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Allerheiligen - Allerzielen - Halloween
Het gedenken van onze overledenen

Tekst: ds. W. Everts - Illustraties: aangeleverd

De herfsttijd kent twee gezichten. Het is de tijd van de oogst (ons woord ‘herfst’
is verwant aan het Engelse woord ‘harvest’, het betekent: oogst). In de herfsttijd
staan we ook stil bij het feit dat ons leven sterfelijk is. In de herfst van je leven
zijn betekent dat de oude dag voor je is aangebroken. Het is de tijd van de
vallende bladeren. Het wordt kouder en er is steeds minder licht. Daarom
vallen de kerkelijke feesten Allerheiligen en Allerzielen juist in de herfsttijd.

Herfst
De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.
En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in alle.
Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.
Rainer Maria Rilke (1194 uit het Liedboek)

Allerheiligen
In de vroege kerk kregen alle heiligen een eigen
naamdag. Alleen martelaren werden als heiligen
vereerd. In de loop van de tijd vonden er steeds
meer heiligverklaringen plaats. Om wildgroei
tegen te gaan werd uiteindelijk de heiligverklaring
voorbehouden aan de paus. Paus Gregorius IV
bepaalde in de negende eeuw dat Allerheiligen
op 1 november gevierd moet worden. Een aantal
heiligen zijn heel bekend geworden. Zo wordt de
heilige Nicolaas herdacht op 5 december en de
heilige Franciscus op 4 oktober (dierendag).
Volgens de katholieke traditie worden op Aller
heiligen mensen herdacht die voor eeuwig bij
God leven. Door hun manier van leven zijn ze
een voorbeeld voor alle gelovigen. Zij vormen de
onafzienbare menigte die beschreven wordt in
Openbaring 7: 9 ‘Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle
landen en volken, van elke stam en taal. In het wit
gekleed en met palmtakken in hun hand stonden
ze voor de troon en voor het lam.’

Allerzielen
Op Allerzielen worden mensen herdacht die
gestorven zijn, maar die nog niet voor eeuwig bij
God zijn. Zij zijn nog onderweg. Ze hebben nog
een weg te gaan door het oordeel van God heen,
voordat ze voor altijd bij God kunnen zijn. Op
Allerzielen wordt voor hen gebeden.
Het feest van Allerzielen wordt op 2 november
gevierd, een dag later dan Allerheiligen. Zo
zijn beide feesten onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

Voorpagina: Ontwerp Ben Lammers

Samen met alle heiligen
In de katholieke traditie wordt de geloofsgemeenschap gevormd door allen die al voor eeuwig bij
God leven, samen met allen die nog onderweg zijn
en nog niet klaar zijn voor de hemel. En natuurlijk
ook samen met alle gelovigen die hier op aarde
zijn. Samen vormen zij één grote gemeenschap
van allen die gebonden zijn door de liefde van
God in Christus.

Het gedenken in de Bijbel

De geschiedenis
De zorg voor de stervenden heeft in het christelijk geloof al vanaf het allereerste begin voorop
gestaan. Het begraven van doden is één van de
zeven werken van barmhartigheid. In de vroege
kerk wordt de sterfdag gezien als ‘dies natalis’
wat betekent: dag van geboorte en nieuw leven.
Het gedenken van de gestorvenen vindt dan ook
plaats in het licht van Pasen. In de loop van de
tijd groeit de eenvoudige uitvaart uit tot een complete dodenliturgie. Voor de dode houdt men een
requiemmis en vanuit de kerk gaat men in processie naar de begraafplaats. De klokken worden
geluid en in de Middeleeuwen ontstaat ook het
gebruik om een rondgang om de begraafplaats
te houden. De bedoeling van deze rituelen is om
zo de boze geesten te verjagen.

Halloween
Ook in de Keltische traditie speelt het verjagen
van boze geesten een belangrijke rol. Bij de
Kelten begon het nieuwe jaar op 1 november.
De oudejaarsavond was dus op 31 oktober. Om
de boze geesten voor het nieuwe jaar buiten de
deur te houden, droegen de Kelten maskers. Toen
de Romeinen Groot-Brittannië binnenvielen vermengde het Keltische feest zich met Romeinse
gebruiken, zoals het vieren van de oogst en het
eren van doden. Later werd het ook beïnvloed
door christelijke gebruiken. Het Keltische ‘Oud en
Nieuw’ werd omgedoopt in het feest van ‘Halloween’. Het woord is afgeleid van All Hallows
Eve, wat betekent de avond voor Allerheiligen.

Middeleeuwen
In de Middeleeuwse kerk kwam steeds minder het
accent te liggen op het gedenken van de overledenen in het licht van de opstanding. Het accent
kwam vooral te liggen op het Laatste Oordeel.
De mens zou na zijn dood door God geoordeeld
worden naar de wijze waarop hij geleefd had. De
angst voor dit oordeel was groot.
De kerk zag zichzelf als de instantie die invloed
kon uitoefenen op dit oordeel van God. Het heil
kon men verdienen door missen op te dragen

Hierin wordt gesteld ‘dat wij de namen van onze
doden mogen noemen voor Gods aangezicht en
in het midden van de gemeente’.
In 2004 verscheen voor de Protestantse Kerk het
Dienstboek - een Proeve, met daarin de richtlijnen
voor de liturgie. Hierin wordt gesteld: ‘Voor ons
is de dood een onoverkomelijke grens, maar wij
vertrouwen onze doden toe aan de levende God’.
In de zondagse eredienst wordt de overledene
herdacht. ‘De gedachtenis vindt plaats in de
voorbede.’ Het is een toevertrouwen van de
overledene aan Gods barmhartigheid.
Ook bij Paulus vind je deze gedachte. Bij het overlijden van Onesiforus schrijft hij: ‘Moge de Heer
hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de
Heer op die dag’ (2 Tim. 1: 18).
Zo is binnen de Protestantse traditie het besef
gegroeid dat de kerk niet alleen mensen bijstaat
in hun verdriet om een overlijden, maar dat zij
‘ook samen met hen de begrafenis of crematie
wil stellen in het licht van de opstanding van
Jezus Christus’ (Dienstboek-deel II).

Openbaring 5:8: de heiligen in de hemel zijn
door gebed verbonden met de medegelovigen
op aarde.
en door bedevaarten. Zelfs was het mogelijk om
aflaten te verwerven door geld te betalen. Zo kon
men kwijtschelding krijgen van de straf die men
na het oordeel van God moest ondergaan in het
vagevuur.

De Reformatie
De reformatoren Luther en Calvijn gingen hier
tegenin. Zij stelden het ‘sola fide’ centraal. Alleen
‘door het geloof’ kan de mens het heil ontvangen, en niet door aflaten te kopen of missen
op te dragen. De overledenen zijn bij God en
daarom buiten onze invloedssfeer, ook buiten die
van de kerk. Onze gebeden voor hen kunnen voor
hen geen invloed meer hebben.
Daardoor leefde bij de reformatoren een groot
wantrouwen tegen de gedachtenis van de
overledenen. Zij beperkten de liturgie bij een
uitvaart tot een minimum, zij wilden niet dat er
een zekere hulp of bijstand aan de gestorvene in
gezien zou worden. Zo schrijft Calvijn in één van
zijn brieven: ‘Bij het begraven van gestorvenen
zou ik gaarne deze handelwijze gevolgd willen
zien, dat het lijk niet eerst naar de kerk, maar
regelrecht naar het kerkhof werd gedragen. Ook
zou ik willen dat de toespraak dáár gehouden
werd, opdat de deelnemers aan de begrafenis
bij het graf horen, wat er gesproken wordt.’ De
Reformatie brak ook met oude gebruiken zoals de
rondgang om een begraafplaats.

Verdere ontwikkelingen in
de protestantse traditie
Binnen de protestantse traditie is er later veel
veranderd. Prof. G. van der Leeuw (1890-1950)
pleitte voor een kerkelijke uitvaartdienst. In 1987
verscheen de proeve ‘Liturgie in dagen van rouw’.

Als het om gedenken gaat, dan is er eerst het
gedenken van God. Dat gaat aan ons gedenken
vooraf. In de Bijbel wordt gezegd dat God de
mens gedenkt. Als God ons niet gedenkt, dan is
er voor ons geen toekomst, geen leven. God wordt
genoemd de God van Abraham, Izaak en Jacob.
Ook al zijn deze drie gestorven, hun namen blijven in één adem verbonden met de Allerhoogste.
Jezus zegt dat God geen God van doden, maar
een God van levenden is (Mat. 22: 32). Voor God
leven zij allen. Allen zijn in Gods gedenken opgenomen. Ook in de joodse traditie is het gedenken
van de overledenen een belangrijk gebeuren.
In 1 Sam. 25: 29 zegt Abigail tegen David: ‘Wanneer er een mens opstaat om u te vervolgen en
naar het leven te staan, zal het leven van mijn
heer veilig zijn in de buidel van de levenden bij
de Heer, uw God.’ Zoals iemand haar of zijn kostbaarheden bewaart in een buidel, zo bewaart
God het leven van mensen. Ieder leven is kostbaar in Gods ogen.

Overdenking

Troost
ds. Gerhard ter Maat

Gedachtenishoek

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
In de Lutherse traditie wordt op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar de ‘eeuwigheidszondag’ gevierd. Op deze zondag gaat het
over ‘de laatste dingen’. Ook de verwachting en
het uitzien naar de komst van de Messias staan
centraal. Veel Protestantse gemeenten hebben de
gedachtenisdienst van de overledenen verplaatst
naar deze laatste zondag van het kerkelijk jaar.
De overledenen worden herdacht en er wordt voor
hen een kaars aangestoken om hen te gedenken
in het licht van de opstanding.

Een gedachtenishoek of stilteplek
In veel kerken zijn ruimten ingericht om ook de
overledenen te gedenken. Hoe goed is het als een
kerk of een ruimte binnen de kerk ook door de
week open is, zodat je naar binnen kunt gaan om
stil te zijn of te bidden of een kaarsje te ontsteken.
Een plaats waar je je in stilte kunt terugtrekken om
je te bezinnen, waar je je beschermds mag weten
of waar je de ruimte van het geloof mag ervaren.
In sommige kerken wordt op de zondag na een
overlijden in de gedachtenishoek een witte steen
gelegd met daarop de naam van de overledene.
Zoals het in Openbaring 2: 17 geschreven staat:
‘Wie overwint zal ik van het verborgen manna
geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe
naam staat die niemand kent, behalve degene
die het ontvangt.’ Die steentjes worden later
aan de nabestaanden
gegeven.
Zo mogen wij onze
overledenen gedenken
en zullen wij hen niet
vergeten die ons zijn
voorgegaan. Zo mogen
wij ook onze eigen
dagen tellen en leven
in het licht van Gods
aanwezigheid.

Het gedenken van onze overledenen
Op de zondag na het overlijden van een gemeentelid gedenken wij haar of hem in de eredienst.
Haar of zijn naam wordT genoemd bij de
voorbeden. Ook bij de Maaltijd van de Heer wordt
er in het Tafelgebed gesproken over ‘degenen die
ons zijn voorgegaan’. Wij weten ons verbonden
met hen. Met allen in de hemel en op de aarde
zingen wij de lofzang tot God.

Er zijn sterren wier licht de aarde slechts bereikt
lang na dat zij zelf uit elkaar zijn gevallen.
Er zijn mensen wier nagedachtenis
licht geeft in deze wereld
lang na dat zij van ons zijn heengegaan.
Dit licht schijnt in de donkerste nacht
op de weg die wij moeten gaan.

