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•
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snert
kop
snert
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14 55
14
uu45
55Leonie
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Leonie
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(Aalten),
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1312
4513
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13
Jakaranda
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djembee
djembee
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u
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Ameezing
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(Programma
(Programma
onder
voorbehoud)
onder
voorbehoud)
• glaasje
glühwein • glaasje
• glaasje
glühwein
•
glaasje
glühwein
glühwein
u Leonie
{Aalten),
zang/gitaar
• een lekkere kop koffie
14 2014
u 20Leonie
Scholten
{Aalten),
zang/gitaar
14Scholten
2014djembeegroep
u20 uLeonie
Leonie
Scholten
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zang/gitaar
zang/gitaar
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(Programma
onderonder
voorbehoud)
voorbehoud)
14
55
u
Leonie
Scholten
(Aalten),
zang/gitaar
14 55 u Leonie Scholten
(Aalten),
zang/gitaar
met wafel
14
55
14
u
55
u
Leonie
Leonie
Scholten
Scholten
(Aalten),
(Aalten),
zang/gitaar
zang/gitaar
(Programma
voorbehoud)
(Programma
onder onder
voorbehoud)
13 onder
10
uvoorbehoud)
Popkoor Ameezing (Aalten), zang
(Programma
(Programma
onder
voorbehoud)
• een heerlijke kop snert
onder
voorbehoud)
(Programma
voorbehoud)
13 (Programma
45 u onder
Jakaranda
djembeegroep
(Doetinchem), djembee
(Programma
(Programma
onderonder
voorbehoud)
voorbehoud)

• glaasje glühwein

(Programma onder voorbehoud)

14 20 u
14 55 u

Leonie Scholten {Aalten), zang/gitaar
Leonie Scholten (Aalten), zang/gitaar

(Programma onder voorbehoud)

Voorpagina:
Ontwerp Ben Lammers

Zie ook pagina 5:
kerstmarkt Bredevoort
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Diepte
Cabaretier Theo Maassen zei in een show eens:
‘Boodschappen doen is de boodschap en de boodschap is boodschappen doen’. Dat kan een hele
levensfilosofie worden. Zeker in een cultuur waarin
geloof in God ‘verdacht’ of op zijn minst ‘anders
en vreemd’ is. Zijn mensen daardoor afgevlakt?
Die indruk kun je krijgen. Zijn we niets anders
geworden dan consumenten?
De vraag is of mensen werkelijk zo afgevlakt zíjn
als ik nu schets. Aan de ene kant is het zo dat onze
cultuur godloos is geworden. Het ‘niet-geloven’
in God is een onuitgesproken norm geworden.
Je kunt rustig weken door het leven gaan en niemand horen praten over God. In het entertainment
dat ons wordt aangeboden, in concerten of op
internet, het nieuws op tv of de romans die je leest,
kan iedere verwijzing naar diepere lagen, iedere
hint van betekenis van het leven zijn verdwenen.
Geloof in God kan daardoor irrelevant en belachelijk voelen.
Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat onze
cultuur op dit punt mensen verkeerd inschat. Niet
zo lang geleden was voorspeld dat geloof in God
en alle vormen van spiritualiteit al gauw volledig
zouden zijn verdwenen. Dat blijkt niet te kloppen.
Wel zie ik mensen die proberen een leegte in het
leven op allerlei manieren te vullen.
Het bijbelboek Prediker kent dit ‘lege’ gevoel maar
al te goed. Deze schrijver overzag het leven van zijn
tijd en zag overal ‘lucht en leegte’. Het was allemaal niets, het leven betekende niets en niets was
de moeite waard. Leven is hard werken en als je de
kans hebt, moet je ervan genieten. Op een gegeven
moment, halverwege het boek schrijft hij: ‘Alles wat
ik vond is dit: de mens is een eenvoudig schepsel.
Zo is hij door God gemaakt, maar hij heeft talloze
gedachtenspinsels.’ Met andere woorden: verdere
diepgang moet je bij mensen maar niet zoeken.
De manier waarop tegenwoordig naar mensen
gekeken wordt, is blijkbaar verre van nieuw.
Aan de andere kant is het de vraag of dit het hele
plaatje is. Onze cultuur blijft steken bij dit vers in
Prediker, maar is er werkelijk niets meer?
Psalm 8 geeft een heel ander beeld. Zoals vaker
heeft een kunstenaar in de Bijbel een beter beeld
van mensen dan de Bijbelse filosoof. ‘U hebt hem
(de mens) bijna een god gemaakt, hem gekroond
met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van
uw handen en alles aan zijn voeten gelegd.’ Bijna
een God. Genesis leert ons dat de mens geschapen
is naar Gods evenbeeld. Een kunstenares zei eens
tegen mij dat de mens een met God ‘verknoopte’
ziel heeft. Met andere woorden: er is in ieder mens
een laag díeper te vinden. De vraag is of we die
willen ontdekken en eraan willen werken.
Zo bekeken is de taak van de kerk eenvoudig: we
hoeven mensen niet godsbesef ‘bij te brengen’, we
hoeven mensen niet tot God te brengen. God ís al
bij de mensen. Of ze dat geloven of niet. Het enige
waar we voor geroepen zijn is te laten zien wat het
betekent om wél de band te onderhouden met
God. Om in een tijd waar vlakheid en simplisme
de norm is geestelijke diepgang in het leven te
hebben. Dat vraagt van ons weinig meer dan ons
geloof serieus te nemen. In gebed, bijbellezen en
ons gedrag werkelijk te luisteren naar wat God ons
te zeggen heeft.
ds. Folkert de Jong
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Ook dit jaar is er weer een gezellige kerstmarkt op de Markt in Bredevoort op zaterdag 15 december.

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

Collectes en giften
De collecte tijdens de dienst in het Ambthuis
van 24 november heeft € 33,80 opgebracht; dit
bedrag is bestemd voor het vitrineproject. Er zijn
twee giften ontvangen; beide zijn bestemd voor
de kerkontvanger: via Diny Luimes € 5,00 en via
Henk Luimes € 10,00.

Bericht van de diaconie:
Geboren
Op 8 november is Nora Blekkink geboren, dochter
van Bas en Susanne, zusje van Emma. We wensen
het gezin veel geluk toe met hun pasgeboren
kindje.

Zieken
Alies Kämink is bezig met de behandelingen, die
goed resultaat hebben. Zij en allen die om haar
hen staan, zijn daar blij mee. Alies voelt zich erg
gesteund door alle mensen die met haar meeleven. Hartelijk dank daarvoor!
Met dhr. Geurkink gaat het naar omstandigheden
goed. Hij is thuis. Zijn gezondheid is stabiel. We
wensen Alies en Gerrit al het goede toe.
Veel sterkte en beterschap voor iedereen die
worstelt met de gezondheid. Vooral in deze

sombere dagen voor Kerst is het lastig om positief
te blijven.

Wij feliciteren
Allereerst gaan onze gelukwensen naar mevr.
B.H. te Bokkel en dhr. J.H. te Bokkel-van Eerden,
Buninkdijk 7A, die op 20 december vijftig jaar zijn
getrouwd. Van harte gelukgewenst en nog vele
gelukkige jaren samen.
Mevr. G.H. Essink-Duenk, Beerninkweg 4, is op 21
december jarig. Van harte gefeliciteerd en een
fijne dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Sint Jorisconcert: Ensemble Ongestreken

Het concert vindt plaats op 9 december in
de St. Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Het
begint om 15.00 uur en de kerk is open vanaf
14.30 uur. Bij de uitgang zal een vrije bijdrage
met een richtbedrag van € 10,00 worden

Bredevoort in kerstsfeer

gevraagd om het mogelijk te maken deze concerten te blijven organiseren. Meer informatie
vindt u op de volgende websites:
https://sintjorisconcerten.nl
http://www.ongestreken.nl

De collectes van juni hebben € 354,57 opgebracht. Hiervan gaat € 101,05 naar het wereld
diaconaat. Met een aanvulling van de diaconie is
er € 300,00 overgemaakt.
De collectes van juli hebben € 331,44 opgebracht;
van de opbrengst gaat € 100,30 naar de Vrienden
van de Oudezijds 100 in Amsterdam, waar ds.
Rosalien Israël zich voor inzet. De diaconie heeft
het bedrag aangevuld tot € 300,00.
In augustus was de opbrengst € 401,94. Hiervan
gaat € 162,10 naar de slachtoffers van de aardbeving op Lombok. Dit bedrag is door de diaconie
aangevuld tot € 400,00.
De collectes van september hebben € 577,85
opgebracht en die van oktober € 387,93; € 22,00
hiervan is bestemd voor giro 555 (de ramp op
Sulawesi).
Vanaf september tot advent gaan de opbrengsten van de collectes van de diaconie naar de
Joanne Foundation. We willen hen graag ondersteunen bij het bouwen van latrines (toiletten)
voor de allerarmsten. Als u dit doel ook een warm
hart toedraagt, kunt u een donatie doen op IBAN
NL21 RABO 0310 5574 96 van Diaconie Protestantse Gemeente Bredevoort. Er zijn hiervoor
reeds giften ontvangen van € 50,00, € 10,00 en
€ 5,00.
Verder zijn de volgende giften per bank ontvangen: voor de kerkontvanger resp. € 5,00,
€ 70,00 en € 10,00; voor Zending/Werelddiaconaat € 30,00 en € 10,00 en voor de bloemendienst € 7,21.

Komende diensten:
advent, stilteviering
en kerstzangdienst
Op 12 december is er weer een stilteviering in
de kerk. We lezen een tekst uit de Bijbel, we zijn
stil, bidden en zingen samen om even een rust
moment te hebben in een van de drukste tijden
van het jaar (van 19.30 uur-20.00 uur).
Op 2, 9 en 16 december zijn er adventsvieringen,
waarin we ons voorbereiden op Kerst. De lezingen
zijn uit Lucas 1 en uit verschillende profeten. Het
liturgisch bloemstuk sluit daarbij aan. Omgeven
door de Hebreeuwse letter ‘Bet’ vertellen de
bloemen het verhaal van verwachting die stap
voor stap in vervulling gaat. Het thema van de
adventsdiensten is: Uitkijken. In de adventstijd
zingen we regelmatig als nieuw lied: Lied 461.
Op 23 december is het bijna Kerst en zijn we zo
gelukkig het Aaltens Christelijk Mannenkoor te
ontvangen om de dienst luister bij te zetten.

Voor de zesde keer organiseren wij van 15.00 uur tot ca. 20.00 uur een bijzondere kerstmarkt
bij de St. Joriskerk in Bredevoort. Er hebben zich weer allerlei verschillende
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Tekst en foto’s:
Joke Meynen

standhouders aangemeld voor deze sfeervolle markt.
Naast een aantal plaatselijke verenigingen en instellingen, die allerlei winterse
artikelen aan de man proberen te brengen om zo hun verenigingskas te
spekken, staan er ook particulieren en bedrijven met een gevarieerd aanbod
van seizoensproducten: kerstaccessoires en decoraties, winter-tuinartikelen,
kaarten, sieraden, luxe lekkernijen en nog veel meer.
Maar ook de inwendige mens mag niet vergeten worden: erwtensoep, glühwein, hete chocolade, warme snacks en oliebollen zullen net als andere jaren
volop te verkrijgen zijn …
De markt en de kramen zullen in kerstsfeer ingericht zijn met vuurkorven om
je aan op te warmen. Mellow Brass zorgt voor vrolijke klanken buiten op de
markt.
In de St. Joriskerk zullen weer leuke miniconcerten worden verzorgd door o.a.
H.A.N.S. met zang en gitaar, muziekband DeMB en het popkoor Dazzle uit
Dale. Zij verzorgen een gevarieerd programma in kerstsfeer. U bent van harte
welkom op 15 december vanaf 15.00 uur tot 20.00 uur.

Buitenplaats Welgemoed in kerstsfeer
En mocht u nog tijd over hebben, dan kunt u een bezoek brengen aan het
kerstdorp op Buitenplaats Welgemoed aan de rand van Bredevoort. Dit ligt
op loopafstand, maar u kunt ook gratis mee met de huifkar, die pendelt van
de Kerstmarkt naar Welgemoed en weer terug, en dat is een belevenis op
zich. Welgemoed is helemaal in kerstsfeer gehuld, met verlichte kerstbomen,
een vallende ster, kerststallen en kerstgroepen, Lemax- en MyVillage kerstdorpen en berglandschappen, bewegende taferelen, treintjes etc. Er is een
haardvuur onder de overkapping en vuurkorven in de boomgaard met diverse
lichtobjecten en kerstfiguren.

