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Mijn mooiste kerstlied ...
We hebben veel reacties gekregen op onze
oproep om uw mooiste kerstlied in te sturen.
Een opmerkelijke inzending was van Hans de
Vries van de Haart.
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De lofzang van Maria en Zacharias
Voor Kerst met trompet (bazuin).
Anoniem

Op u mijn Heiland blijf ik hopen
Het lied verwijst voor mij dat we uitzien naar zijn
wederkomst.
Gerrit Simmelink

Hoor de engelen zingen de eer …
Jeugdherinnering, gezongen in een kerstkoortje
van de zondagschool in Woerden in 1952 –
12 jaar oud.
J.J. Papiermole-Kool

The Little drummer boy

Hij heeft indertijd meegewerkt aan de
grammofoonplaat die het Restauratiefonds
heeft laten maken met medewerking van veel
Aaltense koren. De hoes van die LP ‘Kerstfeest
in Aalten’ vindt u op pagina 22 (Geleuf ‘t no
maor). Alle inzendingen hebben we afgedrukt
op deze pagina met een aanvulling die de
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The Little drummer boy
Tijdens een CD-opname, eerste kerstdag 18 jaar
geleden. Een heel dierbare herinnering aan onze
kleinzoon Jeroen, 2 jaar.
W. van Eerden-Lensink

Wat de toekomst brenge moge
Dat vers zit al haar leven lang bij haar,
vanaf 1969.
J.H. Colenbrander-Lensink

Last Christmas

Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?

in de uitvoering van Steeleye Span (1972)

van Wham. Kerstklassieker op de radio
Marco Somsen

Gaudete, Christus est natus ( = Wees blij,
Christus is geboren) is een laatmiddeleeuwse carol, die in de jaren zeventig door
de Britse folk/rockgroep Steelye Span is
opgepakt. Het werd op single uitgebracht
en een hit in de popwereld. Gezongen in
het Latijn: heel bijzonder. Steelye Span was
vernieuwend in de tijd dat ik student was:
ze goten oude folkmuziek in een nieuwe
rockjas. Dit lied zingen ze a capella, rauw
en met een zwaar Engels accent.
Er bestaan technisch veel betere uitvoeringen, maar dat rauwe, het wereldse en het
vernieuwende spreken me aan. Past bij de
kerstboodschap.

Eer zij God in onze dagen

Toen ik deze oproep zag, moest ik meteen denken
aan een lied dat mijn broer en ik (toen we nog
iets jonger waren) altijd samen zongen als we
thuis Kerst vierden.
Ik heb daar heel warme herinneringen aan. Een
echte boom met echte kaarsjes met een emmer
en een spons ernaast voor het geval dat ... (wat
gelukkig nooit gebeurd is). Het grote heldere licht
ging dan uit en de kachel was aan, zodat het
lekker warm en knus was.
Mijn vader die altijd Lucas 2 las en mijn moeder
die altijd een mooi spannend en ontroerend
kerstverhaal had uitgezocht.
Warme chocolademelk met iets lekkers erbij (en
daar werden we normaal gesproken echt niet
mee verwend).
Bij het lied was mijn broertje de Herder en die gaf
dan zingend antwoord: ‘Ik heb eens gekeken in
een oude stal en daar zag’k een wonder dat ’k
vertellen zal’, enz.
Wij waren de jongsten in een gezin van zeven kinderen, dus aan ons werd altijd gevraagd om dit
lied te zingen, wat we maar al te graag deden.
Ik heb me voorgenomen dat als onze klein
kinderen iets groter zijn, ik ze dat lied ook ga
leren.
Ik zal niet zeggen dat het nu nog mijn allermooiste kerstlied is, maar misschien is het wel het
lied, dat me door alles erom heen, nu nog steeds
ontroert.
De fonkeling van kaarslicht in elkaars ogen en
onze lieve vader en moeder die toen nog bij ons
waren, herinneringen aan een gelukkige jeugd.
Ook de andere kerstliedjes gingen we dan allemaal zingen bij de boom, maar deze kwam
meteen bij me boven.
Willemien de Groot-Nijeboer

Gaudete

(Steeleye Span bestaat nog steeds en is te
vinden op YouTube en Spotify.)
Wytze Andela

Komt verwondert u hier, mensen
Please come home for Christmas

Geen wiegje als rustplaats

van Charles Brown. Lied gezongen door Deep
River Quartet, waarvan één van de leden overleden is. Ik heb er tien CD’s van.
Antje de Ruijter-Eeling

Op onze zondagschool stond dit lied het dichtst
bij de kinderen.
Rien van Driel

 . Hoor de engelen zingen d’eer (Ap)
1
2. In de kleine stad van Juda (Jolanda)
1. Zongen we op school tweestemmig.
2. Mooie melodie (Nld./Eng.)
Ap & Jolanda te Winkel

Stille Nacht
Bij het zingen krijg ik gewoon rillingen.
Grada Prinsen

Al wie dolend in het donker ...

Zowel op de radio als in de kerk.

inzenders daarbij gaven. Meer inzendingen
vindt u op de pagina’s 20 en 21.
Bijna alle nummers hebben we op de website
van kerkvenster.nl gezet, in het videoblok.
Daar kunt u die nummers aanklikken en
afspelen.
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Mooie symboliek van donker naar licht, passend
bij Jesaja ‘een volk dat in duisternis wandelt’.
Ada Endeveld

In Bethlehems stal lag Christus de Heer
Dit lied zegt alles over waarom Jezus naar onze
aarde kwam; om plaatsvervangend te sterven
aan het kruis. Ook ‘Donker de nacht met sterren
aan de hemel’ uit de Evangelische Liedbundel
(nr. 100) vind ik een prachtig lied.
M. Kobus

‘t Was nacht in Bethl’hems dreven
Het doet me denken aan de fijne kerstsfeer van
vroeger
Henk Houwer

Joy to the world
Ik vind dit zo’n mooi lied om te zingen: je wordt
er zo blij van!
Gerda ter Maat

Heerlijk klonk het lied der engelen
Tiny Oosterink

Stille nacht
Dit is en blijft een klassieker waar je kippenvel
van krijgt. Zowel de kerkelijk religieuze versie als
de vertolkingen van Enya of Sinead o’Connor.
Marijn Kraaijenbrink

Stille Nacht Heilige nacht.
Begrijpende en aansprekende woorden,
en een mooie melodie om te zingen.
Wim Stronks

Stille Nacht, Heilige Nacht

Het drukt voor mij uit hoe bijzonder Kerst
is: de mooie tegenstellingen tussen hoe
groot God is en hoe klein Hij als kind naar
ons toe wilde komen.
Jan Hordijk

Stil in de nacht
tekst en muziek Gerrit Strootman. Een mooi lied,
dat graag door ons koor Sursum Corda Lintelo
gezongen wordt
Janny Hofs

Daar is uit ’s werelds duistere wolken
Door de komst van Christus gloort er een lichtpunt, in deze duistere wereld.
A. Jentink

Stille Nacht, Heilige Nacht
Hoort zo echt bij Jezus geboorte!
M. Eppink

Daar is uit ’s werelds duistere wolken
Oud lied maar nog altijd actueel
D.B. Bekius-Ipma

Al wie dolend in het donker
(Once in Royal David’s City). Het lied heeft een
mooie tekst en een prachtige melodie, vooral als
het gezongen wordt met tegenstem.
Ada Haasnoot

Mooi lied
Anoniem

Op u mijn Heiland blijf ik hopen
Mooi lied
Anoniem

Mary’s boy child
In de jaren 60 kocht ik mijn eerste LP van Nina
en Frederik, ‘Listen to the Ocean’. Hierop stond
ook dit nummer. De LP is grijs gedraaid en staat
nu te verstoffen op zolder. Tijden veranderen,
maar nu ik het nummer terugluister, denk ik nog
steeds: wat een heerlijk kerstlied.
Stien Wikkerink

The Little Drummer boy
In de uitvoering van Boney M. ‘Stille Nacht’ vind
ik eigenlijk de mooiste, maar omdat dit vaak
genoemd zal worden, kies ik voor ‘De Trommeljongen’. Het verhaal en de tekst erbij fascineert
me, het is elders in dit nummer afgedrukt. Het
verhaal is niet echt gebeurd, maar wel een echt
en oud kerstverhaal.
Arnold Arentsen.

Alle kerstliederen zijn voor mij even mooi.
We gaan hopelijk met kerst geen liederen van
‘Normaal’ zingen. De kerken zitten met kerst
sowieso wel vol. Wat op andere zondagen niet
altijd zo is. Een veel gehoorde klacht uit mijn
omgeving: met al die nieuwe fratsen denken ze
de kerken vol te krijgen. Het tegendeel is waar,
jongeren komen niet en ouderen jagen ze de kerk
uit. Hopelijk kunnen we met kerst, gewoon het
‘Stille Nacht’ zingen.
Jan Hoftijzer

Do they know it’s Christmas?
Band Aid (popsong). Dit lied werd uitgebracht
in 1985 toen er in Ethiopië grote hongersnood
heerste. Het werd toen door veel populaire
artiesten samen gezongen en heeft grote indruk
op mij gemaakt.
Bea Nijman

Stille nacht
Door de melodie en de tekst die zoveel herinneringen oproept, geeft dit lied mij het vertrouwde
gevoel dat het altijd opnieuw Kerst zal worden,
wat er ook gebeurt
Wilma Winkelhorst

Hoor, de engelen zingen de eer
Mooie tekst en prachtige melodie. Heerlijk om te
zingen!
Johan Kämink

O Holy Night
o.a. gezongen door Mariah Carey, Celine Dion en
Josh Groban. Dit nummer begint laag en bouwt
dan steeds op, steeds hoger en jubelender.
Zo mooi!
Thea Stronks-Breukelaar

Johan Tolkamp
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Kloosterweekend

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

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

Overdenking

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

Wij feliciteren
Allereerst gaan onze felicitaties naar dhr. A.L.
Zuurveen en mevr. C.W. Zuurveen-Lubbers, Hoge
straat 70 in Aalten, die op 23 december 50 jaar
zijn getrouwd en naar dhr. H.W. Toebes en mevr.
C.J. Toebes- Ruesink, Roelvinkstraat 1, die op 12
januari 40 jaar zijn getrouwd. Beide bruidsparen
van harte gelukgewenst en nog veel gelukkige
jaren samen.
Onze felicitaties gaan ook naar de jarigen in
de komende weken: mevr. G.W. Voskuil-ter
Horst, Dorpsstraat 2-12 in Beltrum wordt op 22
december 88 jaar; mevr. C. te Bokkel-te Roele,
Buninkdijk 3 a op 24 december, mevr. G.B. MaasAnsink, Schaarsdijk 4 viert op 31 december haar
81e verjaardag; dhr. B. Prange, Blekkinkhofweg
4 en mevr. A.G. Navis-te Lindert, Tolhuisweg 8A
zijn op 2 januari jarig. Dhr. Prange wordt 88 jaar
en mevr. Navis 85 jaar, mevr. A.J. Kersjes, Ambthuiswal 2, kamer 04 viert op 9 januari haar 90e
verjaardag. Mevr. J.C. Bollen-Ansink, ‘t Zand 22D
wordt op 17 januari 82 jaar; mevr. E. StronksEbbers, Stadsbroek 135 op 18 januari 94 jaar.
Ook alle jarigen een fijne dag gewenst met al uw
dierbaren.

Escape room 13 januari

Sint Jorisconcert op 13 januari 2019

Op zondagmiddag 13 januari willen we mensen
van de protestantse gemeente Bredevoort een
bijzondere ervaring aanbieden: meedoen in de
escape room in het Verzetsmuseum te Aalten,
tegen gereduceerd tarief. Er is ruimte voor ten
hoogste twaalf mensen.
De eerste groep start om 13.30 uur, de tweede
groep twee uur later. Opgeven bij Ada Endeveld.

Duo Harp-Fluit

Komende diensten

Harp en fluit. Een pracht-combinatie voor
muziek in veelal Franse sferen uit de twintigste
eeuw. Het concert vindt plaats op zondag
13 januari in de Sint Joriskerk, Markt 3,
Bredevoort. Het begint om 15.00 uur
en de kerk is open vanaf 14.30 uur.
Meer informatie vindt u op de website:
sintjorisconcerten.nl

Foto’s: ds. Ada Endeveld

Vierde adventszondag: kerstzangdienst
Eerste kerstdag: gezinsviering
Op 23 december is het bijna Kerst en komt het
Aaltens mannenkoor zingen in de dienst. Op
kerstmorgen hopen we een gezinsdienst te vieren,
waarbij de kinderen een rol spelen en de dienst
een luchtig karakter heeft. Het thema is: ‘de
drie engelen’. De oudejaarsdienst is op zondag
morgen 30 december. Op 6 januari met drie
koningen, kunnen we elkaar een goed

Collectes en giften
De collectes van de diaconie in november hebben
€ 543,17 opgebracht. Hiervan gaat € 224,02
naar giro 555 voor de ramp op Sulawesi. Met
een aanvulling van de diaconie is er € 500,00
overgemaakt.
De diaconie heeft besloten om vier latrines met
een totale waarde van € 3.000 te doneren voor
het ‘latrine- project’. Met alle giften via bank en
collectes is er een bedrag van € 1.778 bij elkaar
gespaard. Een geweldig resultaat! Allen hartelijk
dank.
De collectes voor de kerk hebben in november
€ 430,01 opgebracht.

Giften
Ontvangen via Ada € 30,00 en € 50,00.
Heel hartelijk dank voor deze giften!

Jeugd en Joriscollecte 2018
De opbrengst van deze collecte is: € 3694,40. Een
prachtig bedrag. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens de jeugdraad,

Meditatie
Stil nu stil nu, maak nu geen gerucht
stil nu stil nu, ‘t ruist al door de lucht
‘t wonder komt heel zachtjes aan
‘t kerstkind wil naar binnen gaan …

Op 30 december en 1 november zijn we met een
groep naar het Dominicanenklooster in Huissen
geweest. Het programma was een afwisseling
van kennismaken met het kloosterleven en inspiratie opdoen. Dit deden we onder andere door
een stiltewandeling en een armband van levensparels te maken (zie foto). Er werd de eerste dag
direct een rondleiding gegeven en verteld over
de bijzondere geschiedenis van het klooster, dat
sinds de negentiende eeuw op die plaats staat.

Erna Prinzen-Navis (penningmeester)

Zieken
Rieky Navis zal 14 december geopereerd worden
aan beide knieën. De al geopereerde knie zal
operatief gebogen worden en de tweede wordt
geopereerd. We wensen haar veel sterkte toe
daarbij en hopen met haar op verbetering.
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. We wensen daarom iedereen veel licht en
alle goeds toe.

