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Driemaal Top 2000-dienst, zing je mee?

Kerkelijk werker een halve dominee of …

20 januari Zonnebrink Winterswijk

actief. Maar wat is een kerkelijk werker? Is hij/zij een halve dominee of gaat het
werk doet in de gemeente? KerkVenster zocht Heidi Ebbers en Netty Hengeveld op
die beiden als kerkelijk werker in onze gemeente werkzaam zijn.

Netty: ‘De verschillen zijn niet zo groot. Wij doen
veel werk dat ook door een predikant gedaan
wordt, zoals bijvoorbeeld het pastoraat. Maar wij
hebben geen preekbevoegdheid. Persoonlijk heb
ik na mijn opleiding nog een opleiding Vrijzinnig
Religieus Pastoraat gevolgd waardoor ik wel
mag voorgaan in wat vroeger NPB-gemeenten
heetten. Officieel mag ik niet voorgaan in PKNgemeenten. Maar in de praktijk komt het wel voor
dat ik door een PKN-gemeente word gevraagd. In
dat geval geef ik aan dat ik geen preekconsent
heb en laat het aan de gemeente over hoe zij
daarmee omgaan.’ Heidi voegt hieraan toe dat zij
wel mag voorgaan in diensten die zijn gerelateerd
aan haar doelgroep. Verder vertelt zij: ‘Het grote
verschil tussen predikant en kerkelijk werker zit in
de opleiding. Waar de predikant universitair opgeleid is, heeft de kerkelijk werker een hbo-opleiding
gevolgd. Juist dat praktische ligt mij wel.’

Tekst: Liesbeth Greijdanus

In het Ouderlingenblad voor Pastoraat
en Gemeenteopbouw van oktober 2017
staat in een artikel van Gerrit van Meijeren
het volgende te lezen:
Wie kan als bevoegd kerkelijk werker aan het werk
binnen de kerk? Alleen wie de juiste (hbo)opleiding heeft, belijdend lid is van de kerk en in het
kerkelijk register staat. (…) De kerkenraad kan de
classicale vergadering verzoeken om preekconsent
ten behoeve van de kerkelijk werker. In bijzondere
situaties bestaat de mogelijkheid dat de kerkelijk
werker de bevoegdheid tot sacramentsbediening
wordt verleend. (…) De hbo-theoloog heeft een
eigen profiel, een eigen expertise die in de kerk in
toenemende mate wordt erkend en gewaardeerd.
(…) Vanaf 2013 zijn de bepalingen rond het verkrijgen van een preekconsent (de toestemming
te mogen preken zonder dat iemand predikant
is, red.) verruimd.
Netty vervolgt: ‘We mogen wel uitvaarten doen.
Maar we mogen geen doop bedienen of het
Avondmaal doen. Soms is dat wel iets waar je
tegenaan loopt. Laatst had ik een fijn gesprek
met ouders die hun kindje wilden laten dopen.
Maar dan moet ik zeggen dat ik dat dus niet
mag doen. Dat is dan wel onbevredigend. Een
ander verschil in het werk van predikant of kerkelijk werker is dat de predikant meedenkt met
het beleid voor de gemeente terwijl de kerkelijk
werker alleen verantwoording heeft voor de taak
die hem/haar is toebedeeld.’ Heidi voegt hieraan
toe: ‘Ik ben zelf nog zoekend maar volgens mij is
men in de gemeente ook nog zoekend naar wat
een kerkelijk werker precies voor werk kan doen.
Dat is, denk ik, per gemeente ook wel verschillend.
De inhoud van ons werk is samengesteld door de
opleiding en de PKN.’

Volgens Netty is die nog steeds in ontwikkeling.
‘Dat geldt ook voor onze rechtspositie. Dat merk
je ook in het pastoraat. Mensen zien je soms
als een halve dominee. Bij dementerenden zeg
ik gewoon dat ik dominee ben. Je kunt hun het
verschil niet uitleggen en het woord dominee
opent deuren. In het verleden kreeg ik wel eens
het gevoel dat mensen zich afgescheept voelden
wanneer hun wijk werd bemand door een kerkelijk werker in plaats van een predikant. Maar als
je eenmaal een band hebt met de mensen maakt
het niet zoveel meer uit of je nu predikant bent of
kerkelijk werker. Wij zijn dus geen halve dominee
of hulpjes van de dominee. Wij zijn theologen
met een praktische insteek.’
Hierover lezen we in het Ouderlingenblad:
In mijn werk ben ik betrokken bij gemeenten die
een predikantsvacature hebben, een kerkelijk
werker zoeken en/of zich willen bezinnen op de
toekomst. Ik merk dat in die bezinning de kerkelijk werker meer in beeld komt. (…) Meer en meer
stellen kerkenraden zich de vraag wat er nodig is
in de fase waarin de gemeente zich nu bevindt.
(….) De ontwikkeling die er te zien is in het synodale beraad over de kerkelijke werkers, is mijns
inziens ook waarneembaar op het grondvlak van
de gemeente. Dat wil zeggen: minder accent op
de kerkelijk werker als vervanger van de dominee
en veel meer oog voor de eigen positie en kwaliteiten van de kerkelijk werker. Een positieve ontwikkeling die recht doet aan de variatie aan aandachtsgebieden in de gemeente (en daarbuiten!)
en aan de veelzijdigheid van de hbo-theoloog.

Heeft de groep waarmee je werkt je
voorkeur of kwam dat toevallig zo uit?
Heidi reageert meteen: ‘Toen ik begon met de
opleiding wist ik eigenlijk wel dat mijn voorkeur
lag bij jongeren en kinderen. Vanaf mijn 17e doe
ik al vrijwilligerswerk met die groep. De vacature
voor kerkelijk werker voor die groep kwam op mijn
pad maar ik wist ook meteen dat het de plek is
waar ik thuishoor.’
Op de vraag wat haar zo aantrekt in die groep
antwoordt Heidi: ‘Onbevangenheid. En ik kan
er mijn creativiteit heel erg in kwijt. Bij de catechese bijvoorbeeld probeer ik altijd op een manier
te werk te gaan die jongeren aanspreekt. Ik
gebruik dan bijvoorbeeld de vorm van een spel.
Ik ben niet iemand die volgens een vast stramien
werkt. Daarom ben ik ook niet geschikt om godsdienstleraar te worden. Dat ik een programma
moet afwerken zou mij teveel benauwen.’ En
dan lachend: ‘Eigenlijk is het de combinatie van
activiteitenbegeleiding en pastoraal werk die mij
aanspreekt.’ Hoewel Heidi is aangesteld voor de
groep van 0 tot 25, ligt het zwaartepunt toch
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door Netty
Hengeveld

Opgave avond 19 november a.s. 19.30 Elim

om een persoon die, weliswaar in samenwerking met de predikanten, zelfstandig

Is er verschil met het werk
van een predikant?

Dank dat ik danken kan

13 januari Zuiderkerk Aalten
20 januari Johanneskerk Lichtenvoorde

Sinds enkele jaren zijn er in de Protestantse Gemeente Aalten kerkelijk werkers

wel bij de groep 0 tot 16 jaar. Wanneer ik haar
vraag of het niet moeilijk is met pubers te werken
zegt ze: ‘Het samen op zoek gaan, samen op pad
gaan spreekt mij wel erg aan. Je bent meer gelijkwaardig dan in een schoolsituatie.’ Netty merkt
op dat jongeren vrijwillig komen wat Heidi deels
bevestigt. ‘Maar er is ook een grote groep die
door de ouders gestuurd wordt. We hebben een
goed verhaal te vertellen. Maar wat hebben we
de jeugd te bieden? Ik ben ervan overtuigd dat
de kerk de jongeren iets te bieden heeft. Ik hoop
dat ze aan mij kunnen merken waarom de kerk
voor mij belangrijk is.’Netty valt haar bij: ‘Jij bent
authentiek. Jongeren kunnen aan jou zien dat je
eerlijk bent. Je staat niet ver boven ze.’
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Op mijn vraag hoe het met haar zit
vertelt Netty:
‘Ik heb ook eerst met jongeren gewerkt. Het
werken met jongeren en kinderen heb ik leuk
gevonden. Wat ik niet leuk vond was dat je
steeds aan vrijwilligers moest trekken om dingen
gedaan te krijgen. Verder vond ik het lastig om
aan bepaalde verwachtingen te voldoen. Ik had
bijvoorbeeld een keer een kinderkoortje geformeerd van kinderen uit de kindernevendienst.
Bij een gelegenheidsdienst hebben ze gezongen.
Ouderen dachten meteen dat de kerk gered was.
Ik dacht toen dat ik het een volgende nog leuker,
nog beter moest doen. Die grote verwachtingen
vond ik moeilijk. Maar de spontaniteit, de eerlijkheid van jongeren en kinderen vond ik wel leuk.
Het pastoraat in een gewone wijk geeft mij
veel voldoening. Daar ligt wel mijn hart. Ik vind
het wel spannend. Je komt bij mensen binnen,
er ontwikkelt zich een verhaal. Je blijft scherp
in zo’n gesprek. Je blijft met je aandacht bij
wat er gezegd wordt. Je denkt aan wat je kunt
inbrengen. Soms vertel ik wel eens iets over mijn
beleving maar het moet wel dienstbaar zijn aan
het gesprek. Sommige mensen zijn zo wijs. Daar
kan ik nog wel een puntje aan zuigen denk ik dan.
Soms is er ook de verwondering over hoe positief
de mensen in het leven staan ondanks alles wat
ze hebben meegemaakt.’
Waar Netty in het wijkpastoraat met name eenop-een-gesprekken heeft is het jeugdwerk vooral
groepswerk. Maar Heidi kan zich voorstellen
dat als er eenmaal een band is, het vertrouwen
ook komt. ‘Dan kan er een gesprek komen. Met
jongeren kun je het beste iets doen. Al doende
komen de gesprekken.’
Ten slotte merkt Netty op: ‘Onze positie, of je je
prettig voelt als kerkelijk werker in een gemeente
heeft te maken met hoe je predikant – collega’s
je dragen, je horen, je steunen. De kerkenraad
draagt je net zo. Ik ervaar dat hier als prettig.’
Heidi beaamt dit.

