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Hulp Ver Weg Dichterbij

Tekst: aangeleverd
Foto: Jan Oberink

De commissie Missionair Diaconaal Werk heeft besloten haar naam
te wijzigen in ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’, aangezien we vaak aan
mensen uit moeten leggen wat we nou eigenlijk doen en wie we zijn.
De commissie Hulp Ver Weg Dichterbij is een onderdeel van de diaconie.
‘Hulp Ver Weg Dichterbij’ zegt het al een beetje:
wij bieden financiële hulp aan projecten verder
weg (buitenland). Wij proberen die projecten
dichterbij te halen door projecten te kiezen die
worden ondersteund of gecoördineerd door
mensen uit onze regio. Zo steunen wij financieel
erg veel kleinschalige projecten waar iemand uit
Aalten of omgeving zich voor inzet. Zo komen
projecten die erg ver weg lijken toch dichterbij.
Daarnaast ondersteunen wij ook Nederlandse
projecten die het financieel kunnen gebruiken: de
toevoeging ‘dichterbij’ is tweeledig.
Sinds het nieuwe kerkelijke seizoen hebben we een
nieuw logo en onze eigen rubriek in KerkVenster.
We kregen veel te horen vanuit de gemeente
dat ze weinig terugkoppeling kregen wat er nou
gebeurt met het geld dat ze aan de diaconie
geven. Wij vinden het altijd erg belangrijk dat
de projecten ons goed feedback geven en een
financieel overzicht sturen als we ze geld hebben

gedoneerd. Maar de terugkoppeling van ons naar
de gemeente was minimaal, dus ook dit gaan we
vanaf nu veranderen. Op deze manier hopen we
dat u zich meer betrokken voelt bij de projecten.
We blijven ook twee keer per jaar een kerkdienst
organiseren. Daar laten we altijd wat van ons
werk zien, en er zullen soms projecten aanwezig
zijn die wij financieel ondersteunen.
Tot slot hierbij een oproep: bent u betrokken bij,
of heeft u suggesties voor een project dat leeft
binnen onze kerkelijke gemeente of in de regio
dat financiële steun kan gebruiken, laat het ons
weten via ons e-mailadres:
Hulpverwegdichterbij@kerkvenster.nl.
Hier zijn ook de reacties welkom met betrekking
tot de projecten die op dit moment ondersteund
worden door de diaconie van de Protestantse
Gemeente Aalten.

V.l.n.r.: Alice Prinsen, Hermen Ligterink, Anita Bolks, Dirk Jentink, Nadine Stemerdink-Bongen
en Gerdienke
te Bokkel-Westerveld.
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Wat doet de commissie
‘Hulp Ver Weg Dichterbij’
zoal?
Wij krijgen van de penningmeester
van de diaconie jaarlijks te horen
welk bedrag wij mogen besteden aan
verschillende projecten. Een drietal
projecten wordt minimaal drie jaren
financieel ondersteund door de
diaconie, te weten het project van
Henk Kaemingk in Mexico, Barmuja
van Ineke Luimes en Nick Rensink op
Lombok.
Dit is ook fijn voor de projecten zelf, want dan
hebben ze in ieder geval al een bepaald inkomen
dat vaststaat. Vervolgens kijken wij elk jaar of
er nieuwe/andere projecten zijn die in aanmerking komen voor ondersteuning. Hebben de
ondersteunde projecten voldoende terugkoppeling gegeven van ontvangen gelden en zijn wij
akkoord met wat zij ermee gedaan hebben? Zo
ja, dan blijven we ze ondersteunen. Onze voorkeur gaat uit naar projecten van plaats- of streekgenoten, omdat de communicatie dan vaak via
korte lijnen verloopt. Wij maken vervolgens een
bestedingsvoorstel en leggen dit voor aan de diaconie. Als zij akkoord gaat, worden de projecten
geïnformeerd over hun donatie en wordt het geld
door het kerkelijk bureau overgemaakt.
Daarnaast kiezen wij elk kalenderjaar een jaarproject. Dit jaarproject zoeken wij binnen de
projecten van Kerk in Actie. Dit project lichten we
dan dat jaar extra toe in de kerkdiensten. In 2017
was dat ‘Gehandicapten in Myanmar’ en in 2018
is dat ‘Op zoek naar veiligheid’. Deze projecten
krijgen de opbrengst van de collectes die vijf keer
per jaar voor hen gehouden worden.
Kerk in Actie heeft ontzettend veel projecten. Wij
hadden wel eens de indruk dat het geld op de
grote hoop kwam, omdat actuele terugkoppelingen ontbraken. Daarom zijn wij begonnen met
een jaarproject, om het overzichtelijk te houden
en om goede feedback te krijgen over het project,
zodat we u als gemeenteleden ook op de hoogte
kunnen houden wat er met het geld gebeurt.
In deze werkwijze verandert niets. Alleen met
ingang van deze editie van KerkVenster krijgen
we een vaste rubriek, waarin we in elk nummer
één van de projecten iets laten vertellen over
waaraan de donatie besteed is. Wij hopen dat u
zo meer betrokken raakt bij deze organisaties en
dat uw gevoel goed blijft wanneer u geld geeft
aan de diaconie.
Wij werken twee keer per jaar mee aan een kerkdienst: de eerstvolgende zal zijn op zondag 28
oktober om 10.00 uur in de Zuiderkerk. Tien projecten die door de diaconie ondersteund worden,
presenteren zich deze zondag voorafgaand en na
afloop van de dienst tijdens een ‘projectenmarkt’.
Twee van de tien projecten verzorgen een presentatie tijdens de dienst. Het belooft een bijzondere
morgen te worden. De zondag van het Wereld
diaconaat (eerste zondag van februari) werken
wij ook mee aan een dienst.

Jaarproject 2018:
Op zoek naar
veiligheid

Overdenking
´Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn,

Het laatste project in 2018 van het

want wat er eerst was is voorbij´

noodhulpprogramma van Kerk in

(Openbaring 21: 4)

Actie betreft de hulp aan de Rohingya
vluchtelingen in Bangladesh.
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen
Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn
gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen is kind, onder wie veel pasgeboren baby’s.
Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare
vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote
aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan
in Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp). Wij komen
daarom in actie. Doet u ook mee?
De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan

hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden
nog erger worden. Meer dan 36.000 pasgeboren
kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in
omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten. In Bangladesh hebben Kerk
in Actie en ICCO toegang tot de vluchte-lingen in
Cox’s Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is
hulp beschikbaar gesteld voor voedsel-pakketten,
hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor
in totaal 1500 families. Alleenstaande vrouwen,
oude en gehandicapte mensen krijgen voorrang.
Kerk in Actie doet zijn best om de hulp op
te schalen, want er is veel meer hulp nodig.
Op zondag 14 oktober wordt hiervoor gecollecteerd en wij bevelen deze collecte van harte bij u
aan.

In de 26 jaar dat ik predikant mag zijn, ben
ik heel vaak betrokken geweest bij een begrafenis of crematie. Al die keren heb ik in het
gemis en verdriet gesproken over de hoop en
het vertrouwen dat de dood het einde niet is.
Ik kan dat alleen maar doen omdat ik het zelf
ook geloof. Geloof in de belofte van God dat
Hij niet loslaat die wij zo missen. Dat God eens
alles nieuw zal maken.
Soms word ik door mensen er heel nadrukkelijk
op aangesproken dat wat ik zeg bij een begrafenis echt niet waar kan zijn. Sterker nog, dat
ze niet begrijpen dat een weldenkend mens in
deze tijd zulke onzin kan verkopen. In korte tijd
had ik drie van deze ervaringen.
Iemand vroeg heel verbaasd: ‘Geloof jij dat nou
nog echt?’ Het was met respect uitgesproken,
maar wel met grote en gemeende verbazing.
Iemand anders die nooit in de kerk komt, maar
voor één keer bij mij een dienst meemaakte, zei
op een heel vriendelijke toon: ‘Het is allemaal
mooi wat je doet, maar je houdt de mensen wel
voor de gek.’
De laatste ervaring op dit gebied de afgelopen
tijd was nog directer. Deze persoon zei tegen
mij: ‘Jij bent een oplichter.’
Natuurlijk laten deze uitspraken mij niet onberoerd en dwingen ze mij om erover na te
denken. Het is misschien niet leuk maar wel
goed dat mensen deze dingen in onze tijd
gewoon tegen een dominee durven te zeggen.
Geloof ik het zelf nog? Ja, zolang u mij op Berkenhove tegenkomt, mag u ervan uitgaan dat
ik het zelf geloof. Anders zal ik er zeker mee
stoppen. Natuurlijk weet ook ik niet hoe, wat,
waar en wanneer en is ook mijn verstand er niet
op berekend. Toch blijf ik getuigen van de hoop
en het vertrouwen dat de dood het einde niet
is. Ook ik vind het, net als iedereen, moeilijk om
te geloven in iets wat je niet kunt beredeneren
of bewijzen. Het sterkt mij altijd weer in mijn
geloof om te merken dat ik de mensen niet
voor de gek hou, maar dat ik niet de enige ben
die gek is. Juist omdat de dood zoveel aanricht
aan verdriet en gemis, is het ontroerend om te
merken hoeveel steun mensen kunnen hebben
aan het geloof en vertrouwen dat God niet loslaat die wij zo missen.
We houden ons aan Gods belofte vast!
Hendrik Jan Zeldenrijk

Het jaarproject van Kerk in Actie dat in 2018
ondersteund wordt, is ‘Op zoek naar veiligheid’. Dit is een noodhulpprogramma dat
bestaat uit vijf projecten, te weten ‘Droogte
bestrijden in Ethiopië’, ‘De strijd tegen
het water in Bangladesh’, ‘Vluchtelingen
opvangen in Zuid-Soedan’, ‘Syrische vluchte-

lingen in Jordanië en Libanon’ en komende
zondag ‘Hulp aan Rohingya-vluchtelingen uit
Myanmar’. Kerk in Actie werkt altijd samen
met lokale organisaties. Lokale organisaties en
kerken kennen het gebied en de bevolking het
beste en weten daardoor bij uitstek waar de
nood het hoogst is.
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Het was weer Schitterend in Bredevoort

Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Bas Brezet,
Kerkstraat 14,
7126 AM Bredevoort,
tel. 0543-45 10 12
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl

Pastorale raad
Coby Navis, Tolhuisweg 8,
7121 MA Aalten,
tel. 0543-45 13 29
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl
Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
Ledenadministratie
Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
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
Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

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

Tekst en foto’s: Joke Meynen

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

Zieken
Dhr. Geurkink verblijft op dit moment voor revalidatie in Pronsweide. Mevr. (Lien) Klein Nibbelink is al lange tijd aan bed gebonden. Langzaam
gaat ze vooruit.
Wij wensen hen en 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.

