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Het bewezen belang van geloofspraktijk
‘In het algemeen maken religieuze en spirituele gebruiken mensen gelukkiger, gezonder en minder
depressief. Aan de andere kant, als je zulke gebruiken afgezworen hebt, loop je grote kans ongelukkiger,
ongezonder en depressiever te worden. Militant atheïsme zou een bijsluiter moeten hebben die waar
schuwt voor gezondheidsrisico’ , schrijft Rupert Sheldrake in zijn boek Science en Religious Practices.
(Wetenschap en religieuze gebruiken, pag. 204 vertaling Ada E.) Dit boek wil ik hier bespreken.
Rupert Sheldrake (geboren 1942) is een Engelse
professor in de biologie in ruste, die van atheïstische student via religieuze interesse en meditatie in India, weer terugkwam bij de religie van
zijn familie: het christendom. Hij is een originele
denker, die baanbrekend en controversieel wetenschappelijk werk heeft verricht en uitvoert.

De zeven gebruiken, die hij bespreekt zijn:
• het stiltegebed (meditatie),
• dankbaarheid,
• verbinding maken met wat groter is dan wij,
• de band met planten,
• rituelen en het verleden herleven,
• samen zingen en de kracht van muziek,
• pelgrimage en heilige plaatsen.
Hij beschrijft deze gebruiken en toont door wetenschappelijke onderzoeken aan, hoe ze helend zijn
voor mensen die zich ermee bezighouden. Eigenlijk kent elke godsdienst deze gebruiken, sommige
meer nadrukkelijk dan andere. Sheldrake eindigt
elk hoofdstuk met praktische oefeningen of aanbevelingen om het gebruik in je leven een plaats
te geven. Hij geeft aanwijzingen voor gelovigen
en ongelovigen, om ze in praktijk te brengen.
Ik vind dit boek een verademing. Natuurlijk weten
wij als gelovigen wel dat het rust geeft om te
bidden, dat zingen je optilt, dat het goed is om
je zegeningen te tellen en fijn om op vakantie
een kerk binnen te lopen. Meestal worden deze
dingen als positief gezien door de gelovigen, terwijl anderen ze achterhaald vinden. Wat ik een
verademing vind, is dat deze positieve ervaringen
wetenschappelijk aantoonbaar een goed effect
hebben op onze kwaliteit van leven. Door buiten-

staanders nutteloos geachte handelingen blijken
voor iedereen aantoonbaar van waarde. Ook
rituelen die vaak aan ons voorbijgaan en waar
we ons wel eens van afvragen wat het eigenlijk
betekent, blijken heilzaam. Het is verfrissend om
eens heel anders te kijken naar iets als ‘symbolisch bloemschikken’.
Zonder planten missen we volgens Sheldrake
in de kerk iets essentieels. De eerste drie van
de gebruiken die hij aansnijdt, wil ik uitvoering behandelen. Dat levert al genoeg tekst op.
Andere religieuze gebruiken komen wellicht op
een andere manier of een andere keer aan de
beurt.

Voorpagina: Foto Ada Endeveld - Ontwerp Ben Lammers

Alle religies kennen vormen van meditatie, inclusief de christelijke. Het is de spirituele praktijk die
zich het meest op inkeer richt. Meditatie wordt
in onze christelijke traditie ook wel ‘stiltegebed’
genoemd: een gebed waarbij je geen gedachten
formuleert, maar in stilte de gedachten die bij je
boven komen aan de kant schuift en jezelf leegmaakt voor God. Monniken praktiseren dit gebed
onder andere als deel van ‘lectio Divina’ een
manier van Bijbellezen, waarbij je de tekst uit de
Bijbel rationeel overweegt, vervolgens bevoelt op
hoe de tekst tot jou spreekt, daarna formuleer je
een antwoord en tenslotte ben je stil. In de stilte
laat je alles wat door je heen is gegaan los. Ook in
andere tradities gaat meditatie om je gedachten
stil te laten vallen. Soms wordt er ook een woord
of (Bijbel)tekst als focuspunt van meditatie
gebruikt.. In mindfullness, een geseculariseerde
vorm van boeddhistische meditatie is er ook een
vorm waar je je mediterend richt op het steeds
meer liefhebben van alles (loving-kindness meditation). Sheldrake vertelt door middel van wetenschappelijke onderzoekingen, dat onze breinactiviteit verandert door meditatie. Hoe langer
en vaker je het praktiseert, hoe meer gammastralen onze hersenen produceren als ze gemeten
worden. Meditatie vermindert mogelijk piekeren,
obsessies, smachten, fantasieën en jezelf in
gedachten verliezen. Dat zijn de activiteiten waar
ons brein mee bezig is als we zonder gerichte taak
zijn. Het wordt het DMN (Default Mode Network),
in het Nederlands default netwerk genoemd. Dit
is een deel van ons brein dat we nodig hebben
om te functioneren, maar dat soms moeilijk is
stop te zetten. Iedereen die ‘s nachts heeft liggen
piekeren, kent de nadelen van deze toestand.
Meditatie gaat dit tegen, maar ook extreme
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Overdenking
Tekst en foto’s: ds. Ada Endeveld

Stilstaan ...
In de kerk zijn we weer begonnen aan een
nieuw seizoen. We hebben de startzondag
inmiddels achter de rug en allerlei activiteiten
zijn weer opgestart. En dat is goed. Het is
immers altijd een goed teken als er leven in de
brouwerij is. Dat geldt op allerlei gebied.
En toch is er ook een andere kant aan dit verhaal. Ik moet denken aan een gedichtje dat ik
een tijd geleden tegenkwam.

sporten waarbij je enorm gefocust moet zijn op je
volgende stap of beweging (bergbeklimmen). De
aanbevelingen die hij aan het eind van het hoofdstuk geeft zijn: breng tijd in stilte door en ga
mediteren op de manier die bij uw religie hoort
(mindfullness voor de a-religieuzen).
Het tweede hoofdstuk heet de stroom van dankbaarheid (the flow of gratitude). Hij stelt dat
dankbaarheid het tegenovergestelde is van alles
in het leven voor lief nemen. Zodra we stoppen
met alles in ons leven als vanzelfsprekend te zien,
blijkt dat we bijna overal dankbaar voor kunnen
zijn. Dankbaarheid uiten beïnvloedt ons leven
positief. Dit is onderzocht in de ‘positive psychology’ sinds het jaar 2000. De ‘dankbaren’ zijn
minder geneigd te klagen, hebben een betere
gezondheid, zijn meer geneigd het goede voor
hun gezondheid te doen en zijn aardiger voor
anderen. Het enige nadeel is dat dit gegeven in
sommige bedrijven wordt uitgebuit. Werknemers,
die slecht behandeld worden, krijgen te horen dat
ze hun eigen ellende veroorzaken, omdat ze niet
dankbaar zijn, terwijl het bedrijf hen onderbetaalt
en werknemersrechten afpakt. Dan is dankbaarheid een valstrik. Als er geen misbruik van wordt
gemaakt door anderen is dankbaarheid een goed
iets, wat onderling samenleven bevordert. Mensen
die geen dankbaarheid kennen, worden eerder
gemeden door anderen en zijn zelden populair.
Sheldrake haalt de neuroloog Oliver Sacks aan
die het boek Dankbaarheid schreef toen hij stervende was aan kanker. ’Ik kan niet net doen alsof
ik nooit bang ben, maar mijn belangrijkste gevoel
is dankbaarheid. Ik heb liefgehad en ik ben liefgehad. Ik heb veel ontvangen en ik heb iets terug
kunnen geven … Boven alles: ik ben een wetend
wezen geweest op deze prachtige planeet, en dat
op zichzelf is een groots privilege en avontuur.’
Dankbaarheid tonen is jezelf verbinden met deze
leven-oproepende stroom. De aanbevelingen zijn:
tel elke dag weer de dingen waar u dankbaar
voor bent (alle ouderen zingen nu zachtjes: ‘tel
uw zegeningen’) en dank voor het eten. Niets is
vanzelfsprekend.
‘Opnieuw een band aangaan met een bovenmenselijke wereld’ heet het hoofdstuk dat eerst de
geschiedenis induikt.
Het beschrijft hoe de kerkvaders voor en in de
middeleeuwen het goddelijke verborgen zagen
in de wereld om hen heen. Pas met de verlichting verandert dat en dan ziet men God
als de ‘horloge
maker’ terwijl de wereld het
horloge is.
Later wordt God in de wetenschap helemaal uit
het verhaal geschreven en geloven wetenschappers alleen dat materie echt is. Niet materiële
dingen bestaan niet, de ziel, een geest en zelfs

Altijd met je agenda leven
aan afspraken kleven
als een postzegel op een haastige brief
altijd haast, geen tijd
zelfs niet voor de eeuwigheid
bewustzijn wordt gezien als iets wereldvreemds.
Toch is dat laatste voor wetenschappers enigszins
een probleem, omdat ze zelf bewustzijn hebben.
Waar komt dat dan vandaan? De theologie nam
ondertussen in de wetenschap een steeds kleinere plaats in en ging eigenlijk over iets dat volgens de wetenschap niet bestaat. Het tij lijkt te
keren. Een paar wetenschappers in Amerika zijn
overgestapt van hard materialisme naar de aanname dat bewustzijn bestaat, maar niet alleen in
mensen, maar in alle dingen die zichzelf in stand
houden: mensen, dieren, atomen, planeten. Als de
planeten bewustzijn hebben, misschien heeft ook
de kosmos een bewustzijn, een innerlijk en wellicht komt dat heel dicht bij wat men wel bij God
ervaart.
Sheldrake geeft hier een soort wetenschappelijke
grond voor het bestaan van God, dat wat boven
ons uitstijgt. Zo komt hij hier via de wetenschap
uit bij een reden om de zon te groeten, of het
water, of andere dingen in de natuur, zoals Fransiscus doet in het zonnelied gezang 400 uit het
oude liedboek: ‘Gelooft om gans uw creatuur, ten
eerste om dat blinkend vuur, die warme schitterende bron, de heer des hemels broeder zon’. Zijn
aanbevelingen zijn om een plek in de natuur te
zoeken, waar je je op je gemak voelt en verbonden
met alles om je heen, onder je geliefde boom in
de tuin, op het strand of in het veld. De andere
aanbeveling is de zon te groeten bij opkomst of
ondergang en te danken voor de energie, waar al
het leven uit voortkomt.
Het boek gaat ook nog in op onze relatie met
planten, het belang van oude rituelen, muziek
die ons optilt en de bijzondere plaatsen die we
bezoeken. Bovendien blijkt dat ook de schrijver
zelf al aan het broeden is op een volgend boek
met nog meer religieuze gebruiken. Ik hoop
in ieder geval dat u als lezer een indruk heeft
gekregen van dit nieuwste boek van een bijzondere professor in de biologie, die via de exacte
wetenschap het belang van godsdienstige
gebruiken wil aantonen en dat mijns inziens heel
overtuigend doet.