16-10-18 21:49

We gaan het nieuwe jaar weer beginnen
met een Top 2000-dienst en daarvoor zijn
we weer op zoek naar enthousiaste koorleden. De band is gevormd, de liedlijst
is klaar en we hebben een mooi thema!
Het belooft opnieuw een mooi project te
worden. We nodigen zangers en zangeressen uit Aalten, Lichtenvoorde, Winterswijk en omstreken van harte uit om mee te
doen.
Vorig jaar zijn we al een beetje op tour
geweest en hebben we in Aalten en Lichtenvoorde gespeeld/gezongen. Dit jaar
gaan we ook naar Winterswijk.
Op 13 januari beginnen we als vanouds in
de ochtenddienst in Aalten en 20 januari
zingen we ’s morgens in Lichtenvoorde en
’s avonds in Winterswijk.
De 20e willen we voor het soundchecken in
Winterswijk als koor samen eten (American
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Overdenking

style), tussen de diensten kan een ieder
even zijn eigen weg gaan.
Doe je mee? Zet beide data in je agenda!
Opgave is maandagavond 19 november
19.30 in Elim. Dan maken we (het is al bijna
traditie) de liedlijst en het thema bekend.
Mocht de eigen bijdrage een probleem zijn
(het is fijn als je deze betaalt bij opgave)
neem dan even contact op via acompany.
pknaalten@gmail.com

Het is een kort project,
drie repetities, drie optredens!
Je oefent met oefenmateriaal thuis!
Graag tot ziens namens de
Top 2000-werkgroep:
Johan Klein Nibbelink, Hans Hinkamp,
Folkert de Jong, Simon Everts
en Marinke Oolman

In onze achtertuin staat een reusachtige walnotenboom.
Iedere zomer beschermt zijn kruin ons tegen de warmte en
het felle licht van de zon en ieder najaar trakteert hij ons op
zijn lekkere vruchten. Telkens weer voel ik mij, bij de aanblik
van de vele noten die tussen de goudgele bladeren en het
frisgroene gras liggen, intens dankbaar. De belangeloosheid
van de natuur geeft mij een gevoel van overvloed. Ik sta - al
rapend - stil bij alles wat mij in het leven zomaar gegeven
wordt. Ik voel me een gezegend mens.
Binnenkort vieren we in de kerk dankdag. Het is een mooie
traditie die, zeker in de Saksische plattelandsgebieden, nog
altijd in ere wordt gehouden.
Het begrip ‘dankbaarheid’ heeft oude papieren. Volgens de
Romeinse advocaat, politicus en fi
 losoof Cicero (106-43 vC)
is dankbaarheid de moeder van alle deugden. De Amerikaanse professor Sonja Lyubomirsky, die veel onderzoek
heeft gedaan naar geluk, schreef tien jaar geleden in haar
boek ‘De maakbaarheid van geluk’ dat dankbaarheid een
van de strategieën is die ons gelukkig kunnen maken.
Ik zal het maar eerlijk zeggen: ik krijg de kriebels van kreten
als ‘de maakbaarheid van geluk’.
Wel wil ik leren van mensen die het leven uit moeten
houden ondanks afhankelijkheid, pijn en eenzaamheid,
van hen die moesten ondervinden dat hun leven alles
behalve maakbaar is. Het bijzondere is dat ik juist bij hen
veel dankbaarheid ontmoet. Hun dankbaarheid had niet
het vooropgezette doel om gelukkiger te worden, al kon dat
wel gebeuren, want een dankbaar mens richt zich niet op
een tekort, maar leeft vanuit een volheid. Hij/zij is minder
jaloers, kan zich beter verbinden met anderen en leeft meer
in het hier en nu. Bovendien geeft dankbaarheid kracht om
het leven beter aan te kunnen.
Toch mag dankbaarheid niet een techniek worden, een
trucje met als doel meer geluk te ervaren. Dankbaarheid is
geworteld in de ervaring van het - ondanks alle gebrokenheid - opgenomen zijn in een groter geheel. Voor gelovige
mensen kent de dankbaarheid dus geen doel, maar wel een
richting. We kijken verwonderd en ontvankelijk omhoog
naar de Afzender van alle goede gaven die ons tijdens ons
leven zomaar toevallen.
Deze Afzender danken we in ons (woordeloze) bidden
of in ons zingen:
	Dank U, Uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik niet weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
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Weer een goederentransport naar Jibou in Roemenië

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
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

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
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

Opnieuw is begin oktober een truck vol goederen naar Jibou in Roemenië gegaan

bredevoort

Tekst: Jan Ebbers - Foto: Frans Stoltenborg

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

Collectes en giften
De collectes voor de kerk hebben in september
€ 300,66 opgebracht. De opbrengst van de collecte in het Ambthuis van 6 oktober was € 25,00;
het bedrag is bestemd voor het ‘latrine-project’
van de diaconie.

Nieuw Lied
Wij feliciteren
Deze keer gaan onze gelukwensen naar drie
bruidsparen: dhr. J. van den Top en mevr. H.B.
van den Top-van Uffelen, Koppelstraat 23; dhr.
H.J. van Eerden en mevr. H.W.G. van Eerden-Til,
Zwanen
broekweg 1 en dhr. J.P.G. Berkelmans
en mevr. B.A.H. Berkelmans-Scholts, Misterstraat 14-1. Dhr. en mevr. van den Top zijn op
31 oktober 50 jaar getrouwd; dhr. en mevr. van
Eerden zijn op 1 november 40 jaar getrouwd en
dhr. en mevr. Berkelmans vieren op 3 november
hun 40-jarig huwelijksfeest. Allen van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren samen.
Mevr. J.B.G. Huiskamp-Veenemans, Haartweg 14
is op 1 november jarig; zij wordt 87 jaar. Ook van
harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst
met allen die u lief zijn.

Zieken
Alies Kämink is bezig met behandelingen. Naar
omstandigheden gaat het nu redelijk goed. We
wensen haar veel energie en positiviteit toe,
zodat ze alles goed kan doorstaan.
Wij willen ook Gods zegen vragen voor de mensen
die door ouderdom hun gezondheid steeds een
stukje achteruit zien gaan. Het is moeilijk om in
die omstandigheden positief te blijven en van de
kleine dingen te genieten. Wij willen ook iedereen
die behandelingen ondergaat, geopereerd is en
herstellende, en zij die in zorginstellingen verblijven, veel sterkte toewensen.

Op 4 november vieren we het Heilig Avondmaal
en zingen we als nieuw lied, Lied 371. We zingen
het alleen op die zondag, omdat het zonder
cantor moeilijk te zingen is.

Nieuwe naam voor jeugdwerkcollecte
Als kerk proberen we gastvrij te zijn en open
deuren te hebben. Ook in de zondagse vieringen
willen we deze openheid naar voren laten komen.
Zo zijn er ideeën om een kunstproject in de kerk
plaats te laten vinden met lokale kunstenaars en
willen we bijvoorbeeld vaker een muziekensemble
of koor uitnodigen. Ook zijn er plannen voor ‘zinvolle’ uitstapjes als wandelingen of een kloosterweekend. Op deze manier geven we vorm aan een
moderne kerk die midden in de samenleving staat.
Het plan is om deze activiteiten op organisatorisch en financieel vlak samen te laten komen met
het jeugdwerk. De jongerenactiviteiten hebben
bij uitstek de blik naar buiten, en vormen daarin
voor ons als hele kerk een goed voorbeeld. Er is
een werkgroep in de maak die de nieuwe activiteiten vorm zal geven. Verder heeft de kerkenraad
ermee ingestemd om de jaarlijkse jeugdwerkcollecte (die u als gewoonlijk in november kunt
verwachten) deels aan deze nieuwe activiteiten
te besteden. Deze collecte zal vanaf dit jaar de
‘Jeugd & Joriscollecte’ heten, omdat deze aan
jeugdwerk en aan activiteiten in en om de
St. Joriskerk besteed zal worden. Wij verwachten
met deze lichte koersverlegging een mooi en cultureel waardevol pad in te slaan.
werkgroep Kerk van de Toekomst, Bredevoort

Meer dan de helft Nederlanders niet religieus.
Niet verrassend. Wel jammer!
De Protestantse Kerk is niet verrast door
de uitkomst van het CBS-onderzoek waaruit blijkt dat meer dan de helft van de
Nederlanders niet religieus is. ‘Religieus’
betekent in het onderzoek: betrokkenheid
bij een kerkgenootschap of godsdienstige
organisatie. Ook de ledentallen van de
Protestantse Kerk nemen af. Dat is niet
verrassend, wel jammer!
Tegelijk zijn er veel mensen die zich wel gelovig
noemen, maar die niet aangesloten zijn bij een
georganiseerde religie. Er is een verschil tussen
geloven in God (of iets) en lidmaatschap van een
kerkgenootschap. Zo is er wel veel interesse voor
spiritualiteit.

Retraites in kloosters lopen snel vol. Bladen als
Happinez en Flow laten zien dat mensen open
staan voor spiritualiteit en religieuze waarden.

Kerk 2025: lichte structuur
en uitnodigende cultuur
Van deze verandering in religieuze behoefte is de
Protestantse Kerk zich al jarenlang bewust. Als
reactie hierop is de Protestantse Kerk de beweging ‘Kerk 2025’ gestart. Een beweging die de
structuur en cultuur van de Protestantse Kerk toekomstbestendig maakt: een lichtere organisatiestructuur met een uitnodigende cultuur.
Veel plaatselijke gemeenten oefenen zich dan ook
in gastvrijheid en zoeken meer dan ooit tevoren
het contact met hun directe omgeving. Deze con-

Dit keer niet alleen van de stichting
Roemenië Aalten-Sălaj, maar ook van
de stichting MeHoro uit Meerkerk.
Deze stichting onderhoudt net als de
Aaltense stichting nauwe banden met
de Reformatorische Kerk in Jibou.

oederen uit Nederland verkocht. Mensen die
g
niet kunnen betalen, maar wel behoefte hebben
aan bepaalde goederen of kleding, krijgen die
gratis. Ook worden goederen, die ziekenhuizen of
scholen goed kunnen gebruiken, gratis aan hen
ter beschikking gesteld.
Veel oudere mensen in Jibou hebben hulp nodig.
Met steun vanuit Nederland is door Roberto een

Regelmatig is er overleg tussen beide stichtingen
om de hulp op elkaar af te stemmen. Dit keer was
in Meerkerk de truck al half volgeladen met vooral
witgoed. Het helemaal volladen in Aalten was in
een halve dag gebeurd. Dat was mede te danken
aan het voorwerk, dat Piet Nagel met zijn helpers
verricht hadden in de vorm van het stapelen op
pallets van de verschillende goederen. Maar ook
de belangeloze medewerking van een aantal
chauffeurs van Olijslager Veenhuis Transport, die
met een heftruck de pallets in de truck hebben
geladen en het laden in goede banen hebben
geleid, heeft eraan bijgedragen, dat de truck zo
snel vol was.
Er konden dit keer weer allerlei goederen meegegeven worden. Van matrassen tot kleding, van
kinderspeelgoed tot huishoudelijke artikelen en
meubels. Ook waren er goederen bij waaraan
grote behoefte is, zoals heel wat incontinentiemateriaal. Al deze goederen zijn verkregen van, of
opgehaald bij particulieren en instanties in Aalten
en omgeving.
Ds. Roberto van de Reformatorische Kerk in
Jibou heeft daar een tweedehands winkel
ingericht. Van daaruit wordt een deel van de

vorm van thuiszorg opgezet. Een verpleegster
en een sociaal werkster bezoeken periodiek de
ouderen om medische of andere zorg te verlenen.
Velen verkeren in behoeftige omstandigheden, en
betalen voor de geboden hulp kunnen ze niet. Zij
krijgen de hulp gratis. De kosten worden vergoed
door de opbrengst van de verkoop uit de tweedehands winkel.
Daarnaast wordt die opbrengst gebruikt voor bijvoorbeeld het verstrekken van voedsel aan arme
mensen, voor het organiseren van jeugdkampen
en het ondersteunen van vrijwilligers.
Als de truck in Jibou arriveert staan daar vele vrijwilligers klaar om te lossen. Dat gebeurt allemaal
handmatig, zonder de hulp van een heftruck.
Maar binnen enkele uren is de truck echter helemaal leeg, zo heeft Roberto verschillende keren
laten weten.
Door financiële rapportage van hun kant én
onze bezoeken aan Jibou weten we, dat met de
opbrengst van de verkoop veel goed werk gedaan
wordt. Dat hebben we niet alleen met eigen ogen
gezien, maar ook gehoord van dankbare mensen,
die hulp hebben gekregen.
En dat geeft de vrijwilligers van de stichting Roemenië Aalten-Sălaj niet alleen voldoening, maar
ook de motivatie om met hun werk verder te
gaan.

