampweken.
Deze kinderkampen hebben ook
een beroemde en getalenteerde
zangeres opge
leverd, namelijk Glennis Grace, de zangeres
met die prachtige stem die op
het kinderkamp er al uitsprong
met haar inbreng op de ‘bonte
avond’.

Marga en Gerrit waren weer even terug in Aalten
op camping De Welpshof, en vandaag in de Oude
Helenakerk om even weer de sfeer van weleer te
proeven.
Zij traden indertijd onder andere ook op in een
jeugddienst met hun Amsterdamse jongerenkoor,
waarin zij zongen. Zij vinden deze kerk ook bijzonder door de prachtige schilderijen (secco’s) en
de bijzondere sfeer die deze kerk uitstraalt.
Leuk vonden ze het ook om weer contact te hebben
met mevrouw Dien Arentsen van de Pasopweg
en met boer Luiten waar de melk werd gehaald.
Dien Arentsen was indertijd de ‘sleutelbewaarder’
van het terrein. Bij het bezoek aan haar liet Dien
Arentsen zien dat ze de sleutels nog steeds in
bezit had, terwijl het terrein geen hek en geen
opstallen meer heeft. Bij haar tegenbezoek aan
Marga en Gerrit op de camping heeft zij de
sleutelbos als souvenir overhandigd aan Marga
en Gerrit, die daar zeer verguld mee waren.
Als kind mocht Gerrit in de Eltheto-kerk zijn vader,
die daar koster was, helpen met het luiden van de
klokken. Daar heeft hij wel heel bijzondere herinneringen aan.
Marga en Gerrit zijn inmiddels lid van de Protestantse Gemeente in Almere.
Aalten hebben ze inmiddels herontdekt, ze zullen
nog vaak terugkeren, verzekeren ze mij. Het waren
mooie tijden die ze hier hebben beleefd.

Stilte, rust
en jongeren
Toen ik deze titel schreef kon ik een glimlach
niet onderdrukken. Het is een niet erg voor
de hand liggende combinatie: stilte, rust en
jongeren. Mijn ervaring in het kinder- en
jongerenwerk is dat er vooral een (gezellige)
drukte rondom kinderen en jongeren hangt.
Het liefst gaan ze actief aan de gang en stiltes
moeten niet te lang duren. En die drukte en
levendigheid is iets wat het jongerenwerk ook
leuk maakt.
We hebben net een fantastische uitwisselings
week achter de rug met heel veel activiteiten
en een hoop lol. Vanmorgen vroeg hebben we
de groep Roemenen uitgezwaaid en de rust is
teruggekeerd.
Drukte en levendigheid horen bij jongeren,
maar toch zijn er ook ontwikkelingen die me
zorgen baren. Ik zie (en lees) dat er erg veel
van kinderen en jongeren verwacht wordt.
Op school, maar ook daarbuiten: sport,
bijbaantjes enz. Kinderen en jongeren hebben
veel activiteiten. Daarnaast groeien ze op in
een wereld die geregeerd wordt door de media.
Jongeren voelen de druk om aan het perfecte
plaatje te voldoen en om 24/7 bereikbaar te
zijn. Prestatiedruk is iets dat onder alle
leeftijdsgroepen leeft. Maar als je jong bent,
moet je jezelf nog vinden en bewijzen. Dan
kun je die prestatiedruk veel heftiger ervaren.
Ik las ergens dat we vooral veel ‘doen’, maar
dat we nauwelijks meer toekomen aan ‘zijn’,
aan ‘leven zoals het is’. En dit geldt, volgens
mij, ook zeker voor jongeren.
Zou hier een taak liggen voor de kerk? …
ik denk het wel. Ik hoop dat het jongerenwerk
van de kerk een plek mag zijn waar je even
‘niets hoeft’. Een veilige plek waar je mag zijn
wie je bent. Een plek waar je kwetsbaar kunt
zijn. En waar je rust en stilte mag vinden en
op adem kunt komen, waar je kunt ‘zijn’.
Om zo (samen) te ontdekken wie je bent en
voor Wie wij er zijn.
Maar écht stil worden, tot jezelf komen en
ontdekken wie je bent kan heel erg spannend
zijn. Want wat en wie kom je tegen? Het mooie
is dat je je dan geborgen en gedragen mag
weten:
Psalm 131
Een lied van David.
Voor de reisnaar Jeruzalem.
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Ik ben veilig bij de Heer
Heer, ik voel me niet beter dan anderen,
ik denk niet dat ik belangrijk ben
of dat ik alles kan.
Nee, ik ben rustig en stil,
ik voel me veilig bij u,
zoals een kindin de armen van zijn moeder.
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Israël, vertrouw op de Heer,
nu en altijd! (BGT)
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Heidi Ebbers
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Zieken
Dhr. Geurkink is thuisgekomen, na een verblijf in
het ziekenhuis. Hij gaat langzaam achteruit en is
erg blij dat hij thuis is.
Wij willen iedereen die behandelingen ondergaat,
geopereerd is en herstellende is, en zij die in zorg
instellingen verblijven, veel sterkte toewensen.

Wij feliciteren
Mevr. E. Klein Nibbelink-Wikkerink, Kerkstraat 2A
en mevr. D.B. Bekius-Ypma, Polstraat 6B in Aalten
vieren de komende weken hun verjaardag.

Kerkje kiek’n
in Noorwegen

Collectes en giften
De collecte van 28 juli in het Ambthuis heeft
€ 14,25 opgebracht; het bedrag is bestemd voor
het hospice in Winterswijk. Ontvangen:
via Wim Hijink € 7,21, Diny Luimes € 10,00
en via Ada Endeveld € 20,00. Hartelijk dank.

Mevr. Klein Nibbelink wordt op 28 augustus 87
jaar; mevr. Bekius viert op 29 augustus haar 82e
verjaardag. Allebei van harte gefeliciteerd en een
gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Komende diensten
In de overige diensten van augustus zingen we
Lied 822 regelmatig. In september beginnen we
met het leren van een nieuw lied.

Wijkmiddag
Op zondag 26 augustus wordt er voor wijk 2 een
stadswandeling georganiseerd. Woont u in Bredevoort Oost (wijk 2) dan kunt u een uitnodiging in
de brievenbus verwachten.