Boeken:
Rupert Sheldrake, Science and Spiritual Practices,
Londen 2017
Oliver Sacks, Gratitude, Londen 2015

altijd als Martha in de weer, driftig aan de slag
met de zorgen van alledag
sta eens stil als een wandelaar in het avondveld
heb je de kleuren van de lente
		
en de sterren al geteld
zit eens neer bij de Heer zoals Maria doet
eet van het Woord dat Hij spreekt
wonderlijk brood dat ons voedt
en ons als verbaasde kinderen
leven doet
Bovenstaande woorden bepalen ons erbij dat
het belangrijk is om midden in alle drukke
bezigheden en de vele plichten die op ons
afkomen ook stil te durven staan.
Ons leven is vaak druk bezet. Er wordt van alle
kanten een beroep op ons gedaan.
En soms kun je helemaal opgaan in alles wat je
te doen hebt.
Maar het is goed om niet alleen uit te ademen,
maar ook in te ademen. Om tijd en aandacht
te hebben voor de waardevolle dingen in het
leven. Want door aan jezelf voorbij te lopen
kom je niet echt verder.
Ik denk dat Jezus zoiets bedoelde, toen Hij
zei dat Maria het goede deel had uitgekozen
(Lucas 10:42). Maria laat zich niet opslokken
door haar dagelijkse bezigheden, maar zij heeft
ín die bezigheden ook oog voor de diepere
lagen van het bestaan. Zij heeft een houding
van ontvankelijkheid. Zij is in staat om te luisteren. En dat is heel waardevol, ook voor ons ...
Luisteren naar de stem in jezelf, luisteren naar
de stem van God: dat kan via gebed en meditatie, dat kan via het meebeleven van een kerkdienst. Maar het kan ook op andere manieren.
Door te genieten van de natuur.
Of door het lezen van een goed boek. Als je
maar openstaat. Openstaat voor het geheim
van het leven, openstaat voor God.
Juist in onze tijd van haast en in onze cultuur van ‘altijd maar meer’ is het belangrijk
om ons daarvan bewust te zijn. Want alleen
wie zich steeds weer laat voeden aan de bron
kan het volhouden te midden van alle drukke
bezigheden!
ds. Riemer Faber
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Wij feliciteren

Collectes en giften
Ontvangen via Ada: € 20,00 en € 25,00
en via Henk Luimes € 30,00 en € 40,00.
In vorig KerkVenster stond foutief vermeld een
gift via Alie Blekkink van € 25,00, dit moet zijn
€ 50,00. Hartelijk dank voor deze giften!

Samen Eten

Onze felicitaties gaan in de eerste plaats naar
mevr. J.W. Vaags-Luiten en dhr. E.J. Vaags, Buninkdijk 1, die op 30 september 25 jaar zijn getrouwd.
Van harte gelukgewenst en nog vele gelukkige
jaren samen.
In de komende weken vieren mevr. G.J. RuessinkWevers, Ambthuiswal 1-5, dhr. G.W. Essink, Beerninkweg 7 en mevr. D.H. te Bokkel, Haartweg 15
hun verjaardag. Mevr. Ruessink wordt op 28 september 88 jaar; dhr. Essink is op 3 oktober jarig
en hij wordt 80 jaar en op 9 oktober wordt mevr.
Te Bokkel 82 jaar. Ook alle jarigen gefeliciteerd en
een gezellige dag gewenst met al uw dierbaren.

Zieken
Dhr. Geurkink moest onverwacht naar het ziekenhuis door een extra complicatie. Tegen alle verwachtingen in gaat hij weer wat vooruit.
Mevr. Pardijs verblijft nog in het hospice. Zij wil
iedereen hartelijk danken voor de kaarten. Wilt u
een kaart sturen, dan kan dat naar hospice de Lelie
kamer 1, Lelielaan 36, 7101 CJ Winterswijk. Omdat
ze steeds vermoeider wordt, beperkt de familie de
bezoeken. Wilt u bij haar langs, belt u dan even
naar Wim en Ellen Pardijs, tel. 0543-451116. Wij
wensen allen die in het ziekenhuis, in het verpleeghuis of thuis veel tijd en oefening nodig hebben
om beter te worden of hun gezondheid op peil te
houden, veel zegen en doorzettingsvermogen toe.

Op woensdag 10 oktober is er weer Samen Eten
in ‘t Koppelhuis. Inloop vanaf 17.30 uur en het
eten begint om 18.00 uur. Iedereen welkom.
Opgeven bij Diny Luimes, Wilma Kleinhesselink of
Ada Endeveld.

ADA-dienst 30 september

Mini-theater tijdens
Bredevoort Schittert:
De Lichtjesfeestfabriek
Dit jaar nodigt de Anders Dan Anders-dienstcommissie iedereen uit voor een heus mini-theater.
Vanwege het 50-jarig Gondelvaart-Bredevoort
Schittert-jubileum is het thema van Bredevoort
Schittert dit jaar ‘Bredevoort Viert’. Natuurlijk
willen we daar weer bij aansluiten, maar zonder
arrogant te zijn, viert de kerk natuurlijk al ruim
2000 jaar lichtjesfeest. Dat maken we op een
Anders Dan Anders-manier scherp in ons eerste
zelf geschreven mini-theater.
Anne Stronks, Geert Kämink, Niels ter Haar, Jordi
Kämink en Bas Brezet nemen u op zondagavond
30 september in het St. Joriskerk-theater mee in
De Lichtjesfeestfabriek. Het duurt ongeveer 20
minuten en de korte voorstellingen beginnen om
19.00, 19.30 en 20.00 uur (minitheater).
Graag tot Bredevoort Schittert!
de Anders Dan Anders-dienstcommissie.

Waar je aan voorbijloopt

Zondagmiddag 26 augustus heeft wijk 2 een
wandeling gemaakt onder leiding van stadsgids
Willem Veldboom. Wat je normaal niet zo beseft
als je van je huis naar de supermarkt fietst, is dat
elk gebouw wel een of meer verhalen herbergt.
We hoorden dat onze kerk een zonnewijzer heeft.

Een verrassing was dat je veel over gebouwen te
weten kan komen door in steegjes en naar stenen
te kijken.
Zo liepen we zo’n anderhalf uur genoeglijk door
stad en tuin, terwijl we vol bewondering hoorden
hoe onze gids letterlijk overal een jaartal op wist

Wie ben je?

Tekst en foto’s: ds. Ada Endeveld

te plakken. We sloten af met een ijsje in het
gebouw van St. Bernardus, waar we ook heel wat
meer over te weten waren gekomen. Het was een
goed bestede en gezellige middag.

Dé waarheid bestaat volgens mij sowieso niet.
Het woord ‘waarheid’ in het Hebreeuws is emet.
Dat bestaat uit twee gedeelten: em betekent
‘moeder’, en met betekent ‘dood’. Dat is de enige
waarheid die er is: je wordt geboren en je gaat
dood. De rest is interpretatie. Ik zie de wereld
als een groot boeket bloemen. Iedereen mag
geloven wat hij wil, iedereen mag vinden wat hij
wil. Iedere bloem is belangrijk voor de schoonheid
van het boeket.
Als ik over straat loop, ben ik niet herkenbaar als
jood. Ik heb geen lange jurk aan, geen zwarte
hoed op. Toch moet ik soms vechten tegen vooroordelen. Dan word ik aangesproken op wat er in
Israël gebeurt. Of zeggen mensen: ‘Jij valt mee, jij
bent wel oké.’ Nou, dankjewel …
Ik voel verbondenheid met moslims. De islam
is ook een way of life, er zijn gebedstijden en
spijswetten die het leven bepalen. En net als in
het jodendom staat de vraag centraal: Hoe ga
je met de ander om? Met het christendom heb
ik minder: dat is sterk gericht op het woord, op
geloof, op het overtuigen van de ander. Als jood
zal niemand je vragen wat je gelooft of hoe je
gelooft. Nee, het gaat erom dat je goed doet.’

Wat is de joodse identiteit precies?
Marianne van Praag over joods-zijn
Marianne van Praag (61) is rabbijn van de
Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag.

‘Het jodendom is een doe-religie: het gaat er
niet om wat je gelooft, maar om wat je doet.
‘Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat
ook een ander niet’, dat is het basisprincipe.
Behandel een ander zoals je zelf behandeld
wilt worden. De joodse filosoof Levinas zei:
God openbaart zich in de ogen van de ander.
Dus je richt je op die ander, kijkt in zijn ogen.
Waar je kan helpen, help je.
Vijftien jaar geleden begon ik aan de opleiding tot rabbijn. Toen wist ik: dit is het gewoon.
Waarom? Ik weet het niet. Net zoals je ook niet
weet waarom je verliefd wordt op iemand. Maar
de joodse normen en waarden vind ik prachtig,
ze zijn alomvattend. Op sociaal gebied, milieu
technisch … Het klopt gewoon.
Als rabbijn ben ik een doorgeefluik van de joodse
traditie. Mijn nadruk ligt op het verbindende,
het sociale aspect. Ik vertel mensen niet wat ze
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moeten voelen, denken of geloven; ik geef ze de
ruimte. Ik geef ze mijn inzichten, mijn visie, maar
dat is niet dé waarheid. Ik moedig anderen aan
eigen verantwoordelijkheid te nemen: kies je
eigen regels, leef een verantwoord leven.

Dit artikel komt uit het septembernummer
van Kerk & Israël Onderweg. Meer lezen? Vraag
een gratis proefexemplaar aan
via kerkenisraelonderweg@protestantsekerk.nl.
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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

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
Collectemunten
e-mail: elim@kerkvenster.nl Elke eerste vrijdag van
de maand van 17.00 tot
Protestantse
18.30 uur in zaal 2 van de
Bezoek Dienst
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
Banknummer
NL72.RABO.0300.2165.72 te Aalten (hoofdingang)
Of via bestelformulier
via het Kerkelijk Bureau
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

bredevoort

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

Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl
Beamteam
beamteampknaalten@
gmail.com

Giften PBD
Ontvangen via Elly te Brake € 15,00;
Minie Meijnen € 10,00; Riek Koskamp € 54,00
en via Gerdi Ebbers € 10,00.

Verkoop collectemunten

Op vrijdag 5 oktober a.s. is er van 17.00 uur tot
18.30 uur weer collectemuntenverkoop in de
Zuiderkerk.
Natuurlijk kunt u ook bestellen via onze webshop
in KerkVenster.
Ook liggen er bij de uitgang van de kerken
bestelformulieren.
Munten worden gratis bij u thuisbezorgd!