Wij feliciteren
Mevr. J.B.E. Geerdes-Reesink, Ambthuiswal 1-2,
is op 22 oktober jarig; zij wordt dan 93 jaar. Van
harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met
allen die u dierbaar zijn.

Rectificatie
In het stukje ‘Waar je aan voorbijloopt’ (pag. 5
van vorig KerkVenster) werd een verkeerde naam
gebruikt voor de stadsgids. Het moet zijn: Willem
Veldkamp.

Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-45 19 43
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

In oktober is het nieuwe lied uit het nieuwe Liedboek net als vorige maand Lied 932, zodat we er
iets meer vertrouwd mee raken. Er waren in september minder gelegenheden om het te laten
zingen vanwege startzondag en gastpredikanten.

Nieuw lied

Xplore en Hello World van start!
gaan we op onderzoek uit.
Jij, uit groep 7 of 8 of van het voortgezet
onderwijs, bent van harte welkom!
We starten om 10.00 uur in het
Koppelhuis.
Het zou leuk zijn als jij ook komt!
leiding Xplore en Hello World

Drukte op het terras bij ’t Koppelhuis

bredevoort

Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-47 11 54
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Zondag 14 oktober
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Vanuit de kerkenraad Bredevoort

Vergadering gehouden
op 25 september 2018
Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Het onderwerp AVG is bijna afgerond voor de PG
Bredevoort. Er is een speciaal op onze gemeente
toegespitst ‘privacy statement’ opgesteld. Dit is
op verschillende plekken zichtbaar:
•H
 et privacy statement komt op de website
van de PG Bredevoort te staan.
• I n het kerkblad wordt verwezen naar het
privacy statement (te vinden op de website).
•H
 et privacy statement ligt ter inzage in de kerk.
•O
 p de beamer komt een regeltje dat, wanneer
mensen er bezwaar tegen hebben gefotografeerd te worden, ze dit aan kunnen geven.
Het moderamen is verantwoordelijk
voor de naleving van de AVG.

Jeugdwerkcollecte
De jeugdwerkcollecte wordt jaarlijks in de eerste
week van november gehouden. Het jeugdwerk in
de PG Bredevoort neemt af, maar het geld dat elk
jaar wordt opgehaald, wordt nog altijd besteed
aan de jeugdactiviteiten.
Nu zijn er ideeën om naast jeugdwerk ook andere
activiteiten te gaan ontplooien. Zo zijn er plannen
om bijvoorbeeld wat vaker een koor of muziekgezelschap te laten optreden tijdens de zondagse
vieringen, en willen we graag een project met
Kunst in de kerk doen. Ook zijn er plannen voor
wandelingen of activiteiten buiten de deur. Het
zou mooi zijn om de opbrengst van de jeugdwerkcollecte ook voor deze nieuwe activiteiten te
kunnen gebruiken.
De kerkenraad stemt hiermee in, mits deze wijziging goed gecommuniceerd wordt aan gemeenteleden. Ook zal de naam van de collecte uiteraard aangepast moeten worden.

Appartement verhuurd
Het appartement boven ’t Koppelhuis heeft een
nieuwe huurder. De kerkrentmeesters hebben
bij de toekenning een volledig transparant traject gevolgd. Eerst is er een artikel/oproep in
KerkVenster geplaatst. Daarop meldden zich
zes geïnteresseerden. Deze potentiële kandidaten hebben allemaal onder leiding van een
van de kosters de woning bezichtigd. Degenen
die na de rondleiding nog interesse hadden
om de woning te huren, zijn op uitnodiging van
de kerkrentmeesters bijeengekomen en in hun
bijzijn heeft er een loting plaatsgevonden. De
nieuwe huurder zal binnenkort de woning kunnen
betrekken.
kerkenraad Bredevoort

We kijken terug op een schitterend weekend.
Het weer werkte mee, het was aan de frisse
kant en dat bevorderde de verkoop van onze
warme specialiteiten: chocolademelk met
slagroom en broodjes hamburger en -rookworst.
Er is weer een record gebroken wat betreft de
verkoop, die verliep super goed. Ons terras was
vrijwel de gehele tijd goed bezet. De bezoekers
waren in een zeer gemoedelijke stemming en
daardoor was de sfeer bijzonder aangenaam.
Onze verkooptopper was ook deze keer weer de
befaamde arretjescake van Erna Prinzen, deze
bakprinses heeft er maar liefst tien gemaakt: chapeau Erna!
Aan het eind van alle drie de avonden waren de
meeste producten dan ook uitverkocht. Dank aan
alle vrijwilligers die daaraan hun steentje hebben
bijgedragen.
De exposities in ‘t Koppelhuis waren ook dit jaar
van een hoog niveau: Helios en Edith te Linde,
bedankt voor jullie bijdrage.

Sfeer in de St. Joriskerk
In de St. Joriskerk was het lekker warm en de sfeer
was feestelijk. De koren die op de diverse avonden
in de St. Joriskerk hebben opgetreden, trokken
veel publiek. Door de inzet van de kosters kon een
wisselende, bij het programma passende, opstelling in de kerk gerealiseerd worden.

De klapper was de zondagavond met het minitheater van de ADA-dienst: het Lichtjesfeest.
Bas, Geert, Anne en Niels hebben een indrukwekkende performance neergezet.
In drie monologen namen zij elk op hun eigen
manier de toeschouwer mee in een meeslepend
verhaal.
Geert nam ons, in het dialect, mee terug in de tijd
van de heksenvervolging in Bredevoort, en nog
verder terug naar het begin van ons christelijk
geloof, de oorsprong van ons lichtjesfeest.
Bas vertelde het verhaal van een ontmoeting in
de trein en zijn gesprek met een man die alles
van een andere kant belichtte. Aan het eind van
de treinreis verscheen er een regenboog, een
wonder van licht.
Anne nam ons tenslotte mee langs alle kleuren
van de regenboog en hun betekenis voor ons.
Ze eindigde met de gedachte dat de regenboog,
als een teken van God, ons altijd volgt, waar wij
ook naartoe gaan. Het is dat licht dat in al zijn
aspecten altijd bij ons is.
Niels verbond met zijn pianospel de monologen
en versterkte daarmee ook de intensiteit van de
verhalen. Tenslotte zorgde Henk Siebelink voor
het onontbeerlijke licht en geluid. Door de mooie
belichting werd de impact van de monologen nog
indringender. De toeschouwers waren muisstil en
luisterden zeer geconcentreerd.
Wij kijken uit naar de volgende ADA-dienst.

• Sint Jorisconcert op 14 oktober:
Dostojevski Kwartet

Een nieuw seizoen, een nieuwe concertserie in de Bredevoortse St. Joriskerk. Op 14
oktober opent het Dostojevski Kwartet met
strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven
en Maurice Ravel.
Het concert vindt plaats op zondag14 oktober in de Sint Joriskerk, Markt 3, Bredevoort.
Het begint om 15.00 uur en de kerk is open
vanaf 14.30 uur. De duur van het concert
is een uur. Na afloop van het concert is er
gelegenheid om na te praten met de musici
en een glas wijn of jus te drinken. Meer
informatie vindt u op de volgende websites:
https://sintjorisconcerten.nl
http://www.dostojevskikwartet.nl/
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Gaan we voor een groene Protestantse Gemeente Aalten?

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.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL74.FVLB.0635.8006.08
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB te Aalten
email : scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Oosterkerk
tel. 0543-47 14 69
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail:
oosterkerk@kerkvenster.nl
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

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
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl
Secretariaat
Hans te Winkel,
Vragenderweg 3A,
7121 RK Aalten
tel. 0543-45 15 72
hanstewinkel@gmail.com
College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38
Diaconie
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
Geert Kobus,
Markerinkdijk 34,
7122 RK Aalten
tel. 0543-45 20 26
06-207 521 80,
e-mail:
kobus.geert70@gmail.com
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat,
tevens voor vervoer
Willy Stronks-Sikking,
tel. 0543-47 40 05
Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
Kerkradio
06-290 011 10
Jan ter Maat,
e-mail: elim@kerkvenster.nl Dijkstraat 38,
tel. 0543-47 54 50
Protestantse
Bezoek Dienst
Bank:
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

‘God de Heer plaatste de mens in de

College van Kerkmusici

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

tuin van Eden om die te bewerken

Nieuws van de kerkenraad

Nog geen nieuws over de Oosterkerk
In de laatste uitgave van KerkVenster
stond een artikel over privacy naar
aanleiding van de zogenaamde
AVG (Algemene Verordening

bredevoort

Gegevensbescherming).
Ook in de kleine kerkenraad is deze verordening
aan de orde gekomen, en tijdens de vergadering
bleek dat nog niet alle onderdelen van de organisatie van de PGA al klaar zijn voor de nieuwe
privacywetgeving. Daarom heeft de voorzitter
voorgesteld om een commissie in het leven te
roepen waarin alle colleges van de kerk vertegenwoordigd zijn. Deze commissie heeft tot taak om
op korte termijn orde op zaken te stellen, zodat
ook de PGA aan de eisen van de wetgeving op
het gebied van privacy zal voldoen.
Er is uitgebreid gesproken over de benoeming van
ds. Folkert de Jong. Alle formaliteiten rondom zijn
benoeming zijn afgehandeld. Onze nieuwe predikant gaat, tot er een geschikte woning voor hem
en zijn gezin is gevonden, voorlopig wonen in de
kosterswoning naast de Zuiderkerk.
Over de verkoop van de Oosterkerk is nog geen
nieuws te melden. Het college van kerkrentmeesters geeft aan dat het plan dat door een architectenbureau is opgesteld over de toekomst van
de Oude Helenakerk nog niet is voorgelegd aan

Collectes en giften
September 2018
02-09	KiA jaarproject
Kerk
09-09	PKN JOP landelijk jeugdwerk
Kerk
16-09	PKN vredeswerk
PAX
Kerk
23-09	Kerk
Diaconie
30-09	Restauratiefonds
Oude Helenakerk
Kerk
Diaconie