Bezoek Bredevoort in kerstsfeer op 15 december

Bakkers gezocht
Net als voorgaande jaren staan er op de kerstmarkt weer een aantal kramen
door- en voor onze eigen kerk, de Protestantse Gemeente van Bredevoort.
Wij staan er onder andere met prachtige amaryllisbollen en een gebakskraam, die wij graag weer willen vullen met uw eigengemaakt gebak. Dit was
voorgaande jaren een groot succes, met een goede verkoop en een mooie
opbrengst voor de kerk.
Ook dit jaar hopen wij weer op veel gebak, taarten, cake, koek en andere
lekkernijen om te verkopen.
Als u wilt bakken is dit zeer welkom.
U kunt uw gebak bij voorkeur inleveren in ’t Koppelhuis op 15 december
tussen 10.00 en 12.00 uur. Als dat niet lukt kunt u altijd even mailen of bellen,
dan maken we een andere afspraak. Wij zijn bereikbaar via tel. 0543-451355
of 06-30881784 of via de mail: activiteitencommissie@pkn-bredevoort.nl.

Bakt u allemaal weer mee?
Tot ziens op de kerstmarkt,
de activiteitencommissie
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Protestantse Gemeente Bredevoort begroting 2019
college van kerkrentmeesters 		Totaal exploitatie
begroting 2019

begroting 2018 rekening 2017

baten
80 baten onroerende zaken
81 rentebaten en dividenden
82 opbrengsten uit stichtingen/
kassen en fondsen
83 bijdragen levend geld
84 door te zenden collecten
85 subsidies en bijdragen

totaal baten

€
€

39.100
3.700

€
€

47.000
3.700

€
€

49.360
3.227

€
€
€
€

–
74.200
–
9.500

€
€
€
€

–
77.300
–
9.500

€
€
€
€

–
80.616
–
26.387

€

126.500

€ 137.500

€

159.590

€

19.350

€

21.500

€

34.910

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.800
–
88.500
1.000
6.400
30.700
4.450
400
–
–
–

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.000
–
83.000
1.500
7.500
24.000
5.500
300
–
–
–

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.269
–
84.084
880
6.887
26.051
4.087
369
–
–
–

totaal lasten

€

152.600

€ 146.300

€

158.537

Saldo baten - lasten

€ –/– 26.100

€ –/– 8.800

€

1.053

€

–

€

–

€

–/– 27.331

€
€
€
€

–
–
–
–

€
€
€
€

–
–
–
–

€
€
€
€

11.172
–
–
–

totaal

€

–

€

–

€ –/– 16.159

Resultaat

€ –/– 26.100

€ –/– 8.800

€ –/– 15.106

53 toevoegingen aan fondsen
en voorzieningen
54 onttrekkingen aan fondsen
en voorzieningen
56 streekgemeenten
57 aandeel in lasten federatie
58 overige lasten en baten

Fors tekort

Eerste Ik mis je-wandeling

De begroting van 2019 laat een

Verslag Xplore (tieners
en jongeren in B
 redevoort)

Tekst en foto’s: ds. Ada Endeveld

Zondagmorgen 14 oktober hadden we onze
eerste bijeenkomst van Hello World en Xplore.
Twaalf kinderen mochten we ontvangen in
’t Koppelhuis, waar Frits Laarman was uitgenodigd om te vertellen over zijn beroep. Frits
is archeo-zoöloog en onderzoekt botten van
dieren die opgegraven worden. De kinderen
hebben eerst een bot van een kaak uitgekozen, waar ze de tanden en kiezen ingetekend
hebben. Frits legde ons uit hoe we kunnen zien
hoe oud een dier is, en hoe we dat aan tanden
en kiezen af kunnen leiden. Daarna volgde
een korte pauze, waarna Frits ons meenam
in de Bredevoortse geschiedenis van de kruittorenramp. Ook onze St. Joriskerk is daardoor
getroffen. Als afsluiting namen we dan ook
een kijkje bij de grafzerken in de kerk. Frits,
bedankt voor de fijne ochtend. Het was in alle
opzichten erg leerzaam. Ondertussen is deze
groep kinderen hard bezig voor de kerstmarkt!

voornamelijk het gevolg van terug
lopende inkomsten. Op de uitgavenkant
is de laatste jaren al flink bezuinigd.
Veel minder is daar niet meer mogelijk.
De baten onroerende zaken zijn voornamelijk
de verhuurinkomsten van onze gebouwen en de
pachtopbrengsten van de gronden. Het gebruik
door derden (huurinkomsten) van ’t Koppelhuis
en de St. Joriskerk is het afgelopen jaar behoorlijk teruggelopen, vandaar dat we op deze post
minder inkomsten verwachten.
Ook voor de bijdragen levend geld (giften en
kerkbalans) zijn minder inkomsten begroot. De
dalende lijn die hierin al een aantal jaren zichtbaar is, zal zich naar verwachting doorzetten.
Aan de uitgavenkant zullen de kosten voor onderhoud en exploitatie van de gebouwen ongeveer
gelijk blijven aan die van de voorgaande jaren. De
insteek is hier zo sober mogelijk beheren, maar
natuurlijk wel in goede staat houden.
De kosten voor het pastoraat stijgen door lande
lijke loonafspraken in de CAO. Ook de post salarissen voor de overige medewerkers is hoger
begroot. Er zijn wat meer uren nodig voor de
administratie en ook hier een aanpassing van de
salarissen conform de CAO-afspraken.
We moeten dus proberen om meer inkomsten
binnen te halen. Daar gaan we natuurlijk ook
volop mee bezig en we zien daar ook mogelijkheden voor. Het komende jaar willen we bijvoorbeeld het gebruik van de St. Joriskerk of ’t Koppel
huis nog meer stimuleren.
Met name ’t Koppel
huis beschikt over mooie
functionele ruimtes die voor verschillende activiteiten gehuurd of gebruikt kunnen worden. En
eind januari komt er weer de actie Kerkbalans.
Ook dat biedt kansen om de dalende tendens om
te buigen. Laten we er met z’n allen de schouders
onderzetten!
De complete begroting ligt vanaf nu één week ter
inzage in ‘t Koppelhuis. Als u deze wilt inzien dan
kan dat natuurlijk. Neem daarvoor contact op
met mij of stuur een mail aan:
boekhouding@pkn-bredevoort.nl.
Wim ter Maat, penningmeester PG Bredevoort

Tekst en foto’s: Jos Wessels

Op zondag 25 november werd daarom de eerste
Ik mis je-wandeling in Bredevoort gehouden. Om
14.30 uur kwamen tientallen mensen samen rond
een vuurkorf op ’t Zand. Na een kort welkom
wandelde het gezelschap door het Vestingpark.
Bij de Lourdesgrot werd halt gehouden. Hans
de Vries zong enkele mooie liederen over gemis.
Er werd een lichtje ontstoken voor alle geliefden
die ergens anders dan in Bredevoort een rustplek
hebben. Daarna ging het verder naar de begraafplaats Kloosterhof. Jochem ter Haar uit groep 7
droeg een gedicht voor. Ieder kreeg een graflicht
om te plaatsen bij het graf of de urnplek van een

fors tekort zien van € 26.100. Dit is

lasten
40 lasten kerkelijke gebouwen
exclusief afschrijvingen
41 lasten overige eigendommen
en inventarissen
42 afschrijvingen
43 pastoraat
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.
45 verplichtingen/bijdragen andere organen
46 salarissen
47 kosten beheer, administratie en archief
48 rentelasten/bankkosten
50 diaconaal werk plaatselijk
51 diaconaal werk regionaal
52 diaconaal werk wereldwijd

Toelichting op de begroting

geliefde. Daarna kreeg men een tekening mee,
gemaakt door leerlingen van groep 7 van ’t Bastion. De middag werd afgesloten bij het Grachthuys met koffie of thee met iets erbij, aangeboden door GUV Uitvaartverzorging.
Dank aan initiatiefnemers Protestantse
Gemeente Bredevoort, rooms-katholieke geloofsgemeenschap Sint Georgius, GUV Uitvaart
verzorging, basisschool ’t Bastion, ’t Grachthuys,
en Bredevoorts Belang. De belangstelling was
groter dan initiatiefnemers hadden verwacht.
Voldoende aanleiding om alvast vooruit te kijken
naar een vervolg in 2019.

Het heeft iets bijzonders om samen te zijn wanneer we dierbaren
missen die er niet meer zijn. Er voor elkaar zijn binnen de gemeenschap van Bredevoort.

Toelichting op de begroting

Begroting diaconie 2019 PG Bredevoort

Geen grote schommelingen
Begroting diaconie

Begroting 2019

Begroting 2018

Rekening 2017

onroerende zaken
rente inkomsten
bijdragen levend geld
door te zenden collecten

€
€
€
€

68.000
550
1.700
4.000

€
€
€
€

64.000
650
2.200
2.500

€
€
€
€

74.695
550
1.763
4.110

totaal inkomsten

€

74.250

€

69.350

€

81.118

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40.000
1.600
1.000
11.000
1.000
1.050
350
18.050
4.000
8.500
86.550

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50.000
1.600
1.000
12.600
1.000
700
300
12.250
4.300
10.200
93.950

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.416
1.600
671
13.892
897
1.330
314
15.745
8.363
19.226
71.454

toevoeging aan
onderhoudsvoorziening
€
7.500
€
onttrekking hieraan		
€
overige lasten
			

7.500
–/– 23.861

€

7.500

€

5

€

2.159

Totaal inkomsten

Totaal uitgaven
kosten eigendommen
afschrijvingen
kosten kerkdiensten etc.
verplichtingen/bijdragen
vergoedingen administratie
kosten beheer/administratie
bankkosten
diaconaal werk plaatselijk
diaconaal werk landelijk
diaconaal werk wereldwijd
totaal uitgaven

uiteindelijk resultaat

€ –/– 19.800

-€

8.239

We willen u graag op de hoogte brengen van de
financiële plannen van de diaconie voor 2019. In
bijgaand overzicht ziet u hoe de diaconie denkt
over de inkomsten en de uitgaven.
Aan de kant van de inkomsten zijn geen grote
schommelingen t.o.v. het huidige jaar en 2017.
Het grootste verschil zit hem in de inkomsten van
de pachten ten opzichte van 2017. Dit zal naar
verwachting in 2018 en 2019 lager zijn. Dit heeft
te maken met pachtpercentages die door de overheid jaarlijks vastgesteld worden.
Bij de uitgaven zien we vooral bij onderhoud
gebouwen een hoge kostenpost.
Bij enkele gebouwen is onderhoud hard nodig.
Deels is dit al achterstallig en was het ingepland
voor 2018, maar door de drukte bij bouw- en
schilderbedrijven is er nog niet in kaart gebracht,
wat er precies gedaan moet worden. Daardoor
schuiven we de begrote kosten van 2018 grotendeels door naar 2019.
Bij de diaconale uitgaven is er alleen een grote
uitschieter bij de post overige uitgaven.
De diaconie vindt het koffiedrinken na de kerkdiensten een belangrijk moment voor veel
mensen om te ‘contacten’. Dit willen we graag
ondersteunen. Dat doen we door de kosten van
het koffiedrinken voor onze rekening te nemen.
Verder wordt altijd nog wereldwijd de Joanne
Foundation, Christenhulp Oost-Europa en het
Roemenië Comité ondersteund.
Landelijk worden ondersteund de Voedselbank,
Hospice de Lelie en de diaconale hulpverlening
Aalten.
De complete begroting ligt vanaf nu één week
ter inzage in ‘t Koppelhuis. U kunt een afspraak
maken via mail boekhouding@kpn-bredevoort.nl
of contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de diaconie.
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Werkgroep Groene PGA in oprichting

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. 06-139 104 50

Groene Kerk worden. Blikvanger was het kerkdak met zonnepanelen in de vorm

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

van een kruis, maar ook de tekst ‘Wij worden een GROENE KERK ?’ viel goed op.

College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38
Diaconie
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
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
Kerkradio
Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
tel. 0543-47 54 50

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
Collectemunten
06-290 011 10
Elke eerste vrijdag van
e-mail: elim@kerkvenster.nl de maand van 17.00 tot
18.30 uur in zaal 2 van de
Protestantse
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
Bezoek Dienst
te Aalten (hoofdingang)
Bank:
NL72.RABO.0300.2165.72 Of via bestelformulier
via het Kerkelijk Bureau
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

Wellicht herinnert u zich het mooie artikel in KerkVenster van 12 oktober jl. over

College van kerkmusici

Dank daarvoor aan de vormgevers van dit blad.