Tekst en foto’s: Dieuwke Bekius-Ypma
en Jeanet Papiermole-Kool
Op onze rondreis door zuidelijk Noorwegen
bezochten we een origineel staafkerkje, met
rondom grafzerken. De Noorse staafkerken
leveren een unieke bijdrage aan het wereld
cultuurgoed. De oorsprong van de meeste staafkerken ligt in de periode 1130 - 1350 (Vikingtijd).
Alleen in Noorwegen zijn er van de vroeger meer
dan duizend staafkerken nog maar 28 over
gebleven. Daarvan is de Borgundstaafkerk de
best bewaarde. De kerk steunt op een houten
raamwerk van liggende balken. De staande palen
vormen de ruggengraat, deze palenconstructie
werd op de grond liggend in elkaar gezet en
daarna omhoog geduwd. Een paal heet in het
Noors ‘stav’, daar heeft de kerk zijn naam Stav kerk aan te danken.
De bedekking aan de buitenkant is van boomhars,
geteerd met as. Het was vroeger gebruikelijk om
de overledenen onder de kerkvloer te begraven.
De stoffelijke resten verspreidden op den duur
een onaangename geur; na 1805 was het dan
ook wettelijk verboden.
Interieur: Geen banken, men stond in de kerk.
Het andreaskruis ontleent zijn naam aan het
feit dat St. Andreas werd gekruisigd op een diagonaal opgesteld kruis. Het hoofdportaal is versierd met acanthusbladen, rond het geheel zijn
slangen en drakenfiguren weergegeven.
Het altaar stamt nog uit het katholieke tijdperk,
het schilderij uit 1654 beeldt de kruisiging van
Jezus Christus uit.
Het doopvont is gemaakt van speksteen.
De preekstoel is van ca. 1560, in het katholieke
tijdperk was er geen preekstoel. Het sacramentshuisje (1550 - 1570), hierin werd onder andere de
kelk met de hosties opgeborgen.
De kerk wordt alleen door toeristen bezocht; in de
nabije omgeving staat een vrij nieuwe kerk.
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Onlangs schreef de preses van de Generale Synode van onze Protestantse Kerk,
ds. Saskia van Meggelen, een gebed bij droogte. Dit naar aanleiding van de
droogte in Nederland (en West Europa). Op dit gebed kwamen veel reacties:
zowel ondersteunende als kritische. Die kritische reacties verwezen naar
de vele mensen die al jaren onder droogte te lijden hebben in Afrika,
maar ook naar de schuld die mensen zelf hebben aan de opwarming
van de aarde. Hieronder staat haar gebed bij droogte, gevolgd door
haar reactie op de kritiek die ze kreeg.

redactie KerkVenster

Gebed bij droogte
‘Nu hitte en droogte ons land
teisteren wenden we ons tot U met

Mag je alles vragen
aan God?

onze zorg om de gewassen die staan

Die vraag stelde Coen Verbraak in het

te verpieteren op het land, met onze

programma ‘Kijken in de ziel’ aan een

angst dat wie oud en zwak zijn het niet

bevindelijk-gereformeerde dominee,

gaan redden, met onze bezorgdheid

die daar ‘ja’ op antwoordde. Mag je

om een veranderend klimaat, om een

alles vragen? Mag je bidden om regen?

kwetsbare Schepping.’

Het gebed dat ik schreef vanwege de

De Protestantse Kerk ontvangt deze dagen telefoontjes en mailtjes van bezorgde leden. Bezorgdheid over de warmte en de droogte van dit
moment. Bezorgdheid over de opwarming van de
aarde. Bezorgdheid over de gewassen op het land.

Gebed bij droogte
Levenbrengende God,
Aan U behoren wij toe
in alle omstandigheden van het leven.
Nu hitte en droogte ons land teisteren
wenden we ons tot U
met onze zorg om de gewassen
die staan te verpieteren op het land,
met onze angst dat wie oud en zwak zijn
het niet gaan redden,
met onze bezorgdheid om een veranderend
klimaat, om een kwetsbare Schepping.
Zie om naar ons land, o God,
wil voorzien in wat wij nodig hebben.
Laat uw zegen neerdalen
en onze gronden vruchtbaar maken.
Laat ons niet blijvend dorsten.
Houd ons bijeen in onze zorg om elkaar,
dat we oog houden
voor wat een ieder nodig heeft
deze dag en de dagen die komen.
Levenbrengende God,
in deze moeitevolle omstandigheden
vertrouwen we onszelf aan U toe.
Amen.
ds. Saskia van Meggelen,
preses generale synode

grote droogte die er heerst in ons land,
maakte nogal wat los en laat zien dat
mensen in de kerk heel verschillend
tegen het gebed aankijken.

Velen waren er blij mee, anderen vonden het een
ouderwetse manier van bidden: ‘dit ken ik van
vroeger, dit is niet van deze tijd …’

Gebed om zegen
Overigens, wat mij betreft was en is het nog
steeds niet een gebed om regen, maar een gebed
om zegen, een gebed waarin we ons met alles
wat we zijn en voelen en ons zorgen over maken,
wijden aan God. Ook dus, ja, met die zorg om
de schepping nu de gewassen staan te verdrogen op het land en mensen met een zwakke
gezondheid bezwijken onder de hitte en het
nodig is met elkaar mee te leven in de zorg die
het geeft bij boeren, de zorg die het geeft om
ons veranderende klimaat. En ik schat zomaar
in dat dit gebed heel anders aankomt in agrarische gebieden, waar mensen de afhankelijkheid
van de elementen ondervinden dan in stedelijke
gebieden waar het water toch wel uit de kraan
blijft komen.
Dit gebed was een momentopname. Ik had wellicht ook wat andere en sterkere accenten kunnen
leggen, ik had ons ook kunnen verootmoedigen
voor ons aandeel in klimaatverandering; ik had
ook kunnen aanvullen dat we in alle extreme
omstandigheden ons aan God mogen toever-

trouwen, naast droogte ook wateroverlast; ik had
het probleem niet alleen voor ons land, maar
wereldwijd kunnen benoemen: gemiste regen in
ons land geeft immers nog geen hongersnood
zoals in Soedan … Tel je zegeningen, zeker …
Ik ben ook eigenlijk wel blij dat dit gebed r eacties
heeft opgeroepen. Collega’s gaven aan hoe zij
dan zouden bidden en dat leverde in de social
media nog meer gebeden op, mooi toch? Er
wordt weer over bidden gesproken, over wat het
voor gelovigen is en wat het niet is en dat is toch
winst ...

Veilig bidden
En toch … de reacties op dit gebed legden theologische verschillen in onze kerk bloot. Ik vind het
best jammer, dat we elkaar in onze uitingen van
ons geloof niet altijd kunnen vinden. Ik neem in
onze kerk zoiets waar als ‘veilig’ bidden, veilig
bidden staat voor mij dan voor zo’n algemeen
geformuleerd gebed dat niemand zich er een
buil aan kan vallen en God, hoe we Hem of Haar
dan ook zien, al helemaal niet. Men heeft moeite
met het Godsbestuur omdat men alles in oorzaak
en gevolg wil vatten, regen en droogte komen
voort uit verkeerd menselijk handelen en mag je
dat God in de schoenen schuiven? Bidden is dan
alleen nog een indirecte aansporing tot handelen.
Het is bidden onder een gesloten hemel, waarin
we enkel nog aan God vragen ons wijsheid en
moed te geven. Bidden als uiting van onze verantwoordelijkheid, waarbij we het ten diepste niet
meer van een hogere macht verwachten.
Geloven is voor mij hartstocht en ik wil met alles
in mijn leven bij God betrokken zijn, ik weet Hem
ook in alles op mij betrokken en ik wil boven alles
zijn Koninkrijk dienen. Deze hartstocht brengt
met zich mee, dat ik alles deel wat mij aan het
hart gaat. Niet als een vragenlijstje aan God waar
Hij aan moet voldoen, dat laat ik uiteindelijk aan
Hem. Maar ik noem het wel, ik zou niet anders
willen.
Ik vind dat ook terug in het Psalmboek, ik vind
dat ook terug in het gebed van een vrouw als
Hanna. En als het om er om gaat, hoe dat dan
kan werken, wil ik wel een voorbeeld uit mijn
eigen leven noemen: ik bad als Hanna ook om
een kind en God gaf me het inzicht dat er kinderen op de wereld zijn die graag een moeder en
vader zouden hebben en ik ontving de moed om
kinderen te adopteren …

