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Tussen Friesland en Malawi ligt Aalten
Een kennismakingsgesprek met ds. Folkert de Jong

Tekst en foto: ds. Wytze Andela

Het is vrijdag, tegen de middag, en ds. Folkert de Jong stapt bij ons binnen. Een Fries. Direct is de sfeer
onbevangen en open. Hij draagt om zijn hals een ketting met een kruis. Later in het gesprek zal me duidelijk
worden waarom dat is. Ik had me voorgenomen te vragen naar de bijzondere band die er tussen Aalten
en Friesland is. Per slot van rekening heeft het gros van de dominees dat de laatste 50 jaar hier in
Aalten heeft gestaan banden met Friesland omdat daar hun eerste gemeente was, of sterker:
ze hebben zelf Friese wortels. Maar ds. De Jong weet daar al van. En het verbaast mij niet dat hij
zich nu al goed voelt in Aalten. Vanuit KerkVenster heb ik een gesprek met hem. Onder lunchtijd.
Maar van rustig eten komt niet veel. Het is veel te geanimeerd.
‘Ik weet me het moment dat ik voor Aalten koos
nog goed te herinneren’, zegt ds. Folkert de Jong.
‘Het was tijdens een dienst in Andel, de gemeente
waar ik nu sta. Het was een goede dienst, maar
ik vroeg me opeens af: Wil ik dit blijven doen, of
wil ik me ook verder ontwikkelen en de uitdaging
aangaan? Wil ik de ruimte pakken en de kansen
grijpen en bezig gaan met nieuwe dingen?’

Maar wat sprak je dan zo aan in Aalten
dat je deze gedachte kreeg?
Ds. De Jong: ‘Dat was het werk, de aanpak, de
keuze voor twee types diensten. Een experimentele en een meer vertrouwde dienst. Het is een
gedurfde keuze, waar zeker ook valkuilen in zitten,
maar er is daarbij ook veel ruimte voor experiment en creativiteit. En dat is nodig in deze tijd.
Ik zie het als een kans en ik merk dat het me
enthousiast maakt, het spreekt me aan in mijn
hart.’

Kun je wat meer vertellen
van je achtergrond?
‘Ik ben opgegroeid in Dokkum. Een plaats die
klein genoeg is voor herkenbaarheid, en groot
genoeg om wat vrijheid te hebben. Mijn vader zat
in de accountancy en mijn moeder bij het onderwijs. We vormden een gelovig, kerkelijk betrokken
gezin, met een evangelische inslag. Dat evangelicale draag ik nog steeds mee. Ik heb mijn
theologiestudie gedaan in Utrecht. Daar woonde
ik op Kanaleneiland, een achterstandsbuurt met
veel problematiek, maar ik woonde er ook heel
graag. Het was heerlijk divers en multiculti. Ik heb
daar geleerd om iedere plek, maar ook ieder mens
te waarderen om wat die is. Mensen zijn overal
hetzelfde, waar je ook bent. In Malawi, in Friesland, in Utrecht of in de Achterhoek. Iedereen
heeft ook een band met God, hoe je leven ook
is en waar je ook bent. Sommige mensen zijn
zich bewust van die band, anderen niet, maar
gelovig of niet gelovig: die band is er, dat is mijn
overtuiging.’

Je vrouw Thandi komt uit Malawi. Dat ligt
nogal ver van Friesland en Utrecht …
‘Ja, dat klopt. Tijdens mijn studie liep ik stage
voor Kerk in Actie in Zuid-Afrika. Daar heb ik
haar leren kennen. Ze studeerde daar voor haar
master in Theology and development (ze deed
een research master African Studies, daarna in

Leiden). Haar familie komt uit Malawi. We kregen
een relatie en zijn enige tijd later in Nederland
getrouwd. Toen ik afgestudeerd was zijn we
gaan wonen in Andel, mijn eerste gemeente als
dominee. Thandi studeerde daar verder in de
theologie en is nu ook, net als ik, theoloog. Geen
dominee, wel theoloog.
Momenteel houdt Thandi zich in haar studie bezig
met de vraag: Hoe kijk je met een chronische
ziekte naar Jezus? Ziekten die je kunt behandelen,
maar die niet genezen, zoals diabetes, astma,
etc. Je bent langdurig ziek, maar je geneest niet,
hoe kijk je dan tegen Jezus als genezer aan? Hoe
ga je met zoiets om? Hoe is dat in verschillende
culturen?
Naast alle studies zijn we trotse ouders. Samen
hebben we een dochter gekregen, die zowel
Nederlandse als Malawische namen heeft, haar
roepnaam is Henrike. Ze is twee jaar oud.’

Voorpagina: Ontwerp Ben Lammers - Foto Wytze Andela

Kun je nog wat vertellen over
hoe je in leven en geloof staat?
‘Het evangelicale heb ik van mijn jeugd af meegekregen, maar tijdens mijn studie heb ik de
breedte van het geloof leren kennen en waarderen. Het evangelicale kan soms neigen naar
fundamentalisme. Maar het heeft wel de tofste
muziek, vind ik dan hè? In Utrecht zag ik dat
iedere stroming in geloof zijn mooie kanten heeft.
Ik dacht, zoals Paulus zegt: onderzoek alles en
behoud het goede (1 Thes. 5: 21).
Geloof is voor mij niet iets theoretisch. Het betekent iets voor je dagelijks leven, voor je doen en
laten. De boodschap van de kerk is altijd geweest
die van geloof en hoop en liefde. Die boodschap
deel je en daaruit probeer je te leven.
Nu zijn kerk en geloof in de minderheid, maar de
boodschap blijft. Dat in de minderheid zijn vind

3

Overdenking

Meditatie
ik niet erg. Je bent in de wereld als gelovige toch
altijd een vreemdeling. Je hebt als gelovige in
die vreemde wereld een taal om iets van geloof,
hoop en liefde te laten zien. Veel vrienden van me
zijn niet gelovig. We gaan wat onze overtuiging
betreft met respect met elkaar om, je bent er voor
elkaar met wat je te bieden hebt. En bij mij is dat
geloof, hoop en liefde.’

Hoe kijk je tegen de kerk van Aalten aan?
‘De keuze die in Aalten gemaakt is voor twee
stromen kent natuurlijk risico’s. Maar het is wel
een keuze. Keuzes zijn nodig om verder te komen,
anders blijft alles zoals het is. Deze houding, dat
er keuzes nodig zijn, zie ik niet alleen in Aalten,
maar ook landelijk. Heel lang heeft het gesprek
over de krimp de toon gezet. Nu denken mensen
na over de toekomst en ontstaat er ruimte en
creativiteit. Denk aan de pioniersplekken die er
zijn.’

Wat verwacht je van Aalten?
‘Ik verwacht een mooie nieuwe uitdaging. Ruimte
voor creativiteit. Verder heb ik niet al te veel verwachtingen, ik wil het ook zien en ervaren. Ik zie
mezelf als dominee voor de gehele gemeente
met een specifieke taak. Mijn collega’s hebben
een wijk, ik heb een specifieke doelgroep.’

Jullie kennen Zin in het Gezin als
digitale nieuwsbrief voor ouders in
de Achterhoek die samen met hun
kinderen werk willen maken van
hun geloof.
De afgelopen tijd hebben we nagedacht over
hoe we verder willen. We hebben besloten
Zin in het Gezin anders vorm te geven. We
zullen onder andere thematisch aansluiten
bij (kinder)diensten en ouders elkaar laten
ontmoeten bij De KruX.
De komende tijd besteedt Zin in het Gezin
aandacht aan het thema ‘wonderen’! In
deze editie van KerkVenster vindt u een overdenking en een column over dit thema. Ook
zal er in de overstapdienst van 2 september
aandacht voor zijn, net als eerder in de
kinderdienst van 26 augustus. Nieuwsgierig
naar wat er verder gaat gebeuren dit jaar?
Schrijf je in voor de mailinglist via:
zininhetgezin@gmail.com
en houd KerkVenster in de gaten!
Hartelijke groet,

Na het gesprek liggen er nog broodjes op tafel.
We nemen er maar een paar van. Samen. En we
praten door over van alles en nog wat. Folkerts
vrouw Thandi schuift aan. En meteen heeft ze
contact met Marieke. Ze vraagt of het wel kan dat
je rustig begint in Aalten, rustig probeert erin te
komen, ook al staat de Engelse taal er nog wat
tussen. Haar Nederlands groeit nog. Marieke
antwoordt haar dat de Achterhoekers juist
houden van rustig beginnen.
‘Heanig an’, zeggen ze hier: kalm aan en dan
komt het goed. Dan nemen we afscheid, want er
moet een huis bekeken worden dat dienst zou
kunnen doen als pastorie. Hartelijk zwaaien we
elkaar toe. Ik heb er vertrouwen in. Misschien dat
er nu naast de band tussen Aalten en Friesland,
ook een band ontstaat tussen Aalten en Malawi.