Opbrengst jaarproject 2018
De commissie ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’ heeft in
2018 gekozen voor het themaproject ‘Op zoek
naar veiligheid’ als jaarproject. Veel mensen zijn
nog dagelijks slachtoffer van geweld of natuurrampen. Ze zijn op zoek naar een veilige plek om
te overleven. Kerk in Actie komt samen met lokale
partners in actie voor hulpverlening tijdens en na
rampen en oorlog en om die te voorkomen.

Naast de informatie over het onderwerp ging
het natuurlijk ook om de laatste zinnen van het
artikel: ‘Ik ben benieuwd wie zich betrokken
willen weten bij dit werk en van zich laten horen.’
Zouden er Aaltenaren zijn die hier meer van
wilden weten en zich zouden aanmelden?

bredevoort
- project 5. Hulp aan Rohingya-

Het thema bestond uit vijf projecten:
- project 1. Droogte bestrijden in Ethiopië
- project 2.
De strijd tegen het water in Bangladesh
- project 3.
Vluchtelingen opvangen in Zuid-Soedan
- project 4.
Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië

vluchtelingen in Myanmar en Bangladesh

De vijf gehouden collectes voor deze projecten
hebben in totaal een bedrag opgeleverd van
€ 4.473,90. Een heel mooi bedrag waar we erg blij
mee zijn!
Op zondag 3 februari 2019 zal in de Zuiderkerk
het nieuwe jaarproject aan u gepresenteerd
worden.

Hulp Ver Weg Dichterbij is onderdeel
van de diaconie
Email-adres: hulpverwegdichterbij@kerkvenster.nl

Collectes en giften
Collectes november 2018

Helpt U af en toe mee
schoonmaken?
Voor de Zuiderkerk wordt nog gezocht naar
enkele vrijwilligers die af en toe zouden willen
helpen met schoonmaakwerk.
Er zijn al een paar vrijwilligers die daar regelmatig
schoonmaakwerk doen, maar als het groepje wat
groter zou zijn, kan dat werk wat beter verdeeld
worden.
Er kan dan een rooster gemaakt worden, zodat
je bijvoorbeeld één keer per maand, doorgaans
op de maandagochtend, een paar uurtjes komt
schoonmaken.
Wil je je ook opgeven of meer informatie? Neem
dan contact op met Ger-Jan Voerman, kerkelijk
bureau: tel. 0543-473250. Of stuur een e-mail
naar: kerkaalten@kerkvenster.nl.

04-11 K
 iA Najaarszending
KiA Werelddiaconaat
07-11 Kerk
Diaconie
11-11 K
 iA Binnenlands Diaconaat
Kerk
18-11 Kerk
Diaconie
Plaatselijk Jeugdwerk
25-11 E
 igen kerkenwerk
Diaconie

€ 654,65
€ 741,82
€ 316,70
€ 212,85
€ 754,29
€ 541,88
€ 717,31
€ 476,31
€ 163,24
€ 1.138,61
€ 817,02

Giften
Via de brievenbus van het kerkelijk bureau voor
KiA Binnenlands Diaconaat € 20,00 aan collectemunten en een gift van € 50,00 voor de diaconie
en de kerk.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Verkoop collectemunten

Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl
Beamteam
beamteampknaalten@
gmail.com

Op vrijdag 7 december a.s. is er van 17.00 uur
tot 18.30 uur weer collectemunten-verkoop in de
Zuiderkerk. Natuurlijk kunt u ook bestellen via
onze webshop op www.kerkvenster.nl. Ook liggen
er bij de uitgang van de kerken bestelformulieren.
Munten worden gratis bij u thuisbezorgd.

‘Vrijwilligers vinden is tegenwoordig niet zo eenvoudig en zeker niet voor zaken die te maken
hebben met de kerk’, zo zeiden verscheidene
mensen. Maar ditmaal werd deze opmerking
geheel gelogenstraft. De werkgroep Groene PGA
i.o. is inmiddels tweemaal bij elkaar geweest en
er staan tien namen op de lijst van medewerkers.
De tijd lijkt rijp te zijn voor groene actie binnen
de PGA. Maar een actiegroep wil de groep zich
niet noemen en zeker ook geen commissie. Nee,
het gaat hier om een werkgroep waarvan de
leden zich voor onbepaalde tijd willen inzetten
om namens de kerkenraad vorm te geven aan de
woorden uit Genesis 2: ‘God de Heer plaatste de
mens in de hof van Eden om die te bewerken en
te onderhouden’. En juist werken aan het onderhouden van de aarde is het doel van deze groep.
Niet te veel praten, vooral doen!

De eerste contacten met de kerkenraad verlopen
voorspoedig en ook bij de kerkrentmeesters is
belangstelling. U zult zeker meer horen en zien
van de werkgroep Groene PGA.
De tien leden worden niet alleen door een
geloofsopdracht gestimuleerd tot inzet, er is
daarnaast een andere reden bij de meeste leden.
Vrijwel iedereen is opa of oma en de zorgen over
de toekomst van de kleinkinderen kwamen al
verschillende keren op tafel. ‘In wat voor wereld
zullen zij moeten leven, wat laten wij hen na op
het gebied van vervuiling en milieu-invloeden?’
Daarom is het eigenlijk wat vreemd dat bijna
iedereen de zestig is gepasseerd en dat er geen
ouders van jonge kinderen hebben gereageerd op
de oproep. Misschien zijn ze te druk met werk en
opvoeden, mogelijk ook is het eerste artikel aan
de aandacht ontschoten. Maar er is een tweede
kans.
De werkgroep Groene PGA i.o. zoekt een achterban, een groep waarop men kan terugvallen
wanneer er even wat hulp nodig is. Op welk
gebied dan ook. We willen graag aan het werk
namens velen binnen de gemeenschap.

Vergaderen met meer dan tien mensen is haast
niet mogelijk en hoeft ook niet, maar de wetenschap dat er achter die tien personen nog velen
staan die geïnteresseerd zijn, geeft extra energie.
Wij gaan in de komende weken inventariseren
wat er al allemaal gebeurt en gebeurd is binnen
de gebouwen, we houden u op de hoogte van
de ontwikkelingen. Daarnaast hopen we dat dit
artikeltje u ertoe aanzet om even een mailtje te
sturen naar onderstaand adres met de opmerking
dat u achter het streven staat en eventueel wel
een keer in actie wilt komen wanneer dat nodig is.
Maar ook zonder actie is uw steun welkom.
Namens de werkgroep Groene PGA i.o.
Jan Haring
janharing@kpnplanet.nl
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Protestantse Gemeente Aalten begroting 2019
college van kerkrentmeesters
Totaal exploitatie
Begroting 2019 Begroting 2018 Rekening 2017
BATEN
Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Bijdragen levend geld
Door te zenden collecten
Subsidies en bijdragen

€
€
€
€
€

115.200
3.400
685.500
2.000
12.500

€ 125.500
€
4.400
€ 712.500
€
2.000
€		

€
€
€
€
€

125.642
4.838
732.163
2.793
16.501

Totaal baten

€

818.600

€ 844.400

€

881.937

LASTEN
Lasten kerkgebouwen exl. afschrijvingen
Lasten overige eigendommen
en inventarissen
Afschrijvingen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten
Verplichtingen andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en administratie
Rentelasten

€

69.700

€

69.600

€

131.141

€
€
€
€
€
€
€
€

13.500
11.300
466.700
29.000
55.480
147.470
29.550
600

€
€
€
€
€
€
€
€

13.500
6.900
454.300
31.300
60.700
162.500
31.900
1.500

€
€
€
€
€
€
€
€

5.763
11.307
393.244
28.274
64.023
177.320
28.629
503

Totaal lasten

€

823.300

€ 832.200

€

840.204

Saldo baten - lasten

€

4.700-

€

12.200

€

41.733

Saldo toevoegingen/onttrekkingen
aan fondsen
Overige baten en lasten

€
€

–/– 9.200
6.500

€ –/– 9.200
€
7.000

€
€

–/– 25.086
6.781

Totaal

€ –/– 2.700

€ –/– 2.200

€ –/– 18.305

Resultaat

€ –/– 7.400

€

€

10.000

23.428

Klein tekort, pastorieën verkocht
Dinsdag 20 november jl. werd in de grote kerkenraad
de begroting voor het jaar 2019 behandeld.

Voor het jaar 2019 is er een tekort op de begroting, dit zal in de komende jaren verder oplopen.

Toelichting op de baten en lasten
Baten
De inkomsten uit onroerende zaken zullen in het
jaar 2019 dalen doordat er minder huurwoningen
in eigendom zijn (verkoop woningen De Miggelt
en Hogestraat). De rentebaten dalen door de lage
rentevergoeding op de spaargelden. De opbrengsten van de actie Kerkbalans zijn naar beneden
bijgesteld. In de afgelopen jaren is er sprake van
een gestage sterke daling in de opbrengst. Een
van de oorzaken is de daling van het aantal kerkleden door opzeggingen en overlijden. Het totaalbedrag van de ontvangsten volgens de begroting
2019 zal dalen met € 27.000 t.o.v. de begroting
2018.

Lasten
De verwachte uitgaven van de kerkgebouwen
blijven ongeveer gelijk aan de begroting van het
jaar 2018. Bij de overige eigendommen en inventarissen is hetzelfde bedrag begroot als uitgave.

De afschrijvingen stijgen licht, dit heeft te maken
met het activeren van investeringen die meerdere
jaren meegaan.
De uitgaven voor het pastoraat stijgen op de
begroting met € 12.400 t.o.v. de begroting 2018,
dit komt door de CAO-stijging salarissen. Het
aantal fte bij de predikanten blijft gelijk, bij de
pastoraal medewerkers is er sprake van een kleine
toename in het aantal fte.
De uitgaven voor salarissen en vergoedingen
dalen met € 15.030 o.a. door besparingen bij het
kerkelijk bureau en anders inzetten van kosters.
De uitgaven kosten beheer en administratie dalen
verder t.o.v. vorig jaar.
De begroting voor het jaar 2019 laat nu een
tekort zien van € 7.400. Volgens de meerjarenbegroting zal er in het jaar 2020 sprake zijn van een
tekort van € 35.350, dit tekort zal bij ongewijzigd
beleid oplopen naar een tekort van € 247.050 in
het jaar 2026.
De volledige begroting ligt op het kerkelijk bureau
ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u
contact opnemen met ondergetekende

Veel gulle gevers

Gaat U ook
digitaal betalen
met Kerkbalans?

Dinsdag 20 november jl. werd in de grote kerkenraad de begroting voor
het jaar 2019 behandeld. Hieronder worden in het kort de meest
opvallende zaken besproken.
Inkomsten

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:
1. U ontvangt elk jaar in januari de informatie per
mail. Dat is goed voor het milieu en u krijgt de
medewerker in uw wijk 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.

Dit jaar betalen voor 2019

Begroting 2019

Algemeen

Begroting diaconie 2019 PG Aalten

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.

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.
•A
 ls 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 iDEAL
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

We verwachten dat opbrengsten (baten) wat
zullen afnemen t.o.v. de resultaten van 2017. De
pachtopbrengsten van de gronden nemen wel
toe, maar we zijn er ook van uit gegaan dat de
collecten in de kerkdiensten wat zullen afnemen.
In 2019 zijn er minder kerkdiensten, bovendien
is er een wat andere verdeling tussen kerk- en
diaconiecollecten. Al met al wordt een daling
van inkomsten voorzien van bijna € 34.000. Een
belangrijk deel hiervan (€ 25.000) zijn doorzendcollecten. Deze collecten voor speciale doelen
worden rechtstreeks doorgestort. Mochten we dit
te negatief hebben begroot, dan verandert dat
niets aan de begroting van de diaconie, behalve
dat er meer geld wordt doorgezonden.

Uitgaven
Bij de uitgaven (lasten) vinden we het natuurlijk erg belangrijk dat zoveel mogelijk geld naar
goede doelen gaat. Het totaal aan kosten blijft
gelijk t.o.v. 2017 namelijk ongeveer € 26.000.
De kosten voor beheer van de gronden nemen
wel toe, maar dat komt omdat dat een percentage van de opbrengst is en die is flink gestegen.
Daarnaast stijgen de kosten voor beheer en administratie (o.a. kerkelijk bureau) met ongeveer
€ 1.000, maar er zijn geen afschrijvingen meer
waardoor het totaal ongeveer gelijk blijft.

