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Met welke muziek wilt u herinnerd worden?
Tekst: Janieke Bruin-Mollenhorst - Foto’s: internet

Time to say goodbye, Afscheid nemen bestaat niet, Mag ik
dan bij jou, Ave Maria en Trein naar Niemandsland zijn
zomaar vijf titels van muziekstukken die vaak klinken bij
uitvaarten. Er is in de afgelopen honderd jaar veel veranderd
wanneer het gaat om uitvaartmuziek. In dit artikel zal ik
ingaan op veranderingen en trends rondom uitvaartmuziek.
Hoewel de realiteit diverser en weerbarstiger is dan uit te
leggen is in dit artikel, baseer ik me op diverse onderzoeken

cifiek het moment van afscheidnemen benadrukt.
Natuurlijk mag muziek er ook zijn ‘om gewoon
tot rust te komen’ tussen emotionele speeches en
andere onderdelen van de uitvaart.
Hoewel nabestaanden tegenwoordig helemaal
vrij zijn in de keuze van muziek voor een uitvaart,
zien we dat er nog steeds veel wordt gekopieerd.
Niet alleen wordt de muziek die op oma’s uitvaart
klonk nu ook gedraaid op opa’s uitvaart, maar
we kopiëren ook van wat we hebben gehoord op
een eerdere uitvaart en eigenlijk wel ‘passend’
vonden. Ook de media spelen een rol.
De populariteit van Mag ik dan bij jou is deels
te verklaren door de media-aandacht rond over
lijdens van bekende Nederlanders en de crash van

MH 17: bij die herdenkingen klonk Mag ik dan
bij jou. Het duurde niet lang of dit lied belandde
hoog, héél hoog, in de Uitvaart Top 10.
Wat op dit moment in de Nederlandse uitvaart
cultuur belangrijk is, is om het leven van de over
ledene te vieren en om de band met de overledene ‘voort te zetten’. Bij een uitvaart nemen we
dan wel afscheid van het fysieke lichaam van een
dierbare, maar de overledene blijft – hoe clichématig dit ook klinkt – altijd voortleven in ons hart.
Muziek blijkt effectief in het oproepen van emoties in dit leven, en in het blijven herinneren van
onze dierbare naasten.
Met welke muziek wilt u herinnerd worden?

naar uitvaartcultuur in Nederland, als ook op mijn eigen
promotieonderzoek naar muziek bij uitvaarten. Ik schets
hierbij het beeld zoals zich dat in de afgelopen eeuw heeft
ontwikkeld binnen de uitvaartcentra in Nederland.
Aan het begin van de twintigste eeuw was Nederland een verzuild land. De ideologieën van de
verschillende zuilen hadden een grote invloed op
het leven van leden van een bepaalde zuil. In uitvaarten uit die tijd zie je dat sterk terug. Liederen
als Aan de strijders en Morgenrood waren bijvoorbeeld populair bij uitvaarten van leden van de
socialistische zuil. De liederen werden veelal op
een orgel gespeeld. Er werd soms ook bij gezongen
door een solist of alle aanwezigen. Verder hoorde
men in die tijd voornamelijk klassieke muziek van
componisten als Bach, Beethoven en Chopin, en
klonk religieuze muziek zoals hymnes en een Ave
Maria. Wat betreft muziekkeuze was men afhankelijk van de mogelijkheden van de organist.

zuiling van de maatschappij en de professionalisering van de uitvaartbranche. Toen de verzuiling
eenmaal de invloed vrijwel had verloren, moest
men niet alleen op zoek naar nieuwe manieren
om een uitvaart vorm te geven, maar vooral naar
een nieuwe manier om betekenis te geven aan de
dood.
Tegelijkertijd nam ook de professionalisering en
standaardisering van de uitvaartbranche toe:
een ondernemer kocht een kist niet langer bij de
plaatselijke meubelmaker, maar kocht een ‘standaardmodel’ bij een kistenfabriek. Ook de zorg
voor de overledene werd uit handen genomen van
de nabestaanden en werd overgenomen door professionals uit de funeraire wereld.

Grammofoons en cassettes

CD met favoriete muziek

Halverwege de vorige eeuw veranderde dit echter.
De grammofoonplaat had haar intrede gedaan en
was bekend geworden bij de Nederlandse bevolking. Om naar muziek te luisteren, was men dus
niet langer afhankelijk van musici die ter plekke
muziek kwamen maken, maar kon men, wanneer
men grammofoonspeler en -platen in bezit had,
op ieder moment naar muziek luisteren. Ook in
uitvaartcentra werd livemuziek vervangen door
opnames. Hoewel de grammofoonplaten niet
lang zijn gebruikt in uitvaartcentra, hebben de
bandrecorders en later de lichtere cassettebandjes
wel vaak dienst gedaan. Langzaamaan was er de
gewoonte gegroeid om bij een uitvaart naar drie
stukken muziek te luisteren: één bij binnenkomst,
één tijdens de uitvaart en één bij het verlaten
van de aula. Er waren ‘standaardcombinaties’
ontstaan, waarbij combinatie één bijvoorbeeld
muziek van Bach bevatte, combinatie twee vooral
religieuze muziek, et cetera.

In de maatschappij werd de dood ook minder
zichtbaar: het dragen van rouwkleding nam af
en in huizen waar iemand was overleden bleven
de gordijnen niet meer gesloten. Kortom, een
‘nieuwe’ betekenis om toe te kennen aan de
dood, werd gevonden in het ‘ontwijken’ van de
dood. Wanneer iemand was overleden, boden
standaardprotocollen uitkomst en werden nabestaanden geacht om de draad van het leven zo
snel mogelijk weer op te pakken.
Aan het eind van de twintigste eeuw zien we
echter opnieuw een grote omwenteling. Er komt
weer ruimte voor verdriet en rouw, en er ontstaat
een zogenaamde ‘rituele creativiteit’ waardoor
het uitvaartritueel verandert. De standaardcombinaties van drie muziekstukken verdwijnt. In plaats
daarvan brengen mensen steeds vaker een cd met
favoriete muziek mee naar het uitvaartcentrum.
Dat was niet alleen handig – ze hoefden maar
een nummer te selecteren en op play te drukken –

Professionalisering in de uitvaartwereld
Men hoefde dus niet lang na te denken over de
muziek. Sterker nog, vaak maakte een uitvaartleider de keuze. Hield de familie van Bach? Dan
luisterde men naar muziek van Bach. Hoewel
er was overgegaan van live muziek naar veelal
opnames, veranderde het muzikale repertoire
maar weinig. Wat wél veranderde, was de voor
sortering in standaardcombinaties. Dit moet
worden gezien tegen de achtergrond van de ont-

Voorpagina: Foto Ben Lammers

maar ook een manier om de uitvaart persoonlijker
te maken. We gingen luisteren naar muziek waar
de overledene van hield en kregen meer vrijheid
in de vormgeving en invulling van de uitvaart.
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw zien
we in advertenties van uitvaartorganisaties dan
ook vaak de inmiddels bekende term ‘persoonlijke
uitvaart’. Het zusje van deze uitspraak, ‘iedere uitvaart uniek’, laat zien dat uitvaarten niet langer
het strakke protocol van de tweede helft van de
twintigste eeuw willen volgen.

Mag ik dan bij jou
In het muzikale repertoire zien we dit terug in
een verbreding van muzikale genres. Naast klassieke muziek en religieuze muziek horen we tegenwoordig vooral veel popmuziek, maar ook andere
genres zoals rock en jazz. Dat zien we terug in
het leven van alledag: via internet komen we
in contact met muziek uit alle windstreken en
downloaden we gerust muziek uit een land waar
we honderd jaar geleden nog niet van hadden
gehoord en van een genre dat toen nog niet
bestond. De muzikale wereld lijkt aan onze voeten
te liggen. Doordat er gemakkelijker en meer
muziek voor handen is, klinkt er ook vaak muziek
op momenten waarop – bewust of onbewust –
herinneringen bovenkomen.
Dat is tegenwoordig wellicht de belangrijkste
reden om een specifiek muziekstuk te kiezen voor
een uitvaart: de muziek roept herinneringen op
aan de overledene, omdat het bijvoorbeeld ook
gespeeld werd op de bruiloft of tijdens vakanties,
of omdat het gewoonweg de lievelingsmuziek
van de overledene was. Daarnaast is er ook religieuze muziek – vaak aansluitend bij de religieuze
identiteit van de overledene – en muziek die spe-

Geloofsgesprek hoort bij
de kern van kerk-zijn
Synodeleden reageerden verheugd op het verschijnen van de nota over het geloofsgesprek van prof. dr. Maarten Wisse. ‘Ik heb na het lezen ervan zin om
een bijbelstudie te doen’, zei ds. Van Dam (classis Amersfoort). Ook ouderlingkerkrentmeester Flink (classis Hilversum) is blij met de nota. ‘Er wordt te weinig
over het geloof gesproken in de kerk. Zelfs onder kerkenraadsleden.’
Wisse schreef de nota ‘De Bijbel in het midden
- het geloofsgesprek te midden van verschillen’
op verzoek van het moderamen van de synode.
De nota vraagt aandacht voor het geloofsgesprek rond een geopende Bijbel. Dat sluit aan bij
de beweging die Kerk2025 wil maken. ‘Het gaat
om onbevangenheid en ontvankelijkheid om de
rijkdom van de christelijke verkondiging en traditie toe te laten en opnieuw te laten spreken.
Het is duidelijk dat we niet allemaal op dezelfde
manier geloven. We hebben elkaar echter wel
nodig om tot een hernieuwd inzicht in de bevrijdende kracht van het evangelie, het Woord van
God en de christelijke traditie te komen.’ (‘Waar
een woord is, is een weg’)
De nota maakt duidelijk welke haken en ogen
er zijn aan het voeren van geloofsgesprekken te
midden van verschillende visies. Het gesprek rond
de Bijbel biedt de mogelijkheid tot verbinding en
verdieping. Het gesprek kan dan vervolgens toch
gevoerd worden.

Versmalling
Juist het benadrukken van de verschillen vonden
sommige synodeleden een ‘versmalling’. Ds.
Huisman (classis Noordoost Groningen) vindt het
rapport weliswaar toegankelijk en geschreven
in begrijpelijk taal, ‘maar misschien worden de
verschillen iets te veel benadrukt. Wees nieuwsgierig naar de ander. En wees open over je eigen
geloof.’
Ook ds. Pettinga (classis Edam-Zaandam) heeft
moeite met het benadrukken van geloofsverschillen: ‘Ik heb ook graag een geloofsgesprek
vanuit een gevoel van herkenning.’ Daarnaast
benadrukte hij dat bijbelfragmenten soms ook
weerstanden oproepen. ‘Dan staat juist de
moeite met de tekst het contact met God in de
weg.’

Overdenking

Voor altijd doet
Hij de dood teniet
(Jesaja 25: 8)
We zijn bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar terecht gekomen. Het is volop herfst
geworden. Een stralende zomer ligt achter
ons. De schaduwen waren klein. Maar… met
de komst van de herfst zijn de schaduwen
steeds langer geworden. De zon verliest hoe
langer hoe meer van zijn kracht. De schaduw
gaat het steeds meer winnen van het licht.
Het kan je droevig stemmen. Je wordt er soms
zwaarmoedig van. Het lijkt erop, of straks het
licht helemaal uitgaat, of er alleen één grote
schaduw overblijft. Het lijkt erop, of het leven
het verliest van de dood, alsof de dood in de
natuur zijn intrede doet.
Leven en dood, ze horen bij elkaar als licht en
schaduw. Geen licht zonder schaduw, zonder
het één ook niet het ander. Zó redeneren wij.
Wij geloven vaak veel meer in de dood dan
in het leven. De dood is onze schaduw. Die
gaat met ons mee door het leven. Sóms is die
schaduw zo klein, dat we haar nauwelijks zien.
Maar als er stormen komen in ons leven, als
we geconfronteerd worden met het verlies van
iemand die ons zo lief was, wordt het als het
ware herfst, wordt de schaduw groter, worden
we eraan herinnerd dat het leven het altijd
weer verliest van de dood.
Maar… de Bijbel leert ons anders!