€
€
€
€
€
€
€
€
€

705,25
463,92
646,77
546,19
589,85
190,70
402,81
593,34
547,24

€
€
€

134,99
532,69
580,62

Via de bank van de diaconie: KiA voor project
€ 100,00 , € 20,00 en € 25,00. Voedselbank
€ 50,00, diaconie € 50,00, KerkBeeld € 50,00
en € 10,00.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Giften PBD
Ontvangen via Christien Kremer € 10,00.

de kerkrentmeesters. Het wordt eind november
verwacht.
De groep ‘Oude Helena’ heeft een eigen plan
gemaakt en zal dit binnen afzienbare tijd aan de
kleine kerkenraad komen presenteren.
Van de kerkrentmeesters komt de opmerking dat
er wordt gekeken naar de slechte verstaanbaarheid in de Zuiderkerk.
Er is ook nog gesproken over invulling van de viering op de Vredeszondag. Omdat de belangstelling hiervoor tanende is, moet er worden nagedacht over een mogelijke andere invulling van
deze viering.
Dit jaar zullen er nog drie IXI-diensten worden
gehouden. Het zullen thematische avonddiensten zijn, die zullen worden gevolgd door
gespreksavonden.
Dick Jansen

Nieuwe rekeningnummers P.G. Aalten
Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers
van de betaalrekening van onze gemeente gewijzigd. Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
•H
 eeft u ons gemachtigd om een bedrag van
uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf
1 november a.s. een andere tegenrekening
op uw rekeningafschrift.
•H
 eeft u een periodieke overboeking in internet
bankieren naar één van de rekeningen van onze
gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na
1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze
gemeente via de ‘overstapservice’. U moet
dan het rekeningnummer in internetbankieren
wijzigen.
Een belangrijk nieuw rekeningnummer is:
NL26 RABO 0373 7146 88
CvK Protestantse Gemeente Aalten,
dit is de algemene rekening van de gemeente.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact
opnemen met het kerkelijk bureau.

en te onderhouden’.
Met deze woorden uit Genesis 2 opende Lies
Visscher van de Raad van Kerken Oude IJssel
streek op 26 september de ontmoetingsavond
over Groene Kerk zijn. De toon was daarmee
direct gezet. Ieder begreep dat met de tuin van
Eden onze aarde werd bedoeld en dat bewerken
en bewaren een andere aanpak vergt dan hetgeen we tegenwoordig doen: uitputten en daardoor verwoesten.
Een groep van ca. 25 personen uit Oude IJsselstreek en omliggende gemeentes was bij elkaar
om te denken en te praten over de wijze waarop
wij als christenen behoren om te gaan met de
schepping die ons van God is gegeven. Het doel
van de bijeenkomst was te komen tot een aantal
Groene kerkgemeenschappen, compleet met een
bordje aan de kerkmuur. De PGA was goed vertegenwoordigd: twee kerkrentmeesters en twee
betrokken gemeenteleden.
Atie de Vos, landelijk coördinator van Kerk in
Actie/ groene kerken, leidde ons binnen in de
wereld van de Groene Kerk. Het initiatief wordt
niet alleen ondersteund door PKN-kerken, ook
parochies en moskeeën doen mee. Maar de start
en de voortgang moet vanuit de plaatselijke
gemeentes komen. Daar moeten de initiatieven
genomen worden, daar moeten de plannen gerealiseerd worden.
Klimaatverandering is onmiskenbaar, daar zijn de
deskundigen het over eens en ook zij die niet deskundig zijn, zien de veranderingen om zich heen.
Langdurige droogteperiodes, maar ook overvloedige regens zorgen dat de aarde onbewerkbaar
wordt. Gebrek aan drinkwater en voedsel zal het
gevolg zijn. Niet in de eerste plaats hier in ons
gebied, veeleer in de gebieden waar al gebrek
is, waar de gehele economie is afgestemd op de
agrarische sector die miljoenen mensen moet
voeden. We kunnen het proces van klimaatsverandering niet meer omkeren, maar afremmen moet
nog wel gaan. Hier ligt een van de achterliggende
doelen van Groene Kerken: binnen de plaatselijke
gemeentes moeten de leden de handen ineenslaan en een gedragsverandering teweegbrengen
die overeenkomt met de Bijbelse opdracht: de
aarde beheren en bewaren.
Daarbij is het aansluiten bij het netwerk van
Groene Kerken geen reclame, laat staan garantie
dat alles nu beter wordt. Het is een belofte die wij
doen aan elkaar en aan de wereld: Geloof leidt
tot zorg voor elkaar, wereldwijd, en tot omzien
naar de schepping. In deze belofte zit zowel een
beheers- als een diaconaal aspect. Het belangrijkste is echter de verbondenheid die de leden
van de gemeente met elkaar aangaan wanneer
de gemeente Groene Kerk wil worden.
Groene Kerk worden begint met Geloof en Inspiratie en vraagt naast organisatie vooral instelling
en inzet. Energiegebruik en alles wat daarmee te
maken heeft, is de grootste leverancier van CO2,
het gas dat zo verwoestend werkt. Maar ook bezig
zijn met het proces van uitputting van de aarde in
het groot en het dagelijks bewust boodschappen

worden

?
doen op ons eigen niveau zijn aspecten van
Groene Kerk zijn. En wat denkt u van het zorgen
voor de natuur direct om ons heen? Vlinders,
bijen en andere insecten hebben onze hulp nodig.
Groene Kerk worden vraagt allereerst een principebesluit en vervolgens om een groep enthousiaste en betrokken kerkleden, van gewone
kerkgangers, wat en wie dat ook mogen zijn,
tot kerkrentmeesters en leden van de diaconie.
Kortom, het vraagt om een werkgroep of commissie die zich gesteund moet weten door de kerkenraad en door de gemeente.
Gaandeweg de avond groeide bij mij het voornemen om het onderwerp (weer) aan te kaarten
bij de kerkenraad en vervolgens een groep

mensen bijeen te brengen die met elkaar vorm
willen geven aan de Groene Kerk binnen de Protestantse gemeente Aalten. Ik ben benieuwd wie
zich betrokken willen weten bij dit werk en van
zich laten horen.
Mijn telefoonnummer en e-mailadres zijn:
janharing@kpnplanet.nl
tel. 0543-473876 of 06 12386410
Jan Haring

Enkele websites met informatie:
www.kerkinactie.nl/duurzaam leven
www.tear.nl/groenekerken
www.groenekerken.nl
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Bevestiging ambtsdragers

Foto’s Jan Oberink

Petrus
Gedicht

Het derde nummer van Petrus is verschenen,
een magazine vol grote en kleine verhalen van
geloof, hoop en liefde uit de Protestantse Kerk in
Nederland.

Zondag 30 september werden nieuwe ambtsdragers in de PG Aalten in hun ambt
bevestigd. In KerkVenster van 14 september staan hun namen.

In dit gratis nummer vindt u o.a.:

het wonder

• Pieter-Jan Rodenburg over
‘Hoe samenleven de buurt verder helpt’
• Jacobine Geel over dat je de Bijbel niet
dicht mag laten. Dat zegt deze eigenzinnige
tv-presentator tegen Visser & Visser
• In ‘Een goed gesprek’ vertellen Dick en Sharon
uit Zoetermeer over twijfels en vertrouwen.
• Het mooiste lied van Rob van den Eijkhof
• Een biertje in de kerk. Café Goedenavond

van de herfst
afnemende temperatuur
temperamentvol
op adem komen
elk jaargetijde
kent zijn vreugde

en nog veel meer interessante onderwerpen,
columns, uitjes en adviezen en een heerlijk recept
van goulash met wijn.

gepaard met veranderingen
herkenbaar en voelbaar
de trots van de natuur

De gratis Petrus ligt weer op de informatietafels
in elke kerk van Aalten en Bredevoort. U kunt
het blad ook bestellen via de webshop van Kerk
Venster, dan wordt het gratis thuisbezorgd

Riek Aalbers-Hiddink

Terugblik op het afscheid
Eerlijke vragen, eerlijke antwoorden
Allereerst wil ik iedereen heel erg

de zegenwensen hebben me erg goed

ieder geval is die kans daarop aanwezig. Ook is
het mogelijk dat mensen zijn gaan staan omdat
iedereen om hen heen dat deed. Mocht dat voor
u, voor jou, zo zijn geweest, dan spijt het mij dat
ik – zij het onbedoeld – jou in die positie heb
gebracht. Op het moment dat het gebeurde wist
ik daar niet op in te haken, vandaar dat ik het hier
alsnog doe.

gedaan.

Ruimte

Toch wil ik hierbij terugkomen op iets waar ik met
dubbele gevoelens op terugkijk. Het gebeurde tijdens de dienst en ik was zelf degene die het veroorzaakte. In het vraag-en-antwoordspel vroeg
ik jullie te gaan zitten of staan bij het ‘juiste’
antwoord. Het waren allemaal ‘weetjes’, vragen
en antwoorden waar niet zoveel van afhing. De
laatste vraag was echter een heel persoonlijke
vraag. Het was de vraag van Jezus die centraal
stond in deze dienst: ‘Wie zeggen jullie dat Ik
ben?’ Antwoord A: dat weet ik niet precies. Antwoord B: Hij is de Messias. Tot mijn verwondering
en verbazing gingen de meeste mensen, ogenschijnlijk zonder aarzeling, staan bij antwoord B.
Terugkijkend op mijn tijd in Aalten weet ik dat dit
voor veel mensen helemaal geen uitgemaakte
zaak is. Dat was voor mij ook de reden om deze
vraag te stellen. Zo hoopte ik duidelijk te maken
dat onze vertrouwde antwoorden niet meer vanzelfsprekend zijn. Maar zoals gezegd, tot mijn verbazing, en misschien ook wel tot mijn schrik, stond
het merendeel van de mensen op. Ik schrok niet
van het antwoord, integendeel. Ik schrok van het
feit dat er mensen moesten zijn die zich ineens
‘buiten de groep’ geplaatst hebben gevoeld. In