Al met al mogen we heel trots zijn dat de Protestante Gemeente Aalten zo gul blijft geven
ondanks de teruggang in kerkbezoek. Als diaconie
zien we het als onze taak om heel zorgvuldig te
kijken naar de doelen die we met uw donaties
steunen. We vragen om terugkoppeling over wat
er gedaan is met onze giften en ontvangen daar
heel positieve reacties op. Daarnaast proberen we
te zorgen voor een goede verdeling van gelden
wereldwijd in arme gebieden, maar ook dichter bij
huis in Nederland of zelfs in Aalten. U kunt hierover regelmatig lezen in KerkVenster. Het motto
van de diaconie is: ‘Helpen waar geen helper is’
en daar gaan we zorgvuldig mee om.
college van diakenen
Johan van Eerden, penningmeester

Totaal exploitatie
		

Begroting 2019

Begroting 2018 Rekening 2017

Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Diaconale Rondgang
Collecten in de Kerk en overige giften

€
€
€
€

102.000
7.100
111.000
35.000

€
99.400
€
8.000
€ 116.000
€
51.000

€
€
€
€

92.388
7.785
119.141
69.646

Totaal baten

€ 255.100

€ 274.400

€

288.960

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.000
2.000
10.000
13.000
1.000
17.500
1.500
60.000
69.000
91.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.353
1.857
9.635
12.635
817
13.046
988
57.610
83.028
100.322

Baten
80
81
83
84

Lasten
41 Lasten overige onroerende zaken
excl. Afschrijvingen
42 Afschrijvingen
43 Diaconaal pastoraat
45 Verplichtingen en andere organen
46 Salarissen en vergoedingen
47 Kosten beheer en administratie
48 Rentelasten en bankkosten
50 Diakonaal werk plaatselijk
51 Doorzendcollecten
52 Eigen Diaconale projecten

11.600
10.000
12.200
900
14.200
1.000
55.000
59.000
91.200

Totaal lasten

€ 255.100

€ 275.000

€

290.291

Saldo baten - lasten

€

––

€ –/– 600

€

–/– 1.331

€

––

€

€

13.075

€

––

€ –/– 600

58 Overige baten en lasten
college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester

Bij de donaties aan goede doelen valt vooral het
verschil in doorzendcollecten op (van € 83.000
naar € 59.000), maar dat verschil is hierboven al
uitgelegd. We hopen dat het mee zal vallen! Bij
de ‘eigen diaconale projecten’ is wel een vrij forse
daling te zien, maar dat komt vooral omdat er
in 2017 een inhaalslag gemaakt is met geld dat
overgebleven was uit 2016.
Ten opzichte van de begroting van 2018 is er
geen wijziging.

Resultaat

––

€ –/– 14.406
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Kerkdiensten Aalten

December
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

7
8
9

Openbaring 11:15-19
Lucas 1:39-56
Openbaring 12:1-12

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

10
11
12
13

Openbaring 12:13-18
Openbaring 13:1-10
Openbaring 13:11-18
Openbaring 14:1-13

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

14
15
16

Openbaring 14:14-20
Openbaring 15:1-8
Openbaring 16:1-11

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17
18
19
20
21

Openbaring 16:12-21
Openbaring 17:1-8
Openbaring 17:9-18
Openbaring 18:1-8
Openbaring 18:9-24

Stegemanhof, Aalten

Stegemanhof
Zaterdag 8 december 2018
19.00 uur: mevr. Rots
Zaterdag 15 december 2018
19.00 uur: ds. Rotte

Beth San

St. Joriskerk op de Markt

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 9 december
Tweede adventszondag

Zondag 9 december
Tweede adventszondag

Zondag 9 december
Tweede adventszondag

Zondag 9 december
Tweede adventszondag

10.00 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/kindernevendienst:
		Lenny Woerts

Zaterdag 8 december 2018
19.00 uur: ds. Rotte

Woensdag 12 december

Zaterdag 15 december 2018
19.00 uur: mevr. Jentink

Zondag 16 december
Derde adventszondag

19.30 uur

ds. A.G. Endeveld - stilteviering

10.00 uur:
ds. A. van Voorst, Aalten
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
		Liesbeth Mateman

Kinderen

Bloemengroet

19.00 uur:

19.00 uur:
ds. D. Engelage, Vorden
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Adventsvesper

Zondag 16 december
Derde adventszondag

09.30 uur:
ds. F. de Jong
collecte: 		Kerk (plaatselijke
evangelisatiecommissie)
uitgangscollecte: Diaconie

Donderdag 20 december
19.00 uur:

Adventsvesper

09.30 uur:
ds. W.H. Everts
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 16 december
Derde adventszondag

’s Morgens dienst in de andere twee kerken
19.00 uur 	ACM/Eendracht adventswijding

Zondag 16 december
Derde adventszondag

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 		Kerk (plaatselijke
evangelisatiecommissie)
uitgangscollecte: Diaconie

Adventvespers

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

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

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
-

Pronsweide afd. Slingeland
fam. Brethouwer, Barloseweg 9a
fam. Pennings, Lichtenvoordsestraatweg 64
fam. Veldkamp-ter Haar, Gendringseweg 15.

Doopdiensten
Bij geboorte ontvangt jullie wijkpredikant of
kerkelijk werker die in jullie wijk werkzaam is,
graag een geboortekaartje. Zo kan hij of zij bij
jullie op bezoek komen. In het gesprek of ook
later kunnen jullie dan aangeven of jullie je kind
willen laten dopen. De predikanten en kerke
lijk werkers weten wanneer er doopdiensten
gehouden kunnen worden. Graag dan tijdig
(minimaal drie weken van tevoren) contact
opnemen met de predikant die in de doopdienst
voorgaat.

Donderdag 13 december

10.00 uur: 	mevr. Heidi Ebbers - LeF-dienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Bij de diensten Aalten

Kinderoppas (0-4 jaar)

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

Dienst in de andere twee kerken

Giften PBD
Via Johanna Heinen € 20,00.

Het onderwerp ‘Muziek in de kerk’ kan altijd weer
zorgen voor veel gespreksstof. De één voelt zich
het meest thuis bij de klassieke liederen, begeleid met orgel, de ander wil liever opwekking en
gospel, samen met een band. En zo zijn er nog
veel meer ‘smaken’.
Graag wil ik de komende tijd hier een en ander
over schrijven. Hoe komt het dat we nu zoveel
verschillende muziekstijlen hebben, terwijl er
eeuwen
lang alleen psalmen gezongen zijn
met orgel
begeleiding? Wat zegt de Bijbel over
muziek? Wat gebeurt er eigenlijk allemaal binnen
een band, of een koor? En hoe komt het toch dat
het orgel zo’n enorme rol in de kerkmuziek heeft
gehad, en nog steeds heeft?
Vanaf januari verschijnt in KerkVenster hierover
een aantal artikelen. Ik hoop hiermee te bereiken
dat u zich na het lezen van deze artikelen,
(nog) meer betrokken voelt bij de muziek in de
kerkdiensten.
Harry van Wijk

In de adventstijd wordt er in elke week
voorafgaand aan de adventzondag op
donderdagavond om 19.00 uur een
vesper gehouden in het koor van de
Oude Helenakerk. De derde vesper wordt
gehouden op donderdag 13 december en
de laatste op donderdag 20 december.

Regenboogdiensten

De vespers duren ongeveer een half uur.
Er is geen overdenking, er worden liederen
gezongen en er zijn een paar lezingen uit
de Bijbel. Er is tijd voor persoonlijk gebed.
Er is stilte. Zo wil de vesper een moment
zijn om in stilte God te zoeken en tot
jezelf te komen.

PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN

Thema:
Wanneer:

Goed Nieuws?!
Zondag 9 december - 10.00 uur
vanaf 9.30 uur koffie

Waar:

Zuiderkerk - Aalten
voorganger: Heidi Ebbers
muzikale ondersteuning: Gospelband Amio

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

15
Netty Hengeveld
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 0545-475969
nettyhengeveld@
kerkvenster.nl

Verjaardagen

Wijk Barlo-Dale

Wijk Lintelo

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

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

8 dec	mevr. A. Blekkink-Bulsink
Ludgerstraat 21/06, 7121 EG
10 dec	dhr. A.J. Luimes
Geurdenstraat 45, 7122 CG
10 dec	dhr. G.B.J. Somsen
Varsseveldsestraatweg 103/A, 7122 NS
11 dec	mevr. W.H.G. te Paske-Wildenbeest
Geurdenstraat 13, 7122 CG
11 dec	mevr. W.J. ter Haar-Onnink
Geurdenstraat 22, 7122 CG
11 dec	mevr. H.G. Papiermole-Hallers
Molenstraat 15, 7122 ZW
12 dec	dhr. A.J. Duenk
Bredevoortsestraatweg 76/1, 7121 BK
13 dec	mevr. H.B. Nijman-Bekkers
Servatiusstraat 26, 7121 EN
13 dec	dhr. G.J. Weikamp
Geurdenstraat 21, 7122 CG
14 dec	mevr. D.E. Krajenbrink-Fässler
Ludgerstraat 25/05, 7121 EG
14 dec	mevr. G.H. te Hennepe-Veerbeek
Admiraal de Ruyterstraat 90, 7122 WL
14 dec	mevr. H.A. Graven-Barink
Varsseveldsestraatweg 18/D, 7122 CC
14 dec	mevr. H.J.G. Luijmes-Kalf
Ludgerstraat 19/03, 7121 EG
14 dec	mevr. G.A. Kuijk-ter Heurne
Koeweide 76, 7121 EK
14 dec	mevr. J. van Schepen-Grond
Varsseveldsestraatweg 18/M, 7122 CC
15 dec	mevr. H. Rensink-Rutgers
Boterdijk 2, 7122 PC
15 dec	mevr. G.J. van Eerden-Veerbeek
Manschotplein 55, 7121 BL
15 dec	dhr. D.W. Perebolte
Zuiderlaan 3/A, 7122 AC
15 dec	dhr. E.G. Wamelink
Zuiderkruis 13, 7122 WX
17 dec	mevr. W.G. Hobé-Hoftijzer
Ludgerstraat 18/B, 7121 EM
17 dec	mevr. B.A. Lammers-Salemink
Berkenhovestraat 12/1, 7122 ZZ
17 dec	dhr. G.W. te Hennepe
Saturnus 33, 7122 XP
18 dec	Mevr. W. Prins-Masselink
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
19 dec	dhr. B.C. Somsen
Geurdenstraat 85, 7122 CG
19 dec	mevr. Th.G.J. Nijman-Grievink
Veldweg 6, 7122 KD
19 dec	mevr. J.B. ter Maat-Klijn Hesselink
Ludgerstraat 21/03, 7121 EG
19 dec	mevr. J.G. Aalbers-Huinink
Haermansweijde 32, 7121 WL
19 dec	dhr. Th. Rozema
Hogestraat 6, 7122 BV
19 dec	mevr. E.R. Blanken-Zomer
Dalweg 27, 7122 BB
20 dec	dhr. D.J. Jentink
Manschotplein 27, 7121 BL

ds. Wilma
Onderwaater

bredevoort

Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

De kerstmiddag voor de ouderen in onze wijk
wordt dit jaar gehouden op maandag 17
december in het Kulturhus in Lintelo. Vanaf 14.00
uur is er koffie en thee en om 14.30 uur beginnen
we met de kerstliturgie.

Kerstmiddag Dale
Op vrijdag 14 december wordt de kerstmiddag
voor ouderen van wijkdeel Dale gehouden. Deze
middag wordt weer georganiseerd door de
bezoekmedewerkers. Aan deze kerstviering werken
mee Henk Kremer (orgel) en Jolien Hoftijzer en
Marian van Eerden (zang). Vanaf 14.30 uur bent u
van harte welkom in de Zuiderkerk. We hopen op
een fijne en gezegende middag samen.

Zieken
Na een ziekenhuisopname verblijft mevr. NavisKrieger tijdelijk in Pronsweide. We wensen u sterkte
met het revalideren. Ook de andere gemeenteleden die tijdelijk of voorgoed in een verpleeghuis
verblijven, wensen wij kracht en moed toe.
Met vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

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

Na de pauze zal er een kerstverhaal worden verteld door Lenie van Noort. Aan het einde van de
middag is er koffie en rozijnenbrood en zullen we
rond 17.00 uur de middag afsluiten.
We zien uit naar een fijne middag met elkaar.
bezoekmedewerkers Wijk Lintelo

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

Overleden
Op 29 november is overleden Annet BoomVreeman, Jupiter 47, in de leeftijd van 73 jaar.
Wij wensen haar man Wim, de kinderen en de
kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun grote
gemis en verdriet.
Op 1 december is overleden Leis Hulzink-te Lindert, Stationsstraat 22 in de leeftijd van 65 jaar.
Wij wensen haar man Freek, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun grote verdriet
en gemis.