De truck zit stampvol.

Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven
Van 5 t/m 11 november 2018 wordt voor de 23e keer de Dorcas Voedselactie
gehouden. Op bijna duizend locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en
scholen – zamelen duizenden vrijwilligers, samen met consumenten, producten
en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Bron: PKN Nederland

tacten variëren van hulp aan vluchtelingen,
betrokkenheid bij voedselbanken, initiatieven
tegen eenzaamheid, het organiseren van activiteiten van de buurt. Teveel om op te noemen.
De tientallen pioniersplekken van de Protestantse Kerk hebben in de afgelopen jaren al
10.000 nieuwe mensen bereikt, mensen die
geïnteresseerd zijn in geloof en spiritualiteit,
maar niet in kerk of kerklidmaatschap.
En de zojuist gestarte dorpskerkenbeweging
van de Protestantse Kerk zet zich in voor het
behoud van dorpskerken vanuit de gedachte
dat ‘met geloof geen kerk te klein is’.
Vanuit dat geloof in God wil de Protestantse
Kerk voor iedereen vindplaats van geloof, hoop
en liefde zijn en blijven.

Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de
allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken
en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor, en
ze komen vanwege gezondheidsproblemen of
ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers
van een pakket worden zorgvuldig door lokale
partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners
weten welke mensen hulp nodig hebben.
Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is
onderdeel van een breder programma van Dorcas.
Samen met hun partners creëert ze een sociaal
vangnet voor de allerarmsten. Zo gaan er mensen
voor hen zorgen. Met een voedselpakket wordt het
leven de komende wintermaanden dragelijker. Het
pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje
in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden
mensen in Nederland om hen geven.
Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit Oekraïne.
De winter komt er aan en dat is voor hem een

zware periode. Hij komt dan nauwelijks de deur
uit vanwege kou en sneeuw. Zijn vrouw heeft
diabetes en zijn kinderen werken in het buitenland.
Hij verloor zijn baan tijdens de crisis. Het is letterlijk kiezen: of brandhout voor de kachel of een zak
aardappelen.

Nederland in actie
In Nederland zijn van 5 tot en met 11 november
tienduizend vrijwilligers op de been om de
producten in te zamelen. Meer dan zeshonderd

supermarkten en vele scholen en kerken verlenen
hun medewerking aan de Dorcas Voedsel
actie.
Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winke
lend publiek. Hierop staan producten die samen
een voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten doen een boodschapje extra en geven
deze af aan de vrijwilligers. Daarna wordt alles
gesorteerd, ook door vrijwilligers. Nadat het pakket
met de vrachtwagen op de plaats van bestemming

is aangekomen, geeft Dorcas het aan de partnerorganisatie die het vervolgens via een lokale kerk
bij de juiste mensen brengt.
In Aalten wordt op 9 en 10 november de Dorcas
Voedselactie gehouden op de volgende locaties:
Albert Heijn en Jumbo.
Voor informatie over Dorcas of de Dorcas
Voedselactie kunt u bellen met Siebrand Wierda,
campagnecoördinator, tel. 0228-595900.
Voor contact over de lokale actie kunt u contact
opnemen met: Marian Holtman, tel. 0543-476706.
Op www.dorcasvoedselactie.nl vindt u alle actie
locaties van dit jaar en kunt u antwoord vinden op
de veel gestelde vragen.
Hierbij roepen wij onze vrijwilligers op om weer
mee te doen, maar ook nieuwe vrijwilligers.
Hartelijk welkom!
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Contactavond van de bezoekdienst

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
NL26 RABO 0373 7146 88
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

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
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

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

Nieuwe rekeningnummers
P.G. Aalten

bredevoort

• Heeft 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.
• Heeft u een periodieke overboeking in
internetbankieren 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.
Het nieuwe 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.

Beamteam
beamteampknaalten@
gmail.com

Op 28 oktober om 10.00 uur is in de Zuiderkerk
een dienst waarin tien projecten, die door de
diaconie ondersteund worden, zich presenteren
voorafgaand en na afloop van de dienst tijdens
een ‘projectenmarkt’. Twee van de tien projecten
verzorgen een presentatie tijdens de dienst. Ds.
Folkert de Jong gaat voor, de muziek wordt verzorgd door een pianist en de commissie ‘Hulp Ver
Weg Dichterbij’ zal aan de dienst meewerken. Het
belooft een bijzondere morgen te worden.
De Stichting Woord en Daad zal niet aanwezig
zijn op de projectenmarkt, maar geeft hieronder
hun informatie over de door hun ontvangen
gelden van de diaconie van de Protestantse
Gemeente Aalten.

Uw steun is waardevol

Giften PBD
Ontvangen via Riek Hoftijzer € 10,00
en via Diny Rutgers € 10,00.

Iedereen hartelijk bedankt
voor zijn/haar bijdrage

Verkoop collectemunten

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

Kerkdienst Zuiderkerk

Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de betaalrekening van onze gemeente
gewijzigd. Graag vragen we uw aandacht voor de
volgende zaken:

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

Tekst en foto’s: Joke Rutgers

Op vrijdag 2 november a.s. is er van 17.00 uur
tot 18.30 uur weer collectemunten-verkoop in de
Zuiderkerk. Natuurlijk kunt u ze ook bestellen via
onze webshop in KerkVenster. Ook liggen er bij de
uitgang van de kerken bestelformulieren.
Munten worden gratis bij u thuisbezorgd!

Met uw donatie ondersteunen we projecten waar
nog geld nodig is. Samen met lokale partnerorganisaties steunt Woord en Daad kansarme
mensen in Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika.
We steunen hen waar mogelijk en leren hen te
werken in diverse werkgebieden. Zo bieden we
hen op de langere termijn voedselzekerheid,
huizen, bedrijfsontwikkeling en onderwijs voor
hun families. We hebben projecten op het gebied
van onder meer noodhulp, huizenbouw, voedselzekerheid, bedrijfsontwikkeling, onderwijs en vak
training. Mooi dat jullie vanuit de kerk ons werk
steunen. Samen kunnen we mensen in ontwikkelingslanden een kansrijke toekomst bieden. Voor
verdere info: www.woordendaad.nl
Namens de commissie
Hulp Ver Weg Dichterbij,
Anita Bolks

www.woordendaad.nl

Maandag 8 oktober was de jaarlijkse contactavond voor alle medewerkers van de Protestantse
Bezoek Dienst. Deze avond wordt georganiseerd
als dank voor het vele werk dat wordt verzet door
de medewerkers en om het onderling contact te
verstevigen. Ruim honderd medewerkers waren
naar Elim gekomen.
Deze keer hadden we een serieuzer onderwerp
dan de laatste jaren het geval was.

Theatergroep Nocturne speelde het stuk ‘Ik wil
je niet kwijt’. Dat draait om Thea, die alzheimer
heeft. Het stuk werd op een mooie, luchtige
manier gebracht. Het was erg herkenbaar, soms
kwam het dichtbij, maar er viel gelukkig ook veel
te lachen.
Natuurlijk was er ook gelegenheid om met elkaar
te praten en van gedachten te wisselen onder het
genot van een hapje en een drankje.

Kampkrant 2018
De kinderkampen van de recreatie
commissie zijn al weer een tijdje achter
de rug. Bij dit KerkVenster treft u een
exemplaar aan van de kampkrant
zodat u een klein beetje ontdekken
kunt wat er allemaal in zo’n week
gebeurt.
Wat er niet in staat zijn de voorbereidingen voor
deze kampweken, om een paar zaken te noemen:
PB

• De recreatiecommissie vergadert elke maand en
elke maand is een hele avond nodig om alle voorbereidingen te bespreken, van terreinoverleg tot
inkopen, van vergunningen aanvragen tot onderzoeken of er materiaal vernieuwd moet worden
en niet te vergeten het overleg met de kampleiding. 				
Ook de voorbereidingen van het inschrijven voor
een kamp vergt veel tijd en energie, met name
ook om aan de vele wensen van ouders en kinderen te voldoen.
• Een speciale onderhoudsploeg is een groot deel
van het jaar bezig met het nakijken en repareren
van materiaal, er sneuvelt nog wel eens wat. Ook
wordt veel inventaris zelf gemaakt of aangepast.
In de weken voor de kampen wordt het materiaal
ingepakt, wordt het vervoerd naar het kampterrein, worden de tenten opgezet en alle andere
materialen klaargezet en zes weken later wordt
alles weer afgebroken, vervoerd naar Aalten en

Tekst: Arnold Arentsen

weer opgeborgen. Dan begint de cyclus weer van
voren af aan. Een gigantische klus elk jaar, die de
vele vrijwilligers met liefde doen.
•
Als de kampweken lopen is het bestuur elke
zaterdag in de weer om te regelen dat alle bagage
en inkopen naar het kamp vervoerd worden en
dat de retourbagage en andere spullen van de
afgelopen week weer meekomen naar Aalten.
Daarnaast zijn altijd een paar bestuursleden
standby voor het geval er zich calamiteiten voor-

KampKrant
VERSLAG VAN DE KAMPWEKEN

1

VRIJDAG 26 OKTOBER 2018

doen in het kamp, waarbij assistentie nodig is of
beslissingen moeten worden genomen.
•
De kampleiding van elke week komt voor het
seizoen regelmatig bij elkaar om weer een spetterende week voor te bereiden. Dat dit elk jaar weer
lukt is een compliment aan die leiding maar ik
heb ook de indruk dat ze zelf daar ook veel plezier
aan beleven. Maar dat ze na een week helemaal
kapot zijn, kan iedereen wel zien die hen opwacht
bij de thuiskomst.
• Als afsluiting volgt dan een barbecue-avond voor
al die behulpzame handen. Iedereen is dan weer
vergeten wat een grote klus dit elk jaar is, en verhaalt men alleen over de mooie en spannende
dingen die er geweest zijn. De sterke verhalen
vliegen je om de oren bij een heerlijk kampvuur,
een lekkere barbecue en er wordt geschoten om
de eer van ‘Koning(in) van het jaar’.
Het is te hopen dat deze kinderkampweken nog
vele jaren mogen blijven, het is een mooi visitekaartje van de kerk en elk jaar vinden circa 200
kinderen dat ze zo’n kamp minimaal één keer

moeten hebben meegemaakt. Heel veel kinderen
gaan zelfs op latere leeftijd mee als kampleiding
en dat zegt genoeg over deze kampen.

2018

Extra kampkranten zijn
verkrijgbaar via de webshop:
www.kerkvensterwebshop.nl
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Het bewezen belang van Geloofspraktijk
Relatie met Planten, Rituelen, Zingen en Pelgrimage
Tekst: Ada Endeveld - Foto’s: aangeleverd

Dit artikel is het vervolg op het hoofdartikel in KerkVenster eind september over
het boek van Rupert Sheldrake (geb.1942), ‘Science and Religious Experience’.
Ik heb het toen gelaten bij de eerste drie hoofdstukken over Stiltegebed,
Dankbaarheid en Verbinding maken met iets dat ons overstijgt.
De vier onderwerpen uit de ondertitel wil ik hier bespreken. De stelling van Rupert
Sheldrake is dat religieuze gebruiken ons goeddoen, geestelijke en lichamelijk.
Hij toont dat aan door wetenschappelijke studies. Verder geeft hij aan het eind
van elk hoofdstuk praktische tips om de gebruiken zelf te gaan uitoefenen.
De tips zijn niet alleen voor gelovigen, maar voor iedereen.