Ds. F. de Jong (1984) heeft het
beroep naar Aalten aangenomen.
Momenteel staat hij in AndelWoudrichem. Na zijn afscheid
daar op 30 september zal hij z.s.m.
in Aalten intrede doen. Samen
met zijn vrouw en dochter zal hij
voorlopig intrek nemen in de oude
kosterswoning naast de Zuiderkerk.
Dit totdat er een pastorie beschik
baar is.

Ada Endeveld
Annuska Klein-Nibbelink
Heidi Ebbers
Kim Jansen-Oberink
Jan Willem Hengeveld

Wat is er toch met wonderen, we verlangen
ernaar en vinden het ook weer kinderachtig om
erin te geloven. In deze moderne tijd is het erg
in de mode om te zeggen dat je wonderen,
zoals die van de wonderbaarlijke spijziging,
gewoon symbolisch moet uitleggen. Het is niet
echt gebeurd, zegt men dan, want dat kan niet
volgens de wetten van de wetenschap. Dus de
symbolische betekenis is waar het om gaat.
Nu hebben wonderen in de Bijbel zeker een
symbolische betekenis. In de column in
ditzelfde kerkblad wordt daar ook op ingegaan.
Ondertussen wijzen we af dat een wonder echt
gebeurd zou kunnen zijn. Is de klassieke
natuurkunde de baas van ons denken?
Kennelijk. Wie weet leefde Jezus zo van de
verwondering dat de wonderen om de hoek
lagen. Ik zelf zou de mogelijkheid open willen
laten. Omdat als je de wetenschap altijd gelijk
geeft, je de verwondering en het mysterie
doodt. Wie weet wat God kan?
In de brainstormgroep van ‘Zin in het Gezin’
spraken we onlangs ook over wonderen.
Het viel ons op dat ook degenen die de
mogelijkheden van een wonder openhouden,
het lastig vinden om het zo te benoemen als
het heel dichtbij gebeurt. Je merkt dat een
mens in zijn manier echt veranderd is ten
goede. Dan zeg je niet direct: ‘Wat een
wonder’ maar eerder ‘Eerst maar even
afwachten of dit zo blijft’.
Er waren verschillende dingen die we konden
benoemen als wonderen. Dat waren soms heel
kleine dingen: de rust waarmee iemand
gestorven was, of de pijn die een periode
wegbleef nadat iemand daarvoor gebeden
had. Het bleek dat de omgeving vaak de mooie
ervaring van een klein wonder probeerde weg
te redeneren door bijvoorbeeld te zeggen:
‘Rust bij het sterven komt door de morfine’.
Kennelijk heeft men er moeite mee als
men een gebeurtenis, hoe klein ook, zo noemt.
Ook onze eigen houding van ‘eerst maar eens
kijken of het zo blijft’ doet wonderen tekort.
Wij vinden klaarblijkelijk iets pas een wonder
als het eeuwig is.
Wellicht moeten we iets guller zijn naar onszelf
en de wereld toe als we spreken over wonderen.
We bidden in het geheim dat onze zoon
of dochter veilig terugkomt van vakantie.
Het gebeurt en we vergeten dat we ervoor
gebeden hebben en ook om er dankbaar voor
te zijn. We bidden dat pijn mag verdwijnen en
het gaat even weg. Dat mogen we een klein
wonder noemen en er dankbaar voor zijn.
Of voor die ene nacht tussen de vele dat we
goed sliepen, of voor die buren die altijd voor
ons klaarstaan. Wonderen kunnen grote
gebeurtenissen zijn, daar blijf ik voor
openstaan, maar wij zijn vaak aan de kleine
wonderen niet toe. Ze hebben meestal niets
met de wetenschap te maken. Het zijn de
dingen, soms klein, soms groot, die we ervaren
als een wonder, die een wonder zijn.
We hoeven dat voor niemand te bewijzen en
mogen er dankbaar voor zijn.
Ada Endeveld

4
Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
Voorzitter
Bas Brezet,
Kerkstraat 14,
7126 AM Bredevoort,
tel. 0543-45 10 12
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Maaike Prange,
Haermansweijde 29,
7121 WL Aalten,
tel. 0543-47 85 43
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bankrek.nr.: (o.a. voor
vrijwillige bijdragen)
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
College van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11
Bankrek.nr. diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad
Coby Navis, Tolhuisweg 8,
7121 MA Aalten,
tel. 0543-45 13 29
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl
Jeugdraad
Inge de Ruijter,
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
Ledenadministratie
Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl
Financiële administratie
Dieneke Cornelissen,
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543 45 28 04,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl
Beheerder ’t Koppelhuis
Wima Kleinhesselinkvan Rootseler,
Pater Jan de Vriesstr. 64,
7126 BM Bredevoort,
tel. 06-255 70 229,
tel. ’t Koppelhuis:
0543-45 15 03
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl
Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-47 11 54
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl
Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-45 19 43
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

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

Wij feliciteren
Op 23 augustus heeft de heer J. Kingma, Oranje
straat 30 te Varsseveld, zijn 83e verjaardag
mogen vieren. Op 9 september viert dhr. G.J.
Brusse, Tolhuisweg 6A, zijn 81e verjaardag; van
harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst
met allen die u dierbaar zijn.

Zieken
Wij wensen de zieken die in het ziekenhuis of
thuis veel tijd en oefening nodig hebben om beter
te worden veel geduld en doorzettingsvermogen
toe. De mensen die een operatie of uitslagen
van onderzoeken tegemoet zien, wensen we veel
moed en kracht toe. Voor hen die hun gezondheid
zonder verbetering achteruit zien gaan, wensen
we uithoudingsvermogen toe.
Voor hen allen hopen we dat er momenten zijn
waarin niet het zieke lichaam, maar een gedeelde
herinnering of de band met een naaste, een
goed gesprek of een hartelijke lach de boventoon
voeren en het leven verlichten.

Collectes en giften
De collectes voor de kerk hebben in juli een
bedrag van € 277,26 opgebracht.

Giften
Aan de diaconie € 7,25 voor de bloemen.
Hartelijk dank voor deze gift.

Bij de diensten
Op 2 september hopen we de 4-jarigen welkom
te heten in de kerk. Ze steken een kaars aan en
we zingen ze een welkom toe. In diezelfde dienst
willen we ook weer aandacht besteden aan
ons nieuwe project in Oeganda. Nadat we een
naschoolse opvang hebben gebouwd, putten
hebben geslagen en de plaatselijke verpleger op
weg hebben geholpen met een onderzoekskamer,
gaan we nu sparen voor latrines. Zoals altijd is
het project bestemd voor de meest kwetsbare
groep mensen in Oeganda. We sparen voor dit
project tot en met de gedachteniszondag eind
november. Dat project wordt geïntroduceerd op
2 september.
In september en oktober gaan we een ons onbekend lied uit het nieuwe liedboek oefenen, lied
932. Wij willen met dit lied aansluiten bij het
thema voor ‘zin in het gezin’: Wonderen.
Op 9 september is het startzondag, bericht daarover vindt u elders op deze pagina.

Startzondag
Jarenlang was de startzondag van de kerken
in Bredevoort op de Haart. Voor het derde jaar
wijken we van deze traditie af. Twee jaar geleden was het in de Koppelkerk, een jaar geleden in de beide andere kerken in Bredevoort.

Dit jaar komen we samen op Kloosterdijk 22 bij
de familie Tolkamp. Zij zijn zo gastvrij geweest
om hun erf en/of deel voor ons open te stellen en
we mogen ook gebruikmaken van de faciliteiten
van de buurtvereniging van het Klooster. Heel
hartelijk dank voor beide toezeggingen!