Ziekenhuis

Opname
Mevr. Hennie Koskamp, Laan van Kobus 2, werd
op 15 november opgenomen in verpleeghuis
Den Es in Varsseveld. Een grote stap die voor alle
betrokkenen veel verdriet met zich meebrengt.
We wensen Hennie, Wim, de kinderen en klein
kinderen Gods kracht en troost toe.

Geboorte
Blij nieuws is er ook. Op 25 oktober werden Tom
en Esther Arentsen-Eppink, Schopperskamp 14,
de trotse ouders van dochter Liza Joann. Op haar
geboortekaartje staat geschreven:
	‘Twee harten, één liefde.
Uit liefde, één hart.
Wat zijn we blij dat jij er bent!’
Wij heten Liza van harte welkom in onze
gemeente en wensen haar, samen met haar
ouders veel geluk en liefde toe.

In het ziekenhuis in Winterswijk verblijft op
moment van schrijven (29 november) Alie RijksHeinen, Andromeda 53. In Pronsweide verblijven
voor revalidatie Jeanne Lubbers-Raab, Karel Doormanstraat 10, en Riek Pennings-Duenk, Jan van
Galenstraat 1.

Wisseling scriba

Netty Hengeveld

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Elly
Aalbers, Hogestraat 61, een tijdje geleden aangegeven op termijn te moeten stoppen met het
bezoekwerk, waarvoor alle begrip. Inmiddels is
Joke Luiten, Hoven 4, bereid gevonden om Elly’s
taak over te nemen. Het betreft de adressen aan
de Hogestraat 2-62 (even) en 11-69 (oneven).
Elly, we willen je hartelijk danken voor je toewijding en inzet in de wijk! En Joke, jou danken we
alvast heel hartelijk voor je toezegging. Gods
zegen voor je nieuwe taak gewenst!

Zieken
Dhr. Bertus Kempink, Willemstraat 23, werd half
november opgenomen in het ziekenhuis in Winterswijk. De verwachting is dat hij eind november
weer thuis zal komen. We wensen Willemien en
Bertus toe dat zij de vertroosting van de Eeuwige
mogen ervaren, zoals dat in onderstaand lied (dat
we ook zongen in de gedachtenisviering in de
Oosterkerk) zo gevoelig beschreven wordt door de
dichter Ad Verhage.
Zoals een arm vertroostend om mij heen,
zo teder ligt uw liefde om mijn leven.
Ben ik soms moe en moederziel alleen
op smalle paden en langs steile wegen
en is mijn hart zo hard gelijk een steen
Gij streelt mij zacht, uw vingers zijn een zegen.
Zoals een arm, een uitgestoken hand,
zoals het licht dat glimlacht in de bomen,
zoals een wolkbreuk boven dorstig land,
zo zijt Gij menigmaal tot mij gekomen,
als ik door nacht en ontij overmand
niets anders zag dan doden in mijn dromen.
Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht
hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen.
Altijd als ik geen morgen meer verwacht
vraagt Gij vandaag het nog met U te wagen.
Mijn God, al moet ik door de langste nacht,
Gij zult mij slapend in uw armen dragen.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

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

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

ds. Riemer Faber

ds. Wim Everts

Voorganger op
9 december 19.00 uur
in de Oosterkerk

Hartelijk dank voor de felicitaties die ik mocht
ontvangen rond mijn verjaardag!

Predikant sinds:

Hendrik Jan Zeldenrijk

(1986-1990)
(1990-1997)
(1997-2002)
(2002-2018)

1990 (emeritaat vanaf januari van dit jaar)

Leeftijd: 66 jaar

Zieken

Op het moment van schrijven ligt in het SKB te
Winterswijk Dien Hoftijzer-Jentink, Frankenstraat
103.
Willemien Grievink-Hoftijzer, Köstersweide 38,
verblijft in Hospice De Lelie te Winterswijk. Niet
met name genoemd, maar ook thuis zijn een
aantal ernstig zieken.
Wij leven mee met onze zieken. Wij wensen
hen alle goeds toe, dat zij zich gedragen voelen
door familie, buren, vrienden, en Gods nabijheid
mogen voelen.

Opgenomen in het SKB: mevr. D.H. te Winkel-ter
Haar, Ludgerstraat 19-07.
Wij leven mee met allen in onze wijk die met
ziekte te maken hebben. Wij denken ook aan hen
die in een zorginstelling verblijven. Wij wensen
hen toe dat zij zich gedragen mogen weten door
Gods nabijheid.

Kerstmiddag

Op 20 december hopen Kees Veenstra en Minke
Veenstra-Westra, Plein Zuid 1a, vijftig jaar
getrouwd te zijn. Zij willen dit vieren in familiekring. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en
nog vele goede en gezegende jaren toegewenst.

De kerstmiddag van onze wijk wordt gehouden op
vrijdag 14 december in gebouw Elim. De middag
begint om 14.30 uur, maar de zaal is open vanaf
14.00 uur. Er is een liturgie samengesteld met
korte Bijbellezingen en declamaties en met mooie
advents- en kerstliederen. Er wordt ook een korte
overdenking gehouden. Na de pauze zorgt Hans
de Vries voor verdere invulling van de middag.
Het thema is dit jaar: Op weg. Alle 70+ gemeenteleden worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Contact

Een hartelijke groet voor u allen!

Jubileum

Ds. Riemer Faber is momenteel met ziekteverlof.
Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere
crisis
situatie kunt u contact opnemen met de
scriba van de wijk IJzerlo (zie hierboven). Hij zal
dan overleggen met de collega’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

Mooiste Bijbelverhaal:

Gemeente(n):

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

Zieken

Gehuwd (hertrouwd in 2016 nadat mijn eerste
vrouw in 2015 plotseling is overleden). Trotse
vader van vier prachtige dochters.

Naam: Dirk Engelage

Noord- en Zuidbroek
Oldebert 		
Schiermonnikoog 		
Drempt en Oldenkeppel

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

Burgerlijke staat:

Wie ben ik?

Per 1 januari 2019 neemt Wim Westerveld, Breukelaarplein 12, afscheid van onze wijk als scriba.
We danken Wim zeer voor de plezierige en goede
manier waarop hij dit werk vele jaren heeft
gedaan. We zijn blij dat Jorieke van LochemNavis, Hogestraat 63, bereid is gevonden om
Wim als scriba van onze wijk op te volgen.
Jorieke zal worden bevestigd als ouderling in de
morgendienst op 16 december in de Oude Helenakerk. In deze dienst zal ook Janette Postma-Brethouwer worden bevestigd als diaken.

Hartelijke groet,

Een groet in verbondenheid,

Wijk Haart-Heurne

Bezoekmedewerkers

Kerstmiddag in het Kulturhus in Lintelo

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

Wijk IJzerlo

Een lastig te beantwoorden vraag, omdat er
zoveel verhalen zijn die voor mij betekenis hebben
gekregen in de loop van mijn werk en leven.
Maar om er twee te noemen: Genesis 1 en Lucas
10 vanaf vers 25. Het eerste verhaal raakt me als
het verhaal over een God die zich ontfermt over
een wereld in chaos, en vol liefde en passie die
chaos herschept tot leefbare wereld, land van
(samen)leven in vrede. Beelden van het ‘koninkrijk Gods’ spelen hierin voor mij een belangrijke
rol, als hoopvol tegenbeeld voor de bestaande
werkelijkheid.

Wim Everts

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

Het tweede, overbekende verhaal van de barmhartige Samaritaan volgt op een indringende
vraag; hoe kun je leven in de Geest van die God.
Het gaat er om elkaar te herkennen als medemens, over vijandbeelden en verdeeldheid heen.
Al die beeldvorming speelt in de echte ontmoeting van mens tot mens geen rol meer. Daar
herken je in elkaar de kwetsbaarheid en afhankelijkheid. En daar gaat het volgens dit verhaal om!
Beide verhalen en noties hangen voor mij nauw
met elkaar samen.

Mooiste lied:
Ook dat zijn er inmiddels vele, zowel kerkelijke liederen als uit de blues, rock, country en popmuziek.
Maar een lied dat me telkens weer ontroert en
waarin ik Gods grenzeloze liefde hoor, is een lied
van Huub Oosterhuis (veel van zijn liederen zijn
me lief): ‘Ken je mij, wie ken je dan ...’
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Geleuf ’t noo maor!

In memoriam
Anna Gesina
Tichelman-te Brinke

Hendrika
Obbink-Wensink

~ Annie ~

~ Riek ~

geboren
5 september 1933
overleden
4 november 2018

geboren
27 mei 1928
overleden
12 november 2018

Annie te Brinke werd in 1933 geboren op
boerderij ‘de Pol’ in Barlo. In 1941 verhuisde
het gezin naar de Aaltenseweg 111, waar ze
verder opgroeide. Jarenlang hielp ze mee in
het boeren
bedrijf van haar ouders en daarnaast werkte ze op diverse adressen in de
huishouding.
In 1957 ontmoette ze Jan Tichelman uit
Almen, die een dienstkameraad van haar broer
was. Annie en Jan kregen verkering en op 26
augustus 1966 gaven zij elkaar hun ja-woord.
Ze gingen wonen in Aalten aan de Meiberg
in een woning die Jan grotendeels zelf had
gebouwd.
Jan was kostwinner en Annie regelde de huishouding en de administratie en zorgde dat
thuis alles op rolletjes liep. Ook had zij de zorg
voor haar ouders, die bij hen op de Meiberg
waren komen wonen.
Een bijzondere band had Annie met de drie
zonen van haar broer, omdat zij hen als inwonende tante de eerste jaren van dichtbij had
zien opgroeien. Voor hen was tante Annie als
een tweede moeder. Ook nadat Annie was
getrouwd behield zij een goede band met haar
neven en dat goede contact is altijd blijven
bestaan.
Annie en Jan hadden het goed samen.
In 2015 veranderde hun leven ingrijpend. Annie
kreeg een ernstige beroerte. Die eerste dagen
in het ziekenhuis was haar situatie kritiek, maar
ze kwam er doorheen. Annie werd echter niet
meer de Annie van voorheen, ze moest verder
leven met de gevolgen van haar ziekte. Ze werd
afhankelijk van een rolstoel en heel moeilijk was
dat ze nooit meer verbaal heeft kunnen communiceren. Omdat ze veel hulp en zorg nodig
had, kon ze niet meer thuis wonen en kreeg ze
een kamer in de Molenberg te Groenlo, waar ze
de zorg en begeleiding kreeg die ze nodig had.
Trouw en vol liefde bleef haar man haar in de
afgelopen jaren terzijde staan.
Het geloof betekende veel voor Annie en de
betrokkenheid met de kerk was voor haar
belangrijk. Toen Annie nog gezond was, had zij
al nagedacht over haar afscheid en haar wensen
op papier gezet. Toen wij op vrijdag 9 november
afscheid van haar namen, hebben wij dan ook
liederen gezongen die zij mooi vond en geluisterd naar het paasverhaal, waarin de woorden
‘weest niet bevreesd’ staan te lezen. Het was de
tekst waarmee Annie belijdenis heeft gedaan.
In het geloof dat Annie voorgoed opgenomen
is in het huis van haar hemelse Vader hebben
wij haar herdacht en haar in het graf ter ruste
gelegd.
ds. Wilma Onderwaater