We hebben ook een workshop over gregoriaans
en andere manieren van kloosterzang gehad. Pas
in de jaren 60 begon men in de rooms-katholieke
kerk de mis in het Nederlands te zingen. Broeder
Henk Jongerius die veel psalmen in het Nederlands vertaalde en liederen bij de mis schreef,
woont nog in het klooster. We hadden een
gesprek met hem; dat mag wel het hoogtepunt
van het weekend worden genoemd. Verschillende
liederen in ons Liedboek zijn van zijn hand (o.a.
462). Hij vertelde hoe hij tot dichten kwam en
over zijn roeping en het leven van de broeders.
We kwamen vol indrukken en inspiratie thuis.

Wie ben ik?
Voorganger
op 24 december
in de St. Joriskerk
in Bredevoort
Naam: Mirjam Verschure

nieuwjaar wensen bij de koffie en op 13 januari is
er een oecumenische viering in de rooms-katholieke Sint Georgiuskerk.

Kerstnachtdienst
In de St. Joriskerk in Bredevoort is op 24 december
om 23.00 uur de kerstnachtdienst.
In deze dienst gaat Mirjam Verschure uit
Groessen voor. Mirjam heeft theologie gestudeerd in Utrecht aan de Katholieke Universiteit.
Zij is daarna vijf jaar als pastoraal werkster actief
geweest en heeft nu een eigen praktijk ‘Grenzeloos Licht’. Zij verzorgt o.a. uitvaarten.
We hebben samen met haar deze kerstnachtdienst voorbereid. Het thema is ‘Hemels’.
Anne Stronks, Gerloeske Brezet, Rosanne en
Thomas Reitsema zullen een aantal Christmas
Carols laten horen.
Wij nodigen u/jullie van harte uit om deze kerstnacht naar de St. Joriskerk te komen om dit mee
te maken!
Anders Dan Anders-dienstcommissie

Kerstfeest van de
wijken 1, 2 en 3
Op 13 december hebben senioren en wijkmedewerkers samen kerstfeest gevierd.
Het aantal deelnemers was vergelijkbaar met
verleden jaar, maar er was ruimte voor meer
mensen.
Dat bracht velen op de gedachte dat we volgend jaar wel meer mensen kunnen uitnodigen, bijvoorbeeld oudere rooms-katholieke
inwoners van Bredevoort.
Het koor Taborina heeft weer prachtig
gezongen, Mardi ter Maat vertelde een
ouderwets kerstverhaal en ’t Koppelhuis was
mooi versierd.
Hartelijk dank aan Wilma voor de goed verzorgde catering.

Gemeente(n):

ik ga als gastpredikant voor in de
gemeente van Duiven, Westervoort, Lathum
en De Glind/Achterveld

Predikant sinds:

van 2005 tot 2010 was ik pastor in de katholieke kerk, sindsdien heb ik mijn eigen praktijk
‘Grenzeloos Licht’, waar ik voorga bij uitvaarten,
huwelijken en kerkdiensten.

Dit was een van de liedjes die we vroeger
zongen bij de piano in de tijd voor Kerst. Ik
hield van dit liedje. Het bevatte voor mijn
gevoel het geheim van het kerstfeest. Natuurlijk waren kerstballen en lichtjes mooi, het
kerstspel op school of in de kerk, waar je
altijd een kerstkoek kreeg en een navelsinaasappel, maar het echte feest ging toch om de
geboorte van Christus en wat dat met je deed.
Stil worden hoorde daarbij. Niet speciaal iets
doen en de tijd zijn gang laten gaan, een verhaal voorlezen, kijken naar de kerstboom en de
tijd nemen om de betekenis van het kerstfeest
tot je door te laten dringen. Ondertussen leven
we in een onrustige wereld, vergeven van de
ballen en slingers en wat niet al. Ze moeten
ook allemaal opgehangen worden, waar we
heel wat tijd aan besteden, net als aan het
juiste eten, kerstfeesten en kerstmarkten. De
reclames kleurden direct na sinterklaas rood en
gaven ons instructies wat we allemaal moesten
kopen en hoe we het gezellig kunnen maken.
In al het gekrakeel is het goed om ook de rust
te vinden. Om even het gedoe los te laten en
stil te staan bij het wonder van Kerst. Er zijn er
ook genoeg mensen die tegen de kerstdagen
opzien, omdat ze die alleen gaan doorbrengen
en omdat ze eigenlijk te veel rust hebben. Voor
hen zou wat aanloop weer goed zijn. Of we het
nu te druk of te rustig hebben, op sjouw, aan
het werk of aan huis gebonden zijn, neem in
deze dagen even de tijd om stil te staan bij
het wonder van de geboorte van Christus: een
nieuw begin voor alle mensen die het willen
geloven. Want:
Er zijn slechts twee manieren
om je leven te leven:
doen alsof niets een wonder is
en doen alsof alles een wonder is.
Ik geloof in de laatste manier.
Albert Einstein

Leeftijd: 40 jaar
Burgerlijke staat: samenwonend
Mooiste Bijbelverhaal:

Ik wens u goede kerstdagen toe met een
goede balans tussen stilte en gerucht.
Ada Endeveld

Opstandingsverhaal
(vooral de versie van Lucas 24:36-53)

Mooiste lied:

Ga met God en Hij zal met je zijn (416 Liedboek)

• Stille Nacht • Heerlijk klonk het lied der engelen in het veld van Efrata • Anak Yesus dilahirkan • Gaudete
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De medewerkers van KerkVenster wensen u
goede kerstdagen en een voorspoedig 2019

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

College van kerkmusici
Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
Mobiel 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl
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

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

G.H.Aalbers, W.Andela, A.Arentsen, I.Arentsen, fam.Assink, C.A.Baas, J.Baten-Demkes, E.van Beek, G.W.C.Beernink,
J.W.W.Bent-Slettenaar, G.E.v.d.Berg-Westmaas, M.B.A.Berkelder-Westerveld, D.J.Berntsen-Hiddink, G.J.A.Blekkink,
H.van Bochove, E.C.de Boer-Winkelhorst, G.P.de Boer, H.de Boer-Smit, B.te Bokkel-Ebbers, D.H.te Bokkel, D.W.te BokkelCaspers, G.J.te Bokkel-Kämink, A.J.Bolks, A.Bollen, T.Bollen, T.Bouwers, A.te Brake, W.te Brake, mevr. J.v.d.Brug, G.Bussink,
J.A.Bussink, R.M.Bussink, B.Cornelissen-te Paske, I.Damen-Westervelt, B.Demkes-te Winkel, F.W.Diersen, G.Diersen,
A.Doornink, G.Doornink, H.Drenth, A.A.J.Driessen, H.Driessen-Hoftijzer, W.Droppers-Sellink, D.Ebbers-Diepenbroek, H.Ebbers,
I.Ebbers-Onnink, J.Ebbers, G.H.van Eerden, J.van Eerden, U.I.van Eerden, B.Elburg, C.Eppink, W.E.Eppink, G.W.Essink,
R.Fles-te Kloeze, L.Franssens, G.Fukkink-Jentink, R.Fukkink, G.J.Geurkink, H.W.te Giffel, H.A.Gijsbers, L.Greydanus, B.Grievink,
D.G.Grievink, J.Grievink, B.de Groot, E.C.W.Gunsing-Westerveld, W.Gussinklo, I.B.ten Haaf-Jansen, A.H.ter Haar-Nijman,
J.F.ter Haar-ter Horst, W.J.ter Haar-Onnink, A.Haasnoot, J.Haring, E.J.ten Harkel, G.Hartemink, mevr. Hartemink-Kraak,
A.T.Heersink, G.H.Heijnen, Joh.Heijnen, B.Heinen, B.J.Heinen, J.H.Helmink, G.Hengeveld, F.C.te Hennepe, I.Heusinkveld,
J.W.Hietland, J.B.Hinkamp, A.Hoefman-Koskamp, R.Hoefman, A.G.Hoftiezer, R.Hoftiezer-te Brake, A.Hoftijzer-Hoftiezer,
A.Hoftijzer-Kämink, G.H.Hoftijzer, J.G.Hoftijzer, J.G.Hoftijzer, W.Hoftijzer, A.Hoornenborg, A.ter Horst-Bulsink,
C.W.ter Horst, G.H.ter Horst, J.W.ter Horst, mevr. Houwer-Jansen, J.C.Houwer-Jentink, W.H.Houwers, J.M.HuininkSiebelink, H.J.Huitink-Prinsen, A.J.Jansen, B.J.Jansen, H.Jansen, I.Jansen, J.C.Jansen, A.J.Jentink, F.Jentink, F.Jentink,
J.Kämink, L.Kämink, W.Kämink, G.W.Kip, B.H.Klein Entink, M.Klein Poelhuis-Lensink, G.Klein Wolterink, G.Klein Wolterink,
A.Klumpenhouwer, H.Klumpenhouwer, J.Kolstee, T.C.M.Korthout, B.Koskamp, D.W.Koskamp, E.Koskamp, W.Koskamp,
D.G.Kraaijenbrink-Veldhuis, M.Kraaijenbrink, P.Kraaijenbrink-Vaags, R.Kraaijenbrink, W.Kraaijenbrink, G.H.T.Kremer,
D.H.Kuenen, E.H.H.Kuenen, J.B.M.Lageschaar, A.Lammers, B.Lammers, I.Lammers-Wildenbeest, W.Lammers, H.Lettink,
J.C.te Lindert-Jentink, P.J.van Lochem, I.J.Luijmes-Ebbers, H.W.Luimes, D.W.Luiten, G.J.Luiten, H.Luiten, H.Luiten,
W.Luiten-Heijnen, G.ter Maat, G.ter Maat, G.H.ter Maat, H.J.ter Maat, M.G.van der Meij, H.J.Mengerink, J.Meynen,
C.Navis, R.Navis, H.Neerhof, A.J.Nieuwenhuis, W.M.Nijenes-Nellestein, A.Nijman, A.Nijman, H.W.Obbink,
J.B.G.Oberink, D.R.A.Oldenhave, J.H.Oosterink, T.Oosterink, B.G.Ormel, G.L.Overbeek, H.Pennings, D.W.Perebolte,
G.J.Pluimers, L.Postma, G.A.Reiling, H.S.Rendering, L.Rengelink-Toebes, R.Rensink-Arentsen, J.H.Rhebergen, F.R.Roos,
M.Ruesink, G.H.Ruessink, G.H.Ruessink, J.Rutgers, J.W.Rutgers, W.B.Ruwhof-Koobs, J.de Ruijter, D.W.Salemink,
T.van Schijndel, E.Schokkin, J.Scholl, G.H.Scholten, H.Scholten-Winkelhorst, H.J.Schreurs, A.J.Sellink, D.Siebelink,
H.Siebelink, G.J.Sikking, G.J.Simmelink, G.J.Sluiskes, G.F.Smilda, A.J.Somsen, L.Somsen-Voltman, A.Stronkster Horst, A.J.A.Stronks, D.Stronks, G.J.Stronks, H.J.Stronks, H.J.Stronks, J.Swijtink, J.Timmerman-Brusse,
G.J.Tolkamp, W.A.Top, mevr.Uldriks, A.J.Vaags, W.Vaags-te Brake, E.Veerbeek, A.J.Veldboom, W.Vink-Groot
Nibbelink, H.Vreeman, L.Vreman, R.Vreman-Schutte, Y.Vreman, W.Vroman, H.B.Walvoort, E.G.Wamelink,
A.G.J.Wassink, J.B.Wassink, J.D.Wassink, D.W.Wensink, H.S.Wensink, H.W.Wensink, T.Westerveld,
W.Westerveld, H.G.Westrum, B.H.Wevers, fam.Wevers, H.J.Wiggers, B.G.Wikkerink, D.Wikkerink, H.Wikkerink,
J.Wikkerink-Mateman, W.Wikkerink, A.te Winkel, B.H.te Winkel, J.te Winkel, J.T.te Winkel, G.H.Winkelhorst,
G.J.Winkelhorst, H.Winkelhorst, H.B.Winkelhorst-Balke, H.C.J.Winkelhorst, H.G.Wisselink, H.W.Wissing,
J.Wolsink-van Eerden, A.J.Yntema en P.G.P.Zomer.

Verslag van de kleine kerkenraad

Streven naar duidelijkheid
Gerard Helmink opent de vergadering

genomen, uiteraard alles zorgvuldig afwegend.
Wij hopen in 2019 deze beslissing te nemen en
duidelijkheid te kunnen geven.
In goed overleg met ds. Riemer Faber zal Riemer
ook in januari vrijgesteld worden van werkzaamheden. De diensten van Riemer worden ook dan
opgevangen door de collega’s en preekvoorziener.
Het pastorale werk in de wijk zal daar waar nodig
onder de vijf collega’s worden verdeeld. De kerkenraad wil vanaf deze plek alle andere betrokkenen
hartelijk danken voor hun gezamenlijke inzet.
In de Zuiderkerk wordt geëxperimenteerd met de
luidsprekeropstelling om zo een verbetering van
het geluid te realiseren, zowel in de kerk als ook
via de diverse digitale kanalen.
Johan van Eerden sluit de vergadering met een
Bijbeltekst uit Ruth waarna Gerard iedereen
bedankt voor de inbreng en allen goede feestdagen toewenst.
Annet Somsen

bredevoort

van 27 november jl. met de over

denking ‘Mag ik ook in jou geboren
worden’ en gaat voor in gebed.

Zoals bekend, is met de verkoop van D’n Angang,
de ruimte voor de jeugd weggevallen. De kerkrentmeesters hebben architect Rinke ter Haar verzocht
mee te denken over het realiseren van een jeugdhonk bij de Zuiderkerk. Uitbreiding aan de achter
kant van de Zuiderkerk met een apart gebouw
wordt niet toegestaan door de Gemeente Aalten.
Rinke geeft een presentatie en een toelichting
over de mogelijkheden voor een jeugdhonk bij de
Zuiderkerk.
Er is in het verleden geen beslissing genomen over
de gebouwen en de kerk in en van de toekomst.
De kerkenraad vindt unaniem dat er duidelijkheid moet komen en een beslissing moet worden

Verpachting bij inschrijving

Percelen bouwland
Hazenkampweg en Wikkerinkweg/Brethouderweg
te Aalten
Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Aalten biedt per 1
januari 2019 bij openbare inschrijving aan:

De gunning wordt voorbehouden aan de
diaconie.

I een perceel bouwland

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn
verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke
Goederen, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort,
telefoon (033) 467 10 10 of via e-mailadres
r.radstake@kkgkka.nl.

voor 6 jaar in geliberaliseerd pacht
(op basis van artikel 7:397 lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek). Kadastraal bekend
gemeente Aalten, sectie L, nummer 583,
groot 1.51.10 ha. Dit perceel is gelegen
aan de Hazenkampweg te Aalten.