Het was mijn bedoeling juist ruimte te geven
aan onze verschillen, maar ik realiseer mij dat ik
die ruimte eerder kleiner maakte. Laat ik dan de
ruimte hier op papier nemen om nogmaals te
zeggen wat ik in de preek ook heb willen zeggen:
Het juiste antwoord is het eerlijke antwoord.
Of dat nou antwoord A, B of een van de talloze
andere mogelijke antwoorden is. Maar belangrijker nog dan dat: het zijn de goede en juiste
vragen die ons op weg helpen. Nodig elkaar uit
om samen vooral vragen te stellen. Misschien om
op een antwoord uit te komen. Al is uiteindelijk
niet het antwoord dat telt, maar de betekenis
van dat antwoord. Eerlijke antwoorden hebben
de meeste betekenis en de grootste waarde en ze
volgen op eerlijke vragen.
Mocht u, mocht jij, vol overtuiging opgestaan zijn,
dan hoop ik dat je samen met anderen wegen
vindt om de betekenis van die woorden steeds
opnieuw te ontdekken. Mocht je zijn blijven zitten
en zeggen: ‘Ik weet het zo net nog niet’, dan wil
ik je bedanken voor je eerlijkheid en voor je moed
om te blijven zitten terwijl anderen gingen staan.
Mocht je opgestaan zijn terwijl je eigenlijk wilde
blijven zitten, dan begrijp ik dat erg goed. In dat

bedanken voor het mooie afscheid
tijdens de startzondag en een paar
dagen later bij De KruX. De warme
woorden, de blijken van waardering en

In welke woorden wil ik wonen
Videoserie over het geloofsgesprek
Dominee René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk,
is opgegroeid onder de rook van Rotterdam. Op weg naar school fietste hij elke
dag langs De Kuip. De Feyenoordleus ‘geen woorden maar daden’ herkende hij
van huis uit.
Zijn vader was een man van het woord, zijn
moeder hield van aanpakken. Voor haar geldt
nog steeds: niet kletsen, maar doen. Of in plat
Rotterdams: ‘niet lullen, maar poetsen’..... Er moet
gewerkt worden. De daad moet bij het woord
gevoegd worden…
Zo óók in de kerk: lezen we al niet in de Bijbel
dat het geloof moet blijken uit de werken? En is
het niet algemeen bekend dat ‘kerkmensen’ zich
meer dan gemiddeld inzetten voor een zorgzame
en vreedzame samenleving? De recente geschiedenis heeft aan deze instelling zeker ook volop
bijgedragen. Wat is er niet eindeloos gepraat
over het geloof. Alsof ‘geloven’ in sluitende redeneringen en formules gevangen moest - en kan!
- worden. Sommigen verloren het geloof door
die woordenstrijd. Anderen kozen voor ‘geen

woorden, maar daden’ en voor concreet geloven
door zich in te zetten voor mensenrechten,
wereldvrede, zorg voor kwetsbaren, duurzaamheid
van de schepping. Prachtig. Veel daden spreken
van geloof.
Alleen: woorden zijn nodig om daden te kunnen
duiden... Taal die woorden geeft aan daden. Geen
uit een boekje geleerde formules, maar woorden
die uit het hart komen. Die soms stamelend, soms
vurig uiting geven aan wat een mens ten diepste
drijft, gaande houdt, inspireert. Of dieper nog:
door wat en wie je je gedragen weet. De scriba
van de generale synode van de Protestantse
Kerk wil graag dat die woorden weer klinken. Dat
brengt hem in gesprek met vier predikanten die
woorden smeden – woorden die bedoeld zijn om
in te wonen.

De predikanten zijn
•d
 s. Martin van Dam (1983)
Hervormde Gemeente Baarn
•d
 s. Mirjam Kollenstaart (1977)
Gereformeerde Kerk Ottoland
•d
 s. Ad van Nieuwpoort (1966)
Protestantse Gemeente Bloemendaal
•d
 s. Irma Pijpers (1982)
Protestantse Gemeente Zutphen
‘Het geloofsgesprek’ staat in vier video’s op de
website van KerkVenster. Op de homepage iets
naar beneden scrollen onder het kopje ‘Video’s’.

geval hoop ik dat die ervaring je toch ook mag
helpen goede en eerlijke vragen te stellen en dat
je de ruimte zult ervaren daarop jouw eigen antwoorden te vinden.
Ik ben dankbaar dat ik die ruimte had in de Protestantse Gemeente Aalten. Ruimte om vragen
te stellen, antwoorden te zoeken en te zeggen: Ik
weet het niet, wat denk jij? Zo heb ik velen van
jullie mogen leren kennen. Die ervaringen hebben
mij gevormd en neem ik mee als een dierbare
herinnering. Dank jullie wel! Wellicht zien we
elkaar weer bij de dialectdienst op 14 oktober in
RK Helenakerk.
Jan Willem Hengeveld
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Intrede- en bevestigingsdienst ds. Folkert de Jong
Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

Zondag 7 oktober vond de intrede- en bevestigingsdienst
plaats van de nieuwe predikant ds. Folkert de Jong in de Zuiderkerk.
Ds. Folkert de Jong werd door ds. Riemer Faber verbonden aan
de PG Aalten, waar hij het jongerenpastoraat gaat leiden en
daarnaast voorgaat in kerkdiensten.
In een goed bezette kerkzaal mocht na de prediking, die als
thema ‘Hoopvol op weg’ had, ds. Folkert de Jong kennismaken
met een aantal ludieke acties. Voorzitter van de kerkenraad,
Gerard Helmink vertelde op humorvolle wijze hoe de eerste
kennismaking met ds. Folkert was verlopen. Hij bood hem
namens de kerkenraad een tweetal boekjes aan om wegwijs te
worden in de Achterhoek in taal
en gebruiken. Voor zijn vrouw
Thandi was er een Achterhoeks
kookboekje en voor dochter Henrike een paar prachtige klompen.
It’s4U2, onder leiding van Heidi
Ebbers en haar medewerkers,

kwam met een zeer spectaculaire ‘geheime doos’-actie, wat de
nodige hilariteit opleverde.
Aan de dienst werd ook medewerking verleend door organist
Harry van Wijk, koster Dick Wikkerink en de medewerkers van
het beamteam, KerkBeeld, licht en geluid en de gospelband
‘Amio’. Zij brachten o.a. het prachtige Afrikaanse ‘Pelgrimsgebed’, wat een ovatie opleverde.
Na afloop van de dienst kon de gemeente ds. Folkert de Jong
een hand schudden, waar velen gebruik van maakten. Ook de
koffie, thee of wat fris en een ‘kletskop’ was weer keurig verzorgd door Dick Wikkerink en vrijwilligers die daar altijd klaar
voor staan.
In de dienst werd de beroepingscommissie bedankt voor haar
werkzaamheden, die ze precies na een jaar volbracht hadden.
Zij kregen voor de bewezen diensten een bloemetje aangeboden.

Pelgrimsgebed
Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.
U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
U maak die pad gelyk vir my.
Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.
Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.
U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk.
Alle perlgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.
Amanda Strydom

Wie dit prachtige lied wil beluisteren kan de intrededienst nog bekijken en beluisteren op www.kerkbeeld
aalten.nl, ga naar archief Zuiderkerk. U kunt dit lied ook
in zijn oorspronkelijke versie beluisteren op You tube.
De URL is; https://www.youtube.com/watch?v=34PYPYWmCS4 en het staat op www.kerkvenster.nl/videos
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Kerkdiensten Aalten

Oktober
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12
13
14

Deuteronomium 14:1-21
Deuteronomium 14:22-29
Deuteronomium 15:1-11

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

15
16
17
18

Deuteronomium 15:12-23
Deuteronomium 16:1-17
Rechters 13:1-14
Rechters 13:15-25

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

19
20
21

Rechters 14:1-20
Rechters 15:1-20
Marcus 10:32-45

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

22
23
24
25
26

Marcus 10:46-52
Rechters 16:1-3
Rechters 16:4-22
Rechters 16:23-31
Openbaring 1:1-8

Bloemengroet

Stegemanhof, Aalten

Stegemanhof
Zaterdag 13 oktober 2018
19.00 uur: dhr. De Graaf
Zaterdag 20 oktober 2018
19.00 uur: dhr. Maarsingh

St. Joriskerk op de Markt

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 14 oktober

Zondag 14 oktober

Zondag 14 oktober

Zondag 14 oktober

Zondag 21 oktober

Zondag 21 oktober

09.30 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		
Niels ter Haar

Beth San
Zaterdag 13 oktober 2018
19.00 uur: mevr. Jentink
Zaterdag 20 oktober 2018
19.00 uur: dhr. Fles

Zondag 21 oktober

09.30 uur:
mevr. G. Hallerdijk
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Dieneke Cornelissen

09.30 uur

Dienst in de Oosterkerk

09.30 uur

Dienst in de Oosterkerk

19.00 uur: 	ds. G.H. ter Maat - muziekdienst
collecte: 		Jaarproject KiA
‘Op zoek naar veiligheid’
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 21 oktober

09.30 uur: 	ds. A.J. Yntema - cantatedienst
m.m.v. Cantorij Aalten
collecte: 		
Diaconie (PBD)
uitgangscollecte: Kerk
Meer info:
Website kerkvenster.nl

10.00 uur: 	Kerk in Uitvoering
o.l.v. Harry Eenink
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Diaconie (PBD)
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur: 	ds. M.J. Kooistra - doopdienst
collecte: 		Jaarproject KiA
‘Op zoek naar veiligheid’
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de twee andere kerken
19.00 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 		
Diaconie (PBD)
uitgangscollecte: Kerk

Bij de diensten Aalten

Muziekdiensten in de Oude Helenakerk
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- mevr. Beernink-Wechelaar, Het Verzet 71
- mevr. Rensink-Rutgers, Boterdijk 2
- dhr. A .Obbink, Veensgracht 1,
Barger app. 2, Dinxperlo
- Kleinschalig wonen Hoge Veld,
Frankenstraat 91
- fam. Jansen, Huisstededijk 7b

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.