Op 27 mei 1928 werd Hendrika (Riek) Wensink op
boerderij de Bijvanck op de Haart geboren. De een na
laatste in een rij van negen kinderen. Op jonge leeftijd
verloor ze al haar moeder, hetgeen haar zeker gevormd
heeft. In 1950 ontmoette ze na een toneelavond Henk
Obbink en dit bleek het begin van uiteindelijk 68 jaar
samen. In 1956 trok Riek in op ‘t Slaa in de Heurne en
in hetzelfde jaar werd ze voor de eerste keer moeder.
In de daaropvolgende jaren breidde het gezin zich uit
tot vier dochters en twee zoons, waarop Riek maar wat
trots was.
Met zo’n groot gezin en een boerderij was het uiteraard flink aanpakken, maar dat kon Riek goed. Ze was
de spil in het gezin en hield alles draaiende als haar
echtgenoot er niet kon zijn door verplichtingen buitenshuis. Maar ze ging er ook graag op uit. Naast toneelspelen had ze veel verschillende taken voor de kerk
en de Plattelandsvrouwen. Via de laatste organisatie
mocht ze Koningin Beatrix verwelkomen tijdens haar
bezoek aan Aalten. Een hele eer voor haar en ze heeft
tot op het laatst een bijzondere interesse gehad in het
koningshuis. Riek hield van gezelligheid en lette ook op
de medemens. Regelmatig bezocht ze mensen met een
bosje bloemen van eigen land. Thuis kwam er ook veel
visite, niet in het minst vanuit de eigen grote familie.
Iedereen was welkom aan de keukentafel op ’t Slaa
voor koffie met wat lekkers uit eigen oven.
Stilte en afleiding zocht ze in de natuur en ze kon volop
genieten van alles wat groeide en bloeide. Was altijd
druk in de weer in haar eigen grote tuin en ‘hofland’,
waar de lekkerste groenten verbouwd werden. Toen op
latere leeftijd de kinderen het huis uit waren, kwamen
er meer mogelijkheden tot reizen. Ze genoot van haar
reizen naar Indonesie en Israël. Maar ook op safari in
Malawi en verder naar o.a. Canada, Rusland, Californië
en Mexico. Bijna jaarlijks gingen ze samen in de winter
naar de Canarische eilanden.
Terug in Aalten speelde ze het liefst wel drie keer in
de week het kaartspel pandoeren. Verder was ze een
moderne oma die graag bij de tijd wilde blijven. Op
haar 50e op Engelse les, op haar 60e computerles en
opnieuw afdansen bij Vieberink en op haar 80e actief
op haar mobieltje in contact met haar kleinkinderen.
Een gouden en later zelfs diamanten 60-jarig huwelijksfeest werden in dankbaarheid gevierd, samen met
de kleinkinderen en achterkleinkinderen en een grote
groep genodigden.
Na een herseninfarct vier jaar geleden is Riek met
ontzettend veel toewijding dagelijks verzorgd door
vader en meerdere dochters en schoondochter, ondersteund door de thuiszorg van Sensire. Ze probeerde
altijd zoveel mogelijk mee te werken tijdens de verzorging, met bijna altijd een vriendelijke glimlach of een
duimpje omhoog. ‘Tel uw zegeningen’ was haar devies
en zo zullen we haar blijven herinneren als de dankbare, zorgzame en energieke vrouw, (schoon)moeder,
oma en overgrootoma die ze was. Ze leeft nu verder in
ons hart.
de familie

Engelen

(deel 2)
Tekst: Jehan Hofti-jzer

Ik gao wieter waor ik in het KerkVenster
van 9 november ebleven bunne.

De liefde
van de Heer
De liefde van God onze Heer
Is oneindig groot en niet te meten
Hij zal ons dan ook nooit vergeten
En zorgt voor ons, elke dag weer.
Zijn liefde gaat ons verstand te boven
Hij heeft Zijn eigen zoon gegeven
Opdat wij met Hem zouden leven
Zijn grote liefde is haast niet te geloven.
Toch is zeker: Zijn liefde blijft bestaan
Ook al gaan wij vaak verkeerde wegen
God de Heer blijft ons in alles genegen
Hij zal ons steeds in liefde gadeslaan,
Wonderlijk, die liefde van de Heer
We mogen in geloof op Hem bouwen
En ons leven aan Hem toevertrouwen
Hij blijft ons nabij, keer op keer.
Fedde Nicolai

Bron: www.gedichtensite.nl

Mien schoonmoder bleef met vief nog thuus
wonende kinder achter. De jongsten, Jan, was 11
jaor. Hoo mos dat noo wieter? Henk, den oldsten
zönne was knecht bi-j timmerman Blekkink, maor
den mos nog 18 worden.
Eigenlek, a’j ’t good beschouwen was ik ’t den
in dat gat mos springen. Ik was d’r jo net klaor
veur. En zo is ’t egaone. ‘k Heb miene bane bi-j
annemmer Klein Poelhuus in Wenters op-ezegd
en bun veur mi-jzelf begonnen. Eerst warken ik
allene, ZZP-er zeg maor, maor nao een jaor kon
ik de opdrachten dee ik kreeg neet meer allene
an. ‘t Was in augustus ’58 dat ik Gerrit Jentink
van ’t Leeland uut Balle evraogd hebbe mi-j te
kommen helpen.
Gerrit was een heel biezonder mense. Wi-j
begreppen mekare zonder wat te zeggen, bi-j
wieze van spraeken. Hee kwam met ‘n tiene veur
praktijk van schole af. Hee is dri-j jaor bi-j ons
ewest. De eerste twee jaor ging e naor de aovendschole V.M.T.O. ’t Zelfde as wat ik edaone had.
Hee deed examen en slagen met glans. ‘Wat
gao’j noo doon?’ vroog ik. ‘Ik gao leraar worden,’
zei e, heel dreuge. Dat heb ik ok altied ewild,
zei ik, maor daor zal wal nooit meer wat van
kommen. ‘Waorumme neet?’ zei Gerrit, ‘dat kan
nog best. I-j bunt jo nog maor 27. Lao’w d’r met
mekaar hen gaon. Kom ik ‘s avons bi-j ow huuswark maken!’
Ik had de olde ambitie al helemaol uut mien
heufd ezat, maor dee begon noo weer de kop
op te staeken. ‘k Heb mi-j umme laoten praoten
en samen bu’w an de dee cursus in D
 aeventer
begonnen.
Vief jaor later dee ik examen en zakken veur ’t
schriftelek, maor slagen veur ’t praktijkgedeelte.
Dat praktijkexamen was ok in Daeventer in de
ambachtschole. Umdat wi-j de warkplaatse

Als …
Als het duister wordt om ons heen
Zoeken we naar het licht
Vaak voelen we ons dan alleen
Verlangen naar een vriendelijk gezicht.
Als het koud wordt en guur
Zoeken we naar warmte en gezelligheid
Rondom het knappend haardvuur
In alle rust en geborgenheid.
Als we verkeren in angst en nood
Dan hopen we op Gods helpende hand
Die ons redden zal uit de nood
Wanneer het ergste ons overmand.
Heer, U bent dan ook in ons leven
En legt Uw armen om ons heen
U wilt ons troost en bijstand geven
U blijft bij ons en laat ons niet alleen
Fedde Nicolai

neudeg hadden, kon dat allene maor in de grote
vakantie.
In vief dage mosten wi-j een viefheukeg kozientjen maken, waorvan de stielen 15 graden edraejd
wazzen. In dat kozientjen een passend raemken.
Alles met handgereedschap, dus zonder gebroek
te maken van machines.
Toen ik een paar dage an de gange wazze, kwam
de heer Van den Oever – ik heb ‘m al eerder
eneumd – naor mi-j too. Hee zat in de examencommissie en kennen mi-j nog van vrogger.
’t Was ondertussen negentien jaor gelaene da’w
mekare veur de eerste kere zaggen. Hee knuppen
een praotjen met mi-j an; vroog hoo ’t met mi-j
ging en metene d’r achteran of ik zin hadde
um bi-j ‘m in Aalten op ziene schole te kommen
warken.
Hee was in 1950, 15 jaor gelaene, as directeur
van de toen opgerichte ambachtschole in Aalten
beneumd. ‘t Ovverveel mi-j neet helemaol as een
donderslag bi-j heldern hemel, want ik had al ne
advertentie elaezene waorin een timmerleraar
worden evraogd. Ik had daor neet op eschrevene want ’t was maor veur 20 uur, ne halve
baan dus. Daor konne wi-j, onderstussen met ons
zessen, dacht ik, neet van laeven. Trouwens, dan
zo’k mien klantenwark ok gedeeltelek an motten
hollen en dee combinatie zag ik neet zitten.
Meneer Van den Oever kon daor inkommen en
begrep mi-j helemaol.
Een of twee dage later, ik wet ’t neet meer
precies, kwam e opni-j naor mi-j too. Ik had mien
kozientjen met ’t raemken zowat klaor. Hee sprok
mi-j opni-j an. Hee had de veuregen aovend de
ni-je anmeldingen nog ‘s bekekken en waorschienlek kwammen d’r genog jongens – deerns
deden ton nog neet met – veur vier eerste klassen.
Dat zol heel biezunder wezzen, vier eerste klassen.
Dat was nog nooit veur-ekommene in de vieftien jaor dat de schole beston. Dree was tot noo

too ’t meeste. ‘Als er vier eerste klassen komen,
en daar lijkt het sterk op,’ zo vervolgde directeur
Van den Oever, ‘kan ik je een volle weektaak van
34 uur aanbieden.’
Hee zag metene an mien gezichte da’k daor wal
veur veulen, want hee sloog metene spiekers met
köppe. ‘Kom vanavond na het eten, en nadat je
je zweet van vandaag hebt weggespoeld, even bij
me langs, dan kunnen we bij een kop koffie rustig
bespreken hoe we het allemaal gaan invullen.’
Ik hebbe zien anbod met beide handen an-epakt
en 27 jaor met völle plezeer ewarkt op de Chr.
Technische School in Aalten.
En noo kump ‘t: Waorumme vertel ik ow dit
verhaal? Een verhaal dat zich in 59 jaor hef afespöld. Ik vinne, ik denke, mi-j duch dat ‘r in al dee
jaorn momenten bunt ewest, dee op z’n minst,
onbegriepelek bezunder, wonderlek wazzen.
Ik zal ow een paar neumen.
1e: Um te beginnen de foute in ’t trouwbeuksken.
Kek d’r misschien ne engel met ovver de
scholder van den ambtenaar van de burgerlijke stand den d’r veur zorgen da’k ovver 13
jaor 14 zol waen?
2e: Ton mien schoonvader stierf was ik net klaor
um de zaak ovver te nemmen.
3e: 
Den eersten en den enegen warknemmer
was den besten uut de klasse en den enegen
van den jaorgang den leraar is ewordene.
Zonder ’m had ik de studie in Daeventer nooit
op-evat.
4e: In 1965 was ’t veur de eerste kere dat ‘r vier
klassen begonnen. Zodoende kreg ik meteen
een volle baan an-ebaoden en ik hoven neet
te verhuzen.
Tenslotte: Heb ik ooit een engel ezene? … Toch
geleuf ik dat d’r iets of Ene is, wel miene loopbaan, mien laeven leidt en waor neudeg bi-jstuurt
en dat göf een vertrouwd geveul.
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ochtendgloren
het duister verdwijnt
strepen
in de lucht
kleurenpracht
lichtstralen
grillige wolken
nieuwe dag

Riek Aalbers-Hiddink

Oproep voor pianoles

Generale Synode vergaderde over ‘homohuwelijk’

Sinds enkele maanden ben ik
‘taalmaatje’ van een Eritrese
jongen. Hij heet Teame en is
26 jaar. Hij woont in Aalten.
Behalve de Nederlandse
taal wil hij ook graag leren
pianospelen. Is er onder de
KerkVensterlezers
iemand
die hem op vrijwillige basis
kan helpen, bel mij dan even.
Mijn telefoonnummer is
0543-451495.

Pastorale brief van de scriba van de synode
Zusters en broeders,

Met vriendelijke groet,
Jan Ebbers,
Markerinkdijk 24

Kerstgebed vanuit de diepte
Als ik moe van mijn tranen
bedrukt zit terneer
en mijn roepen en vragen
keert tot mij weer
vanaf een koperen hemel
dichtgetrokken en ver
mag ik dan vragen:
“zend mij een Ster?”

Een Ster die in mijn hart
weer een vonkje ontsteekt
hoe klein, ‘k zal het koesteren,
nu mij alles ontbreekt
vul mij met Uw Liefde
ja, steek mij maar aan,
zodat ik verlicht
mijn weg weer kan gaan.