II een perceel bouwland
voor 26 jaar in erfpacht. Kadastraal
bekend gemeente Aalten, sectie R,
nummer 1576, groot 4.43.70 ha. Dit
perceel is gelegen aan de Wikkerinkweg/Brethouderweg te Aalten. De
aanvangscanon bedraagt € 1.100,-- per
ha. per jaar, zijnde totaal € 4.880,70 per
jaar. U kunt inschrijven op de koopsom.

Meer informatie of inschrijven?

De inschrijfformulieren moeten op dinsdag
22 januari 2019 tussen 12:00 en 12:15 uur
worden ingeleverd in de Zuiderkerk,
Ludgerstraat 64 te Aalten. Opening van de
enveloppen vindt aansluitend plaats in
voornoemd gebouw. Alleen inschrijvers
hebben het recht hierbij aanwezig te zijn.

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor
ten dienste van de Protestantse Kerk in Nederland

www.kkgkka.nl

Tear helpt
Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede
en onrecht. We helpen, geven trainingen en
steunen initiatieven die mensen in staat stellen
weer in hun kracht te gaan staan. Wij sluiten
altijd aan bij de eigen plannen en dromen van
mensen ver weg en dichtbij. We moedigen ze aan
die met eigen middelen en talent waar te maken.
We bouwen aan weerbare communities en waar
nodig vullen wij aan. Altijd met lokale partners,
want zij kennen de cultuur, de mensen en zijn dus
bij uitstek geschikt om voor duurzame verandering te zorgen. Zelfvertrouwen laten groeien en

mensen zelf weer de regie geven: het werkt, en
het is typisch Tear.
Wij zien recht doen als een opdracht van God en
dus helpen we waar we kunnen, ongeacht ras,
sekse, nationaliteit of geloof. Wij bieden hulp via
een netwerk van lokale organisaties en kerken,
maar ook via u. Wij geloven dat recht doen ver
weg, dichtbij begint. Want wat wij doen in ons
dagelijks leven werkt wereldwijd door.
Wij geloven dat we als mensen aan elkaar
gegeven zijn. Elke daad van recht die je hier
doet, helpt iemand ver weg zelf op te staan uit
armoede en onrecht. Wij geven u de handvatten
hier, u geeft hen de kansen daar.
Kijk voor meer informatie op www.tear.nl

Giften
Op het kerkelijk bureau ontvangen:
Ontvangen voor de diaconie via Ina te Hennepe
€ 15,00; H. en I. Lammers € 10,00;
via Gea Hogenkamp € 50,00 en
via Willemien Assink € 20,00.
Voor de kerk ontvangen via Gea Hogenkamp
€ 50,00.

Een woord van dank
december 2018

Lieve mensen,
Bij deze willen we iedereen hartelijk bedanken,
die het afgelopen jaar iets heeft gedoneerd in de
kast in de Zuiderkerk. Sommigen hebben er zelfs
heel veel tijd en aandacht aan besteed.
Het wordt super gewaardeerd door de mensen
die het even - om welke redenen dan ook - iets
minder hebben.
Wij kunnen van de donaties altijd een mooi
pakket maken, voor diegenen van wie de papieren
bij de Voedselbank nog niet verwerkt zijn. Uw
giften blijven dus meer dan welkom.
Hartelijk dank, namens alle vrijwilligers van
punt Aalten. We wensen iedereen fijne
uitgifte
kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019.

• Please come home for Christmas • Gaudete • In Bethle hems stal lag Christus de Heer • Joy to the world
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Kerstmarkt in Bredevoort

Tekst en foto’s: Joke Meynen

Adventsmarkt Aalten

9
Foto’s: Jan Oberink

Dankzij de hulp van veel vrijwilligers
hebben we in Bredevoort op 15
december kunnen genieten van een
prachtige kerstmarkt. De organisatie
kan elk jaar weer rekenen op veel hulp
op deze dag. Dank aan eenieder die
heeft meegeholpen bij het opbouwen
en aankleden van de markt.

Ook dank aan alle buurtbewoners, die hun auto’s
hebben weggezet en ons van stroom hebben
voorzien. Wij willen de kraamhouders, met een
grote variatie in aanbod, bedanken voor hun aanwezigheid. Ondanks de gure wind is er weer van
alles aan de man gebracht.
Gelukkig konden we ons warmen bij de diverse
vuurkorven: vuurbrigade bedankt! Ook de verkoop
van de warme hapjes en drankjes liep goed: verkopers en (oliebollen)bakkers bedankt.
Bij de kerstboom konden we luisteren naar de
warme klanken van Mellow Brass.
Echt behaaglijk was het binnen in de kerk,
die weer was omgetoverd in kerstsfeer. Daar
waren bijzonder mooie concerten te beluisteren:
muzikanten en zangers bedankt.
We willen ook de mensen bedanken die ons met
een spontane actie verrasten, zoals Ada Endeveld.

Zij had voor ons een grabbeldoos met aansprekende Bijbelteksten, verrassend hoe passend een
tekst kan zijn die het lot jou doet toekomen.
Hoewel het aantal bezoekers iets lager lag
dan andere jaren kunnen we terugkijken op
een prachtig evenement in en om onze mooie
St. Joriskerk. Wij bedanken alle mensen, die dit
op welke wijze dan ook, mede mogelijk hebben
gemaakt.
de activiteitencommissie.

Stichting
Restauratiefonds

Bedankt
Het bestuur Stichting Restauratiefonds Oude
Sint Helenakerk in Aalten, en alle medewerkers,
kunnen terugzien op een geslaagde advents
manifestatie 2018.
Uiteraard alle vrijwilligers, die op enigerlei wijze
hebben meegewerkt aan het welslagen van de
adventsmanifestatie 2018 heel hartelijk bedankt.
Allen een gezond en voorspoedig 2019
toegewenst!
Bestuur Stichting Restauratiefonds
Oude Sint Helenakerk

Agenda
25-01-2019 Lezing Hugo Borst met signeersessie
in de Oude Sint Helenakerk.
09-02-2019 Toneelavond met Sios
10-02-2019 Wandeltocht.
09-03-2019 Toneelavond met Lukas
18-05-2019 Toneelavond met Lintelo

• Do they know it’s Christmas? • Geen wiegje als rustplaats • Last Christmas • Kerst, maar hoe? • O Holy Night
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Felicitaties

Adventsconcert ACM en De Eendracht

11
Tekst: Arnold Arentsen - Foto’s: Wianda Bongen

Zondag jl. werden twee gemeenteleden bevestigd, Jeanette Postma (links op de
foto) tot diaken en Jorieke van Lochem als ouderling met bijzondere opdracht,
scriba van de wijk Lintelo. Ds. Hendrik Jan Zeldenrijk bevestigde beide dames in
het ambt waarbij we de dames bij het handdrukken geen sterkte mochten wensen,
maar succes met hun arbeid in de gemeente.
Pech was er voor onze fotograaf Jan Oberink. Nagenoeg alle foto’s zijn mislukt, wat
overigens niet aan de dames ligt. Er bleek iets niet goed te functioneren aan het
toestel. Slechts één foto was te redden, waarvan u hier het resultaat ziet.
Dat Jan wel kan fotograferen, bewijzen de duizenden foto’s die hij inmiddels voor
KerkVenster gemaakt heeft.

‘Ere zij God’ duurt lang
Ik zou de kerstgeschiedenis vertellen.
De kleintjes kwamen kleintjes om het orgel staan.
Ik hoorde wel, dat iemand stond te bellen,
Maar onder ‘t zingen kon ik niet naar voren gaan.
Zondag 17 december zat de Zuiderkerk weer helemaal vol, zoals altijd met het adventsconcert, dat
georganiseerd werd door de beide verenigingen.
Wilbert Luimes was een zeer enthousiaste voorganger van de Meiberg-gemeente. De nieuwe
geluidsinstallatie is een enorme verbetering.
Een grote verrassing was de doedelzakspeelster,
die haar medewerking verleende bij een aantal
nummers. Dat dit in de smaak viel, was te horen
aan het extra applaus.
Hopelijk kunnen we nog veel jaren genieten van
prachtige muziek tijdens het adventsconcert, voor
veel mensen het begin van Kerst in Aalten.

‘k Had anders eerst wel uit het raam gekeken,
Maar dat was nu, vond ik, de eer van God te na.
‘t Zou oneerbiedig zijn de zang te breken,
Wij zongen - tweede stem - het lied der eng’len na.
‘Ere zij God’ duurt lang en ‘Vrede op aarde’.
Ik liet maar bellen tot het allerlaatst refrein.
Toen zag ik, Wie er door de ruiten staarde:
Het Kind vroeg in een kind, of Hij er bij mocht zijn.
Okke Jager
Uit: ‘Worden als een kind’

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

Gaat u ook KerkBalans
digitaal betalen?
Klik op onze website (kerkvenster.nl),
rechts bovenaan op de vierkante
afbeelding voor alle informatie.
Geldt alleen voor leden van PG Aalten.

Bij de voorplaat
Het olieverfschilderij ‘Madonna met kind’ is
gemaakt door Sietske Stronks (65) uit Bredevoort. In het dagelijks leven werkt ze als doktersassistente bij huisartsenpraktijk Koeweide.
Toen een van de huisartsen na een reis naar
Tanzania foto’s liet zien, sprong dit beeld er
voor Sietske meteen uit: een moeder met een
kind van de Datoga stam.
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Het universele thema van de blijdschap om een
kind past daarom ook goed bij Kerst.
Vanaf 1993 is Sietske bezig met schilderen.
Na het aquarelleren maakte ze ongeveer
twaalf jaar geleden de overstap naar olieverf.
Met een vaste groep mensen komen ze wekelijks bij elkaar om te schilderen. ‘Schilderen
betekent voor mij mijn hoofd helemaal leegmaken. Als ik schilder, vergeet ik alles om mij
heen.’
Hanneke Drenth

Grafische
bewerking
van de cover:
Ben Lammers

© Sietske Stronks

Kerst 2018
KerkVenster_cover_21dec18-Kerst_def.indd 1

• Als alles duister is • Last Christmas • Abide With Me

02-12-18 14:41

• Daar is uit ‘s werelds duistere wolken • O Holy Night

12
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Voor het eerst wordt er op zondag 23 december ‘s morgens in de
Oude Helenakerk een Festival of Lessons and Carols gehouden.

Kerstzangdienst
in ’t Dorpshuus in IJzerlo
Op maandagavond 24 december wordt in
‘t Dorpshuus in IJzerlo een kerstzangdienst
gehouden. Dit keer in de nieuwe, multifunctionele
zaal.
Aan de dienst wordt medewerking verleend door
de christelijke zangvereniging Vriendschap en
de christelijke muziekvereniging Crescendo. Een
gedeelte van de dienst zal weer worden ingevuld
door een aantal IJzerlose mensen.
Aan het einde van de dienst zal bij de uitgang
gecollecteerd worden voor de stichting Antje en
Janine Luimes zal vertellen wat deze stichting
doet. De dienst begint om 19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom!

KINDERDIENST

1E KERSTDAG 2018
GA JE MEE OP ZOEK?

is het thema van deze dienst

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK
VOORAF KOFFIEDRINKEN
VOORGANGER:
DS. FOLKERT DE JONG
MUZIEK: JOYSINGERS

VOORGANGER HEIDI EBBERS
MUZIEK: YOUNG COMPANY
EN CANTORIJ

DIENST
AALTEN

Een muzikaal kerstverhaal
op eerste kerstdag!
Ga je mee op zoek? Dat is de titel van het
muzikaal kerstverhaal waar je op zondagmorgen
eerste kerstdag van mag komen genieten. Het
is een kerstdienst voor jong en oud. We gaan
samen luisteren naar het kerstverhaal uit de
Bijbel, kijken naar figuranten die het verhaal
uitbeelden en zingen met Young Company en
de Cantorij. We hopen iedereen te zien op eerste
kerstdag, dinsdag 25 december, om 10.00 uur in
de Zuiderkerk.

Ook dit jaar staat de
kerstnacht-jeugddienst
weer op de agenda.
Elk jaar weer vullen
we met z’n allen de
Zuiderkerk om te luisteren naar het verhaal
dat opnieuw weer
wordt verteld. Het verhaal van de geboorte
van Jezus. Een feest
van hoop!
Dit jaar maken we
er een nog groter
feest van! De KNJDcommissie heeft met
ds. Folkert de Jong,
Sander&Friends en
dj Snyker de dienst
voorbereid. Het belooft
een muzikaal spektakel
te worden, met verrassende versies van de
bekende nummers die
we weer zingen.
Vier jij de geboorte van
Jezus met ons mee?
We zien je de 24e
in de Zuiderkerk!

Volks-

kerstzang

24

december

In een tijd van veranderingen blijven

23.00 uur

sommige dingen hetzelfde.
Wij hebben een mooi programma

KERSTNACHT
JEUGDDIENST

met bekende en vertrouwde kerstliederen,
en een mooie boodschap om
de kerstdagen in te gaan.

Zuiderkerk, Aalten

de

Kom op 24 december 2018

kn
jd

naar de Oude Helenakerk,

-commissie
ds .

k er
ny

om samen te zingen en te luisteren.

folkert d
ej

g

DUIDELIJKE
TAAL!

kerst KINDER

Kerstnacht jeugddienst

on

23 DECEMBER 2018

Tijdens de voorbereiding kwam ‘duidelijkheid’
steeds weer aan bod. Wanneer ben je te duidelijk
en wanneer heb je juist behoefte aan iets meer
duidelijkheid? Zijn we wel duidelijk genoeg naar
elkaar? Staan wij als PKN wel ergens voor, of laten
we bewust veel in het grijze gebied vallen?
Durven we wel te zeggen wat er echt in de Bijbel
staat? En wat staat er eigenlijk in de Bijbel, hoe
letterlijk moet je de Bijbel nemen? En tot slot kan
een dominee vrijuit preken?
Dit waren allemaal vragen die tijdens de voor
bereiding voorbij kwamen. Tijdens de dienst gaan
we op zoek naar antwoorden waar we mee verder
kunnen. Dus, loop jij ook wel eens tegen deze
vragen/dingen aan, kom dan op 23 december
om 10.00 uur naar de Zuiderkerk voor een inspirerende dienst. Voor de dienst is er om 09.30 uur
al een kopje koffie of thee. The Joysingers zorgen
voor muzikale begeleiding. Ook zullen zij voor en
tijdens de dienst een aantal nummers zingen.

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
NADIEN FRIS, KOFFIE/THEE

6 januari, 19.00 uur, Oude Helenakerk
Harry van Wijk

v.

Duidelijke taal!