Even een herinnering
voor het aanleveren
van kopij
voor KerkVenster:
•D
 e deadline voor geschreven of getypte
kopij is maandag voor 18.00 uur,
elf dagen voor het verschijnen van
KerkVenster.
•D
 e deadline voor digitaal aan te leveren
kopij is woensdag 22.00 uur, negen
dagen voor verschijning van KerkVenster.
•T
 e laat aangeleverde kopij kan eventueel
op de website geplaatst worden.
•U
 rgente kopij blijft een uitzondering,
deadline zondag 18.00 uur, zes dagen
voor verschijning van KerkVenster op
voorwaarde dat dit van tevoren is aangekondigd of op dat moment urgent is,
via coordinator@kerkvenster.nl

De aanleveradressen voor de kopij:
• redactie@kerkvenster.nl
• of brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.
Deze aanleveradressen kopij en data voor
de deadlines vindt u altijd in de colofon
op de op een na laatste pagina van
KerkVenster.
redactie KerkVenster
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Collecte kindernevendienst
voor Upendo
Upendo Children’s Centre, Nyeri, Kenia
Dat was de afgelopen twee jaar doel van de collecte
in de kindernevendienst. De bussen en zakken werden
leeggemaakt en alle bedragen werden bij elkaar opgeteld. Zondag 30 september wordt het eindbedrag
bekendgemaakt en wordt de cheque overhandigd.
Leidster van het tehuis, Tessa Jansen, was blij verrast
toen ze dit hoorde. ‘En dat in een periode waarin we
het geld extra nodig hebben!’
De ongeveer vijfentwintig kinderen die in dit tehuis
wonen, zijn bijna allemaal tieners geworden en dat
betekent dat ze meer geld nodig hebben voor levensonderhoud en vooral studie. In Kenia is basisonderwijs
gratis, maar middelbaar onderwijs duur. Daarom doen
we een extra beroep op onze sponsors om deze kinderen een goede toekomst te bieden.

Wilt u een
bijdrage geve

n?

NL13ABNA059.63

.47.59

6
Bent u nieuwsg
ierig,
kijk dan eens op
www.upendoc
entre.org
Van harte
aanbevolen!

We danken ook de diaconie van de Protestantse
Gemeente Aalten die vorig jaar een extra gift deed
van € 1000.
Johan Scholl is van plan om samen met zijn dochter
volgend jaar weer naar Kenia te gaan om Upendo te
bezoeken.
Hij zal u zeker op de hoogte houden van de voortgang
van dit project.

Kwartetspel
voor de jeugd
Tijdens de startzondag ontving de
jeugd een kwartetspel over kerkelijke
gebruiken in Aalten. Dit kwartetspel
is ontworpen door Heidi Ebbers en
is voor de jeugd gratis beschikbaar.
Het is ook te bestellen via onze
webshop, als u het daar bestelt
wordt het u gratis thuisbezorgd in
Aalten, Bredevoort en de buurtschappen.
www.kerkvensterwebshop.nl

Wat gebeurt
er all
in een kerk emaal
?
Een leuk kwa
rtetspel dat
je zelf ma
om te ont
g uitknippe
dekken wa
n
t er in de
kerk allema
al gebeur
t.

De melodie
van liedjes
wordt
gespeeld op
dit instrume
nt.
Zodat we ze
kunnen meezin
gen,
dan klinken
ze bekend.

Dit is waar
de dominee
nog even wat
opzoekt
en zich ver
kleedt
of met and
eren overleg
t
wat hij/zij and
ers vergee
t.

Hoor de klo
kken
luiden blij:
bim bam bom
voor jou en
mij.
Blijf daarom
niet buiten
sta
bim bam bom an:
de kerk gaa
t aan!

Hie
rg
ke a je
en rkdie tijden
k
me nuts nst h s de
e
td
e
e kin l of p en,
der raat
en
alle je
en.

Aangeboden
door het Je
van de Prot
ugdwerk
estantse Ge
meente Aa
lten
Jeu
Deze extra
grote kaars
geeft warmt
e en licht,
en staat voo
raan
in de kerkza
al,
goed in het
zicht.

gdwerker:
Heidi Ebbers
, tel. 06-486
mail: jeugdw
23833,
erkaalten@k
erkvenster.nl

r,
er
itt ate
Sp r sp en er.
e
op wat
ett d
sp ls we bak
a eze
d
in
zit

Een nieuw jaar met nieuwe kansen
Op het moment dat ik dit schrijf lijkt het erop dat we onze
startzondag binnen gaan vieren. De weergoden zijn ons
waarschijnlijk, voor het eerst in jaren, niet gunstig gezind op die
dag. Gelukkig biedt de Zuiderkerk tal van mogelijkheden om er toch
iets moois van te maken. Wanneer u dit leest, weet u hoe mooi het
was.
Persoonlijk verheug ik me op deze dag in de Zuiderkerk. Daar zijn we
met elkaar de gemeente van de toekomst. Immers, wie de laatste
diensten in de Oude Helenakerk of in de Oosterkerk heeft bezocht en
daarbij om zich heen keek, moet wat verdrietig zijn geworden.
Wanneer onze gemeente alleen met deze groep kerkgangers verder
moet, dan is er nog maar weinig toekomst voor de PGA. Vele oudere,
en gelukkig trouwe, bezoekers, maar nauwelijks mensen beneden de
leeftijd van vijftig jaar en voor de kindernevendiensten was er wel
erg weinig belangstelling.
Nee, dan de diensten in Zuid. Kinderen, dertigers, veertigers en ook
vijftigers samen met mensen met wie ik al een mensenleeftijd in de
banken zit. Hier zie je een dwarsdoorsnede van de huidige
gemeente. Hier zie je dat onze gemeenschap nog breed gedragen
wordt. Hier vind je de mensen die in de komende jaren onze PGA
overeind moeten houden. Vandaar dat ik me verheug op de
startzondag in de Zuiderkerk. Het is de kerk waar jong en oud elkaar
nog ontmoeten.
Het thema voor deze dag, voor dit jaar, is Een Goed Gesprek.
Wie weet, laten Jan Willem Hengeveld en Hendrik Jan Zeldenrijk ons
tijdens de dienst al horen en zien hoe je zo’n gesprek voert: open
staan voor elkaars ideeën en argumenten, zoeken naar verschillen,
maar proberen te komen tot overeenstemming. Luisteren ook en
pogen te begrijpen wat de ander beweegt om het gesprek te voeren.
Wie weet leidt dit thema tot een serie georganiseerde gesprekken
binnen onze gemeenschap over de toekomst van de PGA, op korte
en lange termijn. Hopelijk grijpt de kerkenraad dit jaarthema aan
om in gesprek te gaan met gemeenteleden. Het zal het werk
verzwaren in tijd, maar wie weet, ook gemakkelijker maken omdat
dan wellicht duidelijk wordt welke vragen, gevoelens en ideeën er
leven onder de gemeenteleden. Tijdens de koffie na afloop van de
diensten hoor je van alles, vang je veel op en zie je dat menigeen
behoefte heeft aan de onderlinge contacten. Dit geldt voor alle
groepen.
In een levende kerk, en dat willen we toch zijn, kijkt men naar elkaar
om, deelt men zorgen en vreugde, kent en herkent men elkaar. Het
goede gesprek kan een mogelijkheid zijn om deze waarden te
ondersteunen, misschien wel te versterken.
Een goed gesprek mag soms ook wel een stevig gesprek zijn; het zou
ruimte kunnen bieden aan hen die niet in de kerkenraad zitten,
maar individueel meedenken over de toekomst van de gemeente, de
kerkgebouwen, activiteiten in de week. Zijn, blijven, we een levende
gemeenschap waar nieuwe ideeën een kans krijgen, maar oude
verworvenheden niet aan de straat worden gezet? Waarderen we
diversiteit in stijl, diensten en zelfs gebouwen? Stellen we onze
bijbelse missie centraal, of laten we de oren hangen naar de
boekhoudkundige perspectieven? Kortom, wat zou het bijzonder zijn
wanneer dit jaar, het jaar van Het Goede Gesprek, binnen onze
gemeenschap gedomineerd wordt door ontmoetingen en
gesprekken waarin zaken die zowel de kerkenraad en de
kerkrentmeesters als de gemeenteleden bezig houden.
Een mini-enquête over de vragen en verontrusting van de laatste
groep zou een uitgangspunt kunnen zijn voor een reeks gespreks
avonden. Na die ontmoetingen kunnen hopelijk
velen geïnspireerd verder binnen onze
Protestantse Gemeente Aalten. Het
onderzoekje dat Jan Willem Hengeveld
ruim twee jaar geleden onder zijn
doelgroep hield, heeft toch ook
tot nieuwe activiteiten geleid!
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Kledinginzameling
Sam’s Kledingsactie
Datum: Zaterdag 6 oktober 2018
Locatie: Zuiderkerk,
Ludgerstraat 64, Aalten
Tijd:
9.00 tot 12.00 uur

Projectbeschrijving
Cordaid/Sam’s Kledingactie najaar 2018

Basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar
in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek

De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm
land in midden Afrika met bijna vijf miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend
geweld. Bijna een miljoen mensen zijn hun huis
ontvlucht en leven als vluchteling. De helft van
de bevolking heeft structureel te weinig voedsel,
twee derde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware
omstandigheden schiet het onderwijs tekort.
Goed onderwijs voor de bevolking is een voorwaarde om het land structureel te helpen. Veel
vluchtelingen keren terug naar hun dorp als daar
weer sprake is van een relatief rustige en veilige situatie. En vaak zijn de scholen in hun dorp
beschadigd of helemaal verdwenen. Een goed
onderwijssysteem is er soms helemaal niet. Om
de kinderen en hun ouders mogelijkheden te
geven, om weer een leven op te bouwen en een
toekomst te hebben met minder armoede, is
goed en veilig onderwijs een voorwaarde.
Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij
achttien scholen in crisisgebieden ondersteund
worden. Dit project wordt uitgevoerd in samen-

werking met het Ministerie van Onderwijs en met
lokale partners en kent een bijzondere manier
van financiering. Hierbij wordt de financiële steun
afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt
worden. Als een school goed presteert stelt het
daarmee de financiële ondersteuning veilig.
Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan ruim 10.000 kinderen van zes tot veertien jaar, en in het bijzonder kinderen die geleden
hebben onder het geweld. Vaak zijn dit kinderen
die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat
ze gevlucht zijn. Meestal hebben deze kinderen al
meer dan een jaar geen onderwijs meer kunnen
volgen. Om het onderwijs weer op gang te krijgen
zorgt Cordaid voor goede scholen en schoolmaterialen. Daarnaast biedt Cordaid hulp aan de
dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen.

steun. Deze steun komt niet alleen de school ten
goede, maar ook de rest van de gemeenschap.
Sam’s Kledingactie omarmt dit project van
Cordaid en de opbrengst van de najaars-actie

van 2018 zal gebruikt worden om een bijdrage
te leveren aan de wederopbouw en herinrichting
van elf scholen.
De inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood in Aalten vindt dit najaar weer
plaats.
Datum: 6 oktober 2018
Locatie: Zuiderkerk Ludgerstraat 64 te Aalten
Tijd:
9.00 tot 12.00 uur

In veel dorpen is geen schoon drinkwater beschikbaar en zijn er geen goede was- en toiletfaciliteiten. Hygiëne is een voorwaarde voor een
gezond leven. Scholen met schoon water, een
wasgelegenheid en een toilet voorzien mede in
die behoefte. Cordaid geeft ook op dit gebied

AVG Privacywet KerkVenster

Tekst: Arnold Arentsen

Op 25 mei jl. is de nieuwe privacywet, afgekort AVG, in werking getreden.
KerkVenster heeft daarvoor een aantal maatregelen genomen en deze
gepubliceerd op de website.