Bron: Jolanda Holleman-Kropff - www.gedichtensite.nl

Dorcaswinkel Aalten viert haar
5-jarig bestaan op 15 december
Dorcas.nl bestaat nu 38 jaar en streeft ernaar
dat kwetsbare mensen en gemeenschappen
tot hun recht komen, gesteund worden en een
bestaan op kunnen bouwen. Er zijn omstandigheden in de wereld waar mensen het slachtoffer
van zijn. Of het nu gaat om oorlog, natuurgeweld, epidemie of een ingestorte economie. Elk
mens is het waard om gezien, gehoord en waar
nodig geholpen te worden. Op 15 december aanstaande viert D
 orcaswinkel Aalten haar vijfjarig
bestaan en wordt dat feestelijk gevierd.
Dit gebeurt onder het genot van een hapje en
een drankje op de eigen locatie, met uitbreiding
door middel van een tent, zodat we extra ruimte
creëren en diverse activiteiten kunnen organiseren zoals een grandioze modeshow, een heuse
veiling met vooraf kijkdagen, de Rainbow-band
en zang van Leonne en Heidi Gussinklo.
Kortom, het belooft een heel gezellige dag te
worden. Dit organiseren wij voor de meest kwetsbaren onder ons. Wij zijn dankbaar dat we de
afgelopen vijf jaar resultaat gezien hebben van
onze projecten en dat we mensenlevens hebben
zien veranderen. Ons motto is en blijft:

‘Samen in actie voor de allerarmsten!’
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Het is u vast niet ontgaan dat de Generale
Synode donderdag en vrijdag jl., 15 en 16
november, bijeen is geweest. Dit was de laatste
vergadering met afgevaardigden uit de (voormalige) 74 classes. Vanaf volgend jaar vaardigen de
elf nieuw gevormde classes elk vijf ambtsdragers
af.
Tijdens deze laatste ‘grote’ generale synode is
veel aan de orde geweest. Op protestantsekerk.
nl vindt u enkele verslagen. De afgevaardigden
zullen via de classes ongetwijfeld hun impressies
met u delen.
Voor één onderwerp vraag ik uw bijzondere
aandacht, nl. de bespreking van ‘huwelijk en
levensverbintenis’, ofwel een mogelijke wijziging
van de tekst van ordinantie 5-3 ‘Het huwelijk’ en
ordinantie 5-4 ‘Andere levensverbintenissen’. In
2016 hebben enkele classes en diverse synodeleden om deze tekstwijziging gevraagd.
Vorig jaar november vond de eerste bespreking
van dit verzoek plaats. Twee leden van onze kerk
deelden toen wat het voor hen betekent om
homoseksueel te zijn. De één levend als single,
de ander gehuwd met iemand van hetzelfde
geslacht. De twee verhalen en de bespreking die
hierop volgde maakten grote indruk op de leden
van de synode. Het moderamen had voor deze
inbreng gekozen vanuit de overtuiging dat het de
kerk op dit moment niet is gegeven om tot een
betere tekst te komen en dat het daarom des te
meer aankomt op het delen van deze persoonlijke verhalen in een open gesprek over gender,
seksualiteit en huwelijk. Gezien de emotionele
sfeer in de synode besloot het moderamen op
dat moment niet te spreken over mogelijke tekstwijzigingen van de kerkorde. Als scriba heb ik de
bespreking toen afgesloten met het statement:
In de Protestantse Kerk gaat het om inclusief
kerk-zijn.

persoonlijke - diverse! - levensverhalen, ervaringen
en standpunten gedeeld, gehoord en gedragen
kunnen worden, is kostbaar.
De synodevergadering werd geopend met de
viering van het Heilig Avondmaal. Voorafgaand
aan onze bespreking hebben we allereerst brood
en wijn gedeeld ‘aan de ene tafel’ (zie statement
november 2017). Het gesprek over ‘huwelijk
en levensverbintenis’ werd een gesprek tussen
‘zussen en broers’, tussen mensen (ambtsdragers!) die door God aan elkaar zijn gegeven, als
leden van het ene lichaam van Christus.
Het moderamen stelt voor, in lijn met de bespreking van november 2017, om de tekst van de
ordinantie niet te wijzigen. Niet omdat deze tekst
‘heilig’ is, maar omdat een wijziging van de tekst
met de daarbij horende consideratieronde in de
kerk zeer waarschijnlijk leidt tot verscherping van
standpunten. Een verscherping die de ruimte in
gemeenten voor een goed gesprek over gender,
seksualiteit en huwelijk belemmert. Een debat
over posities, formuleringen en standpunten
beschadigt snel mensen, en beperkt de openheid
en ruimte voor een existentieel gesprek. De uitslag van de stemming in de synode illustreert hoe
verdeeld onze kerk in dezen is, en hoe de verhoudingen, grosso modo, liggen.

Delend aan de ene tafel, waar ieder ervan leeft
dat God ‘beide zonen’ (zie de gelijkenis van de
verloren zoon uit Lucas 15) ziet, uit liefde, homo’s
én hetero’s, alsook degenen die innerlijk geen
ruimte vinden voor de inzegening van een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht.
Het is de uitdaging voor het moderamen, voor de
synode, om dit kerkordelijk te verwoorden.
Hierbij is toegezegd dat het moderamen binnen
een jaar aan de synode concrete voorstellen zal
voorleggen.
Het rapport ‘Huwelijk en levensverbintenis’ (LWK
18-07) lag donderdagavond 15 november ter
bespreking voor. Zowel dit rapport als de voorstellen waren door het moderamen voorbereid
in gesprek met tien synodeleden. De gesprekken
waarin we tot het rapport en de voorstellen
groeiden, waren kostbaar. Er groeide openheid
en vertrouwen om, met alle onderlinge verschillen, persoonlijke ervaringen en overtuigingen
te delen. We kwamen niet tot één standpunt,
wel tot een gezamenlijk gedragen rapport met
besluitvoorstellen, met respect en ruimte voor
ieders persoonlijke keuze. ‘Wat zou het mooi zijn
als we op de synode ook zo met elkaar in gesprek
kunnen gaan’, zo was het gevoelen tijdens de
voorbesprekingen. Een goed gesprek, waarin 

En expliciet uit te spreken dat:
1. de tekst van ordinantie 5-3 en 5-4 een modus
vivendi-tekst is. Ze spreekt geen waardeoordeel
uit over seksuele geaardheid van haar leden
noch over hun persoonlijke keuze als het gaat
over huwelijk of andere levensverbintenis.
De synode spreekt hiermee expliciet uit wat
impliciet in de tekst van ordinantie 5-3 en 5-4
staat. Het gaat hier niet om een
waardeoordeel, maar om een regel hoe met
diversiteit om te gaan;
2. elke (wijk)gemeente en (wijk)kerkenraad zelf
bepaalt of naast het huwelijk tussen man en
vrouw ook dat tussen twee mensen van
hetzelfde geslacht (in)gezegend kunnen
worden;
3. het aan een lokale gemeente is of men kiest
voor de term inzegenen of zegenen.
De voorkeur van het moderamen ligt bij
zegenen. Er is geen liturgisch verschil tussen het
(in)zegenen van een huwelijk van een man en
een vrouw of van twee mensen van hetzelfde
geslacht;.
4. (wijk)gemeenten worden aangespoord de
veilige ruimte in de gemeente te koesteren en
te vergroten zodat het gesprek over gender,
seksualiteit en zegen gevoerd kan worden.

Om toch in gezamenlijkheid een stap verder te
komen, stelt het moderamen de synode voor te
besluiten:
a. In de kerk van Christus is ieder mensenkind van
harte welkom en mag zich veilig voelen: we zijn
allen geroepen elkaar vanuit de liefde van God
te aanvaarden.
b. De kerk is geroepen tot zegenen: een mens in
zijn/haar levensverbintenis te stellen ‘coram
Deo’, onder de belofte en roeping van Gods
bewaring, genade en vrede.

Met een stemverhouding van 44 voor en
29 tegen heeft de synode dit voorstel aanvaard.
Voor synodeleden en velen in onze kerk die
hoopten dat de bespreking zou leiden tot een
aanpassing van de tekst van de ordinantie
waardoor elk onderscheid tussen het huwelijk
van man en vrouw en van mensen van hetzelfde
geslacht verdwijnt, is de uitslag teleurstellend en
pijnlijk. Anderen die geen ruimte vinden voor het
(in)zegenen van een huwelijk van mensen van
hetzelfde geslacht zijn bezorgd over de toegevoegde uitspraak van de synode.
Ter afronding van de bespreking heb ik opgemerkt dat de uitslag allereerst duidelijk maakt
dat we als kerk in dezen diep verdeeld zijn, dat
het gesprek goed was, en dat de uitslag van
de stemming geen winnaars of verliezers heeft
opgeleverd maar onze grote verdeeldheid illustreert. Diversiteit is niet alleen mooi, soms is ze
ook heel pijnlijk. De uitslag onderstreept dat
standpunten ons verdelen. We zijn daarom des te
meer geroepen om zorg te dragen voor een veilig
klimaat binnen gemeenten waarin het gesprek
over gender, seksualiteit en zegen in alle openheid gevoerd kan worden. Een gesprek dat ruimte
biedt aan mensen van hetzelfde geslacht die
verlangen naar de zegen van God, persoonlijk en
samen, én aan mensen die innerlijk geen ruimte
vinden voor de (in)zegening van een huwelijk
tussen mensen van hetzelfde geslacht om zich uit
te spreken en zich door God aanvaard en geliefd
te weten. Vanuit het besef dat we ‘als zussen
en broers’ aan elkaar gegeven zijn als leden van
het ene lichaam van Christus, en dat we allen
geroepen zijn te leven onder en vanuit de zegen
van God, coram Deo.
Van harte hoop ik dat u in uw gemeente de optimale ruimte voor dit goede gesprek zoekt, zodat
persoonlijke verhalen kunnen worden gedeeld en
u samen ervaart wat het betekent te leven onder
de zegen van God. Laten we elkaar in gebed
dragen. Juist ook hen die een andere keuze
maken dan u en zich binnen uw wijkgemeente
niet geaccepteerd voelen.
Immers: ‘Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt,
lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle
andere in die vreugde‘ (1 Korintiërs 12:26).
Met broederlijke groet,
ds. R. de Reuver
scriba generale synode
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Laatste mogelijkheid
mooiste kerstlied
KerkVenster zal in het volgende nummer (kerstnummer) de kerstliederen plaatsen die velen na
onze oproep instuurden. Ook de herinneringen die
u aan zo’n lied heeft worden geplaatst.
Als u nog geen ‘mooiste kerstlied’ heeft ingestuurd dan kan dat nog tot a.s. maandag 10
december 12.00 uur.
U kunt uw keuze op het briefje zetten dat u bij
het vorige KerkVenster kreeg, of op een eigen
briefje, en het in de doos deponeren die bij elke
uitgang van de dienstdoende kerken staat.
U mag het briefje ook op Kerkstraat 2 in Aalten
(kantoor van KerkVenster) in de brievenbus doen.
of ons mailen: coordinator@kerkvenster.nl.

Petrus 4 – Kersteditie
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DOE MEE!

DOE MEE!

Wilt u Petrus altijd gratis lezen?
Ga dan naar www.petrusmagazine.nl en geef
u op. Het blad verschijnt vier keer per jaar en is
geheel gratis.

DOE MEE!

Kerst-Top 10

Afgelopen zondag begon de kerstcampagne ‘Geef licht’ van Kerk in Actie.

Bron: Kerkinactie.nl

Speciaal voor deze campagne schreef zanger Stef Bos het lied ‘Geef licht’.
‘Juist mensen die in het duister zitten, laten je zien waar je het licht kunt vinden.’

We zouden het ook mooi vinden als u vermeldt
waarom u het gekozen kerstlied het mooist of
meest bijzonder vindt, dan maken we er samen
een prachtig kerstnummer van.
Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

redactie KerkVenster

Misschien ken je ons nog van de nieuwsbrieven, maar ‘Zin in het
gezin’ is nu ook te vinden op facebook. Een online community
voor christelijk geloof en gezin in de Achterhoek. De plaats voor
(geloofs)ervaringen, ideeën en uitdagingen.
Het eerste thema is advent en Kerst en we proberen jullie via
deze facebookpagina op de hoogte te houden van wat er allemaal te doen is rond Kerst voor jongeren kinderen en hun
ouders. Ook zal er vanaf eerste advent tot aan Kerst elke dag een
korte tekst, tip of activiteit gepost worden als een soort advents
kalender, om zo samen met je gezin toe te leven naar Kerst.

Burgemeester Stapelkamp ontving
een aantal burgemeesters uit
Deurne, Rucphen, Best,
Beesel en Skarsterlân in
de gemeente Aalten.
Met trots liet hij o.a. de
Oude Helenakerk zien.
Men was zeer onder
de indruk.

De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde:
dat staat centraal in Petrus, het nieuwe magazine
van de Protestantse Kerk. In dit tijdschrift leest u
hoe samen kerk zijn mensen troost, hoop en zin
geeft. Hoe nieuwe initiatieven in de kerk voor
nieuw elan zorgen. Hoe de wereldwijde kerk overal
hulp biedt aan mensen in nood. Met o.a. een
interview met Joke Verweerd. Hoe rauw verdriet
kan zijn, leerde deze schrijfster toen ze haar man
verloor. Ze schreef Troostpleister, een boek over
haar eigen verdriet. Maar ook over veerkracht,
want ze wil het hoofd boven water houden.
De nieuwe Petrus 4 ligt in elke kerk van de Protestantse Gemeente Aalten en Bredevoort op de
boeken/infomatietafel. U kunt hem ook bestellen
via onze webshop: www.kerkvensterwebshop.nl.
Het blad wordt u dan gratis thuisbezorgd in
Aalten, Bredevoort en de buurtschappen.