Zondag 6 januari is er ’s avonds weer een muziekdienst in de Oude Helenakerk. Dit keer staat
Psalm 9 centraal. Samen met Henk-Jan Radstaak (trompet) zal ik een muziekstuk over deze
psalm spelen van de Duitse componist Franz
Josef Stoiber. In dit stuk klinkt de psalmmelodie
op allerlei verschillende manieren: soms rustig en
statig, dan lichtvoetig, soms heel dramatisch, en
soms heel vrolijk. Het samenspel tussen trompet
en orgel is in dit stuk werkelijk prachtig. Beide
instrumenten zult u in veel klankkleuren te horen
krijgen.
Ds. Wilma Onderwaater zal in haar meditatie
ingaan op deze, best lastige Psalm. De Psalm
gaat over het loven van God, over de goddelozen, en over God die een burcht is voor de verdrukten, en de armen niet vergeet. Zeer actuele
onderwerpen.

.
m.m

Steeds meer kerken kennen deze viering. De viering
vindt haar oorsprong in de Anglicaanse kerk. In
een Festival of Lessons and Carols wordt het verhaal verteld over de belofte van de Messias en de
geboorte van Jezus. De viering bestaat uit negen
korte Bijbellezingen (lessons): vijf uit het Oude Testament en vier uit het Nieuwe Testament, afgewisseld met het zingen van kerstliederen (carols) en
koormuziek.
In 1878 zong het koor van de Truro Cathedral op
kerstavond een dienst met allerlei liederen. Dat
was op verzoek van veel meelevende gemeenteleden. Twee jaar later stelde Edward White
Benson, in die tijd bisschop van Truro in Cornwall
de negen lezingen voor de viering vast. In 1880
werd de eerste viering van het Festival of Lessons
and Carols gehouden.

Het eerste Festival of Lessons and Carols in King’s
College Chapel in Cambridge, was op kerstavond
1918. Toen ontstond de meest bekende versie
van de liturgie. Het was toen aangepast door Eric
Milner-White, destijds hoofd van King’s College.
Zijn ervaringen als aalmoezenier tijdens de Eerste
Wereldoorlog hadden hem ervan overtuigd dat er
behoefte was aan een eredienst met meer sfeer en
verbeeldingskracht.
Sinds 1928 worden de diensten in King’s College
door de BBC uitgezonden. In 1928 werd de viering
in King’s College voor het eerst uitgezonden door
de British Broadcasting Corporation. Sindsdien
wordt het elk jaar (behalve in 1930) uitgezonden,
ook overzee. Sinds 1963 wordt het door de BBC
ook voor de tv opgenomen en uitgezonden. Dit
heeft ertoe geleid dat wereldwijd soortgelijke diensten worden gehouden, met verschillende variaties
op de liturgie. Wat zeker heeft bijgedragen aan het
succes is de sfeervolle vormgeving van de viering.
De oorspronkelijke liturgie werd door de jaren
heen ook telkens aangepast. Wereldwijd ging het
Festival of Lessons and Carols bij veel kerken deel
uit maken van hun kerstvieringen. In de loop van
de tijd zijn er, vanwege de plaatselijke omstandigheden en mogelijkheden verschillende versies
gemaakt. Zo is er nu naast een Festival of Lessons
and Carols voor Kerst ook één voor de advent en
één voor epifanietijd.
Omdat het bij ons en ook in veel andere plaatsen
niet op de kerstavond zelf gehouden wordt, maar
in de adventstijd, betekent dit ook een aanpassing
van de gezongen liederen en lezingen.
Ik hoop dat deze Festival of Lessons and Carols
een verrijking zal zijn van de vieringen die in de
periode rond kerst gehouden worden.
Wim Everts

Zondag 23 december viert zondagsschool IJzerlo
kerstfeest. Het kerstfeest wordt gehouden in
’t Dorpshuus in IJzerlo en begint om 14.00
uur. Het jeugdorkest van Crescendo uit IJzerlo
levert weer een bijdrage aan het kerstfeest.
Van harte welkom!
namens zondagsschool IJzerlo, Alice Prinsen

Muziekdienst
met trompet en orgel

dj
S

Festival of Lessons and Carols

Kerstfeest
zondagsschool IJzerlo

Aanvang: 19.30 uur
M.m.v.:
ds. Wim Everts
Joop Ormel, organist
Henk-Jan Radstaak, trompettist

sa n

nd
der & frie

s

Iedereen
is welkom

• The Little Drummer boy • Wat de toekomst brenge moge • Jezus zegt dat hij ieder kaarsje ziet • Stil in de nacht
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Kerkdiensten Aalten

December 2018
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

21
22
23

Openbaring 18: 9-24
Openbaring 19: 1-10
Lucas 1: 57-6

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

24
25
26
27

Lucas 1: 67-80
Lucas 2: 1-21
Handelingen 6: 8-15
Handelingen 7: 1-16

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

28
29
30

Handelingen 7: 17-34
Handelingen 7: 35-43
Handelingen 7: 44-60

Maandag

31

Psalm 147

Januari 2019
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

1
2
3

Psalm 75
Openbaring 19: 11-21
Openbaring 20: 1-10

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

4
5
6

Openbaring 20: 11-15
Openbaring 21: 1-8
Openbaring 21: 9-27

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

7
8
9
10

Openbaring 22: 1-11
Openbaring 22: 12-21
Lucas 2: 22-35
Lucas 2: 36-40

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11
12
13

Lucas 2: 41-52
Lucas 3: 1-14
Lucas 3: 15-22 (38)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14
15
16
17
18

Jesaja 40: 1-11
Jesaja 40: 12-20
Jesaja 40: 21-31
Ester 1: 1-12
Ester 1: 13-22

Ambthuis, Bredevoort

St. Joriskerk op de Markt

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 23 december 2018
Vierde adventszondag

Zondag 23 december 2018
Vierde adventszondag

Zondag 23 december 2018
Vierde adventszondag

Zaterdag 29 december
17.00 uur: dhr. Maarsingh, broodmaaltijd
met aansluitend de weeksluiting

10.00 uur:	ds. A.G. Endeveld,
kerstzangdienst m.m.v. ACM
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst: Annet Ligterink

Zondag 23 december 2018
Vierde adventszondag

Stegemanhof

Maandag 24 december 2018

Maandag 24 december 2018

Maandag 24 december 2018

Maandag 24 december 2018

Dinsdag 25 december 2018
Eerste kerstdag

Dinsdag 25 december 2018
Eerste kerstdag

Dinsdag 25 december 2018
Eerste kerstdag

Dinsdag 25 december 2018
Eerste kerstdag

Zondag 30 december 2018

Zondag 30 december 2018

Zondag 30 december 2018

Zondag 30 december 2018

Maandag 31 december 2018

Maandag 31 december 2018

Dinsdag 1 januari 2019

Dinsdag 1 januari 2019

Dinsdag 1 januari 2019

Zondag 6 januari 2019

Zondag 6 januari 2019

Zondag 6 januari 2019

Zondag 13 januari 2019

Zondag 13 januari 2019

Ambthuis Bredevoort
Zaterdag 22 december 2018
19.00 uur: Evangelisatiekoor, kerstconcert

Zaterdag 22 december
geen weeksluiting
Maandag 24 december 2018
19.30 uur: kerstviering
Zaterdag 29 december 2018
19.00 uur: dhr. Fles
Zaterdag 5 januari 2019
19.00 uur: mevr. M. Rots, broodmaaltijd
Zaterdag 12 januari 2019
19.00 uur: ds. H. Knol

Beth San
Zaterdag 22 december 2018
19.00 uur: ds. H. Knol, kerstviering
Zaterdag 29 december 2018
19.00 uur: ds. A. Yntema
Zaterdag 5 januari 2019
19.00 uur: dhr. Lievers

Kinderen

Zaterdag 12 januari 2019
19.00 uur: dhr. W. Mak

Kinderoppas (0-4 jaar)

Bloemengroet

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

23.00 uur:	Kerstnachtdienst, ADA-dienst
met Mirjam Verschure

10.00 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Niels ter Haar, Dieneke
Cornelissen en Thea Mengerink

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

10.00 uur: 	ds. A.G. Endeveld, koffiedrinken na de kerkdienst
in ‘t Koppelhuis
Kerk
collecte:
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Lenny Woerts

R.K. Sint
Georgiuskerk
Kerkstraat

ds. W.H. Everts, volkskerstzang

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. W.H. Everts
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

10.00 uur: 	ds. F. de Jong - KiU
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

23.00 uur: 	ds. F. de Jong,
kerstnachtjeugddienst

10.00 uur: 	mevr. Heidi Ebbers,
kinderdienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
KIA (kinderen in de knel)
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oude Helenakerk

Avonddienst in de Oosterkerk

Geen dienst

09.30 uur: 	mevr. drs. M. van der Velde,
Neede
collecte: 		
Restauratiefonds
uitgangscollecte: Diaconie

Geen dienst

Geen dienst

Dienst in de andere twee kerken

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur: 	ds. H. J. Zeldenrijk
(geen kindernevendienst
i.v.m. kinderdienst in Zuid)
collecte: 		
KIA (kinderen in de knel)
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oude Helenakerk

19.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk, Jaarwisselingsdienst
collecte: 		
Eigen gemeentewerk
uitgangscollecte: Diaconie

Geen dienst

Dienst in de Oude Helenakerk

19.00 uur: 	ds. W. Onderwaater,
Muziekdienst
collecte: 		
Restauratiefonds
uitgangscollecte: Diaconie

Kindernevendienst (4-12 jaar)

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

19.30 uur:

Zondag 6 januari 2019

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

Elke zondagochtend zowel
in Aalten als in Bredevoort.

09.30 uur: 	ds. W.H. Everts,
Festival of Lessons and Carols
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
-

fam. Scholten, Dinxperlosestraatweg 99
fam. Hobé, Bocholtsestraatweg 1
mevr. Kraajenbrink-Fässler, Ludgerstraat 25-5
fam. Eppink, Manschotplein 21
fam. Stoelhorst, Hogestraat 89

Zondag 13 januari 2019

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld en
pastor Jos Droste,
oecumenische dienst
kinderoppas/ kindernevendienst:
		
Liesbeth Mateman
en Anne Stronks

Zondag 13 januari 2019

Dienst in de andere twee kerken

10.00 uur: 	ds. F. de Jong, Top 2000-dienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Onkosten Top 2000-dienst

09.30 uur:
ds. M. A. Andela-Hofstede
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
19.00 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

• ‘tWas nacht in Bethl’hems dreven • Komt, verwondert u hier mensen • Daar is uit ’s werelds duistere wolken
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P A S T O R A AT
Ik wens u allen gezegende kerstdagen toe en een
nieuw jaar met ruimte voor vertrouwen, verwondering en hoop!
Een groet in verbondenheid, van
Netty Hengeveld

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

bredevoort

23 dec	mevr. A.C. Teeuw-van der Veen
Hoge Veld 87, 7122 ZN
25 dec	mevr. H.J. Boom-Westerveld
Meidoornstraat 10, 7121 AV
26 dec	mevr. D.J. Oberink-Piek
Beeklaan 1/F, 7122 BG
26 dec	mevr. G.W. Aalbers-Wispelweij
Ludgerstraat 35/05, 7121 EG
26 dec	dhr. A.J. Prins
Haermansweijde 6, 7121 WL
27 dec	dhr. J. Veerbeek
Engelandsdijk 3, 7122 PJ
28 dec	mevr. G.B. Breukelaar-Freriks
Herenstraat 1/A, 7121 DA
28 dec	mevr. J.Th. Bussink-Veerbeek
Geurdenstraat 11, 7122 CG
28 dec	dhr. J.G. te Lindert
Kleine Maote 73, 7123 CN
29 dec	mevr. J.H. Bandel-Brink
Dalweg 10, 7122 BC
29 dec	dhr. H.W. te Winkel
Smitskamp 150/A, 7121 HL
30 dec	mevr. J. Vaags-Helmink
Lichtenvoordsestraatweg 81, 7121 RD
31 dec	dhr. J.F. van Os
Dalweg 41, 7122 BB
31 dec	mevr. A.W. Arentsen-Duenk
Oranjelaan 27/4, 7121 CA
31 dec	dhr. W. Eppink
Ludgerstraat 15/05, 7121 EG
1 jan	mevr. G.E. Hoopman-Houwers
De Hare 100, 7121 XK
1 jan	dhr. G. Westerveld
Polstraat 10, 7121 DH
2 jan	mevr. F. Schokkin-Rutgers
Ambthuiswal 1/06, 7126 BC Bredevoort
2 jan	mevr. G. van Asselt-Klein Geltink
Frankenstraat 20, 7122 ZS
3 jan	dhr. G.H. Mateman
Lijsterbeslaan 31, 7121 BS
3 jan	mevr. E.H. Lammers-Beernink
Prinsenstraat 1/B, 7121 AE
4 jan	mevr. A. te Winkel-Groeneveld
Reviusstraat 14, 7121 VX
6 jan	mevr. J.J. Eppink-Hoftijzer
Möllenes 11, 7122 KK
6 jan	mevr. G.E. van den Berg-Westmaas
De Miggelt 49, 7121 HC
7 jan	mevr. W. Griffioen-Landman
Dalweg 8, 7122 BC
7 jan	mevr. H.J.B. Schokkin-Korten
Beatrixplantsoen 3, 7121 BZ
7 jan	dhr. H.J. Nijkamp
Haartseweg 17/A, 7121 LA

8 jan	dhr. F.J. Heijerman
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
8 jan	mevr. J.W. Somsen-te Bokkel
Frankenstraat 85/06, 7122 ZS
9 jan	dhr. G.J.A. Vervelde
Koopmanstraat 57, 7121 VS
11 jan	mevr. C.W. Bulten-Schoppers
Haermansweijde 62, 7121 WL
12 jan	mevr. B.W. Heijnen-Piek
Kriegerdreef 4, 7121 JK
12 jan	dhr. W. Haverkamp
De Hoven 10, 7122 BJ
13 jan	mevr. A. Neerhof-Hunink
Slaadijk 20, 7121 KK
14 jan	dhr. W.J. Houwers
Vellegendijk 7, 7122 NN
14 jan	mevr. J.H. Kalf-Schreurs
Lichtenvoordsestraatweg 24/A, 7121 AC
15 jan	mevr. Th.G. Navis-Krieger
Oosterkerkstraat 18, 7121 AK
15 jan	mevr. M. Baron-Monasso
Bredevoortsestraatweg 139. 7121 MJ
16 jan	dhr. H.W. Wildenbeest
Beunkdijk 9, 7122 NZ
18 jan	mevr. A.J. Vonhof-Eskes
Geurdenstraat 43, 7122 CG
18 jan	dhr. C.B. te Roele
Buninkdijk 6/A, 7121 LG
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

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

Geboorte
U was het die mijn nieren vormde,
die mij w
 eefdein de buik van mijn moeder.
Ik loof U voor het ontzaglijke wonder
		
van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig gewevenin de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor U geen geheim.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrolopgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan
		
ontbrak er niet één.