Het programma van de startzondag
is als volgt:

Klooster Nazareth
in vogelvlucht

10.00 uur: viering Kloosterdijk 22
10.30 uur: w
 andeling o.l.v. Jos Wessels
huifkartocht o.l.v. Hans de Graaf
(voor hen die niet willen of kunnen
wandelen)
11.15 uur: koffie met iets erbij, Kloosterdijk 22
12.00 uur: afsluiting
Het thema van de startzondag is geïnspireerd op
het klooster dat er eens stond: ‘Hemel en Aarde
in de wildernis’. In het klooster maakte men een
plek om thuis te zijn bij God. Toch was ook dat
klooster maar een tijdelijke plek, uiteindelijk verwees het gebouw, het bidden en het zingen naar
boven. Wij voelen ons vaak vervreemd van God,
verdwaald. We zoeken een thuis in de kerk, maar
we vinden het niet altijd. Deze zondag willen we
nadenken over je thuis voelen bij en op weg zijn
naar God.
de startzondagcommissie
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Meer dan waar

Het college van cerkrentmeesters van de
Protestantse Kerk Bredevoort biedt te huur
aan:

De wonderverhalen in de Bijbel hebben

Markt 4, 7126 AZ te Bredevoort, bestaande uit
een woonkamer met open keuken, één slaapkamer, een badkamer met douche en bad, een
toilet, een dakterras en een berging.
De huurprijs bedraagt € 575,00 per maand.
Belangstellenden worden verzocht contact
op te nemen met dhr. G.H. Dammers,
tel. 06-10570854.

een

veel mensen van hun geloof doen
vallen. Maar ook voor mensen die
menen dat al die wonderverhalen op
feiten gebaseerd zijn, is het de vraag
of ze het echt geloven.
Natuurlijk kunnen we denken dat het ooit echt
gebeurd is. Maar is dat geloof? Geloven betekent vertrouwen. Niet zozeer of ‘alleen maar’ het
vertrouwen dat iets echt plaatsgevonden heeft,
maar vooral vertrouwen in de waarachtigheid
van de boodschap, het goede nieuws dat klinkt
in deze verhalen. Dat wil niet zeggen dat het in
al die verhalen ‘alleen maar’ om de boodschap
draait en dat het verder mythische verzinsels zijn
of goedbedoelde fantasieën. Het betekent dat
deze verhalen in ons iets willen bewerken waardoor het waarheid wordt voor onszelf. Dat het
meer dan ‘alleen maar’ waar is.

Maar het is niet zomaar medelijden. Nee, alles in
hem raakt bewogen om deze mensen. Of zoals
een vertaling het weergeeft ‘Mijn hart trekt
samen om deze schare’. Jezus sluit hen in zijn
hart. In mijn geval zou dat een groot wonder zijn.
Zoveel bewogenheid voelen voor mensen die ik
nog maar kort ken.
Maar daar houdt het niet op. Want niet alleen
sluit hij hen in zijn hart. Hij ziet ook nog eens wie
ze zijn, waar ze vandaan komen en welke weg er
op hen wacht: ‘want velen zijn van ver gekomen,
en als wij hen niet te eten geven, zullen ze
onderweg bezwijken.’

Kijk eens naar het verhaal over de wonderbare
spijziging in Marcus 8. Als je er alleen naar kijkt
vanuit de vraag of Jezus dat kunstje echt geflikt
heeft, blijven je ogen op z’n minst ten dele
gesloten voor het wonder. Het wonder begint
namelijk al voordat hij een feestmaal tevoorschijn ‘tovert’ uit het weinige dat de leerlingen te
bieden hebben.

Zien wij wat mensen hebben meegemaakt en
wat ze nodig hebben om het vol te houden? Er
kunnen wonderlijk mooie dingen gebeuren als we
daar oog voor hebben. Ook al durven we – net als
Jezus’ leerlingen – misschien niet te vertrouwen
op het weinige dat we te bieden hebben. Maar
het begint allemaal met kijken, met zien. Moge
God onze ogen openen. Opdat we zullen zien dat
die wonderverhalen meer dan -alleen maar - waar
zijn. Opdat ze waarheid worden …

Het eerste namelijk wat we te horen krijgen is dat
Jezus medelijden kreeg met de mensen die al drie
dagen bij hem waren en niets te eten hadden.

Jan Willem Hengeveld

APPARTEMENT

Het wonder van Gods schepping
Na een langdurige periode van hitte en
droogte in deze zomer van 2018, viel er wat
regen en zie ... aan de sering verschijnt jong
groen en een witte bloem!
ds. Gerhard ter Maat
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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

Solidariteitskas
In de maand september wordt de actie ‘solidariteitskas’ gehouden. Heeft u in het verleden toestemming gegeven voor automatische incasso,
dan zal dit in deze maand worden afgeschreven.
Het bedrag is € 10,00 per kerklid, er wordt 2 x
€ 10,00 afgeschreven als u gehuwd/samenwonend bent.
Zij die geen automatische incasso afgegeven
hebben, ontvangen een brief met het verzoek om
het bedrag over te maken.

Namens college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek

Vluchtelingen in
Syrië en Libanon
Tekst: MDW Aalten - Foto’s: website Kerk in Actie
In het kader van het jaarproject van de Protestantse Gemeente Aalten ‘Op zoek naar veiligheid’, een programma voor noodhulp, willen we
deze keer uw aandacht vragen voor de vluchtelingen in Syrië en Libanon. De Syrische bevolking
lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn
het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in
buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De
vluchtelingen daar leven in extreme armoede.
Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerkkerken en kerkelijke organisaties in Libanon en
Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen

ontheemden bij het zoeken naar onderdak en
werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat
vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden
zij psychologische hulp. Verder delen zij medische
en hygiëne-pakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
Zondag 2 september willen we voor dit doel geld
inzamelen en wij bevelen deze collecte van harte
bij u aan.
U kunt ook doneren via www.kerkvensterwebshop.
nl bij ‘MDW project 2018’, of een bedrag overmaken op banknummer NL45RABO 0112887651
t.n.v. MDW Aalten met vermelding ‘Project 2018’.

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

Beamteam
Erwin Rademaker
Grote Maote 164
beamteampknaalten@
gmail.com

Kerken uit het hele land dragen bij aan dit
fonds met een bedrag van € 5,00 per belijdend
gemeentelid. Sommige gemeenten lopen tegen
hun grenzen aan, het ontbreekt hen aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is deze solidari
teitskas. Daarnaast is de solidariteitskas voor
gemeenten die vernieuwende ideeën hebben.

bredevoort

Missionair en Diaconaal
Werk (MDW)
Bankrekeningnummer:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. MDW Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Waarom is deze actie?

Verkoop collectemunten
Op vrijdag 7 september a.s. is er van 17.00 uur
tot 18.30 uur weer collectemunten-verkoop in de
Zuiderkerk. Natuurlijk kunt u ook bestellen via de
webshop van KerkVenster. Ook liggen er bij de uitgang van de kerken bestelformulieren.
Munten worden gratis thuisbezorgd!

Giften
Joke van Lochem 15,00,
Diny Prinsen 20,00,
Johanna Heinen 10,00,
Elly te Brake 55,00.
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Nieuwe ‘Samenleesbijbel Junior’
uitgebracht

Bron: www.protestantsekerk.nl

Voor ouders met jonge kinderen is er vanaf deze week de
Samenleesbijbel Junior, een Bijbel om samen met kinderen van
5-7 jaar in te lezen. Deze kinderbijbel met 30 Bijbelverhalen is
een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in
samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

De Samenleesbijbel Junior is een vervolg op de Samenleesbijbel uit 2015,
waarvoor grote belangstelling bestaat.
Deze Bijbel nodigt (groot)ouders uit om
met hun (klein)kinderen van 8-12 jaar in
gesprek te raken over de Bijbel met behulp
van gespreksvragen, doe-opdrachten
en drie leesroutes. ‘Van ouders kregen
we de vraag of we ook voor jongere kinderen zo’n Bijbel konden maken’, zegt
NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Met
deze junior-uitgave kun je al vroeg met
kinderen in gesprek gaan om samen te
ontdekken wat die oude, soms moeilijke
maar altijd inspirerende Bijbelverhalen te
zeggen hebben.’

De Samenleesbijbel Junior is
onder andere te verkrijgen
bij de christelijke boekhandel
en in de webshop van de
NBG.

Ontdekkingsreis
De Samenleesbijbel Junior blijft dicht bij
de Bijbel en sluit aan bij de verschillende
leervoorkeuren van kinderen. Ouders en
kinderen maken in dertig stappen een
ontdekkingsreis door de Bijbel. Elke stap
is een Bijbelverhaal, bekend (het begin
van de wereld, Noach, Pasen) of minder
bekend (een psalm, Jesaja, een brief van
Paulus). Bij elke stap staat een stukje van
het Bijbelverhaal afgedrukt uit de Bijbel in
Gewone Taal. Verder is er een hervertelling – met een passage die kinderen vanaf
zes jaar zelf kunnen lezen – een weetje
of een lied, een gespreksvraag en een
doe-opdracht.

