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Anders Dan Anders tijdens Bredevoort Schittert:

De Lichtjesfeestfabriek
Tekst: Bas Brezet - Foto’s: diverse onbekende fotografen

Anders Dan Anders
Eigenlijk is er maar één gemene deler voor de Anders Dan Anders-diensten in
Bredevoort; namelijk dat ze anders dan anders zijn. Het idee is zo’n acht jaar
geleden geboren toen de jeugddienstcommissie heel mooie en goed bezochte
diensten verzorgde, maar zich afvroeg of dit wel specifiek op jeugd gericht was.
Door de naam van de diensten te wijzigen en die van de commissie ontstond
er weer een vlag die de lading helemaal dekte.
En anders werd het! Of het nu een dialectdienst,
een dienst met bijzondere koormuziek, een verhalenverteller, of stand-up-comedy is; telkens is
het weer anders, afwisselend en boeiend. Soms
bouwen we interactieve elementen in, waarbij
de bezoeker deelneemt aan een discussie, maar
we schromen er ook niet voor een predikant voor
het blok te zetten door hem tijdens de viering pas
te vertellen wat het onderwerp is. De predikant
improviseert dan ter plekke een preek.
Ook erg waardevol was bijvoorbeeld de viering
met Leonie van den Berg en Henk Lips die aan
de hand van verhalen, die bezoekers bij foto’s
vertelden, antwoordden met een passend lied.
Het vroeg enorm veel improvisatievermogen van
de muziek, maar was daardoor heel persoonlijk, intiem en erg mooi. Een mooi voorbeeld van
Anders Dan Anders.
Vaak is het ‘anders’ in de vorm, maar dat is ook
zo in de benadering en de voorbereiding. Waar
de basis van een ‘normale’ viering vaak gelegd is
in het bijbelrooster, kiest de Anders Dan Andersdienstcommissie vaak voor een maatschappelijk
thema, waarbij wordt gezocht naar verbinding
met bijbelverhalen. Afgelopen jaren hadden we
een prachtige viering rond ‘Wat zou er gebeuren
als je jezelf wordt?’, ‘Geloof: een sprong in het
diepe’ en hebben we in de kerstnacht het kerstverhaal volledig gefileerd tot op de kleinste
essentie.

Bredevoort Schittert: nog net even
anders dan Anders Dan Anders!
Heel bijzonder zijn de Anders Dan Anders
momenten tijdens Bredevoort Schittert. Eigenlijk
tot elkaar veroordeeld omdat beide in het laatste
weekeinde van september vielen. Het eerste jaar
was het erg zoeken omdat we nog een ‘gewone’
dienst hadden. Een jaar later deden we de deuren
open tijdens de viering. Op zich bijzonder, maar
ook weer niet echt gemakkelijk. Vanaf het jaar
daarna zijn we Anders-dan-Anders gaan denken
en hebben we bewust een programma gecreëerd
dat een kerk-uur lang te volgen was, maar waar
ook het ‘in- en uitlopen’ waardevol was.
Het vraagt elk jaar wel wat van onze creativiteit
om dit te doen, temeer omdat we ook willen aansluiten bij het thema van Bredevoort Schittert.
Toen het thema ‘Holland op zijn best’ was orga-

Voorpagina: Ontwerp en foto Ben Lammers

niseerden wij bijvoorbeeld ‘Holland God’s talent’.
Door de jaren heen is het nu eigenlijk gegroeid
naar dat kleine meditatieve moment dat we
proberen te bieden tijdens dit lichtjesfeest.

Minitheater: De Lichtjesfeestfabriek
Dit jaar nodigt de Anders Dan Anders-commissie
iedereen uit voor een heus minitheater. Vanwege het 50-jarig Gondelvaart-Bredevoort Schittert jubileum is het thema ‘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 minitheater.
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.

NooTzaak en Parels tijdens Bredevoort Schittert
2017: ‘Wat zou er gebeuren als je jezelf wordt?’

3

Bredevoort schittert in en om de kerk
Tekst en foto’s: Joke Meynen

Als Protestantse Gemeente Bredevoort willen we niet aan de zijlijn staan.
Wij willen meedoen met hetgeen in Bredevoort leeft en ons steentje
bijdragen aan de Bredevoortse samenleving.
Bredevoort Schittert is een typisch voorbeeld van
samenwerking en gemeenschapszin, de ultieme
gelegenheid om ook als kerk aan te sluiten en
mee te doen.
Alle dagen/avonden stellen wij de St. Joriskerk
en ’t Koppelhuis beschikbaar aan de organisatie
van Bredevoort Schittert. Zij zorgen voor diverse
inloopconcerten, voorstellingen en exposities
en wij kleden de kerk en ’t Koppelhuis sfeervol
aan, voortbordurend op het actuele thema.
Maar op de zondagavond verzorgen we zelf het
programma in de kerk middels een speciale ADAdienst, een mooi voorbeeld van anticiperen op
hetgeen om ons heen gebeurt.
Ook met betrekking tot meer aardse zaken dragen
wij ons steentje bij. De activiteitencommissie, die
de kerstmarkt organiseert, zorgt ook voor een bijdrage aan Bredevoort Schittert met een cateringkraam en een gezellig terras. Er is gelegenheid om
bij ons binnen of buiten op het terras te genieten
van de consumpties, die wij maken en verkopen
ten bate van de kerk. We verkopen onder andere

koffie, thee, chocolademelk of een drankje met
natuurlijk koek en de befaamde arretjes
cake.
Dit jaar verkopen we ook broodjes rookworst en
-hamburger. Wij proberen iedere keer met de
catering aan te sluiten op het thema.
In ’t Koppelhuis is Helios onze vaste gast, met
een foto-expositie. In de voorkamer en de foyer
richten we zelf een expositie in, passend bij het
thema of we stellen de ruimte beschikbaar aan
exposanten of kunstenaars uit de omgeving. Dit
jaar exposeert Edith te Linde bij ons.
Het algemene thema is deze keer ‘Bredevoort
viert’. De St. Joriskerk jubileert al eeuwen als plek
voor christenen om het geloof in God en Christus
te vieren.
Wij nodigen u allen van harte uit om dit met
ons mee te vieren op 28, 29 en 30 september,
’s avonds vanaf 19.00 uur in het centrum van
Bredevoort.

Overdenking

De vier dimensies
Volgens de relativiteitstheorie van Einstein
staan ruimte en tijd niet los van elkaar, maar
zijn ze met elkaar verweven. Zo kennen wij
vier dimensies: drie ruimtelijke dimensies
van lengte breedte en hoogte en de vierde
dimensie van de tijd.

Ik vind het heel bijzonder dat er ook in de
Bijbel over vier dimensies gesproken wordt.
In de brief aan de gemeente van Efeze wordt
gesproken over de lengte en breedte, hoogte
en diepte van de liefde van God (Efeziërs
3:18). Dit is voor mij de betekenis van deze
woorden:
1. De lengte van Gods liefde, zover reikt ze dat
zij door de jaren van ons leven heen met
ons meegaat. Die liefde zal er altijd zijn.
Vanaf het begin tot aan het eind.
2. De breedte van Gods liefde, zo wijd is ze dat
zij heel ons leven omvat. Nooit kunnen wij
eraan ontsnappen of eraan voorbijgaan.
3. De hoogte van Gods liefde, zo hoog is zij
dat zij ons leven, met alles wat ons zorgen
baart overstijgt. We mogen ons erin opgenomen weten.
4. De diepte van Gods liefde, zo diep is zij
dat zij ook reikt tot in de diepten van ons
bestaan. Onder ons is de liefde van God als
de vaste grond onder ons bestaan. Nooit
kunnen wij dieper wegzinken. Altijd worden
wij opge- vangen en gedragen door Gods
liefde.
Geloven is aangeraakt zijn door die liefde van
God. Het is het besef dat er meer is dan alleen
het zichtbare en waarneembare. Dat er nog
een extra dimensie is, die van de verborgen
werkelijkheid van Gods alles omvattende
liefde. Het is de liefde van God die alles wat is
tot aanzijn heeft geroepen. Het is de scheppende kracht van Gods liefde die door alles
heen werkt en het leven draagt.
Het geloof weet dat er een grote liefde in het
spel is. Het universum is niet alleen maar ontstaan uit een toevallig proces. Het is ontstaan
en bestaat naar Gods bedoeling. Zo is ook ons
eigen bestaan geen toevallige speling van het
lot. De oorsprong en ook de bestemming van
ons leven ligt bij God, in Gods eeuwige liefde.
ds. W.H. Everts
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
website:
www.pkn-bredevoort.nl

Pastorale raad
Coby Navis, Tolhuisweg 8,
7121 MA Aalten,
tel. 0543-45 13 29
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl

Voorzitter
Bas Brezet,
Kerkstraat 14,
7126 AM Bredevoort,
tel. 0543-45 10 12
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
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

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

Collectes en giften
De collecte van 25 augustus in het Ambthuis
heeft € 48,95 opgebracht; de opbrengst is
bestemd voor de Stichting Maarten v.d. Weijden
Foundation. Via Alie Blekkink is een gift van
€ 25,00 ontvangen; dit bedrag is bestemd voor de
kerk.

Wij feliciteren

Huwelijk

Op 18 september viert mevr. J.H. Boom-Gijsbers,
Bleekwal 37 haar verjaardag; zij hoopt de leeftijd
van 96 jaar te bereiken.
Dhr. G.J. Eppink, Landstraat 30 is op 26 september jarig en hij wordt 83 jaar.
Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellige
dag gewenst met allen die u lief zijn.