Planten
Het meest verrassende vond ik hoofdstuk 4
dat gaat over onze relatie met planten. Ik werd
me meer bewust van de religieuze dimensie die
planten hebben. Die ligt in de eerste plaats bij de
schoonheid van planten, in het bijzonder bloemen.
Bloemen bestonden lang voor er mensen waren
(laat in het tijdperk van de dinosauriërs) en waren
dus met hun symmetrie en kleuren ook aantrekkelijk voor insecten, vogels en andere dieren. Het
gevoel voor schoonheid delen we volgens Darwin
met de dieren. Darwin toont het nut van schoonheid aan, maar zegt niets over de geestelijke
dimensie ervan, de Griekse filosoof Plato wel. Hij
zei dat er voorbij deze wereld een geestelijke ideeënwereld bestond, waar de ideale vormen van alle
dingen bestonden. Met ideaal bedoelde hij ook
van perfecte schoonheid. Dit idee bestaat ook
in veel godsdiensten (Christendom, Hindoeïsme,
Islam). De hele wereld is een reflectie van een creatieve geest, die in alle dingen te vinden is. Alle
kwaliteiten die we ervaren, bestaan ook in Gods
gedachten. Jezus zegt: ‘Kijk naar de lelies van het
veld,…’
Daarmee spoort hij mensen aan door het ervaren
van schoonheid het geestelijke te zien in de alledaagse dingen. Ik herinner me dat er vroeger
vanuit de gedachte van soberheid verzet was
tegen bloemen in de kerk. Ik zou daartegenin
willen brengen, dat ze er niet alleen staan als
een groet van de gemeente naar iemand die
het nodig heeft, maar ook als Gods werkelijkheid
geworden gedachten.

Planten en vooral bomen hebben nog een andere
spirituele dimensie. Ze geven ons rust. Voor onze
geestelijke gezondheid hebben we het af en toe
nodig om het bos in te gaan, uit te waaien op
het strand of vanaf een berg op de wereld neer
te kijken, kortom, om in contact te komen met de
schepping. Voordat de westelijke wereld christelijk
werd, waren heilige wouden of grotten gewoon.
Niet voor niets verwijzen de zuilen van de kathedralen naar bomen, wat nog te zien is aan de
bladeren, die men vaak bovenaan het uiteinde
van een zuil plaatst. Nu zijn de heilige groene
plaatsen vervangen door natuurgebieden, maar
de functie is hetzelfde gebleven. In contact zijn
met een bos, een park, een tuin of soms alleen
maar een boom, geeft rust, je kunt aarden en je
innerlijk kan zich vernieuwen.
De twee aanbevelingen van Rupert Sheldrake om
planten op te nemen in je religieuze gebruiken
zijn:
1. Kijk eens met een loep of lens naar een bloem,
om hem zo te zien vanuit het perspectief van
een bij of hommel.
2. Sta eens wat langer stil bij een boom. Voel de
ouderdom, sta stil bij het feit dat een boom
aarde en de hemel verbindt, gevoed wordt door
de zon en verbonden is met duizenden draden
van schimmels onder de grond, huis voor de
vogels en eekhoorns, insecten en worme. Een
boom is een wereld op zich.

Rituelen: aanwezigheid van het verleden
Rituelen zijn handelingen, die alle religies kennen
en die geen direct nut lijken te hebben. Zo laten
christenen hun kinderen dopen en vieren ze het
Avondmaal. Deze handelingen hebben betekenis
door de herinnering aan de verhalen en mythen
waarop onze gemeenschap is gebaseerd. Zo verwijst de doop van de kinderen naar de onderdompeling van Jezus in de Jordaan en ook nog
verder terug naar de doortocht door de Rode Zee.
Rituelen hebben de kracht een gemeenschap te
vormen door de tijd heen. Daardoor voelen we
ons verbonden met onze voorouders en allen die
de rituelen ook hielden.
Een voorbeeld van rituelen die overal voorkomen
zijn ‘rites de passage’, rituelen waarmee je volwassen wordt. Dat wordt er niet altijd duidelijk bij
gezegd, het kan zijn dat die rites onbewust plaatsvinden. Soms zijn ze religieus van aard, zoals in
onze christelijke gemeenschap belijdenis doen.
Als je dat gedaan had, was je een volwassen lid
van de religieuze gemeenschap. Nu is belijdenisdoen meer bewust kiezen voor het geloof. Voor
jongens in de hele samenleving had de dienstplicht dezelfde functie. ‘Daar maken ze een man
van je’, werd er gezegd. Inderdaad was daarna je
kindertijd voorbij. Zo’n rite geeft je een verhaal
mee in het leven. Ik denk dat een rite van kind
naar volwassene nu hier in Aalten het gala is,
waarbij jongens en meisjes zich opeens volwassen
presenteren. Ik hoop alleen dat de jongeren van
vandaag daarmee genoeg verhaal meekrijgen
om stevig te blijven staan in het leven. Volgens
cultuurfilosoof Maarten Coolen worden mensen
‘burned out’ als ze het verhaal over hun eigen
identiteit niet meer vol kunnen houden, met
te veel werk of te hoge werkdruk. (3-10 Trouw)
Tegengif daartegen zijn rituelen. Ze geven ons
een verhaal over onszelf in relatie met de wereld
om ons heen en God. Rituelen versterken zichzelf
door herhaling en maken zo de gemeenschap die
ze uitvoert sterker.

Piet Gerrits, Apsismozaïek met het Laatste Avondmaal. Gerardus Marjellakerk Tilburg
Ik heb in deze bespreking Sheldrake’s theorie
over morfologische velden buiten beschouwing
gelaten. Heel interessant en ook een reden
waarom vaste rituelen door de tijd heen aan
betekenis winnen, maar ik vond het te ingewikkeld om ook nog uit te leggen.
Nog veel meer rituelen doen we onbewust, zoals
het morgenritueel. Velen kunnen de dag niet
beginnen zonder een aantal handelingen in een
bepaalde volgorde te doen. Ook dat soort rituelen
verankeren ons. Een ander onbewust ritueel is
‘handen geven’. Het begon 500 jaar voor Christus
in Griekenland, waarschijnlijk als een gebaar van
vrede om te laten zien dat je geen wapens in je
rechterhand had. Wij gebruiken het nog steeds
als een begroetingsritueel. Hoe belangrijk het
nog is in onze samenleving, blijkt wanneer sommigen opeens weigeren handen te geven. Verder
gebruiken we bij het weggaan verkorte vormen
van zegening, bijvoorbeeld bij ‘tjuus’ of ‘doei’,
wat waarschijnlijk allebei een verkorte vormen
zijn van ‘adieu’, wat betekent ‘aan God’ wat
weer kort is voor ‘ik draag je op aan God’.
Twee aanbevelingen heeft de schrijver weer als
het gaat om rituelen:
De eerste is: Neem eens wat bewuster afscheid
van elkaar en sta stil bij wat je een ander toewenst. De tweede is tegelijkertijd een tip voor
de komende vakantie in Engeland. Een goede
manier om deel uit te maken van de rituelen
van de Engelse kerkgemeenschap is door naar
de Evensong te gaan. Dit is geen kerkdienst,
maar hier worden vaak zondagavond liederen
gezongen en soms uitgevoerd door koren. Je kunt
zo als buitenstaander deel worden van een kerkelijk ritueel door alleen maar aanwezig te zijn.(zie
de website www.choralevensong.org)

Zingen, Chanten en de kracht van muziek
Iedereen die van zingen houdt, weet dat je je
door te zingen of muziek te spelen muziek voelt
opgetild. Dat je je goed voelt is ook wetenschappelijk bewezen. Zingen versterkt het immuunsysteem, het vergroot je gevoel van welbevinden en
de band met de andere zangers en de (religieuze)
gemeenschap. Bovendien is muziek trilling en
steeds meer komt de natuurkunde tot de conclusie dat alles trilt. Zingen is dus meetrillen met
de rest van het bestaan. Geen wonder dat zingen,
chanten of het half gezongen lezen van heilige
teksten in alle religies voorkomt. De psalmen, zelf
liederen, laten ook duidelijk blijken dat God van
muziek houdt.

Aanbevelingen:
1. Ga op een koor om samen met anderen te
zingen.
2. Leer ‘chanten’, het zingend herhalen van
een (heilig) woord. Na eerst gewoon klank te
hebben gemaakt, concentreer je je op een
woord. Als christen kun je dat doen op het
woord ‘amen’ of ‘ameen’. Je zingt het een
aantal keer achter elkaar en steeds zachter,
totdat je het laat eindigen in stilte (de vrouw
van de auteur is lerares in ‘chanten’).

Pelgrimage
Het laatste religieuze gebruik dat besproken
wordt, is pelgrimage. Mensen waren oorspronkelijk migrerende wezens. In de tijd dat we jagerverzamelaars waren, trokken we rond in groepen
van de ene voedselbron naar de andere. Er waren
plekken waar mensen in grotere groepen samenkwamen om het seizoen te vieren en te handelen.
Vaak werden deze plekken heilige plaatsen.
Met de uitvinding van de landbouw bleven we
meer op dezelfde plek, maar de drang om op
weg te gaan bleef. Op allerlei manieren bleven
mensen onderweg. Herders trokken ‘s zomers de
berg op en ‘s winters naar de dalen. Handelaars
trokken van de ene naar de andere stad. Mensen
bleven heilige plekken bezoeken: bergtoppen,
de bron van een rivier, de plaats waar een godheid was verschenen of iets belangrijks had
plaatsgevonden.
De Rooms-Katholieke Kerk sloot hierbij aan met
talloze pelgrimstochten en plekken waar de overblijfselen van martelaren en heiligen waren. Er
ging veel geld in om aan het eind van de middel
eeuwen. Dat nam zo’n grote vlucht, dat de protestanten er een aversie tegen kregen en het
verboden voor hun geloofsgenoten. Toch bleef
de drang tot reizen bestaan. In de landen waar
pelgrimage afgekeurd werd, zoals Engeland,


kwam in plaats daarvan het toerisme op gang.
Dat heeft ondertussen een grote vlucht genomen.
Het laatste uur van de pelgrim leek geslagen,
maar tegen alle verwachtingen in zijn er meer
mensen dan ooit die op weg gaan.
In Santiago de Compostella, het beroemdste
pelgrims
oord van Europa. In 1987 kwamen
er 1000 pelgrims aan, in 2015 waren dat er
263.000. Ik sprak pas iemand die het vier jaar
geleden had gedaan en dit jaar weer. Hij was
ontzet over hoeveel meer mensen er bijgekomen
waren. Overal in Europa worden oude pelgrimsroutes weer geopend.

Er zijn veel redenen waarom
pelgrimeren goed voor je is:
1. Lopen is gezond.
2. Het is goed om buiten te zijn
(hoofdstuk 4, over planten)
3. Het is goed een doel te hebben.
4. Fysieke beweging is goed tegen depressie.
5. Heling wordt bevorderd door hoop en
verwachting.
Wat maakt een plaats tot een heilige plaats?
Omdat er al zoveel mensen met hun hoop en
verlangen zijn geweest, geeft dat een bepaalde
plaats een aura. Dat resoneert mee als wij daar
komen met onze gedachten en gevoelens.