DOE MEE!

Stef Bos schrijft lied voor kerstcampagne ‘Geef licht’

Geef licht
Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Stef Bos woont en werkt zes maanden per jaar in
Zuid-Afrika. Zijn vrouw is Zuid-Afrikaanse, zijn drie
kinderen zijn er geboren. ‘In de jaren ‘90 kwam
ik bij toeval in Zuid-Afrika terecht. Ik woonde
in België, was net klaar met de toneelschool en
raakte bevriend met een aantal leden van de
anti-apartheidsbeweging, waaronder muzikanten.
Zij nodigden me uit om samen in Zuid-Afrika een
lied op te nemen. Vanaf dat eerste bezoek heeft
het land mij niet meer losgelaten.’
Inmiddels woont Stef Bos een groot deel van het
jaar met zijn gezin in Kaapstad. Hij geniet van de
stad, maar ziet ook dagelijks de harde werkelijkheid waar veel kinderen onder lijden. ‘We wonen
bewust tussen de mensen, niet in een ommuurde
compound. Als ik ‘s morgens mijn kinderen naar
school breng, lopen we langs kinderen die op
straat leven. Ik liep eens met een van mijn kinderen langs een man die op straat lag te slapen.
Mijn zoon vroeg: ‘Waarom slaapt die meneer
daar?’ Op de terugweg was de man wakker en
zei ik tegen mijn zoon: ‘Vraag het hem maar.’
De man vertelde zijn levensverhaal, dat was zo
ontroerend.
Het lied ‘Ek en mijn bottel’ gaat over hem. Ik
praat met mijn kinderen over wat we zien en wil
hen meegeven dat iedereen mens is met een
eigen verhaal. Ik heb eens een jongen van veertien in de gevangenis opgezocht die bij ons had
ingebroken. Ik wilde weten of hij wist waar onze
laptops en harddisks waren gebleven. Maar toen
ik hem in de ogen keek, raakten we in gesprek.
Je ontdekt dan in wat voor een context zo’n kind
is opgegroeid. We maakten echt contact. Mijn
laptop heb ik er niet mee teruggekregen en dat is
niet erg: het contact dat ik met hem had was veel
wezenlijker en dat raakte me diep.’

Juist zij leren mij delen
Stef Bos vertelt dat hij veel leert van mensen aan
de rand van de Zuid-Afrikaanse samenleving.
‘Ik zat eens in een kerkje in Kaapstad waar enorm
vurig werd gezongen. Later ontdekte ik dat ik
tussen de daklozen zat. Dat was voor mij een les
in nederigheid. Ik had het niet in de gaten, want
zij waren zo blij en dankbaar. Juist mensen die in
het duister zitten, laten je zien waar je het licht
kunt vinden. Juist zij leren mij delen. Met mijn
liedjes wil ik deze mensen een stem geven, hun
verhalen vertellen. Ik ben niet zo’n doener. Ik heb
heel veel respect voor mensen die zich inzetten
voor een ander, bijvoorbeeld diakenen of mensen
die het werk van Kerk in Actie steunen. Ik noem
deze mensen wel eens de zwijgende meerderheid.
Zij zitten niet op Twitter of Facebook om hun gal
te spuien en ontevredenheid te etaleren. Nee, zij
voelen zich betrokken bij anderen die het minder
hebben, komen in actie of geven een gift. Ik zou
hen zo graag willen laten zien dat het plantje dat
zij in Nederland zaaien, in Zuid-Afrika uitgroeit tot
een bloem. Ik zou hen in de ogen van een kind
willen laten kijken, zodat ze zien dat hun bewogenheid en steun zo enorm veel betekenen in het
leven van een kind ver weg. Wat zij doen is echt
fantastisch!’
Lees het uitgebreide verhaal van Stef Bos in het
gratis Kerk in Actie Magazine dat vorige week
verscheen. Speciaal voor de kerstcampagne van
Kerk in Actie schreef Stef Bos het lied ‘Geef licht’.
Het lied is bijgaand afgedrukt en is te beluisteren
in het videoblok op de website van KerkVenster.

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien
Geef licht
Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht
Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
Maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen
En Hij geeft licht
Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.
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Verenigingen

Adventswijding 2018

Passage Zuiderkerk,
dinsdag 11 december om 20.00 uur.
Op die avond hebben we de kerstviering.
Deze viering wordt verzorgd door dames
uit het dorp.
het bestuur

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.

U bent van harte welkom!
Waar:
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 te Aalten
Wanneer: zondag 16 december
Hoe laat: 	om 19.00 uur, en de zaal is open om 18.30 uur

Wat kost het?
De toegang is gratis, na afloop is er een deurcollecte.

Heeft u de toeten al klaar?
De nieuwjaarstoeten van Mukwano: Wie kent ze niet? Al jaren lang een begrip in Aalten en omstreken!
Ook dit jaar doen wij ons best om met Oud en Nieuw weer een mooie ‘toete’ aan te bieden. Met
deze toete maakt u uw neefjes, nichtjes en buurtkinderen blij, maar is ook ons ontwikkelingswerk
in Oeganda gesteund. Ook de babytoete is dit jaar weer van de partij: een speciale zak gevuld met
lekkers en wat leuks voor de kleinsten tot 2 jaar.

• Via internet op het online-bestelformulier op
www.mukwano.nl (de makkelijkste manier!)
• Telefonisch bij Mirjam Klumpenhouwer,
tel. 06-13671192. De voicemail inspreken
of een berichtje sturen is ook mogelijk.
• Via de post door een briefje te sturen naar
Emma Roelofsen, Eligiusstraat 13, 7121 EA
te Aalten. Schrijf op dit briefje uw naam, adres
en telefoonnummer. Vermeld ook het aantal
toeten en welke soort u wilt bestellen.

De deadline voor het bestellen
is 26 december 2018.

In de gewone toete kiezen we dit jaar voor meer
snoep met natuurlijke kleur- en grondstoffen. Dit
betekent minder heftige snoepjes qua suiker
gehalte en kleuren. Dit naar aanleiding van de
resultaten van de vragenlijst die we vorig jaar uitgezet hebben.

Ophalen van de toeten kan op 28 of 29 december
tussen 18.30 en 19.30 uur bij de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64.
De toeten zullen bij afhaling contant of via pin
met u worden afgerekend.
Als het afhalen voor u problemen oplevert, kunt
u contact opnemen met Mirjam Klumpenhouwer.
Dan wordt er naar een oplossing gezocht.
Stichting Mukwano Oeganda kijkt uit naar uw
bestelling en wenst u prettige feestdagen!
Stichting Mukwano Oeganda
Emma Roelofsen-van Eerden, Paulien Sikking,
HarmJan Westerveld en Mirjam Klumpenhouwer

COLOFON

Passage

Op zondag 16 december organiseren de Christelijke Muziekvereniging
‘De Eendracht’ en het Aaltens Christelijk Mannenkoor weer de adventswijding in de Zuiderkerk in Aalten. Deze samenwerking zorgt jaarlijks voor
een prachtige avond met zang en muziek, een mooie opmaat naar het
kerstfeest. Veel mensen weten het te waarderen, want elk jaar is de kerk
tot de laatste plaats bezet.
De beide verenigingen treden apart op, er zijn gezamenlijke stukken en
u kunt naar hartenlust meezingen bij de samenzang. Nieuwe stukken en
nummers zijn ingestudeerd, waardoor het een mooie avond kan worden.
De muzikale leiding is weer in handen van Egbert van Groningen voor de
Eendracht, en Susanna Veerman voor het A.C.M.

Beide toeten kosten € 2,75 en kunnen op
de volgende manieren worden besteld:
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Meer informatie over de toetenactie
of Stichting Mukwano Oeganda
via onze website www.mukwano.nl
of bij Mirjam Klumpenhouwer,
tel. 06-13671192.

Op woensdagmiddag 12 december komt Wim
Derksen van de ADW Blaozers ons iets vertellen
over de tradities rond het midwinterhoornblazen
en het maken van een midwinterhoorn.
Woensdag 19 december vieren we samen het
kerstfeest. We sluiten deze middag en het jaar af
met een gezamenlijke broodmaaltijd. U bent dus
wel iets later thuis dan anders. Ook willen we dan
een collecte houden voor het oogzorgproject van
Christien en Derk-Jan te Kiefte.
Derk-Jan heeft dit jaar voor ons een prachtige
middag verzorgd, onze collecte willen we daar
aan geven. We starten in het nieuwe jaar op
woensdag 9 januari 2019!
We zien u graag op deze gezellige middagen.

KerkVenster is het nieuwsblad van

Kerstconcert van Con Spirito

KerkVenster wil een open raam zijn,

Zondag 23 december, aanvang 19:30 uur
dit jaar i.s.m. het Gaanderens Mannenkoor.
Locatie : Sportcentrum Het Blauwe Meer,
de Kolk 6, 7091 JJ Dinxperlo.
Toegangsprijs is € 10,00 in de voorverkoop en
€12,50 aan de zaal.
Kaarten bij VVV Dinxperlo, via de website
www.conspirito-dinxperlo.nl en via de leden.

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.

Advent en Kerstmis
in de kunst

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.

Logo

Uitgever

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

Redactie

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

Als u geen eigen vervoer heeft kunt u bellen,
tel.0543- 476042 dan zorgt Dien dat iemand
van de vrijwilligers u ophaalt.
Voor vragen over het ’t Praothuusken kunt u
bellen met Jolanda Wevers, tel. 0543- 472776

Fotografen

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

Coördinatie website en blad

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Advent-/kerstbijeenkomst PCOB
Op donderdag 13 december 2018 wordt door de
PCOB een middag verzorgd die in het teken staat
van advent en Kerst. Deze middag wordt verzorgd
door mevr. Jouck Annema-Kalsbeek uit Apeldoorn. Het is een midwinter-/kerstprogramma
van verhalen, gedichten en liederen waarin het
kerstgebeuren centraal staat. De middag wordt
gehouden in gebouw Elim, Landstraat 20, van
14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.

Iedereen is van harte welkom
om deze middag bij te wonen.

Kerstfeest Barlo
Voor Barlo en iedereen die zich daarbij
betrokken voelt is er op woensdag 19
december het kerstfeest. Tijdens dit feest
willen we de geboorte van Jezus Christus
vieren en elkaar ontmoeten. U bent van harte
uitgenodigd om dit met ons mee te vieren.
Vanaf 19.00 uur is de Zuiderkerk geopend
en wordt u verwelkomd door de tonen van
midwinterhoorns. Binnen staat de koffie klaar
terwijl Chr. Muziekver. Excelsior Barlo speelt.
Om 19.30 uur willen we starten. De kinderen
van CBS Barlo, de jeugdclub en vele anderen
werken mee en hebben hun best gedaan om
er iets moois van te maken. U bent van harte
welkom!

en voor de Protestantse Gemeente
Aalten en de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt elke veertien dagen. In de vakantieperiodes
verschijnen edities van drie weken.

Financiën

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. De avond
begint om 19.30 uur. Hulpbisschop monseigneur
Herman Woorts zal deze avond verzorgen. Voor
meer informatie: zie de website, het kerkblad en
de nieuwsbrief.

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 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 12 december 2018 voor
22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 10 december 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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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.

Bedankt!
In de kinderdienst van 18 november kon je meedoen
met de schoenendoosactie van Actie4kids. Er zijn
die ochtend veertig schoenendozen versierd en
gevuld. Een prachtig resultaat!

De dozen zullen door Actie4kids naar Oekraïne
gebracht worden en uitgedeeld aan kinderen die
leven in zeer moeilijke omstandigheden. Door jouw
versierde en gevulde schoenendoos kan daar een
kind misschien voor even zijn zorgen vergeten.

Zondag 9 December 2018
Een boodschapper met goed nieuws

Op deze zondag staat Jesaja 40:1-11 centraal:
Jesaja hoort een stem en moet bekendmaken dat
God zijn volk zal bevrijden.

Zondag 16 december 2018
Er komt weer vreugde
Op deze zondag staat Jesaja 52:7-10 centraal:
God zal terugkomen naar Jeruzalem en er zal weer
vrede en vreugde zijn.

Meer jongerennieuws:
Verslag Xplore (tieners en jongeren in Bredevoort)  .  .  .  .  .  . p. 6
Oproep: Doe jij mee in het muzikale kerstverhaal?  .  .  .  .  .  .  . p. 9