Op 7 september zijn in het huwelijk getreden
Jochem Meulenbeek en Karin Navis. Het burgerlijk
huwelijk vond plaats in de tuin van St. Bernardus,
de inzegening van het huwelijk in de St. Joriskerk.
Johannes 2: 1-12 (bruiloft te Kana) was de trouwtekst. Wij wensen het bruidspaar veel geluk toe
voor de toekomst en dat de liefde mag blijven
stromen.
Ada Endeveld

Zieken
Dhr. Geurkink is nog steeds thuis. Zijn situatie is
licht verbeterd en hij kan genieten van de kleine
dingen.
Mevr. Pardijs verblijft in het hospice, nadat bij
haar een ernstige ziekte is geconstateerd.
We wensen hen beiden veel uithoudingsvermogen en sterkte toe. We wensen hun beide en
de mensen om hen heen veel sterkte toe.
Mevrouw Alies Kämink heeft een zware operatie
ondergaan in Nijmegen. Ze is nu thuis om te
herstellen en wacht op verdere behandeling. We
wensen haar en haar naasten alles goeds toe en
hoop en kracht voor de komende tijd.
Wij wensen zij die in het ziekenhuis of thuis die
veel tijd en oefening nodig hebben om beter te
worden, veel geduld toe.
De mensen die uitslagen van onderzoeken of
behandelingen of een operatie tegemoet zien,
wensen we veel moed toe.

Bij de komende diensten
Het nieuwe lied uit het Nieuwe Liedboek
is in september en oktober lied 932.

Foto: www.kleinkoor-shine.nl
Op 30 september komt het koor Shine met dirigent Ronald Kouwenhoven uit Rotterdam onze
dienst verluchtigen en verlichten. Ze zingen o.a.
Tebe Paiom en The Battle of Jericho (de strijd om
Jericho). Ze zijn hier een weekend en hebben hun
diensten aangeboden. We willen hen daar hartelijk voor bedanken.
‘s Avonds is er vanwege Bredevoort Schittert niet
echt een viering in de St. Joriskerk maar een alternatief dat een paar keer herhaald wordt. Elders in
dit blad kunt u daarover lezen.

Kring
De gesprekskring over een boek begint op 24
september in ’t Koppelhuis om 20.00 uur. We
bespreken dit seizoen de ‘Rebible’ van Inez van
Oord. Er is een vaste groep. Wil je meedoen, dan
kun je je aanmelden bij Ada Endeveld.
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Welkom vierjarigen
Tekst en foto’s: Jan Ebbers

Afgelopen zondag mochten wij drie kinderen van vier jaar welkom heten
in de kerk. Het zijn: Dhani, Chris en Joanne. Ze mochten een kaars
aansteken en ze werden toegezongen door de gemeente.

Aandacht voor Oeganda
Tekst en foto’s: Jan Ebbers

In samenwerking met de diaconie en de Joanne Foundation is er tijdens de
afgelopen diensten veel aandacht besteed aan projecten in Oeganda. Er
zijn al eerder putten geslagen en een medicijnkast gevuld, en nu was het
de beurt aan nieuwe latrines. Dit komt de hygiëne en de gezondheid van de
allerarmsten in Oeganda zeer ten goede. Gemeenteleden mogen hier wekelijks aan bijdragen.

‘Generaties voor Vrede!’
Deel verhalen van vrede tijdens
de vredesweek van 2018
Elke generatie heeft zijn of haar eigen verhaal in relatie tot
oorlog, geweld en vrede. Verhalen van onmacht, pijn en onmetelijk verdriet. Verhalen van hoop, moed en nieuwe toekomst.
Iedere generatie heeft zijn eigen uitdagingen het hoofd te

bieden en zoekt naar eigen wegen om in alle vrijheid vorm te
geven aan het verlangen naar vrede en recht. In deze Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties. Om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen op te trekken op de weg van vrede.
De verhalen staan afgedrukt op de pagina’s 8, 13 en 15.
Bron: vredesweek.nl/thema-2018
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Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk Bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op maandag dinsdag - donderdag vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bankrekening
Protestantse Kerk
SKG
NL74.FVLB.0635.8006.08
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123

College van Kerkmusici
Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
Mobiel 06-514 910 64
gerard@
wesselinkmakelaars.nl
Secretariaat
Hans te Winkel,
Vragenderweg 3A,
7121 RK Aalten
tel. 0543-45 15 72
hanstewinkel@gmail.com

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

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

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

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

Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Kosters:
Dick Wikkerink,
tel. 06-244 217 43
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
of: dickwikkerink@
hotmail.com
Theo Luiten,
tel. 06-532 66 215
e-mail:
theo.luiten@planet.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 0543-47 71 08
06-139 104 50
Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl
Protestantse
Bezoek Dienst
Banknummer
NL72.RABO.0300.2165.72
KerkBeeld
kerkbeeld@kerkvenster.nl

KerkBeeld

Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden
live uitgezonden via
KerkBeeld. Gemiste
diensten kunt u ook
bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl

Diaconie
Ludgerstraat 64, 7121 EM
Bankrek.nr:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
Geert Kobus,
Markerinkdijk 34, 7122 RK,
tel. 0543-45 20 26 /
06-207 521 80,
kobus.geert70@gmail.com
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat,
tevens voor vervoer
Willy Stronks-Sikking,
tel. 0543-47 40 05
Missionair en Diaconaal
Werk (MDW)
Bankrekeningnummer:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. MDW Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat
Kerkradio
Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
tel. 0543-47 54 50
Collectemunten
Elke eerste vrijdag van
de maand van 17.00 tot
18.30 uur in zaal 2 van de
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
te Aalten (hoofdingang)
Of via bestelformulier
via het Kerkelijk Bureau
Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl
Beamteam
beamteampknaalten@
gmail.com

Een nieuwe start
Beste gemeenteleden,
Na de zomer periode merk ik dat

verstuurd, zonder onze gemeente daarvan op de
hoogte te stellen. De datum voor de afscheidsdienst was vastgesteld op 30 september. Folkert
had gedacht dat wij hiervan op de hoogte waren,
maar door een misverstand had de kerkenraad
van Andel ons hiervan niet op de hoogte gesteld.
Kerkordelijk is het aan de nieuwe gemeente om
een datum van intrede te bepalen alleen is dit nu
niet meer terug te draaien.

bredevoort

iedereen weer langzamerhand in

het normale ritme komt. De scholen
zijn weer begonnen, de vakanties
zijn nagenoeg ten einde, er valt

gelukkig weer af en toe een regenbui,
en ook binnen onze kerk pakken we
onze werkzaamheden weer op. De
eerste vergaderingen hebben al weer
plaatsgevonden en we kijken weer uit
naar een nieuw kerkelijk jaar.
Als kerkenraad gingen we met een gerust hart op
vakantie. Vlak voor de zomer hadden we al vele
zaken afgerond en waren we ook dankbaar dat
ook de openstaande vacatures waren ingevuld.
Toch bleek maar weer dat onze kerk constant in
beweging is.
Jan Willem Hengeveld gaf ons te kennen dat er
een prachtige kans op zijn pad was gekomen, en
dat hij per 1 oktober afscheid neemt van onze
gemeente.
Dit hadden we niet zien aankomen. Wij als
kerkenraad vinden dit ontzettend jammer, heel
graag hadden wij hem nog als kerkelijk werker in
ons midden gehouden, maar wij kunnen volledig
achter zijn besluit staan. Het is altijd goed om je
hart te volgen.
Op voorhand willen we Jan Willem heel erg
bedanken voor zijn tomeloze inzet, passie en
gedrevenheid.
Ondanks dat hij nog maar een redelijk korte termijn bij ons werkzaam was, heeft hij veel voor
onze gemeente betekend, door zijn manier van
werken, vaak ontwapenend, maar ook prikkelend en voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën
en vormen van geloofsbeleving, is zijn werk van
grote waarde geweest. We zullen hem missen.
Op de startzondag van 23 september zullen wij
als gemeente afscheid nemen van Jan Willem en
is er gelegenheid om hem de hand te drukken.

Bevestigings- en intrededienst
van ds. Folkert de Jong
Na onze vakantie heb ik contact gehad met
Folkert over de datum van de intrededienst.

Intern had ik al overleg gehad met Riemer Faber
wat volgens het kerkrooster de beste datum was
om deze dienst te organiseren.
Wij hadden het voorstel om dit op 30 september
in de morgendienst in de Zuiderkerk te laten
plaatsvinden. Dit paste prima in het rooster en
hiervoor zouden we dan verder ook geen diensten
hoeven te verzetten.
Nu bleek na contact met Folkert dat de gemeente
in Andel, al direct na het aankondigen van zijn
vertrek, een datum voor de afscheidsdienst had
vastgesteld en de uitnodigingen hiervoor had

Dit feit zadelde ons wel met een klein probleem
op, kerkordelijk zou de intrede dienst één week na
de afscheidsdienst moeten plaatsvinden. Je kunt
hier niet van afwijken, alleen in zeer uitzonderlijke
situaties, bijvoorbeeld in geval van ziekte van de
predikant. Dat betekende dus dat de dienst plaats
zou moeten vinden op 7 oktober aanstaande.
Op 7 oktober is er een kinderdienst in het Kulturhus in Lintelo en is er tevens een dienst in de
Oosterkerk waar de nieuwe ambtdragers worden
bevestigd en er afscheid wordt genomen van de
ambtsdragers die hun taken neerleggen.
In de Zuiderkerk stond er ’s ochtends een LeFdienst ingepland. ’s Avonds is er ook nog een
muziekdienst in de Oude Helenakerk.
Tijdens de voorbereidende gesprekken had Folkert
tevens de wens geuit om de intrededienst in een
middagdienst te laten plaatsvinden. Dit vanwege
het feit dat zijn familie en vrienden door heel
Nederland wonen en een ochtenddienst dan vanwege de reistijd wel wat problematisch wordt.
Na overleg met de leden van de kleine kerkenraad
hebben wij het volgende besloten.
•D
 e kinderdienst in Lintelo zal gewoon doorgang
vinden, deze dienst kun je niet zomaar verzetten, aangezien hier leerkrachten en kinderen
van Basisschool de Klimop aan meewerken.
•D
 e dienst in de Oosterkerk voor het afscheid
en de bevestiging van de ambtsdragers zal
worden verzet naar zondag 30 september in de
Oosterkerk.
•D
 e LeF-dienst ’s ochtends in de Zuiderkerk
komt te vervallen.
•D
 e muziekdienst die ’s avonds zou worden
gehouden in de Oude Helenakerk is verschoven
naar 14 oktober.
Op 7 oktober zal in de Zuiderkerk in de middagdienst van 15.00 uur Folkert worden bevestigd als
onze nieuwe predikant. In de ochtend zal er dan
geen dienst zijn in de Oude Helenakerk, noch in
de Oosterkerk.
Voor de verdere invulling van deze bevestigingsen intrededienst zult u nog via KerkVenster op de
hoogte worden gebracht.
Wij nodigen u van harte uit voor deze dienst,
laten we Folkert, Thandi en Henrike een warm
welkom geven in onze prachtige gemeente.
Gerard Helmink

Ken je mij? - naar psalm 139
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Het lied ‘Ken je mij’ werd geschreven door Huub Oosterhuis en gezongen
door zijn dochter Trijntje. Het is een verwijzing naar de woorden van psalm 139
(‘Heer U kent mij, U doorgrondt mij’).
Psalm 139
1. Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2. u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
Trijntje Oosterhuis: Ken je mij?