Beste Mark en alle meelezers,
Hartelijk dank voor je reactie op de Bankzitter van juli 2018.
Enige jaren geleden vroeg de redactie mij of ik maandelijks
een column wilde verzorgen voor KerkVenster. De
onderwerpskeuze was (en is) vrij, prikkelend en uitdagend
binnen de grenzen van de betamelijkheid stelde men op prijs.
De onderliggende bedoeling was om via reacties iets los te
maken onder de lezers. Na enige aarzeling heb ik de
handschoen opgenomen onder de voorwaarde dat ik onder
pseudoniem zou mogen schrijven. De reden daarvoor was en
is dat ik binnen onze kleine gemeenschap als gewone
kerkganger en medewerker de zondagse diensten wil kunnen
bezoeken en niet op zondagmorgen voor of na de dienst
aangesproken wil worden op de mening van de Bankzitter.
Helaas ontvangt de redactie veel te weinig reacties op de
columns. Misschien zijn ze toch niet genoeg prikkelend,
misschien ook accepteert de gemeente de ontwikkelingen
binnen de kerk (te) gemakkelijk. Juist daarom ben ik blij met
je reactie. Ik, als Bankzitter, wil gelezen worden en lezen, dat
deed je.
Hoewel ik steeds probeer mijn visie op de veranderende
gemeente positief kritisch te verwoorden, realiseer ik me ook
dat mijn woorden bij de lezer soms anders kunnen
overkomen. Dit is het eeuwige probleem tussen de intenties
van de zender en die van de ontvanger. Het zij zo…..
Juist daarom spraken de laatste woorden van je reactie mij
aan. Je had graag even persoonlijk contact met me gezocht,
je hebt zelfs bij Gerjan Voerman in het archief gekeken,
maar helaas …
Ik zal jou over je reactie niet persoonlijk aanspreken al weet ik
heel goed wie je bent. Een van de harde werkers die de kerk,
de gemeente, de PGA die ons beiden aan het hart gaat,
proberen vorm te geven binnen de snel veranderende wereld
van geloof en maatschappij.
Ja, deze kerkgemeenschap, onze kerkgemeenschap gaat ook
mij aan het hart. Vanaf de bank, thuis of in de kerk, bekijk en
overdenk ik wat er gebeurt, op andere momenten en plaatsen
zet ik me actief in om als lid van de club mijn aandeel te
leveren.
Tenslotte de eerste alinea van je reactie. Natuurlijk weet ik
van de huidige structuur binnen de PGA; het tweesporen
beleid ken ik heel goed en ook ik ben blij dat het werkt.
De adviesgroep Eredienst en gemeentevormen heeft wat dit
betreft eer van haar werk. Tegelijkertijd zag en zie ik natuurlijk
ook de beperkingen die je noemt, maar net als jij ga ik voor
de kansen die de Regenboogdiensten bieden.
Op 3 juli jl., de gemeenteavond, kwam het tweesporenbeleid
ter sprake. De beide aspecten werden tegenover elkaar
geplaatst en vanuit de zaal kwam toen de vraag of de
scheiding niet wat minder expliciet gesteld kon worden.
Hierop ging de voorzitter m.i. onvoldoende in. Dit heb ik willen
signaleren en dat deed ik met de term ‘dreigende twee
deling’. Zeker niet met ‘kerkscheuring’ en helemaal niet
als een beschuldiging aan het adres van de voorzitter.
We moeten overigens niet uit het oog verliezen dat het
tweesporenbeleid ook veel gemeenteleden pijn doet.
Maar dat is een ander verhaal dat overigens meer aandacht
verdient dan het krijgt.
Beste Mark, wie weet, zet jouw reactie anderen weer
tot denken aan en wellicht zelfs tot doen.
We hebben allen nodig om onder
Gods zegen iets moois te maken
van de PGA.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Augustus
Vrijdag

31 Deuteronomium 2:2-15

September
Zaterdag
Zondag

1 Deuteronomium 2:16-25
2 Efeziërs 6:10-17

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

3
4
5
6

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Efeziërs 6:18-24
Psalm 20
Deuteronomium 2:26-37
Deuteronomium 3:1-11

7 Deuteronomium 3:12-22
8 Deuteronomium 3:23-4:4
9
10
11
12
13
14

Deuteronomium 4:5-20
Deuteronomium 4:21-31
Deuteronomium 4:32-43
Romeinen 15:1-13
Romeinen 15:14-33
Marcus 8:27-9:1

Beth San, Aalten

Stegemanhof
Zaterdag 1 september
18.00 uur: dhr. Lievers, broodmaaltijd

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

Beth San
Zaterdag 1 september
19.00 uur: mevr. Hallerdijk

Zondag 9 september

Zaterdag 8 september
19.00 uur: dhr. Brethouwer

Bij de diensten
Bredevoort

Samen eten 12 september
Op 12 september is er weer samen eten in het
koppelhuis. Vanaf 17.30 uur inloop, begin van de
maaltijd 18.00 uur. Vrijwillige bijdrage , iedereen
is welkom. Opgave bij Wilma of Ada.

Bloemengroet

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.

10.00 uur 	ds. A.G. Endeveld, 
startzondag op Kloosterdijk 22
bij fam. Tolkamp
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Anne Stronks, Carla Blekkink
en Niels ter Haar

Bij de diensten Aalten
In de Regenboogdienst op 5 augustus met
het thema ‘Hoe hoort het eigenlijk’ heeft
Heidi Ebbers als afsluiting van de overdenking
het lied ‘As de Liefde maor blif w
 innen’ van
Daniël Lohues gezongen. Op veler verzoek
staat hieronder de tekst afgedrukt.

‘As de Liefde maor blif winnen’

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

Kinderen

Zondag 2 september

09.30 uur	ds. A.G. Endeveld,
koffiedrinken na de kerkdienst
in ‘t Koppelhuis
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Annet Ligterink

Zaterdag 8 september
19.00 uur: ds. Knol

Doopdiensten

St. Joriskerk op de Markt

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- m
 evr. Stemerdink-Arentzen,
Varsseveldsestraatweg 29 E
- fam. Tichelman, Meiberg 9-1
- mevr. Grievink-Wiggers, Ludgerstraat 21, app.2
- Den Es, afd. Akkerweg 1
- fam. Klein Wolterink, Kriegerdijk 13
- fam. Nijland, de Hare 29
- Pronsweide, afd. Slingeland
- mevr. Klein Poelhuis, Hondorpweg 4

Zolang de oostenwind blif waaien
Zull’n de blader’n blieven vall’n
Zolang de boer’n blieven zaaien
Zal de mölle blieven dreien
Zolang de zunne maor blif schien’n
Komt der bloem’n uut de knop
En as de kippen blieven leggen
Komt ‘r kuuk’ns uut de dop
Zolang ‘t vuur zal blieven branden
Schiet’n vonk’n naor de sterr’n
Zolang de zee rolt op de strand’n
En der wark kump uut de hande
Zolang de kinder maor blieft zing’n
En alles geet zoas het moet
En as de Liefde maor blif winnen
kump et allemaol wel goed
Zolang de lente maor blif komm’n
en dan de zomer en dan de harft
En as de winter maor blif dreumen
van neie blader’n aan de beume
Zolang de maone maar blif zörgen
veur zilver’n lecht en eb en vloed
en als de liefde maor blif winnen
kump et allemaol wel goed
Daniël Lohues
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 2 september

Zondag 2 september

Zondag 2 september

Zondag 9 september

Zondag 9 september

Zondag 9 september

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. B. Pleijsant, Hoogeveen
collecte: 		
Jeugdwerk JOP
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	ds. R. Faber, overstapdienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		Jaarproject KIA
‘Op zoek naar veiligheid’
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de andere twee kerken

Welkom- en overstapdienst op
2 september in de Zuiderkerk
Wanneer je (bijna) vier jaar bent dan mag je
naar de kindernevendienst. Best een bijzonder
moment! Daarom is er zondag 2 september om
10.00 uur in de Zuiderkerk een welkom- en overstapdienst, waarin acht kinderen welkom worden
geheten op de kindernevendienst. In deze dienst
zal ook speciale aandacht zijn voor de kinderen
die nu te oud zijn voor de kindernevendienst. Zes
tieners zullen de overstap maken naar It’s4U2.
Ook een bijzonder moment!
Het belooft een mooie dienst te worden met
muziek begeleid door het combo o.l.v. Sander te
Grotenhuis, en ds. Riemer Faber zal voorgaan in
deze dienst.
Natuurlijk is er ook ‘gewoon’ kindernevendienst
voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar :-) ! In deze welkom- en
overstapdienst is iedereen van harte welkom, jong en oud!
Kom jij/komt u ook?