De afgelopen jaren zijn er in de Oude Helenakerk
al vaker evensongs, zangdiensten en andere kerkdiensten gehouden waarin de muziek een grote
rol heeft. De komende tijd zal steeds eenmaal per
maand een avonddienst een ‘muziekdienst’ zijn.
Het blijven kerkdiensten, het zijn geen concerten.
Het zijn diensten met gebed, Bijbellezingen, overdenkingen enz. Maar de muziek heeft een grotere
rol dan in de reguliere diensten.
Zondag 14 oktober is ’s avonds de eerste muziekdienst. Deze dienst gaat over het ‘Onze Vader’.
Ds. Gerhard ter Maat houdt een meditatie over
het deel van de Bergrede waar Jezus spreekt over

het gebed. We zingen een aantal gebedsliederen
en ik speel de Sonate nr. 6 van F. Mendelssohn
Bartholdy op orgel. Deze sonate is gebaseerd op
de klassieke melodie van het ‘Onze Vader’ (Liedboek 370). Prachtige muziek, die de boodschap
over het gebed zal ondersteunen in de dienst.
Zondag 4 november is ’s avonds de ‘Dienst van
het Licht’ met medewerking van onze cantorij, en
2 december een adventszangdienst.
Dat we God loven met Woord en gebed, en ook
met muziek!
Harry van Wijk

DIALECTDIENST
RK St. Helenakerke
an de Diekstraote
ZONDAG 14 OKTOBER
Anvang 09.30 uur
VEURGANGERS:
Hans de Graaf en
Jan Willem Hengeveld
THEMA:
Krimp maor gin kramp
m.m.v. koor St. Caecilia

Kerk in Uitvoering
21 oktober
Heb jij dat ook wel eens gehad? Zo’n moment
dat je voor een keuze staat en twijfelt wat je zal
doen? Dan gebeurt er iets onverwachts, waardoor het lijkt alsof het antwoord uit de lucht komt
vallen. Je vraagt je af: is dit toeval, Gods leiding of
een knipoog van boven om te laten zien dat het
wel goed komt? Zo kwamen we tijdens de eerste
voorbereidingsavond met elkaar in gesprek.
We leven in een tijd waarin we graag de controle
houden en de route van ons leven zelf willen uitstippelen. We willen doelen bereiken en dingen
doen die op onze bucketlist staan, om zo misschien wel onze dromen te verwezenlijken. Na
het behalen van een doel stellen we weer nieuwe
doelen, leggen de lat weer iets hoger of voegen
iets toe aan de bucketlist wat nog spectaculairder
is.
Hier hoeft niks mis mee te zijn. Maar durven we
dingen ook los te laten, erop te vertrouwen dat
het goed komt en genoegen te nemen met wat
‘goed’ dan ook is? Zijn we in staat om de kleine
dingen in het leven te zien die echt belangrijk
zijn? Niet alleen voor onszelf maar ook voor die
ander? Kunnen we de ander helpen door te geven
van iets waar we weinig van hebben, omdat de
ander het harder nodig heeft dan wij?
Thema van deze dienst: Weinig is veel.
Je bent vanaf 09.30 uur van harte welkom in de
Zuiderkerk voor een kopje koffie of thee.
De dienst begint om 10.00 uur.

Zie ook de poster op pagina 18.

RK St. Helenakerk

Dijkstraat

Zondag 14 oktober

09.30 uur: 	Hans de Graaf en Jan Willem
Hengeveld – dialectdienst
m.m.v. koor St. Caecilia
thema: Krimp maor gin kramp

Doopdiensten
Bij geboorte ontvangt je wijkpredikant graag een
kaartje. Indien je je kind wilt laten dopen, dan
graag tijdig (minimaal drie weken van tevoren)
contact opnemen met de predikant die voorgaat.
De doopdiensten staan op de website www.kerkvenster.nl (onder Kerkdiensten).
2 december

Zuiderkerk, ds. H.J. Zeldenrijk

Doopdienst
Op zondag 14 oktober is er in de Oosterkerk een
doopdienst. Tijdens deze dienst zullen Naud Houwers, zoon van Arjan en Hester Houwers-te Brake,
Hoge Veld 43, en Melle van Schijndel, zoon van
Martin en Margaretha van Schijndel-Kooistra en
broertje van Siem, Klokkenmakersweg 8, worden
gedoopt. We hopen op een mooie, inspirerende
en gezegende dienst. Vanaf deze plaats willen we
de doopouders alvast feliciteren met de doop van
hun zonen.
Hartelijke groet,
Marten Jan Kooistra
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Verjaardagen

We wensen u allen veel moed toe en herstel van
krachten.

Wijk Lintelo

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

bredevoort

13 okt	dhr. G. Roos
Berkenhovestraat 32, 7122 ZZ
13 okt	mevr. G.S. Eppink-Winkelhorst
De Hoven 11, 7122 BJ
14 okt	mevr. J.G. Rozema-Speelberg
Hogestraat 6, 7122 BV
15 okt	dhr. W.J. de Zoeten
De Pas 10, 7123 AE
18 okt	mevr. I.J. Eleveld-Mast
Zuiderkruis 22, 7122 WZ
19 okt	mevr. J. Stronks-van der Wal
Geurdenstraat 81, 7122 CG
19 okt	mevr. G.J. Colenbrander-Eenink
Möllenes 15, 7122 KK
19 okt	mevr. B.H. Demkes-te Winkel
Berkenhovestraat 29, 7122 ZX
20 okt	mevr. H.G. te Lindert-Schutte
Geurdenstraat 33, 7122 CG
20 okt	dhr. B.J. Jansen
Lichtenvoordsestraatweg 52/A, 7121 RA
22 okt	mevr. D.H. Lubbers-Wisselink
Ludgerstraat 12/A, 7121 EM
23 okt	dhr. G.W. Westerveld
Welinkweg 11, 7122 PL
24 okt	mevr. Th.W. Wentink-Stronks
Steile Dalweg 7, 7122 BD
24 okt	dhr. G. Duenk
Ludgerstraat 25/04, 7121 EG
25 okt	dhr. E. Veerbeek
‘t Villeken 7, 7122 PK
26 okt	mevr. J.H.C. Aalbers-Winkelhorst
Geurdenstraat 73, 7122 CG
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

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

Na een langzaam afnemende gezondheid is
op 3 oktober dhr. Arie ter Haar (Arie Derk Jan)
overleden. Dhr. Ter Haar woonde de laatste tijd
aan de Frankenstraat, woning 83, en is 88 jaar
geworden. Daarvoor hebben hij en zijn vrouw vele
jaren aan de Oosterkerkstraat gewoond.
Op dinsdag 9 oktober hebben wij afscheid van
hem genomen in een dienst in de Oosterkerk.
We wensen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte nu zij hem moeten
missen.
Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

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

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

Zieken
Op moment van schrijven zijn mij geen namen
bekend van mensen die in het ziekenhuis verblijven en die in het kerkblad vermeld willen
worden. Wij wensen alle zieken thuis en in het ziekenhuis moed en kracht toe. Dat wensen we ook
hen die er soms zo bezorgd omheen staan.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Netty Hengeveld

Zieken
Dhr. Elferink is na een ziekenhuisopname weer
thuis in zijn woning aan de Geurdenstraat 31. We
wensen hem alle goeds!

Dankbaarheid
De afgelopen week spraken verschillende mensen
in de wijk met mij over hun ‘dankbaarheid’.
Hun bidden was vooral danken geworden. Niet
omdat alles in hun leven op rolletjes liep, maar
er was een gevoel van dankbaarheid te midden
van gebrokenheid. We staan er niet altijd bij stil,
maar er wordt ons best veel geschonken. Niet
alleen door God, maar ook door mensen. Ik kwam
over dit thema een mooi tekstje tegen van Albert
Einstein:
Vele keren per dag dringt het tot me door hoezeer
mijn eigen uiterlijke en innerlijke leven is opgebouwd op de krachtinspanningen van mijn medemensen, zowel zij die leven als zij die dood zijn, en
hoezeer ik me moet inspannen om net zoveel terug
te geven als ik heb ontvangen.
Een hartelijke groet van

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

Netty Hengeveld

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

Nieuwe medewerker Stegemanhof
Mevrouw Wevers, Richterinkstraat 20, was al
bezoekmedewerker op Den Es in Varsseveld, maar
zal nu ook bewoners van de Stegemanhof gaan
bezoeken. Hartelijk dank voor deze toezegging
Riekie!

Huwelijksjubileum
De heer en mevrouw Dijkslag-Cnossen, Ambthuiswal 1/112 en Geurdenstraat 35, waren op 7
oktober 60 jaar getrouwd. Vanuit de gemeente
feliciteren wij u van harte!

Zieken
We zijn blij dat mevr. Hoftijzer-Colenbrander,
Richterinkstraat 1, weer thuis is na haar opname
in Nieuwegein en dat mevr. Dercksen-Oskam,
Slingelaan 8, weer terug is na haar opname in het
Radboudumc. We wensen hen, en ook anderen
die ziek zijn, sterkte toe.
Met vriendelijke groet,
Netty Hengeveld

Zieken
Mevr. S. Kirkskothen-Vreeman, Damstraat 37,
moest onverwacht in het ziekenhuis worden opgenomen. Op dit moment verblijft ze in het MST
voor een operatie. In de afgelopen weken hebben
meerdere leden uit onze wijk in het ziekenhuis
gelegen of werden verpleegd in Pronsweide.

Nieuwe uitgaven op

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

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

ds. Riemer Faber

ds. Wim Everts

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

Adventskalender 2018:
Hoop

Wijk Haart-Heurne

Een dagelijkse Bijbeltekst en quote,
recept, verhaal of gedicht brengen
u steeds een stapje dichter bij Kerst,
feest van hoop.

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

Overleden

Zieken

Op 21 september is overleden Johanna Geertruida Dreeijers-ten Broeke, Ludgerstraat 31-02
(groepswonen). Zij werd 97 jaar.
Op 1 oktober is overleden Theodora (Thea)
Hoopman-Kaemingh, Dinxperlosestraatweg 147.
Zij werd 97 jaar en laat kinderen, klein- en achterkleinkinderen na. Elders in dit kerkblad staat een
in memoriam, geschreven door haar kinderen.
We wensen beide families sterkte en Gods nabijheid toe in hun verlies.

Na een opname in het MST in Enschede is mevr.
E. Breuker-Ristjouw, de Hare 13, voor revalidatie
naar verpleeghuis Pronsweide gegaan.
Thuisgekomen na een verblijf in het ziekenhuis
zijn: dhr. H.J. Assink, Spiekerdijk 5a;
dhr. S.J. Droppers, Kriegerdreef 1.
Binnenkort wordt voor behandeling opgenomen:
mevr. M. Obbink-Loosman, Haermansweijde 13.
We weten ons met hen verbonden en leven met
hen mee en ook met allen die met ziekte te
maken hebben en in onzekerheid leven.

Zieken
In het ziekenhuis in Winterswijk verbleef op het
moment van schrijven nog mevr. G.A. SchooltinkSchuurman, Köstersweide 33. Dhr. Wim Aalbers,
Grote Maote 15, mocht weer uit het ziekenhuis
terugkeren naar huis. We wensen alle zieken in
onze wijk sterkte en Gods nabijheid toe.