Stimulans
Prof. dr. Maarten Wisse hoopt dat de interpretatie van de tekst van de nota doet wat ze
beoogt, namelijk de hele breedte van de kerk
aanspreken en stimuleren tot het geloofsgesprek.
Wisse: ‘Daarvoor hoeft niet iedereen deze nota
op dezelfde manier te interpreteren of het met
de nota op alle details eens te zijn. Ik heb al
gemerkt dat niet iedereen aangesproken wordt
door dezelfde delen van de nota. Dat is niet erg.
De nota is, vooral ook straks als ik er naar aanleiding van het gesprek in de synode nog een en
ander aan veranderd heb, het eigendom van de
kerk als geheel. En laten we bidden of de Heilige
Geest deze gebruiken wil om elkaar als broers en
zussen in Jezus Christus te omarmen.’
De nota wordt uitgewerkt tot een boekje met
Bijbelstudies en online materiaal om het geloofsgesprek in de gemeente te bevorderen. Het verschijnt in april 2019. Eerder verschenen boekjes
over avondmaal en liturgie.
Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel

Boven deze overdenking staat die prachtige
tekst: Voor altijd doet Hij de dood teniet. Het is
maar één zin uit het prachtige Bijbelgedeelte
Jesaja 25: 6-12. De dood, zegt onze tekst, gáát
er aan! Die zwarte schaduw delft het onderspit. Ja, in Jezus Christus bindt God, de Here,
de strijd aan met die dood. De dood is door
Hem overwonnen. Hij weet de weg dwars door
de dood heen!
Kijkend naar buiten naar de vallende bladeren,
naar de schaduwen die steeds langer worden,
mogen we tegen elkaar zeggen: ‘Die steeds
langer wordende schaduwen winnen het níet!
Het lícht wint het! God zal de schaduw voor
altijd vernietigen. Voor altijd doet Hij de dood
teniet! Dan zal het overal licht zijn, de dood zal
niet meer zijn.’
ds. Aja Yntema

4

Ik-mis-je-wandeling Bredevoort

Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Bas Brezet,
Kerkstraat 14,
7126 AM Bredevoort,
tel. 0543-45 10 12
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Maaike Prange,
Haermansweijde 29,
7121 WL Aalten,
tel. 0543-47 85 43
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bankrek.nr.: (o.a. voor
vrijwillige bijdragen)
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11
Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

Pastorale raad
Coby Navis, Tolhuisweg 8,
7121 MA Aalten,
tel. 0543-45 13 29
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl
Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
Ledenadministratie
Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl
Financiële administratie
Dieneke Cornelissen,
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-45 28 04,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl
Beheerder ’t Koppelhuis
Wima Kleinhesselinkvan Rootseler,
Pater Jan de Vriesstr. 64,
7126 BM Bredevoort,
tel. 06-255 70 229,
tel. ’t Koppelhuis:
0543-45 15 03
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl
Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-47 11 54
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl
Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-45 19 43
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl
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Zieken

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

Wij feliciteren
In de komende weken vieren mevr. J.J. FreriksKlanderman, Misterstraat 93 en mevr. B. WeversNijman, Lieversdijk 13 hun verjaardag. Mevr.
Freriks wordt op 27 november 83 jaar en mevr.
Wevers viert op 1 december haar 84e verjaardag.
Allebei van harte gefeliciteerd en een fijne dag
gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Overleden
Op 1 november is overleden dhr. Evert Wouters
in de leeftijd van 96 jaar, geboren 29-05-1922
te Nijkerk, overleden 01-11-2018 te Winterswijk.
Dhr. Wouters is met zijn vrouw in november 2016
in het verzorgingshuis Ambthuis komen wonen.
Zij waren blij met hun prachtige appartement. Na
een jaar had de heer Wouters meer zorg nodig en
is toen naar Pronsweide in Winterswijk verhuisd.
Daar heeft hij elf maanden mogen wonen. Hij
heeft daar de nodige zorg, liefde en aandacht
gekregen. Hij deed daar, tot bijna aan het einde
van zijn leven, mee aan allerlei activiteiten. Maar
langzaam nam de energie af en is hij op 96-jarige
leeftijd rustig ingeslapen. We wensen zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen en allen die hem zullen
missen veel sterkte toe bij het verlies.

Foto: Jan Ebbers

Een paar keer werd ik de afgelopen maand heel
hartelijk bedankt voor de bloemen uit de kerk.
Sommigen belden er zelfs speciaal voor! Bij deze
wil ik deze dank doorgeven aan degenen die de
boeketten altijd samenstellen.
Wij wensen de zieken die in het ziekenhuis of thuis
veel tijd en oefening nodig hebben om beter te
worden, veel geduld en doorzettingsvermogen toe
en hen die een operatie of behandelingen in het
ziekenhuis tegemoet zien, veel moed en kracht.
Dat voor hen die hun gezondheid zonder verbetering achteruit zien gaan, er momenten zijn waarin
niet het zieke lichaam, maar een gedeelde herinnering of de band met een naaste, een goed
gesprek of een hartelijke lach de boventoon voert
en het leven verlicht.

Kloosterweekend
Wie heeft er zin om mee te gaan?
Wegens omstandigheden zijn er voor het kloosterweekend 30 november 15.30 – 1 dec 21.30 uur
twee plaatsen vrijgekomen.
Zou iemand nog mee willen om ervaring op
te doen, een klooster te bezoeken en een programma te volgen ter bezinning, dan kunt u zich
bij Ada Endeveld opgeven, en ook om meer informatie te verkrijgen. De kosten voor dit weekend
zijn voor eigen rekening.

Komende diensten
Gedachtenisdienst, stilteviering
en eerste advent
Op zondag 25 november gedenken we traditioneel de mensen die in het afgelopen jaar
overleden zijn. Hun namen worden elders in
KerkVenster genoemd. Tijdens de dienst wordt
een kaars voor hen aangestoken.
Op woensdag 28 november staan we op de
drempel van een nieuw tijdvak: advent, het
toeleven naar Kerst. We lezen een tekst uit
de Bijbel, we zijn stil en bidden samen om
even een rustmoment te hebben in een van
de drukste perioden van het jaar. De tweede
stilteviering is op woensdag 12 december.
De eerste zondag van advent is op 2 december,
het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Het
thema van de diensten die uitkijken naar Kerst
is: Uitzicht.

Tekst en foto: Jos Wessels

November een echte herfstmaand. Het vallende
blad, het verminderde licht, het natte weer, alles
herinnert ons aan vergankelijkheid en dood.
Geen wonder dat mensen al eeuwenlang juist in
november de overledenen van wie ze gehouden
hebben, gedenken.
Ook in Bredevoort willen we onze doden herdenken en wel door middel van een Ik-mis-jewandeling op zondag 25 november. Ieder die op
deze dag stil wil staan bij een geliefde is welkom.
Een groot aantal organisaties werken mee, te
weten Protestantse Gemeente Bredevoort, katholieke geloofsgemeenschap Sint Georgius, basisschool ’t Bastion, Bredevoorts Belang, GUV en
’t Grachthuys.
Wij komen zondagmiddag 25 november om
14.30 uur bij elkaar op ’t Zand in Bredevoort.
Na een kort welkom wandelen we samen door
het Vestingpark en staan even stil bij de Lourdesgrot waar we luisteren naar gezang. Daarna
gaan we via de Landstraat en Bolwerkweg naar
de begraafplaats aan de Kloosterdijk. Na een
kort samenzijn krijgt iedereen een lichtje om te
plaatsen bij een geliefde. We drinken daarna nog
een kop koffie of thee in ’t Grachthuys. Uiteraard
staat het iedereen vrij om maar een deel van het
programma mee te maken. Wij hopen dat u ook
komt, zondag 25 november. U bent van harte
welkom.
Een novembermorgen bij Bredevoort

Ook dit jaar weer kerstmarkt in Bredevoort
Dit jaar vindt de kerstmarkt
plaats op zaterdag 15 december
van 15.00 uur tot 20.00 uur.

Er heeft zich al weer een gevarieerd aantal standhouders aangemeld voor deze sfeervolle markt,
en er zijn nog een aantal plekken vrij. Heeft u
een bedrijfje en wilt u iets verkopen, bent u een
vereniging die de kas wil spekken, wilt u aandacht
vragen voor een goed doel, heeft u een hobby
en wilt u dat graag aan anderen laten zien: huur
dan een kraam. Wij verhuren de kramen voor de
kostprijs van € 15,00 voor een halve (2 meter) en
€ 30,00 voor een hele kraam (4 meter).
De kramen zijn voorzien van een kleed en verlichting. Wij zien natuurlijk het liefst kramen in de
kerst
sfeer, maar ook andere seizoenproducten
en items, die aansluiten bij de kerstsfeer zijn van
harte welkom.
U kunt reageren via
de mail: activiteitencommissie@
pkn-bredevoort.nl
of bellen op nummer
0543-451355.
Net als voorgaande
jaren staan er op
de kerstmarkt weer
een aantal kramen
door en voor onze
eigen kerk, de Protestantse Gemeente van
Bredevoort.
De gebakskraam is
intussen een begrip en
deze willen we graag
weer vullen met uw

eigengemaakt gebak, taarten, koek en andere
lekkernijen.
De verkoop van het gebak is elk jaar een groot
succes en dus hopen wij dat u allemaal meebakt
voor onze kraam.
Verder hebben we dit jaar ook weer hout nodig
voor de vuurkorven. Met ca. acht gevulde kruiwagens zijn we al geholpen. Als u hout kunt missen,
kunt u dit alvast melden.
U kunt reageren via de mail
activiteitencommissie@pkn-bredevoort.nl
of bellen op nummer 0543-451355.
Alvast bedankt namens de activiteitencommissie
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400 jaar ‘Dordt’: een moment om te vieren?

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

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

Het is deze maand 400 jaar geleden dat de Dordtse synode
begon. Een synode met een prijs, aldus scriba ds. René de Reuver: raadspensio

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

naris Van Oldenbarnevelt werd onthoofd en de eerste protestantse kerkscheiding
was een feit. Maar ‘Dordt’ heeft ook een waardevolle oogst nagelaten.
400 jaar geleden werd in Dordrecht de eerste
generale (= voor het hele ‘land’) vergadering van
de protestanten gehouden. Deze vergadering
duurde maar liefst 180 dagen. Hiermee vergeleken zijn onze tweedaagse generalesynodevergaderingen slechts kinderspel.
De stad Dordrecht viert deze bijzondere synodevergadering uitbundig. Bij de opening van de
herdenking in de historische Augustijnenkerk is
dan ook de koning aanwezig.
Ook als kerken laten we ons niet onbetuigd. De
feestelijke bijeenkomst in Dordrecht is mede
georganiseerd door de werkgroep Nationale
Synode. Op de slotdag van de vergadering van
de synode van 400 jaar geleden, 29 mei a.s.,
komt deze nationale synode ook bijeen.

bredevoort

Secretariaat
Hans te Winkel,
Vragenderweg 3A,
7121 RK Aalten
tel. 0543-45 15 72
hanstewinkel@gmail.com
College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38

Scriba diaconie
Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
06-30706147,
e-mail:
pterhaar@kpnplanet.nl
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat,
tevens voor vervoer
Willy Stronks-Sikking,
tel. 0543-47 40 05
Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
Kerkradio
06-290 011 10
Jan ter Maat,
e-mail: elim@kerkvenster.nl Dijkstraat 38,
tel. 0543-47 54 50
Protestantse
Bezoek Dienst
Bank:
NL72.RABO.0300.2165.72

Tekst: ds. René de Reuver

College van kerkmusici

Diaconie
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41.RABO.0300.2165.48

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
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Ode aan Dordt?