Met veel plezier ga ik elke zondag naar de kerk,
als kerkganger of als voorganger. Het gebouw
op zich is voor mij minder belangrijk dan de
ontmoeting met mensen die in het gebouw
samenkomen en in alle verscheidenheid het
lichaam van Christus vormen. Mensen die
gekomen zijn om God te ontmoeten én elkaar;
die zich willen openstellen voor wat de Bijbel
ons hier en nu te zeggen heeft; die samen
God danken voor al het goede, maar ook niet
zwijgen over hun wanhoop en twijfel; die in
het gebed niet alleen maar bezig zijn met
hun eigen misère, maar eveneens de ellende
waarin anderen verkeren voorleggen aan God,
om tenslotte heengezonden te worden als
gezegende mensen.
Met evenveel plezier ga ik aansluitend koffiedrinken, gewoon omdat ik gek ben op koffie,
maar vooral ook om een gesprekje aan te
gaan met andere leden van het lichaam van
Christus. Prachtige ontmoetingen kunnen er
na een kerkdienst plaatsvinden, zoals ook een
paar weken geleden. Een medegemeentelid
merkte op - ik geef wat hij zei met mijn eigen
woorden weer -: ‘Ik kan wel eens moe worden
van alles wat ik moet als gemeentelid. Ik heb
al zoveel gedaan. In bezoeken die ik vroeger
als ouderling aflegde, merkte ik dat mensen in
de eerste plaats troost nodig hebben.’
Ik denk dat dit gemeentelid de vinger legt bij
een zwakke plek van onze samenleving: We
moeten zoveel! De kramp van het moeten
is ook in ons denken over de kerk binnengedrongen: Wat moeten we doen om onze kerkgebouwen weer vol te krijgen zoals vroeger?
De grondlijn in de Bijbel is niet die van het
moeten, maar van troost. In het Bijbelboek de
Openbaring van Johannes wordt in visioenen
uitgebeeld, wat de christenen aan het eind van
de eerste eeuw meemaakten. Ze leefden in de
spanning: Overleven we het wel als gemeente
van Jezus? In die situatie horen ze niet wat ze
‘moeten’, maar ontvangen zij in de taal van de
visioenen troost. In alle onzekerheid van de tijd
krijgen ze te horen: God schenkt een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde. De nieuwe Theoloog des Vaderlands, Stefan Paas, heeft het in
een interview in Trouw kernachtig verwoord. 1)
Hij is lid van de Christelijk Gereformeerde Kerk,
hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de
Theologische Universiteit Kampen (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt). Aan het slot van
het interview merkt hij op ‘Wat wij doen telt
mee, maar de toekomst wordt niet door ons
gemaakt. Dat besef van geborgenheid, van
gedragen worden, dat associeer ik met hoop.’
Laat het ons duidelijk zijn: ‘moeten’ verlamt
ons, maar leven in de hoop op Gods goede toekomst maakt, dat we zonder kramp tot zegen
kunnen zijn.
1) Trouw, 29 oktober 2018

Channa Szenes
(Joods-Hongaarse dichteres)
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Aangepaste dienst - Zondag 28 oktober - Zuiderkerk

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

Wat was het weer een feest!

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

Zieken
Meneer Geurkink is na een verblijf van drie weken
in Pronsweide weer thuisgekomen.

Bloemendienst
Op 11 november is er bloemendienst. Er worden
dan bollen uitgedeeld aan de kerkgangers. De
bedoeling is om ze op te kweken en in b
 loeiende
staat naar eigen inzicht weg te geven aan
iemand.

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

Sint Jorisconcert op 11 november: La Favilla
LONDON VIRTUOSOS is de titel van het tweede concert in het seizoen 2018-2019
in de St. Joriskerk van Bredevoort. Het concert vindt plaats op 11 november in de
St. 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. Bij de uitgang zal een vrije bijdrage
met een richtbedrag
van € 10,00 worden
gevraagd om het
mogelijk te maken
deze concerten te
blijven organiseren.
Meer informatie vindt
u op
sintjorisconcerten.nl.

Collectes en giften
De collectes voor de kerk hebben in oktober een
bedrag van € 222,76 opgebracht.
De collecte tijdens de dienst van 27 oktober in
het Ambthuis bracht € 22,00 op; dit bedrag is
bestemd voor de slachtoffers van de overstroming
in Sulawesi.
Er zijn twee giften ontvangen: via Ineke Toebes
€ 15,00 (bestemd voor de kerk) en via Henk
Luimes € 5,00 (bestemd voor de kerkontvanger).

Op zoek naar
ouderlingen
In onze gemeente zijn heel veel mensen actief in
het pastoraat, meer dan er in het boekje staan. Er
worden elk jaar heel wat bezoeken aan ouderen
en zieken gebracht, kerstpakketten rondgebracht
en nieuw-ingekomenen bezocht. Veel van dit werk
wordt door anderen dan ouderlingen gedaan. Wij
hebben nu ook nog twee pastoraal ouderlingen,
van wie één dit jaar en de ander het jaar erna
ophoudt. Ook hebben we één ouderling speciaal
voor rouw- en trouwdiensten, die verder niet de
kerkenraad bezoekt of tijdens diensten ouderling
van dienst is. De taken die een ouderling vroeger
had, zijn door het aanstellen van deze ouderling en wijkcoördinatoren wat verlicht, maar we
hebben nog steeds ouderlingen nodig voor de
kerkdiensten, de kerkenraad en wat bezoekwerk.
U begrijpt waar dit naartoe gaat.

De komende tijd gaan wij mensen
benaderen en vragen of ze een periode
pastoraal ouderling willen zijn.
Dat betekent in de eerste plaats ouderling van
dienst zijn in de kerk en in rouw- of trouwdiensten,
de vergaderingen van het pastorale team en de
kerkenraad bijwonen en bezoekwerk doen. Dat
laatste kan meer of minder zijn, het hangt ervan
af hoe de taken verdeeld worden. Wilt u maar
één van die dingen doen, dan zijn we daar ook
blij mee. Voelt u zich nu al geroepen, neem dan
contact op met Ada Endeveld, Diny Luimes of
Coby Navis.
Ada Endeveld

Adventskalender 2018
Er is een nieuwe adventskalender uit. De uitvoering is iets eenvoudiger dan vorige jaren. De
inhoud is weer even stemmig en passend bij
advent als altijd. Elke dag is er een Bijbeltekst met
een overdenking, gebed en aansporing. Een aansporing kan zijn: ‘herinner de momenten waarop
God barmhartig was in uw leven’ of ‘zegen vandaag iemand (in stilte) die op uw pad komt.’
Verder vindt u in de kalender: liederen, teksten,
knutseltips en recepten. Ze zijn te koop in het
koppelhuis bij Wilma voor € 1,00 en te bestellen
via www.protestantsekerk.nl/adventskalender.

Alle ingrediënten waren aanwezig: prachtige
muziek van De Vrolijke Noot en het koperensemble
van De Eendracht, het verhaal van Jozef in beeld
gebracht door bewoners van Estinea, met Jurre
van Schijndel als Jozef in de hoofdrol. En wat had
hij een práchtige jas aan!			
Verder: veel enthousiaste kerkgangers die volop

meededen en hun inbreng hadden. Het is
met recht een dienst vóór en dóór mensen
met een beperking. Ds. Aja Yntema kreeg
aan het eind een roerend persoonlijk
bedankje en het is de commissie gelukt om
er weer een mooi geheel van te breien.
de commissie

Foto’s: Gerrit ter Maat
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INSPIRATIE & ONTMOETING

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

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

Gerard Helmink opent de vergadering
van 23 oktober met de overdenking

‘2-3 of meer’ en gaat voor in gebed.

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

Johan van Eerden geeft een toelichting op het
collecterooster en de begroting 2019 van de diaconie. Uitgangspunt bij de begroting is om geen
groot overschot te houden. Het boekjaar 2018
loopt redelijk in de pas met de begroting van
2018.
René Veerbeek geeft een toelichting op de begroting 2019 van het college van kerkrentmeesters
van de Protestantse Gemeente Aalten. De verwachting is dat in de toekomst een financieel
tekort eerder ontstaat dan tot nu toe werd aangenomen. Dit komt o.a. doordat de salarissen eerder
dan verwacht en in verhouding sneller stijgen
(conform cao) dan de inkomsten, waardoor het
tekort ook relatief sneller zal komen. Er is een toename in de teruggang van het aantal kerkleden,
dat is zeker dit jaar opvallend. René wordt hartelijk bedankt voor al het werk en de duidelijke
toelichting.
Zoals u ook elders in KerkVenster kunt lezen, is
ds. Riemer Faber genoodzaakt om zijn werkzaam-

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

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

heden neer te leggen in verband met ziekte. De
kerkenraad betreurt het dat Riemer ziek is en leeft
van harte mee met hem en zijn gezin. Riemer is
in goed overleg voorlopig van 1 november tot
1 januari volledig vrijgesteld van werkzaamheden.
De diensten van Riemer worden opgevangen
door de collega’s en preekvoorziener(s). Het pastoraal werk in de wijk zal daar waar nodig onder
de vijf collega’s worden verdeeld. Er volgt nog
informatie over de invulling van het aanspreekpunt van de wijk tijdens de ziekteperiode.

bredevoort

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

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

Verslag van de kleine kerkenraad
Er is in het bijzonder een woord van
welkom voor ds. Folkert de Jong.

Voor zover nu bekend zal er eind november
een presentatie komen van de kerkrentmeesters (architect) en de ‘groep rondom de Oude
Helenakerk’ aan de kerkenraad inzake de mogelijkheden van de Oude Helenakerk. Het geld dat
in het verleden is ontvangen door de verkoop
van d’n Angang zou geïnvesteerd worden in
een (vorm van) nieuw jeugdhonk. Deze plannen
liggen al een paar jaar stil. Momenteel zijn de
plannen voor een nieuw jeugdhonk weer opgepakt, wij houden u op de hoogte.
Henri van Eerden sluit de avond met een gedicht,
waarna Gerard iedereen bedankt voor de inbreng.
Annet Somsen, notulist

Time-out
In mijn werk krijg ik regelmatig de vraag hoe
het met mij gaat. Meestal zeg ik dan dat
het wel goed gaat, als ik mijn grenzen maar
bewaak. Dat antwoord voelde voor mij de
laatste tijd echter steeds onbevredigender
aan. Al enige tijd gaat het namelijk helemaal niet zo goed.
Ik merk dat ik regelmatig over mijn grenzen heen
ga, dat de stress vaak hoog is en dat de balans
tussen werk en ontspanning meer en meer onder
druk komt te staan. Dit geeft ook steeds meer
gezondheidsklachten.
Hierin speelt ook mee dat ik al geruime tijd urologische problemen heb als gevolg van de behandeling van mijn prostaatkanker. Daarvoor ben ik al
een poos onder behandeling, wat niet alleen veel
tijd en energie vraagt maar ook veel onzekerheid
geeft.
Gesprekken met mijn huisarts, mijn collega’s en
een afvaardiging van de kerkenraad hebben mij
doen beseffen dat het beter is om nu even een
time-out te nemen om te voorkomen dat de
klachten zich verergeren.
Vanaf 1 november ben ik daarom met ziekteverlof gegaan. Voorlopig tot 1 januari. Daarna
zal de situatie - uiteraard ook in overleg met de
bedrijfsarts - opnieuw bekeken worden. Ik hoop

Commissie Inspiratie en Ontmoeting

opgeheven

Allereerst willen wij als kerkenraad
onze excuses aanbieden voor het niet
op juiste wijze informeren van onze
gemeente over dit besluit van de
commissie Inspiratie en Ontmoeting.
De commissie heeft ons al aan het begin van de
zomer ingelicht over dit besluit, en ons een brief
gestuurd met daarin haar visie en uitleg waarom
zij tot dit besluit is gekomen. Wij hebben hiervan
wel melding gemaakt in het verslag van de kleine
kerkenraad van 26-6-2018, maar voor de rest is
dit niet vermeld in KerkVenster.
Hier hadden wij wat meer de aandacht op
moeten vestigen, vandaar dit artikel.
De commissie I&O heeft ons in het verleden regelmatig op de hoogte gehouden van haar reilen en
zeilen, en ook bracht zij jaarlijks het welbekende
boekje uit met daarin een duidelijke omschrijving
van de activiteiten die zij in het komende kerkelijk
jaar zou organiseren.
Vele jaren hebben de verschillende leden zich met
hart en ziel ingezet om jaarlijks een gevarieerd
programma samen te stellen.
De ene avond een gastspreker, dan een fietstocht
met bezoek aan verschillende (kerk)gebouwen, of
een thema-avond waarin men als bezoeker ook
een actieve rol kon spelen.

Waarom dan toch het besluit om
te stoppen met deze commissie?
dat deze time-out er toe bij mag dragen dat ik
over niet al te lange tijd mijn werkzaamheden
weer op kan pakken.
Riemer Faber

Om dit goed uit te leggen wil ik een paar
gedeeltes citeren uit de brief die de commissie
aan de kerkenraad heeft gestuurd (uiteraard met
toestemming van de commissie I&O).