Geboorte
Er zullen handen zijn die je dragen
en armen waarin je veilig bent.
Mensen die zonder vragen
zeggen dat je welkom bent!
Met deze woorden kondigen René en Francis
Helmers, Warmelinckweg 14, de geboorte aan van
hun zoontje Johannes Marinus. Zijn roepnaam is
Luuk en hij werd geboren op 18 september. We
wensen de ouders veel geluk en vreugde met dit
nieuwe leven!

Tot slot
Van 20 t/m 28 oktober hebben wij een week
vakantie. Indien nodig kunt u contact opnemen
met ds. Zeldenrijk.
Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
Riemer Faber

Jongerenpastoraat
ds. Folkert de Jong
Ludgerstraat 66,
7121 EM Aalten
tel. 06-10941959
folkert.j.de.jong@gmail.com

Jubileum
Op 3 oktober was het echtpaar Hoftiezer-Kraaijenbrink, Kiefteweg 9, 60 jaar getrouwd. In dankbaarheid hebben zij dit gevierd. Wij willen hen
van harte feliciteren met dit jubileum! Wij wensen
hen samen met hun kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind nog vele goede en gezegende
jaren toe!

Herfstvakantie
Van 20 oktober t/m 27 oktober zijn wij een
week met vakantie. Indien nodig kunt u contact
opnemen met ds. Wilma Onderwaater.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Benefietconcert 2018 tweemaal ACM
Op zaterdag 27 oktober organiseert
het Aaltens Chr. Mannenkoor weer een
benefietconcert. Het doel is deze keer
‘kansarme kinderen in Malawi’.
En dat doen ze dit keer niet alleen, maar samen
met het Apeldoorns Chr. Mannenkoor, vandaar
dus tweemaal ACM.
Vorig jaar heeft het Aaltens koor meegewerkt
aan een zangavond in Apeldoorn, in de Grote
Kerk aan de Loolaan, dat was vlak voor Kerst. Die
samenwerking is goed bevallen, daarom bood het

&

In de adventstijd leven we toe naar Kerst, het
feest van God die mensen niet aan hun lot
overlaat. Wij vieren dat Gods licht het wint van
de duisternis. De adventskalender daagt u uit
hoopvol toe te leven naar dit prachtige feest.
´Hoop´ is de rode draad door alle dagen van de
adventskalender 2018.
U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2018 ophalen bij het kerkelijk bureau, Ludgerstraat 64, tijdens de openingsuren of bestellen
via de webshop van KerkVenster, dan wordt de
kalender gratis thuisbezorgd in Aalten, Bredevoort
en de buurtschappen.

Apeldoorns koor aan ook een keer naar Aalten te
komen. En dat doen ze dus op 27 oktober.
Het ACM uit Apeldoorn is vergelijkbaar met het
Aaltens koor. Het heeft ook ongeveer zeventig
leden en het repertoire bestaat veelal uit geestelijke liederen. Het koor staat onder leiding van
Jakob Schenk, een bezielende dirigent. Hij is ook
wel eens te zien bij het programma ‘Nederland
zingt’, waar hij dan solo zingt.
Samen met Susanna Veerman, de dirigent van
Aalten, staat hij garant voor koorzang op hoog
niveau.
Zet deze avond alvast in uw agenda, dan kunt u
een avond heerlijk genieten!
Het concert vindt plaats in de Zuiderkerk en
begint om 19.00 uur. Toegang is gratis, met aan
het eind een vrije gift voor het doel.
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In memoriam

De pen opgepakt

Frederik Gerrit
Winkelhorst

Theodora
Hoopman-Kaemingk

Frits

- Thea -

geboren
26 juli 1954
overleden
12 september 2018

Geboren:
17 augustus 1921
Overleden:
1 oktober 2018

Geen tranen genoeg, geen woorden te vinden.

Thea was het derde kind van G.W. Kaemingk
en D. Brunsveld, beiden uit IJzerlo. Het gezin
verhuisde rond Thea’s twaalfde jaar van Schuinesloot naar Hoogeveen. Tijdens de oorlog studeerde ze in Zetten landbouwhuishoudkunde.
Thea kwam regelmatig in IJzerlo bij haar grootouders, mulder Brunsveld. Haar eerste baan als
huishoudschoollerares was in Aalten. Na Aalten
kwam Beilen, daar werd een nieuwe nijverheidsschool opgericht. Thea hield zich bezig met de
coördinatie hiervan.
Thea, een bescheiden mooie vrouw, werd opgemerkt door de levenslustige smidszoon Bram
Hoopman uit IJzerlo. Je hoefde alleen de straat
over te steken van smidsbedrijf Hoopman naar
het molenbedrijf Brunsveld. Thea en Bram
trouwden in 1949 en het paar trok in bij de
familie Hoopman. Dit was voor Thea een hele
omschakeling. In die tijd betekende trouwen een
gedwongen afscheid van het onderwijs.
Thea en Bram kregen vijf kinderen. Eind jaren
vijftig verhuisde het jonge gezin naar een eigen
huis naast het bedrijf. Eén van de dochters had
een aangeboren hartafwijking. Het meisje overleed op vierjarige leeftijd tijdens een zware hartoperatie. Op dat moment was Thea net twee
maanden zwanger van haar jongste zoon. Deze
tragedie was voor Thea bijna niet te dragen. Met
grote wilskracht en doorzettingsvermogen zorgde
ze voor de dagelijkse structuur in het gezin. Toen
de jongste eenmaal uit de luiers was, werd ze
actief in het bestuur van de Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond, lokaal, provinciaal en landelijk. Ook was ze betrokken bij de oprichting van de
kleuterschool in IJzerlo.
Rond 1970 verhuisde het gezin naar de Hutte in
IJzerlo. Ondertussen eiste de zorg, het werk en
het enorme verdriet zijn tol. Thea raakte rond
haar vijftigste in een depressie met psychotische
episodes. Met steun van omgeving en een godsvertrouwen kwam ze er weer bovenop.
Bram, die inmiddels een stabiel bedrijf had
opgebouwd, overleed in 1983. Thea speelde een
belangrijke rol in het leven van de kleinkinderen.
Ze was een lieve oma. Ze werkte als vrijwilliger in
het asielzoekerscentrum, ondernam grote reizen,
leerde boekbinden, hield van pianospelen en
onderhield contact met familie, vrienden, buren,
kennissen en volgde natuurlijk de zaak van haar
oudste zoon op de voet.
In 1990 verhuisde ze terug naar het huis naast de
fabriek. Tot het einde bleef ze betrokken bij mens
en samenleving, met de telefoon, en de pen in
de hand. Het was mooi te zien en te ervaren hoe
intens, onbevangen en tevreden ze kon genieten
van de kleine dingen in het leven.
de kinderen

Dat staat op de rouwkaart van Frits Winkelhorst
te lezen. Want op woensdagmiddag 12 september is Frits totaal onverwacht overleden. Hij
voelde zich goed en was die dag gewoon naar zijn
werk gegaan. Vlak voordat hij naar huis zou gaan
overleed hij plotseling. Voor zijn vrouw, de naaste
familie en de mensen om hem heen een schokkend bericht. Niets had er op geduid dat er fysiek
iets aan de hand zou zijn.
Frits is 64 jaar geworden. Een man die midden in
het leven stond. Hij was plannen aan het maken
om over een jaar met zijn werk te stoppen.
Al vele jaren werkte Frits als cv-monteur bij WSi
techniek in Groenlo. Terwijl door de jaren heen
het bedrijf een paar keer in andere handen was
overgegaan, bleef Frits hier werken. Zijn collega’s
hadden in hem een betrouwbare en gewaardeerde collega.
Frits is geboren en getogen in Aalten. Samen met
zijn broer en zus groeide hij op aan de Ooster
kerkstraat, waar zijn vader koster was in de
Oosterkerk. Ook zijn vader overleed al op jonge
leeftijd, en toen zijn moeder hertrouwde kreeg
Frits er enkele broers bij. Inmiddels had Frits
Ineke Balke leren kennen. Zij kregen verkering en
waren elkaars ware liefde. Op 12 december 1975
trouwden ze. Het jonge stel ging wonen in het
ouderlijk huis tegenover de Oosterkerk.
Frits en Ineke kregen drie dochters: Sandra, Petra
en Esther. Hij was een liefdevolle en betrokken
vader. Met veel geduld hielp hij zijn dochters bij
het huiswerk, zo bedacht hij ezelsbruggetjes,
zodat ze de dingen gemakkelijker konden onthouden. Toen ze ouder werden gaf hij zijn kinderen ruimte en vertrouwen. De familie werd uitgebreid toen de kinderen partners kregen en hij
opa werd van zes kleinkinderen, van wie hij intens
genoot. Hoogtepunten waren de verjaardagen
van Frits, die hij vierde in een pannenkoekrestaurant, waar de kleinkinderen ook naar hartenlust
konden spelen.
Het geloof was voor Frits waardevol en hij voelde
zich bij de kerk betrokken. De Oosterkerk heeft
van jongs af aan een rol gespeeld in zijn leven.
Vaak was hij zondags te vinden op zijn vaste
plekje achter in de kerk.
Op woensdag 19 september hebben we in
besloten kring afscheid van hem genomen.
Afscheid moeten nemen zonder afscheid te
hebben kunnen nemen is zwaar. We wensen
Ineke, de kinderen, kleinkinderen, zijn moeder en
de naaste familie veel kracht toe in deze moeilijke
tijd.
ds. Wilma Onderwaater

De pen opgepakt

Enquête en telefoon van de zaak?
Binnen 24 uur werd ik geraakt door
deze woorden. De Bankzitter doet

Komst

een oproep in zijn/ haar column ‘Een
nieuw jaar met nieuwe kansen’ voor
‘een mini-enquête over de vragen en
verontrusting’ van gemeenteleden.
Ds. Hendrik-Jan Zeldenrijk deed

Heer, mijn God

in de dienst van zondagochtend

mag ik geloven

30 september aan de nieuwe

dat uw Naam is

ambtsdragers het aanbod om een

‘Ik zal bij je zijn’
een naam als een afspraak,
een belofte,
een teken van leven?

Mag ik geloven
dat U ons leven binnenkomt
zo klein en kwetsbaar, ·
zo aards en afhankelijk
als een pasgeboren kind?

Mag ik geloven
dat U tot ons komt
als Vredevorst
als Heelmeester en Raadsman,
die zich laat noemen
Immanuel, God-met-ons?