Advent is zoveel meer dan alleen de tijd waarin
wij druk bezig zijn met de voorbereidingen voor
het komende kerstfeest. Advent is de tijd van de
verwachting. We leven toe naar de komst van
Christus. Het is een tijd van inkeer en bezinning.
Advent vieren we in de donkere tijd van het jaar
waarin de dagen steeds korter worden. We zien uit
naar de komst van het licht. Zo bereiden wij ons
in de vier weken van advent voor op het feest dat
komen gaat: Kerst, het feest van het Licht. In deze
adventsweken houden we op elke donderdagavond een vesper, een meditatief avondgebed.
We willen stil worden voor God om samen te
bidden, om samen te luisteren naar een gedeelte

uit de Bijbel en met elkaar mooie adventsliederen
te zingen. De vespers worden gehouden in de
Oude Helenakerk en beginnen om 19.00 uur. De
eerste adventsvesper wordt gehouden op donderdag 29 november. In verband met een heel
bijzonder concert op donderdag 6 december
(zeker komen!) vervalt de tweede vesper. Op
deze donderdagavond wordt de Christmette van
Praetorius uitgevoerd door het ensemble Margaretha Consort. De avond begint om 19.30 uur.
De derde vesper wordt gehouden op donderdag
13 december en de laatste vesper op donderdag
20 december.
Wim Everts

Bedankt voor
de bijdrage
Begin februari heeft de Stichting van het
Kind van uw diaconie een bijdrage mogen
ontvangen. Wij willen u hartelijk danken
voor deze bijdrage.
In de omgeving van Aalten is een jeugdzorg
instelling waar meer dan honderd kinderen
verblijven. Deze kinderen kunnen wegens
omstandigheden
niet thuis wonen.
Door uw bijdrage
hebben wij voor
vijfentwintig
kinderen sportkleding mogelijk
kunnen maken.
Deze kinderen
hadden geen
sportkleding en
moesten nood

Voor het voortbestaan en de vorming van de
jonge Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden was de synode van eminent belang. Zo
ook voor het ontstaan van de gereformeerde kerk
in ons land. Sommigen spreken daarom over een
‘ode aan Dordt’. Remonstranten zullen deze uitdrukking niet zo snel gebruiken. De synode leidde
immers tot de eerste protestantse kerkscheuring.
Voortaan gingen remonstranten en contraremonstranten (gereformeerden) gescheiden wegen.
Dordrecht viert als ‘stad van historie en c ultuur’
de synode van 400 jaar geleden uitbundig.
Scheiding van kerk en staat kende men toen
nog niet. De jonge Republiek dreigde in die
jaren aan onderlinge twisten ten onder te gaan.
Prins Maurits besefte als militair strateeg dat
eenheid onmisbaar was om stand te kunnen
houden tegen Spanje en Frankrijk. Politieke eenheid gedragen door kerkelijke eenheid. De generale of nationale synode moest deze eenheid
bewerkstelligen, zo beseften de regeerders van
de Staten. Volgens sommige historici maakte het
de politiek niet zoveel uit wat de theologische
uitkomst van de synodebesprekingen zou zijn, als
er maar één lijn uit zou komen. De Staten zouden
deze eenheid bevestigen.

Genade

gedwongen sporten in hun spijkerbroek. Daarnaast kunnen nu alle kinderen van deze jeugd
zorginstelling gebruik maken van verschillende
sportmaterialen. Met sporten kunnen jongeren
niet alleen werken aan hun fysieke ontwikkeling
maar leren zij ook omgaan met uithoudings
vermogen, emoties en sociale vaardigheden.
Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage,
waarmee wij het verschil kunnen maken voor
kinderen die niet meer thuis wonen.
team Stichting van het Kind

Mede door de keuze van prins Maurits voor
de gereformeerde leer wonnen
de contraremonstranten.
Het theologische debat
ging over de predestinatie (verkiezing door
God), maar draaide om
de genade. Om de vraag:
is geloof nu voor de volle
honderd procent een
geschenk van God of is
het een geschenk dat de
mens moet aannemen,
zoals een bedelaar een
geldstuk aanneemt om
er vervolgens zelf mee
aan de slag te gaan.

Voor theologische fijnproevers: moet een mens
door God uitgekozen en wedergeboren worden
waarna hij tot geloof komt, of is de wedergeboorte, als een ander mens gaan leven, een
bewuste gelovige daad van de mens.
Nu, 400 jaar later, kan deze discussie ons vreemd
voorkomen. Zijn 100% genade en uit dankbaarheid aan de slag gaan met het geschenk van God
geen zijde en keerzijde? 400 jaar terug voelde
dit anders. Dit theologische verschil van inzicht
stond niet op zichzelf. Verschil in spiritualiteiten,
die van Luther en Erasmus, botsten op elkaar.
De theologische verschillen weerspiegelden
politieke verschillen, terwijl de jonge Republiek
schreeuwde om noodzakelijke eenheid. Eenheid die veel heeft opgeleverd. Om slechts twee
vruchten te noemen: grotere autonomie van de
jonge Republiek en de Statenvertaling, de eerste
vertaling van de hele Bijbel in het Nederlands.
Maar ze had ook een prijs: raadpensionaris Van
Oldenbarnevelt werd onthoofd en de eerste protestantse kerkscheiding was een feit.

Lege handen
De oogst van de synode van Dordt voor de ontwikkeling van de Republiek, voor het ontstaan
van ons land dus, en voor kerk en theologie is
groot. De ontwikkeling tot de Staat der Nederlanden, de Statenvertaling en De Dordtse Leerregels - een boekje in de taal, begrippen en polemiek van toen, dat gaat over genade als 100%
geschenk van God.
De laatste protestantse lezing ging over deze
oogst. Ben Tiggelaar stelde de vraag: Kun je zelf
iets van je leven maken, of toch niet? Kortweg:
ben je ook als gelovige selfmade of leef je van
het geschenk van God?
Zeker, deze twee overlappen elkaar, maar als het
erop aankomt, waar ligt dan het primaat? Wat
is dan het meest doorslaggevend? De lezing liep
uit op de oproep je te laten inspireren door Jezus,
de verpersoonlijking van Gods liefde. En om je
handen niet te laten verkrampen maar leeg te
maken. Genieten van lege handen is een waardevolle oogst van Dordt.

Verrassend
In oktober heb ik twee kerkdiensten bijgewoond
waar nog wel enige tijd over zal worden gesproken.
En dan vooral in positieve zin hoop ik.
Wat te denken van een dienst zonder predikant
(zoals aangekondigd), maar met een vrij volle kerk.
Johan Klein Nibbelink was er met een groepje
muzikanten en drie zangstemmen. De groep Kerk in
Uitvoering was er ook en samen met de gemeente
maakten zij er een heel bijzondere
zondagmorgendienst van. Een echte lekendienst zou
je mogen zeggen. Zelf zeiden ze dat de dienst was
voorbereid in het vacuüm dat ontstond tussen het
afscheid van Jan Willem en de komst van Folkert.
Maar voor mij is het een vraag wat deze beiden
hadden kunnen toevoegen aan de woorden die
gesproken werden. Woorden die van binnenuit
kwamen, niet over de mensen heen gingen, maar
ieder raakten. Taal van gemeentelid tot gemeentelid
waarin velen zichzelf herkenden en er daarom bij
betrokken werden.
De Kerk is niet alleen het instituut dat Protestantse
Gemeente Aalten heet, het is veeleer de levende
gemeenschap die gevormd wordt door de leden van
die PGA. Gelovend en twijfelend, met talrijke vragen
en veel minder antwoorden vormen wij de Kerk. Juist
dat aspect kwam naar voren in die lekendienst. Dit
was Kerk in Uitvoering, dit was bouwen aan onze
kerkelijke gemeenschap.
Maar dan de eerste dienst van ds. Folkert de Jong.
De commissie Hulp ver weg Dichterbij had voor
mooie presentaties van haar werk gezocht, al tijdens
het koffiedrinken vooraf kon ieder kennismaken met
de projecten die onze diaconie ver weg ondersteunt.
Maar in de kerkzaal zelf was het onheilspellend stil;
het orgel zweeg in alle muzikale talen en ook
vanachter de piano klonk geen geluid. Tja, hoe moet
dit verder, zal menigeen gedacht hebben. Harry van
Wijk werd als organist genoemd op de beamer, een
pianist was ons beloofd via het artikeltje over de
dienst. En Folkert de Jong had juist voor vandaag
enkele nieuwe liederen op de liturgie staan……
Uiteindelijk kwam alles heel goed. De gemeente
zong vrijwel a capella, onder leiding van de
predikant zelf en met ondersteuning van Johan
Scholl die op de piano toonhoogtes aangaf. Eerst
aarzelend, gaandeweg met wat meer geluid en
tenslotte zelfs uit volle borst. Nu bleek dat de
beroepingscommissie niet zomaar een predikant
had beroepen, maar eentje die ook nog bij de
gemeentezang kan voorgaan in gebaar en geluid.

Bron: www.protestantsekerk.nl
Twee achtereenvolgende diensten waarin van de
bezoekers van de diensten iets extra werd gevraagd,
twee diensten waarin de gemeente aan de
voorgangers liet merken dat ze bereid is dat stapje
extra ook te zetten. Kerk in Uitvoering hield velen
een spiegel voor door zich kwetsbaar op te stellen en
aan ds. Folkert de Jong toonde de gemeente dat ze
bereid is hem te steunen wanneer er (zeer
waarschijnlijk buiten zijn schuld)
geen ander geluid is dan
de vox humana.
Natuurlijk is er nog heel wat
werk aan de kerkelijke
winkel, maar in de PGA
zit ook muziek!
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Kerkdiensten Aalten

November
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

23
24
25

Rechters 19:1-10a
Rechters 19:10b-30
Rechters 20:1-11

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

26
27
28
29

Rechters 20:12-28
Rechters 20:29-35
Rechters 20:36-48
Rechters 21:1-25

Vrijdag

30

Lucas 1:1-25

Ambthuis, Bredevoort

Ambthuis
Zaterdag 24 november 2018
17.00 uur: dhr. Maarsingh - broodmaaltijd

December
Zaterdag
1
Zondag
2
		

Lucas 1:26-38
Openbaring 8:1-13
Eerste zondag van advent

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

3
4
5
6

Openbaring 9:1-12
Openbaring 9:13-21
Openbaring 10:1-11
Openbaring 11:1-14

Vrijdag

7

Openbaring 11:15-19

Stegemanhof
Zaterdag 24 november 2018
19.00 uur: Evangelisatiekoor
Zaterdag 1 december 2018
18.00 uur: dhr. De Graaf - broodmaaltijd

Beth San
Zaterdag 24 november 2018
19.00 uur: dhr. Hoftijzer

St. Joriskerk op de Markt

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 25 november
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 25 november
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 25 november
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 25 november
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

10.00 uur	ds. A.G. Endeveld,
gedachtenisdienst
collecte:		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/kindernevendienst:
		Carla Blekkink, Niels ter Haar
en Rieky Navis
14.30 uur	Ik-mis-je-wandeling
vanaf ’t Zand

Woensdag 28 november

19.30 uur	ds. A.G. Endeveld, stilteviering
Zaterdag 1 december 2018
19.00 uur: dhr. Brethouwer

Kinderen
Kinderoppas (0-4 jaar)
Aalten
Elke zondag in een van de kerkzalen (Oosterkerk en
Zuiderkerk) of Elim (Oude Helenakerk). De kinderen
worden tijdens de collecte weer opgehaald.

Bloemengroet

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

Zondag 2 december
Eerste adventszondag

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

Together Worship

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

een dienst om nooit te vergeten
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
-

mevr. Lohuis, Haartseweg 5
fam. Fles, Molenkamp 50
fam. Lammers, Kriegerdreef 12
fam. Bruil, De Pas 52
mevr Derksen-Oskam, Slingelaan 8

REMCO HAKKERT

2 december

Zuiderkerk, ds. H.J. Zeldenrijk

19.00 uur:

19.00 uur: 	Remco Hakkert,
evangelisatiedienst,
koffiedrinken na de dienst.
collecte: 		Bestrijding onkosten
evangelisatiedienst

09.30 uur: 	mevr. N. Hengeveld
en ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 		
Eigen gemeentewerk
uitgangscollecte: Diaconie

ds. W.H. Everts

Zondag 2 december
Eerste adventszondag

09.30 uur:
ds. J. van Pijkeren, Lochem
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk
19.00 uur: 	ds. F. de Jong – muziekdienst
m.m.v. de zangdienstcommissie
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 2 december
Eerste adventszondag

Zondag 2 december
Eerste adventszondag

10.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk – KiU-dienst,
tevens doopdienst
m.m.v. NooTzaak
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de andere twee kerken

Donderdag 6 december

19.30 uur: 	Christmette door het
Margaretha Consort

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Elke zondagochtend zowel
in Aalten als in Bredevoort.

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).