Toevertrouwen aan God
Mag je alles vragen aan God? Bidden kan blasfemisch worden. God voor jouw karretje. Je moet
ervoor oppassen niet naar jezelf toe te bidden,
het gaat uiteindelijk om Gods Koninkrijk en zijn
gerechtigheid. Maar soms is je kinderlijk toevertrouwen aan God het enige wat je hebt: ik was in
een penitentiaire inrichting en de vrouwen baden
heel kinderlijk, heel concrete, vragende gebeden
waarvan ik dacht: zou God daar iets mee kunnen?
Liturgisch absoluut onverantwoord… Maar ze
deden het toch maar en wisten zich met hun God
verbonden en ontvingen kracht in hun moeiten.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat Gij gezegend wordt,
God is een schuilplaats voor ons allen.
Psalm 62: 5

ds. Saskia van Meggelen
preses generale synode

Bron: www.pkn.nl
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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

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

Lombok in puin
Nick Rensink helpt ter plekke

bredevoort

Secretariaat
Hans te Winkel,
Vragenderweg 3A,
7121 RK Aalten
tel. 0543-45 15 72
hanstewinkel@gmail.com

Iedereen weet inmiddels wat voor een vreselijke ramp er op Lombok gebeurd is.

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

Aaltenaar Nick Rensink en zijn vrouw Stevi van
de stichting Harapan Baru Aalten/Nederland
wonen midden in dat gebied. Gelukkig mankeert
hen niets, al moeten zij ook op straat leven. Ze
waren als eersten in staat de eerste noodhulp te
verlenen en de vervolghulp die nu noodzakelijk is.
Velen uit Aalten en omgeving zijn betrokken bij
het werk van Nick en zijn vrouw Stevi, zo ook de
diaconie van de PG Aalten. Via de werkgroep
MDW (Missionair Diaconaal Werk) is er na de
eerste aardbeving al een verzoek tot financiële
hulp ontvangen van de Aaltense afdeling van de
organisatie van Nick Rensink, Harapan Baru.
Via de mail is hierover wat heen en weer bericht
en de MDW is van mening dat we hier wel budget
voor vrij moeten maken.
Toen kwam de tweede aardbeving die nog veel
ergere gevolgen had dan de eerste. Dan is het
toch wel een groot voordeel dat we direct kunnen
communiceren met personen in kwestie. Dan kun
je ook meteen vragen waar gebrek aan is en hoe
een en ander geregeld kan worden. Uiteindelijk
hebben we Nick ’s avonds al gesproken (als je het
nummer weet kun je gewoon bellen ... ) en hebben
we er voor kunnen zorgen dat al de volgende dag
€ 3000 in Indonesië was.
Via Nick weten we dat ze zijn begonnen met het
inrichten van kampen voor opvang van mensen
die anders in de buitenlucht moeten slapen. Daarnaast wordt voedsel, medicijnen, afvalcontainers,
dekens, tenten, etc. gekocht.

Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123

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

Drie grote bevingen achter elkaar, honderden doden, heel veel bewoners gewond,
duizenden mensen dakloos die letterlijk op straat leven en nagenoeg alles in puin.

Collectes en giften
01-07 P
 KN Landelijk Jeugdwerk
Kerk
08-07 Kerk
Diaconie
15-07 P
 rotestantse Bezoekdienst
Kerk
22-07 K
 erk
Diaconie
29-07 Restauratiefonds
Oude Helenakerk
Diaconie

€
€
€
€
€
€
€
€

656,26
527,71
573,32
536,96
577,88
527,87
597,35
520,67

€
€

659,25
634,29

Giften ontvangen via kerkelijk bureau:
Voor de kerk ontvangen € 100. Via de bank
van de diaconie: Restauratiefonds € 25,00;
PBD € 25,00 en KerkBeeld € 50,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Het is natuurlijk een eiland, dus spullen zullen
snel opraken maar op dit moment lukt het nog
om wat te kopen. De overheid heeft grote moeite
om in actie te komen, Harapan Baru is gevraagd
om de hulpverlening in het westen van Lombok
te coördineren. Omdat wij in de gelukkige
omstandigheid waren dat we zo snel konden handelen komt dit nu ook heel snel op gang.
Voor wie dat interessant vindt en Facebook heeft:
Nick post dagelijks filmpjes op de Facebook
pagina van Harapan Baru, over de voortgang.

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.

Huwelijksdienst
Michiel Faber en Tetiana Galaieva
op 25 augustus 2018
om 15.00 uur in de
Gereformeerde Kerk te Kootwijk.
Voorganger: ds. Riemer Faber
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Woensdag (8 augustus) eind van de middag hebben

De pen opgepakt

we het volgende bericht van Nick ontvangen:

Update noodhulp aardbeving Lombok
In totaal schatten we dat er op dit moment tussen de 1.500 en 2.000 personen
in ons werkgebied wonen. Daarvan is ongeveer 50% van de mensen dakloos
geworden door de aardbeving. Bijna iedereen slaapt buiten vanwege
de naschokken. Zij verblijven nu in ‘posko’s’ (tentenkampen).
Harapan Baru Lombok werkt direct samen met
alle posko’s om de geboden hulp te coördineren.
Om het werk gemakkelijker (er zijn meer dan 50
tentenkampen in onze regio) te maken, hebben
we acht regio’s gemaakt, die gebaseerd zijn op de
dorpen in de regio.
De hoofden van deze regio’s hebben wij direct na
de ramp gesproken, om gezamenlijk de logistiek
op te zetten. Daarnaast spreken we hen meerdere
malen per dag om de behoeftes te inventariseren.
Ook maken we twee rondes per dag waarbij we
zoveel mogelijk kampen bezoeken.
Gisteren en vandaag hebben wij de eerste
goederen kunnen leveren voor de kampen in
Medas. Hiervoor hebben we een speciaal team
samengesteld onder leiding van onze social
worker Humaidi. Van de eerste donaties hebben
wij de volgende goederen kunnen leveren:
- 28 pakken met luiers - 43 dozen met water
- 225 kilo rijst - 13 tentdoeken - 100 meter touw
- 8 dozen zeep - 24 dozen met mie
- 64 kilo groente - 56 zakjes met zout
Daarnaast hebben we kampen ook praktisch
ondersteund. Zo hebben we gezamenlijk zes
gaarkeukens opgezet en heeft Nick gisteren