Aanpassingen aan de maatregelen
met betrekking tot de privacywet:
• Vanaf zondag 30 september zal bij elke ingang
van de kerken in de PG Aalten een ‘waarschuwingsbord’ staan waarop iedere bezoeker erop
wordt gewezen dat de uitzending via KerkBeeld
wordt uitgezonden. Daar wordt ook vermeld
welk deel van de kerk niet in beeld komt. Bovendien zal worden meegedeeld dat er mogelijk
foto’s worden gemaakt van de dienst voor publicatie in het blad KerkVenster en op de website.
Daarbij wordt aangegeven welk deel van de kerk
niet gefotografeerd zal worden.		

Bezoekers van kerkdiensten die bezwaar hebben
tegen het maken van foto’s kunnen dit kenbaar
maken aan de koster of de fotograaf.
•
Ook van kinderactiviteiten in en rondom het
kerkgebouw worden mogelijk foto’s gemaakt
voor publicatie in het blad en/of website van
KerkVenster
•
KerkBeeld-uitzendingen worden bewaard in
een archief en kunnen nog tot een maand na
uitzending bekeken worden, daarna worden ze
definitief verwijderd. KerkBeeld-uitzendingen
kunnen op verzoek ook direct na uitzending
‘op slot’ worden gezet of na een nader vast
te stellen tijdstip, bijvoorbeeld bij rouw- en
huwelijksdiensten.
• Voor het maken van foto’s en/of ander beeldmateriaal bij doopdiensten dient toestemming
verleend te worden door de desbetreffende
doopouders om deze te publiceren in het blad
of op de website van KerkVenster.

•
Foto’s die in het fotoalbum van KerkVenster
op de website worden geplaatst zullen na zes
maanden worden verwijderd.
Alle overige privacyregels zijn eerder door
KerkVenster gepubliceerd en kunnen worden
gedownload via de website van KerkVenster,
www.kerkvenster.nl
Als u vragen over deze privacywet hebt, kunt u
ons ook mailen: coordinator@kerkvenster.nl
of naar de coördinator van de privacywet voor
KerkVenster: avgkerkvenster@kerkvenster.nl

Auteursrechten
Voortaan zullen bij de uitzendingen via KerkBeeld
geen liederen uit het Liedboek meer worden vertoond. De te zingen liederen mogen wel tijdens
de kerkdiensten op de beamer worden gezet,
maar niet meer worden uitgezonden. Dit heeft te
maken met de auteursrechten die daaraan verbonden zijn. De liturgie kan wel worden gedownload en geprint.

Startzondag
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23 september 2018 in de Zuiderkerk

Tekst: Arnold Arentsen - Foto’s: Jan Oberink
Afgelopen zondag was de start voor een nieuw
kerkelijk seizoen. Na een mooie dienst waarin
o.a. werd meegewerkt door de voorgangers
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk en Jan Willem Hengeveld, organist en cantor Harry van Wijk, Johan

Klein Nibbelink met de A-company, de cantorij,
de kosters en heel veel vrijwilligers.
Na de dienst waren er presentaties van de beamteamgroep, het restauratiefonds, de Protestantse
Bezoekdienst en KerkVenster. Voor de jeugd was

er een speurtocht en een pannenkoekencarrousel.
Rond 12.15 uur was er een heerlijk buffet ingericht met veel meegebrachte etenswaren en fruit.
Een geslaagde dag, die zich vanwege de regen
voor het grootste deel binnen afspeelde.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

September
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

28
29
30

Marcus 9:30-41
Marcus 9:42-50
Rechters 10:6-18

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

1
2
3
4

Rechters 11:1-11
Rechters 11:12-27
Rechters 11:28-40
Psalm 35:1-10

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

5
6
7

Psalm 35:11-28
Marcus 10:1-16
Marcus 10:17-31

Oktober

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8
9
10
11
12

Rechters 12:1-7
Rechters 12:8-15
Romeinen 16:1-16
Romeinen 16:17-27
Deuteronomium 14:1-21

Ambthuis, Bredevoort

St. Joriskerk op de Markt

Ambthuis
Zaterdag 6 oktober 2018
17.00 uur: ds. A.G. Endeveld - broodmaaltijd

Zaterdag 6 oktober 2018
18.00 uur: ds. Knol - broodmaaltijd

09.30 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Liesbeth Mateman
19.00 uur:
Anders Dan Anders-dienst
19.30 uur:
Anders Dan Anders-dienst
20.00 uur:
Anders Dan Anders-dienst

Beth San

Zondag 7 oktober - Israëlzondag

Stegemanhof
Zaterdag 29 september 2018
19.00 uur: mevr. Menting

Zaterdag 29 september 2018
19.00 uur: dhr. Brethouwer
Zaterdag 6 oktober 2018
19.00 uur: mevr. Rots

Doopdiensten

Bloemengroet

Kulturhus Lintelo,
Zuiderkerk, ds. H.J. Zeldenrijk
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

Kinderen

-

dhr. te Brake Varseveldsestraatweg 14a
mevr. Grievink-Wiggers, Ludgerstraat 21 app. 2
fam. Dijkslag, Geurdenstraat 35
kleinschalig wonen Hoge Veld, Frankenstraat 85
fam. Pampiermole, Molenstraat.15
fam. Doornink, Geurdenstraat 23

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.

09.30 uur: 	ds. K. Jansen-Oberink,
Israëlzondag - koffiedrinken
na de kerkdienst
collecte:		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Annet Ligterink

Bij de diensten Aalten

Themadienst
Op heilige grond
en gespreksavond

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

Zondag 30 september

elkaar verstaan
is niet
hetzelfde
als begrijpen
elkaar begrijpen
respectvol
naast
de ander
Riek Aalbers-Hiddink

In de morgendienst van zondag 30 september in de Oude Helenakerk en op de volgende dag ‘s avonds (maandag 1 oktober
om 20.00 uur in Elim) zal het thema:
‘Op heilige grond’ centraal staan.
Het Bijbelverhaal van Exodus 3 vertelt ons dat bij
een brandende struik in de woestijn, Mozes zijn
schoenen moet uitdoen want de plaats waarop
hij staat is heilige grond. Geldt dat ook niet voor
ons dat wij op heilige grond staan? Want de
aarde behoort toe aan God en is daarom heilig.
Wij hebben haar ontvangen als een geschenk dat
bestemd is voor ons allemaal.
Zien wij de aarde als ons gemeenschappelijk
huis of zien wij de aarde, als een ding dat wij
kunnen gebruiken voor onze eigen doeleinden?
Ook kunnen wij de vraag naar God stellen: hoe
zien wij God in relatie met de wereld? En tenslotte
de vraag naar de mens: hoe zien wij de mens in
relatie met de wereld en met God?
Omdat wij in de Oude Helenakerk voor de
morgendienst helaas niet de beschikking hebben
over een beamer of een videoscherm, heb ik een
liturgieboekje gemaakt met daarin ook gegevens
over het thema. Liedboek wél meenemen!
Op maandagavond 1 oktober wil ik met behulp
van een PowerPoint-presentatie wat dieper
ingaan op dit thema, om daarna hierover met
elkaar in gesprek te komen.
Iedereen is van harte welkom!
Wim Everts
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 30 september

Zondag 30 september

Zondag 30 september

Zondag 7 oktober - Israëlzondag

Zondag 7 oktober - Israëlzondag

09.30 uur: 	ds. W.H. Everts, themadienst:
‘Op heilige grond’
s.v.p. Liedboek meenemen
collecte: 		
Restauratiefonds
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 7 oktober - Israëlzondag
Dienst om 15.00 uur in de Zuiderkerk

Dienst in de andere twee kerken

15.00 uur: 	ds. R. Faber en ds. F. de Jong bevestiging en intrede
collecte: 		
KiA Kerk in Actie
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk
bevestiging ambtsdragers
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
Dienst om 15.00 uur in de Zuiderkerk

Lintelo

Kulturhus

Zondag 7 oktober - Israëlzondag

Israëlzondag 7 oktober
Op de eerste zondag van oktober wordt in veel protestantse

10.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk,
m.m.v. kinderen van de Klimop,
tevens doopdienst
Muzikale begeleiding van
fanfareorkest Advendo, Lintelo
Tijdens de dienst is er oppasdienst
Na afloop is er koffie/thee/ ranja

kerken aandacht besteed aan de verbondenheid van de kerk
met Israël en het jodendom.
Waarom doen we dat?
We zeggen hiermee dat we als christenen uit Israël zijn voortgekomen. Jezus was een jood.
De Bijbel, dus ook het Nieuwe Testament is een joods boek. Het is dus van wezenlijk belang
dat we, om onszelf beter te begrijpen, onze wortels leren kennen.

Kinder-/ Doopdienst

Joden en christenen zijn vanuit theologische visie met elkaar verbonden. joden en christenen zijn twee loten die gegroeid zijn vanuit de erfenis van het Bijbelse volk Israël. Dat de
kerk het gesprek met het jodendom zoekt, raakt aan het hart van haar belijden.

7 oktober om 10.00 uur
in het Kulturhus
in Lintelo

De kerkorde van de PKN belijdt in artikel 1 de onopgeefbare verbondenheid met het joodse
volk. Joden en christenen blijven elkaars pad voortdurend kruisen juist omdat de oorsprong
van de weg een is, de Ene, de God van Israël.
Gods weg met het volk Israël is niet voorbij, maar gaat verder. Het is een weg met het oog
op alle volken. God is trouw en onopgeefbaar verbonden met zijn volk.
Joden en christenen drinken uit dezelfde bron. Die bron vloeit over naar de gehele mensheid. Vanuit het hart van de Thora, de profeten en het evangelie worden kernvragen
gesteld. Hoe leef je? Ben je hoeder van je medemens? Mens waar ben je? Vanuit Gods
compassie worden joden en christenen geroepen om compassievol met alle levende schepselen om te gaan. De Thora en de profeten en het evangelie wijzen ons daarbij de weg.
Als de Israëlzondag echt beleefd wordt, zal de band met het Joodse volk en het nadenken
over onze wortels er vanzelf toe leiden dat we steeds meer daarmee rekening houden in
ons omgaan met de Bijbel. En dat is zegenrijk.