Reactie/voetnoot kerkenraad

Geachte leden van de kleine kerkenraad,

Het vergt moed om deze beslissing te nemen.
Soms moet je pas op de plaats maken om je
eigen gezondheid voorop te stellen. Soms zegt
het lichaam tot hier en niet verder, en het is goed
dat je dan de nodige maatregelen neemt. Hoe
graag je ook nog je werkzaamheden wilt vervullen, soms is een time-out dan de beste oplossing. Als kerkenraad en collega’s staan wij volledig achter Riemers besluit. Het spreekt voor zich
dat wij als kerkenraad en collega’s hem hierin de
komende periode zullen ondersteunen.
De werkzaamheden van Riemer zullen voorlopig
worden ingevuld en verdeeld over de predikanten
en kerkelijk werkers. Zie voor de verdere details
de mededeling in het wijkbericht van IJzerlo. Wij
wensen Riemer veel kracht, rust en tijd toe om te
luisteren naar zijn lichaam en te werken aan zijn
herstel.
Namens de kerkenraad en collega’s,
Gerard Helmink

Tijdens de evaluatie van het winterseizoen 20182019 hebben wij het volgende besproken:
De commissie was en is tevreden over de variatie in
onderwerpen en activiteiten.
Tegelijkertijd moesten we constateren dat de
verhouding tussen de inzet van de commissieleden
om steeds weer een activiteit te organiseren en het
aantal mensen dat belangstelling toonde niet
langer in verhouding tot elkaar stonden. Met
andere woorden, het bezoekersaantal, dat al
enkele jaren dalende was, bereikte soms een niet
meer acceptabel niveau. Heel jammer!

Giften Restauratiefonds
Opbrengst openstelling kerk € 749,50. Via mevr.
Yntema 2 x € 100,00, B.W. te Bokkel € 15,00 en
via diaconie € 25,00.
Allemaal hartelijk dank.
Namens het Restauratiefonds,
Siny Veneberg

Bij de gesprekken over de plannen voor het nieuwe
seizoen, bleek al snel dat de commissieleden het
eigenlijk niet meer aandurven om gastsprekers
van elders uit te nodigen. Mensen reisden in het
verleden soms vele kilometers om hier in Aalten
slechts een handjevol mensen te ontmoeten. De
commissieleden zagen eerder tegen een nieuwe
activiteit op i.v.m. het geringe aantal bezoekers,
dan dat ze uitkeken naar een programmaonderdeel.
In de loop van het gesprek bleek dat we tegenover
elkaar maar moeilijk konden uitspreken dat er
weinig energie en moed was om nog zo’n seizoen
voor te bereiden. Maar toen het hoge woord er
uiteindelijk uitkwam bij een van ons, sloten de
andere twee leden zich onmiddellijk aan: wanneer
we er zo tegenop zien, waarom gaan we dan
verder?
Met pijn in het hart en met een verdrietig gevoel
delen de drie leden van de commissie Inspiratie
& Ontmoeting u vandaag mee dat ze stoppen met
het organiseren van activiteiten in het kader van
deze commissie.
Kennelijk is er te weinig behoefte aan een winter
programma voor de doelgroep, de leden van de
Protestantse Gemeente Aalten.
Met een vriendelijke groet aan u allen
sluiten we ons mooie werk af.
commissie Inspiratie en Ontmoeting
Vanzelfsprekend vinden wij het als kerkenraad erg
jammer dat men dit besluit heeft moeten nemen,
maar wij staan achter de keuze van de commissie.
Natuurlijk is het aantal bezoekers of deelnemers
niet altijd het eerste uitgangspunt voor het organiseren van activiteiten, maar als men gedurende
meerdere momenten moet constateren dat er
te weinig behoefte is binnen de doelgroep, dan
getuigt het juist van kracht om te stoppen.
Wij willen alle vrijwilligers die zich de afgelopen
jaren voor deze commissie hebben ingezet, hartelijk danken voor hun inzet, creativiteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen.
Bedenk dat jullie in de afgelopen jaren voor
vele gemeenteleden een prachtige, inspirerende en wellicht leerzame avond/dag hebben
georganiseerd.
Namens de kleine kerkenraad,
Gerard Helmink

Gift PBD
Gift via Hennie Jansen € 5,00.
Hartelijk dank hiervoor.

Verenigingen

Passage
Woensdag 14 november om 20.00 uur in de Zuiderkerk, Joodse familiegeschiedenis.
Mevr. Mirjam Schwarz uit Winterswijk komt vertellen over haar Joodse familiegeschiedenis hier
in de Achterhoek.
Gasten welkom.
het bestuur

Met een longziekte
sta je niet alleen
Onder dit motto organiseren KBO en PCOB
Aalten, samen met het Longfonds (voorheen het
Astmafonds), op donderdag 15 november a.s. een
informatiemiddag.
Vanaf de geboorte zorgen de longen voor zuurstof. Daardoor kan het hart kloppen en kunnen
de hersenen werken. In Nederland hebben echter
ruim 1 miljoen mensen een longziekte, waardoor de zuurstofvoorziening niet goed meer
functioneert.
Het Longfonds verstrekt deze middag informatie
over o.a. de longziektes astma en COPD, over de
behandeling daarvan en over wat het Longfonds
allemaal doet voor een betere behandeling van
mensen met een ernstige longziekte.
Er is ook volop gelegenheid om vragen te stellen.
De informatiemiddag vindt plaats in partycentrum ‘t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44 te
Aalten, begint om 14.30 uur en duurt tot uiterlijk
16.30 uur.
De toegang is gratis.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Collectes en giften
Overzicht collectes oktober 2018
07-10	KiA
€ 750,49
Kerk
€ 302,87
PKN Kerk & Israël
€ 201,92
14-10	KiA Project
€ 857,73
Kerk
€ 440,76
21-10	Protestantse Bezoekdienst
€ 649,82
Kerk
€ 524,63
28-10	Projectenmarkt
€ 1.172,10
Nederlands Bijbelgenootschap
€ 865,07
	En twee machtigingen
voor een Bijbel in Kenia.
Via een collecte voor KiA project € 10,00 en via
bankrekening MDW voor Malawi 2 x € 50,00.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!
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Hulp Ver Weg Dichterbij
Onderdeel van de diaconie Protestantse Gemeente Aalten
hulpverwegdichterbij@kerkvenster.nl
Zondag 28 oktober was de projectenmarkt
georganiseerd door Hulp Ver Weg Dichterbij.
We hadden elf projecten uitgenodigd die
de diaconie van de Protestantse Gemeente
Aalten ondersteunt.
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Gaat U ook digitaal betalen met kerkbalans?

1. U ontvangt elk jaar in januari de informatie per
mail. Dat is goed voor het milieu en de medewerker in uw wijk krijgt u niet meer aan de deur.
2. Minder drukwerkkosten voor de PG Aalten.
3. Het wordt steeds moeilijker om medewerkers
te vinden. Hoe meer mensen digitaal gaan
betalen, hoe minder mensen we hoeven in te
zetten.
4 Minder administratie-uren op het kerkelijk
bureau om alle toezeggingen te verwerken.
Als u ook wilt meewerken om digitaal de bijdrage
voor kerkbalans te voldoen, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar:
toezegging@pgaalten.nl.
Als u zich heeft aangemeld krijgt u van het kerkelijk bureau begin januari alle gegevens per mail
die u nodig heeft om digitaal te kunnen betalen.

De volgende projecten stonden op de markt:

Dit jaar betalen voor 2019

1. Kerk in Actie
2. Kansarme kinderen in Malawi
3. Joanne foundation
4. Stichting HoPe
5. Tess Unlimited
6. Hospicegroep de Lelie
7. Stichting Barmuja
8. Stichting Adamfo Ghana
9. Project Henk Kaemingk YWAM Creel Mexico
10. Harapan Baru
11. SKB4Gambia

Als u dit jaar de betaling wilt doen voor 2019 dan
heeft u een registratienummer nodig. Dit is een
nummer van acht cijfers en staat linksboven op
het ‘Formulier Toezegging Kerkelijke Bijdrage’, dat
u in januari van dit jaar heeft ingevuld. Ook is uw
nummer te vinden op het bankafschrift als u een
incassomachtiging hebt afgegeven. Het zijn de
laatste acht cijfers van het nummer dat vermeld
staat bij ‘Kenmerk machtiging’.
Kunt u het registratienummer niet terugvinden,
stuur dan een mail naar:
toezegging@pgaalten.nl.
Graag uw naam en adres vermelden en het verzoek het registratienummer toe te zenden.

Voor en na de dienst konden de kerkgangers
kijken bij de verschillende projecten. De gasten
namens de projecten waren erg enthousiast
om dingen te laten zien en te vertellen over hun
project. Tess Unlimited en Adamfo Ghana hebben
een bijdrage aan de dienst geleverd d.m.v. een
filmpje en een presentatie.
De Nederlandse stichting Tess Unlimited biedt
medische zorg aan kinderen met een hazenlip of
open gehemelte. Per jaar zijn er acht operatie
weken en in tien jaar tijd zijn er al 1700 kinderen
geopereerd. Er wordt goede zorg geleverd d.m.v.
het melkproject, zodat kinderen voor en na de
operatie kunnen aansterken, logopedie, begeleiding en tandheelkunde. Voor meer informatie:
www.tessunlimited.com.
Stichting Adamfo is een Nederlandse stichting die
samenwerkt met lokale organisaties in Ghana en
die zich inzet voor het welzijn van en een betere
toekomst voor straatkinderen en kwetsbare jongeren in Ghana. Ze werken aan verschillende projecten met en voor straatkinderen in Kumasi, een
grote stad in het midden van Ghana. Voor verdere
info: adamfoghana.com.
Thema van de dienst was: Geven voor gerechtig
heid. Dominee Folkert de Jong confronteerde ons
met de vraag waarom we eigenlijk geld geven
aan of ons inzetten voor een bepaald project.
Maakt het verschil om welke redenen je geld
geeft? Dit was een interessante invalshoek die
mogelijk menigeen aan het denken zal hebben
gezet.

Eén en al verwarring

Vorig jaar is met succes gestart om de
jaarlijkse toezegging voor kerkbalans
in het vervolg digitaal af te handelen.
Dat heeft namelijk een aantal voordelen:

Hoe gaat digitaal betalen in zijn werk?
• U gaat naar de webshoppagina van Kerkbalans,
kerkbalanspgaalten.nl, u komt dan direct op
de kerkbalanspagina, of naar de website van
KerkVenster, kerkvenster.nl. Daar gaat u naar
de onderste blokken en kiest voor ‘Kerkvenster
webshop’ en vervolgens kiest u in de rode balk
aan de linkerzijde voor Kerkbalans PG Aalten.
• Kies voor ‘Toezegging’ of ‘Bijdrage’. Een toezegging houdt in dat u een jaarbedrag toezegt en
dat in meerdere termijnen betaalt. Bij een bijdrage voldoet u het bedrag in één keer.
• Als u voor de eerste keer de webshop bezoekt,
maakt u eerst een account aan. U klikt op de
pagina van ‘Kerkbalans PG Aalten’, klikt op toezegging of bijdrage, en links ziet u dan daarvoor
de mogelijkheid. Hiervoor heeft u het registratienummer nodig.
• U heeft al een account, vul dan aan de rechterzijde uw e-mailadres en wachtwoord in.
• U kiest nu voor ‘Toezegging’ of ‘Bijdrage’.
Bij een eenmalige bijdrage kunt u per i-DEAL
betalen. Voor een toezegging in meerdere
termijnen is een incassomachtiging het meest
praktisch.
• Na invulling van uw toezegging krijgt u een
bevestiging van deze toezegging per mail. Een
toezegging is maar één keer per jaar mogelijk.
• U kunt ook betalen via de ‘kerkgeldapp’.

Betaling via kerkgeldapp
De PG Aalten heeft een eigen kerkgeldapp. De
app is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor het regelen van uw financiële kerkzaken. In de kerkgeldapp kunt u op een makkelijke manier bijvoorbeeld giften voor Kerkbalans,
overige doeleinden en diaconale projecten overmaken óf collectemunten bestellen. Het werkt op
dezelfde manier als via de webshop, maar dan op
uw smartphone.
Ook leest u in de app nieuwsberichten van de PG
Aalten, kunt u andere producten bestellen die de
PG Aalten aanbiedt en per 1 januari 2019 zal daar
ook de actuele agenda van de PG Aalten getoond
worden.
De app kan worden gedownload via de App
Store (Apple) of Google Play (Android). Na installatie koppelt u onze ‘Protestantse Gemeente
Aalten’ aan de app en bent u klaar om de app te
gebruiken.