Hoe kunnen wij U danken
voor de komst van Jezus,
de man van belofte
die ons leidt naar
het land van belofte,
geloofd zij uw Naam!

Tekst: Jaap Zijlstra,.
uit: Wij komen biddend voor U staan

telefoon van de zaak beschikbaar te
stellen om hen te kunnen voeden met
de woorden van de Bijbel.
Wat hebben deze twee onderwerpen met elkaar
te maken? Voor mij veel. En het is voor mij een
goed moment om iets wat mij al langer bezighoudt te delen.
In het vroege voorjaar van 2017 werd ik door
Wim Wensink (inmiddels heeft hij helaas in verband met verhuizing de gemeente verlaten)
benaderd om mee te denken en werken bij het
doelgroepenpastoraat 45 - 65 jaar. Ik had en
heb mijn bedenkingen bij het richten van de kerkelijke activiteiten op specifieke leeftijdsgroepen.
Maar ik heb hier toch ja op gezegd. Na vele jaren
kerkelijk actief geweest te zijn in mijn vorige
gemeente was het wel tijd om weer eens wat op
te pakken. En dit was een min of meer afgebakend project. Ik stapte hier enthousiast in samen
met ds. Wim Everts, Wim Wensink, Jan Hordijk en
Heleen en Wim Veerbeek. De start voor mij was
veelbelovend: drie inspirerende avonden in Elim
met gemeenteleden die hadden aangegeven
wel open te staan voor nieuwe initiatieven. Dit
hadden ze aangegeven door het invullen van,
inderdaad, een enquête.
De enquête was breed uitgezet onder de potentiële doelgroep. De terugontvangen reacties
waren verhoudingsgewijs laag, maar zeker om te
kunnen starten ook hoog genoeg. Het glas halfvol
dus. Na de Elim-bijeenkomsten werden verschillende activiteiten ontplooid. De naam werd IXI. U
heeft hierover meerdere malen iets kunnen lezen
in KerkVenster.
De initiatieven waren divers: van kloosterbezoek,
G-L-Z diensten (Geest-Lichaam-Ziel), ‘vroege
vogel wandelingen’, gezamenlijk paasontbijt
tot moskeebezoek. Je zou zeggen: voor elk wat
wils. De opkomst was, ondanks de hoopgevende
enquête en startbijeenkomsten, echter laag.

Vanuit de coördinatiegroep hadden we natuurlijk ingecalculeerd dat het enige tijd en tegenslag
nodig zou hebben. Maar helaas trok het aantal
deelnemers niet aan. Voor de zomer hebben we
besloten om de activiteiten te stoppen en hierover de kerkenraad te informeren.
Ds. Zeldenrijk vertelde dat ‘uit onderzoek is
gebleken’ en uit eigen waarneming, dat het lezen
van de Bijbel sterk terugloopt. Beoogde nieuwe
ambtsdragers geven aan dat zij te weinig kennis
hebben van de Bijbel om ja te kunnen zeggen
tegen het ambt. Mag je als kerk deze ‘voorwaarde’ stellen aan nieuwe ambtsdragers? De
tijdsgeest zegt dat je dit niet moet of mag doen.
Ds. Zeldenrijk liet tussen de regels door horen dat
een (voorzichtig) ja ook een antwoord kan zijn.
Met een telefoon heb je elk moment van de dag
de Bijbel snel op het scherm. Op deze manier kun
je altijd wel ergens tijd vrijmaken. Het aanbod
van ds. Zeldenrijk was om met een telefoon van
de zaak ambtsdragers over de streep te trekken.
In de praktijk zal dit niet zo in de papieren lopen
voor de gemeente, een mobiel hoort tegenwoordig al snel tot de basisuitrusting.
Geloofsactiviteiten door de week en de telefoon
van de zaak van ds. Zeldenrijk hebben gemeen
dat ze voeding geven aan het geloof. Dat kan
gaan over het lezen en interpreteren van de
Bijbel, maar het gaat natuurlijk breder.
De vraag blijft daarbij ‘hoe’ dit in te vullen.
In het optuigen van weer een enquête zie ik, het
zal u niet verbazen, weinig heil. Een telefoon zal
ook niet de oplossing zijn. Al is het natuurlijk goed
om massaal de Bijbel-app op uw telefoons te
installeren!
Uit welk vaatje moeten we dan gaan tappen?
Wellicht dat gerichte één op één gesprekken ons
wel op het spoor gaan zetten: wat leeft bij de
gemeenteleden? Hierbij vind ik het opvallend dat
we ook weinig of geen leden van de kerkenraad
(en andere commissies) bij de activiteiten hebben
gezien om ook op die manier support te geven
aan het doelgroepenpastoraat.
Jammer dat het zo loopt met de IXI-activiteiten.
De sfeer, de contacten en het gesprek waren positief. De deelnemers waren enthousiast. Zonder
anderen tekort te willen doen, geef ik ds. Wim
Everts de complimenten voor zijn energie en tijd
die hij in IXI heeft gestopt!
Hoe gaat het met de andere doelgroepenpastoraten? Hoe gaan we verder? Vinden we het wel
goed zo? Wie denkt en doet mee om verder te
bouwen aan onze gemeente?
Freddie Vaags

NB: meerdere mensen doen de
oproep aan de Bankzitter om
zich bekend te maken. Ik kan
mij echter wel vinden in deze
anonieme rol. Mits de discussie
met hem of haar kan worden
aangegaan en er ook ruimte is
voor andere geluiden.

Dit moet me even
van het hart!
Toen ik in het vorige KerkVenster zat te lezen,
schrok ik even van de uitspraak van Marianne
van Praag (de rabbijn van de Liberaal Joodse
Gemeente in Den Haag) in de laatste alinea. Zij
voelt verbondenheid met moslims, maar met het
christendom heeft ze minder: sterk gericht op
het woord, op geloof, op het overtuigen van de
ander. Ik herken me daar totaal niet in. En trouwens, hoeveel joden zijn er niet door christenen
- met gevaar voor eigen leven en voor het leven
van hun naasten - gered in de Tweede Wereldoorlog. Mevrouw van Praag zou eens een bezoek
moeten brengen aan het Onderduikmuseum
in Aalten. Naar mijn mening staat in het christendom vooral naastenliefde centraal.
Wil Vroman

Studieavond
met ds. Willem J.J.
Glashouwer in Aalten
over ‘Waarom Israël?’
Op donderdag 1 november is er in Aalten een
studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer,
president van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp waarover hij spreekt is:
Waarom Israël? De avond wordt georganiseerd
door de PKN-commissie Kerk & Israël AaltenBredevoort. De bijeenkomst vindt plaats in de
Christengemeente De Meiberg, Meiberg 23-1
in Aalten. De aanvang is om 19.30 uur, de toegang is gratis.

Waarom Israël?
Het huidige Israël is geworden tot een volk als
alle andere. Maar is dat wel écht zo? En wat is
de oorzaak van het telkens opvlammende antisemitisme, van de Jodenhaat?
Dagelijks wordt de wereld geconfronteerd met
de twisten tussen de twee zonen van Abraham:
Isaak, voorvader van Israël, en Ismaël, voorvader van de Arabische volken.
Wat is de Bijbelse achtergrond van actueelpolitieke vragen rond de spanningen in het
Midden-Oosten? Is er ook zegen voor de Arabieren en Palestijnen en welke rol speelt de
islam in dit conflict?

Achtergrond spreker
Ds. Willem J.J. Glashouwer was voorheen werkzaam voor de EO. Bekende programmaseries uit
die tijd waren: ‘Het Ontstaan van de Bijbel’ en
‘Het Ontstaan van Israël’. Hij is tevens medeoprichter van de Evangelische Hogeschool en de
Christelijke School voor Journalistiek. Ds. Glashouwer was vervolgens tien jaar voorzitter van
Christenen voor Israël. Nu is hij president van
Christians for Israel International en betrokken
bij het werk in tientallen landen. Hij is auteur
van veelgelezen boeken als: ‘Waarom Israël?’,
‘Waarom Jeruzalem?’ en ‘Waarom Eindtijd?’
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René Rots en Hans Klumpenhouwer
kijken terug op een geslaagde avond
op 21 augustus in gebouw Elim
Wij hebben verteld over onze reis (die door Dorcas
was georganiseerd) naar en door Albanië. Afgelopen juni hebben we samen met acht anderen
hieraan deelgenomen. Dorcas Nederland is vanaf
1990 actief in dit land met hulp aan de allerarmsten daar. Wij hebben ook diverse projecten
bezocht die Dorcaswinkel Aalten heeft geadopteerd, en troffen daar heel schrijnende gevallen
aan.
Met beeldmateriaal en ons verhaal hebben we
geprobeerd om de mensen iets te laten zien en
te laten voelen van wat wij ervaren hebben in dit
arme en toch mooie land. Het land is heel mooi
met veel ongerepte natuur.
De bezoekers waren bewogen en onder de indruk
van wat zij zagen en hoorden.
Bij de uitgang kon men een vrijwillige bijdrage
doen. Dit willen we besteden aan een vrouw met
twee kinderen waarvan de man al geruime tijd
in coma ligt. Om haar man te kunnen bezoeken
moet ze zeven uur reizen, vaak alleen, omdat ze
niet kan betalen dat ze de kinderen meeneemt,
het is voor haar alleen al een hele belasting.
We stonden met de hele groep bij haar, en dan
gaat er heel wat door je heen.
Daarom gaan we het geld dat bij de uitgang
gegeven is aan haar en haar gezin besteden.
We willen iedereen dan ook hartelijk danken voor
de gulle giften.
Bij het tellen kwamen we op een bedrag van
€ 640,00.
Wij willen helpen, zodat deze vrouw samen
met haar kinderen hun man en vader kunnen
bezoeken.
René Rots en Hans Klumpenhouwer

Verenigingen

21 OKTOBER 2018

‘t Praothuusken

Weinig is veel

Elke woensdagmiddag van 15.00 -17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Op woensdag 17 oktober komt Johan Eppink
uit Steenderen om vrolijke en serieuze dialect
verhalen voor te lezen.
En dan is er op 24 oktober de jaarlijkse BAZAR.
Deze middag is van 14.00 uur tot 17.00 uur in de
hal en zalen van de Zuiderkerk.
Heeft u thuis nog mooie spullen liggen voor de
bazar zoals curiosa, boeken, eigengemaakte jam,
koekjes enz., dan kunt u deze nog brengen op
maandagmiddag 22 oktober van 15.00-17.00 uur
in de Zuiderkerk.
De opbrengst komt ten goede aan activiteiten
in het komende jaar. Behalve onze vaste bezoekers zijn ook gasten op deze middagen van harte
welkom.
Zijn er nog vragen, dan kunt contact opnemen
met iemand uit de werkgroep. Zij organiseren
de bazar, samen met de vele vrijwilligers van
‘t Praothuusken.
Dien Scholten (voor als u geen
eigen vervoer heeft), tel. 0543-476042

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK
VOORAF KOFFIEDRINKEN
DOOR: WERKGROEP KERK
IN UITVOERING
MUZIEK: A-COMPANY

Stichting
Restauratiefonds

Voor degenen die er 21 augustus niet waren,
niet konden en toch geïnteresseerd zijn, is er een
herkansing. Wij nodigen iedereen uit op dinsdagavond 23 oktober. Wij willen dan nogmaals dit
project en een project in Gambia onder uw aandacht brengen.
Zet deze avond in uw agenda. De precieze tijd en
plaats volgt nog.