Donderdag 29 november
Adventsvesper

’s Morgens dienst in de andere twee kerken

Bij de diensten Aalten

Kindernevendienst (4-12 jaar)

Doopdiensten

09.30 uur: 	ds. W.H. Everts en
ds. W.E. Onderwaater
m.m.v. Cantorij Aalten
collecte: 		
Eigen gemeentewerk
uitgangscollecte: Diaconie

VOCALS & BAND

Giften PBD

Zuiderkerk
Ludgerstraat 64
Aalten

Ontvangen via Fredie Sikking € 10,00, Lies
Kämink € 20,00 en Jan Veldboom € 10,00.
Hartelijk dank!
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NOVEMBER

Aanvang 19.00 uur
Toegang gratis

Deze beginregels van het lied Ken je mij? stonden
onlangs afgedrukt in KerkVenster. Een prachtig
lied van Huub Oosterhuis gebaseerd op de tekst
van Psalm139: Heer U kent mij, U doorgrondt
mij. David is er van overtuigd dat God alles van
hem weet en dat God hem zelfs gemaakt heeft.
Dat elke beweging die hij maakt door God gezien
wordt en zelfs elke gedachte bij God bekend is. Is
dat niet beangstigend, dat je nooit van God los
komt en eigenlijk nooit aan zijn aandacht ontsnapt? Wij willen graag vrij zijn in denken en doen
en zeker niet op de vingers gekeken worden. Eigen
baas. Dus een allesziende en overal aanwezige
God, wie zit daar op te wachten? David blijkbaar
wel. Al gaat het zijn begrip te boven, hij is er van
overtuigd dat God er altijd is en hem bij de hand
neemt. Hoe goed kennen wij onszelf en hebben
wij het lef om daarin mee te gaan?
Uiteraard krijgt het lied een plaats in de dienst.
Een uitdaging voor NooTzaak als je kijkt naar de
Trijntje Oosterhuis-versie. Ook worden er vijf kinderen gedoopt in deze dienst, die wordt geleid
door ds. Hendrik Jan Zeldenrijk en laat Psalm 139
nou net zijn favoriete Psalm zijn. Aanvang dienst
10.00 uur. Koffie vanaf 09.30 uur.
werkgroep Kerk in Uitvoering

2 DECEMBER 2018

DOOPDIENST

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK
VOORAF KOFFIEDRINKEN
VOORGANGER:
DS. ZELDENRIJK
MUZIEK: NOOTZAAK

Muziekdienst in de
Oude Helenakerk adventszangdienst
Op zondag 2 december is er ’s avonds een
zangdienst in de Oude Helenakerk. Aanvang
19.00 uur. Deze zondag is de eerste adventszondag en we gaan dan ook met elkaar een
aantal adventsliederen zingen. Harry van Wijk
begeleidt ons op het orgel en ds. Folkert de
Jong is de voorganger. Deze dienst is voorbereid door de zangdienstcommissie.
Deze dienst hoort ook bij de ‘muziekdiensten’,
waarvan in oktober de eerste was: orgelmuziek
Mendelssohn en een meditatie van ds. Ter
Maat over het ‘Onze Vader’. De tweede was in
november: de ‘dienst van het licht’, met medewerking van de cantorij, met Taizé-liederen. De
derde muziekdienst is dus op 2 december en
staat in het teken van advent. Over de muziekdiensten vanaf januari leest u binnenkort meer.

Wees welkom! Laat ons de Heer lofzingen.
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Dat voor God geen naam verloren gaat ...
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
(25 november) noemen wij de namen van
hen die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. In de Oude Helenakerk en in de
Oosterkerk zal er gelegenheid zijn om bij
het noemen van de namen een lichtje aan
te steken. Maken de familieleden of andere
nabestaanden van deze mogelijkheid geen

gebruik, dan zullen de voorgangers de lichtjes aansteken. Met het aansteken van het
lichtje aan de paaskaars belijden we ons
geloof in God, die ons niet bestemd heeft
voor het duister van de dood, maar voor
de opstanding en het leven in Gods eeuwig
licht. In dat geloof willen wij onze over
ledenen gedenken.

Overledenen 1 november 2017 - 31 oktober 2018

• Maria Hendrina van der Galiën-Langeweg,
Koeweide 102, 80 jaar, 25-11-2017
• Hendrika Wilhelmina Westerveld-Smits,
Hof van Flierbeek 51, Lichtenvoorde,
95 jaar, 01-12-2017
• Derk Willem Lammers,
’t Villeken 18a, 84 jaar, 03-12-2017
• Johanna Aleida te Brinke-Wassink,
Ludgerstraat 27/01, 95 jaar, 04-12-2017
• Richardus Antonius van den Berghe,
Gradus Kobusstraat 22, Winterswijk,
85 jaar, 06-12-2017
• Grada Sevriena Grievink-Wijnveen,
Willemstraat 17, 93 jaar, 09-12-2017
• Harmina Johanna Prange,
Patrimoniumstraat 16/G, 68 jaar, 18-12-2017
• Gesina Johanna Wevers-ter Horst,
Koeweide 78, 85 jaar, 23-12-2017
• Jan van de Werken,
Stationsstraat 69, 70 jaar, 25-12-2017
• Johanna Aleida Hermien Elburg-Wechgelaer,
90 jaar, 26-12-2017
• Everdina Geertruida Hiddink-Lammers,
Geurdenstraat 23, 96 jaar, 29-12-2017
• Geertruida Hermina Heinen-Lijster,
Ludgerstraat 35-2, 90 jaar, 03-01-2018
• Engbert Herman Krajenbrink,
Ormelstraat 32, 81 jaar, 06-01-2018
• Gerhard Willem Wensink,
Dinxperlosestraatweg 133, 73 jaar, 10-01-2018
• Frederikus Gerhardus Wevers,
Richterinkstraat 20, 80 jaar, 11-01-2018
• Gerhardus Antonij Obrink,
Molenkamp 30, 71 jaar, 18-01-2018
• Willem Adrianus ter Maat,
Slingelaan 4, 84 jaar, 22-01-2018
• Martha Sikking-Slotboom,
Morgenzonweg 29, Winterswijk, 76 jaar,
26-01-2018
• Johanna Hendrika Lammers,
Geurdenstraat 29, 86 jaar, 27-01-2018

•C
 atharina Harmina Lammers-Rengelink,
Ludgerstraat 21-12, 83 jaar, 05-04-2018
•G
 erharda Wesselina Heezen-Rougoor,
Industrieweg 115 Terborg,
85 jaar, 06-04-2018
•G
 errit Hendrik Klein Poelhuis,
Kempinkweg 1, 65 jaar, 09-04-2018
•G
 errit Westerveld,
Koeweide 48, 84 jaar, 16-04-2018

Aalten
• Gesina Johanna Onstenk-Hoftijzer,
Patronaatstraat 18-04, Lichtenvoorde,
86 jaar, 30-11-2017

• J ohanna Geertruida van Wijk-Eppink,
De Egge 63, 86 jaar, 01-04-2018

• J eronimus Geervliet,
’t Slaa 135, 89 jaar, 31-01-2018

• J eroen de Bruijn,
Hofstedeweg 2a, 19 jaar, 18-04-2018
•G
 eradina Johanna Wassink-Berkenbosch,
Frankenstraat 85, 76 jaar, 22-04-2018

• J ohanna Hendrika Luiten-Korten,
Het Rikkelder 101, Ruurlo, 97 jaar, 05-02-2018

•D
 ina van Haarlem-Duenk,
Lievelderweg 22, Lichtenvoorde, 93 jaar,
01-05-2018

•B
 erendina Johanna Kruse-Hoenink,
Ludgerstraat 29, 95 jaar, 06-02-2018

•G
 erritdina Obbink-Hogeweg,
Frankenstraat 78, 92 jaar, 02-05-2018

•H
 orst Dieter Kirkskothen,
Damstraat 37, 77 jaar, 11-02-2018

•R
 eindina Aleida te Ronde-te Winkel,
Koeweide 52, 85 jaar, 07-05-2018

•H
 ildegard Johanna van Braak-Nijman,
Morgenzonweg 29, Winterswijk, 84 jaar,
15-02-2018

•G
 errit Willem Nijeboer,
Frankenstraat 83-01, 75 jaar, 13-05-2018

•W
 illy van den Berghe-Massen,
Gradus Kobusstraat 40, Winterswijk,
82 jaar, 15-02-2018
•T
 heodor Johann van Lochem,
Polstraat 4 J, 78 jaar, 17-02-2018
•H
 endrika Beernink-Klein Hesselink,
Piepersweg 3, 96 jaar, 18-02-2018

•G
 rada Christina Lammers-Wevers,
Ludgerstraat 29-1, 94 jaar, 15-05-2018
• J ohanna Christina Kuenen-Eppink,
Eligiusstraat 2/2, 89 jaar, 17-05-2018
•A
 driana Johanna Willemina Aaltjen MeinenLensink, Varsseveldsestraatweg 16-H,
99 jaar, 16-05-2018

• J an Hendrik Antonij te Bokkel,
Bevrijding 29, 75 jaar, 30-06-2018
•C
 ornelis Jan Rosmolen,
Frankenstraat 89/01, 86 jaar, 02-07-2018
•D
 orothea Johanna Onnink-Stronks,
Markerinkdijk 30, 66 jaar, 09-07-2018
•G
 rada Johanna Somsen-Mateman,
Brakenweg 5, 73 jaar, 12-07-2018
•G
 rada Johanna Eeltink-Smees,
Frankenstraat 91, 85 jaar, 12-07-2018
•D
 erk Willem Aalbers,
Hogestraat 61, 65 jaar, 24-07-2018
•H
 endrik Gerrit Wagenvoort,
Ambtshuiswal 1, 89 jaar, 24-07-2018
•H
 endrika Wesselina Brinkman-Hoftijzer,
Veengracht 1, 91 jaar, 24-07-2018
•R
 ijk Griffioen,
Dalweg 8, 90 jaar, 01-08-2018
•A
 rnold Hendrikus Dammers,
Lievelderweg 22, Lichtenvoorde v/h
Eligiusstraat 39, 89 jaar, 05-08-2018
•D
 erk-Jan Tieleman,
St Antonia Terborg, v/h Grote Maote 4,
60 jaar, 09-08-2018
•G
 erda Hendrika Koskamp-Veldhuis,
Thijsweg 5, 83 jaar, 13-08-2018
•T
 rijntje Christina Post-Altena,
Manschotplein 13, 81 jaar, 15-08-2018
•P
 ieter Leendert Engelse,
Ziekenhuisstraat 14, Groenlo v/h Beth San,
85 jaar, 16-08-2018

•W
 illem Francois Bolks,
Breukelaarplein 24, 79 jaar, 20-05-2018

•G
 erhardus Bernardus te Hennepe,
Admiraal de Ruyterstraat 90,
90 jaar, 19-08-2018

• J ochum Postmus,
Keizersweg 26, 81 jaar, 20-05-2018

•H
 endrik Johan Prinsen,
Manschotplein 83, 81 jaar, 01-09-2018

• J ohanna Hendrika Lensink-Ruesink,
87 jaar, 20-05-2018

• J an Timmerman,
Kruisdijk 19, 67 jaar, 03-09-2018

• J ohanna Christina Wechelaer-Reesink,
Frankenstraat 89, 85 jaar, 21-05-2018

•A
 leida Hendrika Ebbers-Wassink,
Ludgerstraat 27-05, 91 jaar, 05-09-2018

• L ambertus Wiggers,
Ambthuiswal 2, 89 jaar, 24-05-2018

•D
 rika Willemina te Winkel-Tolkamp,
Geurdenstraat 76, 101 jaar, 07-09-2018

•K
 lazina Rosmolen-de Groot,
Ahavestraat 14, 86 jaar, 25-05-2018

•F
 rederik Gerrit Winkelhorst,
Oosterkerkstraat 6, 64 jaar, 12-09-2018

•A
 rend Johan Ebbers,
Prinsendijk 4, 21 jaar, 26-05-2018

•B
 ernard Hoopman,
Vossenbulteweg 2, 78 jaar, 16-09-2018

•G
 errit Jan Nijman,
Zuiderkruis 4, 89 jaar, 28-05-2018

• J ohanna Geertruida Dreeijers-ten Broeke,
Ludgerstraat 31/02, 97 jaar, 21-09-2018

•G
 ezina Aleida Lammers-Koskamp,
Geurdenstraat 20, 87 jaar, 10-03-2018

•F
 emmetje de Zee-Kuijl,
Vredenseweg 81-2, Winterswijk,
99 jaar, 04-06-2018

•D
 ick Stolte,
Wehmerstraat 22, 66 jaar, 27-09-2018

•G
 errit Jan Doornink, Geurdenstraat 45,
92 jaar, 16-03-2018

• J an Derk Lubbers,
Haermansweijde 22, 86 jaar, 12-06-2018

•T
 heodora Hoopman-Kaemingh,
Dinxperlosestraatweg 147,
97 jaar, 01-10-2018

• J ohan Hogeweg,
Landstraat 28, 75 jaar, 18-03-2018

•T
 heodora Hendrika Johanna te Paske-Tolkamp,
Bokkelderweg 6, 84 jaar, 12-06-2018

•H
 endrika Wesselina Tolkamp-Beernink,
Koskampweg 5, 85 jaar, 24-03-2018
•H
 arm Groenendijk,
Molenkamp 86, 81 jaar, 25-03-2018

•W
 illem Johan Prinsen, Driessenshof 74,
84 jaar, 18-02-2018
•A
 nna Theodora Mechtilda Breukelaar-Meinen,
Weerkampsweg 2, 93 jaar, 24-02-2018
• J an Hendrik Houwers,
Kriegerdijk 5, 92 jaar, 25-02-2018
•E
 gbert Bernard Ziel,
Orion 20, 69 jaar, 27-02-2018
•G
 errit Hendrik Rutgers,
Barnekampsdijk 4a, 91 jaar, 27-02-2018
•R
 ieksje Bernarda Drenthel-Sellink,
Ludgerstraat 19-07, 94 jaar, 01-03-2018
•B
 eertje te Kolste-Hop,
Ludgerstraat 33-1, 86 jaar, 07-03-2018
•G
 errit Jan van Lochem,
Huisstededijk 1, 75 jaar, 08-03-2018

Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn altijd van de Heer …
Ik groet U mijn God, want U groet mij,
in de schoonheid van elk jaargetij,
in de zon, de wind, de regen,
bloem of blad, een waterspat,
òveral kom ik U tegen
en iedere keer en elke dag
dat ik U weer ontmoeten mag,
maakt mij,
als een kind zo blij.
Ik groet U mijn God, want U groet mij,
in elke vezel van de dingen
om mij heen, voel ik uw tintelingen
en uw aanwezigheid is mij
zo rakelings nabij,
dat ik niet anders kan
dan lòven,
daar heel uw schepping is
een machtig groots getuigenis
en ’t gaat al ons verstand te boven.