Deze woorden uit Psalm 139 staan te lezen op het
geboortekaartje van Shelogh Uzziel, het zoontje
van Simon en Esther Saïf-Kremer en broertje van
Ezrah (Nieuwstraat 29 te Dinxperlo). Hij is op 14
november geboren.
We willen jullie van harte gelukwensen met de
geboorte van jullie zoon en broertje. Moge hij in
gezondheid en liefde opgroeien in jullie gezin en
onder de hoede van God.

Overleden
Op vrijdag 7 december is mevr. Riek Vreeman-Lammers (Hendrika Wilhelmina) overleden.
Mevr. Vreeman is 92 jaar geworden en woonde
de laatste jaren in Beth San, app. 19/01.
De begrafenis en afscheidsdienst hebben plaatsgevonden op donderdag 13 december.
We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe nu zij hun (schoon)
moeder, oma en oma Beth San moeten missen.
U en jullie allen gezegende kerstdagen toegewenst en een goede jaarwisseling.
Met vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

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

In mijn andere wijk, de wijk Lintelo, mocht ik de
geboorte bekendmaken van de kleinzoon van
Riemer en Evelien Faber. Het bericht van die
andere geboorte komt misschien als een wat
minder grote verrassing: de geboorte van het
kindje Jezus. We leefden er al naar toe in adventsen kerstvieringen. Ook al is de verrassing er misschien een beetje af, toch is Kerst wel het moment
om je te verwonderen, om alles met nieuwe ogen
te bezien, om te hopen op en te vertrouwen in
Gods aanwezigheid in ons bestaan.
Kom in ons midden, God,
kom in ons bestaan.
Blijf niet ver van ons,
maar wees tastbaar aanwezig,
in mensen om ons heen,
in de ogen van een kind.
Kom in ons midden
en adem ons het vertrouwen in,
dat de aarde nieuw zal worden,
dat er toekomst is voor elk mensenkind.
Kom in ons midden
en maak van de aarde een hemel.
Werkgroep voor liturgie Heeswijk

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

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

huis. Ze woonde aan de Ludgerstraat 25-03 (Beth
San). De dankdienst voor haar leven met aansluitend de begrafenis vonden plaats op dinsdag
18 december. Een in memoriam van haar leven
zal verschijnen in de eerstvolgende editie van
KerkVenster.
We wensen Willemien Kempink en de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen van Doortje Wester
velt, en allen die Bertus en Doortje zo zullen
missen, Gods nabijheid toe. Die vragen we ook
voor iedereen voor wie deze periode nog moeilijker is dan anders, vanwege een lege plek die
meer dan ooit voelbaar is.
Hoe u de Kerst ook viert, in blijdschap of verdriet,
ik wens u toe dat u zich door het zachte licht van
de hemel gezegend mag weten.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

Wijk IJzerlo
Ziekenhuis
In het ziekenhuis in Winterswijk zijn opgenomen
geweest Karel Beernink, Rosierweg 4 en Joke ter
Maat-Sikking, Stationsstraat 29. Alie Rijks-Heinen,
Andromeda 53, is vanuit het ziekenhuis in Winterswijk voor revalidatie naar Pronsweide gegaan

Huwelijksjubileum
Karel en Johanna Beernink-Navis, Rosierweg 4,
mochten op 12 december hun 55-jarig huwelijk
vieren. Van harte gefeliciteerd1
Goede kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2019
veel heil en zegen gewenst!
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Geboorte
Namens Riemer en Evelien mag ik u vertellen dat
zij op 11 december opa en oma zijn geworden.
Matthijs en zijn vrouw Nienke gaven hun vroeggeborene de namen David Jan Willem, roepnaam
David, geliefde. Van harte gefeliciteerd M
 atthijs
en Nienke en Riemer en Evelien! Veel geluk
samen! Gods zegen gewenst voor Davids leven.

Overledenen
Op 10 december overleed, na een kort ziekbed,
Lambertus Theodoor – Bertus – Kempink, Willem
straat 23. De dienst waarin afscheid van hem
werd genomen vond plaats op zaterdag 15
december in Berkenhove. In het eerste Kerk
Venster van het nieuwe jaar kunt u een terugblik
op zijn leven verwachten.
Op 11 december is op 88-jarige leeftijd overleden
Mina Reindina Dora – Doortje – Westervelt-Veld-

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

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

Overleden
Op 8 december is overleden Willemien GrievinkHoftijzer, Köstersweide 38, in de leeftijd van 83
jaar.
Op 11 december is overleden Hendrik Jan (Jan) te
Brake, Eerste Broekdijk 43, in de leeftijd 62 jaar.
Wij wensen de nabestaanden van Willemien
Grievink-Hoftijzer en Jan te Brake Gods nabijheid
toe in hun verdriet en gemis.

Zieken
Dien Hoftijzer-Jentink, Frankenstraat 103 is ontslagen uit het ziekenhuis en voor verder herstel
opgenomen in de Pronsweide.

Geboorte
Dankbaar en blij zijn Maurits en Marlies Nijman,
Grote Maote 1, met de geboorte van hun prachtige zoon en broertje op maandag 3 december.
Het broertje van Daan kreeg de namen Herman
Derk Jan Bram en als roepnaam Bram.
Wonderen bestaan … Dankbaar en gelukkig zijn
Marijn Kraaijenbrink en Chantal Mengers, Smitskamp 57, met de geboorte van hun zoon en
broertje op maandag 3 december.
Het broertje van Sem en Job kreeg de naam Rens.

Een klein mensje,

	Een prachtig nieuw leven,
Met alle zorg en liefde omgeven.
Riemer en Evelien Faber zijn voor de eerste keer
opa en oma geworden! Dinsdag 11 december
is hun eerste kleinkind geboren. Matthijs en

• Do they know it’s Christmas? • Eer zij God in onze dagen • De lofzang van Maria en Zacharias

Nienke hebben hem de namen David Jan Willem
gegeven, roepnaam David.

Jubileum
Willy en Gerda Meijnen-Rougoor, Koeweide 92,
waren 18 december 50 jaar getrouwd. Zij zijn
dankbaar dit samen met hun kinderen en kleinkinderen te mogen vieren. Receptie zaterdag 22
december van 20.00 tot 22.00 uur in de Hofnar.
Willy en Gerda van harte gefeliciteerd, een mooie
dag en nog vele goede jaren toegewenst.

Contact
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. 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.
Goede kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2019
veel heil en zegen gewenst.
Henk Heusinkveld, scriba

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

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

Zieken
Na een lange tijd van ziekzijn en revalideren kon
mevr. E. Breuker-Ristjouw, de Hare 13 gelukkig
weer naar huis terugkeren.
Mevr. A.L.G. Breukelaar-Kolenbrander, Geurdenstraat 72 is na een verblijf in het J.W. Andriessen
huis (Borculo) voor verdere revalidatie opgenomen in het woonzorgcentrum Vredense Hof in
Winterswijk. Wij leven mee met onze zieken, of
ze nu thuis, in het ziekenhuis of in het verpleeghuis verblijven. Wij wensen hen alle goeds toe,
dat zij zich gedragen mogen weten door Gods
nabijheid.

Overleden
Op 26 november is mevr. E.M. Nijman-Delsman,
Pronsweide, overleden in de leeftijd van 74 jaar.
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen heel
veel sterkte toe en Gods nabijheid bij het verlies
van hun lieve moeder en oma.
Op 8 december is overleden mevr. D.H. te Winkelter Haar, Ludgerstraat 19-07, in de leeftijd van
85 jaar
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Wij wensen haar kinderen, klein en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe en Gods nabijheid bij
het verlies van hun lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder.

Kerst
Kerst is het feest van het licht
dat in onze wereld gekomen is
met de geboorte van het kind van Bethlehem.
Wij mogen vieren
dat wij niet overgeleverd zijn aan een duister lot,
maar dat God met ons is
		
in het Kind van Bethlehem.
Het licht dat ons in Hem verschenen is
wil ons licht en warmte brengen
en een vuur van liefde aansteken in onze harten.
Mede namens mijn vrouw wil ik u allen goede
en gezegende kerstdagen toewensen, een goede
jaarwisseling en een gezegend 2018!
Wim Everts

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

Wie ben ik?

Top 2000-kerkdienst on tour
In de laatste dagen van het jaar
staat op heel wat plaatsen de radio
afgestemd op de Top 2000. En ook
beginnen Top 2000-kerkdiensten
steeds meer een begrip te worden.

TOP 2000 DIENST

VERTROUWEN

Sinds enkele jaren hebben heel wat
kerken de uitdaging opgepakt om in
een kerkelijke setting aan de slag te
gaan met mooie liederen en goede
onderhoudende teksten uit deze

Expositie razzia
Wij zoeken nog naar tastbare herinneringen aangaande de razzia op de kerken.
Hierbij denken we o.a. aan documenten,
foto’s, aantekeningen, brieven, kaarten of
dagboeken. Ook voorwerpen welke betrekking hebben op de gebeurtenissen hebben
onze belangstelling. Zoals bijvoorbeeld een
gedenkbord, ingelijste herinneringsteksten
of merklappen, enz. aangaande de razzia
op de kerken. Tevens zoeken wij kerkelijke
attributen die afkomstig zijn uit de Wester
kerk of Christelijk Gereformeerde kerk,
zoals een liturgiebord, doopvont, (kleine)
kerkbanken.

Indien u iets heeft, dat van belang kan
zijn voor de expositie, kunt u dit aan ons
melden met een beschrijving van het stuk
dat u bezit. Als het in de expositie past,
zal er contact worden opgenomen om een
bruikleenovereenkomst op te stellen.
Uw kunt zich in verbinding stellen met het
Nationaal Onderduikmuseum via:
info@onderduikmuseum.nl
o.v.v. Tastbare herinnering razzia.
Aanmelding via de balie of telefoon
is ook mogelijk, tel. 0543-471 797

Uit het oog, niet uit het hart

Top 2000. Zo ook in de Achterhoek.
Dit jaar gaat de Top 2000-dienst on tour. Het
thema van dit jaar is: ‘Vertrouwen’. Het begint
met een woord, een verhaal en groeit uit tot een
prachtig muzikaal project. Vertrouwen, het is een
woord van toen en nu, met een oud Bijbelverhaal
in een eigen setting. Centraal staat een verhaal
over een sterke vrouw in de Bijbel: Ruth.
Ruth reisde naar een ver land. Een land met
een andere taal en gewoontes. Ze kwam in een
andere cultuur met vreemde mensen om haar
heen. Wat zou ze tegen haar familie hebben
gezegd? Zou ze in deze tijd hebben geleefd, dan
kregen haar ouders misschien een appje met de
tekst: ‘Don’t worry about me’.
Het is de titel van een van de tien gekozen popsongs. ‘Respect’, ‘Have a little faith in me’ en het
Nederlandstalige ‘Open je ogen’ staan ook op de
lijst.
Vorig jaar deden o.a. Aalten en Lichtenvoorde aan
de Top 2000 kerkdienst mee. Na het succes van
vorig jaar met twee sprankelende kerkdiensten
kan een vervolg niet uitblijven. Dit jaar is besloten
om de krachten nog meer te bundelen met als
resultaat: een heel groot Top 2000-koor met live
band, met kerkdiensten in Aalten, Lichtenvoorde
en nu ook Winterswijk. De muzikale leiding is in
handen van Johan Klein Nibbelink.
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Aalten, december 2018

ZONDAG 13 JANUARI - 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
VOOR EN NA DE DIENST KOFFIEDRINKEN

VOORGANGER: DS FOLKERT DE JONG
MUZIEK: TOP 2000 KOOR EN BAND
O.L.V. JOHAN KLEIN NIBBELINK

De muziek bestaat uit zowel ballads als stevige
popsongs. Dit staat garant voor volop afwisseling.
De ‘presentatoren’ van deze Top 2000-kerkdiensten zijn ds. Folkert de Jong in Aalten en ds. Hans
Hinkamp in Lichtenvoorde en Winterswijk.

Waar en wanneer:

• zondag 13 januari, 10.00 uur,
in de Zuiderkerk in Aalten.
• zondag 20 januari, 10.00 uur
in de Johanneskerk in Lichtenvoorde
• zondag 20 januari, 19.00 uur
in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk.

De entree is gratis en iedereen
is van harte welkom,
voor een Top 2000-kerkdienst!

Voorganger op 6 januari
in de Oude Helenakerk
Naam: Maartje van der Velde

Beste mensen, helpers van
de familie Galustyan

kunnen overmaken. Daarvoor zijn ze alle
Aaltense gevers dankbaar.

In onze vorige brief hebben we aangegeven
dat W. van der Kamp en Hindrik Stegemann veel contact hebben met mevrouw
Eilers van UWV-Werkplein in Doetinchem.
Zij adviseert en bemiddelt in het bij elkaar
brengen van (speciaal buitenlandse) werkzoekenden en werkgevers.
De goede samenwerking heeft ertoe geleid
dat Arsen snel naar Nederland kwam: vier
dagen voor er een bijeenkomst bij het
Werkplein was waar een tiental uitzendbureaus zich zouden presenteren. Een volgende bijeenkomst zou pas zes weken later
worden gehouden.
Arsen is eind augustus gekomen, heeft
met drie geselecteerde uitzendbureaus
gesproken en heeft toen gekozen om te
gaan werken bij Westerveld en Nederlof in
Breedenbroek. Hij is daar op 2 september
begonnen. Arsen logeert bij W. van der
Kamp en is nu op zoek naar een eigen
huurhuis. Van zijn salaris stuurt hij een
gedeelte naar zijn ouders in Larisa.
Albert en Tatjana voelen zich op hun plaats
in hun ‘nieuwe’ woning.
Dat Arsen hier nu werk heeft, maakt onze
ondersteuning niet overbodig. Albert en
Tatjana kunnen niet zonder onze hulp. De
afgelopen maanden hebben wij € 300,00

• Diaconie Chr. Ger. Kerk Aalten
rek. nummer NL65RABO03802.15.411
t.n.v. diaconie o.v.v. Galustyan.
• Diaconie Prot. Gemeente Aalten
rek. nummer NL45RABO01128.87.651
t.n.v. MDW o.v.v. Galustyan.
• Hun nieuwe adres: Galustyan Albert,
Tzavella 83, 41222 Larisa, Griekenland.
• Telefonisch alleen mobiel te bereiken:
0030 698 010 6783
Een kaartje of telefoontje vinden ze geweldig, zeker met de komende feestdagen.
De werkgroep Galustyan
- Janny Zomer, Driessenshof 57,
7121 XV Aalten, tel. 0543-473307
- Hindrik Stegemann,
Tubantenstraat 23, 7122 JP Aalten,
tel. 0543-472090,
hindrikstegemann@gmail.com
- Gerbrand Karsten, Molenstraat 2a,
7122 ZW Aalten, tel. 0543-473681,
g_karsten@kpnmail.nl
- Paul Huyskes, Klokkemakersweg 1a,
7122 KB Aalten, tel. 0543-466000,
fam.huyskes@gmail.com
- Wim van der Kamp, Willemstraat 7,
7122 BK Aalten, tel. 0543-474502,
wimtoosvanderkamp@upcmail.nl

Gemeente(n):

ik heb geen eigen gemeente,
ben alleen gastvoorganger.