Refrein:
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Net als de laatste jaren willen wij jullie weer
vragen om iets mee te nemen, iets te eten voor
jezelf en om te delen. Na de koffie en spelletjes kunnen we dan samen een soort maaltijd
gebruiken. Zijn jullie in voor een goed gesprek,
of wil je gewoon een fijne zondagochtend bij
elkaar zijn om samen ons geloof te belijden, en
het gesproken en gezongen woord aan te horen
en uit te dragen, desnoods voorzien van uw eigen
mening? De dienst begint om 10.00 uur en jullie
zijn van harte uitgenodigd.

Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
die aardig is, of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt
en niet voelt als ik,
niet koud en hooghartig

Refrein:
Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik

Refrein:
Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens
die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben

Presentatie KerkVenster
op de Startzondag
Door de organisatoren van de startzondag is
KerkVenster gevraagd om een presentatie te verzorgen over het werk dat KerkVenster verricht.
Het wordt een PowerPoint-presentatie over hoe
KerkVenster bestuurd en geleid wordt en welke
werkzaamheden er allemaal zijn om het blad 23
keer per jaar bij u als gemeentelid uiteindelijk te
kunnen bezorgen.
De presentatie wordt gehouden na de kerkdienst
in een van de zalen van de Zuiderkerk. Welke? Dat
wordt op de startzondag bekendgemaakt.
Uiteraard krijgt u ook gelegenheid om vragen
te stellen, opmerkingen te plaatsen of wensen
te uiten ten aanzien van de inhoud en/of de
opmaak van het blad.
We hopen velen van u te ontmoeten bij deze
presentatie.
bestuur en redactie KerkVenster

Refrein:
Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb,
geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,
door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?

Refrein

Wilt u het lied beluisteren?
Ga dan naar:
www.kerkvenster.nl/video

4. Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
5. U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
6. Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
7. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8. Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.
9. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10. ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
11. Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12. ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
13. U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15. Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
17. Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
18. ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.
19. God, breng de zondaars om,
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –
20. ze spreken kwaadaardig over u,
uw vijanden misbruiken uw naam.
21. Zou ik niet haten wie u haten, HEER,
niet verachten wie tegen u opstaan?
22. Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,
ze zijn mijn vijand geworden.
23. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
24. zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007
Nederlands Bijbelgenootschap
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Bij Startzondag 2018

Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen:
‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’
(Marcus 8:27b)

Jezus was vaak onderweg. Voor Hem was dit
een goede gelegenheid om gesprekken te
voeren. Wij hebben minder reistijd nodig om
ergens te komen en de manier waarop we
onderweg zijn leent zich helaas vaak moeilijk
voor goede gesprekken.
Onderweg in het openbaar vervoer of in het
vliegtuig zijn velen met hun ogen op een scherm
gericht, tegelijk afgeschermd van hun omgeving.
Ik hoorde iemand in dit verband terecht spreken
over ‘aandachtsvervuiling’. Het vereist daarom
veel geduld en creativiteit om onderweg met
iemand een gesprek aan te knopen. Misschien kan
het beste een wandeling georganiseerd worden.
Wandelen is reizen met de snelheid van je ziel,
waarbij je voldoende aandacht kunt hebben voor
je omgeving, je gesprekspartner en jezelf.

Het was Jezus zelf die onderweg het gesprek met
zijn leerlingen aanknoopte. Het was zijn initiatief om hen een vraag te stellen. Hij stelde een
open vraag, maar Hij hield wel de regie over het
gesprek vast. Daarin lijkt dit gesprek meer op
een pastoraal gesprek dan op een open gesprek
in een missionaire context. Bij het laatste is de
gelijkwaardigheid van de gesprekspartners en
hun inbreng van belang.
Ik heb de indruk dat Jezus doelbewust in een veilige context een vraag stelde over een geheim
waar Hij liever niet in het openbaar over sprak.
Ze waren nu bij de noordgrens van Israël in een
heidense omgeving en Jezus was alleen met
zijn leerlingen. Als je erop vertrouwt dat jouw
geheimen bij de ander(en) veilig zijn, dan nodigt
dat uit tot een dieper gesprek.
Jezus maakte het gesprek niet meteen persoon-

lijk. Eerst vroeg Hij naar wat de leerlingen gehoord
hadden van de mensen. Wie zeggen de mensen
dat Ik ben?
Een goed gesprek voeren is best lastig. Belangrijk is dat er vertrouwen is tussen degenen die
aan het gesprek deelnemen en dat er een veilige
omgeving is. Om het gesprek te beginnen is een
goede timing belangrijk. Als je mensen onderbreekt in hun bezigheden om hun aandacht op te
eisen zal het vaak niet werken. Om een gesprek
te beginnen is het handig om iets te zeggen of te
vragen over de omgeving waar je op dat moment
bent. Dat werkt verbindend.
Jezus begon met de vraag wat zijn leerlingen
gehoord hadden. Dat nodigde hen uit om antwoorden te geven.
Ds. Paul Blom
Bron: protestantsekerk.nl

‘Generaties voor Vrede!’

Vrede kun je leren
Ieder van ons heeft - wanneer hij of
zij met geweld geconfronteerd wordt,
door anderen wordt aangevallen en
geraakt - een keuze: terugslaan of je
pijn overstijgen en de ander de hand
reiken. En zo vicieuze cirkel van geweld
doorbreken.
In Srebrenica verloor Noura Efendic in 1995
haar man en zonen. Ze keerde na een aantal
jaar in vluchtelingenkampen te hebben geleefd
terug naar haar huis in de heuvels van Potocari,
omringd door – inmiddels – Servische buren. Ze
zegt daarover: ‘Ik heb met hen géén probleem,
ze zijn niet mijn vijanden. Ik ben terug gekomen
naar mijn oude stek, want we moeten sámen
verder.’
Vrede is een keuze dus. Je kunt er op elk moment
voor kiezen niet (meer) terug te slaan. Maar voor
die keuze is wijsheid, moed en doorzettingsvermogen nodig. Maar het goede nieuws is: vrede
kun je leren.
David van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg
schreven een boek met juist die titel Vrede kun
je leren. ‘We weten hoe we ons moeten voor
bereiden op oorlog, maar het is dringend nood
zakelijk ons te trainen in vrede’, zo zeggen de
schrijvers. Hun stelling is: vrede is een vaardigheid, een levensstijl.

Je moet eraan werken met dezelfde toewijding
waarmee je een nieuwe taal leert spreken, of leert
voetballen. Het vraagt om training en aandacht.
Vrede vraagt om discipline, zo zeggen zij, om te
leren leven met jezelf en met de ander.
Veel mensen pleiten daarom – net als bovenstaande schrijvers – voor meer vredeseducatie
op bijvoorbeeld scholen, waar kinderen sociale
vaardigheden leren (omgaan met conflicten) of
kennis opdoen over mensenrechten. Maar ook
mondiaal burgerschap: een houding van solidariteit en verantwoordelijkheid voor anderen in
de samen
leving en opkomen voor diegene die
onrecht wordt aangedaan.
Eén manier waarop mensen worden geïnspireerd
en aan het denken gezet over hun eigen handelen, is door betekenisvolle ontmoetingen met
mensen die zich actief inzetten voor vrede.
Mensen hebben rolmodellen nodig, inspirerende voorbeelden die laten zien hoe het anders
kan. Paride Taban, bisschop uit Zuid-Soedan en
partner van PAX, is zo’n rolmodel. Zijn woorden
van vrede gaan de hele wereld over nu hij één van
de Four Freedom Awards heeft gewonnen vanwege Kuron Peace Village, een vredesdorp dat is
opgezet met het doel de bevolking in die omgeving te verenigen en zo een voorbeeld te zijn in
Zuid-Soedan.
Jongere generaties laten zich vaak inspireren door
bijzondere personen binnen hun familie, in de
wereldgeschiedenis, of vanuit hun geloof. Oudere

generaties delen hun verhalen met jongeren, in
de hoop dat deze verhalen hen als gids kunnen
dienen. Zo steunen jongeren op de levenservaring
van ouderen – Len Munnik verbeeldt dit mooi in
zijn tekening.
Soms is het omgekeerde ook waar: dan opent de
energieke inzet van jongeren juist nieuwe wegen
en geeft nieuwe inspiratie om door te gaan op de
weg van vrede. Bij de jarenlange strijd tegen kernwapens, bijvoorbeeld, is dit het geval. En ook de
vele verhalen van kinderen die zijn genomineerd
voor de International Children’s Peace Prize laten
dit zien.