Ik groet U mijn God, want U groet mij,
door heel mijn leven heen,
blijft overeind uw onvergankelijke waarde
van trouw
aan elke vezel dezer aarde
en dat weten maakt mij vrij,
dat U onze God bent, wij uw kinderen,
ook als de herfst komt in ons leven
en de dagen minderen.
Als alles is verstild,
dan rust het hart in tijd bevroren,
maar uit haar aardse voor,
kiemt, ongezien, weer groen
tot een levend spoor,
al naar een nieuw getij
en daar zal ik blij,
ontmoeten mijn God
als Hij,
begroet
mij.
		
Ineke

Bredevoort
Gedachteniszondag
Overledenen
1 november 2017 - 31 oktober 2018

• Jan Christiaan (Jan) Klein Nibbelink,
87 jaar, 18-02-2018.

• Jacoba (Co) van Splunter-Gaasbeek,
90 jaar, 9-11-2017

• Johanna Aleida (Jo) Veldboom-Grevink,
88 jaar, 10-04-2018

• Gerrit Jan (Jan) Hoefman,
84 jaar, 26-11-2017

• Hendrika (Rita) Hoenderboom-Stronks,
63 jaar, 13-04-2018

•A
 rie Derk Jan ter Haar,
Frankenstraat 83, 88 jaar, 03-10-2018

• Arent Johan (Johan) Voskuil,
90 jaar, 30-11-2017

• Gerry Willy (Gerry) Grevink,
78 jaar, 15-06-2018

• J ohan Pothof,
Andromeda 29, 68 jaar, 25-06-2018

•W
 ilhelmina Maria Engelse-Lankester,
Ludgerstraat 25/02, 85 jaar, 21-10-2018

• Martina Gerharda (Martha) Schieven-Kersjes,
88 jaar, 14-12-2017

• Wouter van Splunter,
87 jaar, 02-06-2018

•H
 endrika Johanna de Bree-ten Brinke,
Geurdenstraat 23, 90 jaar, 26-06-2018

•E
 lisabeth Wevers-ter Haar,
Herenstraat 1C, 83 jaar, 28-10-2018

• Johan Hendrikus (Jos) Luiten,
44 jaar, 9-02-2018

• Willemina (Willemien) Pardijs-Spekkink,
82 jaar, 09-10-2018
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Netty Hengeveld

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

bredevoort

24 nov	mevr. A.J. Obrink-Piek
Keizersweg 84, 7121 GS
24 nov	dhr. W. Jansen
Frankenstraat 87/03, 7122 ZS
25 nov	mevr. A.E. Grievink-Wiggers
Ludgerstraat 21/02, 7121 EG
25 nov	dhr. H.G. Wamelink
Helfrichstraat 7, 7122 VS
25 nov	mevr. D.G. Hoefman-Lapré
Trompstraat 6, 7122 VW
25 nov	dhr. H.L. Helmink
Hessenweg 2, 7121 MG
26 nov	mevr. A. Freriks-Esselink
Varsseveldsestraatweg 99/A,
7122 NS
26 nov	mevr. D. Prinsen-Ansink
Haartseweg 11/A, 7121 LA
26 nov	mevr. E.G. Veerbeek-ter Horst
‘t Villeken 7, 7122 PK
26 nov	dhr. H.J. te Lindert
Veenhuisweg 9, 7121 KH
28 nov	mevr. J.W. Meinen-Grievink
Ziekenhuisstraat 7/108,
7141 AN Groenlo
29 nov	mevr. G.H. Mengers-Eppink
Ambthuiswal 1/19,
7126 BC Bredevoort
29 nov	dhr. G.H. Mateman
Lichtenvoordsestraatweg 73,
7121 RD
30 nov	mevr. D.W. Westerveld-Veerbeek
Welinkweg 11, 7122 PL
1 dec	dhr. G.J. Nijeboer
Smitskamp 126, 7121 HL
4 dec	mevr. E. Jansen-Douma
Smitskamp 94, 7121 HK
6 dec	dhr. W.J. Stronks
Engelandsdijk 1, 7122 PJ
7 dec	dhr. A.J. Nijman
Saksenstraat 18, 7122 CL
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

ds. Wim Everts

Eeuwigheidszondag

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

ds. Wilma
Onderwaater

Komende zondag worden in vele kerken, ook in
Aalten, de namen genoemd van hen die ons het
afgelopen jaar ontvallen zijn. Het is een moment
om stil te staan en ruimte te geven aan gevoelens
van verdriet en gemis. Soms dringt die behoefte
zich vanuit je innerlijk aan je op. Daarover schreef
ik een gedicht in de streektaal:

Röst um te rouwen

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

Röst um te rouwen
en te raken
an die innerlijke ruumte
die niet onangeruurd
mag blieven.

Dhr. Willem Stoelhorst, Hogestraat 89, zal na
een operatie in Nijmegen te hebben ondergaan,
naar alle verwachting vanaf half november thuis
verder worden behandeld.
Ook mevr. Luijmes-van Asperen, Willemstraat
4, zal – na enkele weken in het SKB te zijn verpleegd – half november weer naar huis mogen
terugkeren.
Wij wensen hen en allen die hier niet genoemd
willen worden, hoop, troost en herstel toe!
Een groet in verbondenheid van

Op zondag 4 november is mevr. Annie Tichelmante Brinke (Anna Gesina) overleden. Zij en haar
man hebben altijd aan de Meiberg 9-1 gewoond.
De laatste drie jaar woonde mevr. Tichelman
in de Molenberg, afd. de Koerboom. Mevr.
Tichelman is 85 jaar geworden.
Op vrijdag 9 november hebben wij haar leven herdacht in een dienst van woord en gebed, waarna
de begrafenis heeft plaatsgevonden.
We wensen haar man veel sterkte en de nabijheid
van onze hemelse Vader in deze moeilijke tijd.

Ziekte
Mevr. Kirkskothen-Vreeman, Damstraat 37, heeft
het MST verlaten en verblijft nu in Pronsweide
voor verder herstel. We wensen u daarbij veel
geduld en moed toe.

Die niet mag worden
verstopt achter aovertugingen
van wat zich heurt of niet, of
van de druk um rap en dapper
deur te motten laeven.
Röst um ruumte te geven
an wat zich van binnen ruurt:
um träöne te laoten rollen,
te brullen en te raozen
of stillekes met ow te praoten.
Röst um te rouwen
en te raken
an die innerlijke ruumte
die niet onangeruurd
mag blieven.
Met een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

Met vriendelijke groeten,
ds. Wilma Onderwaater

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

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

Zieken
Dhr. Schokkin, Ambthuiswal 1-06 Bredevoort, was
opgenomen in het ziekenhuis en is nu weer thuis.
We wensen hem een goed herstel toe.

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

Gouden bruidspaar

Kerstfeest
Het is nog november, maar al snel zullen we ons
voorbereiden op Kerst. Op 10 december om 14.30
uur zal het kerstfeest in Barlo gevierd worden.
Houd uw brievenbus in de gaten, want de uitnodi
ging komt eraan.

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

ds. Riemer Faber
Molenstraat 9
tel. 0543-473676
faber@kerkvenster.nl

Doopdienst
In de Kerk in Uitvoering-dienst op 2 december
om 10.00 uur in de Zuiderkerk mogen vijf
kinderen worden gedoopt. De dopelingen zijn:

Teun Tenkink, Acaciastraat 2, Jette van der Sluijs,
Hamelandroute 72B, Duuk Nijrolder, Eschrand 22,
Vragender, Jinthe Heusinkveld, Knibbelweide 8 en
Nino Somsen, Brakenweg 5A.
We zien uit naar een blijde dienst op deze eerste
adventszondag!
Hartelijke groeten,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Zieken
Thuisgekomen uit het ziekenhuis: dhr. G.H.
Scholten, Dinxperlosestraatweg 99. Mevr. A.L.G.
Breukelaar-Kolenbrander, Geurdenstraat 72 is
voor tijdelijke revalidatie vanuit het ziekenhuis
opgenomen in het J.W. Andriessenhuis te Borculo. Wij leven mee met onze zieken, of ze nu
thuis, in het ziekenhuis of in het verpleeghuis verblijven. Wij wensen hen alle goeds toe, dat zij zich
gedragen mogen weten door Gods nabijheid.

Zieken
Mevrouw J.Th. van Zuidam-Eelink, Ludgerstraat
20-A, verbleef een aantal dagen in het SKB te
Winterswijk, maar is nu weer thuis.

Ds. Riemer Faber is momenteel met ziekteverlof.
Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere
crisis
situatie kunt u contact opnemen met de
scriba van wijk IJzerlo (contactgegevens hierboven). Hij zal dan overleggen met de c ollega’s
van ds. Riemer Faber.
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Jan
van Schijndel, Kruisdijk 21c, tel. 0543-539811.
Bijzonderheden die vermeld moeten worden
graag uiterlijk op de woensdag vóór de week dat
KerkVenster uitkomt, doorgeven aan de scriba.
Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

CD van de
Christmette viering

Overleden
Op 12 november is overleden: mevr. Hendrika
(Riek) Obbink-Wensink, Slaadijk 14, in de leeftijd van 90 jaar. Wij wensen haar man, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel
sterkte toe bij het verlies van hun lieve vrouw,
moeder, oma en overgrootmoeder. Dat zij hun
troost mogen vinden in het geloof dat er bij God
leven en toekomst is! Het in memoriam komt in
het volgend kerkblad.
Een hartelijke groet voor u allen!

Contactadres

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

Het echtpaar Kobus-Renschers, Vlasspreideweg 8,
is op 26 november 50 jaar getrouwd. Jan en
Hermien, van harte gefeliciteerd en een heel fijne
dag gewenst met allen die jullie lief zijn!