Ten slotte
De webshop van KerkVenster en de app zijn extra
beveiligd met een SSL certificaat, te herkennen
aan het groene slotje linksboven in de adresbalk
van de browser.
Natuurlijk blijft de wijkmedewerker komen als u
niet van digitaal betalen houdt. De jaarlijkse bijdrage hebben we hard nodig om de begroting
rond te krijgen. We hebben echter ook genoeg
redenen om u warm te maken voor betaling via
het digitale kanaal.
Heeft u nog vragen of wenst u meer inlichtingen,
dan kunt u altijd bellen of mailen met het kerkelijk
bureau.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur,
tel. 0543-473250, kerkaalten@kerkvenster.nl.
college van kerkrentmeesters PG Aalten

Wijziging rekeningnummer PG Aalten
Per 1 november jl. is ons rekeningnummer
NL74 FVLB 0635800608 komen te vervallen
en vervangen door NL26 RABO 0373714688.
Heeft u een periodieke overboeking naar ons
inmiddels vervallen bankrekeningnummer, dan
wordt dat bedrag automatisch naar ons nieuwe
bankrekeningnummer doorgestuurd. Dit is een
tijdelijke overstapservice van de bank en dat ziet
u ook op uw bankafschrift staan.
Gebruikt u dus nog ons oude rekeningnummer,
dan dit graag vervangen door
NL26 RABO 0373714688 t.n.v. CvK Protestantse
Gemeente Aalten. (CvK staat voor college van
kerkrentmeesters).

September was binnen onze gemeenschap een
maand van gaan en komen. De jongerenwerker
Jan Willem Hengeveld ging, de jongerenpredikant
Folkert de Jong kwam. Hopelijk kunnen we van de
laatste langer genieten dan van zijn voorganger.
Want dat velen het werk dat Jan Willem hier
startte, waardeerden, was wel duidelijk tijdens zijn
afscheid in de dienst op onze startzondag. Hij werd
toegesproken en -gezongen, schudde de handen
van velen en ofschoon de meesten daarbij zeiden
dat ze zijn beslissing (die hij zelf uitlegde) wel
begrepen, bleek tijdens gesprekken dat maar
weinigen er gelukkig mee waren. Zo was het al met
al nogal verwarrend.
Nu maar hopen dat de KruX, die ook veel ouderen
inspireerde, niet verweesd achterblijft, maar de
moed, kracht en mogelijkheden vindt om verder te
gaan en jongeren van alle leeftijdsgroepen kan
blijven aansporen om verder te gaan. Verder te
gaan met het stellen van eerlijke vragen aan
zichzelf en anderen, verder te gaan met luisteren
naar de eerlijke antwoorden en vooral verder te
gaan met het zoeken naar ruimte om elkaar in
vraag en antwoord te vinden en te vertrouwen.
Wie weet zien en horen we in een dienst op zondag
hoe het ermee staat. Ligt hier geen prachtige
uitdaging voor deze groep betrokken
gemeenteleden? Maar misschien zijn zij ook nog in
verwarring en wachten ze maar eens af wat er zal
komen.
Er gingen en kwamen ook ambtsdragers. Maar mag
je als kerk van deze tijd nog van ambtsdragers
vragen of ze wel voldoende Bijbelkennis hebben?
Parate kennis? Maar van welk gedeelte van de
Bijbel dan? Is het niet van veel meer belang dat wij
als leden van de gemeente met elkaar omgaan
zoals Jezus ons dat voorleefde? Aandacht voor
elkaar tonen, er zijn wanneer er misschien net even
niemand is. Helpen waar hulp nodig is, luisteren,
zelfs zonder een antwoord te kunnen geven. En dan
ook nog even via Google opzoeken waar de meest
geschikte tekst te vinden is? Nee, dat zal ds. Hendrik
Jan Zeldenrijk niet bedoeld hebben, toen hij sprak
over een telefoon van de zaak. Maar verwarrend
was en is het voor mij wel.
En dan die Groene Kerk. Willen we dat wel als PGA?
Want waarom hebben we de stap dan nog steeds
niet genomen? Zou een nieuwe commissie de
gemeente zo ver kunnen krijgen dat het inkoop
beleid van goederen, tot energie toe, maar ook het
inzamelbeleid van afval werkelijk verandert? Enkele
jaren geleden is het niet gelukt; zouden er nu wel
jongeren en ook ouderen zijn die vinden dat de kerk
hierbij een voortrekkersrol mag, nee moet vervullen?
Zou Hulp Ver Weg Dichterbij zich realiseren dat hun
projecten ook kunnen worden geholpen door het
vermijden van overbodige CO2- uitstoot hier? Moet
hun werk niet beginnen met het ondersteunen van
het Groene Kerkproject?
Ja, al met al een verwarrende maand september
en een KerkVenster van 12 oktober dat door de
verscheidenheid aan artikelen deze verwarring
nog groter maakte.
Somber? Misschien, maar ook
hoopvol. Want zoals Jan Willem
in oktober schreef: door
eerlijke vragen te stellen
en oprechte
antwoorden te geven,
ontstaat ruimte voor
iets moois.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Kerkdiensten Aalten

November
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9
10
11

Marcus 12: 18-27
Marcus 12: 28-34
Openbaring 5: 1-14

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

12
13
14
15

Openbaring 6: 1-8
Openbaring 6: 9-17
Openbaring 7: 1-17
Rechters 17: 1-13

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

16
17
18

Rechters 18: 1-10
Rechters 18: 11-31
Psalm 16

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

19
20
21
22
23

Marcus 12: 35-44
Marcus 13: 1-13
Marcus 13: 14-27
Marcus 13: 28-37
Rechters 19: 1-10a

Bath San, Aalten

Stegemanhof
Zaterdag 10 november
19.00 uur: ds. Rotte
Zaterdag 17 november
19.00 uur: mevr. Jentink

St. Joriskerk op de Markt

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 11 november

Zondag 11 november

Zondag 11 november

Zondag 11 november

Zondag 18 november

Zondag 18 november

10.00 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Liesbeth Mateman

09.30 uur:
ds. J. van Pijkeren, Lochem
collecte: 		
KiA binnenlands diaconaat
uitgangscollecte: Kerk
19.00 uur: 	ds. W.H. Everts
s.v.p. Liedboek meenemen
collecte: 		
KiA binnenlands diaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Beth San
Zaterdag 10 november
19.00 uur: dhr. De Graaf
Zaterdag 17 november
19.00 uur: Evangelisatiekoor

10.00 uur: 	ds. F. de Jong,
dienst met de gespreksgroep,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
KiA binnenlands diaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 18 november

10.00 uur:
ds. B. Marsman, Winterswijk
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Annet Ligterink

Zondag 18 november

Dienst in de andere twee kerken

10.00 uur: 	mevr. Heidi Ebbers, kinderdienst m.m.v. Young Company,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
19.00 uur: 	ds. F. de Jong,
LeF-dienst m.m.v.
Revelation uit Winterswijk
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Jeugdwerk

Kinderen

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. W.H. Everts
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
		In deze dienst geen
kindernevendienst, i.v.m. de
kinderdienst in de Zuiderkerk

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.

Bloemengroet

Bredevoort
Elke zondag in ’t Koppelhuis (t.o. St. Joriskerk)

Bij de diensten Aalten

KINDERDIENST

Kindernevendienst (4-12 jaar)
Elke zondagochtend zowel
in Aalten als in Bredevoort.

18 NOVEMBER 2018

In de jeugdraad van Aalten is besloten dat,
wanneer er een kinderdienst is,
er geen kindernevendienst in de andere kerk is.

EEN BEETJE VAN JEZELF EN EEN
BEETJE VAN EEN ANDER
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

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

-

mevr. Wentink-Stronks, Steile Dalweg 7
mevr. Hoftijzer-Colenbrander, Richterinkstraat 1
fam. Magis, Schulenkampweg 3
mevr. te Brake, Kiefteweg 5
fam. Eppink, Ludgerstraat 15/5
fam. Droppers, Kriegerdreef 1
kleinschalig wonen Ambthuis Bredevoort

Het nieuwe

kerkvenster.nl
en

pkn-bredevoort.nl
het bekijken waard!

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
9.30 UUR FRIS EN KOFFIE
VOORGANGER:
HEIDI EBBERS
MUZIEK: YOUNG COMPANY

KINDER
DIENST
AALTEN

Kijk ook op de pagina
Andersumme

LeF-dienst 18 oktober Zuiderkerk
Op zondagavond 18 november om
19.00 uur is er weer een LeF-dienst in de
Zuiderkerk o.l.v. ds. Folkert de Jong. Het
thema van deze dienst is: Geloof, hoop
en liefde. Het koor Revelation uit Winterswijk werkt mee aan deze dienst.
U herinnert zich misschien nog wel het
tv-programma ‘Geloof en een hoop
liefde’. Een van de onderdelen was dat
de verslaggever bij mensen aanbelde
met de vraag: ‘Heeft u iets in huis dat
voor u te maken heeft met geloof, hoop
en liefde?’ De mensen moesten er dan
even over nadenken, even rondsnuffelen
in hun kamer, tuin, desnoods garage
of zolder … Maar dan kwam er altijd
wel iets: een voorwerp, een beeldje,
een boek, een foto, een schilderij, een
sieraad, een kaart, een cd, een brief, een
gedicht etc. Altijd iets waar ‘een goed
gesprek’ over kwam.
Dat willen we ook graag beleven in deze
kerkdienst!

Dus: neem deze avond een
voorwerp van thuis mee dat iets
te maken heeft met ‘geloof,
hoop en / of liefde’
Tot ziens bij de LeF-dienst!

Concert Remco Hakkert

Op 25 november is er in de Zuiderkerk om
19.00 uur een bijzonder concert. Op uitnodiging van de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie is Remco Hakkert met band en vocals te
gast. We hopen dat u ook zult komen.

Thema:

Geloof, hoop en liefde

Wanneer:

Zondag 18 november - 19.00 uur

Waar:

Zuiderkerk - Aalten
voorganger: ds. Folkert de Jong
muzikale ondersteuning: Revelation

We volgen ons hart. We hebben het lef om anders te zijn, stappen te durven zetten
om op een creatieve en levendige manier een dienst te houden. Voor jong en oud!

Levendig en Flexibel
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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

10 nov	mevr. J. Jansen-Heersink
Eligiusstraat 51, 7121 EB
11 nov	dhr. J.H. Helmink
Piet Heinstraat 28, 7122 VP
12 nov	mevr. G.J. Lammers-Ruessink
‘t Villeken 18/A, 7122 PK
14 nov	dhr. D.E. van der Zaag
Dalweg 33, 7122 BB
17 nov	mevr. B.G.W. Stoltenborg-Bouwman
Dijkstraat 28, 7121 EV
18 nov	mevr. E. van Leeuwenkamp-Hansen
Bredevoortsestraatweg 111/C, 7121 BG
18 nov	dhr. J. Hilbelink
Peperstraat 10, 7121 CT
18 nov	dhr. G.H.C. Hoornenborg
Barloseweg 11, 7122 PS
18 nov	mevr. M.S.E. Nijenhuis-van Huet
Varsseveldsestraatweg 91/A, 7122 NR
18 nov	dhr. P.L.C. van Meggelen
Wikkerinkweg 1, 7122 JE
19 nov	mevr. G.W. Bakker-Köhler
Koeweide 26, 7121 EJ
21 nov	dhr. A.J. Rensink
Driessenshof 21, 7121 XT
21 nov	mevr. D.W. te Winkel-Klein Entink
Vragenderweg 3, 7121 RK
21 nov	mevr. M.G. van der Meij
Ludgerstraat 48, 7121 EM
21 nov	mevr. A.G. Eppink -Bömer
Ludgerstraat 15/05, 7121 EG
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

Overlijden
Op zondag 28 oktober is mevr. Betsy Wevers-ter
Haar (Elisabeth) overleden. Slechts korte tijd na
het overlijden van haar man in november 2016
kreeg ze het bericht dat ze zelf ook ernstig ziek
was. Twee moeilijke, maar ook mooie jaren heeft
zij nog mogen beleven te midden van de mensen
die haar dierbaar waren. Mevr. Wevers is 83 jaar
geworden en woonde aan de Herenstraat 1c. Op
vrijdag 2 november hebben wij haar leven herdacht in een dienst van woord en gebed, waarna
de crematie heeft plaatsgevonden. Haar kinderen

en kleinkinderen zullen haar intens missen. We
wensen hen sterkte en de steun van mensen om
hen heen.