Aanbevelingen:

(dat verwachtte u al)
1. Ga op pelgrimage.
2. Maak toeristische uitstapjes tot pelgrimstocht. Bezoek een kerk of heiligdom. Bid daar
(of denk aan of steek een kaarsje op) voor wie
thuisbleven en voor een goed verloop van de
reis. Bid daar voor de stad waar je bent.
Dit was het tweede deel van het boek van Rupert
Sheldrake. het eindigt met de conclusies, waarin
hij een lans breekt voor een minder rigide materialistische kijk op de wereld en het toelaten van
het goddelijke in de wereld en in onze gedachten.
Ik eindig met het citaat waar ik mijn eerste artikel
mee begon: ‘In het algemeen maken r eligieuze en
spirituele gebruiken mensen gelukkiger, gezonder
en minder depressief.’
Aan de andere kant, als je zulke gebruiken afgezworen hebt, loop je grote kans ongelukkiger,
ongezonder en depressiever te worden. Militant
atheïsme zou een bijsluiter moeten hebben die
waarschuwt voor gezondheids
risico’ schrijft Rupert Sheldrake
in zijn boek Science and Religious
Practices, London 2017. (Wetenschap en Religieuze Gebruiken,
pag. 204, mijn vertaling)
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Kerkdiensten Aalten

Oktober
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

26
27
28

Openbaring 1:1-8
Openbaring 1: 9-20
Openbaring 2: 1-7

Maandag
Dinsdag
Woensdag

29
30
31

Openbaring 2: 8-11
Openbaring 2: 12-17
Openbaring 2: 18-29

November
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1
2
3
4

Openbaring 3: 1-6
Openbaring 3: 7-13
Openbaring 3: 14-22
Openbaring 4:1-11

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

5
6
7
8
9

Psalm 21
Marcus 11: 27-33
Marcus 12: 1-12
Marcus 12: 13-17
Marcus 12:18-27

Ambthuis, Bredevoort

Ambthuis
Zaterdag 27 oktober
17.00 uur: ds. Knol, Broodmaaltijd

Stegemanhof
Zaterdag 27 oktober
19.00 uur: dhr. Lievers
Zaterdag 3 november
19:00 uur: d
 s. H.J. Zeldenrijk,
Heilig Avondmaal, vooraf
om 18.00 uur broodmaaltijd

Beth San
Zaterdag 27 oktober
19.00 uur: ds. A.J.Rotte
Zaterdag 3 november
15.30 uur: d
 s. W.H. Everts,
Heilig Avondmaal

Kinderen

St. Joriskerk op de Markt

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 28 oktober - Bijbelzondag

Zondag 28 oktober - Bijbelzondag

Zondag 28 oktober - Bijbelzondag

Zondag 28 oktober - Bijbelzondag

10.00 uur	ds. A. Stienstra, Hengelo,
Bijbelzondag
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Carla Blekkink
19.00 uur

Anders dan Anders-dienst

Zondag 4 november

10.00 uur 	ds. A.G. Endeveld,
Heilig Avondmaal,
koffiedrinken na de dienst
collecte:		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Lenny Woerts

09.30 uur

Dienst in de twee andere kerken

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

Zondag 4 november

09.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk,
Heilig Avondmaal
collecte: 		
KIA Zending
uitgangscollecte: KIA Werelddiaconaat
19.00 uur: 	ds. W.H. Everts, Muziekdienst Viering van het Licht,
m.m.v. Cantorij Aalten
collecte: 		
KIA Zending
uitgangscollecte: Kia Werelddiaconaat

Woensdag 7 november 2018 - Dankdag
19.30 uur:
ds. F. de Jong
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

10.00 uur: 	ds. F. De Jong, kerkdienst
‘Hulp Ver Weg Dichterbij’,
koffiedrinken vanaf 9:30 uur
thema: ‘geven voor
gerechtigheid’.
collecte: 		
Projectenmarkt
uitgangscollecte: Ned. Bijbelgenootschap

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 		
Projectenmarkt
uitgangscollecte: Ned. Bijbelgenootschap

Zondag 4 november

Dienst in de Oude Helenakerk

19.00 uur 	ds. A. Yntema, Aangepaste
dienst m.m.v. De Vrolijke
Noot en koperblazers van
De Eendracht.
collecte: 		
Projectenmarkt
uitgangscollecte: Ned. Bijbelgenootschap

Zondag 4 november

Dienst in de Oude Helenakerk

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,
wanneer er een kinderdienst is,
er geen kindernevendienst in de andere kerk is.

Bij de diensten Bredevoort

Bij de diensten Aalten

Nootzaak & Parels

Aangepaste dienst
28 oktober

Op 28 oktober

Op zondagavond 28 oktober is er in de Zuiderkerk een aangepaste dienst, speciaal vóór en dóór
mensen met een verstandelijke beperking.
Thema van de dienst is het verhaal van Jozef
en zijn broers. Het gaat over ‘ruzie en weer goed
maken’. Voorganger is ds. Aja Yntema. Muzikale
medewerking verlenen het orkest De Vrolijke
Noot en een groep koperblazers van De Eendracht. Iedereen is welkom. De dienst begint om
19.00 uur.

om 19.00 uur
ben je van
harte welkom
in de St. Joris
kerk in Brede
voort. Daar
willen we opnieuw de
mooie en
bijzondere plekjes van de St. Joriskerk
belichten. We deden dit ook tijdens

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

Bredevoort Schittert. Mede op verzoek
van een aantal mensen willen we dit
nog een keer doen.
Wij vertellen over deze plekjes en bijzondere
weetjes van de St. Joriskerk, ondersteund met
beelden. Ab Hoefman heeft ons verhaal nogmaals aangevuld en bijgesteld, waarvoor onze
dank.

Afwisselend zorgt Nootzaak voor passende liederen. Hans te Winkel, Jan van Eerden, Leo
Postma, Henk Luijmes, Josien ter Horst, Jolien
Hoftijzer, Wiljo Brusse en Harry Eenink vormen
deze keer samen Nootzaak. Iedereen die Nootzaak kent weet dat het noodzaak is om te komen
luisteren. Het is zeker weten genieten.
Het wordt dus geen gewone dienst, we heten niet
voor niets Anders Dan Anders-dienst-commissie.
Nieuwsgierig geworden? Dat is mooi. U hoort
vast en zeker dingen die u nog niet wist. Van
harte welkom allemaal!
De Anders Dan Anders-dienstcommissie

Muziekdienst Viering van het Licht
Op zondag 4 november (eerste zondag van
advent) wordt er om 19.00 uur in de Oude Helena
kerk de Viering van het Licht gehouden. Het is
een meditatief avondgebed met mooie meditatieve liederen, waaronder een aantal liederen van
Taizé. De cantorij o.l.v. Harry van Wijk zal haar
medewerking verlenen. De Viering van het Licht
is een ‘muziekdienst’ die elke maand gehouden
wordt. De muziek speelt in deze diensten een
belangrijke rol. De korte mediatie gaat over het
thema: ‘het raadsel van de geschiedenis’. Het
gaat om de vraag waar het in de geschiedenis
met al haar raadselen op uitloopt.

In het avondgebed is er ook een tijd van stilte.
In de Bijbelse verhalen is het vaak zo dat God
vanuit de stilte tot ons wil spreken. In deze viering
speelt ook de symboliek van het licht een belangrijke rol.

In deze donkere tijd van het jaar steken wij
kaarsen aan als teken van ons vertrouwen en
uiting van de hoop die in ons is dat het licht uiteindelijk overwint
Wim Everts
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P A S T O R A AT
Wijk IJzerlo

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

bredevoort

28 okt	mevr. J.A. Veenhuis-van Braak
Vredenseweg 81/B,
7101 LM Winterswijk
28 okt	mevr. A.C. Lourens-Kuiper
Berkenhovestraat 42, 7122 ZZ
28 okt	mevr. U. van Eerden-Thamm
Hamelandroute 70, 7121 GZ
31 okt	mevr. H.A. Kip-Graven
Frankenstraat 87/03, 7122 ZS
31 okt	mevr. G.B. te Kloeze-Eenink
Ambthuiswal 1/10, 7126 BC Bredevoort
31 okt	mevr. J. van Dommele-de Bruijn
Halteweg 19, 7122 MC
31 okt	mevr. C.J. van Meggelen-de Gooijer
Wikkerinkweg 1, 7122 JE
1 nov	dhr. D. Douma
Huygensstraat 4, 7121 VH
2 nov	mevr. J.B. Jentink-Ebbers
De Hoven 15, 7122 BJ
2 nov	mevr. O. Hartemink-Molleman
Varsseveldsestraatweg 26, 7122 CC
3 nov	mevr. J.W. te Paske-van Eerden
Lichtenvoordsestraatweg 66, 7121 RB
4 nov	mevr. H. ter Beest-Hoornenborg
Ormelstraat 17, 7121 DB
4 nov	dhr. G. Prinsen
Eligiusstraat 36, 7121 ED
7 nov	dhr. A. Grievink
Willemstraat 17, 7122 BK
7 nov	dhr. G.J. Bussink
Keizersweg 50, 7121 GS
7 nov	mevr. B.J. Hoornenborg-Klein Poelhuis
Barloseweg 11, 7122 PS
7 nov	dhr. H. Hoftijzer
Landstraat 8/04, 7121 CR
9 nov	dhr. J.H. Bussink
Markerinkdijk 32, 7122 RK
9 nov	mevr. G.S. Smit-Ebbers
Tubantenstraat 52, 7122 CS
9 nov	dhr. W.R. Arentsen
Dinxperlosestraatweg 84/A, 7122 JG
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Barlo-Dale

Wijk Lintelo

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

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

ds. Wilma
Onderwaater

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

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

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

Zieken

Ziekenhuis

We leven mee met mevr. Kirkskothen-Vreeman,
Damstraat 37, en haar familie. Nog altijd zijn er
zorgen over haar gezondheid en verblijft zij in
het MST. Dhr. Jentink is na een lange revalidatieperiode in Pronsweide, weer teruggekeerd bij
zijn vrouw aan het Manschotplein. Ook zijn er
in de afgelopen periode enkele gemeenteleden
voor een kortdurende opname in het ziekenhuis geweest. We wensen u allen beterschap en
sterkte toe.
Met vriendelijke groeten,
Wilma Onderwaater

Op moment van schrijven zijn mij geen namen
bekend van mensen die in het ziekenhuis verblijven en die in het kerkblad vermeld willen
worden.

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

Inmiddels heb ik al verschillende mensen uit uw
wijk mogen begroeten. Wanneer u ook graag
eens wilt kennismaken kunt u dit telefonisch of
via de mail laten weten.
Met een hartelijke groet aan u allen,
Netty Hengeveld

Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

In het pastoraat wordt veel gepraat, maar soms
ook gezwegen. Soms uit verlegenheid omdat we
elkaar nog moeten leren kennen, soms uit ontzag
vanwege het grote verdriet van de ander, soms uit
verwondering van wat er in een gesprek gebeurt.
Ook met God kun je praten in woorden, maar ook
in de stille woordenloosheid.
Ik bewaarde een mooi gedichtje van J.C. van
Schagen uit Open Deur 2005 over het zwijgen met
God:
	Als ik van U moet spreken,
doe ik alle mooie woorden weg.
Ik wil maar liever weinig zeggen.
Ik wil maar liever kale woorden zeggen.
Wat arme kale stenen, dat is mijn verhaal.
Mooie woorden denken alleen aan zichzelf,
ze weten van dienen niet.
De goede woorden zijn arm en naakt
als Franciscus.
Ze zijn trouw.
Enkele goede woorden, dat is genoeg,
want er mag niets komen tussen u en mij.
Eigenlijk wil ik liever met u zwijgen.