Foto: internet

een ontmoeting gehad met het hoofd van het
streekziekenhuis.
Met hun hulp en van een familie in de buurt met
een auto hebben we gisteren en vandaag zeven
gewonden die nog niet geëvacueerd waren, naar
het ziekenhuis gebracht. Daarnaast hebben we
geregeld dat er een speciale wijkzuster is die
vanuit de lokale kliniek aan de slag gaat en ook
rondes langs de verschillende kampen maakt.
Indien er een tekort ontstaat aan medicatie gaan
wij het streekziekenhuis financieel ondersteunen
om deze bij particuliere apothekers in te kopen.
Hiervoor is een budget geregeld.
Voor de komende dagen gaan we verder met
het regelen van noodgoederen en steun in de
kampen. Hygiëne en afval zal hierbij speciale
aandacht van ons krijgen.
Ook gaan we kijken of we onze zusterorganisatie
Endri’s kunnen ondersteunen bij het regelen van
goederen voor Noord-Lombok. Wij werkten vorige
week met hen in die regio samen, tot de tweede
aardbeving ons dwong om meer dichtbij huis hulp
te verlenen. Wij blijven echter gefocust op Medas,
dus zij zullen de logistiek van het leveren van ons
overnemen.
Wij willen alle donateurs heel hartelijk bedanken
voor hun steun. Samen maken we een verschil.

We houden als diaconie de vinger aan de pols en
hebben budget om meer hulp te bieden wanneer
dit gevraagd wordt. Het kantoor van Harapan
Baru is volledig verwoest, er is straks ook geld
nodig om de boel daar weer op te bouwen. De
diaconie concentreert zich voor nu op noodhulp.

NL49RABO 0310390249 t.n.v. Stichting Harapan
Baru Aalten, onder vermelding van ‘Hulp aard
beving Lombok.
De stichting heeft een ANBI status.

Persoonlijk ondersteunen

PS: 
Mochten er verdere ontwikkelingen zijn op
Lombok, dan zullen we dit op de website van
KerkVenster plaatsen.

Wie Nick en zijn stichting persoonlijk wil helpen
kan een bedrag overmaken op bankrekening

college van diakenen PG Aalten.

Kom van die bank af!
Regelmatig lees ik de column van de ‘bankzitter’
en vaak verbaas ik mij erover hoe hij de gang
van zaken binnen onze kerk ervaart en de manier
waarop dit wordt verwoord. Dit mag best scherp
of kritisch zijn, mits opbouwend. Dit mis ik in zijn
column van 27 juli. Hij wekt de indruk dat hij de
voorzitter beschuldigt van het aansturen op een
kerkscheuring, vergeet voor het gemak dat het
tweesporenbeleid al een paar jaar wordt gevoerd
en heeft er blijkbaar geen weet van dat beide
sporen een heel andere manier van voorbereiding
van diensten vragen. Voor mij aanleiding om een
ander geluid te laten horen.
De tijd voor de KIU- en regenboogdiensten,
bezocht ik met regelmaat diensten. De frequentie
werd steeds lager doordat de diensten mij minder
aanspraken en ik me weinig verbonden voelde
met de kerk. Ik ben erg blij met de kans die we
hebben gekregen om met een groep leeftijds
genoten, onder leiding van Klaas de Lange, te
onderzoeken op welke manier we dit wél zouden
kunnen krijgen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot
KIU-diensten die een onderdeel zijn van de regenboogdiensten. Diensten die mij over het algemeen
erg aanspreken. Door het meehelpen voorbereiden
van diensten ben ik meer betrokken en voel ik verbondenheid die ik hiervoor niet heb gehad..
Zo zal iedereen zijn eigen voorkeur hebben en zich
meer thuis voelen bij het ene spoor dan bij het
andere. Net zoals iedere christen zich meer thuis
voelt bij die ene kerk of bij die andere gemeenschap. Voor predikanten is dit niet anders. Er
is er geen een hetzelfde. Ieder heeft zijn eigen
talenten. Dat maakt de een meer geschikt voor
het ene spoor dan voor het andere. Wat is er
mooier dan dat ieder zijn eigen talenten kan
inzetten op de plek waar ze het best tot hun recht
komen. Dat de ene predikant meer (of alleen)
voorgaat in een bepaald spoor is voor mij logisch
en heel iets anders dan tweedeling. Ik ben er trots
op dat we binnen onze kerk daarvoor de ruimte en
de vrijheid krijgen, bovendien zijn we gezegend
met de middelen die hiervoor nodig zijn.
Om even in te haken op het laatste gedeelte van
de column ‘bankzitter’:
‘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
PGA. Want dat willen we toch ook?’
Mooie woorden, nu nog de daden! Ik zou de bankzitter willen uitdagen: kom van die bank af en ga
wat doen (niks gaat vanzelf) om het vooral als
onze gemeenschap te blijven zien en voelen en
stop met mopperen, want näölen is dodelijk!
Mark Aalbers
PS
Beste Bankzitter, misschien heb ik je verkeerd
begrepen. Helaas kon ik je telefoonnummer niet
achterhalen. Bij het kerkelijk bureau kennen ze
geen kerklid met de naam Bankzitter.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Augustus
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

17 Marcus 7:1-23
18 Marcus 7:24-30
19 Rechters 6:1-10

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

20
21
22
23

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

24 Marcus 8:14-26
25 Efeziërs 5:21-33
26 Efeziërs 6:1-9

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

27
28
29
30
31

Rechters 6:11-24
Rechters 6:25-40
Marcus 7:31-37
Marcus 8:1-13

Deuteronomium 1:1-8
Deuteronomium 1:9-18
Deuteronomium 1:19-33
Deuteronomium 1:34-2:1
Deuteronomium 2:2-15

Ambthuis, Bredevoort

Ambthuis Bredevoort
Zaterdag 25 augustus
19.00 uur: dhr. Maarsingh, broodmaaltijd

Zaterdag 18 augustus
19.00 uur: ds. Everts
Zaterdag 25 augustus
19.00 uur: dhr. Brethouwer

Zondag 26 augustus

Stegemanhof

Zaterdag 18 augustus
19.00 uur: ds. Yntema
Zaterdag 25 augustus
19.00 uur: mevr. Rots

Bloemengroet

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).
7 oktober
		
2 december

Zuiderkerk (LeF-dienst)
Voorganger nog niet bekend
Zuiderkerk ds. H.J. Zeldenrijk

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- fam. Navis, Navisweg 6

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.
In de Jeugdraad van Aalten is besloten
dat er tijdens een kinderdienst geen
kindernevendienst in de andere kerk is.