Voorganger sinds: 1998
Leeftijd: 68 jaar
Burgerlijke staat: gescheiden
Mooiste Bijbelverhaal: Zacheüs
Mooiste lied:

Bedankt Jan de Bankzitter
De redactie wil Jan Haring bedanken voor het maken van de columns onder de naam
Bankzitter, die hij op ons verzoek gemaakt heeft. Zijn 45e en laatste column vindt u
hiernaast. Jan beschrijft hoe hij het schrijven van deze columns beleefd heeft.
Regelmatig is er discussie geweest over een column van Jan, zowel positief als negatief. Eén ding stond bij de redactie altijd voorop: de ruimte van een columnist.
Nogmaals bedankt Jan. We zijn ervan overtuigd dat je als meelevend en meedenkend
gemeentelid nog regelmatig van je zult laten horen.
redactie KerkVenster

Lied 91a, Wie in de schaduw Gods mag wonen

• Jezus zegt dat hij ieder kaarsje ziet • Stil in de nacht

• Driving home for Christmas

Bedankt en tot ziens
Nog onder de indruk van de meditatieve stilte tijdens de
vesper van vanavond, begin ik aan deze Bankzitter. Het
woordenboek geeft aan dat vespers behoren tot de
Rooms-Katholieke eredienst, maar ik ben blij dat we deze
vorm van bijeenzijn hebben overgenomen van onze
medechristenen. De rust, het gezang, de weinige woorden
en de ruimte voor eigen gedachten maken voor mij de
paas- en adventsvespers tot pareltjes binnen onze erediensten. Jammer dat er maar zo weinig mensen komen?
Misschien wel, maar ik kan me geen vesper voorstellen met
een volle kerk, inclusief hoesten en schuifelen. Desondanks,
komt u zelf eens naar één of meer paasvespers in maart en
april en onderga alles wat ik hierboven schetste. In de rust
van de avond voel je ook daar het gemeentezijn.
Vier jaar geleden vroeg Arnold Arentsen mij namens de
redactie voor een kritische column. U weet wat ervan is
geworden. Ruim veertig maal hebt u kunnen lezen hoe ik,
gewoon gemeentelid, bezig was met hetgeen zich binnen
onze gemeente afspeelde. Van drie kerkdiensten naar twee,
financiële problemen en helaas geen oplossingen, een kerk
verkopen en een andere tot kerk van de toekomst maken,
orgelbegeleiding en elektronische muziek. Ja ik heb over
veel aspecten mijn mening gegeven, omdat ik hoorde dat
het onderwerp op de een of andere manier leefde binnen
de gemeente. Wie op zondag koffiedrinkt na afloop van
een dienst kon en kan nog steeds horen waar de gewone
bankzitters, en dat zijn we toch allemaal op onze tijd, zich
mee bezig houden of zorgen over maken.
Natuurlijk was u het lang niet altijd met me eens, zoveel
hoofden, zoveel zinnen. Van de redactie kreeg ik steeds alle
ruimte om mijn mening te geven, daarvoor ben ik die
redactie dankbaar. Censuur was hen vreemd. En u kreeg
ook steeds de gelegenheid om te reageren; sommigen
deden dat ook. Gelukkig maar, het gaf stof tot praten,
schrijven en tot heroverwegen.
Nooit heb ik de bedoeling gehad om iemand te kwetsen,
soms kwamen mijn woorden misschien anders bij u aan
dan dat ze bij mij van het toetsenbord kwamen. Bewust
heb ik nooit rechtstreeks contact gezocht met hen die mijn
mening niet deelden. Mijn pseudoniem was me heel wat
waard. Ook in die gevallen stond de redactie als een schild
voor me.
Wanneer ik u echter heb geraakt in hetgeen u lief was en is,
bied ik u daarvoor nu mijn verontschuldigingen aan. Dit is
nooit mijn bedoeling geweest. Ik had en heb geen
specifieke voorkeur voor een gebouw, een predikant of
muzikale ondersteuning van de eredienst. Wie dat denkt,
heeft het mis. Ik ben een gewone kerkganger zoals er
gelukkig nog zovelen zijn. Dan hierheen, dan daarheen en
soms gewoon thuis. Misschien herkent u er iets in.
Na vier jaar en ruim veertig columns is dit de laatste. Het is
mooi geweest; met plezier heb ik u mijn mening gegeven,
met evenveel plezier sta ik mijn plaatsje af aan anderen
zo dit binnen de bedoelingen van de redactie ligt.
Het enige wat me nog rest is het demasqué. Velen zullen
gedacht hebben: wie is die Bankzitter. Sommigen vielen
zelfs de redactie lastig met deze vraag.
Een enkeling wist het en zweeg.
Dank daarvoor. Tot ziens in
een van de gebouwen tijdens
een traditionele of een
regenboogdienst.
Jan Haring
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O Holy Night / Cantique de Noël/
O Heil’ge nacht.
Een bekend kerstlied uit 1847 van de
Franse componist Adolphe Adam. De
tekst is naar het Franse gedicht ‘Minuit,
chrétiens’ (Midnight, Christians) van wijnhandelaar en dichter, Placide Cappeau
(1808-1877). Zowel in de Franse originele
versie als in de Engelse versie maar ook
in de Nederlandse versie, reflecteert de
tekst op de geboorte van Jezus en op de
verlossing van de mensheid. De melodie
vind ik erg meeslepend en ook sfeervol in
deze donkere tijd van het jaar. De tekst
spreekt mij vooral aan door de verwondering (O Helige nacht) die eruit spreekt
en de boodschap die er voor ons inzit. Dit
komt vooral in de engelse tekst goed naar
voren. Er zijn vele prachtige uitvoeringen en
bewerkingen op internet te vinden, maar
ik vind het het toch het allermooist om het
bij de fanfare (Crescendo IJzerlo) te spelen
en te repeteren in de adventstijd.
Christiaan Eppink

Mijn mooiste kerstlied ...
Driving home for Christmas
van Chris Rea. Dit lied is een heerlijke meezinger in de auto, onderweg naar huis. Het
vertolkt het verlangen naar de warmte, het
knusse en gezellige thuis en het weerzien
met geliefden. In mijn studietijd waren
de dagen voor Kerst de dagen van grote
drukte, het behalen van goede cijfers en
belangrijke presentaties. En als dit dan
gelukt was, reed ik doodmoe maar voldaan
terug van Utrecht naar het warme nest in
Aalten, met natuurlijk ‘Driving home for
Christmas’ uit de speakers. Voor mij is het
een soort adventslied, de weg naar huis, de
voorbereiding op Kerst is misschien nog wel
mooier dan het bereiken van het doel.
Joke Meynen

Vroeger woonde er tegenover ons in de
straat een gezin waarvan de man blind
was. Hij hield erg veel van muziek. Wij
hadden thuis eerder tv dan zij, daarom
vroeg hij wel eens of hij bij ons tv mocht
‘kijken’ als er een bijzonder concert was.
Daar genoot hij enorm van. Hij was organist in de Gereformeerde Kerk en componeerde zelf soms ook muziek. Zo heef hij
de complete Bijbeltekst van de Lofzang
van Zacharias (Lucas 1: 68-79) op muziek
gezet.

Geloofd zij de Here,
de God van Israël,
want Hij heeft omgezien
naar zijn volk
en heeft het verlossing gebracht ...
Met een groepje kinderen van de lagere
school hebben wij dat bij hem thuis wekenlang ingestudeerd en met Kerst in de kerk
gezongen. Dit ‘lied’ zal nooit in een top-10
voorkomen, maar het is voor mij nog altijd
het meest bijzondere kerstlied.
Leni Franssens

Ere zij God
Al sinds ik als jongetje de kerstnachtdienst
meemaakte was het laatste lied dat
gezongen werd, staande in een toen zeker
nog volle kerk, het ‘Ere zij God’. Daar kon
ik dan ontroerd door raken: wat een kracht
ging van dat lied uit, gezongen door een
volle kerk. Daarom hoort dit lied m.i. dan
ook altijd als laatste gezongen te worden
tijdens een kerst(nacht)dienst. Dan kan ik
gesterkt de kou weer in.
T. Greydanus

Do They Know It’s Christmas?
werd op 25 november 1984 opgenomen
in een studio in Londen door Band Aid,
een gelegenheidsgroep van populaire popsterren in die tijd. Aan het nummer werken
onder meer Phil Collins, Paul Young, Bono,
Paul Weller, George Michael, Sting, David
Bowie en Paul McCartney mee.
De naam Band Aid was een woordgrap: het
betekent een muziekband (band) die helpt
(aid), maar is ook de naam van een pleister.
Het lied was bedoeld om geld in te zamelen
voor bestrijding van een acute hongersnood in Ethiopië.
Het confronteert de luisteraar met het feit
dat het westen Kerst viert, zonder zich te
realiseren dat mensen in de derde wereld
van de honger sterven: ‘Well tonight thank
God it’s them, instead of you’.
De opnames waren serieus haastwerk, want
alle sterren konden samen maar één dag
vrij maken. En moesten hun ego’s thuislaten, wat misschien nog wel een grotere
uitdaging was.
Het lied werd opgenomen op 25 november,
drie dagen later lag de single in de winkels
en is - op White Christmas na - de grootste
kersthit aller tijden geworden.
Jaap Boer

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft
Taizé, zomer 2009. We staan met vrienden
op een camping vlakbij Taizé. Met de fiets
– het laatste stukje steil bergop – gaan we
naar de diensten. Het is indrukwekkend
vol en we zitten op de grond. Zingend
herhalen we de woorden. Hoe vaak? We
weten het niet. We zingen en we zingen.
Langzaam dringen woorden, gedachten en
emoties door. Geen besef meer van tijd.
Hanneke Drenth

Anak Yesus dilahirkan
Voor mij hoort dit lied bij Kerst. Dit Kerstlied heb ik geleerd toen ik als
6-jarige op een Indonesische christelijke basisschool in Jakarta zat.
We vierden Kerst op school. Een Chinees meisje met lang zwart haar
speelde de rol van Maria en de klas zong ‘Anak Yesus dilahirkan’. Toen
ik als 8-jarige naar Nederland kwam vierden we Kerst, ook op school.
Ditmaal een rooms-katholieke school in Driebergen. We zongen
‘ ’t Is geboren het goddelijk kind’. Ik voelde me een klein beetje thuis
want de melodie kende ik en ik kon het meezingen. In tegenstelling
tot vele andere stemmige kerstliederen, overigens ook heel mooi,
maakt het zingen van dit lied mij altijd blij. Of het nu komt door de
gedachte aan de geboorte van Christus of door de herinnering aan
dat ik me voor het eerst een beetje thuis voelde in dat koude Nederland? Misschien van beide een beetje …
Liesbeth Greydanus

Komt, verwondert u hier mensen…’
Voor mij is het pas echt kerst als ik samen met anderen mag zingen:
‘Komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint…’.
In een wereld waarin we (bijna) alles kunnen opzoeken, uitpluizen en
nakijken blijft juist die oproep tot verwondering het diepe en waardevolle geheim van kerst.
Verwondering, dat God wil wonen bij de mensen.
Verwondering, dat ook tot mij gezegd wordt: ‘Wees niet bang!’.
Verwondering, dat het licht tóch sterker is dan het donker.
Verwondering, dat er nog zoveel mensen en kinderen zijn die dit licht
willen doorgeven.
Verwondering, dat het ook dit jaar kerstfeest wordt.
Marieke Andela

Please Come Home For Christmas
van The Eagles. Het zal 1976 geweest zijn, tussen Kerst en en Nieuwjaar. Wij woonden toen nog in Ede in een flat. Ada en ik lagen in bed
en ik had al even geslapen, toen ik wakker werd door harde muziek
van onze bovenburen. M’n eerste reactie: ‘Zeker een feestje, vervelend
maar het is vast zo voorbij.’ Ik hoorde vooral de flinke bastonen van
een gitaar en een stevige beat. Ik kwam aan het luisteren en … wat
een geweldig nummer was dat. Ik kende het niet. Na een prachtige
gitaarsolo eindigde het lied met kerstklokken.
Toen het uit was nam ik me voor weer fijn verder te slapen. Maar …
daar was het nummer weer. Nu nog harder dan de vorige keer. De
bovenburen draaiden blijkbaar flink aan de volumeknop. Toch vond ik
dat niet erg en ik genoot opnieuw van het lied. Tot driemaal toe werd
het voluit gedraaid en ik lag te swingen in mijn bed. Toen werd het stil
en ik sliep in.
De volgende morgen zat ik me af te vragen wat ik nou gehoord had.
Die melodie zat nog in mijn geheugen maar ik wist nog steeds niet
wat het was, totdat ik een paar dagen later het nummer weer via
de radio hoorde. Het was ‘Please Come Home For Christmas’ van
The Eagles.
Vanaf die tijd zie ik elk jaar uit naar het moment dat via de radio het
nummer weer voorbijkomt. Ook in de Top-2000 staat het genoteerd.
Ben je nieuwsgierig geworden ... ? Zoek het op op YouTube en draai de
volumeknop flink open. Genieten!
Johan Scholl
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Stille Nacht in de nieuwe berijming
Stille Nacht, Ere zij God, dat zijn kerstliederen die je elk jaar weer ‘wat
doen’. Vaak afhankelijk van hoe je er op dat moment aan toe bent.
Want je beleeft die liederen en daarmee Kerst, altijd weer op een persoonlijke manier.
Lang geleden was er de romantiek van het uren durende kerstfeest
van de zondagschool. De zondagschoolbanken met de kinderen in
de boerenkeuken met het prachtig gestreken ‘bozemkleedje’ en de
mooie blauwe borden op de ‘bozem’. We keken onze ogen uit!
De ouders in de kamer ernaast en in de deuropening daartussen
stonden de leiders van de zondagschool het kerstverhaal en nog
drie andere verhalen te vertellen. Spannende verhalen, hoe zou dat
aflopen?
Het liep altijd heel goed af, want de geboorte van het kindje Jezus
zorgde ervoor dat alles goed zou komen. Bij het orgel zongen we
kerstliederen, maar ook de kerstliedjes, zoals ‘De herdertjes lagen bij
na-a-achte …’
Daartussen de pauzes met chocolademelk (cacao) en lekkere broodjes!
Tot slot zongen we natuurlijk het ‘Ere zij God’. Wat duurde dat lang!
Drie keer hetzelfde. Je moest goed opletten wanneer het de laatste
keer was en je eindelijk ‘a-ha-ha-hamen a-ha-men’ kon zingen. En
daarna?
Dan werden de kerstboekjes uitgedeeld, meestal van W.G. van der
Hulst en nog een grote sinaasappel! Het kerstfeest was elk jaar weer
een belevenis op de tweede kerstdag!
Maar nu kies ik voor een nieuwe tekst op het aloude ‘Stille Nacht’,
geschreven door Kees Rutgers. Winnaar van een door KRO-NCRV
uitgeschreven wedstrijd. Zou het in andere woorden ook opnieuw aanspreken? Ik ben ervan onder de indruk.
Het oude verhaal op een oude melodie in nieuwe woorden.
Stille nacht, schitterend zacht
straalt van ver sterrenpracht.
Mensen komen, mensen gaan.
Door hun vluchtig voorbijgaand bestaan
ademt eeuwige kracht.
Wonderlijk stil is de nacht.
Stil is de nacht, iedereen wacht
op het licht, op de kracht
die verdrijft de duisternis.
En die groeien doet al wat er is.
Die verzoent en verzacht.
Wonderlijk stil is de nacht.
Kijk om je heen, mensen bijeen
zingen zacht stille nacht.
Wat onzegbaar is, wat je niet ziet
houdt zich schuil in dit goddelijk lied.
Volg de stem van je hart
en zing door het nachtelijk zwart.
I. Luijmes.