09.30 uur:
ds. D. Engelage, Vorden
		Geen kindernevendienst
collecte: 		Jaarproject KIA
‘Op zoek naar veiligheid’
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:
ds. W.H. Everts
collecte: 		
Jeugdwerk JOP
uitgangscollecte: Kerk
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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

1 sep	mevr. J.C. Luiten-Pennings
Bosweg 1, 7121 KP
2 sep	dhr. J. Straaijer
Kemenaweg 55, 7122 XJ
2 sep	dhr. J.A. Papiermole
Molenstraat 15, 7122 ZW
3 sep	mevr. J.H. Prinsen-Lensink
Ludgerstraat 29/03, 7121 EG
3 sep	mevr. J.B. Lohuis-Obbink
Haartseweg 5, 7121 LB
4 sep	dhr. G.J.W. Lensink
Driehonderdmeterweg 12/A, 7121 KK
5 sep	mevr. J.G. Kaemingk-Heezen
Tubantenstraat 29, 7122 CP
5 sep	dhr. J.G. Heijink
De Heurnseweg 3, 7122 LS
5 sep	mevr. A.G. Tichelman-te Brinke
Meiberg 9/1, 7121 AN
6 sep	dhr. G. Gijsbers
Hogestraat 84/A, 7122 BX

Wijk Haart-Heurne

6 sep	mevr. C.J. Duenk-Schrijver
Varsseveldsestraatweg 16, 7122 CC
7 sep	mevr. J.G. van Eerden-te Voortwis
Beeklaan 12, 7122 BH
8 sep	dhr. R.W.H. van Braak
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
9 sep	mevr. A.H. Ebbers-Wassink
Ludgerstraat 27/05, 7121 EG
9 sep	mevr. A. Buijtelaar-Groenendijk
Kerkstraat 11, 7121 DN
9 sep	dhr. E.W. Nijman
Servatiusstraat 26, 7121 EN
10 sep	dhr. W.C. ter Haar
Dalweg 15, 7122 BA
11 sep	mevr. J.B. Klein Poelhuis-te Paske
Hondorpweg 4, 7121 KA
11 sep	mevr. G. Testerink-ter Maat
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
11 sep	mevr. J.C. Lubbers-Raab
Karel Doormanstraat 10, 7122 WC
12 sep	mevr. H.H. Swijtink-Stronks
Servatiusstraat 42, 7121 EN
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

Overleden

In het MST in Enschede verblijft: mevr. E. BreukerRistjouw, de Hare 13.
Na een operatie in het MST-ziekenhuis in
Enschede is opgenomen in het SKB ziekenhuis in
Winterswijk: dhr. W. Eppink, Ludgerstraat 15-5.

Op 15 augustus is overleden mevr. Tine PostAltena, Manschotplein 13, in de leeftijd van 81
jaar. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe bij het verlies
van hun lieve moeder, oma en omi.
Wim Everts

Overleden
Op 16 augustus is overleden: dhr. Piet Engelse.
Al een aantal jaren woonde hij samen met zijn
vrouw in Beth San, de laatste week moest hij
opgenomen worden in de Molenberg in Groenlo.
Daar is hij overleden in de leeftijd van 85 jaar.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe bij het verlies van hun lieve
man, vader en opa.

Gift
Ontvangen een gift van € 50,00 bestemd voor de
kerk. Met nogmaals onze hartelijke dank!
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

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

Laatste bericht
De laatste KerkVenster met mijn gezicht erin
ligt nu voor u. Ruim een jaar geleden is het, dat
enkele ‘mensen van de Kerk’ mij thuis bezochten
met de vraag of ik niet zou willen helpen in het

pastoraat. Het was voor een tijdlang, een half
jaar of iets meer, maar maximaal een jaar. Dat
was te overzien en ik stemde in. En nu is er alweer
een héél jaar om en is er dus een eind gekomen
aan mijn tijd voor het pastoraat.
Wat zijn er fijne contacten gelegd, met de mensen
uit de wijk, met bezoekmedewerkers en met de
collega’s, wat een lief en leed is er gedeeld, wat
een vertrouwen is mij gegeven en: wat heb ik hierdoor zelf ook veel geleerd!
Met een gerust hart – vooral nu ik weet dat de
contacten met de mensen verder zullen gaan met
mijn opvolger Netty Hengeveld – zet ik er dan ook
een punt achter.
Ik wens u allen alle goeds, op ieder gebied!
Een hartelijke groet van
Gerrie Zemmelink

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

Overname
Het is misschien nog wat onwennig – in ieder
geval voor mijzelf – om mijn naam te zien onder
dit kopje Barlo-Dale. Een jaar lang heeft Gerrie
Zemmelink deze wijk onder haar hoede genomen.
Als collega’s zijn we haar erg dankbaar dat ze
dit met zoveel liefde en aandacht heeft gedaan.
Het was echter – gezien haar vele andere werkzaamheden – van begin af aan haar intentie om
de PKN Aalten en ons pastorale team voor een
afzienbare periode uit de brand te helpen.
Die periode is per 1 september afgerond. Ik ben
dankbaar dat ik het stokje van haar mag overnemen. Ik wil u van harte uitnodigen om mij
te bellen of mailen om een afspraak te maken
indien u hier prijs op stelt. Graag tot ziens in de
wijk of elders.
Netty Hengeveld

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

Vanwege de vakantie van ds. Zeldenrijk hebben
mevr. Netty Hengeveld en ds. R. Faber in de afgelopen tijd waargenomen.
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Zieken
In de laatste week van augustus heeft Riek
Ruessink-Bussink, Uranus 14, enkele dagen in het
ziekenhuis gelegen voor een operatie. We wensen
haar een voorspoedig herstel toe.

Overleden
Op 19 augustus is op 90-jarige leeftijd overleden
dhr. Gerhard te Hennepe van de Admiraal de Ruyterstraat 90. Op zaterdag 25 augustus namen we
afscheid van hem. Elders in dit KerkVenster treft u
zijn in memoriam aan.
Een hartelijke groet,

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

ds. Riemer Faber

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

Netty Hengeveld

Zieken

Overleden

Anja Graven-Hoftiezer, Admiraal de Ruyterstraat
31, mocht na acht weken weer uit het ziekenhuis
terugkeren. Zij wil graag allen bedanken die met
haar en haar gezin hebben meegeleefd door het
sturen van een kaartje, een telefoontje e.d.
Hans Luijmes, Trompstraat 87, verbleef op het
moment van schrijven nog in het ziekenhuis in
Enschede.
We wensen beiden sterkte en Gods nabijheid toe.

Op 9 augustus is op de leeftijd van 60 jaar overleden Derk-Jan (Dirk) Tieleman. Hij woonde in
verpleeghuis St. Antonia in Terborg, voorheen aan

ds. Riemer Faber

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

Jan Willem Hengeveld

Afscheid van Aalten
Zo langzamerhand begint het gewone leven weer
zijn ritme te vinden. De reizigers keren weer terug
en het (vrijwilligers)werk of de hobby’s worden
weer opgepakt.
Over het reizen trof ik een mooi tekstje aan van
Thomas Merton dat ook de thuisblijvers wellicht
zal aanspreken:

Zoals velen van jullie inmiddels begrepen zullen
hebben, zal ik uiterlijk 1 oktober stoppen als
kerkelijk werker bij de Protestantse Gemeente
Aalten. Ik heb een functie aangeboden gekregen
bij de Dienst Geestelijke Verzorging van GGNet
in Warnsveld. Daar ben ik inmiddels ook al
begonnen met mijn werkzaamheden.

Onze echte reis in het leven is innerlijk. Het is een
zaak van groei, van verdieping en van een steeds
grotere overgave aan de scheppende werking van
de liefde en de genade in ons hart. Nooit was het
voor ons meer noodzakelijk om aan die werking te
beantwoorden.
Thomas Merton (1915-1968)

Het afscheid van Aalten komt mij eigenlijk te
vroeg. Zeker wanneer ik kijk naar de ontwikkelingen de laatste tijd m.b.t. bijvoorbeeld De KruX
en de regenboogdiensten. Zowel kijkend naar
de verschillende betrokken groepen en commissies als persoonlijk, was ik erg blij met hoe het
de laatste tijd ging. Het doelgroepenpastoraat
kreeg steeds meer vorm en de regenboogdiensten
waren in toenemende mate waardevol voor wie
deze bezocht en eraan meewerkte.
Pastorale relaties, zowel individueel als groeps
gewijs, hebben tijd nodig om te groeien. Ook
daarin was ik ‘nog lang niet klaar’ zogezegd. De
middag
meditaties in de Oude Helenakerk zijn
voor een kleine groep gemeenteleden een bijna
vaste waarde geworden. Dat ik daar niet meer
aan bij zal dragen, vind ik erg jammer. Ook mijn
collega’s zal ik erg missen. Het was en is een
absoluut voorrecht om met zulke kosters, administratief medewerkers, predikanten en kerkelijk werkers samen te werken en een persoonlijke band
op te bouwen. De ruimte ontbreekt hier om alle
vrijwilligers in de gemeente bij naam te noemen,
maar voor hen geldt dezelfde waardering. Al deze
werkzaamheden, maar vooral de mensen die ik
daarin heb mogen leren kennen, zal ik erg missen.