Zondag 19 augustus

09.30 uur:	ds. A.G. Endeveld,
koffiedrinken na de kerkdienst
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
		Lenny Woerts

Beth San

Doopdiensten

St. Joriskerk op de Markt

09.30 uur: 	ds. G. de Pender, Varsseveld,
koffiedrinken na de kerkdienst
collecte:		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/kindernevendienst:
		Liesbeth Mateman

Bij de diensten Aalten
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 19 augustus

Zondag 19 augustus

Zondag 19 augustus

Zondag 26 augustus

Zondag 26 augustus

Zondag 26 augustus

Dienst in de Oosterkerk

09.30 uur: 	ds. W. Everts
geen kindernevendienst
collecte:		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oosterkerk

10.00 uur: 	J.W. Hengeveld, kinderdienst,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte:		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:
ds. R. Faber
collecte:		
Kerk (orgelfonds)
uitgangscollecte: Diaconie

Dienst in de andere twee kerken

Bezoek jongeren uit Jibou - Kerkdienst 5 augustus
Foto’s Heidi Ebbers, Frans Stoltenborg e.a.
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

18 aug	mevr. A.W. Kalf-Nijman
Molenstraat 8, 7122 ZW
19 aug	mevr. D.G. te Brinke-Kraaijenbrink
Tubantenstraat 42, 7122 CS
20 aug	dhr. H.W. Eppink
De Miggelt 27, 7121 HC
21 aug	mevr. J.A.W. Aalbers-Bouwmeester
Ludgerstraat 8/A, 7121 EM
22 aug	mevr. J.W. Hogeweg-Bruggink
Varsseveldsestraatweg 9/D, 7122 CA
22 aug	mevr. J.H. Vaags-Jentink
Zuiderkruis 12, 7122 WZ
23 aug	mevr. N.J. Obbink-Westhoeve
Hoekstraat 15, 7122 CH
24 aug	mevr. G.H. Westervelt-Wildenbeest
Kruisdijk 14/1, 7122 JX
25 aug	mevr. J.W. Lammers-ter Vrugt
Varsseveldsestraatweg 9/C, 7122 CA
25 aug	mevr. B.H. Graven-Wassink
Ludgerstraat 15/02, 7121 EG
26 aug	mevr. E.E.J. van Huet-Hüpscher
Haartsestraat 90, 7121 WK
26 aug	mevr. B.H. Korten-Jentink
Koeweide 112, 7121 EK
26 aug	dhr. J.W. Rijks
Nijverheidsweg 95, 7121 GE
28 aug	mevr. H. Wildenbeest-Slöetjes
Beatrixplantsoen 2, 7121 BZ
28 aug	mevr. A.G. ter Haar-Heijerman
Bevrijding 128, 7121 WV
28 aug	dhr. G.H. ter Horst
Kruisdijk 3/A, 7122 LL
28 aug	dhr. A.J. Heideman
Varsseveldsestraatweg 29/D, 7122 CA
29 aug	mevr. L. Tolkamp-Winkelhorst
Het Verzet 48, 7121 XC
29 aug	dhr. B.L. Bruil
De Pas 52, 7123 AG
30 aug	dhr. G.J. Tichelman
Meiberg 9/1, 7121 AN
30 aug	mevr. I.F.C. Brethouwer-Smit
Ludgerstraat 25/01,
7121 EG
30 aug	dhr. W.J. de Leeuw
Wehmerstraat 5,
7121 DP
30 aug	dhr. H.J. Mengerink
Knibbelweide 20,
7122 TC
31 aug	dhr. J.W. Kolthof
Huygensstraat 19,
7121 VE
31 aug	mevr. J.W. Stronks-Pothof
Ludgerstraat 19/09,
7121 EG

Wijk Haart-Heurne

Wijk Barlo-Dale

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

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

ds. Wim Everts

ds. Wilma
Onderwaater

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

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

Zieken

Verhuizing

Opgenomen in het MST in Enschede:
mevr. E. Breuker-Ristjouw, de Hare 13.

Nadat dhr. Alex Obbink een aantal weken in
het Hof van Flierbeek te Lichtenvoorde heeft
gewoond, is hij inmiddels opnieuw verhuisd. Zijn
nieuwe adres is: Veensgracht 1, kamer: Barger 2 in
het d.r Jennyhuis te Dinxperlo.
Alex, we wensen je sterkte met deze verandering.
We hopen dat je je spoedig thuis zult voelen op je
nieuwe woonplek.

Overleden
Op 5 augustus is overleden: Arnold Hendrikus
Dammers (Henny), Eligiusstraat 39, in de leeftijd van 89 jaar. Wij wensen zijn vrouw, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte
toe bij dit verlies. Dat zij getroost mogen worden
door Gods nabijheid.

Wisseling bezoekmedewerker
Ellen Kobus-Mateman, Loohuisweg 32, heeft aangegeven te willen stoppen als bezoekmedewerker
in sectie 1-C. We willen haar van harte bedanken
voor de vele jaren waarin zij namens onze kerkelijke gemeente mensen bezocht heeft. Wij zijn
dankbaar dat Willy van Eerden, Kriegerdijk 13a,
bereid is om deze sectie van Ellen over te nemen.

Middag voor bezoekmedewerkers
Het is een traditie geworden om elk jaar een
gezellige middag te organiseren voor de bezoekmedewerkers van onze wijk. Op zaterdag 1 september wordt deze middag gehouden. We gaan
indien mogelijk op de fiets en starten om 14.00
uur vanaf de Zuiderkerk.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121: 1, 2

Ziekte
Onverwacht moest dhr. Jentink, Manschotplein
27, weer in het SKB worden opgenomen voor een
ingrijpende operatie. Zijn situatie is zorgelijk. We
leven mee met hem en zijn familie.
Na een opname in het ziekenhuis in Winterswijk
verblijft Johan Prinsen, Manschotplein 83, nu in
Hospice de Lelie in Winterswijk.

Vakantie
Op dit moment heb ik zomervakantie. In dringende situaties kunt u contact opnemen met ds.
Wim Everts. Vanaf 27 aug. ben ik weer aanwezig.
Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

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

Overleden
Op dinsdag 24 juli 2018 is overleden de heer Hendrik Gerrit Wagenvoort. Hij werd 89 jaar oud en
woonde in het Ambtshuis te Bredevoort, nr. 1-06.
Hij was bijna acht jaar weduwnaar, had twee
zonen, vier kleinkinderen en een achterkleinkind.
Veel Aaltenaren zullen zich hem herinneren als de
begrafenisondernemer van Aalten. Hij sprak tegen
mij vol lof over zijn verzorging in Bredevoort.
Groet van

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

Gerrie Zemmelink

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

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

Zieken
In het ziekenhuis in Winterswijk verblijft nog altijd
Anja Graven-Hoftiezer. In hetzelfde ziekenhuis
is opgenomen geweest Henk Navis, Navisweg 6.
Henk verblijft nu voor revalidatie in ‘Roessingh
Centrum voor Revalidatie’ in Enschede. In het
zieken
huis in Enschede is opgenomen Hans
Luijmes, Trompstraat 87. In Pronsweide verblijft
sinds een aantal weken Gerhard te Hennepe,
Adm. de Ruyterstraat 90.