• Daar is uit ‘s werelds duistere wolken • O Holy Night • The Little drummer boy • Geen wiegje als rustplaats
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Geleuf ’t noo maor!

Mooiste karstleed
Toen wi-j nao de vakantieperiode in de
redactie van KerkVenster naodachten
ovver hoo wi-j het karstnummer zollen
gaon vullen kwamme wi-j op ’t idee um
een soort ‘Top-tien’ van karstleedjes
te gaon maken. As redactie hadde wi-j
gin idee of de gemeenteleden daoran
met zollen willen warken dus beslotte
wi-j um ok as redactie een favoriet leed
in te stuurn, leefst met umschrieving
waorumme wi-j dat karstleed het
mooiste vonnen.
Toen ik der ovver ging naodenken wat ik het
mooiste karstleed vonne kwam ik der neet good
uut. Het bunt der zovölle wee-k mooi vinne.
Mien meest favoriete karstleed is misschien wal
‘Stille Nacht’, maor ja, dat vindt der denk ik heel
völle mooi. Toen de eerste anmeldingen binnenkwammen, blek dat ok waor te waen. Ik ginge op
zuuk wa’k dan nog meer mooi vinne, ’t leefst een
karstleed waor ok nog een mooi verhaal achter
zit. Hoo ’t beveurbeeld onstaone is, of waor een
andere mooie geschiedenis achter zit.
Zo vin ik ‘t mooi op karstaovend ’t Feestelijk Kerstavonduur’ in de Olde Helenakerke. daor wordt
nog de olde karstledere ezongen. ‘t Is elk jaor
naogenog dezelfde liturgische opzet, de ledere
en de sfeer in dee mooie olde kerke. A’k noo de
mooiste inzendingen van het karstleed zee, bunt
der ok lederen bi-j dee daor ezongen wordt.
Dat ‘Feestelijke Kerstavonduur’ stamt nog uut
de tied van old-notaris Krijgers Jansen, Meneer
De Bruin uut de Emmastraote en organist Nico
van Huet. Het werd op-ezet um iederene, kerkelek,
randkerkelek en neet kerkelek het karstfeest met
te laoten viern. De kerke zat altied stampend vol.
Uutgangspunt was ok altied dat ’t een ‘volkskerstzang’ mos waen. Deurumme fronsen ok verschillende leu de wenkbrauwen ton de kerkenraad in al
eur wiesheid beslot um der een officiële kerkdienst
van te maken.
Of dat noo een good idee was of neet, de belangstelling blef onverminderd groot. Der werden
zelfs steule in alle gangpaden ezet, wat natuurlek
totaal onverantwoord was veur de veiligheid, maor
daor werd ton nog niks an edaone. Toen de techniek ziene intrede dee, werd der zelfs een video
verbinding emaakt met gebouw Elim, zodat de leu
‘t daor ok met konnen viern. Verschillende jaorn
mosten der leu weer naar huus too umdat der gin
plaatse meer was in de harbarg.
Dat de vorm van dizze viering enorm anslöt bi-j
een groot aantal leu, maakten wi-j in de jaorn
negenteg met, toe een ni-jen Aaltense domneer
von dat ’t ‘s op een andere manere mos. Hee
zetten een dienst in mekare met karstledere uut
verschillende werelddelen. Dat hef e ewetten,
de kritiek was neet mals. ‘Weurumme mot alles
anders?’ ‘Kom neet an de opzet van ons ‘Feestelijk Kerstavonduur’ ’ was de teneur. En deurumme

Kerstpuzzel 2018
kwam der ’t jaor derop weer een traditionele
liturgie met ledere dee ok in de jaorn viefteg al
ezongen werden.
Een tweede dip was der toen de kerkeraod beslot
um dizze dienst naor de Oosterkerke te verhuzen
um zo de bi-jeenkomsten met de kasdage te verdelen. Ok dee verandering kwam neet good an bi-j
völle leu, en nao een paar jaor werd beslotten um
‘t toch weer in de Olde Helena te hollen. En daor
zal ’t ok de kommende jaorn wal blieven.
Eén van de leu schref ons zelfs: ‘Wi-j gaot toch
hoppelek met de karstdage gin leedjes zingen
van Normaal?’ De man mot niks hebben van ‘dee
ni-jerwetse fratsen’. Verandering van de liturgie lig
dus heel geveuleg.
Völle leu vindt ok jammer dat de traditionele karst
nachtdienst neet meer wordt ehollen. Ok zo’n
traditie wee-t al heel old is en ovver-ewaaid uut
de rooms-katholieke traditie. Vrogger mosten de
meeste protestanten neet völle hebben van de
rooms-katholieken maar naor de karstnachtdienst
gingen toch wal völle leu, met name jongeren
vonnen dat prachteg.
Noo de rooms-katholieke kerke in Aalten binnen
enkele jaorn eslotten wordt, zol ‘t mooi waen as
der dan ‘n gezamenlekke karstnachtdienst zol
kommen, en dan op ‘t oorspronkeleke uur van middernacht met nao afloop een gezamenleke maoltied, al is ’t maor een karstbreudjen of iets dergeleks, met ’n beker warme chocolademelk, koffie of
thee. Wat zol ’t toch mooi waen um samen met
de leu van de r.k-parochie een karstnachtdienst in
mekare te zetten met ‘t herenkoor, onze cantorij,
‘n paar blaosinstrumenten der bi-j en ’t prachtige
orgel in de Olde Helena, of in de r.k.-St. Helena, zo
lange den nog gebruukt wordt veur de eredienst.
Maor nao al dizze ovverpeinzingen had ik nog gin
karstleed, dus bun ik gaon googlen um te kieken
wat ik noo echt mooi vinne. Toen kwam ik een leed

teggen, dat ik altied mooi vonne, maor neet in
mi-j was op-e kommen. Het geet um: ‘The Litlle
Drummer boy’ en dan in de versie van Boney M. In
het Nederlands: ‘De trommeljongen’of ‘De kleine
tamboer’. Het verhaal achter dit karstleed kennen
ik neet maor sprok mi-j wal biezonder an. Het geet
ovver een jongen uut een heel arm gezin den een
trommel van zien vader kreeg, en den had ‘m
weer van zíen vader. ’t Was dus al ‘n helen olden
trommel, maor hee was der maor wat wies met.
Hoo dat verhaal wieter geet, steet wieterop in dit
karstnummer (pagina 24).
Het verhaal sprak mi-j an umdat ’t bi-j ons thuus
vrogger ok geen vetpot was, en regelmaotig ni-j
spölgood ok neet an de orde was. Dat hoven ok
neet, want ik vermaken mi-j prima met gewoon
alledaagse dingen weet der op de boer te vinden
waarn. Met Sunterklaos en met de vejeurdag
kregge wi-j wal wat. Neet te duur natuurlek maor
ik wazze der bli-j met. Zo kreg miene buurjongen
Meccano en ik kregge het goedkopere Temsi.
Verschil mos der waen.
En zo kregge ik op ’n kere ok een trommel. Veur
dee tied trommelen ik op olde bussen. Ok dizzen
trommel was neet den duursten maor ik heb der
völle plezeer van ehad. Ovveregens, ik was helemaol neet muzikaal, ik batern maor wat. Ik bun
ok nooit bi-j een muziekvereneging ewest want ik
kon gin maote hollen (kan ‘k nog steeds neet, zölt
sommige leu zeggen).
Het verhaal pakken mi-j dus, en ik vonne de uutvoering van Boney M ‘t mooiste. Op YouTube staot
heel völle uutvoeringen, sommigen heel biezonder.
Verget ok neet dat verhaal te laezen, ‘t is misschien kinderlek eschreven en neet waor gebeurd,
maor wal een mooi karstverhaal.
Ik wens owleu allemaole hele goeie karstdage too
en völle heil en zegen veur ’t ni-je jaor.
Annold Aorntsen

We hebben weer een kerstpuzzel voor u samengesteld en we hebben weer een fantastisch mooi
kerstpakket, dat de winnaar na de kerstdagen
thuisbezorgd krijgt.
Dit keer een kerstboomraadsel, waarbij de onderstaande cijfers een kerstwens laten zien, als u de
letters in de goede volgorde zet. Als u die kerstwens gevonden heeft, stuur hem dan naar:
coordinator@kerkvenster.nl, of doe hem in de bus
van ons kantoor, Kerkstraat 2 (even het trappetje
op). U kunt de oplossing inleveren tot en met
woensdag 2 januari 2019. Vrijdag 4 januari wordt
de winnaar bekend gemaakt op onze website en
op 18 januari in het blad KerkVenster.
Redactie KerkVenster

Zet onderstaande cijferreeks in de goede
volgorde en stuur de wens naar KerkVenster.

Horizontaal
1. In 2018 voldoende
gehad
3. Tegen op zien
6. Alarmbericht
7. Begin internetadres
10. Beraadslagen
12. Extremistische
groep in Duitsland
15. Moeder
17. Aaneenschakeling
19. Taalberoep
20. Sleephelling
25. Wet
28. Oud vervoermiddel
31. Gewichtskorting
33. Europium
34. Boomsoort
35. Hoog gelegen akker
36. Laagst betaalden
39. Truc bedenken
41. Koperspubliek
48. Verbrandings
product
50. Kwijldoekje
52. Periode van
vrije tijd
58. Direct
59. Klaar
61. Troel
64. Basisverzekering
68. Jaar van herkomst
69. Roofdier
72. Verlossing
74. Grienden
78. Weelderig
80. Roeispaan
85. Scheiding
86. Familie van
de aalreiger
88. Brommen
91. Wereldtaal
93. Atoom
96. Handelsreiziger
98. Deel van het been
100. Dampbad

102. Goed
105. Jongensnaam
106. Grootvader
107. Nederlandse
edelen
109. Stuk grond
110. Deel van
Amsterdam
113. Onderdeel van
de politie
114. Domoor
116. Alvast
117. Altijd blut
118. De Latijnse naam
is Plumbum
120. Gein
123. Landstreek
125. Aanbod van
gerechten
129. Draagt iedere
schutter
131. Papiersoort
133. Herenmode

Verticaal
1. Sportvrouw
4. Plafond
6. Vaartuig
8. Vermist
11. Televisieprogramma
14. G
 ebogen voorwerp
18. Leeg
19. Evenwel
22. I n Russische salade
24. Opstapeling
25. Job
26. P
 inksteren .. dagen
getal na Hemelvaart
29. Afkorting circa
30. S
 hamba in het
Nederlands
32. S
 oort ingemaakte
uien
37. Voorheen Perzië
38. Bedreigde vissoort

39. Onjuistheid
40. E
 xtremistische
groepering
41. Deze zondag lijkt
gemeengoed
geworden
42. Deel van een
dierentuin
43. Tijdsgewricht
49. Biljartkeu
51. Vonder

54. Bergkam
60. Viering in RK Kerk
65. Per vliegtuig
66. Uit de werkelijkheid
treden
67. Ontreddering
71. Bewaarplaats
72. A
 fkorting
Kalkammonsalpeter
75. Ibel
77. Erkennen

78. Die Koningin is
82. Die uitgedraaid
kan worden
84. Een stel tetteraars
89. Rivier-roofvis
(meervoud)
90. Opnieuw bekijken
94. Gordijnroede
95. Veeg
96. Populair in
pannenkoek

101. Je kunt niet zonder
107. Schepper
111. H
 ebben we allemaal verdiend
112. Moe
122. Raamwerk
126. Gelijke letters
130. Totaalcijfer

• Abide With Me • Last Christmas • Kerst, maar hoe? • Geen wiegje als rustplaats • Anak Yesus dilahirkan
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The little drummer boy