Zieken
Mevr. Krajenbrink-Fässler, Dalweg 16, verhuist
naar de Ludgerstraat 23, appartement 25-5.
Helaas is zij momenteel echter opgenomen in
het SKB. We wensen haar veel sterkte toe en een
voorspoedig herstel.
Een hartelijke groet van
Netty Hengeveld

Jongerenpastoraat

Wijk Haart-Heurne

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

Ludgerstraat 66,
7121 EM Aalten
tel. 0543-450600
folkert.j.de.jong@gmail.com

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

Zieken

Geboorte

Mevr. G.A. Schooltink-Schuurman, Köstersweide
33, mocht na lange tijd het ziekenhuis in Winterswijk verlaten. Zij is nu verhuisd naar Ludgerstraat
31-02 (Beth San).
Jan Drenthel, Huisstededijk 5, verbleef enige tijd
in het ziekenhuis in Doetinchem. Hij mocht inmiddels weer naar huis terugkeren.
Hetzelfde geldt voor mevr. Ina Bruil-Lubbers, de
Pas 52, en dhr. Jan Piek, Grote Maote 7, die enige
tijd in het ziekenhuis in Winterswijk verbleven.
We wensen alle zieken in onze wijk sterkte en
Gods nabijheid toe. En dat geldt natuurlijk ook
voor allen die om welke reden dan ook in spanning en zorg leven!

Op 2 juli is geboren: Jette Willemijn Adrianne.
Jette, zoals haar roepnaam is, is de dochter van
Cees en Patricia van der Sluijs-Wiltink (Hamelandroute 72B) en zusje van Teis en Bram. Wij willen
hen van harte feliciteren met dit nieuwe leven dat
aan hun liefde en zorg is toevertrouwd.

Geboorte

ds. Folkert de Jong

Zieken
Naar ik weet is er niemand in het ziekenhuis
opgenomen. Natuurlijk zijn er ook in onze wijk
mensen die met ziekte te maken hebben en die
ook in onzekerheid leven. We weten ons met hen
verbonden en wensen hen strekte toe.

We willen als U zijn
Help ons om steeds meer
iemand als U te zijn,
die met ogen van liefde kijkt,
iemand die niet alleen op de regels wijst,
die niet als eerste naar stenen grijpt.
U kijkt ons aan, U bent met ons begaan.
Zijn wij echt begaan met elkaar?
We willen als U zijn.
Help ons te verstaan wat U vraagt.
We willen als U zijn, we willen als U zijn!

Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Op 2 oktober werden Thijs van Wijk en Baukje
Ruesink, Zuiderlaan 22, de trotse ouders van een
zoontje: Tibbe Hans Hendrik. Zijn roepnaam is
Tibbe en hij is een broertje van Jinte. We wensen
hen veel geluk en vreugde met dit nieuwe leven.

Help ons om steeds meer
iemand als U te zijn
die met ogen van liefde kijkt,
en die de ander eerst in de ogen kijkt,
en daarmee sprekend op Jezus lijkt.
U kijkt ons aan, U bent met ons begaan.
van de cd ‘Zeeën van recht’

Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
Riemer Faber

Bron: www.protestantse kerk.nl/
Gebeden en liederen bij Hervormingsdag

Samen bijbellezen geeft nieuwe energie
‘Op verhaal komen’ is een methode van samen
bijbellezen. Een methode die niet begint bij de
Bijbel, maar bij jezelf: wat houdt me bezig, waar
maak ik me druk om? Maar ook: wat speelt er in
de samenleving en heb ik daar als gelovige of
hebben wij daar als kerk een rol in? Kan de Bijbel
ons helpen hier een richting in te vinden? Maak
kennis met deze inspirerende methode en ga aan
de slag!
Op verhaal komen is een methode van contextueel bijbellezen, die we leren van partnerorganisaties van Kerk in Actie, zoals in Brazilië of
Colombia. Zij werken met gewone mensen in
de kerk, mensen zoals wij. Ze spreken over hun
leven, de moeilijke en mooie dingen die mensen
meemaken. En leggen de verhalen van de Bijbel
naast de verhalen van mensen. En dan gebeurt
er wat! Raimunda in Brazilië heeft zo ontdekt dat
God wél omkijkt naar arme mensen. En ze begon
te beseffen dat haar kinderen recht hebben op

goed onderwijs. Te midden van het ingewikkelde politieke vredesproces in Colombia lezen
groepen het verhaal van de verloren zoon en
voelen zich geroepen om niet de weg te gaan van
haat en wraak, maar een voorbeeld te zijn van
barmhartigheid.
Zo lezen we ook in Nederland met het oog op
onrecht en situaties waar mensen in de verdrukking komen. Rond thema’s als eenzaamheid,
prestatiedruk en de verharding van de maatschappij. Of heel concreet rond de scheuren in
zowel de huizen als de samenleving in het Groningse gaswinningsgebied.
In de methode Op verhaal komen gaat het om
samen lezen en bespreken wat er speelt in ons
dagelijks leven. We leren van elkaar en zoeken
samen naar de betekenis van de tekst voor de
situatie waarin we leven.

Bron: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/
bijbel-lezen/contextueel-bijbellezen

Ds. Inge Landman,
projectmedewerker Kerk in Actie.
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In memoriam

Willemina
Pardijs-Spekkink

15

Geleuf ’t noo maor!

~ Willemien ~

Bernard Hoopman

Arie ter Haar

~ Bennie ~

~ Arie Derk Jan ~

geboren
10 december 1939
overleden
16 september 2018

geboren
23 september 1930
overleden
3 oktober 2018

Bennie is geboren en getogen op de Vossen
bulteweg 2 in Lintelo. Hier heeft hij nagenoeg
zijn hele leven doorgebracht. Het was voor hem
en is door hem nog steeds ons thuis. Bennie was
34 jaar getrouwd met Anneke en vader van vier
kinderen.
Hij hield in zijn jonge jaren vee en varkens en had
ernaast een baan bij de PGEM/NUON.
Bennie was een fanatiek en goed schaker. Hield
van feestjes en gezelligheid. Zijn verjaardagen
moesten gevierd worden, want dat was belangrijk. Helaas werd de groep om hem heen steeds
kleiner en dat was iets dat hem veel verdriet
deed. Het leven was zo kort en het leven ging veel
te snel. Het leven, daar hield hij juist zo van. Hij
was dan ook een echte levensgenieter, niet thuis
blijven zitten, maar eropuit! Naar de dierentuin,
kermis, pretpark, de zee, waar je maar heen wilt.
Naar Euro Disney met de bus. In een heli met
zijn jongste. Kortom: vieren dat je leeft! Jammer
genoeg kon hij dit allemaal lichamelijk niet goed
meer toen zijn kleinkinderen waren geboren ...
Voor ons was hij een rots in de branding. Hij stond
altijd voor je klaar. Bennie was direct maar eerlijk
en rechtvaardig. Altijd vol belangstelling voor ons
kinderen en kleinkinderen, ons werk, school en
onze hobby’s. De kleinkinderen vonden hem een
lieve warme opa.
Bennie heeft het de laatste jaren moeilijk gehad.
Het was zo moeilijk voor hem om zijn sterke
lichaam niet meer te kunnen vertrouwen. Om
steeds meer in te moeten leveren, steeds wéér
wat zetten terug. De auto werd een scootmobiel,
de scootmobiel veranderde in een rolstoel.
Hij stond steeds weer schaak, maar vond telkens
zijn eigen uitweg.
De laatste maanden van zijn leven had hij enorm
veel pijn. Ondanks dat heeft hij geprobeerd om
verder te gaan, alleen maar voor ons. Tot de 13e
september. Hij zei die woensdag: ik kan niet meer.
Ik wil wel, maar het lukt mij niet meer.
Een wedstrijd opgeven was niet echt zijn ding,
maar deze was niet meer te winnen.
Wij zullen hem zo enorm missen.
de kinderen

Pa is geboren op 23 september 1930, op de Engelandsdijk als jongste van een groot gezin. In zijn
jonge jaren heeft hij al afscheid moeten nemen
van twee zusjes die overleden aan tbc. Ook de
oorlogsjaren hebben bij hem de sporen achter
gelaten. Soms wilde hij hier wel iets over kwijt.
Na de oorlog verhuisde de familie naar Dale.
De Barlose muziekvereniging is een rode draad
in het leven van pa. Als 17-jarige jongen werd hij
lid. De laatste jaren als erelid kon hij nog steeds
genieten van dit muziekkorps tijdens een uitvoering of een bezoek thuis op kerstavond. Via
deze rode draad heeft hij ook zijn vrouw Anna te
Winkel leren kennen. Op 27 augustus 1953 zijn
zij getrouwd en onlangs hebben wij samen het
65-jarig huwelijk nog mogen vieren.
Pa en ma mochten samen een gezin grootbrengen van zeven kinderen, dat zich uitbreidde
tot één grote familie; zestien kleinkinderen en
twee achterkleinkinderen.
Pa ging na de lagere school aan het werk bij
een loonwerkersbedrijf. Daarna kwam hij al
snel in dienst bij kwekerij Bulten, en later bij de
gemeente in de Plantsoenendienst. Al die jaren
had hij ook de zorg voor zijn ouders, die ook
een deel van het huis in Dale bewoonden. De
liefde voor de natuur en de dieren heeft hij over
gedragen aan zijn kinderen, zoals ook het fietsen.
Kilometers hebben pa en ma gefietst en hier
genoten ze van, op hun eigen manier.
Naarmate ze ouder werden en alles wat moeizamer ging, hebben ze besloten naar het dorp te
verhuizen. Op de Oosterkerkstraat hebben ze een
fijne woonplek gevonden. De laatste jaren waren
wat minder. Moeilijke momenten, wanneer je als
echtgenoot ziet dat je vrouw achteruitgaat en
uiteindelijk niet meer thuis kan wonen. Dit was
voor pa erg moeilijk en daarna ging het met hem
ook minder. Hij kon niet zonder zijn vrouw en
een half jaar later is hij ook op de Frankenstraat,
net als zijn vrouw Anna, gaan wonen. Hier heeft
hij, met ups en downs het laatste anderhalf jaar
gewoond. Op woensdag 3 oktober is hij in bijzijn
van zijn kinderen rustig ingeslapen.
de kinderen