Thema: Water,
daar zit leven in
M.m.v. Ds. Zeldenrijk en de
kinderen van de Klimop
Muzikale begeleiding van
Fanfareorkest Advendo
Lintelo

Tijdens de dienst is er
oppasdienst aanwezig

Na afloop is er koffie / thee / ranja
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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

29 sep	mevr. W.C. Blekkink-Lensink
Geurdenstraat 36, 7122 CG
30 sep	mevr. C. Heinen-Tolkamp
Polstraat 27, 7121 DJ
1 okt	mevr. G.H. Hoftijzer-Klein Wolterink
Frankenstraat 91/04, 7122 ZS
1 okt	mevr. C.J. Bannink
Nijverheidsweg 69, 7122 AB
2 okt	mevr. G.B. Tolkamp-te Bokkel
Reviusstraat 3, 7121 VZ
3 okt	mevr. J.H. Scholten-Reussing
Driessenshof 10, 7121 XT
3 okt	mevr. A. Demkes-van Braak
Orion 27, 7122 XE
4 okt	mevr. E.J. Bulsink-Brummelman
Geurdenstraat 25, 7122 CG
4 okt	dhr. B.H. Wolfs
Geurdenstraat 18, 7122 CG
6 okt	dhr. Th.A. Doornink
Emmastraat 2/A, 7121 CE
7 okt	mevr. A.A.F. Mulder
Varsseveldsestraatweg 29/F, 7122 CA
7 okt	mevr. J.F. Bussink-Nijman
Schooldijk 27, 7122 LX
10 okt	mevr. E.H. Doornink-Lammers
Prinsenstraat 34, 7121 AG
10 okt	mevr. D.W. Geesink-Wisselink
Tubantenstraat 5, 7122 CN
10 okt	mevr. A.G. Houwers-Heinen
Geurdenstraat 38, 7122 CG
10 okt	mevr. M.G. Jansen-Ruessink
Hogestraat 58, 7122 BW
10 okt	mevr. W.J. Rutgers-te Giffel
Gendringseweg 6, 7122 MJ
12 okt	mevr. G.E. ter Haar-Eppink
Dalweg 15, 7122 BA
12 okt	dhr. J.W. Bussink
Schooldijk 27, 7122 LX
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

Ambtsdragers
Op zondag 30 september vindt de wisseling van
ambtsdragers plaats.
In wijk Barlo-Dale zal dhr. Henk Westerveld,
Welinkweg 21, worden bevestigd als beleidsouderling. We wensen jou een goede en gezegende ambtsperiode toe.
Het is fijn dat dhr. Reinier Demkes (voorzitter) en
mevr. Riet Beernink (ouderling in de woonzorgvoorziening aan de Frankenstraat) bereid zijn met
nog een periode te verlengen.
De ambtstermijn van mevr. Ineke Fukkink, Heuvelweg 4a, is verstreken en daarom stopt zij met
haar werk in de diaconie. Ineke, ook op deze
plaats willen wij jou hartelijk bedanken voor jouw
inzet en al het werk dat je hebt gedaan voor het
diaconaat in onze gemeente.

Onder sectie 4e vallen de adressen aan de Engelandsdijk, Welinkweg (even nummers), Aladnaweg (tussen Romienendiek en Goorstegendijk) en
Romienendiek 1 t/m 12.

Verhuizing
Mevr. Duenk-Botter, Manschotplein 17, is verhuisd
naar Winterswijk. Daar heeft zij een appartement
gekregen in de Vredense Hof, nr. 276.
We wensen u sterkte met deze verandering en
hopen dat u zich hier thuis zult gaan voelen.
Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

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

Beste mensen,
ds. Wilma Onderwaater

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

Overlijden
Op woensdagmiddag 12 september is dhr. Frits
Winkelhorst (Frederik Gerrit) totaal onverwacht
overleden. Frits was die dag gewoon naar zijn
werk gegaan en voelde zich prima. Voor zijn
vrouw, kinderen, kleinkinderen, moeder, naaste
familie en vrienden was het dan ook een schok
om te horen dat Frits was overleden. Het is nog
moeilijk te bevatten dat hij niet meer in hun
midden is.
Samen met zijn vrouw Ineke woonde Frits aan de
Oosterkerkstraat 6. Frits is 64 jaar geworden.
Wij wensen Ineke, de kinderen, kleinkinderen
en hun familie veel kracht toe in deze moeilijke
dagen. Dat zij steun mogen ervaren van mensen
om hen heen en zij zich in hun verdriet gekend
mogen weten door onze hemelse Vader.

Bezoekmedewerker
Mevr. Riek Koskamp, Bruninkweg 3, stopt per 1
oktober als bezoekmedewerker in sectie 4e. Jarenlang heeft ze trouw en op betrokken wijze het
bezoekwerk in haar sectie gedaan. Namens onze
wijk willen wij u daarvoor hartelijk bedanken.
Gelukkig heeft zij een opvolger die haar werk
wil overnemen. Het is dhr. Han Arentsen,
Aladna
weg 5. Fijn, dat je dit bezoekwerk wilt
gaan doen en we wensen je hierbij veel plezier en
Gods zegen toe.

De afgelopen weken heb ik een begin gemaakt
met het verkennen van uw wijk. Mocht u graag
eens met mij praten, wacht dan niet tot ik met
u contact leg, maar bel of mail mij gerust. Dit
wordt zeer op prijs gesteld. Ik ben in principe
iedere werkdag bereikbaar tot 20.00 uur en in
dringende gevallen ook in de weekenden of later
op de avond. Tijdens pastorale gesprekken staat
mijn mobiel uit, maar later op de dag kan ik u wel
terugbellen.
Een van de pastoranten sprak afgelopen week
met mij over de steun die zij ontleent aan de
teksten van Dietrich Bonhoeffer. Met name het
Morgengebed, dat op bladzijde 533 in het nieuwe
Liedboek staat afgedrukt, sprak erg aan. Voor
mij sluit dit gedicht aan bij een regel die me trof
in het boek van drs. Willem van der Horst ‘Met
beide benen op de grond – God ontdekken in je
levensverhaal’ over volwassen zijn in geloven. Hij
schrijft: ‘Misschien is volwassen worden vooral dit:
leren accepteren dat we onmachtig zijn’.
Tot U, God roep ik in de vroege morgen.
Help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U;
ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis, bij U is het licht.
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet;
Ik ben bevreesd, bij U is hulp;
Ik ben onrustig, bij U is vrede;
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld;
Ik begrijp uw wegen niet, Gij kent mijn weg.
Een hartelijke groet van
Netty Hengeveld
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Netty Hengeveld

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

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

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

Beste mensen,

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

Overleden
Op 16 september is overleden Bennie Hoopman,
Vossenbulteweg 2, in de leeftijd van 78 jaar. Wij
wensen zijn vrouw Anneke, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet en
gemis.

Zieken
Na een ziekenhuisopname in Winterswijk verblijft
al geruime tijd voor revalidatie in Pronsweide
Willy Klein Hesselink-Lammers, Dijkstraat 8B.
In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
Wander Houwers, Vellegendijk 7. In hetzelfde ziekenhuis is opgenomen geweest Jo te Winkel-ter
Maat, Nijverheidsweg 4. Henk Navis, Navisweg 6
mocht weer thuiskomen na een periode van revalidatie in ‘Roessingh Centrum voor Revalidatie’ in
Enschede.

Doopdienst
Op 7 oktober mogen gedoopt worden in de kinderdienst in Lintelo: Nik Wieggers, Gendringseweg
16B en Guus Lensink, Rosierweg 2A. We zien uit
naar een blijde dienst!

Wisseling in het pastoraat
Rieke Aalbers-ter Horst, Akkermateweg 7, neemt
na vele jaren afscheid als ouderling. Haar
adressen in buurt 7B worden overgenomen door
Stien Helmink-Wamelink, Piet Heinstraat 28.
Rieke, zeer bedankt voor het vele werk dat je
zo lang hebt willen doen! Fijn Stien, dat je de
adressen van Rieke wil overnemen!
Vanwege zijn gezondheid moet Henk Navis,
Navisweg 6, stoppen met zijn werk in buurt 13A.
Bedankt Henk! We zijn nog op zoek naar iemand
die deze adressen van Henk wil overnemen.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Omdat ik nu in twee verschillende wijken werkzaam ben, zal ik afwisselend in de ene dan wel
in de andere wijk een gedachte ter overweging plaatsen. Dit keer is de wijk Barlo aan de
beurt. Voor de wijk Lintelo kan ik het volgende
meedelen:

Wijkberichten
Mevr. Riek Scholten, Hoge Veld 89, is op het
moment dat ik dit schrijf opgenomen in het SKB
in Winterswijk. We wensen haar een voorspoedig
herstel.
Het is fijn dat mevr. Grada Aalbers, Batavenstraat
10, na een lange periode van opnames, alweer
een tijdje thuis is.
Een hartelijke groet van

meesters en Sylvia als bezoekmedewerker en
sectie-coördinator van sectie 7.
Ook Jan van Schijndel, die gestopt is als voorzitter van de kerkrentmeesters gaat door, nu als
ouderling-voorzitter van het pastoraal wijkteam
en klankbordgroep van onze wijk.
Niek Roedema, Andromeda 18, stopt als diaken.
Hij was de afgelopen jaren lid van onze klankbordgroep.
We danken alle bovengenoemden voor hun inzet
en wensen degenen die beginnen aan een nieuwe
taak, vreugde en sterkte toe in hun werk.

Afscheid bezoekmedewerker
Wilma te Grotenhuis, Grote Maote 166, stopt per
1 oktober als bezoekmedewerker van sectie 6-D
(De Pas). Zij heeft dit vele jaren gedaan en we
danken haar hartelijk voor haar trouw en inzet al
die tijd. Sectie 6-D blijft voorlopig helaas vacant,
maar waar nodig zal contactpersoon Henny
Lobeek, Keizersweg 91, wat bijspringen.
Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
Riemer Faber

Wijk Haart-Heurne

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

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

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

Zieken

In het ziekenhuis in Winterswijk verbleef op het
moment van schrijven mevr. G.A. SchooltinkSchuurman, Köstersweide 33. Ook dhr. Wim Aalbers, Grote Maote 15, moest na een val, in het
ziekenhuis worden opgenomen. Hen beiden en
allen die met spanning en zorg te maken hebben,
wensen we sterkte en Gods nabijheid toe.