‘… Zij zullen de oorlog niet meer leren’
(Jesaja 2:4b)
Bron: vredesweek.nl/thema-2018
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Startzondag Bredevoort 2018

Hemel en aarde in de wildernis
Tekst en foto’s: Joke Meynen

Jezus en Elia trokken zich terug in de wildernis van de woestijn, de kanunniken van
De Moderne Devotie trokken zich terug in de wildernis van klooster ’t Schaer
om tot bezinning te komen en te zoeken naar God.
Op zondagmorgen 9 september 2018 trok een
groep Brevoortsen, RK en PGB, naar Kloosterdijk
22 om zich in de voetsporen van de kanunniken
te begeven naar de natuur van ’t Kloosterbos,
voor bezinning, ontmoeting met God en elkaar.
We werden verwelkomd door de klanken van
Mellow Brass, bloasmuziek op die zondagmorgen.
De belangstelling was groot en de deel te klein.
Daarom werden de enddeuren zover mogelijk
opengezet, zodat alle aanwezigen de korte dienst
konden meevieren.
Ada Endeveld en Angelita Hunting gingen ons
voor en diepten het thema verder uit aan de

hand van 1 Koningen 19: 3-13, het verhaal over
Elia in de woestijn. De jeugd ging het bos in op
ontdekkings-speurtocht.
Na de dienst gingen we per huifkar of te voet
’t Kloosterbos in om te genieten van stilte en de
schoonheid van de ‘wildernis’.
Hans de Graaf en Jos Wessels gaven op diverse
plekken uitleg over het kloosterleven op de rand
van deze stuwwal.
Het weer werkte mee en zo genoten we van
een heerlijke startzondag voor beide kerken van
Bredevoort.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

September
Vrijdag
Zaterdag

14
15

Marcus 8:27–9:1
Marcus 9:2-13

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

16
17
18
19
20

Marcus 9:14-29
Rechters 7:1-12
Rechters 7:13–8:3
Rechters 8:4-21
Rechters 8:22-32

Vrijdag
Zaterdag

21
22

Deuteronomium 12:1-12
Deuteronomium 12:13-28

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

23
24
25
26
27
28

Deuteronomium 12:29–13:6
Deuteronomium 13:7-19
Rechters 8:33–9:21
Rechters 9:22-49
Rechters 9:50–10:5
Marcus 9:30-41

Stegemanhof, Aalten

St. Joriskerk op de Markt

Stegemanhof

Zondag 16 september
Vredeszondag

Zaterdag 15 september
19.00 uur: dhr. Maarsingh

09.30 uur	ds. H. Wassink- Pluimers,
Winterswijk
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Dieneke Cornelissen

Zaterdag 22 september
19.00 uur: dhr. Veldboom

Beth San

Zondag 23 september

Zaterdag 15 september
19.00 uur: ds. Faber

09.30 uur
ds. W. Bisschop, Breda
Collecte:		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Lenny Woerts

Zaterdag 22 september
19.00 uur: dhr. De Graaf

Doopdiensten

Bloemengroet

Bij de diensten Aalten

Generaties voor vrede

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).
2 december

Vredesweek 2018
Van 16 tot 23 september is het de jaarlijkse
Vredesweek. Dit jaar is het thema: ‘Generaties
voor vrede’. Het lijkt in onze wereld haast vanzelfsprekend dat oorlog, haat en geweld van de
ene generatie op de andere worden doorgegeven. Oude vetes worden levend gehouden, vergeten leed wordt gereanimeerd. Mensen worden
gebruikt als kanonnenvlees, tot seksslaaf of kindsoldaat gemaakt en na gebruik afgedankt en
gedumpt.

Zuiderkerk ds. H.J. Zeldenrijk
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- fam. Graven, Admiraal de Ruyterstraat 31
- mevr. Prins, Koeweide 110

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

Kindernevendienst (4-12 jaar)
Elke zondagochtend zowel
in Aalten als in Bredevoort.
In de Jeugdraad van Aalten is besloten
dat er tijdens een kinderdienst geen
kindernevendienst in de andere kerk is.

Collectes en giften
Overzicht collectes augustus 2018
05-08 D
 iaconie
Kerk
12-08 Z
 omerzending
Kerk
15-07 O
 rgelfonds
Diaconie
22-07 D
 iaconie
Kerk

€ 557,38
€ 474,90
€ 773,37
€ 600,18
€ 472,74
€ 549,13
€ 626,92
€ 489,64

Giften
Via kerkelijk bureau voor
vluchtelingen Syrië
Via kerkelijk bureau voor
Syrische kinderen
Via de Rabobank diaconie
ontvangen voor Lombok
Via de webshop voor KerkBeeld

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€ 120,00
€ 75,00
€
€

25,50,-

In de Schrift horen we echter ook een ander
verhaal. Jawel, ook daar staan verhalen in van
geweld en vijandsbeelden. Amalek en Haman zijn
spreekwoordelijk geworden voor de vijand die je
in de rug aanvalt. Maar er is ook een tegengeluid:
van God die ons steeds weer een nieuwe kans
geeft, die het elke generatie weer met ons wil proberen. Verhalen over de verwachting en de hoop
dat er eens een tijd zal komen, waarin wij elkaar
dragen en gehoor geven aan de oproep tot vrede
en gerechtigheid.
Op zondagavond 16 september willen we in de
oecumenische viering in de Oosterkerk daar
aandacht aan geven. U bent van harte welkom.
De viering begint om 19.00 uur. Voorgangers zijn
mevr. Gerda van Netten, drs. Gerrie Zemmelink en
pastor Jos Droste.
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 16 september
Vredeszondag

Zondag 16 september
Vredeszondag

Zondag 16 september
Vredeszondag

Zondag 23 september
Startzondag

Zondag 23 september
Startzondag

Dienst in de Oosterkerk

Dienst in de Zuiderkerk

Dienst in de Oosterkerk

10.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk en
dhr. J.W. Hengeveld
m.m.v. Cantorij en A-company
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

09.30 uur:
ds. R. Faber
collecte: 		
Vredesweek
uitgangscollecte: Kerk
19.00 uur: 	drs. Gerrie Zemmelink, pastor
Jos Droste , mevr. Gerda van
Netten - Oecumenische dienst
collecte: 		
Vredesweek
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 23 september
Startzondag
Dienst in de Zuiderkerk

Een goed gesprek
is het thema van de Startzondag op 23 september
Wat is een goed gesprek? Is dat als je jouw eigen
verhaal kwijt kunt of is dat wanneer je tot een
gezamenlijke conclusie bent gekomen? Soms kun
je ook een tevreden gevoel overhouden wanneer
je alleen het luisterend oor bent en de ander een
verhaal heeft verteld. De mooiste gesprekken
kunnen ontstaan als je met iemand aan het
praten bent die je al vaak twee banken voor je
hebt zien zitten maar waarvan je nooit ècht wist
wie het was.
Startzondag staat elk jaar in het teken van
mensen ontmoeten, het thema van dit jaar
onderstreept het nog eens, we willen het begin
vieren, samen met de vrijwilligers die aan het
begin van dit jaar in zijn voor een goed gesprek.
Naar elkaar luisteren en met elkaar praten kan
ook betekenen dat besluiten, meningen en ideeën
kunnen veranderen. Jongeren kunnen in een
‘goed gesprek’ soms vertellen over de invloed
van keuzes die ze (moeten) maken en dat ze vaak
twijfelen, en dat kan. Twijfel is een vorm van open
nieuwsgierigheid, en je bent nooit te oud om te
leren van elkaar.
Net als de laatste jaren willen wij jullie weer
vragen om iets mee te nemen, iets te eten voor
jezelf en om te delen. Na de koffie en spelletjes kunnen we dan samen een soort maaltijd
gebruiken.
Zijn jullie in voor een goed gesprek, of wil je
gewoon een fijne zondagochtend bij elkaar
zijn om samen ons geloof te belijden, en het

gesproken en gezongen woord aan te horen en
uit te dragen, desnoods voorzien van je eigen
mening?
De dienst begint om 10.00 uur en jullie zijn van
harte uitgenodigd.
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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

15 sep	mevr. G.C. Oldenhave-Lensink
Ludgerstraat 19/08, 7121 EG
15 sep	dhr. K. Kremer
Bredevoortsestraatweg 107, 7121 BE
16 sep	dhr. P. Sanders
Manschotplein 32, 7121 BM
17 sep	dhr. G.E. Hoftiezer
Kiefteweg 9, 7121 LX
17 sep	mevr. G.W. Vervelde-Testerink
Koopmanstraat 57, 7121 VS
17 sep	mevr. J.G. de Haan-Bijl
Berkenhovestraat 44, 7122 ZZ
18 sep	mevr. H.E.W. van Eerden-Scharpert
Middelkampweg 5, 7122 JK
19 sep	mevr. D.B. ten Brinke-Beernink
Koeweide 114, 7121 EK
19 sep	dhr. A.G. Kemink
‘t Smees 1, 7121 CB
20 sep	mevr. A.J. Houwer-Hoens
Pasdijk 8, 7122 NT
20 sep	mevr. E.A. Heersink-ter Maat
Grote Maote 56, 7123 CE
20 sep	mevr. A.G. Ebbers-Helmink
Tubantenstraat 92, 7122 CT
21 sep	dhr. J.H. Wamelink
Varsseveldsestraatweg 106/A, 7122 NM
23 sep	mevr. B.W. Arentsen-Assink
Pasopweg 2/B, 7122 PD
23 sep	dhr. A.D.J. ter Haar
Frankenstraat 83/06, 7122 ZS
23 sep	mevr. H.A. Koskamp-Stronks
Bruninkweg 3, 7122 PM
24 sep	mevr. W.J.G. Rutgers-te Voortwis
Frankenstraat 91/05, 7122 ZS
24 sep	dhr. D.A. Graven
Ludgerstraat 35/01, 7121 EG
25 sep	mevr. J. Weijnman - Blokhuis
Ludgerstraat 29/05, 7121 EG
25 sep	mevr. H.J. Klein Wolterink-Wijnveen
Kruisdijk 2/A, 7122 LL
25 sep	mevr. H.H. Bosman-Boerema
Geurdenstraat 46, 7122 CG
25 sep	mevr. J.W. Vaags-Duenk
Ludgerstraat 31/01, 7121 EG
26 sep	mevr. G.A. Rougoor-Hartemink
Molenstraat 5, 7122 ZW
26 sep	mevr. H.J. Wikkerink-Kremer
Tubantenstraat 9, 7122 CN
26 sep	dhr. W.D. Ottevanger
Hoge Veld 1/A, 7122 ZL
26 sep	dhr. J.W. Navis
Halteweg 42, 7122 MC
27 sep	dhr. J.G. Vrieze
Dinxperlosestraatweg 89, 7122 AH
28 sep	mevr. H.W. Vreeman-Lammers
Ludgerstraat 19/01, 7121 EG
28 sep	dhr. A.A.J. Driessen
Keizersweg 73, 7121 GN
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

haar werk in wijk Lintelo. Netty, we willen je van
harte welkom heten in onze wijk en we hopen dat
je je ook in Barlo-Dale snel thuis zult voelen en
hier met vreugde werkzaam zult kunnen zijn.