Zieken
Op het moment zijn er meerdere gemeenteleden
die ernstig ziek zijn. Ook zijn er mensen die in
spanning zitten voor de uitslag van onderzoeken
of met kuren bezig zijn. We leven met hen en hun
familie mee.

Vakantie
Van zaterdag 10 nov. t/m zondag 18 nov. heb ik
een week najaarsvakantie. In dringende situatie
kunt u contact opnemen met ds. Wim Everts.

Zieken
Mevrouw Vreeman-ten Have mocht na een opname in Pronsweide weer terugkeren naar haar
woning aan de Prinsenstraat 1F. We wensen haar
een voorspoedig herstel toe.

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

Beste mensen,
Vanmiddag scheen de zon. Er lag een hele vracht
bladeren op onze stoep en ik besloot mezelf
maar eens de tijd te gunnen om die op te harken.
Zodra ik mijn klompen aan heb, voel ik me
gelukkig. Dat geldt overigens ook voor mijn wandelschoenen. Ze zorgen ervoor dat mijn energie,
die zich te vaak in mijn hoofd verzamelt, afdaalt
naar mijn voeten. Ik ben dan verbonden met de
schepping en die heeft zo haar eigen wijsheid.
Moeder aarde vertelt mij dat loslaten soms nodig
is om weer opnieuw tot bloei te kunnen komen.
‘Loslaten’ is een thema dat in het pastoraat vaak
aan de orde komt. Het is een pijnlijk proces, maar
het is zeker niet hetzelfde als opgeven of onverschillig zijn. Loslaten is de waarheid de ruimte
durven geven. Daarover dichtte ook Frits Bakker:

Aarde, mijn aarde, mijn moedershuis
Levenslang moet ik wennen
aan de aarde.
Leren lopen
op de grond
waaruit ik genomen ben.
Afleggen
wat niet bij mij hoort.
Iedere stap liefhebben.
De diepte in,
pijn en weerstand
weg laten vloeien
en opdiepen
de sappen van het leven.

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

ds. Folkert de Jong
Ludgerstraat 66,
tel. 0543-450600
folkert.j.de.jong@gmail.com

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

Zieken

Zieken

Op het moment van schrijven verbleven er voor
zover mij bekend geen mensen uit onze wijk in
het ziekenhuis. Wel zijn er verscheidene mensen
die thuis in spanning en zorg leven. We wensen
hen allen sterkte en Gods nabijheid toe.

Opgenomen in het SKB te Winterswijk:
dhr. G.H. Scholten, Dinxperlosestraatweg 99;
mevr. A.L.G. Breukelaar-Kolenbrander,
Geurdenstraat 72.
Thuisgekomen uit het ziekenhuis:
mevr. G.J. Boer-Lammers, ‘t Slaa 81.

Jubileum

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

Op 8 november waren Johan en Lia Assink, Singelweg 22, 50 jaar getrouwd. Zij vieren dit zaterdag
10 november met familie en vrienden. Van harte
gefeliciteerd met dit jubileum en nog vele goede
en gezegende jaren gewenst!

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

Ziekteverlof
Zieken
Na een periode van revalidatie in Pronsweide
mocht weer naar huis terugkeren Willy Klein
Hesselink-Lammers, Dijkstraat 8B.

Geboren
Op 19 oktober is Nino Arnie Grado Somsen (Nino)
geboren, zoon van Christiaan en Nardie en broer
van Marit en Stijn, Brakenweg 5a. Van harte
gefeliciteerd!
Hartelijke groeten,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Netty Hengeveld

Zoals u elders in dit kerkblad hebt kunnen lezen
ben ik voorlopig van 1 november tot 1 januari met
ziekteverlof. In deze periode kunt u zoals altijd in
eerste instantie een beroep doen op uw bezoekmedewerker. Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of
andere crisissituaties kunt u contact opnemen
met de scriba van onze wijk Henk Heusinkveld. Hij
zal dan in overleg treden met mijn collega’s.
Bij geen gehoor kunt u bellen met Jan van
Schijndel, Kruisdijk 21c, tel. 0543-539811.

Kopij KerkVenster komende periode

Overleden
Op 21 oktober is overleden: Wilhelmina Maria
Engelse-Lankester, Ludgerstraat 25-2, in de leeftijd van 85 jaar. Wij wensen haar kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte toe, nu zij zo kort
na het overlijden van hun vader en opa ook
afscheid moesten nemen van hun moeder en
oma.

Jubileum
Op 24 november hopen Henny en Liny Jentink,
Haartseweg 13, samen met hun kinderen en kleinkinderen hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.
Wij willen hen hiermee van harte feliciteren. Wij
wensen hen een heel fijne dag toe en voor de toekomst nog vele goede en gezegende jaren!
Een hartelijke groet voor u allen!

Henk Heusinkveld zal de komende tijd ook de
kopij voor KerkVenster verzorgen. Bijzonderheden
die vermeld moeten worden graag tijdig aan hem
doorgeven, uiterlijk op de woensdag vóór de week
dat KerkVenster uitkomt!

Wim Everts

Wie ben ik?
Voorganger op 11 november
om 09.30 uur in de
Oude Helenakerk
Naam: Jan van Pijkeren
Gemeenten: Vanaf 1974 ben ik gemeente
predikant geweest in Meliskerke-BiggekerkeZoutelande, Hilversum, Breda, Doorn en Eindhoven. In 2012 ben ik daar met emeritaat
gegaan. Een kleine twee jaar later zijn wij teruggekeerd naar Gelderland, niet naar ons geboortedorp, maar naar Lochem.
Leeftijd: geboren in 1947 in Nunspeet.
Burgerlijke staat: getrouwd met Francien
Mooiste bijbelverhaal: de Emmaüsgangers
Mooiste lied: lied 982 ‘In de bloembol is de
krokus’ over schepping en herschepping, over
begin en einde, verleden en toekomst, het
geheim van het leven en ‘God ziet naar de
chepping om’.

Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
Riemer Faber

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

DOE MEE! DOE MEE! DOE MEE! DOE MEE! DOE MEE! DOE MEE!

Zieken
Willem Stoelhorst, Hogestraat 89, werd 8 november opgenomen in het Radboudumc om wederom
een operatie te ondergaan. We wensen Willem
veel sterkte toe!

Ontslagen uit het ziekenhuis
Mevr. Krajenbrink-Fässler, Dalweg 16, is uit het
ziekenhuis ontslagen. Zij is verhuisd naar haar
nieuwe appartement in Beth San, Ludgerstraat
23, 25-5. Hopelijk voelt zij zich daar snel thuis.
Een hartelijke groet van

Langzaam op haar ritme
moet ik grond en vuur worden,
taal en teken,
licht en glimlach,
vrede
en haar voorgoed bewaren.

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

Met een hartelijke groet aan u allen,
Netty Hengeveld

Met vriendelijke groet,
Wilma Onderwaater

Jongerenpastoraat

Wijk Haart-Heurne

Netty Hengeveld

Kerst-Top 10
Wat: I n 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 een 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 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
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Musical De Mariapassie
naar Aalten

In memoriam
Wilhelmina Maria
Engelse-Lankester
~Willy~
geboren
23 mei 1933
overleden
21 oktober 2018
Willy Lankester werd geboren op 23 mei 1933
in Kloetinge, Zeeland, als tweede dochter in
een gezin met vijf kinderen. De ouders van ma
hadden een kruidenierswinkel in Kloetinge.
Na de lagere school mocht ma naar de Mulo.
Daarna ging ze als telefoniste bij de PTT werken.
Ze was ook juf op de zondagsschool en leerde kinderen zingen en blokfluit spelen.
Op 27 augustus 1958 trouwde ze met Piet
Engelse. Ma stopte toen met werken, zoals
gebruikelijk was in die tijd. Ze zijn bijna 60 jaar
getrouwd geweest. Vanwege het werk van pa
gingen ze in Middelburg wonen en kregen twee
kinderen, in 1960 werd Sandra geboren en drie
jaar later André.
Ma zorgde fulltime voor pa en ons. Ze speelde
graag piano in haar vrije tijd.
In 1971 verhuisde ons gezin voor het werk van
pa naar Kortgene. Ma ging daar vrijwilligerswerk
doen door wekelijks oude mensen in het bejaardenhuis te bezoeken.
Ze genoot van de vakanties in de bergen.
Ma hield veel van muziek, vooral koorzang en
klassieke muziek. Ze heeft jarenlang in een koor
gezongen. Ook luisterde ze elk jaar naar de Mattheüs Passion.
Toen pa niet meer hoefde te werken, gingen ze
weer in Middelburg wonen. Ma heeft daar altijd
met veel plezier gewoond.
Ma was oma van zes kleinkinderen, die ze door de
afstand niet zo vaak zag, maar ze genoot van de
bezoekjes en logeerpartijen.
Doordat haar fysieke toestand steeds verder achteruitging en door de Alzheimer van pa, konden
ze niet meer in hun huis blijven wonen. In overleg
met de kinderen zijn ze eind 2014 naar Aalten
verhuisd, waar dochter Sandra met haar gezin
woont. In Beth San kregen ze een goede woonplek met de juiste verzorging. Pa moest na een
tijdje naar een woongroep voor dementerenden
en ook ma moest ruim een jaar geleden naar een
woongroep, maar dan voor somatische zorg.
Ze probeerde pa elke dag te bezoeken. De laatste
jaren waren zwaar voor haar, ze moest steeds
meer de regie over haar leven uit handen geven
en ze kon eigenlijk geen contact meer maken met
pa. Ze voelde zich ook niet goed. Na het overlijden van pa op 16 augustus vond ze het wel
goed, haar leven was klaar. Op 19 oktober kreeg
ze een hersenbloeding. Zondagavond 21 oktober
is ze rustig ingeslapen, slechts twee maanden na
het overlijden van pa.
Het is een troost voor ons dat ze nu rust heeft.
de kinderen

Voor eeuwig thuis
in Gods heerlijkheid.
Voor eeuwig genietend
in Zijn tegenwoordigheid.
Voor eeuwig juichend
voor Zijn troon.
Voor eeuwig veilig
in de armen van de Zoon.
Eeuwige vreugde is nu haar deel,
eeuwige vrede in haar hart.
Voorbij zijn al haar tranen,
voorbij al haar smart.

Ondersteun hen,
wees onder hen
met Uw eeuwige armen.
Bemoedig hen,
sta hen bij
vol vaderlijk erbarmen.
Rita Klapwijk-van der Wal

bron: www.gedichtensite.nl

Geleuf ’t noo maor!