Beterschap en dank
Mevr. Papiermole-Hallers heeft een lange en
intense periode van ziekenhuisopname en verpleeghuisopname achter de rug. Het is fijn dat ze
nu weer thuis is bij haar man aan de Molenstraat
15. We wensen hen een goede gezondheid toe!
Bovendien willen we haar heel hartelijk bedanken
voor de vele, vele jaren waarin zij zich heeft
ingezet als bezoekmedewerker voor onder meer
het Hoge Veld en de Stegemanhof.
Ook de zieken die al dan niet zijn opgenomen
(geweest) en die hier niet genoemd willen worden,
willen we bij dezen ook alle goeds toewensen.
Een vriendelijke groet van
Netty Hengeveld

Op 2 augustus werden Martin en Margaretha van
Schijndel, Klokkemakersweg 8, verblijd met de
geboorte van een zoontje. Ze noemen hem Melle
en hij is het broertje van Siem.
Van harte geluk gewenst met dit nieuwe leven!
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

de Grote Maote 4. Vanwege mijn vakantie heeft
ds. Everts de uitvaart geleid.
Op 13 augustus is overleden Gerda Hendrika
(Gerrie) Koskamp-Veldhuis, Thijsweg 5. Zij werd
83 jaar. Elders in dit blad staat een in memoriam,
geschreven door haar kinderen.
We wensen de nabestaanden sterkte en Gods
nabijheid toe in het verdriet en gemis.

Waarom ik dan toch vertrek? In het kort komt
het hierop neer: De onregelmatige werktijden

begonnen steeds meer een aanslag te vormen
op mijn gezondheid. Inmiddels is mijn vaak gehavende stemgeluid bij velen van jullie wel bekend.
Dit is een van de signalen dat het veel van me
vraagt. Maar ook was het werken op afstand, in
avonden en weekenden, in toenemende mate een
belasting voor het gezin. Zeker nu Janneke sinds
een aantal maanden werkt als leidinggevende en
behandelaar op een High Intensive Care afdeling
van een psychiatrisch ziekenhuis. Een veeleisende
baan waarbij rust en continuïteit thuis geen overbodige luxe zijn.
Maar bovenal spreekt de doelgroep waarmee en
waarvoor ik nu mag gaan werken mij erg aan. Een
kwetsbare maar o zo waardevolle groep mensen,
waarbij de waardigheid van het bestaan erg
onder druk kan staan. Vragen over geloof, zin en
betekenis hebben hier een heel eigen karakter en
ik hoop daarin voor hen van betekenis te mogen
zijn.
Deze combinatie van zaken maakte dat ik de
knoop heb doorgehakt en besloten heb dichter
bij huis te gaan werken nu die kans zich plotseling voordeed. Doordat dit allemaal in de zomerperiode plaatsvond, was het best lastig om
mensen op de hoogte te stellen en de noodzakelijke stappen te zetten. Gelukkig heb ik van mijn
nieuwe werkgever op mijn verzoek langer de tijd
gekregen om goed af te kunnen ronden en over
te dragen. Daar zal ik me de komende weken dan
ook op richten.
Ik wil jullie allemaal bij deze alvast bedanken
voor de ruimte, het vertrouwen en de kansen die
jullie mij geboden hebben. Als beginnend kerkelijk
werker/voorganger heb ik veel moeten leren en
mij moeten ontwikkelen. Hoewel ik jullie daarvan
graag nog meer had teruggegeven zal ik, waar ik
kan, ervoor zorgen dat jullie investering in mij niet
verloren zal gaan. In vertrouwen op God die zowel
in Aalten als Warnsveld zijn wegen heeft zal ik,
wat ik dankzij en met jullie heb mogen zien, leren
en ervaren, meenemen in mijn nieuwe werk.
Dank jullie wel!
In Christus verbonden,
Jan Willem Hengeveld
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In memoriam

Trijntje Christina
Post-Altena
~ Tine ~

Derk-Jan
Tieleman

Gerda Hendrika
Koskamp-Veldhuis

~ Dirk ~

~ Gerrie ~

geboren
10 oktober 1957
overleden
9 augustus 2018

geboren
2 januari 1935
overleden
13 augustus 2018

Na een periode van afnemende gezondheid is
Dirk overleden. Dirk is geboren als zoon van Jan
Tieleman en Marie Tieleman-ter Horst. Toen hij
nog maar een jongen van drie jaar was, werd hij
ernstig ziek en moest hij een zware hersenoperatie ondergaan. Zestien weken verbleef hij in het
ziekenhuis in Enschede. Zijn ouders kwamen hem
in die tijd heel trouw opzoeken. Thuisgekomen
had Dirk veel zorg nodig. Zijn ouders hebben hem
die zorg gegeven en hebben heel veel voor hem
gedaan.
Toen Dirk 5 jaar was, kreeg hij een broer: Wim. Als
broers hadden ze veel aan elkaar. Ze gingen vaak
samen buitenspelen. Stiekem voetballen. Na de
lagere school ging Dirk naar de LEAO. Daar is hij
ook voor geslaagd.
Het was heel bewonderingswaardig hoe Dirk zich
nog ontwikkelde ondanks de zware operatie die
hij had ondergaan.
Na zijn schooltijd ging hij stagelopen bij de Vivo
supermarkt. Daarna ging hij als verkoper werken
bij een groente- en fruitzaak en daarna bij een
supermarkt. Hij was daar groentechef.
Het was heel fijn dat ook zijn broer daar kwam
werken. Zij hielpen elkaar als broers. Dirk leerde
ook verder: hij haalde verschillende diploma’s.
Dirk had een sterke wil, hij werkte altijd hard en
wilde alles zo goed mogelijk doen. Hij was in
alles heel precies. Alles moest gaan volgens vaste
regels.
Helaas kreeg Dirk last van evenwichtsstoringen
en daarom moest hij zijn werk bij de supermarkt
stoppen. Daarna heeft hij nog gewerkt bij de
Hameland. Dirk genoot van de vakantiereizen die
voor doven georganiseerd werden. Via een reisorganisatie is hij ook naar Israël geweest.
Tot voor drie jaar heeft Dirk in zijn huis aan de
Grote Maote gewoond. Maar doordat hij steeds
vaker kwam te vallen moest hij uiteindelijk opgenomen worden in Antonia in Terborg. Hij kreeg
daar een goede verzorging. Zijn vader heeft hem
in al die tijd heel trouw bezocht. Toen in mei van
dit jaar zijn moeder kwam te overlijden kon Dirk
er niet bij zijn. Haar overlijden heeft hem wel
aangegrepen.
Dirk had al een tijdje geen kwaliteit van leven
meer. Door een ernstige val ging het steeds
slechter met hem en is hij tenslotte overleden. Wij
hebben van Dirk afscheid genomen in het geloof
dat er bij God leven en toekomst is tot in eeuwigheid. Dat zijn vader, broer en schoonzus in dat
geloof hun troost mogen vinden.
Wim Everts

Geboren op 2 januari 1935, dan raeken’t zelf
maor uut hoe old a-k bun. Gerrie is geboren op ‘t
Ni’je Rengelink en kind van Jehan en Mina Veldhuus, met totaal negen kinder was dat ‘n helen
trop. Op weg naor schole was d’r altied wal wat,
deur de dreuge gravens lopen en deur dukers
kroepen. ‘t Liefste ging ze met vader naor de
beeste.
Nao de laegere schole ging ze naor de huusholdschole en ging ze warken bi’j Broeker
boer
in De Heurne. Ze leren Jan Koskamp uut Halle
kennen den naor ‘t Olde Kerkhof ging warken
waor Derk en Hanna wonen. Op 16 mei 1957
bunt papa en mama e’trouwd en bunt bi’j Derk
en Hanna op de boerderi’j e’kommen. Ut liefst
was ze tussen de beeste of in d’n tuun.
Al rap wier d’n eerste kleinen geboorn. Acht
kinder mochten papa en mama kriegen waorvan
d’r twee met de geboorte aoverleden bunt.
Zes kinder was ‘n helen riekdom waor ze niet lang
samen van hebt möggen genieten. Papa wier arg
zeek. Op 30 oktober 1975 aoverleed euren Jan en
kwam mama d’r alleene veur te staon met zes
kinder en een boerderi’j. Maor stark van lichaam
en geest worden de scholders d’r onder e’zat.
Johan ging nao schoole wieter met de boerderi’j, de andere kinder zochten eur eigen weg. D’r
kwam anhang met, dat was wal ens schoeven in
‘t kleine kökkentjen, maor ook völle schik. Negentien kleinkinder wiern d’r geboren, dat vond
mama mooi. Logeren bi’j oma was altied dikken
pret.
Langzaam an wier mama older, kreg lichamelijke
klachtn en eur geheugen wier minder, dat hef ze
nooit arg e’vondn. Toen ze 3,5 jaor terugge ‘n
hartinfarct kregge menen iederene dat ‘t gebeurd
was, maor ze krabbel’n weer op en met hulp van
de kinder en Frank kon ze thuus blieven.
Töt op 7 augustus, de geboortedag van papa, d’r
‘n umslag kwam en ‘t rap minder ging. ‘n Mooi
gezegde van ‘n kleinkind: ’De benzine is op.’ Nao
wat prötteln is ze op 13 augustus aoverleden. ‘t Is
gedaon.
de kinderen en kleinkinderen