In het MST in Enschede verblijft:
mevr. E. Breuker-Ristjouw, de Hare 13.
Thuisgekomen na een verblijf in het ziekenhuis
zijn:
dhr. W. Eppink, Ludgerstraat 15-5,
mevr. W.B.J. Lubbers-Ruesink, Haermansweijde 22
en mevr. B.W. Beernink-Wechgelaer,
Het Verzet 71.
We leven mee met allen die wat betreft hun
gezondheid in grote onzekerheid verkeren. Allen
die met ziekte te maken hebben wensen wij heel
veel sterkte toe!

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Overleden

A.s. zondag is de bevestigings- en afscheidsdienst
van ambtsdragers. Uit onze wijk worden bevestigd: Dick Jansen, Singelweg 15, als scriba van de
kerkenraad; Harm Hoftiezer, Nijverheidsweg 119,
als voorzitter van de kerkrentmeesters en Jolanda
Wevers, Dinxperlosestraatweg 47, als diaken.
Zoals eerder al gemeld zijn Harm en Sylvia Hoftiezer, Nijverheidsweg 119, in mei afgetreden,
maar blijven beiden doorgaan met hun werk
voor de kerk. Harm als voorzitter van de kerkrent

Op woensdag 19 september is overleden: mevr.
G.P. Siebelink-Tijken in de leeftijd van 77 jaar.
Gerda woonde tot voor kort op de Hare 144, de
laatste tijd woonde ze in de Stegemanhof, Geurdenstraat 29. We wensen haar man en ook haar
familie en vrienden heel veel sterkte toe!

Zieken

Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

14

In memoriam
Drika Willemina
te Winkel-Tolkamp

Gerharda Peterlina
Siebelink-Tijken

~Mien~

~ Gerda ~

geboren
2 juli 1917
overleden
7 september 2018

geboren
8 maart 1941
overleden
19 september 2018

Mien Tolkamp is geboren in de Eerste Wereldoorlog als vierde kind in een gezin van tien kinderen op boerderij ‘Klein Deunk’ in Barlo. Mien
heeft geen makkelijke jeugd gehad. Toen zij vier
jaar was overleed haar moeder, nog maar 32 jaar
jong. Haar oudste zus Hannah nam het voortouw,
maar alle kinderen werden ingeschakeld om de
boel draaiende te houden. Dit betekende ook
voor Mien dat zij al direct na de lagere school uit
werken moest gaan. In 1937 kreeg Mien verkering met Bertus te Winkel. Mede door de Tweede
Wereldoorlog duurde het tot 1947 voordat zij met
elkaar konden trouwen. Uit dit huwelijk werden
drie kinderen geboren. In de 57 jaar dat zij
getrouwd mochten zijn, hebben zij het heel goed
gehad met elkaar. Mien was enorm gastvrij voor
iedereen die kwam op hun betonfabriek in Barlo.
Gastvrij is zij altijd gebleven.
Mien te Winkel was ook heel zorgzaam. De kinderen en later de klein- en achterkleinkinderen
waren heel belangrijk voor haar. Tot aan het
einde van haar zeer lange leven heeft ze altijd een
grote belangstelling getoond voor hoe het met je
ging op school, studie of werk. Mien kon soms op
een heel directe manier laten merken wat zij van
dingen vond. Na het ingrijpende verlies van haar
geliefde Bertus in 2004 heeft Mien ondanks haar
grote verdriet en gemis zich er dapper doorheen
geslagen. Ze bleef belangstellend, gastvrij en
bovenal een mensenmens die graag reuring om
haar heen wilde.
De verhuizing naar de Geurdenstraat vanaf de
Smitskamp heeft haar goed gedaan. Ze genoot
van de contacten en de mensen om haar heen.
Mien te Winkel heeft op een onvoorstelbare krachtige en heldere manier de bijzonder hoge leeftijd
bereikt van 101 jaar. Zij was daar zelf ook heel blij
mee en er dankbaar voor. Wel had ze moeite met
de eenzaamheid die het met zich meebrengt als
je iedereen van de familie en van jouw generatie
overleeft. Mien te Winkel heeft altijd steun aan
het geloof gehad. Ze kende dat basisvertrouwen
dat de Heer meegaat op je levensreis. Als je in de
zon loopt maar ook als het moeilijk is. Veel steun
heeft ze gehad aan de woorden van Psalm 91: 2.
Deze woorden uit de Statenvertaling hebben
geklonken bij het afscheid van haar moeder en
hebben altijd op een bordje thuis gehangen.
‘Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn toevlucht en
mijn burg, mijn God op wie ik vertrouw.’
In het vertrouwen dat Jezus ook voor Mien te
Winkel-Tolkamp een plaats heeft bereid in het
huis van de Vader met de vele woningen hebben
we haar gelegd in de handen van God.

Gerda is in Zelhem geboren. Ze was de oudste
in een gezin met drie meisjes. Gerda heeft een
goede jeugd gehad. Maar toen ze vijftien jaar was
en nog op school zat, werd ze ziek. Ze had polio
en werd opgenomen in het Canisius ziekenhuis en
later in de St. Maartenskliniek in Nijmegen. Twee
jaar lang verbleef ze daar. Voor haar en ook voor
haar ouders is dat heel ingrijpend geweest. Toen
het weer wat beter ging, kon ze terug naar huis.
Gerda ging administratief werk doen op een
kantoor. Daarnaast was ze ook actief voor de

kerk. Ze zat in de jeugdraad. Later ging zij werken
bij de huisvesting in Dinxperlo.
Via de invalidensport in Winterswijk leerde zij
Gerrit Siebelink kennen. Op 20 juli 1972 traden zij
in het huwelijk en hebben ze elkaar trouw beloofd
in goede en kwade dagen. Dat was voor hen
toen al heel concreet. Vanaf het begin van hun
samenzijn wisten ze dat zij voor elkaar moesten
zorgen. Dat hebben ze al die tijd die zij bij elkaar
waren, gedaan. Na hun huwelijk hebben ze eerst
nog een tijdje bij haar ouders gewoond. Daarna
zijn ze verhuisd naar Aalten. Zij gingen wonen
in de Tubantenstraat. Na zes jaar zijn ze verhuisd naar Dinxperlo vanwege een grotere tuin.
Omdat het huis voor Gerda meer aanpassingen
nodig had, hebben ze weer zes jaar later een huis
laten bouwen op de Hare in Aalten. Ze kreeg een
trippelstoel om zich beter te kunnen redden en
later kwam er een elektrische rolstoel.
Tot drie jaar geleden reed Gerda nog auto. Maar
doordat de polio terugkwam, moest Gerda steeds
meer inleveren. Ze had nog wel haar hobby’s:
kaartjes maken en puzzelen. Dat kon ze ook
buiten doen in hun theehuisje. Vorig jaar moest
ze geopereerd worden.
Na haar ziekenhuisopname ging ze naar verpleeghuis Pronsweide. Ze had zo heel graag weer naar
huis gewild. Maar het ging niet meer. In januari
van dit jaar verhuisde ze naar de Stegemanhof.
Dat was voor haar wel een vooruitgang. Als het
weer het toeliet, zat ze buiten. Maar ondanks alle
goede zorgen kon ze toch moeilijk wennen.
Voor haar en voor Gerrit is het heel moeilijk
geweest om niet meer bij elkaar te wonen. Ze
was voor Gerrit een lieve vrouw. Gelukkig hadden
Gerrit en Gerda ook mensen om hen heen die
veel voor hen gedaan en betekend hebben. De
laatste dagen ging het met haar gezondheid heel
snel achteruit. Naast het verdriet is er ook dankbaarheid dat zij voor verder lijden bespaard is
gebleven.
ds. Wim Everts

Hendrik Jan Zeldenrijk

Onze levensreis
Onze levensreis begon als kind
Toen we nog geheel afhankelijk waren
En niets in deze wereld hadden ervaren
We werden gekoesterd en bemind.

Na verloop van jaren werden we zelfstandig
We moesten onze levensweg zelf bepalen
Dat ging dan vaak over bergen en door dalen
En we vervolgden onze reis eigenhandig.

De tijd droeg ons naar de ouderdom
Die gepaard ging met vallen en opstaan
Met vreugde, verdriet en soms een traan
De reis gaat door en keert nooit weerom.

Het einddoel van onze reis is naar God
Hij blijft onze Gids op ons levenspad
Ook wanneer het soms eens tegenzat
Was Hij steeds betrokken met ons lot.

Fedde Nicolai
Bron: www.gedichtensite.nl
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Geleuf ’t noo maor!

Noach
Tekst en foto: Marijn Kraaijenbrink
Kwart over zeven op zondagmorgen
Hoor ik een stem
die heel zachtjes aan me vraagt
Ben je al wakker pap?
(bron: Marco Borsato; Dochters)
Ik zeg teggen mien zönne van dri-j dat hie effen
bi-j ons in bedde mag kommen liggen en dat hie
wal een buuksken mag metnemmen. Hie kröp bi-j
mi-j op de matrasse en hef een kinderbuuksken
ovver Noach uut-ezocht dat wi’j eerder als deupgeschenk hebt ekreggen. Ik laes ‘m veur en
wi-j kiekt naor de mooie plaatjes van de ark, de
raegen en de raegenbaogeo. Een gezelleg begin
van de dag!
Denzelfden zondag schrief ik an dit verhaal van
‘Geleuf ‘t noo maor’. Ik heb nog gin idee woor ik
ovver zol kunnen schrieven, tötdat ik terugdenke
an het veurlaesverhaal van vanmorgen:
Noach …! Wat is dat toch een biezonder verhaal!
Ik denke dat ik niet d’n enigen bunne den as kind
al was geboeid deur de verbeeldende kracht van
dit verhaal. Het is een spannend verhaal, maor d’r
zit ok nog zovölle laogen in het verhaal die i-j könt
vergelieken met ons eigen laeven. Ik denke dat ik
hier wal wat met kan en gao er den meddag met
an et schrieven:
Ik stelle de ark veur as ons eigen laeven. Wi-j
bouwt d’r an, het is ‘onderweg’ en het hef
steeds onderhold neudeg. Noach waogden het
an um zien eigen koers te varen en zich niet te
laoten leiden deur andere mensen. Veur ons
eigen laeven wille wi-j dit ok zo vake, maor door
is völle deurzettingsvermogen veur neudig.
Wi-j trotseert onzen ark op het woeste water:
onzen welt. De zondvloed hef in het verhaal van
Noach iets verschrikkeleks en desastreus. Zo gao
wi-j as mensen helaas nog vake met mekare
umme: d’r heerst oorlog, armoo en piene. Het is
niet altied aeven makkelijk en d‘r henk dan veur
völle mensen een lange tied donkere wolken
bovven eur. Toch probeer i-j een doel veur ogen