Engelen

Voor eeuwig thuis

Troost, Heer, hen die achterblijven;
omgeef hen, met Uw liefde en kracht.
Wees hen heel dicht nabij
in de leegte en stilte die wacht.
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Weet u het nog? Vorig jaar op Palmzondag, een
fantastische uitvoering van de wereldberoemde
rockopera ‘Jezus Christ Superstar’ door MPG uit
Gaanderen. Een mooi begin van de ‘stille week’
voor Pasen. Ook een voorstelling waar nog lang
over nagepraat werd.
Op zaterdagavond 6 april 2019 komt er opnieuw
een prachtige voorstelling naar de Zuiderkerk, de
musical: ‘De Mariapassie’. De Mariapassie is een
musical waarin hedendaagse (pop)muziek en het
verhaal van Maria worden samengebracht. Een
musical van zeer hoge kwaliteit met zangers en
zangeressen uit heel Nederland.
De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken
worden vanuit haar perspectief belicht. Daarbij
wordt ook een koppeling gemaakt naar de huidige tijd.
In het kerstnummer van KerkVenster zal meer
informatie komen over deze musical, die u beslist
moet gaan zien.
Houdt de avond van 6 april 2019 dus maar vrij.
Namens de organisatie,
Wim Everts - Arnold Arentsen

Tekst: Jehan Hofti-jzer

‘t Was in december 2015 dat domneer Gerhard
ter Maot ne oproep dee in ons kerkblad. Hee was
van plan um in ’t ni-je jaor ne aovend te spraeken
ovver engelen. En noo vroog e of ter ok leu wazzen
dee wal ‘s met engelen te maken hadden ehad,
en of i-j daor iets van op papier wollen zetten en
an ‘m to stuurn.
Ton he’k ‘m de volgende breef eschrevene:
In 1946 was ik 13 jaor en wol timmerman
worden. Mien vader von dat neet zo’n good idee
en had lever da’k naor de mulo ging. A’j ’t met
den hamer verdenen mot, zei e, dan geet ’t ow
nog dunne deur den darm.
Howal ik wal begrep wat e daor met bedoelen,
was ik toch zo eigenwies um ’t been stief te
hollen en ik leet mi-j neet ummepraoten. En zo
ginge wi-j, mien vader en ik een dag of wat later
naor de ambachtsschole in Wenters. Zien trouwbeuksken en mien laatste rapport had e bi-j zich
in de binnentesse van zienen jas.
Nao een good half uur fietsen kwamme wi-j bi-j
de ambachtsschole in de Prins Hendrikstraote
en Ni-jenhuus, de conciërge, wees ons waor aw
wezzen mosten. Bi-j meneer Konings de admini
strateur. Meneer Konings schref mi-j in an de
hand van ’t trouwbeuksken en nam ok een paar
ciefers uut mien rapport ovver. Maor zei e, ik
schrieve ow noo wal in, maor dat wil nog neet
zeggen da’j hier nao de vakantie terechte könt.
Veur timmerman kö’w twee klassen van elk 30
jonges hebben.
Maor at ter zich meer anmeldt, dan nemme
wi-j eerst de oldsten. Daor meldt zich noo nog
jonges an van 16, 17 soms 18 jaor. Dat bunt nog
naoweeën van de oorlog. Dat hef zich allemaole
op-eschaovene. Mien vader had daor alle begrip
veur; ik minder, ik was nog maor 13 en ik meek
mi-j al een betjen naar.
Maor ik had geluk. Een paar waeke later kwam
der ne breef da’k op 27 augustus ‘s morgens um
half negen op schole verwacht worden. Ik hadde
den grootsten schik en mi-j naar emaakt veur
niks. Ik hebbe dree jaor op dee schole zaetene
en ik bun vertrokken met 2 diploma’s; ene veur
timmern en ene veur meubelmaken.
Maor noo kump ‘t. Dee diploma’s bunt ongeldeg.
Op beide steet een verkeerd geboortejaor,
namelek 1932. En ik bun geboren in 1933, op
8 februari um precies te wezzen. Ton mien vader
angifte dee op ’t gemeentehuus van een wel
geschapen zoon met alles der op en der an, hef de
ambtenaar effen zitten dutten en 1932 eschreven
in plaats van 1933. In ’t geboorteregister steet ’t
wal good. ’t Zol zo maor können dat ik deur dizze
verschrieving gin jaor hoven te wachten.
Toen ik de eerste kere in de timmerwarkplaatse
kwam, wist ik neet wa’k zagge. Daor stonnen
vieftien banken, dubbele warkbanken met bankschroeven. ’t Lek mi-j hartstekke mooi um daor
warkstukken te maken. Nog mooier lek mi-j um
achter de lessenaar te möggen staon um een stel
jonges de fijne kneepjes van ‘t vak bi-j te brengen.

Daor ston noo meneer Van den Oever, onzen
timmerleraar. Maor net zo gauw as dee gedachte
bi-j mi-j opkwam, schot ze ok weer weg. Leraren,
meesters, onderwiezers komt neet van de boer.
Toch leet dizze gedachte mi-j nooit helemaol los.
Ton ik achttien was, bun ik ekeurd veur de militaire dienst. De officier den mi-j vertellen da’k
good-ekeurd wazze veur alle diensten, vroog of
ik 18 was of 19. Volgens dit trouwboekje ben je
19. Ik kon bewiezen da’k 18 was, want ik had nog
een uuttreksel van ’t geboorteregister bi-j mi-j.
Dat ha’k neudeg ehad een waek of wat geleden
veur een examen in Daeventer en zat nog in de
binnentesse van mien jesken. Trouwens, zei ik, als
ik nu 19 was, had u mij verleden jaar toch opgeroepen. De officier had daor neet van terugge,
pakken ziene penne en meek in ’t trouwbeuksken
van vader en moeder van ne 2 ne 3. Of e daor too
gerechtigd was, he’k mi-j later wal ’s af-evraogd.
Dat examen waor ik ’t net ovver hadde, was veur
een diploma V.M.T.O.; Voorbereidend Middelbaar
Technisch Onderwijs. I-j konnen der met naor de
MTS in Doetinchem beveurbeeld, maor ok naor
de lerarenopleiding. ’t Kortste bi-j was Daeventer.
Dat trok mi-j van de ene kante wal, maor ik wazze
toch wal een betjen onzeker of mi-j dat zol lukken.
Wet i-j wat, dacht ik, ik vraoge meneer Boogert
um advies. Meneer Boogert was directeur van de
ambachtschole in Wenters. Noo kent ne directeur
natuurlek neet alle jonges en old-leerlingen, maor
mi-j wal. Ik had namelek, samen met een klas
genoot al ‘s ne kere een bureautjen emaakt veur
zien dochter. To’w ’t klaor hadden, he’w ’t ter
met ons beiden hen-ebracht en kregge wi-j ieders
een peksken sjek met vloeitjes. ’t Worden hoge
tied da’w begonnen te roken, want wi-j wazzen ok
al 16.
Ik vroog meneer Boogert of ik met succes leraar
kon worden of dat ik mi-j dat baeter uut de kop
kon zetten. ‘Ik vind het een uitstekend idee,’ zei e,
‘maar je bent zo jong (ik was 18 ondertussen). Is
het niet verstandig om eerst de aannemerscursus
te doen?’
Ik hebbe ziene raod op-evolgd en bun naor de
annemmerscusus egaone. Daor ston dri-j jaor
veur, twee aovonde in de waeke. Twee jaor later,
dus veur ak examen kon doon, mos ik in militaire
dienst. Nao ’t afzwaaien weer twee jaor later, de
draod weer op-epakt, examen edaone, ezakt.
Een jaor later weer examen edaone, schriftelek
in Rotterdam, Ahoyhallen, in ene grote ruumte
duzend täöfeltjes met een steultjen der achter.
Mondeling in Enschede een paar waeke later,
eslaagd.
Op de terugweg vanaf Enschede ging ik effen bi-j
miene schoonolders an, um eur van ’t heugelek
feit op de heugte te brengen. Mien schoonvader had een klein timmerbedriefjen an de
Bolwarkweg, maor hee was ok nog een betjen
boer met een paar beeste, een schot vol poggen
en een hok met hoondere. Maor hee was neet an
’t wark. Hee lag in bedde, griep.

Ton ik ‘m vertellen hoo mi-j dat vergaone was den
meddag, was ’t net of e mi-j neet heurn. Hee zei
niks, vroog nargens naor. Hee lag stillekes naor
de zolder te kieken en af en too deed e de ogen
dichte.
Ton ik thuus kwamme vertellen ik Leis, miene
vrouwe dat eur vader met griep in bedde lei
en maor weineg interesse teunen veur miene
opluchting en bli-jdschap. Ik was toch maor mooi
eslaagd en had ‘t annemersdiploma in de tesse.
Ik hebbe mi-j daor ok nog een betjen an e-argerd.
Zo kennen ik ’m neet en zo zo’k ’m ok nooit meer
kennen. Tien dagen later is e in ’t R.K.-zekenhuus
in Wenters aoverleden, 48 jaor.
Volgende kere geet mien verhaal wieter.

Adventskalender 2018:
Hoop
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote,
recept, verhaal of gedicht brengen
u steeds een stapje dichter bij Kerst,
feest van hoop.

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.
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van hun kinderen. Bijzonder aan de PLAN-aanpak
vond ik te zien dat nieuwe projecten gebracht
worden met respect voor het kunnen van de
mensen van de gemeenschap zelf.
Mensen die bijvoorbeeld nog nooit een tuintje
gehad hadden, werden niet overdonderd met
een hectare nieuw gewas maar zij beginnen
rustig – met positieve begeleiding – aan het zelf
opzetten en bewerken van een moestuintje.

Met PLAN Nederland naar Cambodja

Welvaart en Welzijn
Waar normaal de woorden zich als het ware vanzelf op de witte pagina schrijven,
valt het me dit keer niet mee een begin aan dit verhaal te maken. Er is zoveel
gebeurd! We hebben zoveel gezien, ervaren, gedaan. Zoveel ‘anders dan anders’,
zoveel buiten ons westers referentiekader dat ik geen idee heb hoe jullie mee te
nemen in dit avontuur. Waarschijnlijk herkennen mensen die een soortgelijke
ervaring gehad hebben dit. Alles moet ‘landen’…
Tekst en foto’s: Wim en Heleen Veerbeek
Voorafgaand aan
de bijzondere reis
heb ik jullie in KV
20 meegenomen in
onze gedachten en
plannen omtrent ons
avontuur. Waarbij
een stukje uitleg over
PLAN, onze motivatie
en verwachtingen en
een fundraising-actie
middels de verkoop
van de set ‘Positief-je
Affirmatiekaartjes’. Degenen die deze gekocht
hebben, vrijblijvend een bijdrage of toezegging hebben gedaan, maar ook zij die interesse
getoond hebben, hartelijk dank! Verder in het
verhaal komt dit zeker terug.
Buiten dat we projecten van PLAN gingen
bezoeken, hebben we op onze wegen ook heel
veel andere geweldige dingen mogen bezichtigen.
Tempels, paleizen, bruggen, gebouwen, markten,
natuur, grote hoogtes… te veel om op te noemen
en voor de essentie van het PLAN-avontuur te
afleidend. Maar weet dat we niet alleen in de bus
gezeten hebben ;D.

in alle mogelijke posities in en óp bevinden. Ook
laagbouw, hoogbouw, brede asfaltwegen, hekken,
beveiliging, veel troep (verpakkingen, huisraad,
plastic) en bovengrondse bekabeling. Een enorme
stad, de welvaart in opmars… Welvaart?

Welvaart en welzijn
We komen uit een
rijk en sociaal welvarend land. Daar
hebben we natuurlijk
weet van, maar bij
dat ‘rijk’ staan we
lang niet altijd stil …
we zijn immers maar
‘modale mensen’.
Hoe anders is het te zijn in een welvarend land
met een heel andere kijk op sociaal, op individueel welzijn … Ondanks dat we qua inkomen
misschien nog steeds modaal zijn, lijken we nu
toch opeens te horen bij de rijkste 5%. Wat doet
dat met mijn welzijn?
De begrippen welzijn en welvaart zijn gedurende de reis met regelmaat in mijn gedachten
geweest. Als je de welvaart wilt verbeteren,
gebeurt dat dan automatisch ook met welzijn? Is
welzijn het belangrijkst of welvaart? Is welvaart
essentieel voor welzijn? Zijn welvaart en welzijn
complementair of zijn het juist dissonanten … tot
welke hoogte van welvaart gaat de groei van welzijn nog gelijk op?

Anders Thailand
Ook wij kenden Azië van alles wat er op tv aan
documentaires voorbijkomt. Maar als je geland
bent op Bangkok (Thailand) is alles toch opeens
anders. Vooral dat waar de tv je niet op voor kan
bereiden; de overweldigende hoeveelheid andere
geuren. De mensen die, veelal gemotoriseerd, op
twee wielen, met gevaar voor eigen leven overal
tussendoor laveren, waardoor de schrik je regelmatig om het hart slaat. De drukkende vochtige
temperatuur, zo anders.
En natuurlijk, zoals we op tv zagen, rijdt het verkeer er als een mierenhoop door elkaar. Veel
motoren / brommertjes / scooters maar ook open
busjes, trucks en terreinwagens waar mensen zich

Vaart de natuur wel bij de groei van welvaart?
En de mens … ? Net als bij ons ook daar -voor
het oog- heel welvarende mensen maar ook
– toch echt anders dan bij ons – vele schrijnende
gevallen. Mensen waar de welvaart langs gevaren
is. Anders dan bij ons stonden grote kasten van
huizen direct naast krotjes … Hoe welvarend ben
je zonder sociaal welzijn? Wat doet dat met het
individueel welzijn?