geboren
26 mei 1937
overleden
15 augustus 2018
Het weten, gegraveerd zijn in Gods Hand
dat houdt mijn twijfelend geloof in stand.
Met zonde en pijn
er toch mogen zijn,
dat geeft ons kracht op onze levensreis,
en het vertrouwen, eens komen wij in ‘t paradijs.
Dit gedicht staat in een brief die mama schreef in
1998. Mama is op woensdagavond 15 augustus
overleden na een mooi leven waarin zij veel aandacht had voor de mensen om haar heen. Altijd
belangstellend, stuurde kaarten naar familie en
vrienden. Zorgde er altijd voor dat er een bloemetje werd gestuurd bij vreugde en verdriet.
Mama is geboren in Genemuiden, zij was de
middelste van het gezin Altena van negen kinderen. Op jonge leeftijd kreeg ze verkering met
Bertus Post, ook uit een groot gezin. Na hun
trouwen hebben ze gewoond in Steenwijkerwold en Kampen en in 1967 vertrokken zij naar
Aalten vanwege de nieuwe baan van Bertus bij de
Gemeente Aalten.
Onze ouders kregen vier kinderen, helaas zijn
twee kinderen bij de geboorte overleden. Zij
hadden er natuurlijk verdriet om. Wij trouwden en
onze partners zag ze als haar eigen kinderen, ze
maakte hier geen verschil in. Er kwamen vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen die mama
van dichtbij heeft zien opgroeien.
In Aalten ontdekte mama dat ze meer in haar
mars had dan het huishouden. Ze werd namens
de kerk contactdame bij het Hoge Veld, zat in het
bestuur van de Vrouwenbond en de Soos.
Op donderdagmiddag was Tine te vinden bij Beth
San namens de Welfare.
27 jaar geleden kreeg Tine gezondheidsproblemen. De dokters stonden voor een raadsel, ME
syndroom was de conclusie, later werd het fybromyalgie. Later kwamen er diverse andere klachten
bij en moest ze steeds meer werkzaamheden en
uitjes laten vallen.
Feestjes/begrafenissen van familie en vrienden
moest ze overslaan, omdat een autorit te belastend was en de familie ook verder weg woont.
Na het overlijden van Bertus in 2016 probeerde
mama de draad weer op te pakken en dat ging
onverwacht best redelijk, echter drie maanden
later kreeg ze een hersenbloeding erbij en
daarvan herstelde ze niet goed meer. In maart
kwam er nog een gebroken rugwervel bij. Mama
probeerde het gezellig te houden, bloemen overal
in huis en tuin, chocolaatjes op tafel en via de
i-Pad en de buurtzorg had ze contact met de
buitenwereld.
Maar echt leuk vond mama het niet meer, ze verlangde naar papa en de Heer.
Het geloof was belangrijk voor haar, naast haar
lag altijd het gebedenboekje van Toon Hermans
waar ze veel in las.
Na een mooie dankdienst o.l.v. ds. Everts hebben
wij afscheid van haar genomen met de woorden
van Exodus 33: 15 en Mattheus 28: 20.
Wilmer en Rita
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Pieter Leendert
Engelse
~ Piet ~

Gerhardus
Bernardus
te Hennepe
~ Gerhard ~

geboren
17 maart 1933
overleden
16 augustus 2018

geboren
17 november 1927
overleden
19 augustus 2018

Piet Engelse werd geboren op 17 maart 1933 in
Krabbendijke, Zeeland, als oudste van een gezin
met vier kinderen. Het gezin verhuisde naar Goes
waar hij naar school ging. Na de MULO ging hij
werken bij een voorloper van de huidige ABNAMRO bank. Hij werkte bijna 40 jaar lang op verschillende locaties in Zeeland.
Op 27 augustus 1958 trouwde hij met Willy
Lankester en uit dit huwelijk werden twee

kinderen geboren, Sandra en André.
Naast zijn werk deed Piet ook veel vrijwilligerswerk, o.a. voor de kerk.
Hij had ook een aantal hobby’s. Hij tekende en
schilderde graag, hij tenniste tot op hoge leeftijd
en hij fietste en wandelde veel.
Ook ging hij graag met de caravan op pad en
heeft hij met het gezin en later alleen met zijn
vrouw vele mooie plekjes bezocht.
Hij was opa van in totaal zes kleinkinderen.
Door de afstand zag hij ze niet zo vaak, maar hij
genoot van de bezoekjes en logeerpartijen.
In de loop der jaren ging zijn gezondheid steeds
verder achteruit als gevolg van de ziekte van
Alzheimer. Desondanks heeft hij zolang mogelijk
voor zijn vrouw gezorgd, die ernstige lichamelijke
klachten heeft.
Omdat het niet meer mogelijk was om nog samen
zelfstandig in hun woning in Middelburg te blijven
wonen, zijn ze in overleg met de kinderen eind
2014 naar Aalten verhuisd, waar hun dochter
met haar gezin woont. In Beth San kregen ze een
goede woonplek met de juiste verzorging.
Toen hij nog verder achteruitging, is hij in een
woongroep binnen Beth San terechtgekomen
en kon zijn vrouw hem nog elke dag bezoeken.
Vooral van de fietstochten op de duofiets kon hij
tot op het laatst genieten.
Door zijn ziekte werd het steeds moeilijker om
contact met hem te krijgen. De laatste weken
ging hij zo hard achteruit, dat hij nog moest
worden overgeplaatst naar de Molenberg in
Groenlo. Al na een week overleed Piet daar op
16 augustus 2018 aan de gevolgen van een hartinfarct. Het is een troost voor zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen dat hij rustig is ingeslapen en
eindelijk rust heeft gevonden.
de familie

Verlaat mij niet, Heer, in mijn ouderdom.
Als ik niet meer kan zoals ik graag zou willen
als benen weigeren en handen trillen,
zie dan, juist dan, vol liefde naar mij om.
Dit deel uit een gedicht van Jelly Verwaal had
Gerhard bewaard. Het stond geschreven op zijn
rouwbrief. Hij was altijd sterk geweest, een bezige
bij, maar sinds een paar jaar werd het toch wat
minder allemaal. Soms zei hij: ‘’t Is toch niks’
en dan schudde hij zijn hoofd. In de vroege
ochtend van 19 augustus is hij rustig in zijn slaap
overleden.
Gerhard woonde bijna zijn hele leven aan de
Admiraal de Ruyterstraat 90. Het huis was nog
maar net klaar toen hij werd geboren. Zijn vader
had er al het timmerwerk gedaan.
Zelf volgt hij eveneens het leervak ‘timmeren’.
Bij ‘De Onderneming’ in de Dinxperlose Heurne
krijgt hij een baan aangeboden. Fietsend naar
zijn werk valt hem ter hoogte van boerderij
‘De Horste’ een meisje op dat daar altijd aan
het werk is. Gerda Veerbeek heet ze. In de verkeringstijd wordt Gerhard opgeroepen om in Indië
te dienen. Vele brieven stuurt hij naar Gerda, die
27 maanden op hem wacht. Op 5 februari 1953
trouwen ze en in de jaren die volgen worden ze
gezegend met twee jongens en twee meisjes.
Na veertig jaar gewerkt te hebben, kon Gerhard
met de VUT. Zo kreeg hij nog meer tijd voor
zijn grote hobby: bijen. Ook genoot hij van fiets
tochtjes met Gerda en van gezellige momenten
met zijn kinderen, kleinkinderen en zijn achterkleinkind. Op een hartoperatie na, was hij tot
een paar jaar geleden goed gezond. Het leven
was mooi en Gerhard wist daarvan te genieten.
Tot het laatst toe bewaarde hij zijn humor en
zijn belangstelling voor iedereen. We luisterden
tijdens zijn afscheid naar de door hem uitgekozen
kerkliederen en lazen, passend bij het bovenstaande gedichtje, uit Psalm 71:
Uut de diepten van de aerde
haal i’j ons waer naor baoven.
I’j zölt mien anzien groter maken
en mi’j vanni’js waer treusten.
Die troost wensen we Gerda, de (schoon)kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind van harte toe.
Netty Hengeveld