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

ds. Wilma Onderwaater

ds. Wilma
Onderwaater

ds. Wim Everts

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

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

Zieken

Overlijden

In het MST in Enschede verblijft:
mevr. E. Breuker-Ristjouw, de Hare 13.
In het SKB in Winterswijk verblijft:
dhr. W. Eppink, Ludgerstraat 15-5.
We leven mee met allen die met ziekte te maken
hebben en we wensen hen heel veel sterkte toe!

Na een korte ziekteperiode is op 1 september dhr.
Johan Prinsen (Hendrik Johan) overleden. Nog
maar kortgeleden waren hij en zijn vrouw van
de Kreeft naar het Manschotplein 83 verhuisd.
Johan is 81 jaar geworden. De afscheidsdienst en
de crematie hebben plaatsgevonden op vrijdag
7 september.
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zullen hem
erg missen. We wensen hen heel veel sterkte toe
en Gods kracht en nabijheid in deze moeilijke tijd.
Verderop in KerkVenster is een in memoriam
opgenomen.

Middag voor bezoekmedewerkers
Op zaterdag 1 september hielden we onze jaarlijkse bijeenkomst voor bezoekmedewerkers uit
onze wijk. Er was een mooie fietstocht georganiseerd en de middag werd afgesloten met een
eenvoudig buffet. Het was heel gezellig en het
was ook schitterend weer (zie ook de foto’s op
pagina 16). De organisatoren Leis Lensink en
Jan Veldboom worden heel erg bedankt voor hun
inzet! Het is heel fijn om elkaar zo te ontmoeten
aan het begin van een nieuw seizoen van kerkelijk
werk. Het is een blijk van dank aan onze bezoekmedewerkers voor het bezoekwerk in onze wijk.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

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

Algemeen
In het vorige nummer van KerkVenster hebt u
al kunnen lezen hoe het pastoraat voor wijkdeel
Barlo zal worden ingevuld.
In deze maand nemen we afscheid van drs.
Gerrie Zemmelink. Een jaar lang heeft ze invulling
gegeven aan het pastorale werk in Barlo. Ik heb
haar leren kennen als een betrokken en enthousiaste collega met wie je goed kunt samenwerken
en op wie je niet tevergeefs een beroep kon doen.
Gerrie, ook via deze weg willen wij jou als wijk
hartelijk bedanken voor de manier waarop je het
pastorale werk hebt verricht.
We wensen je voor de toekomst Gods zegen
toe en plezier bij het vervullen van al je andere
werkzaamheden.
Het is mooi dat mevr. Netty Hengeveld het pastorale werk in Barlo zal oppakken. Daarmee is er
een definitieve invulling gekomen voor het pasto
raat in wijkdeel Barlo. Netty kennen we al van

Zieken
Dhr. Jentink, Manschotplein 27, is momenteel
in Pronsweide opgenomen voor verder herstel.
We hopen dat u spoedig naar huis zult kunnen
terugkeren.
Mevr. Breukelaar-Freriks, Herenstraat 1a, is na een
tijdelijk verblijf in de Stegemanhof weer thuis in
haar eigen woning.
In de afgelopen weken hebben meerdere
wijkleden een periode in het ziekenhuis door
gebracht. We wensen u en uw familie, sterkte en
een zegen over een verder herstel.

Verhuizing
Mevr. Mengers-Eppink, Manschotplein 49, is verhuisd naar Bredevoort, waar zij een plaats in het
Ambthuis heeft gekregen, appartement 29.
Ook mevr. Te Lindert-Schutte, Acaciastraat 6, is
verhuisd. Zij heeft een plaats in de Stegemanhof
gekregen; appartement 33.
We hopen dat u beiden snel zult wennen in uw
nieuwe appartement en dat u zich hier thuis zult
gaan voelen.

Bezoekmedewerkers
Jan en Greetje van Eerden, Hofstedeweg 2a,
stoppen met hun werk als bezoekmedewerkers
in sectie 9c. Jan en Greetje, we willen jullie hartelijk bedanken voor het werk dat jullie in onze wijk
hebben gedaan.
Het is fijn om te kunnen vertellen dat er een
opvolger is gevonden die het werk van Jan en
Greetje wil overnemen. Gerda Hoftijzer, Juliana
straat 23, wordt de nieuwe bezoekmedewerker.
Gerda, we hopen dat je met plezier en zegen werkzaam mag zijn. Onder sectie 9c vallen de adressen
aan de Patrimoniumstraat en de Lankhofstraat.
Met vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater
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Netty Hengeveld

Netty Hengeveld

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

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

Geboorte
	In liefde ontvangen
met vreugde verwacht
ons diepst verlangen
is in vervulling gebracht!
Met deze veelzeggende woorden werd de
geboorte van Jinthe aangekondigd. Marco en
Nellie Heusinkveld (Knibbelweide 8), wij wensen
jullie veel geluk met jullie dochter!

Zieken
In Pronsweide, op de afdeling Gelresland, is tijde
lijk opgenomen mevr. Vreeman-ten Have, Prinsen
straat 1F. We wensen haar na haar valpartij een
voorspoedig herstel toe.
Een hartelijke groet van
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

Zieken
Hans Luijmes, Trompstraat 87, mocht weer thuis
komen uit het ziekenhuis in Enschede. We wensen
hem sterkte en een voorspoedig herstel toe!
Riemer Faber
Ds. Zeldenrijk is nog met vakantie.

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

ds. Riemer Faber

Het is deze week Vredesweek. Onlangs vond ik
in een poëziebundel een prachtig gedicht dat
geschreven is door een kind uit groep zes:
	ik schrijf een zoen
aan alle soldaten
dan kunnen ze zich
met liefde bewapenen
ik schrijf een bloem
aan alle wereldleiders
zodat ze kunnen regeren
met een warm hart
ik schrijf een zonnestraal
over de hele wereld
omdat we voor het leed van onze buur
onze ogen niet zouden sluiten
ik schrijf mijn stralende lach
naar iedereen
omdat we in vriendschap
zouden samenleven
ik schrijf je mijn droom
van vrede en vriendschap
en hoop
dat jij
die droom
met mij wilt
delen.
Renaat Beauprez
Ik wens u allen en deze wereld vrede toe!
Een hartelijke groet van
Netty Hengeveld

Bevestigingsdienst Oosterkerk
30 september 2018

Wijk IJzerlo

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

Overleden
Op 3 september is overleden Jan Timmerman,
Kruisdijk 19. Hij werd 67 jaar en laat vrouw, kinderen en kleinkinderen na.
Op 5 september is overleden Aleida Hendrika
(Alie) Ebbers-Wassink, Ludgerstraat 27-05. Zij
werd 91 jaar en laat twee dochters en hun echtgenoten na.
We wensen de nabestaanden sterkte en Gods
nabijheid toe in het verdriet en gemis.

Zieken
Bea Hoftijzer, Rengelinkweg 4a, heeft in het ziekenhuis in Winterswijk een operatie ondergaan. We
wensen haar sterkte toe in de komende tijd.
Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
Riemer Faber

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

Nieuwe ambtsdragers:
Ouderling:	
Henk Westerveld, Welinkweg 21
Dick Jansen, Singelweg 15

Ouderling-Kerkrentmeester:	
Berjo van Eerden, Markerinkdijk 14
Aftredende ambtsdragers:
Harm Winkelhorst, ’t Slaa 74
André Klein Wolterink, Schooldijk 9
Dick Stronks, Neethweg 2
Rieke Aalbers, Akkermateweg 7
Harm Hoftiezer, Nijverheidsweg 119

Ouderling-Kerkrentmeester
Ouderling-Kerkrentmeester
Ouderling-Kerkrentmeester
Ouderling
Ouderling
(gestopt per mei 2018)
Sylvia Hoftiezer-Essing, Nijverheidsweg 119 Ouderling
(gestopt per mei 2018)
Niek Roedema, Andromeda 18
Diaken
Ineke Fukkink, Heuvelweg 4A
Diaken
Hannie Gussinklo, de Kraaienboom 5
Diaken
Jan Hoftijzer, Beeklaan 30
Diaken

Jan van Eerden, Hofstedeweg 2A
Harm Hoftiezer, Nijverheidsweg 119

Jeugdouderling:	
Ilse Heusinkveld, Driessenshof 34
Tanja Swijtink, ’t Slaa 51A

Diaken:	
Peter ter Haar, Sondernweg 15

Janette Postma, ’t Slaa 32
Ineke Kraaijenbrink, Haartsestraat 80
Jolanda Wevers, Dinxperlosestraatweg 47

- Harm Hoftiezer wordt voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.
- Jan van Schijndel blijft Ouderling en wordt voorzitter van de wijk IJzerlo.
- Dick Jansen wordt scriba van de Kerkenraad.
- Peter ter Haar wordt scriba van de Diaconie.
- Geert Kobus wordt voorzitter van de Diaconie.
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In memoriam
Hendrik Johan
Prinsen

Jan Timmerman

~ Johan~

Aleida Hendrika
Ebbers-Wassink
- Alie -

geboren
15 september 1936
overleden
1 september 2018

geboren
9 juni 1951
overleden
3 september 2018

geboren
9 september 1926
overleden
5 september 2018

Met drie broers en een zusje geboren op de boerderij De Lechterd aan de Velsdijk. De jeugdjaren
tijdens de oorlog doorgebracht, zonder dat wij als
kinderen het merkten. Na de lagere school een
paar jaar mulo en toen door naar de landbouwschool. Daarna bij mijn ouders op de boerderij
werken.
Mijn grote hobby was de jacht en alles wat
daarmee samenhing. Wat geeft er nog meer
vreugde als men een paar hazen ziet rennen in
een weiland, een houtduif hoort koeren of als
een vlinder op je arm gaat zitten; dat is Gods
schepping!
In 1963 trouwden Henny en ik en kregen we vier
kinderen en later acht kleinkinderen. We hebben
een sterke familieband.
Om gezondheidsredenen de koeien in de tachtiger jaren weggedaan en met de varkens nog
een tijd doorgegaan.
In 2005 de boerderij verkocht en zijn toen naar de
Kreeft verhuisd. We hebben hier 13 jaar gewoond
met heel veel plezier. Dit voorjaar het huis aan de
Kreeft verkocht en op Manschotplein 83 komen
wonen. Dit is de mooiste plek in Aalten.
Henny, kinderen en kleinkinderen bedankt voor
alles wat jullie voor mij hebben gedaan.