Wijk IJzerlo

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

Zieken

Netty Hengeveld

Overlijden

Jongerenpastoraat

Wijk Haart-Heurne

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

Wim Everts

De Christmette
donderdag 6 december
De Christmette is geschreven voor het nachtgebed
(de metten) van de kerstnacht. Naar vroeg-christelijk gebruik worden in kloosters op vaste tijden
van de dag gebedsdiensten gehouden. Zoals de
vesper in de avond wordt gehouden, zo wordt de
metten als het laatste getijdengebed ‘s nachts
gehouden. Daarom past deze Christmette heel
goed in de serie vespers die wij in de adventstijd
houden. In een getijdengebed zijn er ook een
aantal Bijbellezingen (er is geen overdenking).
In deze bijzondere uitvoering van de Christmette
is prachtige muziek te horen. Vorig jaar is er ook
een uitvoering van geweest. Velen hebben dat
toen heel mooi en indrukwekkend gevonden. Het
publiek is op deze avond niet alleen toehoorder,
maar mag ook meedoen. De koormuziek wordt
afgewisseld met samenzang en orgelsolo’s. Het
Margaretha Consort weet altijd de harten van de
bezoekers te raken en daar zal de prachtige klank
van het orgel in de kerk zeker aan meewerken. Na
de pauze zal het Margaretha Consort het vervolg
van de Christmette ten gehore brengen.
U begrijpt dat er aan zo’n professionele uitvoering kosten zijn verbonden. Daarom zal er ook een
toegangsprijs gevraagd worden. De cd die in mei
in onze kerk is opgenomen, wordt ook op deze
avond gepresenteerd.
Wim Everts

In december 2017 hebben we in de
Oude Helenakerk kunnen genieten van
de Christmette uitvoering door het
Margaretha Consort. Na de uitvoering
is er nog veel over nagepraat.
De leden van het Margaretha Consort waren bijzonder onder de indruk van de kerk en van het
bijzondere orgel. Zo kwam al gauw het verzoek
om de Christmette in de Oude Helenakerk te
mogen opnemen voor een nieuwe cd.
In de week van Hemelvaart zijn de opnames
geweest. Een bijzonder drukke week van hard
werken, maar ook met veel gezelligheid. In een
artikel in KerkVenster heeft de leider van het
Margaretha Consort de Protestantse Kerk Aalten,
maar ook de gastgezinnen uitvoerig bedankt.
Woensdagavond 9 mei zijn de stukken met
gemeentezang opgenomen. Ongeveer zeventig
gemeenteleden hebben hieraan meegedaan.
Voor de medewerking hebben deze gemeente
leden een cd toegezegd gekregen. Tot op dit
moment zijn er ongeveer veertig reacties binnen.
Echter, we kennen niet alle namen en adressen
van de deelnemers. Om niemand teleur te stellen,
verzoek ik u mij snel een e-mail te sturen met
daarin vermeld naam en adres.
Op donderdagavond 6 december wordt de Christmette nogmaals uitgevoerd. Tegelijk is dan ook
de presentatie van de cd. We hopen op een grote
opkomst. Entree: € 20,00, voorverkoop via de
site margarethaconsort.nl: € 18,50, kinderen en
studenten €5,00. Aanvang 19.30 uur.
Egbert Hoving, egbhov3@gmail.com
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Eerste adventszondag

In memoriam

2 december 2018
Teksten uit het leesrooster
Zacharia 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31

Elisabeth
Wevers-ter Haar
~ Betsy ~
geboren
3 mei 1935
overleden
28 oktober 2018
Betsy Wevers-ter Haar komt uit een warm gezin
met twee zussen en één broer. In oktober 1953
heeft ze Wim Wevers leren kennen en op 17 juli
1959 zijn ze getrouwd. Vele mooie jaren braken
aan en samen kregen ze vier kinderen: Gea,
Gerjan, Erwin en Rianne. Later kwamen er ook
nog tien kleinkinderen bij.
In januari 2016 kreeg haar man het bericht dat
hij ernstig ziek was en vanaf dat moment heeft
Betsy hem met alle liefde verzorgd. Tijdens dit
ziekbed, kwamen bij haar ook wat klachten die in
eerste instantie werden gezien als vermoeidheid
door de hectische tijd waarin zij zat.
Na het overlijden van haar man, eind november
2016, kreeg zij al snel de uitslag van de beenmergpunctie die ze intussen had ondergaan.
Betsy bleek acute leukemie te hebben. De wereld
stond even stil.
Lange tijd om stil te staan werd haar en de kinderen echter niet gegund. Er moest actie worden
ondernomen. Betsy gaf aan dat ze alles wilde
proberen om langer te kunnen blijven leven. En
dat heeft ze gedaan! Een tijd van zorg, verdriet en
angst brak aan, maar dankzij de goede medische
zorg heeft ze nog een hele mooie tijd gekregen.
Twee jaar lang heeft ze geknokt, gestreden. In
die tijd heeft ze alles aangegrepen om nog mooie
herinneringen te maken. In de afgelopen twee
jaren dat Betsy ziek was, heeft ze enorm genoten
van alles en iedereen om haar heen.
Ze ging het liefst op pad. Dingen ondernemen.
Ze genoot van haar kaartmiddagen bij Elim, de
vele avondjes rummikub spelen, het brengen van
bezoekjes aan familie, vrienden en kennissen, de
fuchsiaclub, de fietsclub, de vogeltjes in de tuin.
Haar gezondheid dwong haar steeds een stapje
terug te doen, maar in plaats van het negatieve
te zien van wat ze niet meer kon, zag zij vooral
dat wat ze nog wel kon.
Haar kinderen en kleinkinderen waren haar alles.
Ze was een echte knuffel-oma die ondanks haar
eigen ziekte, interesse bleef houden in het reilen
en zeilen van haar kinderen en kleinkinderen. Ze
leefde altijd erg met hen mee.
Ook aan het geloof heeft ze altijd veel houvast
gehad. Ze was heel graag nog een tijd bij haar dierbaren gebleven, wilde de kleinkinderen nog verder
zien opgroeien en genieten van hun belevenissen.
Ze is een moeder geweest om trots op te zijn. Ze
heeft haar ziekte gedragen zonder te klagen.
Ze heeft gestreden en is de mooie dingen blijven
zien.
Rianne Wevers en familie

Onvoltooid gemis
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Geleuf ’t noo maor!

Geprakkezeer

Tekst en foto: Erik Schokkin

De beide lezingen schetsen beelden van de natuur
en vernietigend geweld. Zacharia profeteert over
de Olijfberg die weggeschoven zal worden. Om
deze steile berg bij Jeruzalem van zijn plaats te
krijgen moet er veel gebeuren. In het evangelie
van Lucas is het Jezus zelf die spreekt tegen de
leerlingen en het toegestroomde volk.

elke kere is d’r weer ’n andere laoge en hee kump
maor neet bi-j de kern.
Elke kere as e dat dech, is d’r weer ne volgende
laoge en dat is ok neet de lesten. En zo geet ’t
maor deur. Waor geet ’t noo umme in ’t laeven?
En dat zit ik mien noo ok af te vraogen. Wat hef
’t allemaole veur zin? Kiek ik bun ’n denker. Dat
klönk misschien opscheppereg maor zo bedoel ik
’t neet. Op ’t leste had ik zovölle edacht da’k niks
meer kon denken, maor ton zat ik daorovver weer
te prakkezeren waorumme ik niks meer dacht. Gek
word i-j van zo’n onderzeuk van owzelf.

Radicale verandering
Ik kan soms rusten om jouw vertrek
met kalme gedachten aan jouw
gedachtenis.
Maar er is een pijn die blijft
		
in dit aards bestek.
Je bent mijn onvoltooid gemis.
Ik kan soms lachen om een verhaal
dat jij vertelde als spannende
geschiedenis.
Maar er is verdriet
dat ik wil vangen in de taal.
Je bent mijn onvoltooid gemis.
Ik kan soms huilen als ik ervaar
dat ik niets meer kan delen, geen
gebeurtenis.
Er is een leegte,
een niet meer hebben van mekaar.
Je bent mijn onvoltooid gemis.
Ik kan wel geloven dat ik je weer zie.
Dit geeft jouw sterven
		
echt wel betekenis.
Maar er blijft in mij
een dissonante melodie.
Je bent mijn onvoltooid gemis.
Ronald Lammers
Bron: www.gedichtensite.nl

Deze beelden van een eindtijd nemen ons mee
in de verwachting van een radicale verandering. Zacharia werd in de synagoge gelezen bij
het Loofhuttenfeest, als het volk zich herinnerde
dat het ooit door de woestijn getrokken was, en
dat onze wereld van ‘hebben en houden’ moet
worden opengebroken.
In de christelijke traditie lezen we in de adventstijd de profeten, omdat zij het verlangen naar een
nieuwe wereld zo goed uitdrukken en de komst
van de Mensenzoon, Jezus, de verhoudingen
tussen mensen op scherp zet. We beginnen nu
met Zacharia omdat zijn boodschap spreekt
over herstel van de eredienst in de tempel. De
omstandigheden voor herstel en nieuwe inspiratie
beginnen hier.

Kijk om je heen
De toespraak van Jezus en de beelden die daarin
weerspiegeld worden, verwijzen naar die profetische traditie. Als het moeilijk is, herinnert Israël
zich waar het vandaan komt en waar het naartoe
wil: het herstel van goede verhoudingen tussen
mensen. Niet voorbij leven aan de omstandigheden, niet jezelf afstompen en verdoven en blind
worden voor wat er om je heen gebeurt. Kijken
naar de vijgeboom en alle andere bomen. Als ze
uitlopen weet je dat het zomer wordt.

Het oude is voorbij!
Zacharia schetst de loop van schoon en helder
water. Als het daglicht terugkeert, als de mensen
weer wat kunnen zien, worden de omstandigheden beter. Deze beelden geven taal aan de
verwachting van het nieuwe; het oude is voorbij!
Gods koninkrijk zal onder de mensen zijn.
Betrouwbaarheid als uitgangspunt voor de
manier waarop mensen met elkaar omgaan.
Bron: www.protestantsekerk.nl

Het tweede deel van ‘Engelen’,
geschreven door Jehan Hofti-jzer, komt in
het volgende nummer van KerkVenster

Zo noo en dan loop ik ’n rundjen ovver ’t karkhof.
Bunt vake neet mien beste dagen, maor um ’t
gemood nog ’s extra te plaogen loop ik dan daor
wat rond.
Vake bu’j daor allene, maor i-j komt ok wal ’s
ne bekenden teggen. Zo ok veureg jaor, end
november. ‘Hoo geet ‘t d’r met?’ vroog ik. In
plaatse van ‘wal good’, kreg ik ‘n heel verhaal
ovver mien hen:
‘Neet zo good.’ zei e namelek. ‘Wat dan?’ vroog
ik. ‘Oh, ik wil van alles, maor ik doo niks. Ik kom
d’r neet an too. Een en al onröst en twiefel ovver
van alles en nog wat. Ik wil ovveral tegelieke waen,
maor bun nergens. Hele dage an ‘t prakkezeren, en
dan veural ’s nachts, ik do gin oge meer dichte.’
‘Wat vervelend,’ zei ik. ‘Hoo kan dat toch?’
‘Gin idee, ik had nooit edacht dat mi-j dat zol
ovverkommen en noo word ik helemaol gek van
mienzelf.’ ‘Maor waor prakkezeer i-j dan zoal
ovver?’ vroog ik.
‘Waor neet ovver, ovver van alles: ’t wark, de
gezondheid, ovver vrogger, ovver later. De nachte
bunt echt helemaol een ramp: 1 uur, 2 uur, 3 uur,
elk geluud heur ik. Van mien wark bun’k noo al
twee maond zeek thuus. Iederene is aardeg en
zee zekt dat ze ’t wal begriept, maor zee snapt d’r
gin bal van, en ik nem ze dat ok neet kwelleke. Ik
snap d’r zelf namelek ok niks van. Heb mi-j soms

misschien wal iets te drok emaakt, maor dat mot
können, toch?
’t Is wal vrömd um te marken dat andere leu
ow van ’t ene op ’t ander moment in ’n categorie plaatst waor i-j zelf van ovvertuugd wazzen
da’j d’r nooit in terechte zollen kommen: ovverspannen, op- ebrand, kan zien wark neet meer an.
Hee is toch minder stark dan wi-j dachten. Misschien wazzen ’t ok wal mien eigen gedachten.
Hoo dan ok, ik bale d’r ontzettend van da’k neet
meer kan, waor de rest gewoon deurgeet. Wat hef
’t allemaole veur zin?’
‘Goh, da’s schrikken, hoo kan dat toch, ik wet
eigenlek neet wat ik mot zeggen,’ zei ik. ’ I-j hoeft
niks te zeggen, ‘t is al mooi da’j effen mien verhaal wilt anheuren. Ik wet neet of i-j ’t verhaal van
Peer Gynt kent?’ ‘Nee, dat ken ik neet,’ zei ik.

DOE MEE!

DOE MEE!

DOE MEE!

‘Peer Gynt kwam nao völle reizen ovver de weld
terugge naor de plekke waor’t hee geboren was.
Helemaols gries eworden, vroog hee zich af waor
zien laeven noo good veur was ewest. Bi-j zien
huus vonne in de weide ne siepel. In gedachten
zat e de siepel uut mekare te halen: läögsken veur
läögsken. En bi-j elke laoge kump d’r ’n stuk van
zien laeven veurbi-j, ’t ene stuk nao ’t andere.
Maor waor stopt ‘t, wat is de kern, waor draejt ’t
noo allemaole umme. Hee pelt maor deur, maor

DOE MEE!