te hollen veur baetere tieden en mo’j toch vertrouwen op het woeste water en kö’j neet anders
dan het te rooien met de mensen um ow hen.
I-j hebt gelukkeg metgezellen in ow eigen laeven
die metvaart. In het verhaal van Noach bunt dat
naost famlie ok een heleboel dieren: leeuwen,
olifanten, tijgers, koeien, poggen, gietelingen,
katekers en gao zo maor deur!
Letterlijk hebben wi-j natuurlijk niet die dieren
in onzen ark, maar figuurlek wal. Ik zal niet
een helen opsomming maken, maar d’r bunt
onmundig völle spraekwoorden en gezegden met
dieren die ow laeven kunt weerspiegelen en die
i-j könt metnemmen: een bezige bi-je, een pötjen
met piern, een eigenwiezen hond, een lui varken,
een aap die uut de mouwe kump, een vrömde
piel-ende, een hond in de pot, een koe die i-j bi-j
de heurns vat, een tange die op een pogge slöt of
een schaop dat an ‘t drieten is.
Ik kan d’r oneindeg met deurgaon, maor de strekking is dat elk dier zien eigen kracht hef en een
bi-jdrage kan levern aan ow eigen ark des laevens.
Welke dieren heb i-j bi-j ow in ow ark?
En dan, nao een lange spannende tied, batert
Noach met zien ark teggen de berg Ararat.
Als mense bereike wi-j ok een punt waor i-j al
tieden naor toe wilt. Dat wil neet zeggen dat et
makkelijk is of dat i-j het metene bereikt. Het
vuult veuraf vake wied weg of onmeugelek en
dan kö-j der as een berg teggen op ziene en
mo’j soms het doel bi-jstellen. Maor zogauw a’j
Ararat nao ow vaart hebt bereikt, kö’j bergen
verzetten!
Noach stuurt nao een aantal waeke een raaf en
een doeve de wereld in um de umgeving te verkennen. Zelf hebbe wi-j ook bepaolde mensen die
wi-j as veurbeeld nemt of die wi-j as wegwiezer in
ons laeven könt gebroeken. Zie könt ons helpen
um de juuste richting te bepaolen in de hoppe
dat ze ons een broekboor handvat geft.
In ’t geval van Noach kwam de doeve terug met
een teksken, woornao hie wist dat er argens in de
buurte een teken van laeven zol motten waen.
God löt dan an de familie van Noach een raegen
baoge zeen! Ik vind zelf de raegenbaoge een

van de mooiste natuurverschienselen. Het is
een prachtig kleurenspectrum en het lik heel
biezonder. Het zol veur Noach prachtig motten
waen um dit te zeen nao zo’n lange tied van
onzekerheid in donkere wolken en raegen. Zo
is het met het laeven ok. De pittige tied die i-j
eerst hebt ehad um dit punt te bereiken is op-ens
veurbi-j. De raegen stopt, de wolken verdwient
en nao raegen kump de zonneschien. I-j hebt dit
doel bereikt en zeet waorveur i-j het allemaole
hebt edoan.
En, wie wet vind i-j ok dan nog den pot gold an
het ende van de raegenbaoge!
De een blif nog een hötte genieten van de raegenbaoge die hie hef bereikt, de ander is er nog
naor op zuuk en weer een ander is alweer bezig
met een verbaeterde of met een ni’je ark. Die
mensen wilt wieter, blieft ambities hollen en
trekt weer dapper het woeste water op de wiede
wereld in. Zie gaot op zuuk naor een ni-j doel of
een ni-jen raegenbaoge in eur laeven.
Het ene is zeker neet baeter of slechter dan het
andere. Het is net woor i-j ow pretteg bi-j vuult:
bu’j tevraeden met wat i-j hebt, blief i-j liever nog
effen zuuken of duuk i-j weer het water in veur
een ni-j avontuur?
Mien zönne Sem hef dizze vrogge morgen
genoten van het verhaal van Noach.
Ach, als kind vuult hie zich vast zelf een betjen een
hoofdrolspöller in het verhaal. Gelukkig mocht hie
in dit verhaal de oldste zönne van Noach waen!
Sem ruumt zien buuksen op en wi’j maakt ons
kloor veur het ontbijt …

Noach in een
nöttendop:
Noach bouwt op verzuuk van God een holten
ark. Een grote zondvloed zal namelek het
laeven op aarde wegvagen. Maor de ark zal op
het water drieven en onderdak geven an Noach
en ziene familie en an twee leden (mennekes
en wiefkes) van elk diersoort.
De raegen völt veertig dagen en nachten
achter mekare en nao verloop van honderdviefteg dagen begint het water te zakken.
De ark blif vastehäöken op de berg Ararat.
Vanuut een raam löt Noach een raaf en
doornao een tröpken doeven los um te zien
of het water op de aarde al een betjen wil
opdreugen.
God beloft nao de zondvloed nooit meer de
hele mensheid te vernietigen en plaatst een
raegenboog as getugenis van zien ni-je verbond met de mensen.
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En route
Tekst en foto’s: Tia van der Schoot-Schuil

Die zaterdagmiddag in augustus van dit jaar is
het druk op de Franse autowegen die naar het
zuiden leiden. Niet de wegen in de Bourgogne
waar wij dit jaar met vakantie zijn. Wij zijn op weg
naar Saint Révérien, een dorp 30 km van Vézelay.
Deze Révérien is samen met enkele geloofsgenoten in de derde  eeuw van onze jaartelling via
de Romeinse landwegen naar dit gebied gekomen
op voordracht van de toenmalige paus. In de 12e
eeuw is de kerk een Romaanse kerk. Diverse kapitelen tonen een verhalend of een decoratief beeld
aan de bezoeker. Het dorpje dat naar deze heilige
is vernoemd ligt die middag te roosteren in de
zon. Bijna alle luiken van veel grote boerderijen
zijn volledig gesloten. De hoofdstraat die slingerend door het dorp loopt, wordt slechts bereden
door diverse automobilisten die op zoek zijn naar
een parkeerplaats. De inzittenden lopen naar de
kerk. Zo ook wij. Wij worden in het Frans begroet
door een dorpsbewoner en door de engel die
boven de kerkdeur ons wijst naar binnen te gaan
en bij het verlaten van de kerk ons beschermt op
de vele landwegen door dit mooie gebied.

We lopen door de kerk, zien dus die prachtige
kapitelen, ontdekken muurschilderingen van o.a.
God, Vader als Schepper van het heelal.
Maar de grootste verrassing moet nog komen ... !
We zien jonge musici een plek in het koor
innemen. Een klavecimbel wordt gestemd. Een
orkest wordt geformeerd, violisten, trompettisten
laten zich horen, evenals zangstemmen van koorleden en solisten. Heel veel mensen zoeken een
plek. Iedereen wordt welkom geheten en het
wordt heel stil.
Alle aandacht gaat naar de vrouwelijke dirigent.
Zij heft haar armen op en geeft met haar handen
aan. Wij horen: ‘Ich hatte viel Bekümmernis’, de
woorden uit een cantate van Bach.
Eeuwen komen samen, mensen die ooit naar deze
streek zijn gekomen, mensen die een kerk hebben

gebouwd, een mens die muziek heeft gecomponeerd en mensen die anno 2018 muziek ten
uitvoer brengen. De luisteraar wordt a.h.w. meegenomen in de eeuwigheid. Woorden van de cantate die spreken van zorg, maar uitzicht bieden
door de Eeuwige te prijzen: Lob und Ehre und
Preis und Gewallt, sei unser Gott von Ewigkeit zu
Ewigkeit.
Het concert is na een uur afgelopen, het daverend
applaus dat zelfs nog een toegift oplevert, komt
de leden toe van een Nederlands Bach-ensemble
uit Amsterdam.
We zijn door het glooiende land naar onze camping teruggereden en hebben ervaren dat een zo
mooie oude kerk, verloren in het landschap, een
pleisterplaats blijft, eeuw in, eeuw uit.

Oecumenische
dialectdienst
Zondag 14 oktober a.s. is er weer
een oecumenische dialectdienst
in de rooms-katholieke kerk
St. Helena aan de Dijkstraat.
De voorgangers in deze dienst
zijn Hans de Graaf en
Jan Willem Hengeveld.
Het thema van de dienst is
‘KRIMP MAOR GIN KRAMP’.
De dialectdienst
begint om 09.30 uur.

Afscheid van Jan Willem Hengeveld

17

Tekst: Arnold Arentsen - Foto’s: Jan Oberink
Tegelijk met de startzondag werd er afscheid genomen van kerkelijk werker
Jan Willem Hengeveld. Slechts een periode van drie jaar is Jan Willem verbonden geweest aan de PG Aalten. In de dienst was er een ‘Goed gesprek’
tussen ds. Hendrik Jan Zeldenrijk en Jan Willem Hengeveld. Na de dienst
waren er een drietal sprekers. Uit de toespraken bleek wel dat Jan Willem
een zeer gewaardeerde persoon is en iedereen het jammer vindt dat hij zijn
missie in Aalten niet kan voltooien, maar ook dat iedereen hem een goede
toekomst wenst, samen met zijn gezin.
Daarna was er gelegenheid om van Jan Willem persoonlijk
afscheid te nemen.
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Protestantse
Kerk

Met Kerk in Actie en Taizé naar Libanon
Aankomend voorjaar staat er iets bijzonders te
gebeuren en daar kun jij deel van uitmaken! Dan
wordt in Beirut een groot jongerenevenement
georganiseerd door Taizé in samenwerking met
de katholieke, orthodoxe en protestantse kerken
van het Midden-Oosten. Taizé is een christelijke kloostergemeenschap in Frankrijk, waar elk
jaar duizenden jongeren naartoe gaan voor een
week van bezinning, muziek en ontmoeting. Eén
keer per jaar trekt Taizé erop uit en dit keer is de
bestemming dus Libanon. Er worden ruim 1000
jongeren verwacht, waaronder een groep vanuit
Kerk in Actie.

Waarom meegaan?
• Christelijke jongeren ontmoeten uit verschillende landen en ontdekken hoe zij hun geloof
handen en voeten geven.
• Je geloof verdiepen door gezamenlijk gebed en
het lezen van de Bijbel.
• De rijke traditie van de Oosterse kerken ontdekken die het christendom al sinds de eerste
eeuw vormgeven in het Midden-Oosten.
• Leren hoe christenen en moslims met elkaar
samenleven in het Midden-Oosten.
• De gastvrijheid van de Libanese cultuur zelf
ervaren.
• Jouw eigen gemeente laten delen in je ervaringen, zodat ook daar de betrokkenheid op
de kerk in het Midden-Oosten alleen maar
toeneemt.