Jan Timmerman werd op 9 juni 1951 geboren
in Ommen. Op achtjarige leeftijd verhuisde het
gezin naar Aalten waar zijn vader, eveneens Jan,
bij slagerij Odolfie werkzaam was.
Jan is op jonge leeftijd als hulp op de vrachtwagen begonnen en is tot de sluiting van
eerder TPT en later Sonoco in 2008 daar werkzaam geweest, waarvan het grootste deel als
vrachtwagenchauffeur.
Hij is vele jaren lid en fanatiek voetballer geweest
bij AZSV en is na 25 jaar lidmaatschap gestopt
om op latere leeftijd terug te komen als leider
van o.a. de B3. Hij zag het altijd als de uitdaging
en de sport om met de diverse samenstellingen
van deze elftallen leuk voetbal te kunnen spelen
waarbij iedereen aan bod kwam. ‘Het mos wal
leuk blieven veur iederene!’
Hij was een grote man met een stem als een
klok. Iedereen die wilde weten waar Jan was ging
gewoon op het geluid af. Jan heeft in zijn jonge
jaren eerst bij het jeugdkoor en later nog een
aantal jaren bij het IJzerlo’s koor gezongen en is
daar vanwege de lange dagen op de vrachtwagen
uiteindelijk mee gestopt.
Jan was een markant figuur die altijd wel te
porren was voor een praatje en zijn omgeving
voorzag van gevraagd en ongevraagd commentaar. Dit merkten ook de passagiers die op
maandag met de buurtbus gingen. Elke maandag
reed Jan de buurtbus tussen Aalten en Varsseveld. Hij was altijd benieuwd welke passagiers hij
in zijn bus had zitten, waar ze heen moesten en
probeerde ze ook tijdig op hun bestemming te
krijgen. Hij had er een sport van gemaakt om te
raden waar mensen vandaan kwamen. Vaak wist
hij na een kort gesprekje redelijk nauwkeurig te
plaatsen uit welke regio of dorp iemand kwam.
In februari is het vierde kleinkind geboren, elke
woensdag waren de kleinkinderen bij opa en
oma. Er is geen opa die zulke mooie kleinkinderen
had als Jan.
Tekenend voor Jan: af en toe bracht hij bekenden
of buren weg. Zo ook een keer een buurvrouw
voor een artsenbezoek. Zoals dat gaat in een
wachtkamer ging iedereen zwijgend zitten en Jan
dacht: dit gaat nog een lang uur worden zo. Hij
besloot een praatje te gaan maken met een van
de andere wachtenden, in het Achterhoeks uiteraard, en aan het eind vroeg een van de wachtenden: ‘Kunt u niet eens vaker langskomen?’
‘Dat wet ik neet, hoezo, waorumme?’ ‘Nou, dat
vind ik zo gezellig!’ Jan antwoordde: ‘Daor he’j
mi-j toch neet veur neudig! I-j hoeft hier neet te
gaon zitten zwiegen, dat ku’j ook gewoon zelf
doon!’
We zullen Jan herinneren als een eigen
zinnige
man die reuring bracht met zijn grapjes en
aanwezigheid.
De familie

Alie is in Voorst geboren, dichtbij Zutphen. Ze
hadden thuis een boerderij. Ze waren thuis met
zeven kinderen. Alie had vijf broers en één zus.
Omdat zij dicht bij de IJsselbrug woonden, was
het in de oorlogstijd ook best spannend voor het
gezin. Er werd zwaar gevochten. Het heeft een
diepe indruk achtergelaten.
Ze leerde Derk Groot Nibbelink kennen. Hij kwam
uit Sinderen en na hun trouwen zijn ze ook in
Sinderen gaan wonen. Ze kregen twee kinderen:
Diny en Rita. Daar waren ze heel gelukkig mee.
Respect hebben voor de ander vond ze heel
belangrijk. Je moest mensen waarderen om
hun mens-zijn ongeacht hun overtuiging. Beide
waren heel ruimdenkend. Ze hadden ook heel
veel voor een ander over. Toen er ergens brand
was geweest hebben ze het betrokken gezin heel
gastvrij in huis gehaald.
Alie hield van de natuur. Zij had oog voor de
kleine dingen. Een typerende uitdrukking van
haar was ook: het zijn de kleine dingen die het
doen. Alie mocht graag in de tuin werken.
Een moeilijke tijd brak voor hen aan toen Derk
ziek werd en op 50-jarige leeftijd kwam te overlijden. Na een aantal jaren leerde ze Jan Ebbers
kennen. Hij was weduwnaar. Na hun huwelijk
gingen ze wonen aan de Romienendiek. Voor de
kinderen was hij ome Jan. Maar hij beschouwde
ze als zijn eigen kinderen. Ook hij had net als
Derk en Alie de gave om anderen waardigheid te
geven.
Toen ze beiden ouder werden zijn ze verhuisd naar
de Bredevoortsestraatweg. Jan kwam in 2006 te
overlijden. Dat betekende voor haar opnieuw een
groot verdriet. Een tijdje na zijn overlijden verhuisde ze naar de Akkermanshof. Haar kinderen
hebben toen ook heel veel voor haar gedaan. Dat
verwachtte ze ook wel van hen.
Een jaar geleden verhuisde ze naar Beth San. Het
was heel fijn dat er daar voor haar een plekje was.
Ze werd ook weer wat actiever en deed mee aan
de activiteiten en ging naar de Welfare. Breien
en borduren deed ze heel graag. Ze mocht graag
buiten zijn. Even wandelen.
Ze was dankbaar voor het leven dat ze gehad
heeft. Ze zei dat ze goede ouders heeft gehad
en twee goede huwelijken. Ze had ook goede
kinderen die veel voor haar betekend hebben.
In dankbaarheid hebben wij haar herdacht. In
de dankdienst voor haar leven hebben we troost
gezocht bij deze woorden uit Deuteronomium 33:
‘De eeuwige God is u een woning en onder u zijn
eeuwige armen.’
Wim Everts

Deze woorden zijn door Johan zelf geschreven.
Vrijdag 25 mei: ‘papa hef een hersentumor’,
Er volgden verschillende onderzoeken en Johan
blijkt ernstig ziek te zijn.
Ondertussen moest er ook nog verhuisd worden,
van de Kreeft naar Manschotplein, ‘een mooi
plekje waar wij fijn kunnen wonen’.
Johan vond het moeilijk de regie uit handen te
geven, maar op de dag van verhuizen zat hij mooi
tussen de verhuisdozen naar een voetbalwedstrijd
te kijken.
Begin augustus kon Johan met de bestraling
beginnen, ‘Ik gao d’r veur’ zei hij. Maar na twee
bestralingen moest Johan het opgeven en de arts
zei, dat hij niets meer voor Johan kon doen.
Vanuit het ziekenhuis is Johan naar het hospice
gegaan. Wat heeft hij daar genoten van het lekkere eten dat speciaal voor hem gekookt werd,
en van de slagroomtaart die we voor hem meebrachten. Door zijn humor had hij een warme
band met de vrijwilligers en hij maakte ze dan
ook vaak aan het lachen.
Johans krachten namen af na deze middag en hij
is op zaterdag 1 september overleden.
Johan, wij zullen net als jij, alles van de positieve
kant bekijken en wij zullen jouw humor meenemen in ons verdere leven.
Henny, kinderen en kleinkinderen
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Burgemeester Stapelkamp spreekt
voor donateurs Aaltense Synagoge
Een van de doelstellingen van de Stichting
Vrienden van de Aaltense Synagoge is het
doorvertellen van de verhalen over het lot van
de Joden in de tijd van de Duitse bezetting
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Om die reden zijn ook in Aalten de afgelopen jaren Stolpersteine gelegd voor
de huizen waarin Joodse families gewoond hebben.
In de afgelopen zomer is als afsluiting van dit project een boekje verschenen
onder de titel ‘Ook zij waren Aaltenaren’, met een routebeschrijving langs
deze gedenksteentjes. Behalve kaartjes bevat dit boekje ook bij elke plek een
kort overzicht van de herdachte personen, een beschrijving van hun leven,
hun familierelaties en de afloop van hun leven in de vernietigingskampen.
Het mooi vormgegeven boekje is verkrijgbaar bij de balie van de VVV en
tijdens openingstijden ook in de synagoge.
Maar niet alleen in Aalten zijn werkgroepen met deze geschiedenissen bezig
geweest. Ook in Rotterdam is onderzoek gedaan naar het lot van Joodse
inwoners. Over de gebeurtenissen in het stadsdeel Hilligersberg is een publicatie verschenen van de heer Anton Stapelkamp, die nu burgemeester van
Aalten is, maar destijds werkzaam was in Rotterdam. Al direct na zijn installatie in onze gemeente toonde hij grote interesse in de Aaltense synagoge
en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap. Hij verklaarde zich dan ook
meteen bereid om over zijn onderzoek in Rotterdam te vertellen tijdens de
donateursavond van de stichting Vrienden van de Aaltense synagoge.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden de Salon van de Hofnar, Polstraat 7,
op dinsdag 25 september a.s., aanvang 20.00 uur. Behalve de donateurs zijn
ook andere belangstellenden van harte welkom. De toegang is vrij, wel wordt
er bij de uitgang om een vrije gift gevraagd ten behoeve van het werk van
de stichting.

‘Generaties voor Vrede!’