geboren
2 augustus 1936
overleden
9 oktober 2018
Willemien Pardijs was een tevreden mens. Ze
was geworden wat ze altijd wilde zijn: boerin en
ze was trots op haar kinderen en kleinkinderen.
Ze werd geboren op de boerderij ‘de Brandsenberg’ in Baak, waar ze opgegroeide in een hecht
en warm gezin met vier kinderen. Ze stond dicht
bij de natuur en vond het fijn om te helpen op de
boerderij.
Op een dansavond in Toldijk leerde ze haar man,
Wim Pardijs, kennen. In 1960 zijn ze getrouwd.
Samen begonnen ze op een pachtboerderij aan
de Akkermateweg in Lintelo. In de eerste jaren
hadden ze een gemengd bedrijf. Later werd er
omgeschakeld naar een moderne ligboxenstal,
waar Willemien enthousiast het melken op zich
nam. Daar zijn de drie zonen geboren: Dik, Wim
en Tonnie. Begin jaren 80 begon ze met haar man
een ruilverkavelingsboerderij op de Schaarsheide
waar ze samen een mooie en efficiënte melkveehouderij hebben opgebouwd.
Naast het werk op de boerderij was ze actief in
het bestuur van de plattelandsvrouwen en van de
middelbare school. In 1995, nadat het bedrijf was
overgenomen door zoon Wim, verhuisden ze naar
de Heidedijk, vlakbij. Ze konden meer op vakantie
en gingen met de auto of fiets op pad. Willemien
bracht veel tijd door in de bloemen en de groentetuin, die ruim voldoende opbracht. Na het plotselinge overlijden van haar man in 2002 ging ze niet
bij de pakken neerzitten. Willemien ging verder
met vrijwilligerswerk bij de Welfare, de wandelclub, de fietsclub, de leesclub van de Vrouwenvan-Nu en ‘Meer bewegen voor ouderen’.
Bovendien was ze voorzitter van de kerkenraad in
Bredevoort. Later actief als wijkmedewerkster van
de kerk kwam ze bij veel mensen op bezoek.
Ook in de buurt ‘het Klooster’ was ze actief bij
alle sociale activiteiten. Haar betrokkenheid bij
anderen was groot. Het was voor haar vanzelfsprekend dat zij de mensen in haar omgeving tot
steun was; ze over de drempel hielp en een duwtje
in de rug gaf. Willemien deed het gewoon!
Het aantal kleinkinderen groeide uit tot acht.
Twee meisjes en zes jongens. Willemien genoot
van hen, knutselde met hen en gaf hen taken in
en rondom het huis. Ze was op de hoogte van
alles wat ze deden. Voor ieder kleinkind was er een
plek. Ze heeft haar hele leven veel houvast gehad
aan haar geloof en was een trouw kerkganger.
Afgelopen zomer werd duidelijk dat het niet zo
goed meer ging. Gelukkig heeft Willemien haar
82e verjaardag nog met familie kunnen vieren.
Kort daarna kwam het schokkende nieuws dat ze
ernstig ziek was. Het was fijn dat ze na een moeilijke periode in het ziekenhuis weer even opleefde
in het hospice. Hierdoor beleefde iedereen, die
haar bezocht, nog waardevolle momenten met
haar. Willemien heeft deze bezoeken ook erg
gewaardeerd.
De laatste week sliep ze veel. In de nacht van
maandag 8 op dinsdag 9 oktober is Willemien
Pardijs-Spekkink rustig ingeslapen in de vaste
overtuiging dat ze naar de hemel gaat.
Met dank aan familie Pardijs,
Ada Endeveld

Tekst: Jan van Eerden

Het mooie van een rubriek as ‘Geleuf
‘t noo maor’ is, dat d’r verschillende
schrievers bunt met verschillende
stijlen van schrieven. ‘t Ene sprök ow
an en ‘t andere völle minder. Net as
domneers za’k maor zeggen. Ik zal
beveurbeeld neet gauw ovver mien
eigen laeven of ovver mien gezin
praoten.
‘t Is neet dat ‘t allemaole privacy is, maor normaal gesprokken völt d’r in miene ogen neet
zo völle ovver te schrieven. Dit keer vin ik ‘t iets
anders en veur at ‘t echte verhaaltjen begunt gef
ik ow iets ter informatie, umdat d’r helaas iets is
gebeurd waor ik neet an wil verbi-jgaon.
In april is onzen zoon Jeroen bi-j een verkeers
ongeluk ovverleden. Hee mocht maor 19 jaor
old worden. I-j zölt begriepen dat dit enorm völle
verdreet en gemis met zich metbreg, en met dit
gegeven kö’j ‘t volgende verhaaltjen laezen.

Gerard (of Herman? )
Begin juni mogge wi-j van NooTzaak een muziekdienst met ‘t thema ‘Bakkie troost’ verzörgen.
NooTzaak is een stel amateurmuzikanten wie-t
zo noo en dan ne kerkdienst muzikaal umlijst,
zoat ze dat zo mooi zegt. Wi-j probeert dan altied
andere muziek te laoten heurn, zoas ne blues, pop
of een ander bekend nummer wat toevalleg bi-j
‘t onderwarp van de dienst past. Soms make wi-j
ok zelf nummers in ’t plat. Alles kan, at ‘t maor
iets raakvlakken hef met ‘t thema van de dienst.
‘t Thema ‘Bakkie troost’ gaf ons de vri-jheid um
van alles te spöllen, van Blöf tut Venice, van de
dree J’s tut Pearl Jam.

I-j snapt dat dee troostliederen veur mi-j neet
makkelijk wazzen um te spöllen, zo vlak nao april.
Ik wol eerst neet metdoon, maor muziek is ok
wal weer ne mooie uutlaotkleppe. Ik wazze neet
d’n enigen wie-t d’r meujte met hadde, want
onder ‘t spöllen zag ik dat d’r verschillende kerk
gangers met rooie ogen zatten te luustern. Ik zag
keerls opziet lönnen um ne zakdook uut tesse te
halen en vrouwleu wie-t, um dezelfde raeden, in
‘t tasjen zatten te moggelen. Neet dat dat ons
doel was, maor de nummers wazzen d’r gewoon
nao.
Ondanks dat ‘t veur mien zwaor veel, was ‘t ne
arg mooien dienst. Nao de dienst wo’k koffie
drinken in de hal, maor daor sprokken mien te
völle mensen an, en toen ‘vluchtten’ ik maor weer
in de kerke, um mienen versterker en gitaarspul
op te ruumen. Opens kump d’r ne vaag bekenden
man op de eerste banke van de kerke zitten. Ik
geleuf dat-e Gerard heet, maor ‘t kan ok Herman
waen. Veuruut, wi-j neumt ‘m Gerard.
He begon te praoten: ‘ ‘t Was mooi, allebastend
mooi. Ik snap neet da’j ‘t al weer könt, nao april.
Ik wet wal hoo of i-j ow veult nao zoiets, en dan
drek alweer muziek maken’.
Ik kekke ‘m een betjen schaopachteg an, want zo
te heurn kennen hee mien baeter as ik ‘m.
‘Ja’, zei Gerard, ‘ik wette d’r alles van. Mien
dochter is ok verongelukt, ruum 15 jaor gelaene,
15 jaor en dree maond um precies te waen.
Dan hebt ze ‘t altied ovver rouwwverwarken,
maor rouw verwark i-j neet. I-j leert d’r met
laeven, maor kwiet worden doo’j ‘t neet. En
eigenlek wil ik dat ok ga neet. I-j koestert ‘t
een betjen, want ‘t heurt bi-j ow. I-j mot allene
oppassen da’j ow kind neet allene in verdreet
herinnert, want d’r wazzen natuurlek völle meer

mooie momenten. Maor juust deurumme is ‘t
ok zo verrekte moeilek a’j noo zonder den enen
wieter mot. I-j veult ow net geamputeerd, i-j könt
wal wieter laeven maor d’r mist altied wat, asof
ow laeven neet meer compleet is.
Ik leet de gitaarspullen maor effen liggen, want
Gerard verwoorden precies wat ik ok veulen.
‘Ik mot eigenlek neet ovver mien zelf praoten
maor d’r zölt d’r ow noo wal zat vraogen hoo of ‘t
met ow geet. Geleuf mien maor, ovver ne maond
of wat is ‘t heel anders. De weld draejt gewoon
deur.’ ‘Ik snap neet da-j ‘t könt’ zei Gerard nog
een kere.
Ik zeie dat ‘t ok neet vanzelf ging en dat ik ok wal
‘n betjen wantrouwend was eworden, in ‘t laeven
en ok in ‘t geleuf.
‘Oh, dat had ik ok’ zei Gerard ‘Dan bid i-j veur
owwe blagen dat ‘t eur good geet en dan völt d’r
zo maor ene tussenhen. En ‘t is neet allene ‘t verdreet van den enen wie-t d’r neet meer is, maor
ok ‘t verdreet van de anderen, wat ow sloopt. Nae,
i-j wordt d’r doodmeu van’.
Ik vroge hoo of hee dat wantrouwen weer kwiet
was eworden.
‘Ach’ zei Gerard ‘Ik zeie jo al dat de weld gewoon
deurdraejt en ik worden steeds cynischer en
helligger op alles en iederene. Tut ik op ne kere
in de kantine van AZSV ston en ton kwam d’r
ne teamleider van de C5 of zo naost mien staon.
Zonne bouwvakker met grote vuuste en weinig
weurde. Den vroog mien hoo of ‘t met mien
ging. Ik draejen de plate weer af, van dat wi-j
den draod weer oppakken, en toen zeg hee: Dat
vraog ik neet, ik vraoge … Hoo geet ‘t met ów? ...
Ik wil wetten hoo of ‘t met ów geet, want volgens
mien geet ’t neet zo best en heb i-j den draod nog
lange neet weer op-epakt.
Wi-j hebt wal anderhalf uur epraot en ok duftig
edronken.’
Gerard gräölen ‘n betjen ‘Hoo is t meugelek dat
zo iemand owwe ellende herkent terwijl mensen
wie-t völle dichter bi-j ow staot nargens meer
ovver praot. Ik geleuve neet zo in engelen maor zo
noo en dan kom i-j d’r toch wat teggen. Mensen
wie-t ow weer effen bi-j de kladden griept en ow
ontspoorde laeven weer op de rails zet. Ik holle
‘t d’r maor op dat dee dan van Hogerhand op
mienen weg bunt estuurd. Maor dat betekent ok
da’k zo noo en dan zelf ok een ander, bi-j wieze
van spraeken in ‘t nekvel mot pakken um ‘m of
eur uut de ellende te trekken’.
Met rooie deurlopen ogen reed ik een hört
jen
later naor huus hen. Noo, dree maond later mo’k
zeggen da’k toch al wat engelen op mienen weg
heb etroffen. Mensen dichte bi-j maor ok mensen
uut onverwachten hook. Ik herkennen heel völle
in Gerard zien verhaal. Of heetten hee noo toch
Herman?
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Christmette-viering
In december 2017 hebben we in de
Oude Helenakerk kunnen genieten van
de Christmette-uitvoering door het
Margareta Consort. Na de uitvoering
is er nog veel over nagepraat.
De leden van het Martgareta Consort waren bijzonder onder de indruk van de kerk en van het
bijzondere orgel. Zo kwam al gauw het verzoek
om de Christmette in de Helenakerk te mogen
opnemen voor een nieuwe CD.
In de week van Hemelvaart zijn de opnames
geweest. Een bijzonder drukke week van hard
werken, maar ook met veel gezelligheid. In een
artikel in het KerkVenster heeft de leider van het
Margareta Consort de Protestantse Gemeente
Aalten, maar ook de gastgezinnen uitvoerig
bedankt. Woensdagavond 9 mei jl. zijn de stukken
met gemeentezang opgenomen. Zo’n zeventig
gemeenteleden hebben hieraan meegedaan.
Voor de medewerking hebben deze gemeenteleden een cd toegezegd gekregen. Echter, we
kennen niet alle namen en adressen van de deelnemers. Om nu niemand teleur te stellen verzoek
ik u een e-mail te sturen met daarin vermeld,
naam en adres.
Op donderdagavond 6 december a.s. wordt de
Christmette nogmaals uitgevoerd. Tegelijk is dan
ook de presentatie van de cd. We hopen op een
grote opkomst, ondanks de toegangsprijs die
moet worden gevraagd.
Egbert Hoving, egbhov3@gmail.com

DOE MEE! DOE MEE! DOE MEE!