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 25 november en 9 december 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

Afgelopen zondag was ’t eeuwigheidszondag.
In KerkVenster ston ne lange lieste van mensen
weet ‘r neet meer bunt, van jong tut old. I-j vraogt
ow af wat levert een mense noo al zien gepokkel
op, wat is ‘t allemaol weerd? Duzenden jaoren
gelaene vroog zich dat ok al iemand af, laezen ik
in Prediker. Wat dat betröf is ’t er niks ni-js onder
de zunne. God zien doon en laten, daor kan een
mense gin kop of start an vinnen Daorumme is
‘t niks baeter veur ’n mense as bli-j te waen en ‘t
good te hebben in zien laeven. En at e wille hef
van al zien äözeri-je, dan wordt ‘m dat deur God
egovven. Mooie weurde van Prediker, um ‘t dan
nog maor neet te hebben ovver ‘t opschrift op de
steen hier veur ’t karkhof: Want een mense geet
naor zien eeuweg huus. In ’t geleuf geet ‘t altied
neet um `t begriepen. Ik begriep ’t vake ok neet,
veural de leste tied neet, maor ik geleuf ’t wal en
ok dat ’t wal weer better zal gaon. Dee gedachte
verbaast mi-j dan ok wal weer. Eigenlek mo’k
ok helemaols neet zo zitten te klagen. Volgende
waeke is ’t alweer advent en gao’w op weg naar
’t lecht van Kast en dan nog effen en dan is ’t
alweer ni-jjaor. ‘n Better jaor! Hoo geet ’t eigenlek
met ów?
‘Wal good,’ zei ik.
Ik mos nog effen naodenken ovver de tekst op de
steen veur ‘t karkhof:
Want ’n mense geet naor zien eeuweg huus.
Zoiets van end good, al good, of is ‘t neet ’t ende?
Goodgaon!

DOE MEE!

DOE MEE!
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30 januari 1944 - 30 januari 2019

Herdenking razzia op de kerken in Aalten
Op 30 januari 2019 is het 75 jaar geleden dat er in Aalten een razzia plaats
vond op de Gereformeerde Westerkerk en de Christelijk Gereformeerde kerk.
Doel was het oppakken van jonge mannen in de leeftijd van 19 t/m 23 jaar
die de Arbeitseinsatz ontdoken. Het is één van de grootste plaatselijke drama’s
uit de oorlogsjaren. Achtenveertig jonge mannen werden hier slachtoffer van.
Deze mannen werden eerst naar de koepel in Arnhem gebracht en daarna naar
het Polizei Durchgangslager Amersfoort (PDA). Na een verblijf dat uiteen liep
van enkele weken tot een aantal maanden werden de meesten tewerkgesteld
bij boeren net over de Duitse grens of in de fabrieken in het Ruhrgebied.
Na verloop van tijd doken de meesten opnieuw onder. Er waren ook slachtoffers
die in de concentratiekampen terechtkwamen en daardoor vele ontberingen
moesten doorstaan. Een aantal mannen moest deze razzia
uiteindelijk met zijn leven bekopen.
Namen van slachtoffers
Het Nationaal Onderduik Museum te Aalten is
enkele jaren geleden gestart met een onderzoek
om de achtenveertig namen van de slachtoffers
te achterhalen. In ‘de Panne’ (contactblad van
het museum) en in het maandblad ‘Terugblik
40-45’ (van de Documentatiegroep 40-45) zijn
oproepen geplaatst. Van tweeënveertig slachtoffers zijn gegevens bekend geworden, variërend van summiere gegevens tot uitgebreide
documentatie. Vijf namen zijn nog onbevestigd.
Tevens leverde het onderzoek bijzondere persoonlijke verhalen op van mensen die de razzia
van nabij meemaakten. Ook werden notities en
dagboeken t.b.v. het onderzoek ter beschikking
gesteld.

Herdenking en expositie.
Het Nationaal Onderduikmuseum zal in 2019 bijzondere aandacht besteden aan deze ingrijpende
gebeurtenis. Op woensdag 30 januari 2019 vindt
er in de Oosterkerk te Aalten een herdenkingsbijeenkomst plaats. Tijdens deze herdenking wordt
aan de hand van het thema: Geloof en onderduik ingegaan op de houding van de mensen in
hun relatie tot het geloof en opstelling tegen het
nazidom. Naast genodigden en nabestaanden
is deze bijeenkomst ook voor andere belangstellenden toegankelijk.
Medio september 2019 wordt er een expositie
geopend. Aan de hand van verhalen, foto’s, filmfragmenten, documentatie en kunstzinnige uiting
wordt ingegaan op de razzia en de gevolgen
daarvan. Ook hierbij zal de link naar het heden
aandacht krijgen.

Markt 12-16 - tel. 0543-471 797
info@onderduikmuseum.nl

Oproep
aan nabestaanden van slachtoffers
en van andere betrokkenen bij de
razzia’s op de Westerkerk en de
Christelijk Gereformeerde kerk te Aalten.
Bij deze wil het Nationaal Onderduikmuseum
Aalten nabestaanden van de slachtoffers en
nabestaanden van mensen die betrokken waren
bij de razzia, gelegenheid geven zich aan te
melden om de herdenkingsbijeenkomst bij te
wonen. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 30 januari om 15.00 uur in de Ooster
kerk te Aalten. Aanmelden met naam (mail)
adres en telefoonnummer kan zowel telefonisch
als per mail of aan de balie van het Onderduikmuseum.
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Aalten 30 januari 1944
De razzia heeft een enorme impact gehad op de slachtoffers en hun
familieleden. Ook bij de betrokken families die de mannen onderdak boden,
maakte deze ingrijpende gebeurtenis veel indruk.
Gerrit Hoopman

Westerkerk in Aalten

Het verhaal van de spectaculaire ontsnapping
van Gerrit Hoopman uit de Westerkerk is alom
bekend. Hij werd geholpen door de Scheveningse
mevrouw Visser-Taal, die een deel van haar klederdracht afstond. (Dit verhaal met de witte Scheveningse muts was één van de onderwerpen tijdens
de tentoonstelling de Tweede Wereldoorlog in 100
voorwerpen in de Kunsthal te Rotterdam, 2015).
Ook Tom Visser wist door zijn kleine gestalte en
door het verwisselen van zijn kleding met de korte
broek, sokken en jasje van Johan Freriks*, de dans
te ontspringen.

De Westerkerk zat deze morgen overvol. Dit kwam
mede doordat professor dr. J. Ridderbosch uit
Kampen in deze dienst voorging. Deze professor
was de dag ervoor ook al in Aalten om het synodebesluit over de opvattingen van prof. dr. K. Schilder
toe te lichten. Tom Visser zat samen met zijn broer
Bé op de galerij. Zijn broer stootte hem aan en
fluisterde: ‘De Grünen staan buiten.’ Het werd
onrustig in de kerk. Al gauw kreeg men door dat er
een razzia zou komen.
Verscheidene mannen poogden zich te verstoppen
door via de consistorie de zolder op te klimmen.
Ook op de galerij probeerden jonge mannen met
behulp van een potige kerel via een luik naar de
zolder te ontsnappen. Echter één van de mannen
maakte een misstap waardoor er een breuk in
het plafond ontstond. Bovendien zagen de Duitsers door de ramen wat er gaande was. Alle jongemannen werden gesommeerd naar beneden te
komen. Iedereen werd gecontroleerd op persoonsbewijzen. De mannen die gearresteerd werden
moesten aan de zijkant van de kerk tegen de muur
gaan staan. Mevrouw G. Mengers-Eppink vertelde
het volgende met emotie in haar stem: ‘We zaten
met ons gehele gezin in de kerk. Daarbij was ook
Mink van der Harst, onze evacué uit Scheveningen.
Hij was gelukkig te jong en mocht doorlopen. Maar
zijn broer, Piet van der Harst werd wel opgepakt.
Mink was hierdoor zó ontdaan dat hij zijn broer
niet in de steek wilde laten. Hij wilde teruglopen en
zich bij de anderen voegen. Vader heeft hem toen
beetgepakt en hem uiteindelijk weten te overtuigen om mee naar huis te gaan.’

*) Johan Freriks was buurjongen van landbouwer
Wevers aan de Buenkdijk in Lintelo, waar Tom
Visser was ondergedoken.

Christelijk Gereformeerde Kerk
Het plan van de Duitsers was om de Oosterkerk
en de Westerkerk te overvallen. Toen men iemand
de weg vroeg naar de Oosterkerk, kreeg deze persoon een bang vermoeden wat de bezetter van
plan was. De Duitsers werden misleid en naar de
kleinere Christelijk Gereformeerde kerk aan de Berkenhovestraat gestuurd. Jaap Papiermole (destijds
11 jaar oud) was op straat getuige van de overval.
Hij vertelt: ‘Op de ochtend van 30 januari 1944
kwam ik net naar buiten bij een woning van een
bekende aan de Berkenhovestraat, toen er een
Duitse overvalwagen aan kwam rijden, die voor
de Christelijk Gereformeerde kerk stopte. De straat
werd afgezet en de Duitsers omsingelden het kerkgebouw. Ik heb gezien dat ze mannen oppakten,
maar volgens mij was de buit niet zo erg groot. De
heer Bennink heeft nog foto’s gemaakt van het
gebeurde. De overvalwagen met de arrestanten
reed vervolgens richting Ringweg. Op dat moment
ging het luchtalarm af en ik zette het op een lopen
naar huis, want mijn vader was streng en had ons
ingeprent bij luchtalarm direct thuis te komen.
Toen ik de Oosterkerkstraat uitliep kwam dezelfde
overvalwagen van de Damstraat richting het dorp
rijden. Op hetzelfde moment kwam mijn vader
aanlopen en hield de auto staande. Mijn vader
droeg een soort uniformjasje dat bij de Lucht
beschermingsdienst hoorde. Het autoportier ging
open en met een commandostem die geen tegenspraak dulde, bulderde vader: ‘Ausweise sofort!’
De Duitsers waren onder de indruk van zijn barse
stem en gaven het stapeltje persoonsbewijzen
af. Vader liep er doorheen, pikte er één uit en zei:
‘Dieser Mann suche ich. Er arbeitet bei mir.’ *
Hij liep naar de achterkant van de wagen en gaf
het bevel de bewuste persoon onmiddellijk uit
te laten stappen. De verbouwereerde jongeman
stapte uit de wagen en liep met vader mee naar
ons huis. De vrachtwagen reed door naar de Bredevoortsestraat. Toen vader in de achtertuin
stond met die jonge kerel zei hij: ‘Hier heb je je
persoonsbewijs terug. Maak als de sodemieter dat
je wegkomt.’
*) Jaaps vader H.J. Papiermole was
procuratiehouder bij de firma Driessen

Verzetskrant Trouw
Onder de kerkgangers in de Westerkerk bevond
zich ene Cor Buijs, onderduiker bij Luiten op
Groot Sonderen in Lintelo. Hij was eigenlijk voor
een ander doel naar de kerk gegaan. Hij dacht er
veilig een aantal illegale verzetskranten van Trouw
te kunnen lozen. De Duitsers hebben die krantjes
gelukkig niet gevonden, want Cor had een Scheveningse vrouw in klederdracht bereid gevonden de
exemplaren van Trouw onder haar jak en rokken te
verbergen en uit de kerk te smokkelen. Bij ontdekking was het leed niet te overzien geweest. Wat
niemand wist is dat de werkelijke naam van Cor
Buijs Moshe Boas Berg was. Kon het Joodser?

Weggevoerd
Alle opgepakte mannen (ook uit de Christelijk
Gereformeerde Kerk) werden naar de consistorie
in de Westerkerk gebracht. Daar las ds. W.E. Gerritsma ter bemoediging Psalm 121 voor:
‘k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen
Waarvan ik dag en nacht
Des hoogsten bijstand verwacht
Mijn hulp is van de Heer alleen
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde
Voordat de in totaal zevenenveertig mannen
werden afgevoerd in een bus en een vrachtwagen
zagen verschillende gemeenteleden nog kans wat

dingen te overhandigen. Dat ging om wat boterhammen of roggebrood, een bijbeltje, een stukje
zeep, scheerspullen of briefjes met bemoedigende
woorden. Via de Koepel in Arnhem kwamen ze
terecht in het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort. Verscheidene mannen kwamen bij buiten
commando’s te werken. Bij een bombardement
op vliegbasis Soesterberg vielen meerdere slacht
offers Onder hen was ook Johan Korten, die enkele
dagen later overleed. Anderen raakten gewond of
blijvend gehandicapt.