Oorlog als erfenis
Oorlog maakt geen onderscheid tussen generaties. Oorlog raakt iederéén en drukt zo een
stempel op een gehele bevolking, jong en oud.
Degenen die in zo’n situatie moeten zien te overleven en de ergste dingen meemaken, krijgen veel
te verwerken. Een ieder doet dat op zijn eigen
manier.
Traumaverwerking gaat bij kinderen anders dan
bij volwassenen. Maar ook navolgende generaties
blijken de gevolgen van de oorlog via hun ouders
en grootouders mee te dragen. Dit horen we van
kleinkinderen van Joodse oorlogsslachtoffers. Het
Memorial Center in Srebrenica laat dit zien. En
ook de komst van vluchtelingen in ons midden
confronteert ons hiermee. Het delen van verhalen
kan bijdragen aan de verwerking van het verleden
en de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid.
Van oudsher kennen we verhalen van onrecht en
strijd, bijvoorbeeld in de Bijbel. Daarin zien we de
mens worstelen met zichzelf, met zijn medemens

en met God. Steeds waar het verlangen naar
vrede en harmonie geschonden wordt, komt de
mens in opstand, gaat op zoek naar zijn of haar
eigen rol om te komen tot een meer rechtvaardige wereld. Uiteindelijk vertellen deze verhalen
over de zoektocht naar waarheid en redding en
de verantwoordelijkheid van de mens om heel te
maken wat gebroken is.
De bevrijding is vaak onverwacht en wordt nogal
eens gevonden in de innerlijke verandering van de
strijder zelf.
De verhalen van PAX beginnen vaak bij mensen in
oorlogssituaties van wie veel wordt gevraagd. Er
zijn geen gemakkelijke antwoorden. Maar de verhalen bieden ruimte om vragen, woede en angst
maar ook hoop een plek te geven, als rituelen
voor de ziel. Het PAX-programma Dealing with the
Past, waar onder meer het Srebrenica-programma
onderdeel van is, gaat over die verhalen. Het programma biedt ruimte aan de slachtoffers om hun

verhalen te vertellen aan de eigen én volgende
generaties. Zo wordt recht gedaan aan de gebeurtenissen (waarheid). Zo worden verantwoordelijkheden op de juiste plaats neergelegd, zodat ieder
krijgt wat hem toekomt (recht).
Tenslotte bieden de verhalen ruimte voor de verwerking van.
Bron: vredesweek.nl/thema-2018
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Uw Muziek

Gast in de kerk
Tekst en foto: Arnold Arentsen
Drie dames kijken me aan alsof ze iets kwijt
willen bij het verlaten van de kerk. Ik vraag hen
of ze de kerk mooi vinden, waarop de eerste
dame antwoordt, dat ze wel vaker in deze kerk
is geweest. Ze heet Josta Reijnen-Somsen en
woont in Möriken Zwitserland, dat ligt tussen
Bazel en Zürich. Ze heeft twee vriendinnen
meegenomen uit Zwitserland en vertoeft in
een eigen zomerhuis dat ze in Aalten bezit.
Josta was al eerder in deze kerk, onder andere
met de reünie van de grote Somsen-familie die
al een paar keer gehouden werd in deze kerk.
In Nederland was Josta lid van de Hervormde
Kerk. In Zwitserland heeft ze zich aangesloten
bij een ‘Vrije gemeente’, die veel lijkt op de
ons bekende Pinkstergemeente.
Ze vindt de kerk ook zo bijzonder omdat hier
een van de eerste vrouwelijke Somsen’s is
ingezegend voor de reis en emigratie naar
Amerika. Ook de ronde banken rondom het
liturgisch centrum spreken haar enorm aan.
De Zwitserse dames geven aan dat ze het
een mooie kerk vinden met een prachtig
orgel. Een organist die op dat moment het
orgel bespeelt laat de klanken dan ook goed
horen. De dames zijn zeer verguld. Hun dag
kan niet meer stuk.

Een lied, muziek, zij bieden troost.
Zingen maakt blij en laat ons spreken,
biedt ons bescherming als een deken
wanneer we koud zijn, bang of boos.
Zingen is bidden, zelfs twee keer
door Augustinus al gezegd.
De zang ons in de mond gelegd
al van kinds af aan geleerd.
Van ‘t kleine: ‘Here houd ook deze nacht
over ons getrouw de wacht’ tot aan
ontroering door een Bach gebracht.
Zoveel om zingend stil te staan.
Zelfs bij het afscheid klinkt een lied
dat door de dood heen lijkt te gaan,
ons tijd voor overdenken biedt
zodat we lief en leed verstaan.
Zoals de eerste vogel ooit
zijn liedje ten gehore bracht,
heeft Gods muziek de zeggingskracht
die niemand van ons neemt, nee nooit!
Want zijn we doof of afgezonderd
een lied, muziek klinkt in ons hoofd.
blijft als Gods stem met ons verbonden,
die liefde wordt nooit uitgedoofd.
Marian van der Veen-Niemeijer
Bron: gedichtensite.nl

Middag voor bezoekmedewerkers wijk Haart-Heurne
Foto’s: ds. W. Everts
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De pen opgepakt
Beste bankzitter
(en redactie van KerkVenster)
Superleuk om een reactie van je te krijgen
(was me wel tegengevallen als ik die niet had
gekregen :-) ). Het stukje heb ik met veel plezier
gelezen. Mooi om ook een andere kant van je te
zien en oprechtheid te voelen als je schrijft dat
onze kerkgemeenschap je aan het hart gaat. Ik
hoop dat je hierop veel reacties hebt gekregen
als inspiratie voor het schrijven van meer van dit
soort columns. Het voelt voor mij best vreemd
om weer te reageren omdat ik nu toch een stukje
persoonlijker wordt in een dialoog met iemand
die ik waarschijnlijk ken maar niet weet wie het
is. Je mag best weten dat je vorige column veel
bij mij heeft losgemaakt en me nog steeds veel
bezighoudt.
Aan het begin was het vooral (opgekropte)
woede. Boos op jou, boos over de inhoud, boos
over weer negativiteit, boos op de redactie die
het mogelijk maakt dat jij dit anoniem zomaar
kunt schrijven in ons mooie KerkVenster (waar
jullie zoveel tijd en energie insteken).
Dat boosheid een mooie kant heeft, heb ik
hiermee ook ervaren. Blijkbaar zit er iets diep
van binnen wat voor mij zo belangrijk is dat het
mij zelfs heeft aangezet om een stukje in Kerk

Venster te schrijven. Lastig, maar leerzaam om
mijn mening op papier te verwoorden. De zoektocht naar wat zo belangrijk is voor mij, vind ik
erg waardevol. Vervolgens kwam bij mij de vraag
wat wil ik ermee doen en hoe wil ik dat bereiken.
Door de gesprekken die ik heb gehad n.a.v. reacties op mijn stukje, werd mijn boosheid steeds
minder en begon ik anders tegen de situatie aan
te kijken. Je columns worden goed gelezen en
maken veel los, iets wat jij en de redactie graag
willen. Dat er volgens jullie veel te weinig reacties
komen heeft dus een andere oorzaak.
Ik denk dat je de spijker op z’n kop slaat als je
zegt dat de intentie van de zender niet altijd is
hoe het bij de ontvanger overkomt. Er ligt een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om na te
gaan of je elkaar hebt begrepen. Voor mij als
ontvanger zijn er alleen behoorlijke obstakels om
dit te doen. Ik vind het erg lastig in te schatten
wat je bedoelt: ik mis de intonatie, de non-verbale
communicatie en bovendien weet ik niet in welk
perspectief ik het moet plaatsen omdat ik niet
weet wie je bent.
Als ik wil nagaan of ik je goed begrepen heb,
volgen er nog meer drempels: communicatie gaat
per mail en via de redactie. Dat het lastig kan zijn
om je op schrift uit te drukken (zeker als je boos

bent) heb ik je al laten weten. Ik hoop dat jij en
de redactie inzien dat hierdoor het grootste deel
van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid bij
jullie ligt.
Beste bankzitter, ik wil jou (en de redactie)
opnieuw uitdagen: Kom van die bank af! Ga naar
je lezers toe en begin met te luisteren naar wat
ze jou/jullie willen zeggen en stel ze de vraag of
zij ook drempels ervaren om te reageren. Je zult
merken dat ze veel te vertellen hebben en dat
onze kerkgemeenschap hun net zo aan het hart
gaat als jou en mij.
Mark Aalbers
72mark.aalbers@gmail.com
P.S. I k ben blij dat jouw reden om anoniem te
schrijven praktisch van aard is en dus makkelijk op te lossen. Als je bij iedere column
kenbaar maakt dat je graag aangesproken
wilt worden maar liever niet tijdens diensten,
zullen mensen daar zeker begrip voor hebben.
Hou de drempel zo laag mogelijk door je
naam eronder te zetten en als je ook nog
je e-mailadres en/of telefoonnummer erbij
doet, zul je zien dat je veel reacties krijgt.

Uit het oog, niet uit het hart
Aalten, augustus 2018

Beste mensen,
helpers van de familie Galustyan.
Wij willen jullie graag even bijpraten
over de situatie van de familie Galustyan.

Lid dialectcommissie
G E Z O C H T
Middels deze oproep richt ik mij tot u met
de vraag, of er iemand geïnteresseerd is om
onze dialectcommissie te versterken.
Voor uw beeld, in 2019 gaan wij het tiende
jaar in van deze commissie, waarbij de afgelopen negen jaar twee dialectdiensten per
jaar zijn gehouden in oktober en februari,
meestal in de avonddienst.
De afgelopen drie jaar is er een samen
werking met de RK-parochie St. Helena,
waarbij één dienst in één van onze kerken
wordt gehouden wordt gehouden en één
dienst gezamenlijk als oecumenische dialectdienst, afwisselend in de St. Helenakerk aan
de Dijkstraat en in één van onze kerken.
Na mijn lobby voor versterking, een tiental
bezoekjes met afwijzingen, doe ik hier een
algemene oproep.
Indien u zich aangesproken voelt, kunt u met
mij contact zoeken.
Henk Heijnen
tel. 0543-474243 of 06-51985355.
e-mail: henk@bouwgroep.nl

Sinds ons bezoek van maart j.l. aan de familie in
Griekenland zijn W. van der Kamp en Hindrik Stegemann in gesprek met mevrouw Hannie Eilers
van het UWV in Doetinchem. De naam is nu:
UWV-Werkplein. Deze mevrouw bemiddelt tussen
werkgevers en werkzoekenden die van buiten
Nederland hier willen komen werken.
Tijdens het bezoek aan de familie is Arsen duidelijk te verstaan gegeven dat hij werk moet zoeken
waarmee hij zichzelf kan onderhouden en grotendeels ook voor zijn ouders kan zorgen. En hij is nu
zover dat hij alle medewerking wil geven aan ons
plan, dat behelst dat hij naar Nederland komt
als een soort gastarbeider. Hij beseft nu dat al
zijn werk op judo-gebied niet rendabel genoeg is
en dat die sport alleen kan worden bedreven als
hobby.