‘Eigenlijk ben ik geestelijk ook een diaken’
Zanger Stef Bos spreker tijdens Landelijke
Diaconale Dag op zaterdag 10 november a.s.

Hij scoorde grote hits met liederen als
‘Papa’ en ‘Ik heb je lief’, won twee
Edisons en een Gouden en Zilveren
Harp. Wie had dat kunnen denken
toen Stef Bos als zoon van een diaken
opgroeide in de Gereformeerde Kerk in
Veenendaal? Het diaconale werk van
papa, zoals Stef liefkozend over hem
zingt, maakte grote indruk op hem. En
nog steeds.

Wat is je link met diaconaat?
‘Heel simpel. Mijn vader. We zaten in de Gereformeerde Kerk in Veenendaal waar mijn vader heel
actief was. Het is een soort jeugdsentiment. Ik zie
mijn vader nog zo binnenkomen samen met de
dominee en ouderling. Na het handen schudden
ging ik vaak naast hem zitten. Ik had het idee dat
mijn vader een halve dominee was. Dat was niet
helemaal zo, kwam ik later achter.

Je vader was diaken. Heeft dat jou beïnvloed?

Kerst-Top 10
Wat: In het Kerstnummer van KerkVenster willen wij een
Top-10 publiceren van de meest geliefde kerstliederen.
Daarvoor hebben wij u nodig. Laat ons weten welk lied
voor u echt bij Kerst hoort graag met een paar zinnen
waarin u vertelt waarom. Het mag een religieus lied
zijn maar ook een populair lied of kinderliedje.
Hoe: U kunt mailen of schrijven, zie bijgevoegde flyer.
Mail uw reactie naar: coordinator@kerkvenster.nl
of bezorg uw briefje op Kerkstraat 2.
Op zondag 28 oktober en 4, 11, 18 en 25 november
zal er in de kerk waar dienst is bij elke uitgang
een doos staan waarin u uw reactie kunt doen.
U kunt in het kerstnummer ook de keus van de
redactie lezen, wij hopen die van u ook te krijgen.

redactie KerkVenster

DOE MEE! DOE MEE! DOE MEE!

‘Ik denk het wel ja. Mijn vader was van de overtuiging dat geloof een schone zaak is, maar dat
je het vooral moet zien in de daden. Hij had de
overtuiging, vanuit het Nieuwe Testament, om er
te zijn voor anderen en dat leefde hij voor.
Voor mij persoonlijk is diaconaat de pijler van
de kerk. We hadden destijds in de Petrakerk een
bijzondere dominee weet ik nog. Iemand die
over kerkmuren heen keek. In nood is iedereen
samen en zijn er geen verschillen. Dat was iets
waar mijn vader zich wel in kon vinden en hij kon
daarom goed met die dominee. Ik weet nog dat
er een bijgebouw gebouwd moest worden. Daar
is mijn vader ook druk mee geweest. Hij beheerde
de budgetten. Daar was mijn vader goed in en
genoot daar ook van. Met spanningen in de kerkenraad en elkaar in het gareel houden, had hij
duidelijk minder. Het ging hem vooral om mensen
helpen die het moeilijker hadden. Dat herken ik
wel.

Hoe herken je dat in jezelf?
‘Theologische discussies over het Oude Testament spreken mij minder aan. Ik heb van mijn
vader geleerd ook echt iets te doen voor mensen
die in moeilijkheden zitten. De hele strekking van
het Nieuwe Testament is gebaseerd op: jezelf
zien en de ander. Waardoor je hulp verleent en
probeert te begrijpen. Het gaat om toenadering
zoeken en geen afscheiding. De kerk is daarin nog
altijd van belang. En het zijn mooie inspirerende

verhalen als de Barmhartige Samaritaan en de
Verloren Zoon die daarin inspireren. Ze zetten je
eerst op het verkeerde been, maar zeggen tegelijkertijd zoveel.’

Wat maakt het werk van een diaken
volgens jou zo bijzonder?
‘Diakenen zijn voor mij een zwijgende minderheid die het verschil maakt. Ze zijn het tegenovergestelde van alle scheldende mensen op sociale
media en zelfs niks doen. We leven in een tijd van
veel schreeuwen, maar weinig doen. Het gaat
om de mensen die wat doen. Wat ik mooi heb
gevonden aan mijn pa is dat dit zijn levensmotto
was.

Is er volgens jou een verschil tussen vrij
willigerswerk vanuit de kerk en daarbuiten?
In principe niet. Wel als het gaat om professionele hulpverlening. In Afrika heb ik gezien hoe
mensen vanuit een overtuiging werken, zoals
in Rwanda waar de kerkelijke hulpverleners het
laatst vertrekken bij problemen. De beroepshulpverleners zijn in zo’n situatie vaak als eerste weg.
Je ziet daar een verschil of je het werk vanuit een
overtuiging doet om bij te dragen aan de wereld.
Ik geloof heel erg in vrijwilligerswerk. En een
achter
liggende ideologie is goed. Mijn pa gaf
altijd geld aan Kerk in Actie. Volgens hem komt
dat geld beter terecht omdat zij via lokale kerken
en vrijwilligers werken in plaats van zelf iemand
naar het veld sturen die de cultuur en context niet
kent.

Hoe kijk je aan tegen de toekomst
van het diaconaat?
Er is de laatste jaren ook veel veranderd in de kerk.
Waar de kerk vroeger een bindende rol had, zie
je dat mensen nu makkelijker uit elkaar groeien.
We zitten vooral op sociale media, maar moeten
eigenlijk de mensen in onze straat weer kennen.
Maar ik ben ervan overtuigd dat er weer behoefte
komt aan een gemeenschap en dat diakenen

daar een grote rol in kunnen spelen. Zij hebben
een structuur die al eeuwenlang bestaat en zich
heeft bewezen.

Waarom heb je de uitnodiging
voor de LDD geaccepteerd?
Ik beslis alles met mijn buik. Of ik het gevoel krijg
of ik die dag iets speciaals kan doen. Dat kreeg ik
bij de diaconale dag direct. Misschien door mijn
vader. Maar zeker niet alleen. Want er kan veel
over de kerk gezegd worden, maar waar de kerk
het verschil maakt, is de diaconie. Diakenen zijn
mensen, net zoals mijn vader, echt smaakmakers
in de maatschappij. Het lijkt me fantastisch om
een dag met ze door te brengen.

Landelijke Diaconale Dag 2018
Stef Bos is een van de plenaire sprekers op de Landelijke Diaconale Dag. Op zaterdag 10 november
is de 123e editie en komen duizend diakenen,
predikanten en zendingswerkers naar in Jaarbeurs
Utrecht om nieuwe inspiratie op te doen. Er is een
afwisselend programma met synodevoorzitter ds.
Saskia van Meggelen, politicus Kathleen Ferrier,
verhalenverteller Kees Posthumus en keuze uit
meer dan 15 workshops.

Kijk voor meer informatie op
www.kerkinactie.nl/ldd2018
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Verenigingen

Werkbladen Bijbelbasics

Bron: debijbel.nl - Nederlands Bijbel Genootschap

Jeugd 8 t/m 12 jaar

’t Praothuusken

COLOFON

Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00

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 is het nieuwsblad van

uur in de zaal van de Zuiderkerk.
Woensdag 30 oktober is er geen Praothuusken.
We hebben dan de bazaar achter de rug en
nemen een middagje vrij.
Maar op woensdag 7 november zijn we er weer,
goed uitgerust om lekker na te praten over de
bazaar. Onder het genot van thee, koffie en vast
wel iets lekkers erbij. Ook halen we de spelletjes
uit de kast zodat het zeker weer een gezellige
middag wordt.
Denkt u nu: dat lijkt mij ook wel wat, zeker nu
we de winterperiode ingaan, kom gerust een
keer kijken. Als u geen eigen vervoer heeft kunt u
bellen naar tel. 0543-476042, dan zorgt Dien dat
iemand van de vrijwilligers u ophaalt.
Voor vragen kunt u bellen naar
tel. 0543- 472776.
Jolanda Wevers

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

Chr. Gem. Zangver. Sursum Corda uit Lintelo
hoopt op zaterdag 27 oktober een concert te
geven in het Kulturhus in Lintelo.
Aanvang: 20.00 uur, entree: € 7.50 incl. een kopje
koffie na afloop.

Aan dit concert werken mee pianist Wessel
Springer en het mannenkoor Shansons uit Varsse
veld met dirigent Harry Thissen. Dit alles onder
leiding van dirigente Joke Franken.
Graag tot ziens!

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

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Hallo allemaal,
Op 18 nov. a.s.
is er weer een
kinderdienst.
Voor deze
dienst zijn we
op zoek naar
speelgoed.

Kortom: het mag
van alles aan
speelgoed zijn.
Dit speelgoed
mag iedereen,

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

–S
 peelgoed waarop
je uitgekeken bent,
speelgoed waar je
nu te groot voor
bent,
–S
 peelgoed wat
je niet meer leuk
vindt.

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

zowel jong als oud
de 18e nov. a.s.
meenemen naar de
kinderdienst.
Dankjewel alvast!

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 31 oktober 2018 voor
22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 29 oktober 2018
voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster in 2018 verschijnt,
vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

De kinderdienst
commissie

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

E-mail: redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2018. Overname van artikelen
alleen met toestemming en bronvermelding
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Werkbladen Bijbelbasics
Bartimeüs wil graag kunnen zien. Wie heeft
als eerste het hoofd van Bartimeüs
helemaal getekend?

Wat heb je nodig?
Per persoon: - het werkblad
- een potlood
En verder: - een dobbelsteen

Aan de slag:
- Om de beurt gooi je met de dobbelsteen. Afhanke
lijk van het cijfer mag je het volgende tekenen:
1 het hoofd van Bartimeüs 2 één oog ( je moet dus
twee keer twee gooien voor beide ogen) 3 de neus
4 de mond 5 één oor ( je moet dus twee keer vijf
gooien voor beide oren) 6 het haar
- Wie heeft als eerste het hele gezicht getekend?

Indeling groepen
catechese
In de herfstvakantie willen we de groepen voor de
catechese samen gaan stellen. Heb jij je nog niet
opgegeven maar wil je wel graag meedoen?
Dan kun je je, tot 1 november, nog aanmelden via
de site http://www.kerkvenster.nl/catechese/.
Hier vind je ook meer informatie over wat de
verschillende vormen van catechese inhouden.

Catechese voor kinderen van de basisschool:
1. Kennismakingscatechese (voor kinderen
uit groep 5 en 6 van de basisschool)
2. Basiscatechese (voor kinderen uit groep
7 en 8)

Catechese voor jongeren:
3. Huiscatechese
(voor jongeren van 12 t/m 14 jaar)
4. Doe-catechese
(voor jongeren van 15 en 16 jaar)

Catechese voor jongeren
van 17 jaar en ouder
5. Doe- en waarom catechese
6. Belijdenis doen
Dus wil je nog meedoen met één van de
bovengenoemde vormen van catechese,
meld je dan snel aan!

Meer jongerennieuws:
Kampkrant 2018  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag. 7
Werkbladen Bijbelbasics 8-12 jaar  .  . Pag. 18
Speelgoed gezocht voor
kinderdienst 18 november  .  .  .  .  . Pag. 18
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