Welke leeftijd hebben de deelnemers?
18 t/m 35 jaar.

Waar komen de deelnemers vandaan?
Uit Libanon, andere landen in het Midden-Oosten
(Jordanië, Palestina, Syrië, Irak, Egypte), Europa
en misschien nog wel van verder weg ...

Wat zijn de precieze data?
Het programma in Beirut is van vrijdagavond 22
maart t/m dinsdagavond 26 maart. Dat betekent
dat we op donderdag 21 maart uit Nederland
vertrekken en op woensdag 27 maart weer terugkomen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om twee dagen aan het programma vast te
plakken om projecten van Kerk in Actie in Libanon
te bezoeken (aankomst in Nederland wordt dan
vrijdagochtend 29 maart). Nu zal het wellicht niet
voor iedereen mogelijk zijn om deze extra dagen

Woensdag 27 maart 2019
Vroeg in de ochtend vertrekken we weer richting
Nederland. We onderzoeken dus nog de mogelijkheid om twee dagen aan de reis vast te plakken,
zodat we ook een aantal projecten van Kerk in
Actie kunnen bezoeken (o.a. in vluchtelingenkampen). Dit zou betekenen dat we donderdagavond vliegen en vrijdagochtend in Nederland
aankomen. Geef aan bij je aanmelding of dit
voor jou haalbaar is.
vrij te krijgen, vandaar dat we dit eerst bij jullie
willen inventariseren. Geef dit dus door bij je
aanmelding.

Waar verblijf je?
De meeste deelnemers zullen verblijven in gastgezinnen of anders in kamers die door de lokale
kerken zijn geregeld. Eventuele extra nachten
brengen we door in een eenvoudig hotel.

Wat zijn de kosten?
De deelnemerskosten zijn ca. € 600,00 en zijn
voor eigen rekening. Dit zijn de kosten voor deelname aan de Taizé-bijeenkomst, vervoer ter
plekke, vliegticket en verzekering.

Wat is het voorlopige programma?
Vrijdag 22 maart 2019
Aanmelding en vervoer naar de lokale gemeente
of parochie waar je deze dagen verblijft.

Zaterdag 23 t/m maandag 25 maart 2019
• Ontbijt bij gastgezinnen of de lokale kerk
• Ochtendgebed volgens de traditie en liturgie
van de kerk waar je verblijft (eventueel met
Taizéliederen). Zondag: viering in de lokale
gemeente of parochie.
• Ontmoeting in de lokale kerk met christenen en
mensen die zich inzetten voor de samenleving.
In kleine groepen (8-10 personen) doorpraten
over het thema van de dag.
• Middaggebed
• Workshops (op maandag staan deze in het
teken van de interreligieuze dialoog tussen
christenen en moslims. Ook moslimjongeren
doen dan mee)
• Avondgebed
• Diner in gastgezin

Dinsdag 26 maart 2019
Vandaag is het tijd voor sightseeing! Waar we
precies heen gaan, dat is nog een verrassing,
maar Libanon biedt voldoende mogelijkheden als
het gaat om natuur, cultuur en historie.

Meer
informatie?
Website van de
Taizégemeenschap
in Frankrijk:
www.taize.fr
Voor specifieke
vragen neem je
contact op met
de Kerk in Actieconsulent:
Jaantje Vink,
j.vink@
kerkinactie.nl

Hoe meld ik mij aan?
Je bent benaderd voor deze reis vanuit je lokale
gemeente (ZWO-commissie, diaconie of kerkenraad). Heb je besloten om mee te gaan, dan verloopt de aanmelding via de Kerk in Actie-consulent (zie contactgegevens hieronder). Verdere info
ontvang je later van de reisleiding. Kerk in Actie
regelt ook de vliegtickets voor de gehele groep.

Wie gaan er mee vanuit Nederland?
Verschillende gemeenten die betrokken zijn bij het
werk van Kerk in Actie in het Midden-Oosten zijn
benaderd om twee jongeren uit hun gemeente af
te vaardigen. We verwachten met een groep van
20-30 jongeren naar Libanon af te reizen. Vanuit
Kerk in Actie gaat er reisleiding mee.

Wat wordt er van mij verwacht?
Zoals je al hebt begrepen is dit niet zomaar een
vakantiereis. We hopen dat door jouw deelname
de kerk in het Midden-Oosten nog meer in jouw
gemeente gaat leven. Van te voren denk je na
hoe je jouw gemeente kan betrekken bij de reis
(zowel voor, tijdens als na afloop). Dit doe je
samen met de andere jongeren in de groep.
Op zaterdag 19 januari 2019 (hele dag, inclusief
eten na afloop) is er een eerste voorbereidingsbijeenkomst gepland. Noteer deze alvast in je
agenda! Een tweede bijeenkomst volgt nog in
maart.
We verwachten van je dat je nieuwsgierig bent
naar andere culturen en het leuk vindt om de tradities en gebruiken van andere christenen te ontdekken. Daarnaast heb je een goede beheersing
van de Engelse taal.

19
COLOFON

Verenigingen

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Samen met de Joanne Foundation hebben Christien en Derk-Jan te Kiefte in 2017, in verband met
het 55-jarig bestaan van Te Kiefte Optiek, een
oogzorgproject in Oeganda opgezet. Op 3 oktober
komen ze hierover vertellen bij ’t Praothuusken.
Heeft u thuis nog oude brillen liggen, neem ze
dan mee naar ’t Praothuusken. In Oeganda
komen ze nog weer goed van pas. Hoe? Dat hoort
u op deze middag.
Woensdag 10 oktober pakken we de bordspellen
en de altijd favoriete sjoelbak uit de kast.
Is het vervoer een probleem bel 0543 - 476042
dan zorgt Dien Scholten dat u opgehaald wordt
door één van onze vrijwilligers. Graag tot ziens.
Namens de werkgroep,
Jolanda Wevers, tel. 0543 - 472776

Passage
Woensdag 10 oktober om 20.00 uur
in de Zuiderkerk:
‘Je brengt me toch niet zomaar weg?’
Dit is de titel van een boek, geschreven door
mevr. Vredenburg-Schouten. Op deze avond
houdt de schrijfster hierover een lezing.
Het boek geeft informatie over alle aspecten
van afscheid en uitvaart. Gasten welkom.
het bestuur

KerkVenster is het nieuwsblad van

• Gezamenlijk concert

met Aaltense jeugd van tegenwoordig
Wanneer: Zaterdag 6 oktober 2018
Waar: Kulturhus Lintelo
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: Gratis
Info: www.kerkvenster.nl

• Concert

Zaterdag 13 oktober 2018, 20.00 uur
in de Keurhorsterkerk te Sinderen.
Toegang: vrije gift
Oratorium Exodus, uitgevoerd door het
christelijk gemengd koor Jubilate
o.l.v. Gerrit te Lindert

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

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

Uitgever

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

Redactie

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

Fotografen

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

Coördinatie website en blad

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Financiën

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

Bezorging

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 inlever
datum kopij per e-mail is woensdag 3 oktober 2018 voor
22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 1 oktober 2018
voor 22.00 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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Je wordt van harte uitgenodigd
voor de catechese !

5. Doe- en waaromcatechese
(voor jongeren van 17 jaar en ouder)

Tijdens de doe- en waaromcatechese zetten we ons
in voor anderen. Maar daarnaast ga je in gesprek
met de jongerenpredikant over belangrijke onderwerpen die jou bezighouden. Het kan gaan over
dingen van alledag in combinatie met geloof- en
levensvragen. (Wat) heeft het geloof met jouw
dagelijks leven te maken?
In totaal komen we zes keer bij elkaar.

6. Belijdenis doen

CATECHESE VOOR KINDEREN
VAN DE BASISSCHOOL:

1. Kennismakingscatechese
(voor kinderen uit groep 5 en 6
van de basisschool)

Als je in groep 5 en 6 van de basisschool zit dan
mag je meedoen met de kennismakingscatechese.
We komen drie keer in het keldertje van Elim bij
elkaar en gaan samen op ontdekkingstocht. Zo
leren we op een speelse manier elkaar, de kerk en de
gebruiken in de kerk beter kennen.

CATECHESE VOOR JONGEREN:

3. Huiscatechese

(voor jongeren van 12 t/m 14 jaar)

Ben je tussen 12 en 14, dan nodigen wij je uit voor
de huiscatechese. De naam huiscatechese zegt
het al een beetje, het wordt in een huiselijke sfeer
gegeven. Je komt met leeftijdsgenoten bij elkaar
en samen gaan we aan de slag met dingen die jou
bezighouden. We proberen te ontdekken wat dit te
maken heeft met het geloof en de kerk. Dit kan aan
de hand van een spel, een film of andere werkvormen.
De groepen komen ongeveer zes keer samen.

4. Doe-catechese

(voor jongeren van 15 en 16 jaar)

Wanneer je erover denkt om het komende jaar belijdenis te doen, dan ben je hartelijk welkom bij de
belijdeniscatechese. In de tijd rond Pasen (vaak op
Palmzondag) wordt in een feestelijke dienst belijdenis van het geloof gedaan. De belijdenisgroep
komt ongeveer zes avonden bij elkaar en de belijdeniscatechese wordt door de jongerenpredikant
gegeven. Tijdens deze avonden wordt gesproken
over belijdenis doen, maar ook over allerlei vragen
rondom geloof waarover je graag meer wilt weten.
Zo komen op deze avonden de meest wezenlijke
onderwerpen van het christelijk geloof aan de orde.
Wanneer je mee wilt doen met een van de bovengenoemde vormen van catechese dan kun je je aanmelden via de website.
Na de herfstvakantie krijg je dan bericht wanneer
en waar je verwacht wordt. Heb je je opgegeven en
half november nog niets gehoord, neem dan contact
op via jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl

Bij de kerk denken we al gauw aan de
diensten op zondag, maar de kerk is (en
doet) veel meer. Juist in de kerk zijn we
er om naar elkaar om te zien en elkaar
te helpen. Om dit handen en voeten te
geven bedenken we tijdens de doe-catechese samen waar we ons het komende
seizoen voor willen inzetten, zetten
samen een actie op touw en voeren deze
ook uit.

2. Basiscatechese

(voor kinderen uit groep 7 en 8)

Als je in groep 7 en 8 van de basisschool zit ben je
van harte welkom bij de basiscatechese. We komen
drie keer bij elkaar in het keldertje van Elim. Door
middel van spel en andere leuke werkvormen ontdekken we samen wat het geloof voor ons betekent.

Meer jongerennieuws:
Collecte Kindernevendienst  .  .  . p. 7
Foto’s Startzondag  .  .  .  .  .  . p. 9
Kinder-/Doopdienst in
Kulturhus Lintelo  .  .  .  .  .  .  . p. 11
Afscheid Jan Willem Hengeveld  .  . p. 17