Geldwerving KerkVenster
18e jaargang

Heel lang geleden, vlak bij de stad

Op 12 oktober was bij KerkVenster de

Bethlehem, leefde eens een kleine
jongen wiens familie heel arm was.
Zijn kleren waren versleten, soms had
hij honger, want er was niet genoeg
te eten. Maar de jongen had één ding
waardoor hij toch gelukkig kon zijn: hij

rook en goud. De kleine trommeljongen stond
buiten en zag dat allemaal gebeuren. Wat kan ik
doen dacht hij, ik heb niks om te geven, verdrietig
draaide hij zich om en liep terug naar huis. Toen
zag hij de trommel die aan zijn zij hing. Plotseling
wist hij wat hij de kleine Jezus kon geven. Hij zou
voor Hem op de trommel spelen. Hij ging terug en
toen hij de stal weer zag begon hij zacht te spelen
en te zingen:

had een trommel, die trommel was van

In Nederlandse vertaling:

zijn vader geweest en daarvóór van zijn

Ik ga naar Bethlehem, param pampam pam
en sla mijn trom voor Hem, param pampam pam
Want voor de sterren scheen,
			param pampam pam.
is plaats voor iedereen, param pampam pam
ram pam pampam ram pam pampam.
Jezus de koning kwam, param pampam pam
			in de stal
param pam pampam param pam pampam

opa. Jaren geleden, toen zijn opa nog
jong was, had die de trommel gekregen
van rondtrekkende muzikanten.
Toen de kleine jongen oud genoeg was leerde
zijn vader hem param pampam pam spelen, op
de trommel. Nu was hij van de kleine jongen en
die hield heel veel van zijn trommel. Elke dag
speelde hij erop en liep door zijn dorp. De andere
kinderen volgden hem, terwijl hij speelde, zongen
mee en marcheerden in de maat. Soms liepen er
zelfs dieren mee in de parade! De kleine jongen
speelde zo vaak op de trommel dat hij er heel
goed in werd. De mensen in het dorp noemden
hem al gauw de kleine trommeljongen.
In dezelfde tijd, in het stadje Nazareth, moesten
Jozef en Maria op reis. Maria was in verwachting, maar ze moesten naar Bethlehem voor de
volkstelling die keizer Augustus bevolen had. In
Bethlehem was het heel druk, zo druk dat ze geen
plaats konden vinden om te slapen. Ze werden
naar een kleine stal gestuurd door een herbergier.
Jozef en Maria waren zo moe en koud dat ze blij
waren dat ze in het stro in de stal konden gaan
liggen. Die nacht werd Jezus geboren, en Maria
legde hem voorzichtig in een kribbe met stro.
Buiten op het veld waren de herders. Ze pasten
op hun schapen. Het was een heel gewone nacht.
Toen opeens ... was er een helder licht, alsof het
dag werd. En daar stond een engel in het licht.
De engel zei: ‘Wees maar niet bang. Ik kom jullie
een boodschap brengen van God. Jullie zullen
allemaal erg blij zijn. In Bethlehem is een bijzonder Kindje geboren. Een Kind dat alle mensen
gelukkig zal maken. Ga Hem zoeken. De herders
gingen Hem zoeken en vonden Jezus. Ze vertelden het grote nieuws aan iedereen. Iedereen
had het over de kleine Jezus. Ook de trommeljongen hoorde van Jezus. Hij wou ook graag naar
het Kindje kijken, maar hij had niks om te geven.
Die nacht zag hij een heldere ster schijnen.
Even later kwamen er drie vreemde mannen op
kamelen door de straat, ze hadden mooie kleren
aan en mooie dingen bij zich, het waren koningen.
Zouden zij ook naar Jezus gaan kijken?
De kleine trommeljongen besloot hen te volgen.
Hij hoorde de drie mannen praten over de ster.
Ze waren de ster al van heel ver gevolgd en nu
scheen de ster boven een stal. De drie koningen
gingen de stal binnen. Toen ze Jezus zagen bogen
ze en gaven hun mooie geschenken: mirre, wie-

En Maria zei: param pampam pam
Je slaat je trom zo blij, param pampam pam
En kijk, mijn Kindje lacht, param pampam pam
Het heeft op jou gewacht, param pampam pam
ram pam pampam ram pam pampam.
Sla je trommel maar, param pam pampam
			in de stal
param pam pampam param pam pampam
En hij sloeg de trom, param pampam pam
het werd al stil alom, param pampam pam
de engelen waren heen, param pampam pam
ook de herders een voor een, param pampam
ram pam pampam ram pam pampam.
Maar hij sloeg de trom, param pam pampam
			in de stal
param pam pampam param pam pampam
Het lied is te horen op www.kerkvenster.nl in het
videoblok, gezongen en gespeeld door Boney M.
Op YouTube staan nog meer uitvoeringen
van dit mooie kerstlied.

jaarlijkse folder met antwoordformulier
voor de vrijwillige bijdragen gevoegd.
Inmiddels zijn alle formulieren verwerkt
en blijkt dat u met z’n allen net zoveel
hebt toegezegd als vorig jaar en dat

Onderweg

is een erg mooi resultaat. De ervaring
leert dat de toegezegde bedragen ook

soms wou ik wel
dat ik zo’n herder was geweest
die zijn schapen hoedde
in het veld bij Bethlehem

worden ontvangen en dat betekent

dan had ik het eerste kerstlied gehoord
zoals het voor het eerst werd gezongen
en zou zijn meegegaan
om het kind te zien
waar alles om draaide

23 nummers kunnen uitbrengen.

of dat ik in het gevolg was geweest
van de wijzen
die uit het oosten kwamen
dan had ik gezien
hoe wijsheid zich boog voor een kind
en de eerste kerstgeschenken
had ik dan gezien
geen jingle bells
geen volgestouwde etalages
geen reclame
geen stapels post over en weer
geen kerstboom in huis
geen gedoe in de keuken
geen ander gezang
geen andere cadeaus
dan dat eerste lied
die eerste geschenken
maar ieder heeft
zijn eigen tijd en plaats
kerstfeest nu is terugzien
zonder te weten
wat echt en wat verdichtsel is
en vooruitzien
niemand weet zeker
wat hem wacht
tussen aanvang en voltooiing
zijn wij onderweg
met vragen
waar vandaan
waar naartoe
met twijfel
aan het aarzelende antwoord
er is misschien geen andere zekerheid
dan deze:
elk begin gaat uit van het kind
waar alles om draait

dat we zeer waarschijnlijk binnen de
begroting blijven en ook deze jaargang

Dit aantal van 23 nummers is door een gemeentelid ter discussie gesteld. Deze persoon heeft
voorgesteld KerkVenster één keer per drie weken
te laten verschijnen uit milieu-oogpunt (minder
papier e.d.) en minder belasting voor de bezorgers. Het voorstel is besproken in de redactie en in
het bestuur en deze zijn tot het besluit gekomen
om het aantal KerkVensters niet te wijzigen.
Om meerdere redenen:
• Bij het bepalen van de verschijningsdata wordt
rekening gehouden met feestdagen. Een vaste
interval van drie weken past niet in het wisselende patroon van de feestdagen.
• Natuurlijk kan de interval indien nodig verlengd
worden tot vier weken maar een grote groep
lezers ziet elke keer uit naar een nieuw Kerk
Venster en die doen we daar geen plezier mee.
• Net als bij de krant of het journaal willen ook
wij graag nieuws brengen dat actueel is. Bij een
grotere spreiding is dat niet zo goed mogelijk.
• Voor de actualiteit zouden we kunnen verwijzen
naar de website maar niet iedereen beschikt
over een computer en internet.
• Minder verschijningsdata betekent weliswaar
minder werk voor de bezorgers maar niet voor
de redactie. Het totaal aantal pagina’s zal niet
minder worden maar slechts over minder nummers verdeeld worden.
We verkeren in de luxe positie dat we ons kunnen
veroorloven om 23 nummers per jaargang uit
te brengen. Dat willen we zolang mogelijk volhouden. Zeer bepalend hiervoor is de inzet
van veel vrijwilligers, waarvan de bezorgers de
grootste groep vormen. Zij zorgen ervoor dat er
op 23 vrijdagen per jaar een nieuw KerkVenster
op de deurmat ligt.
Het is natuurlijk wel zaak dat we niet indutten
en daarom hopen we dat u ons kritisch blijft
volgen en voorziet van voorstellen tot verbetering,
wensen en ideeën. Als tegenprestatie voor uw
gulle gaven gaan wij ons best doen hieraan zoveel
mogelijk gehoor te geven.

Rennie van Windt

• Anak Yesus dilahirkan • Gaudete • O Holy Night

bestuur KerkVenster

Verenigingen
Carel ter Linden in Eibergen
Carel ter Linden, als
dominee betrokken bij
diverse koninklijke
huwelijken en uitvaarten, was drie jaar
legerpredikant in
Ossendrecht. Daarna
stond hij in Hoogvliet, Oegstgeest en Den Haag,
waar hij zestien jaar lang aan de Kloosterkerk
verbonden was.
In Bijbelse miniaturen, zijn nieuwe boek, vertelt
en becommentarieert hij de eeuwenoude
verhalen uit de Bijbel, die zijns inziens nog altijd
van onschatbare waarde zijn.
Op donderdag 17 januari zal Ter Linden in De
Oude Mattheüs in Eibergen over zijn nieuwe boek
komen vertellen. Hij zal daarbij aandacht geven
aan het karakter van deze verhalen, die stammen
uit een andere cultuur dan de onze. Zonder de
nodige toelichting kunnen ze gemakkelijk worden
misverstaan. Ook zal hij ter illustratie een aantal
korte verhalen eruit lichten. Er is mogelijkheid tot
signeren. Deze avond is georganiseerd door de
Commissie Inspiratie & Ontmoeting van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken en Neede
i.s.m. Boekhandel Gellekink in Eibergen. Toegang
gratis, vrije gift.
17-01-2019 in de Oude Mattheüskerk,
Grotestraat 50, Eibergen. Aanvang: 19.30 uur.

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Op 19 december hebben we samen het kerstfeest
gevierd en dit afgesloten met een gezamenlijke
broodmaaltijd.
Er is geen Praothuusken op 26 december en op
2 januari.
9 januari: Gelukkig ni-j jaor, we starten met een
‘ni-jjaorsvisite’ waarbij de oliebollen niet zullen
ontbreken. Johan Scholl komt met verhalen in
het dialect en misschien wil hij ook wel met ons
zingen, Eef is de organist, dus dat komt vast wel
goed.
16 januari halen we de spelletjes weer eens uit de
kast. Ze zullen bijna onder het stof zitten, zolang
hebben we al geen spelletjes meer gedaan.
Dan vieren we op 23 januari de verjaardag van
’t Praothuusken, 44 jaar alweer.
Mooi is het dat er nog altijd dames van het eerste
uur op deze middagen komen.
U bent van harte uitgenodigd voor deze verjaardag en mag komen zonder cadeau en als u
dat wilt wordt u opgehaald en weer thuisgebracht!
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 ’t Praothuusken kunt u bellen
met Jolanda Wevers, tel. 0543- 472776
Lijkt het u ook gezellig om eens te komen kijken,
u bent van harte welkom.

Voorstelling over Etty Hillesum door
Vocalgroep Choral in Eibergen
Op zondag 20 januari, net voor de Intenationale
Herdenkingsdag van de Holocaust (27 januari) organiseren de
commissies Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeenten
Eibergen/Rekken en Neede en de commissie Ontmoeting
& Inspiratie van de St. Paulusparochie een voorstelling over
Etty Hillesum door de vocalgroep Choral.
20-01-2019 in de Oude Mattheüskerk,
Grotestraat 50, Eibergen. Aanvang: 15.30 uur.

Kerstwandeling Multiple Voice
Na de succesvolle kerstwandeling van vorig jaar
heeft Multiple Voice ook dit jaar weer een mooie
tocht uitgezet met aansluitend sfeervolle kerstliederen. Dit jaar in samenwerking met Oranjevereniging Ons Genoegen op de Haart. Vanaf
gebouw de Ringkamp kan er circa vijf of acht
kilometer gewandeld worden in deze prachtige
omgeving. Onderweg kunt u genieten van de
mooie klanken van de midwinterhoorn. Na de
wandeling staat er koffie, chocolademelk of heerlijke erwtensoep klaar, tegen een kleine vergoeding, terwijl u sfeervolle kerstliederen kunt beluisteren. Ook niet-wandelaars zijn van harte welkom.
In de Ringkamp kunnen zij alvast luisteren naar
het koor in een stemmig aangeklede zaal.

Waar: Gebouw de Ringkamp, Huiskermatedijk 4
op de Haart. Wanneer: Zondag 23 december.
Hoe laat: Inloop en vertrek tussen 11.30- 12.30
uur. Deelname: Gratis, bij uitgang vrije gift.
www.multiplevoiceaalten.nl

• Treed vrolijk nu nader, laat klinken uw lied
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Gaat er al een lampje branden?!
We hebben voor jullie een hele leuke en leerzame
Quiz. Met kerst gaat het vaak over licht. Bijvoorbeeld doordat we tijdens advent en met kerst
kaarsen aansteken. In de Bijbel gaat het ook heel
vaak over licht! Ontdek met deze quiz wat jij over
licht in de Bijbel weet. Schrijf de lettrs van de juiste
antwoorden in het vakje onder hetzelfde lampje als
het lampje bij de vraag. Als je alle vragen goed hebt,
lees je wat de profeet Simeon zegt als hij Jezus
met zijn ouders in de tempel ziet.
De mensen die KerkVenster maken stellen weer
een paar mooie prijzen beschikbaar voor de goede
oplossingen. Je mag de oplossing (de zin) opsturen
naar: coordinator@kerkvenster.nl Je mag het ook
in de brievenbus van het kantoor KerkVenster doen,
Kerkstraat 2 in Aalten.
Je kunt de oplossing inleveren tot en met woensdag
2 januari 2019. Donderdag 3 januari zoeken we
uit wie er gewonnen heeft en brengen we de prijsjes
naar de winnaars. Uiterlijk vrijdag 7 januari zetten
we de winnaars op de website: www.kerkvenster.nl

We hebben deze quiz met toestemming overgenomen uit het jeugdblad Alef van het Bijbelgenootschap. Als je daar belangstelling voor hebt, ga dan
naar de website: www.bijbelgenootschap.nl/alef

Het grote Alef-kerstspel
Op de achterzijde van dit KerkVenster zien jullie een
prachtig Kerstspel, dat je mooi in de kerstvakantie
kunt spelen. We hopen dat je er veel plezier aan
beleeft.
Dit spel mochten we ook overnemen van het jeugdblad Alef, waar nog veel meer leuke spelletjes, verhalen en mooie strips in staan.

JongerenNieuws
Decor muzikaal
kerstverhaal
Op zaterdag 8 december zijn elf jongens en meisjes
druk bezig geweest met het maken van het decor
voor het muzikaal kerstverhaal. Het was ontzettend veel werk, maar het is prachtig geworden!
Jongens en meiden, bedankt voor jullie inzet! Het
decor is te bewonderen op eerste kerstdag in de
Zuiderkerk!

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.

Zondag 23 december
Er komt een nieuwe koning
Op deze zondag staat Zacharia 9:9-10 centraal: Er komt een nieuwe koning. Hij zal rijden op
een ezel, en hij zal vriendelijk en rechtvaardig zijn.
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

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

Uitgever

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

Redactie

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

Fotografen

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

Coördinatie website en blad

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen.
Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden
buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonne
ment op KerkVenster nemen. De abonnementskosten
bedragen€ 45,00 per jaargang.
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers.
Hoofd van de distributiecommissie is Ad Doornink,
tel. 0543-723360, e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met k lachten over de bezorging
en voor het aanvragen van extra nummers.

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden
verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van
deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 0543-476350.
KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3750 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op 18 januari
2019. 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 inlever
datum kopij per e-mail is woensdag 9 januari 2019
voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij
geldt als uiterste inleverdatum maandag 7 januari 2019
voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster in 2019 verschijnt,
vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.

• Op u mijn Heiland blijf ik hopen • Ere zij God • Zeg eens herder waar kom jij vandaan?
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