COLOFON

BAZAR

Dit jaar is de adventsmarkt op zaterdag
15 december, met op vrijdagavond, zaterdag en
zondagmorgen de kunstexpositie met werken van
Aaltense kunstenaars.
• u kunt zich nog aanmelden als standhouder
(met uw hobby-artikelen, andere producten
of demonstratie). Huur hele kraam € 35,00 /
halve kraam € 17,50.
• aanmelden van uw muzikale bijdrage
op de Markt is ook nog mogelijk,
optreden op een overdekte oplegger.

van van
’t Praothuusken
Bazar
’t Praothuusken

Secretariaat: dhr. H.J.W. Veldhuis
Hogestraat 104, 7122 BZ Aalten
tel. 0543-472543 of 06 50804060

Woensdag 24 oktober 2018
Woensdag
van 14.0024
uuroktober
tot 17.00 2018
uur
Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten

van 14.00 uur tot 17.00 uur

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Nieuwe tentoonstelling:
Het spirituele pad

Waar: 	Museum Villa Mondriaan,
Winterswijk
Wanneer:	21 september 2018 3 maart 2019
Info:	www.kerkvenster.nl/
venster naar buiten

Wat:	Meditatieve wandeling
op vrijdag

Waar:
Slangenburgse kerk,
	IJzevoordseweg 35,
Doetinchem
Wanneer: 19 en 26 oktober
Aanvang: 10.15 uur
Toegang: € 3,00 per persoon
Info:	www.spoorzoekenslangenburg.nl

Wat:

Er een potje van maken

	Op vier avonden in verschillende restaurants kunnen senioren genieten van een gratis
driegangen-diner.
Waar: 	Maandag 5 nov.
Herberg d’Olde Markt
Woensdag 12 dec
Eetcafé Enjoy
Woensdag 16 jan
Restaurant Stegers
Woensdag 13 febr
Dorpshuis IJzerlo
Info:	www.kerkvenster.nl/
venster naar buiten

Wat:

Bere-gaaf kinderfeest

 aar:
W
Borchhuus Varsseveld
Wanneer: 23 en 24 oktober
Tijd:
10.00 uur tot 12.00 uur
Toegang: gratis
Info:	facebook.com/BGK Varsseveld

Wat:

Aanmelden tot 15/11 kan via onze site:
restauratiefondsaalten.nl
Ook kunt u een e-mail sturen:
srfharm@hotmail.com, waarna wij een
aanmeldformulier zullen toesturen.

Door uw deelname / hulp steunt u het Restauratiefonds in haar restauratie-bijdragen aan onze
prachtige monumentale Oude Helenakerk.

Wat:

Dinie van Lochem, tel. 0543-475007
Gerry Westerveld, tel. 0543-474333
Lidy Heusinkveld, tel. 0543-475657
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

Zoals u bekend zal zijn, organiseren wij naast
toneelavonden, wandeltochten en fietstochten
ook de adventsmarkt, dit jaar voor de 26e keer.
Velen van u kennen onze befaamde knieperkes,
waarvan er de afgelopen zeventien jaren 97.376
zijn gebakken.

• voor hulp bij het knieperkes bakken, bloemstukjes maken, op- en afbouwen van kramen,
bemensing van kramen of suppoosten bij de
expositie kunt u zich tevens aanmelden via
e-mail: srfharm@hotmail.com
of tel. 0543-472543.

KerkVenster is het nieuwsblad van

Duo NIHZ

	met het programma
‘De Westerbork Serenade’
Waar: 	Synagoge Aalten
Wanneer: Maandag 29 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 10.00 p.p.
Info:	www.kerkvenster.nl/
venster naar buiten

• Boeken en curiosa
Wat:
Poëzie-wandeling
• Mooie
bloemstukjes64 7121 EM Aalten
Ludgerstraat
W

aar:
Slangenburgse
kerk,
• Eigengebakken koekjes/kniepertjes
IJzevoordseweg
35, Doetinchem
Boeken
en
curiosa
en appeltaart
Mooie bloemstukjes
Wanneer:
20
oktober
2018
• Raad u de lengte van de worst of de krenten
Eigen gebakken koekjes/kniepertjes en appeltaart
Aanvang: 14.30 - ca. 16.00 uur
het
brood,
dan
mag
deze meenemen
Raad in
u de
lengte
van de
worst
of deu krenten
in het brood, dan mag u deze
Bijdrage: € 5,00 per persoon
meenemen
• Het overbekende Rad van Fortuin draait
Info:	Tel. 0315-237788
Het overbekende Rad van Fortuin draait
• Verloting met mooie prijzen
Verloting met mooie prijzen
• Koffie
en frisdrank
Koffie
thee en thee
frisdrank
Ookdevoor
de kinderen
is te
erdoen
van alles te doen
Ook•voor
kinderen
is er van alles
Wat:	Najaarsconcert

De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten
die elke woensdagmiddag worden georganiseerd
De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten die elke woensdagmiddag
in de Zuiderkerk.
worden georganiseerd in de Zuiderkerk.

U kunt niet pinnen, dus graag
kleingeld
meenemen!!
U kunt niet
pinnen dus graag klein geld meenemen!!

Waar:

Excelsior Barlo

Romienendal,
Aladnaweg 3, Aalten
Wanneer: 20 oktober 2018
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

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 k lachten 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 26 oktober
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 17 oktober 2018 voor
22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 15 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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Wisseling collectedoel kindernevendienst
Tijdens de kindernevendienst hebben we de goede
gewoonte om te collecteren voor een goed doel.
De afgelopen twee jaar hebben we gecollecteerd
voor Upendo. Zondag 30 september werd door de
kinderen van de kindernevendienst een cheque van
€ 1.082,91 overhandigd aan Johan Scholl.
Vanaf 7 oktober zal het collectedoel van de
kindernevendienst Stichting Antje zijn. Stichting

Antje is opgericht in januari 2017 door Janine
Luijmes. De stichting wil mensen met kanker en hun
gezinsleden helpen met praktische zaken, alle hulp
wordt aangeboden door vrijwilligers.
Meer informatie over stichting Antje vind je op
www.stichtingantje.nl.
leiding kindernevendienst

Tekst: Janine Luijmes

Soms gebeurt er iets in je leven wat alles verandert. Ook als iemand waar je heel veel om geeft
kanker krijgt. Angst, verdriet en onzekerheid
maakt dan alles anders. Niet alleen voor de persoon die ziek is, maar ook voor de mensen om
hem heen is het moeilijk. Vaak volgen er onderzoeken en zijn er behandelingen nodig.

Aan de Protestantse Gemeente Aalten

Hartelijk dank voor de genereuze donatie van de
kindernevendienst aan Upendo! Graag zal ik een
vermelding hiervan maken op onze website.
Groeten van
Tessa Janssen, Roermond, projectleider
Upendo Children’s Centre, Nyeri Kenia

Kinderen en ouders
geweldig bedankt!

Meer jongerennieuws:
Xplore en Hello World van start! ���������������������������������������������������������������������������������������Pag.
4
Intrededienst ds. Folkert de Jong 	���������������������������������������������������������������������������������Pag. 10-11

Stichting Antje wil graag helpen daar waar het
nodig is. Gewoon met eenvoudige hulp, en dat kan
van alles zijn. Om jullie een beetje een idee te geven
wil ik graag dat jullie kennismaken met Jort. Jort is
zeven jaar en heeft een oudere zus en broer.
‘Ik ben Jort en zit op de basisschool. Ik heb veel
vriendjes en speel graag computerspelletjes.
Vorig jaar werd mijn moeder ziek, ze kreeg kanker
en moest veel naar het ziekenhuis. Papa vertelde
dat mama erg ziek was en dat ze daarom veel op
bed moest liggen. Ze kreeg vorig jaar in de zomervakantie een hele grote operatie en mama zei tegen
ons dat ze hoopte dat ze lang bij ons mocht blijven.
Maar in de herfstvakantie ging het helemaal mis
en vertelde papa dat mama niet meer beter kon
worden. Papa was echt heel druk. Hij moest werken
en voor ons zorgen. Ik en mijn broer en zus deden
zoveel mogelijk in huis.
Maar toen ging mama dood. Ze is maar 45 jaar
geworden. Alles was anders, we waren zo verdrietig.
Papa moest na een tijdje weer aan het werk, en ik
moest ook weer naar school. Mijn vriendjes waren
verlanglijstjes aan het maken voor Sinterklaas
maar ik had maar een wens op mijn lijstje … ik wilde
mijn moeder terug!
Sinterklaas en mijn verjaardag konden we niet
vieren en dat vond ik erg jammer. Maar gelukkig na
een tijdje vroeg Stichting Antje of ik een feestje
wilde voor mijn verjaardag. Ik mocht zelfs kiezen
waarheen en ik koos voor een feestje bij een speelpark hier in de buurt.
Papa hoefde niets te regelen, de uitnodiging en de
traktaties werden gemaakt. Nog steeds helpt
Antje papa met het strijken van de was. En als hij
heel lang moet werken brengen ze eten dat mijn zus
of broer in de oven kan zetten zodat mijn zus en
broer een keertje niet moeten koken.’
Dat is het werk dat stichting Antje doet. Omzien
naar de ander die het zo moeilijk heeft. Niets kan
het grote verdriet wegnemen. Maar we hopen
dat we door eenvoudig te helpen de harten van de
mensen raken.