Geboren
Op 23 juli is Guus Petrus Albert (Guus) geboren,
zoon van Arjen en Tanja Lensink, Rosierweg 2A.
Van harte gefeliciteerd!
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Beste mensen,
Mijn vakantie zit er weer op. Er kon, met een
overvloed aan zon, een flinke voorraad vitamine
D worden aangemaakt. Omdat er tijdens de hittegolven weinig anders op zat dan mij rustig te
houden en de e-reader ter hand te nemen, heb
ik weer aardig wat nieuwe inspiratie opgedaan.
Voor de boeren in onze streken heeft de warmte
en de droogte heel wat minder positieve bijeffecten. De maïs moest veelal voortijdig worden
gehakseld en er moet nu al worden bijgevoerd.
Mijn gedachten en gebeden gaan naar hen uit.
Dat geldt ook voor hen die de afgelopen periode
in mijn wijk een geliefde moesten loslaten. Ik
noem Dick Aalbers die op 24 juli onverwacht in
zijn slaap is overleden. Het bankje voor het huis
aan de Hogestraat 61, vanwaar hij met zovelen
contact legde, ziet er onwennig leeg uit. Tijdens
zijn uitvaartplechtigheid op 31 juli, die werd verzorgd door collega Hendrik Jan Zeldenrijk, werd
stilgestaan bij zijn leven dat zeker de laatste
jaren vanwege een afnemende gezondheid niet
gemakkelijk is geweest. We wensen Elly, Yoon
Kyung, David, Tommie en Vladimir veel lichtpuntjes toe nu ze zonder hem verder moeten.
Ook een andere bekende Aaltenaar, voormalig
wiskundeleraar Rijk Griffioen, Dalweg 8, overleed
in mijn vakantie, namelijk op 1 augustus. Op
7 augustus werd in de aula van Berkenhove het
leven van Rijk herdacht in muziek, beelden en in

verhalen van de kinderen en kleinkinderen. Rijk
had samen met Willy een rijk leven. Ze kregen
maar liefst vijf dochters, waarna de familie verder
groeide met de geboorte van vele klein- en achterkleinkinderen. Al een paar dagen na zijn overlijden kwam er een nieuwe loot aan de stam.
In hun vrije tijd genoten Rijk en Willy van verre
reizen. Ze voelden zich gezegend. Maar dit jaar,
2018, was erg zwaar voor hem en zijn gezin.
Begin dit jaar moest Rijk een beenamputatie
ondergaan. Het herstel vlotte boven verwachting, maar in mei kreeg hij een beroerte waardoor
zijn relatief goede been verlamd raakte. Terugkeren naar huis was geen optie meer. Met zijn
nooit aflatende humor en zijn aandacht voor de
mensen om hem heen nam hij afscheid zoals hij
geleefd had. Willy, de (schoon)kinderen, klein- en
achterkleinkinderen bidden we de troost van de
Eeuwige toe.
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

Huwelijk
Op 25 augustus hoopt onze zoon Michiel Faber
in het huwelijk te treden met Tetiana Galaieva.
Zij wonen op de Shakespearehof 24, 3533 CZ
in Utrecht. De kerkelijke inzegening van hun
huwelijk zal zijn in het ‘kerkje op de heuvel’ in
Kootwijk om 15.00 uur. Zelf mag ik in deze dienst
voorgaan. We wensen hen samen met allen die
hen lief zijn een heel fijne dag toe!

Jubilea
Op donderdag 16 augustus waren Wim en Gerri
Kraaijenbrink-Sikking, Kruisdijk 19d, 50 jaar getrouwd.
Rinus en Diny Gerrits-Hoftijzer, Koopmanstraat
114, hopen donderdag 30 augustus 50 jaar
getrouwd te zijn. Onze hartelijke gelukwensen
voor beide echtparen en allen die hen lief zijn en
voor de komende jaren Gods zegen gewenst.
Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
ds. Riemer Faber

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

In memoriam
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Hendrik Gerrit Wagenvoort
~ Henk ~
geboren 12 september 1928
overleden 24 juli 2018
In de vroege morgen van 24 juli overleed
Hendrik Gerrit Wagenvoort op de leeftijd
van 89 jaar. De laatste tweeëneenhalf jaar
van zijn leven woonde hij in het Ambthuis in
Bredevoort.
Een week voor zijn overlijden was hij gevallen
en had daarbij zijn ribben gekneusd. Later
kwam daar een longontsteking bij, waarvoor hij niet behandeld wilde worden. ‘Het is
genoeg’ zei hij, ‘ik wil nu gaan sterven’.
Henk Wagenvoort groeide op in Eibergen. Al
jong ging hij werken in de textielfabriek daar.
Hij trouwde met de Aaltense Jo te Loo, die
ruim zeven en een half jaar geleden overleed.
Samen kregen ze twee zoons Bert en Erik, vier
kleinkinderen en een achterkleinkind.
Henk wilde niet zijn leven lang in de fabriek
blijven werken. Hij solliciteerde op een vacature voor begrafenisondernemer in Aalten en
werd aangenomen. Het werk lag hem. Een
mindere kant was wel dat hij veel van het
opgroeien van zijn kinderen moest missen,
omdat hij vaak van huis was voor zijn werk.
Naast zijn werk was hij ook nog een tijd koster
van de Oude Helenakerk.
Henk Wagenvoort was resoluut en duidelijk.
Je wist wat je aan hem had. Dat kon ook wel
eens wat lastig zijn. Want had hij eenmaal
een mening, dan was hij daar niet vanaf te
brengen.
Als oud-begrafenisondernemer had hij natuurlijk ook een mening over hoe zijn eigen begrafenis moest zijn. Toen zoon Bert hem vroeg
waarover de dominee dan moest preken, antwoordde hij: ’t zal wel de Heer is mijn Herder
worden’.
Daar had hij al zoveel preken over gehoord.
‘Dat gaan we niet doen’, antwoordde zijn
zoon, net zo duidelijk als zijn vader. Bij een van
de laatste bezoeken had hij Psalm 121 met zijn
vader gelezen. Deze Psalm lazen we opnieuw
op maandag 30 juli in de koffiekamer van
Berkenhove, voorafgaand aan de begrafenis.
Het is een Psalm die net zo duidelijk is als dat
Henk Wagenvoort was. God is er, Hij helpt
je. Daar is geen twijfel over mogelijk. Zo was
ook de geloofsbeleving in huize Wagenvoort.
Er werd niet veel over gesproken. Henk en Jo
leefden mee met de kerk, ze geloofden. Een
soort vanzelfsprekendheid, waarvan ook Psalm
121 getuigt en die geldt in leven en in sterven.
Om met de slotwoorden van de Psalm te
spreken: De Here zal uw uitgang en uw ingang
bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Daar
past alleen maar ‘Amen’ op. Dat dit geloof en
vertrouwen ook de kinderen, hun partners en
de kleinkinderen troost mag geven bij het verlies en gemis.
Peter Bochanen, predikant van de
Protestantse Gemeente Dinxperlo
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Zondag 8 juli zijn wij vertrokken naar een boerderijcamping
op Texel voor een week kampeervakantie.
Tekst en foto’s:
Rudi ter Maat - Dick Sloetjes

Reactie uit Oostenrijk
In de KerkVensters van vrijdag 15 juni 2018 en
van vrijdag 6 juli 2018 stonden artikelen over een
kerkje in het Oostenrijkse dorpje St. Jakob. Wij
hadden de beheerder beloofd om de artikelen
naar hem te sturen, dus dat hebben we gedaan.