Tewerkstelling in Duitsland
Na verloop van tijd werden de opgepakte mannen
tewerkgesteld in Duitsland. Sommigen hadden het
geluk dat zij als boerenknecht net over de Duitse
grens aan de slag konden. Anderen waren minder
fortuinlijk en kwamen in verschillende fabrieken,
werkkampen of strafkampen terecht.
Dat was het geval met Jan Tolkamp en Jan Stahlie
(uit Rotterdam, ondergedoken bij ter Horst van
boerderij Kassies in Lintelo). Ze probeerden zoveel
mogelijk elkaar tot steun te zijn, maar Jan Stahlie
heeft de kampen uiteindelijk niet overleefd. Op
15 maart 1945 overleed hij door ziekte en uitputting in kamp Neuengamme. Ook anderen overleefden de concentratiekampen niet. Roelof Wemmenhove bezweek op 10 maart 1945 in kamp
Ravensbrück. Jan Kooyman uit IJsselmonde was
ondergedoken bij Navis in de Aaltense Heurne.
Jarenlang wist de familie niet waar hij was
gebleven totdat men erachter kwam dat hij tijdens
één van de beruchte dodenmarsen was bezweken.
Jan Jansen overleefde de kampen maar kwam
ernstig ziek en verzwakt in Groningen terecht. Uiteindelijk overleed hij op 26 november 1945. Jan
Tolkamp wist uiteindelijk te overleven en na een
langdurige verpleging in Groningen en een sanatorium in de duinen aan de kust kwam hij in juni
1945 eindelijk weer thuis.
In 2009 kwam Jan Tolkamp in contact met kunste
nares Marijke van Dijk. Zij werd zo geraakt door
zijn kampervaringen dat zij in 2010 een hand
gedrukt boekwerk maakte met de titel: Over Leven
met daarin afbeeldingen die geïnspireerd zijn
op fragmenten uit de letterlijke teksten van zijn
memoires. Tolkamp is eind 2010 op 89-jarige leeftijd overleden.

Geraadpleegde bronnen:
- Oorlogsarchief Red Cross
- B. de Joode: Aalten in Bezettingstijd
- J.G. ter Horst: Aalten in Oorlogstijd
- J.G. ter Horst: Kerk in de lens
- Jan Vaags: ‘Uut ’t laeven van Jan van d’n doven Vaogs’.
- KerkVensters januari 2011 en 13e jaargang
nr. 10, 24 januari 2014
- Kampervaringen Jan Tolkamp en video-interview met Jan
Tolkamp (Archief Nationaal Onderduikmuseum Aalten)
- Gesprek met mevr. G. Mengers-Eppink
- Gesprek met mevr. Hoopman-Houwers
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De pen opgepakt

Beste Bankzitter,
Na lezing van je column van 9 november voel ik
de behoefte om te reageren. Je schrijft dat september een verwarrende maand was. Ik deel die
mening helemaal niet.
Je beschrijft verschillende punten waar dit uit zou
moeten blijken, zoals het vertrek van Jan Willem.
Jan Willem Hengeveld wordt gemist, maar ik
bespeur geen enkele verwarring in de redenen
die er voor hem waren om te vertrekken en ook
binnen de gemeente heb ik niemand gesproken
die het ‘nogal verwarrend’ vond.
Het is te hopen dat de KruX inspiratie vindt om
door te gaan, maar ook hier bespeur ik geen ‘verwarring’, eerder misschien een pas op de plaats
en een herbezinning.
En wat de Groene Kerk betreft; het valt alleen
maar te prijzen dat er weer nieuwe geluiden
klinken als het gaat om het terugbrengen van
CO2-uitstoot; het is misschien jammer dat dit
tot op heden nog (te) weinig is gedaan, maar je
kunt beter naar de goede ideeën van de toekomst
kijken dan naar beslissingen uit het verleden, of
niet? Ook hier geen verwarring wat mij betreft.
Maar wat me vooral noopte tot het schrijven van
deze brief, was dat je de preek van Hendrik Jan

Verenigingen
Zeldenrijk ‘verwarrend’ noemde. Voor mij was
het één van de meer verhelderende momenten
van de afgelopen maanden. Niet alleen was het
hoopgevend om alle aantredende ambtsdragers
te zien, maar de preek was ook to the point wat
mij betreft. Namelijk: er is misschien een neiging om ambtsdragers niet te ‘bevragen’ op hun
geloof c.q. bijbelkennis omdat we al zo blij zijn
dat ze zich geroepen
voelen.
Maar ds. Zeldenrijk
benadrukte dat ook het
deel ‘Bijbel’ niet onbelangrijk mag worden.
En dat ‘Ik kom er niet
aan toe’ geen excuus
kan zijn. Natuurlijk
is het belangrijk dat
we in de praktijk met
elkaar omgaan zoals
Jezus ons voorleefde,
maar de wortels van
het geloof kunnen
soms ook goed voeding
gebruiken - in de vorm
van dagelijkse bijbellezing. Ik heb meteen de
app op mijn telefoon

gezet en lees sindsdien tijdens verloren moment
stukjes uit de Bijbel. Ik ben gewoon vooraan
begonnen en inmiddels ben ik al een flink eind
in Exodus. Het was een enorm concrete preek en
voor mij het tegenovergestelde van verwarrend!
Dat moest ik even kwijt.
Martine Scholl

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur in de
zaal van de Zuiderkerk.
Op woensdagmiddag 28 november gaan we
weer, zoals elke week eerst samen zingen, daarna
pakken we deze week de spelletjes uit de kast.
Voor woensdag 5 december hebben we Sinter
klaas uitgenodigd. Of hij tijd heeft om zijn verjaardag te vieren bij ons, weten we nog niet.
Misschien stuurt hij alleen een aantal Pieten, vol
verwachting klopt ons hart…
Denkt u nu, dat lijkt mij ook wel wat, kom gerust
een keer kijken.
Als u geen eigen vervoer heeft kunt u bellen naar
Dien, tel. 0543-476042 dan zorgt zij dat iemand
van de vrijwilligers u ophaalt. Voor vragen kunt u
bellen naar Jolanda, tel. 0543- 472776.
Jolanda Wevers
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Cheque voor Malawi

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,

Op de repetitieavond na het benefietconcert
van ACM Aalten en ACM Apeldoorn, werd door
de voorzitter van ACM Aalten, Jan Bongen, een
cheque overhandigd aan Hermen Ligterink (links
op de foto) voor kansarme kinderen in Malawi.
Aan het einde van het concert werd een vrije gift
gevraagd voor het project. De beide koren hebben
het bedrag aangevuld tot een totaal van € 2.500.

De Soos

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

Logo

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

Uitgever

Elke dinsdagvan 13.30 tot 17.00 uur is er
een gezellige middag in gebouw Elim.
Er wordt gekaart en rummikub gespeeld in
verschillende groepjes.
Hebt u interesse, kom gerust een kijkje
nemen bij de soos. Nieuwe leden zijn van
harte welkom. Voor meer informatie kunt u
Jannie Heersink bellen, tel. 0543-471084.

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

Redactie

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

Fotografen

Foto’s: Marinke Oolman en Arnold Arentsen

Stichting
Restauratiefonds
De voorbereidingen voor de Top2000-dienst op 13 januari a.s. in de Zuiderkerk
zijn begonnen. De gelegenheidsband oefent al en het koor kreeg afgelopen
maandag de info over de nummers die gezongen worden en instructies over
het verdere verloop. Het koor heeft ongeveer zeventig deelnemers. Dat wordt
dus ongetwijfeld weer een feestelijke dienst, die onder muzikale leiding staat
van Johan Groot Nibbelink en de voorganger is ds. Folkert de Jong.

Advent en Kerstmis
in de kunst
Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie
op maandag 10 december een avond in het Achterhuis, Borculoseweg 43, in Neede. Vanaf 19.15
uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De
avond begint om 19.30 uur.
Mgr. drs. Herman Woorts, zal de ontwikkeling
schetsen hoe vanaf de derde eeuw tot heden
Gods menswording in Jezus in beeld is gebracht,
zowel in het christelijke Westen als in het Oosten.
Hij richt zich vooral op hoe en waarom ons geloof
verbeeld is zoals het verbeeld is.
Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht doceert hij aan priester- en
diakenopleidingen het vak ‘Christelijke kunst en
iconografie’.

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

Coördinatie website en blad

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Financiën

Adventsmarkt
op en rond de Markt 15 dec. 10.00-16.00 uur
• Verschillende kramen
• Kerstman met arreslee,
• Henna-tattoo voor kinderen
• Drankjes en hapjes
• Muzikale optredens.
• Gebruikte boeken inleveren:
Lage Veld 30, Aalten
• Bloempotjes inleveren:
Molenkamp 2, Aalten
• Snoei- en kerstgroen inleveren:
11 dec. 19.00-20.00 uur,
Richterinkstraat 26, Aalten.

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

Kunstexpositie in de
Oude Helenakerk
Veertig Aaltense beeldend kunstenaars
• 14 dec 19.15-21.00 uur,
• 15 dec.10.00-16.00 uur,
• 16 dec. 11.15-13.00 uur.
Het geheel omlijst door muzikale klanken,
piano-gitaar-symfonie-orkest met zangeres.

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op 7 december
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 28 november 2018 voor
22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 26 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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Jongens en meiden opgelet!
Misschien zoeken we jou!
Op eerste kerstdag (dinsdag 25 december) om
10.00 uur in de Zuiderkerk organiseert de kinderdienstcommissie samen met Harry van Wijk, Young
Company o.l.v. Johan Klein Nibbelink en Marinke
Oolman en Heidi Ebbers een muzikaal kerstverhaal.
Het wordt een kerstdienst voor jong en oud, met veel
muziek waarin het kerstverhaal uit de Bijbel wordt
verteld. Nu zijn we op zoek naar jongens en meiden
die het leuk zouden vinden om aan deze dienst mee
te werken. Er is voor elk wat wils want we zoeken:

Zangers en zangeressen
Vind je het leuk om te zingen, heb je altijd al eens
een keer met Young Company mee willen doen en
ben je acht jaar of ouder? Dan is dit je kans! Meld
je aan voor het kerstkoor van Young Company. Voor

Advent in de
kindernevendienst
Dit jaar lezen we in de adventstijd, tijdens de kindernevendienst verhalen van drie verschillende
profeten die uitkijken naar een mooie toekomst.
De profeten Micha, Jesaja en Zacharia kijken uit
naar een toekomst waarin God omziet naar zijn
volk. De profeten zien al wat God straks gaat
doen, wat komen zal. Ze kondigen Gods nieuwe
toekomst aan.

Er komt een nieuwe leider
Zondag 2 december 2018
Op deze zondag staat Micha 5:1-4 centraal:
God vertelt dat er een bijzondere leider geboren
zal worden in de plaats Betlehem.

uur en 16.00 uur in Elim, de decorstukken gaan
maken. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Kan je niet de hele dag? Geen probleem, dan schuif je
gewoon aan wanneer en zo lang je kunt.
dit muzikale kerstverhaal oefent Young Company op
maandagavond 10 december, zaterdagochtend 15
en 22 december.

Ben je benieuwd welke liedjes we gaan zingen?
Wanneer je je opgeeft krijg je de liedjes toegestuurd.
Maar kun je niet wachten? Op Youtube kun je alvast
wat liedjes beluisteren:
• Nee, we hebben geen plaats: https://www.
youtube.com/watch?v=kxNz-o3hYHc
• Dag Koning Herodes: https://www.
youtube.com/watch?v=OgExVkvW8eY
• Voor u een vraag, voor ons een weet: https://
www.youtube.com/watch?v=Nyqm-imDFa8

Decormakers
Vind jij het leuk om te tekenen, schilderen en knutselen? Dan ben jij supergeschikt voor het decorteam!
Op zaterdag 8 december willen we, tussen 10.00

Figuranten
Wat is een kerstverhaal zonder Jozef en Maria,
engelen, herders en koningen? Dat kan niet, toch?
Daarom zijn we op zoek naar jongens en meisjes die
het leuk vinden om, tijdens de dienst, het kerstverhaal uit te beelden.

Wil jij meedoen aan het muzikaal
kerstverhaal door te zingen in het
kerstkoor stuur dan een mail naar:
acompany.pknaalten@gmail.com.
Wil je meehelpen met het maken van
het decor of wil je tijdens de dienst
het kerstverhaal uitbeelden?
Stuur dan een mailtje naar: jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl
Doe je mee?