Zijn liefde
achtervolgt mij
Waar ik op mijn levenspad
mijn voeten ooit zal zetten,
God de Vader ziet het
en zal altijd op mij letten.
Zijn liefde achtervolgt mij
en al ben ik nog zo moe
dat ik niet kan vluchten,
Hij trekt mij naar zich toe.
Ook al wil ik mij verstoppen,
Zijn lokstem roept mij keer op keer
met nooit eindigende liefde
en Hij vindt mij telkens weer!
Ik geef het op steeds weg te lopen,
Hij is intens met mij begaan,
reikt mij Zijn uitgestoken handen
en wil voortdurend naast mij staan.
Het heeft geen zin mij te verbergen,
Zijn ogen zagen al mijn vormeloos begin
en ik hoor Hem zachtjes fluisteren:
“Mijn kind.....laat Mij erin!”
Els Hengstman-van Olst
Bron: www.gedichtensite.nl
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Eén van de mooiste activiteiten op een
zondag in vakantietijd vinden wij om ‘ergens’
naar de kerk te gaan. Het maakt niet uit welke
kerk, als de kerkdeuren maar openstaan en we
merken dat we van harte welkom zijn. En wat
ook belang
rijk is … na afloop staat de koffie
klaar. Want juist tijdens het koffiedrinken kunnen
prachtige gesprekken ontstaan met mensen, die
we van tevoren nog nooit ontmoet hebben.
Toen we in 1988 met onze kinderen in Drenthe
kampeerden, zijn we met hen naar de openluchtdienst in het Shakespeare Theater in Diever
geweest. Een prachtige ervaring, ook voor de
kinderen.
Op zondag 22 juli zijn we na dertig jaar weer in
hetzelfde theater geweest, deze keer met het
gezin van onze dochter en schoonzoon.
We hebben een kerkdienst beleefd zoals we ons
elke kerkdienst zouden wensen. Alle generaties
zijn volop aanwezig: van ‘nog liggend in de
kinderwagen’ tot hoogbejaard; een verscheidenheid aan liederen uit diverse bundels; centraal in
de verkondiging staat Jezus, de Heer die ons met
elkaar verbindt tot één gemeente.

Verrassend is ook dat, bij alle mensen die we niet
kennen, plotseling een lid van de Protestantse
Gemeente Aalten bij ons in de rij komt zitten.
Hij is het die mij toefluistert: ‘Dit is iets voor het
KerkVenster!’
Tekst en foto’s: Jos en Gerhard ter Maat

Gast in de kerk
Tekst en foto: Arnold Arentsen
Terwijl ik met mijn fototoestel zit te klungelen (bandje losgeschoten) komt
een echtpaar naar me toe om te vragen of het lukt. Twee vrolijke NoordHollanders uit Oudorp bij Alkmaar. Het zijn Gerard en Nel van Westen die
op advies van dochter en schoonzoon op camping Nieuw-Kempink staan.
Dochter en schoonzoon hebben kennissen in Aalten en zo kennen ze onze
plaats. Nog niet eerder zijn ze hier geweest, wel in Winterswijk maar dat is al
weer ruim twintig jaar geleden. Ze zijn hier drie weken om te fietsen, gezellig
rond te kijken en de omgeving te verkennen.
Gerard en Nel zijn rooms- katholiek, meelevend, maar Gerard verontschuldigt
zich dat zij niet elke week meer in de kerk komen. Ik deel hem als een troost
mee dat dit ook hier voorkomt.
De kerk vinden ze heel erg mooi. Ze merken op dat je er weinig van terugvindt dat het een rooms-katholieke kerk is geweest, niet tot hun spijt maar
gewoon een constatering.
Na nog wat gezellig gebabbeld te hebben over koetjes en kalfjes wens ik hen
nog een fijn verblijf in Aalten toe.
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Verenigingen

KerkVenster is het nieuwsblad van

’t Praothuusken

Passage

Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.

Dinsdag 11 september om 20.00 uur
in de Zuiderkerk.

We zijn weer begonnen bij ’t Praothuusken en
niet alleen met praoten, maar ook met een
optreden van onze Aaltense Sandra Vanreys.
Woensdagmiddag 5 september alweer een Aaltens optreden, deze keer komt Chantal Lodewick
met haar goocheltrucs, we laten ons verrassen!
12 september gaan we ‘gewoon’ de spelletjes
erbij pakken.
Misschien denkt u: ik heb thuis een spel staan dat
ik graag speel, maar met wie? Neem het mee, er
is vast iemand die met u dat spel wil uitproberen.
Gasten zijn van harte welkom! Dat mag eenmalig
zijn, maar liever hebben we natuurlijk dat gasten
regelmatige of vaste bezoekers worden.
Is het vervoer een probleem? Daar hebben we
een oplossing voor: bel. tel. 0543-476042, dan
zorgt Dien Scholten dat u opgehaald wordt door
één van onze vrijwilligers.
Graag tot ziens.

Het nieuwe Passagejaar gaat weer van start.
De eerste avond wordt verzorgd door Richard
Klompenhouwer uit Sinderen. Hij is theatergrimeur bij Joop van de Ende. Hij vermaakt de aanwezigen met verhalen over wat hij in zijn werk
tegenkomt.
Gasten welkom.
het bestuur

Namens de werkgroep,
Jolanda Wevers, tel. 0543 - 472776

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

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

Vocaal festijn in dorpskerk

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.

m.m.v. drie zangkoren:
Multiple Voice uit Aalten,
Mannenkoor Shansons uit Varsseveld
en AmaZing uit Ruurlo
op zondagmiddag 7 oktober, aanvang
14.00 uur (kerk open 13.30 uur)
in de Dorpskerk, Kerkplein 1 te Ruurlo.

Bezorging

Berichten vanuit de pioniersplek Spoorzoeken in Slangenburg
• Spoorzoeken op vrijdag

Meditatieve wandelingen op vrijdag
7, 14, 21 en 28 september.
Om 10.15 uur staat de koffie/thee klaar in
de Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35,
Doetinchem.
Op 7 en 14 september is er een kloosterwandeling. Dan wandelen we richting abdij, om daar
van 12.15 tot 12.30 uur het middaggebed van
de monniken mee te maken.
Op 21 en 28 september is er een kortere
natuurwandeling in de buurt van de Slangen
burgse kerk.

• Spoorzoeken op zaterdag

Op zaterdag 22 september houden we
een inspiratiemiddag rond het labyrint.
Om 14.00 uur beginnen we met koffie en thee
en om 16.30 uur sluiten we de middag af.
Voor meer informatie ds. Helma van Loon, tel.
0315-237788 of wmvanloonkuiper@hetnet.nl.

• Spoorzoeken op maandag

We gaan door met mediteren met de Bijbel op
de maandagmiddag en doen dat om de week,
op 3 en 17 september in de Slangenburgse
kerk van 14.00 16.00 uur. Meer informatie:
www.spoorzoekenslangenburg.nl.

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 14 september 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 5 september 2018 voor
18.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 3 september 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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Wat is een wonder?
Bron: Samenleesbijbel, p. 1516,
zie ook pagina 7
Als er iets gebeurt wat eigenlijk niet kan, noemen
mensen dat een wonder. Ook in de Bijbel staan veel
verhalen waarin iets heel bijzonders gebeurt. Daar
wordt bijvoorbeeld over Jezus verteld dat hij zieke
mensen beter maakt en dat hij ervoor zorgt dat de
storm ophoudt. Jezus loopt ook over het water, en
hij zorgt ervoor dat duizenden mensen kunnen eten
van vijf broden en twee vissen.

Wonderverhalen begrijpen
Tegenwoordig vragen veel mensen zich af of wonderverhalen echt gebeurd kunnen zijn. Sommige
mensen zeggen: wat nu niet gebeurt, kon vroeger
ook niet. Anderen zeggen: God kan wonderen doen,
waarom zou je het niet geloven?
Zulke vragen passen meer bij mensen van nu dan bij
de mensen uit de tijd van de Bijbel. Mensen van nu
denken soms lang na over de vraag of iets wel of
niet echt gebeurd is. Maar de mensen uit de tijd
van de Bijbel probeerden vooral te begrijpen waarom

een wonderverhaal verteld werd. Wat wil het wonder
precies duidelijk maken? Wat zegt het wonderverhaal over God, of over de mensen die het wonder
doen, zoals Elia of Jezus?
Op deze Andersumme vinden jullie een paar werkbladen van Bijbel Basics over wonderverhalen.