Anders Cambodja
Net als we een beetje gewend zijn aan de hectiek
van Thailand rijden we Cambodja in. Weer heel
anders! In de steden weinig hoogbouw, waardoor het arm/rijk-verschil minder duidelijk is. Ook
minder hekken. Wel weer veel mensen. Veel meer
straatverkoop dan in Thailand. Door het enorme
aanbod van handelswaar, dat je letterlijk onder
de neus gehouden wordt, is het eigenlijk niet
mogelijk ook maar iets te kopen.
Over het geheel genomen kun je heel goed het
verschil in welvaart zien tussen deze twee landen.
Cambodja heeft, zo komen we van onze gids te
weten, zwaar geleden onder het Pol Pot-regime
1970-1974. De impact van de genocide van de
helft van de bevolking, waarbij 80% van het intellectuele deel, is enorm! Vrijwel zonder mensen
met scholing en visie was maatschappelijk herstel
ondoenlijk. Het land komt pas in deze generatie
weer op de been en aan opbouwen toe.

Verder gingen we langs wegen met steeds meer
‘palen-huisjes’. Steeds minder auto’s en steeds
meer gemotoriseerde tweewielers met steeds
bijzonder wordende belading; een gezin van zes
past echt op een scooter! Zo ook een varken of
een bed! En in de – ons onbekende – brommeraanhanger gaat echt alles … onvoorstelbaar!
Het redelijk goede en brede asfalt maakt plaats
voor gatenkaas-asfalt met brede ‘bermen’ van
zand, totdat het asfalt geheel verdwijnt en we
uiteindelijk voor de plekken ver in de binnenlanden die we willen gaan bezoeken onze grote
bus achterlaten en verdergaan in kleinere wendbaardere 15-persoons busjes. Gelukkig hadden
onze begeleiders van PLAN Cambodja dit goed
ingeschat.
We gingen met regelmaat, als de kuilen echt niet
meer te ontwijken waren, ‘met de assen door de
plassen’. Wat zijn we uren door elkaar geschud,
maar wat was het de moeite waard.
Prachtige natuur!

laat het leven komen zoals het komt! Stellen wij
met al onze welvaart soms niet te hoge eisen aan
het leven?
Vanuit mijn luie stoel bezien stond ik altijd al
achter de werkwijze en visie van PLAN, maar nu,
vanuit het werkveld, heb ik groot respect voor
de mensen die zich het welzijn van deze mensen
aantrekken. Die verantwoordelijkheid voor de
ander op zich willen en durven nemen. Mensen
met visie, die niet gaan voor ‘het grote geld’
(want ik weet zeker dat er met de competenties
die ik bij PLAN-medewerkers gezien heb er financieel meer voor hen te halen zou zijn dan werken
bij een humanitaire instelling), maar die juist de
handen uit de mouwen willen steken. Omzien
naar elkaar om zodoende een bijdrage te leveren
aan de opbouw van hun land.

En opeens was daar weer een dorpje. Veelal
alleen een hoofdstraat, waarbij er vanuit huis
aan de weg van alles aangeboden werd. Eten en
drinken, kleding, huistempeltjes, fruit en groente.
Maar wat te denken van rekken oude frisdrankflessen met brommerbenzine … ? Een noodzaak
omdat pompen te ver weg liggen. En verder ging
het weer, nog dieper het binnenland in. Wat
een reis, wat een indrukken, hoe bijzonder dit te
mogen meemaken!
Wat ik natuurlijk wel wist als je sponsort voor een
nieuw te bouwen school, maar waarvan ik me de
impact niet gerealiseerd had, was dat de kinderen
van nu de eerste generatie zijn die scholing krijgt!
Heel bijzonder om te zien was dat de ouders
van de kinderen leerden. De kinderen waren zo
enthousiast dat ze naar school konden. Maar
ook zo willend om te leren. Zo gedisciplineerd en
serieus met hun taak bezig. Terwijl het er bij onze
kinderen bij hoort omdat het nu eenmaal moet,
zijn deze kinderen zich al op jonge leeftijd bewust
van de toekomstkans die hen geboden wordt.
Supermooi om te zien en zo dankbaar dat we
daar – middels onze PLAN-sponsoring – een heel
klein deeltje aan mogen bijdragen!

In het bezochte gebied heeft PLAN 8000 kinderen
onder haar hoede. Daarbij behoren een evenredig
aantal gezinnen en gemeenschappen met een
diversiteit aan projecten. Woonachtig in dorpen
en dorpjes verspreid over een immens gebied
(10.000 km2) met weinig communicatiemogelijkheid en slechte infrastructuur. Een enorme klus
voor de PLAN-medewerkers om hier begeleiding
te bieden. Een klus die respect verdient!
Een klus waarbij wij betrokken willen blijven en
die we ook extra willen ondersteunen.
We zijn dan ook erg blij dat we, met hulp van
jullie, van ingezameld geld een sponsorkind in
Siem Reap toegewezen gekregen hebben (hopelijk komen er nog een aantal bij … ).
Middels Chakriya, ons nieuwe sponsormeisje,
mogen we ons steentje bijdragen aan de progressie van welzijn en blijven we op de hoogte
van de voortgang van de projecten in Siem Reap.
heleen7a@gmail.com

Op bezoek
In de binnenlanden van de provincies Kampong
Cham en Siem Reap hebben we verschillende
projecten van PLAN mogen bezoeken. Uit de
vragen die de mensen ons stelden bleek dat we
eigenlijk vrijwel de eerste blanken waren die hen
bezochten, en ondanks dat ze er verlegen mee
waren vonden ze het ook geweldig. Er werd volgens mij heel wat af gegiecheld over die vreemde
grote blanke mensen met hun rare taaltje!
Praten was natuurlijk moeilijk, onze gids kon
niet voor iedereen tegelijk vertalen, maar met
gebaren, goede wil en een glimlach kom je al
een heel eind. Wat te denken van de vraag die
de gids met een verontschuldiging vooraf vertaalde, omdat hij niet goed wist hoe dit netjes te
brengen: ‘Of de dames met de grote tieten ook
beter waren in borstvoeding?’ Hilarisch!
Duidelijk bleek hoe trots ze zijn op hun progressie
in hygiëne, voedselbereiding en op de gezondheid

Welvaart en welzijn
Ondanks dat de welvaart in Cambodja nog op een
laag pitje staat, is het mooi dat er al zo gewerkt
wordt aan verbetering van welzijn van vooral het
armere deel van de bevolking. Waarbij werken
aan welzijn-verbetering, hoewel noodzakelijk voor
hun gezondheid, hier zeker losstaat van hun welzijn-ervaren. Zover je dat als buitenstaander mag
concluderen, maken de mensen een tevreden,
rustige en gelukkige indruk. Misschien kunnen wij
daar wat van leren; wees tevreden met wat is en
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Bezichtiging Oude Helenakerk met
de partners van A.C.M. Apeldoorn

Zendingserfgoedkalender 2019

Zaterdag 27 oktober is er een benefiet
concert gegeven t.b.v. kansarme
kinderen in Malawi in de Zuiderkerk
door het A.C.M. Apeldoorn en het
A.C.M. Aalten. Daar we wisten dat
er ongeveer dertig partners van het
Apeldoorns mannenkoor mee zouden
komen, hadden wij gedacht dat het
voor deze mensen wel een erg lange
zit was om te wachten tot het concert
begon, want de koren moesten eerst
nog inzingen.

De Zendingserfgoedkalender 2019 wordt
gesierd door bijzondere en authentiek
traditionele schilderkunst van het
Indonesische eiland Bali. Het thema
luidt: Laat de kinderen tot mij komen.

Dit neemt best wel veel tijd in beslag. Dus dachten
we deze mensen moeten we toch iets van Aalten
laten zien. En wat kun je dan beter doen dan hen
meenemen naar de Oude Helenakerk.
Iets over vieren kwamen twee bussen het parkeerterrein van de Zuiderkerk oprijden.
Hierin zaten de leden van het koor A.C.M. Apeldoorn en dertig partners van de leden. Nadat
zij door ons waren ontvangen met een lekker
bakje koffie of thee gingen de leden van dit
koor inzingen. De meegekomen partners stapten
opnieuw in de bus en werden naar de Oude
Helenakerk op de Markt gebracht, en ik mocht
mee om hen het een en ander over die kerk te
vertellen.
De kerk was al open en verlicht. Mijn mede-suppoost van deze kerk, Jan Jansen, stond ons al op
te wachten.
Nadat ik de dames en de chauffeur welkom had
geheten, hebben we de groep in tweeën gesplitst.
Jan begon met zijn groep in het koor van de kerk te
vertellen en ik met een groep in het torenportaal.

De toren is het oudste gedeelte van de kerk en
stamt uit het jaar 1152, een gedeelte is nog origi
neel. Dit is een mooi uitgangspunt om door te
vertellen over de bouwgeschiedenis van deze kerk,
om dan na al die bouwfases te melden dat de kerk
zoals die nu is rond 1500 voltooid is en de secco’s
(muurschilderingen op droge ondergrond) zijn
aangebracht.
Vanuit de toren zijn wij naar het koor van de kerk
gegaan en hebben daar de schilderingen op de
gewelven bekeken.
Ik heb uitgelegd wat dit precies voorstelt. Het
geheel is nl. gebaseerd op het thema ‘de aankondiging van de geboorte en het leven van de Here
Jezus hier op aarde’.
Deze schilderingen zijn al bij een grote restauratie rond 1900 opnieuw blootgelegd en naar de
restauratienormen van die tijd geheel bijgewerkt.
Daardoor is de middeleeuwse sfeer door gebruik
van andere verfmaterialen eigenlijk verloren
gegaan en zie je duidelijk de sfeer van rond 1900.
Maar de boodschap is wel hetzelfde gebleven in
de schilderingen en de kraagsteentjes. Ik heb de
mensen het verschil in restauratie kunnen laten
zien, hoe het destijds gebeurde en rond het jaar
2000. Nu is men heel terughoudend met het bijwerken van middeleeuwse secco’s. De gasten uit
Apeldoorn waren onder de indruk van de ronde
banken in de kerk en vonden dit echt heel bijzonder. De meesten vertelden dat ze dit zo nog
niet eerder hadden gezien.
Wij hebben nog een tijd stilgestaan bij de schildering van het laatste oordeel. Alhoewel dit thema
in meerdere oudere kerken voorkomt, zijn hier
toch diverse onderdelen uniek.
Er komt bijvoorbeeld een middeleeuwse bril op
voor, dat zie je niet vaak op een schildering van
rond het jaar 1500. Ook het thema, de karnende
heks, is in Nederland vrij uniek. Al met al is er in

Stichting Restauratiefonds

Oproep
De Stichting Restauratiefonds
voor de Oude Sint Helenakerk is
t.b.v. de adventsmarkt op zaterdag
15 december weer op zoek naar:
a. In goede staat verkerende (gebruikte) boeken
voor een tweede leven. A.u.b. geen encyclope
dieën en slordige exemplaren. De vrijwilligers,
de dames Stronks/Ter Horst en de heren
Stronks/Rutgers, zullen zich er weer graag
over ontfermen. Info/inleveradres:
fam. H.W. Rutgers, Lage Veld 30,
7122 ZG Aalten, tel. 0543-47 63 68.
Bij afwezigheid achter het huis zetten a.u.b.
b. Heeft u uw tuin laten snoeien? Wij kunnen
uw kerstgroen gebruiken voor de vrijwilligers
die weer prachtige kerststukjes en graftakken
maken. Dennengroen, blauwspar, conifeer
blauw/groen, kornoelje rood/geel, druiventakken, laurierblad, groene en bonte hulst,

kronkelwilg, mispels, nana, pinus, skimmia,
taxus, klimop met bes, berkenboomschors,
dennenkegels, dennenappels, malusappeltjes.
Inleveradres/tijdstip: Richterinkstraat 26
(schuur met oprit), dinsdag 11 dec. tussen
19.00 en 20.00 uur. A.u.b. niets bij de woning
zelf neerleggen.
Info: Ina van de Put, tel. 0543-47 61 71.
c. Mooie bloempotjes, niet te groot en in goede
staat. Geen plastic potten/mandjes. Inleveradres vanaf nu tot 12 dec.: fam. H. Roelofse,
Molenkamp 2, Aalten. (carport rechts a.d. doorgaande weg komende vanaf de Ludgerstraat).
Info: Henk Roelofse, tel. 0543-47 18 56.
d. Wilt u ons als vrijwilliger komen helpen met
op-/afbouwen adventsmarkt, bestuurlijk,
bloemstukjes maken, knieperkes bakken,
bij wandeltocht, fietstocht, toneelavond
of suppoosten en u bent jong of ouder en
goed mobiel, neem contact met ons op:
Harm Veldhuis, secretaris,
tel. 0543-47 25 43 / 06-50 80 40 60.