Op verzoek van mevr. Eilers hebben wij i.s.m.
Arsen een CV van hem geschreven en naar haar
opgestuurd. Uiteraard blijven wij met haar in
contact.
Per 1 augustus 2018 zijn Albert, Tatjana en Arsen
verhuisd naar een kleinere flat, ongeveer 500
meter van hun laatste adres. Ze willen naar lagere
verwarmingskosten.
Wij vragen u aan deze familie te denken en met
een bijdrage op een van onderstaande rekeningen hen te ondersteunen.
-D
 iaconie Chr. Ger. Kerk Aalten, rek.nummer
NL65RABO03802.15.411 t.n.v. diaconie
o.v.v. Galustyan
-D
 iaconie Prot. Gemeente Aalten, rek.nummer
NL45RABO01128.87.651 t.n.v. MDW
o.v.v. Galustyan
-H
 un nieuwe adres: Galustyan Albert,
Tzavella 83, 41222 Larisa, Griekenland.
Telefonisch alleen mobiel te bereiken:
0030 698 010 6783
Een kaartje of telefoontje vinden ze geweldig.
De werkgroep Galustyan
- Janny Zomer - Driessenshof 57
- Hindrik Stegemann - Tubantenstraat 23
- Gerbrand Karsten - Molenstraat 2a
- Paul Huyskes - Klokkemakersweg 1a
- Wim van der Kamp - Willemstraat 7, 7122 BK,
tel. 0543-474502
wimtoosvanderkamp@upcmail.nl
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Welkom- en overstapdienst op
2 september in de Zuiderkerk
Tekst: Heidi Ebbers - Foto’s: Jan Oberink
Op zondagochtend 2 september was er een bijzondere regenboogdienst waarin elf kinderen die vier
jaar waren geworden welkom werden geheten op
de kindernevendienst. Speciaal voor hen werden de
klokken nog een keer geluid en zongen we het lied:
Hoor de klokken luiden blij:
bim bam bom voor jou en mij.
Kom je zingen, kom je bidden
kinderen horen in het midden.
Blijf daarom niet buiten staan:
bim bam bom, de kerk gaat aan!
Hier is iedereen in tel,
bim bam bom, dat weet je wel.
Niemand meer en niemand minder
wij zijn allemaal toch Gods kinderen.
Blijf daarom niet buiten staan:
bim bam bom, de kerk gaat aan.
Zeven tieners maakten in deze dienst de overstap van de kindernevendienst naar It’s4u2.
De kinderen die welkom geheten werden en de
tieners die de overstap maakten mochten met
hun doopkaars een waxinelichtje aansteken
aan het licht van de Paaskaars.
Ondertussen zongen we samen een lied
over Gods licht:
Ik zal er zijn voor jou,
Ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou,
mijn licht straalt om je heen.
Daarna gaven de tieners het licht,
dat altijd meegaat naar de kindernevendienst, door aan de nieuwkomers.
En onder het zingen van een zegenlied:
Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.
De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij jou nooit verlaat.
De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat.
gingen de kinderen naar de kindernevendienst
en de tieners naar de It’s4u2.
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Verenigingen

KerkVenster is het nieuwsblad van

Startmiddag met een
gezamenlijke bijeenkomst
van de PCOB en KBO
Op dinsdag 18 september om 14.30 tot ± 16.30
uur in Partycentrum Het Noorden start het winterseizoen van de PCOB en KBO. Dit doen we met
een gezamenlijke bijeenkomst en hiervoor zijn uitgenodigd ‘De Olde Deerns’ uit Wilp. Zij brengen
een cabaretprogramma met liedjes en schetsjes
in het dialect.
De bijeenkomst is georganiseerd door de PCOB.
Gasten zijn van harte welkom.

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Op onze startmiddag hebben we een aantal
nieuwe mensen mogen begroeten, we hopen dat
u met veel plezier onze middagen blijft bezoeken.
Op 19 september spelen we bingo met mooie
prijzen, dit wilt u niet missen!
Dan gaan we op 26 september de bekende spelletjes erbij pakken, maar ook de boeken met liederen om samen te zingen.
Is het vervoer een probleem? Tel. 0543-476042,
dan zorgen wij dat dat u opgehaald wordt door
een van onze vrijwilligers.
Namens de werkgroep,
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

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

Stichting Restauratiefonds
Oude St. Helenakerk
aan
de markt te Aalten.
Stichting
Restauratiefonds
www.restauratiefondsaalten.nl

Fotografen

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

Stichting
met
‘BARLO’
Restauratiefonds
Oude St. Helenakerk
aan de markt te
Aalten.

Coördinatie website en blad

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

‘DE BAOS OP DE KOFFIE’
Hilarisch blijspel! Ouderwets lachen!

www.restauratiefondsaalten
Auteur: Wolfgang Binder
.nl

Zaterdag 22 september
Zaal Elim - Aanvang 19.45 uur
(zaal open 19.15 uur)

Voorverkoop:

Redactie

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

TONEELAVOND

Entree: € 7,00

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

(incl. 1 kop koffie/thee)

Messink & Prinsen, Landstraat 39, Aalten
Meneer Kees, Landstraat 7a, Aalten
Primera, Bredevoortsestraatweg 8, Aalten
Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten, tel. 0543-471203
Ina vd Put, Hogestraat 75a, Aalten, tel. 0543-476171

Agenda
14 - 15 - 16 december 2018
Kunstexpositie
15 december 2018
Adventsmarkt
25 januari 2019 		Lezing Alzheimer door Hugo Borst

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 inleverdatum
kopij per e-mail is woensdag 19 september 2018 voor
18.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 17 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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De kerk

Kerken kunnen er heel verschillend uitzien. In onze eigen gemeente hebben
we al drie kerkgebouwen die er allemaal heel anders uitzien: de Oosterkerk,
de Oude Helenakerk en de Zuiderkerk.

4. H
 oor wij luiden blij: bim bam bom voor jou en mij. Blijf daarom niet
buiten staan: bim bam bom,
de kerk gaat aan! Dat zijn de  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
5. Vanaf deze plaats kan de dominee preken. Iedereen ziet hem/haar
en hoort hem/haar
spreken! Dat is de  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6. De melodie van liedjes wordt gespeeld op dit instrument. Zodat we
ze kunnen meezingen, dan
klinken ze bekend. Dat is het  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
7. Ik sta in de kerkzaal vooraan. Misschien zie je dingen van betekenis
op mij staan?
Dat is de  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Maar er zijn ook veel overeenkomsten. Want iedere kerk is een plaats waar
mensen bij elkaar komen om over God te horen, om na te denken, te bidden en te
zingen. Er zijn dus veel dingen die je in alle drie de kerken tegenkomt, ook al zien
ze er misschien anders uit. Weet jij welke dat zijn? (Misschien kunnen onderstaande aanwijzingen je helpen om het goede antwoord te vinden)
1. Op zondag zitten alle mensen daar. Ze zingen, luisteren en bidden
met elkaar.
Dat is de  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
2. Dit is waar de dominee nog even wat opzoekt en zich verkleedt of met
anderen overlegt wat hij/zij
anders vergeet. Dat is de  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
3. Dit voorwerp geeft warmte en licht, en staat vooraan in de kerkzaal,
goed in het
zicht. Dat is de  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Zondagochtend 7 oktober is er een
Kinderdienst in het Kulturhus in Lintelo.
Meer informatie komt in het
volgende KerkVenster te staan.

It’s4U2
It’s4U2 is de naam voor de tienerkerk van de
Protestantse Gemeente Aalten. It’s4U2 is voor
jongeren van 12 tot ongeveer 16 jaar. Eén keer
in de maand komen we op zondagochtend om
10.00 uur, in de jongerenruimte (keldertje van Elim)
bij elkaar. In deze bijeenkomsten staat centraal:
Ontmoeting, bezinning en gezelligheid.
Kernwoorden zijn: respect, openheid, elkaar op weg helpen.
Uitgangspunten zijn: aansprekende thema’s, inspirerende
werkvormen, eigen inbreng.
Je kunt naar It’s4U2 komen zoals je bent.

8. S
 pitter spetter spater, als we dopen zit
hierin water.
Dat is het  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
9. H
 ier ga je tijdens de kerkdienst heen, en knutsel of praat je met
de kinderen
alleen. Dat is de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wil je weten of je alle antwoorden goed hebt? Kom dan naar de startzondag op
23 september in de Zuiderkerk. We hebben namelijk een prachtig kwartetspel
gemaakt (dat je zelf mag uitknippen) om te ontdekken wat er in de kerk allemaal gebeurt. Alle kinderen krijgen op de startzondag zo’n mooi kwartetspel!
(Daarna zal het spel ook via de webshop te bestellen zijn)

Dus tot ziens op de startzondag! |
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Komende bijeenkomsten van It’s4U2:

• 7 oktober • 4 november • 2 december • 6 januari
Tot ziens in het Keldertje van Elim!
It’s4U2 is nu ook te volgen op Instagram: aalten_its4u2
Kristel, Gerrit Jan, Heidi

Meer jongerennieuws:
Foto’s Welkom-/Overstapdiensten  .  .  .  .  .  .  . p. 5 / p. 18