De dag na aankomst zijn we Texel, ons grootste
waddeneiland, gaan verkennen. Texel bestond in
het begin uit een kleine duinenrij en was onderdeel van het vaste land.
In het jaar 1170 werd door de Allerheiligenvloed
de verbinding met het vaste land verbroken.
De kleine duinenrij kun je nu nog steeds op het
eiland terugvinden bij het plaatsje Den Hoorn.
Als je in het dorp loopt zie je echt een groot hoogteverschil tussen de dorpsstraat en het wandelpad
dat daar loopt. Dat wandelpad leidt je vanzelf
naar de witte kerktoren van Den Hoorn.
De kerk was vroeger een gereformeerde kerk en is
gebouwd toen het plaatsje De Westen als gevolg
van verplaatsing van de stuifduinen ondergestoven werd. Landbouw werd toen onmogelijk
want ook de goede landbouwgrond was men
kwijt.
De genadeslag kwam toen in 1572 een groep
watergeuzen (piraten) het dorp Het Westen plunderde en plat brandde. Daarop besloot men te
verhuizen naar Den Hoorn en daar de huidige
kerk te bouwen.
De toren van de kerk werd in 1589 verhoogd zodat
die als baken kon dienen voor de scheepvaart.
Nog steeds staat er een lamp op de kerktoren die
dienst doet als baken voor de scheepvaart.
Het kerkhof ligt rondom de kerk omdat op Texel
te weinig grond was voor begraafplaatsen. Dit
kerkhof wordt ook nu nog gebruikt.
Momenteel wordt de kerk gerestaureerd zowel
binnen als buiten. Als je op Texel komt is deze
kerk echt een bezoekje waard alleen al om de
schitterende ligging op het eiland.

Foto’s en vertaling brief: Tiny Oosterink
Onlangs kregen wij een reactie van Frieda en
Johann Fantur. Dit delen wij graag met de lezers
van KerkVenster.
St. Jakob, 24 juli 2018
Beste Tiny, beste Gerrit!
Wij hebben jullie brief met
veel plezier gelezen en willen
jullie op deze manier
heel erg bedanken.
Beide artikelen zijn
werkelijk zeer
geslaagd. De foto’s
heel erg mooi en de
tekst daarbij heeft ons
erg geraakt.
Vele groeten
uit St. Jakob
gestuurd door Frieda
en Johann Fantur

Een bijzondere reis
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Tekst en illustraties: Wim & Heleen Veerbeek

Als kind kregen wij het van huis uit en via de kerk al vroeg mee: de nood van de
wereld. Het was belangrijk aandacht te hebben voor hen die het minder hadden
dan wij, dus kregen we elke zondag geld om in de collecte te doen. Voor zending,
werelddiaconaat, gast aan tafel en Afrika bv. Zelfs werd van ons verwacht dat
we van ons ‘eigen’zakgeld spaarden voor de zending (… misschien snap je dat
dat niet altijd van harte ging want een kwartje van je hele gulden was best veel).
Maar ook op maandagmorgen ging er geld mee naar school. Dit was voor het door
de school ‘geadopteerde’ Foster Parents Plan kind. Zij hoorde bij de school en er
hing een foto van haar in de klas. Soms maakten we een tekening en soms kregen
we ook een tekening of briefje terug. Wat was ik nieuwsgierig naar juist dat kind,
haar omstandigheden, haar leven …
In maart viel toen het ‘Girlz Magazine’ van
PLAN op de deurmat en tussen al die info een
oproep: ‘Wie heeft er interesse om met ons enkele
PLAN-projecten in Vietnam en Thailand te gaan
bezoeken?’ Het leek alsof alle losse puzzelstukjes
in elkaar vielen. Daar hadden we op gewacht.
‘A dream comes true!’ Geld (natuurlijk moeten
we deze reis zelf bekostigen) en vrije dagen
waren gereserveerd dus snel opgeven want er
was een beperkt aantal plaatsen. Een paar spannende weken volgden, maar uiteindelijk kregen we
bericht dat we erbij zouden horen. Super!

Nu is het -tig jaar later en al sinds de geboorte
van onze oudste hebben we een ‘PLAN-kindje’.
Dat ‘adopteren’ werkt iets anders dan ik vroeger
in mijn kinderlijke besef begreep maar het achterliggende concept is nog steeds hetzelfde: Geven
voor de minder bedeelde zodat hij/ zij, samen met
de gemeenschap op hun plekje op de wereld een
goed bestaan kunnen opbouwen.
En evenals ik vroeger, vonden ook onze kinderen
het reuze interessant als we weer eens een brief
of tekening vanuit een ander deel van de wereld
ontvingen. Een voor de opvoeding belangrijk
item: ‘omzien naar elkaar’, een goede christelijke
gewoonte.
Ondertussen is al die tijd mijn nieuwsgierigheid naar ‘het PLAN-kind’, zoals ik haar vroeger
noemde, niet minder geworden. Niet meer in die
zin dat ik ons ‘eigen’ kind zou willen bezoeken
maar wel interesse in de leefomstandigheden van
die ander. Hoe is het daar, hoe gaat het daar aan
toe, hoe werkt men, slaapt men, eet men maar
vooral ook hoe heeft onze bijdrage verbetering
kunnen brengen in hun leefomstandigheden?
Kortom al jaren een sluimerende wens om een
PLAN-project te mogen gaan bezoeken.

Waarom nu dit verhaal in KerkVenster? Tja, elk
project heeft financiële middelen nodig en wat zou
het mooi zijn als we voor deze bijzondere reis ook
een bijzonder bedrag voor de projecten van PLAN
zouden kunnen meenemen. Om dit te bewerkstelligen ben ik weer aan het schrijven gegaan en
deze keer geïnspireerd geraakt door affirmaties.
Affirmaties zijn krachtige positieve zinnen die iets
kunnen toevoegen aan je levensvisie.
Een set affirmatie kaartjes bestaat uit 35 kaartjes
en je kunt ze bestellen door het overmaken van
€ 23,50 op rekening: NL30INGB0005413438 tnv
H. Veerbeek o.v.v. naam en adres (buiten Aalten
€ 23,50 + € 3,80 verzendkosten)
Voor een voorbeeld-affirmatie, zie de afbeelding.
Een hele set ligt ter inzage in de Zuiderkerk op de
leestafel en bij Messink & Prinsen. Natuurlijk van
harte aanbevolen en bij voorbaat dank!