deze kerk heel wat te zien en te vertellen en een
uur is dan ook zo voorbij. Zelf heb ik het leuk
gevonden om de mensen uit Apeldoorn dit mooie
gebouw met haar geschiedenis te tonen en ik had
de indruk dat zij het ook erg gewaardeerd hebben.
Nadat de bus de gasten terug had gebracht naar
de Zuiderkerk konden ze meteen aanschuiven voor
de broodmaaltijd.
Na de broodmaaltijd begon het benefietconcert
voor de kansarme kinderen in Malawi.
En dit doel is ons door Herbert Ligterink op een
duidelijke en overtuigende manier gepresenteerd.
En nou maar hopen dat het veel opbrengt. Dit
hopen wij in het volgende KerkVenster te mogen
vertellen.
Ad Doornink

Elim huren kan nog steeds
Door de verhuur van de
bovenverdieping van
gebouw Elim denken
veel mensen dat er geen
verhuur meer mogelijk
is van deze zalen. Dat
is maar ten dele waar.
Een zaal is permanent
verhuurd, de overige
twee zalen boven zijn in
de avonduren gewoon te
huur voor vergaderingen
en bijeenkomsten. Op woensdag en vrijdag
is Elim gesloten voor verhuur.
De grote zaal is altijd op de openingsdagen te
huur voor diverse activiteiten. Voor inlichtingen
kunt u contact opnemen met de beheerder:
Erik Bekkers - tel. 0543-476012, b.g.g.
06-29001110 - elim@kerkvenster.nl

Helpt u ons, dan maken wij er als vrijwilligers weer
een gezellige en sfeervolle adventsmarkt van.
bestuur Stichting Restauratiefonds voor de
Oude Sint Helenakerk a.d. Markt te Aalten
www.restauratiefondsaalten.nl
srfharm@hotmail.com.

De kalender is sinds de eerste editie van 2015
een groot succes. In veel gemeenten wordt deze
verspreid, en ook particulieren weten de weg te
vinden om er een of meerdere te bestellen, voor
eigen gebruik of om cadeau te doen. Hiermee
wordt de traditie van de vertrouwde Missie
Zendings
kalender (MZK), die in 2013 voor het
laatst werd uitgegeven, voortgezet. In deze
traditie staat de verbeelding van het Evangelie
door christenen in Azië, Afrika en Latijns Amerika
centraal. Op de Zendingserfgoedkalender 2015
(afbeeldingen uit Egypte van dr. Farid Fadel),
2016 (Bijbelse schilderingen van de Jesus Mafa
serie uit Noord Kameroen), 2017 (kunst en kerk
in Papoea, Indonesië) en 2018 (iconen en miniaturen uit de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in
Nederland) ontvingen we veel positieve reacties.
De Zendingserfgoedkalender 2019 wordt gesierd
door afbeeldingen van geschilderde Bijbel
verhalen in de Balinese wajang- of kamasanstijl.
Een schilderstijl die teruggaat op de traditionele
hofschilderkunst van het Hindoeïstische Balinese
rijk, zoals deze zich vanaf de 13e eeuw op dit
eiland heeft ontwikkeld. Een minutieuze penseel-

COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

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

stijl waarbij de weergave geheel in de Balinese
context wordt weergegeven met verwijzing naar
natuur en cultuur.
De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Bali en gaat in op de belangrijke plek
die het Hindoeïsme op Bali inneemt. Ook de
geschiedenis van de zending en de betrekkelijk
kleine kerk hier wordt belicht. Tot slot wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van schilderkunst op dit
paradijselijke eiland.
De kalender kost € 9,00 per stuk en wordt
gratis thuisbezorgd in Aalten, Bredevoort en de
buurtschappen. De kalender kan besteld worden
door middel van een intekenlijst die vanaf vandaag in de verschillende kerkgebouwen ligt, of
telefonisch bij Dirk Jentink, tel. 0543-842638
(na 19.00 uur).
Wij bevelen de kalender van harte bij u aan.
Ook is de kalender opgenomen in het assortiment
van de webshop van KerkVenster.

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
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De commissie Ontmoeting & Inspiratie
van de St. Paulusparochie

organiseert weer een filmavond, en wel op maandag 12 november in het Los Hoes, Rekkenseweg
40 te Rekken. De film begint om 19.30 uur en
duurt tot 21.30 uur, daarna nagesprek onder
een kopje koffie. De avond wordt om ongeveer
22.15 uur afgesloten. Ter bestrijding van de kosten
een vrije gift.

Boerenwijsheid en duurzaamheid

Spoorzoeken op zaterdag
Viering in de sfeer van Taizé

thema: Hopen en bidden - op zaterdagavond
17 november om 19.30 uur in de Slangenburgse
kerk, IJzevoordseweg 35 te Doetinchem.
Zie ook spoorzoekenslangenburg.nl.

Stiltedag rond het Latifa-gebed

o.l.v. Petra den Dulk en Jeanet Aartsen
op zaterdag 24 november van 10.15 uur
tot 16.00 uur in de Slangenburgse kerk,
IJzevoordseweg 35 te Doetinchem. Bijdrage
€ 25,00 inclusief koffie, thee en lunch. Voor
meer informatie en opgave, bel of mail naar
ds. Helma van Loon, tel. 0315-237788 of
wmvanloonkuiper@hetnet.nl.

Dr. Ton Duffhues komt op donderdag 15 november om 20.00 uur in de Johanneshof van de
Protestantse kerk in Lichtenvoorde samen met
Bert Toebes, boer uit Harreveld. Op deze avond
gaat hij in op de actualiteit van het boerenleven.
Hij zoomt in op de vraagstukken en dilemma’s
waar boeren mee worstelen, maar ook op de
oplossingen die de land- en tuinbouw heeft voor
maatschappelijke vraagstukken. Met het begrip
‘Boerenwijsheid’ houdt hij boeren én burgers,
agrarische sector én samenleving graag een
spiegel voor. Toegang gratis, koffie/thee € 1,00.
Info: Sjors Tamminga, tel. 0544-37 27 52,
sjors.tamminga@kpnmail.nl.

Spoorzoeken op vrijdag - De meditatieve
natuurwandelingen op vrijdag

Chr. Gem. Zangvereniging Vriendschap
IJzerlo viert haar 80-jarig jubileum.

Spoorzoeken op maandag
Mediteren met de bijbel

Zaterdag 24 november is er een jubileumconcert
in het Dorpshuus in IJzerlo. Het koor staat o.l.v.
Miriam Versteegen. Aan dit concert werken mee
pianist Harry Boontje en een koperensemble van
Psalm 150 uit Dinxperlo. Aanvang 20.00 uur, zaal
open om 19.15 uur. Entree vrije gift.

zijn gepland op 16, 23 en 30 november.
Om kwart over 10 staat de koffie/thee klaar in
de Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35 te
Doetinchem. De wandelingen zijn inclusief lunch
om 13 uur afgelopen. Bijdrage € 3,00.
Zie ook agenda spoorzoekenslangenburg.nl.

op maandagmiddag 12 en 26 november a.s.
in de Slangenburgse kerk van 14.00 uur 16.00 uur, bijdrage € 3,00. Voor informatie en
meer uitleg kun je altijd bellen of mailen naar
Helma van Loon, tel. 0315- 237 788 of
wmvanloonkuiper@hetnet.nl.

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 23 november 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 14 november 2018 voor
22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 12 november 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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Kinderdienst
Op zondag 18 november a.s. om 10.00 uur is er een kinderdienst
in de Zuiderkerk. Met het thema ‘Een beetje voor jezelf ... en een
beetje voor een ander’.
Waar word jij vrolijk van? Waarvan kan je genieten? Wat is fijn?
Zou iemand anders dat ook hebben? Bijvoorbeeld; als de bloemen
bloeien, de vogels mooi fluiten, spelen met leuk speelgoed, de zee
horen ruisen, spelen met een vriendje, iemand helpen een tas te
tillen, een cadeautje krijgen. Het kan van alles zijn. Eigenlijk is het
delen; jij maakt iemand blij, een ander maakt jou blij!
Hiermee ga jij in deze dienst aan de slag, want je mag meedoen aan
de Schoenendoosactie!
Je hoeft dus niet stil te zitten, want je kan tekenen, kleuren en
knutselen. Hiervoor heb je een schoenendoos nodig, deze mag je
dus meenemen naar de kerk. In de dienst wordt uitgelegd wat de
Schoenendoosactie inhoudt en hoe dit in zijn werk gaat.
Evt. kan je thuis ook alvast even kijken op www.actie4kids.
Verder hebben we in de dienst ook nog twee andere workshops,
dus er is voor iedereen echt iets te doen.
Voorganger is Heidi Ebbers en de muzikale medewerking
wordt verzorgd door Young Company.

LOGO BOEKENPLEIN
tekst Johan Scholl

De minnaar, de monnik
en de rebel
Dagelijks leven met Jezus
Christus
Suzanne van der Schot
uitgave: www.nieuwamsterdam.nl
ISBN 978 90 468 0612 8

Bron: Alef, het bijbelblad
voor de jeugd

Nadat Suzanne van der Schot is uitgetreden uit
het klooster – waarover ze het succesvolle Moeilijk
te geloven schreef – , vestigde ze zich in de grote
stad. Al snel komt ze erachter dat het in de hectiek van het dagelijks bestaan niet eenvoudig is
ruimte te vinden voor het geloof. Voortdurend
knaagt de vraag: wat geloof ik nu eigenlijk.
Om een antwoord te vinden besluit Van der Schot
te gaan lezen, en zich vooral te concentreren
op de figuur Jezus Christus. Ze vraagt zich af of
de verhalen over hem in de Bijbel en de dingen
die hij daarin zegt, nog wel ‘actualiteitswaarde’
hebben. Is het mogelijk om het leven en de
woorden van Jezus als cellofaan over haar eigen
leven te leggen?
De minnaar, de monnik en de rebel is voor
iedereen die nieuwsgierig is naar de plek die het
geloof kan innemen in het moderne bestaan.
Suzanne van der Schot (1973) publiceerde eerder
Moeilijk te geloven. Leven in een klooster in Parijs.
Ze woont en werkt in Amsterdam.
Oplossing op de website, kerkvenster.nl, rubriek Jeugd en Jongeren

Meer jongerennieuws:
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Johan:
Dit boek hebben we van onze dochter cadeau
gekregen. Eerlijk gezegd, op de titel afgaande,
zou ik het zelf niet gekocht hebben. De minnaar,
de monnik en de rebel associeer ik op het eerste
moment met een liefdesroman of een thriller. Het
is verre van dat.
De ondertitel Dagelijks leven met Jezus Christus is
veel meer een vlag die de lading dekt.

Ik heb het gelezen en herlezen en daarbij veel
aantekeningen gemaakt.
De schrijfster heeft zichzelf enkele vragen gesteld
en probeert hierop antwoorden te formuleren:
‘Hoe kan ik aan de naamgever van ons christelijk geloof voorbijgaan? Als Jezus Christus voor
mij een blinde vlek is, waarin onderscheidt mijn
geloof zich dan van andere geloven?’
Naast antwoorden werpt ze ook steeds weer
nieuwe vragen op. En dat is wat ik er juist aan
waardeer. Geen kant-en-klare oplossingen, van
‘zo zit het in elkaar’. Prachtige uitspraken zijn erin
te vinden. Een kleine bloemlezing:
…. ‘Waarom vind ik het nodig om het geloof een
rol van betekenis te geven, terwijl mijn omgeving
het zonder God of Jezus prima redt?’
....’Als ik de wonderen alleen maar symbolisch
opvat, moet ik mijn geloof aan de straatkant
zetten, maar als ik de gebeurtenissen zo letterlijk
wil nemen als ze er staan, dan komt mijn rationele ik in opstand’
In elk hoofdstuk belicht zij een van de vele
gezichten van Jezus, zoals hij op haar afkomt: ‘De
zoon, de verlosser, de activist, de dokter, de leraar,
de koning, de minnaar, de monnik, de rebel, de
jood,......’ In het afsluitende hoofdstuk Jezus en
ik (vervolg) zet ze zaken op een rijtje en trekt ze
voorzichtige conclusies. Laat u er door verrassen.