Toen werd het 2018! Voor ons een bijzonder
jaar. We wilden een speciale twist geven aan ons
huwelijksjubileum in september, maar wat … ?
Daar waren we nog niet over uit. Wel dat het te
maken zou hebben met een flinke levensloop
vakantie en liefst ook iets met het goede doel.

PLAN heeft een aantal speerpunten in Thailand en Cambodja.
Deze vindt u op de website van KerkVenster.

In de aanloop naar de reis hebben we natuurlijk
al veel info gekregen over de te bezoeken projecten. Een kleine opsomming van het werk van
PLAN vindt u op de website. Hier volgen een paar
opmerkingen die mij prikkelen en die ik ter afsluiting graag met jullie wil delen.
‘Ik ben heel blij met de nieuwe bovenbouw van de
middelbare school in mijn dorp. Vroeger kregen
mijn vriendinnen en ik les in het oude gebouw van
de lagere school. Er waren niet genoeg tafels en
stoelen, lesmateriaal, boeken en schriften. Het was
ongemakkelijk voor ons, want in de ochtend was
het een lagere school, en in de middag een middelbare school. We zijn nu blij dat we les krijgen
in deze mooie school, met een waterput, latrines,
bibliotheek, en sportbenodigdheden. We voelen
ons veilig en fijn dat we in een goede lesomgeving
kunnen leren. Ik ben vast van plan om de bovenbouw ook af te maken, want mijn droom is om
later een goede toeristische gids te worden.’
Narin, een dertienjarig meisje
uit Tboung Khmum.
‘In mijn dorp hebben de meeste families geen
wc. Dit komt omdat veel mensen niet weten hoe
belangrijk het is om een wc te gebruiken. Dus ik zie
veel kinderen die erg mager zijn en vaak diarree
hebben; dit komt denk ik door slechte hygiëne.’
Sreu, 12 jaar oud, sponsorkind in Siem Reap
‘Ik ben de teamleider in de kindervereniging.
We hebben vaak veel besprekingen over zaken
die kinderen aangaan, zoals ook over schoolverlaters. De meeste kinderen kunnen niet naar
de middelbare school omdat de situatie in hun
families slecht is, ze moeten geld verdienen of
de school is gewoon te ver weg, ongeveer 20 km
verderop.’
Sreyneang, 17 jaar oud meisje uit Siem Reap
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Bezoek jongeren Jibou
Fotoverslag

Foto’s: Heidi Ebbers,
Frans Stoltenborg e.a.
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Verenigingen

‘t Praothuusken
15.00-17.00 uur
De zomerstop zit er bijna op. Het was warm en
droog, maar inmiddels is er weer regen gevallen
en de temperatuur wat gedaald. We hopen dat op
woensdag 29 augustus de warmte uit zaal 1 van
de Zuiderkerk is, als we onze startmiddag hebben.
Sandra Vanreys zal dan voor ons optreden.
Nieuwe gasten zijn van harte welkom!
‘t Praothuusken is elke week maar u bent niet verplicht elke week te komen. Is zelf komen moeilijk,
bel dan gerust Dien Scholten, tel. 0543-476042.
Zij zorgt dan voor vervoer.
Namens de werkgroep
Lidy Heusinkveld, tel. 0543- 475657

Stichting
Restauratiefonds

Bericht aan
onze ‘boekenleveranciers’
Allen die ons hun goede gebruikte boeken leveren
ten bate van het restauratiefonds, laten we weten
dat de fam. Stronks, Polstraat 30, stopt met de
inname van boeken.
Gelukkig blijven de dames Gerdien Stronks en
Siny ter Horst ijverig doorgaan met het sorteren
en ordenen van de aangeboden lectuur om deze
te kunnen aanbieden op onze kerstmarkt.
Graag ontvangen wij vanaf nu uw gebruikte
en verkoopbare boeken (géén tijdschriften
of encyclopedieën) op onderstaand nieuw
inname-adres:
- Wim Rutgers, Lage Veld 30, 7122 ZG Aalten,
tel. 0543 - 47 63 68 - h.w.rutgers@kpnmail.nl
Hartelijk dank aan de fam. Stronks, Ter Horst
en Rutgers voor hun inzet!
Namens het bestuur van de
Stichting Restauratiefonds,
H.J.W. (Harm) Veldhuis

COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

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

Uitgever

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

Redactie

• Komdienst in de Zonnebrinkkerk,
Winterswijk
Op zondag 26 augustus om 19.00 uur is er een
komdienst in de Zonnebrinkkerk te Winterswijk.
Ds. Freerk Hovinga gaat in deze dienst voor.
Het thema is: Ik geloof, geloof ik.
Muzikale medewerking: Gospelkoor Revelation
uit Winterswijk. Wij heten u van harte welkom.

• Concert Christelijk Mannenkoor Meppel
Op zaterdag 8 september 2018, Open Monumentendag, geeft het Christelijk Mannenkoor Meppel
een miniconcert in de prachtige Oude Helenakerk
in Aalten. Het koor staat onder leiding van Johan
Rodenhuis en wordt begeleid door organiste/
pianiste Ruth Pos. Het concert begint om
15.30 uur en wordt hartelijk bij u aanbevolen.

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

Fotografen

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

Coördinatie website en blad

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Financiën

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

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers.
Hoofd van de distributiecommissie is Ad Doornink,
tel. 0543-723360, e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging
en voor het aanvragen van extra nummers.

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden
verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van
deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 0543-476350.
KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3750 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op 31 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 22 augustus 2018 voor
18.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 20 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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Welkom bij de

kindernevendienst
HERINNERING

Op zondag 2 september is er een overstapdienst
waarin de kinderen die dit jaar 4 jaar zijn geworden,
worden welkom geheten op de kindernevendienst.
En waarin de tieners die 12 jaar zijn geworden de
overstap zullen maken van de kindernevendienst
naar de It’s4U2. Heb jij je nog niet opgegeven, maar
wil je wel graag meedoen? Stuur dan een mail naar
heidiebbers@outlook.com.

Welkom bij ...

Meer jongerennieuws:
Jongeren uit Jibou
Pagina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8-9, 14

Fotoverslag bezoek uit Roemenië
Tekst en foto’s: Heidi Ebbers, Frans Stoltenborg e.a.
Van 31 juli tot 7 augustus was dominee Roberto
met een groep jongeren uit Roemenië op bezoek in
Aalten. We hebben een fantastische week gehad.
En omdat foto’s soms meer zeggen dan woorden,
hierbij een fotoverslag … en ook nog op pagina 8-9
en 14.

Oh, ja … en wat fantastisch dat zoveel mensen
hebben deelgenomen aan de acties die we hebben
gehouden door spullen beschikbaar te stellen om
te verkopen op de Aalten Dagen of door de auto te
laten wassen op de autowasdag of door het doen
van een gift. Iedereen erg bedankt hiervoor!

