1

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

Geef
Geef
voor
voor
je kerk
je kerk

Zie de speciale bijlage

18e JAARGANG NR. 8 • VRIJDAG 18 JANUARI 2019

2019
2019

2

Al meer dan 50 jaar
IKA-vakantieweken
Wat is IKA?

Wat doen we daar?

De IKA is een commissie, in het leven geroepen
door de diaconieën van de PKN-kerken in de
Achterhoek en de Liemers. Het doel van de IKA is
het organiseren van vakantieweken voor mensen
(ongeacht hun leeftijd) die met ‘zorg en/of begeleiding’ nog graag een week op vakantie gaan.

De weken lopen normaal van zaterdag tot
zaterdag; de week in het Hallehuis van zaterdag
tot vrijdag. We proberen een zeer gevarieerd
programma samen te stellen. In de week is er een
kerkdienst en een avondmaalsviering. Verder kan
het programma bestaan uit optredens van zang-,
toneel- of dansverenigingen, zijn er speldagen
en wordt er met de bus een uitstapje gemaakt.
Zonodig zijn er vrijwilligers om rolstoelen te
duwen.

Waarom de IKA-vakantieweken?
Om u een vakantie te bieden waarin u met
mensen uit uw eigen regio, in een gemoedelijke
sfeer, pratend in uw eigen dialect, naar hartelust
kunt genieten.

Waar gaan we naar toe in 2019?
We organiseren vier weken waaruit u kunt kiezen.
Eén week naar Nieuw Hydepark in Doorn en tweemaal een week naar De Imminkhoeve in Lemele.
Nieuw dit jaar: een week in Het Bosgoed met
circa veertig gasten.

Is er deskundige verzorging?
Er zijn voldoende vrijwilligers uit de professionele zorg aanwezig. Alle vakantieverblijven zijn
er volledig op ingericht om mensen met zorg te
ontvangen.

Mijn tijden zijn in uw hand
Wat heb ik verder nodig?

(Psalm 31: 6)

Als u beschikt over een rolstoel, neemt u die mee,
eventueel kunt u er een lenen bij de thuiszorgwinkel. Als u minder goed ter been bent is het
gewenst dat u over een rolstoel kunt beschikken
voor het dagje uit en om met begeleiding een
ommetje te maken. Handdoeken en bedlinnen
zijn op de kamers aanwezig. Als u het nodig
hebt, dient u zelf voor voldoende incontinentiemateriaal te zorgen.

Wij staan aan het begin van een nieuw jaar. Een heel jaar ligt
nog voor ons open. Wat zal de tijd ons brengen? Niemand die het
weet. De tijd wordt wel eens voorgesteld als een rivier die steeds
verder stroomt en wij worden in die stroom meegenomen.
De mens in de oudheid was zich bewust van de regelmaat die je
overal in de natuur tegenkomt. De regelmaat waarmee de zon open ondergaat. De wisselingen van de seizoenen, de bewegingen
van eb en vloed, het ritme van onze hartslag.
De mens kwam tot de overtuiging dat de tijd een kringloop
is. Overal in de natuur zie je die kringloop van geboren worden,
opgroeien, ouder worden en uiteindelijk afsterven, om dan weer
van voor af aan te beginnen.
Alles herhaalt zich in een eindeloze regelmaat. Werelden komen
en gaan. De tijd is een eeuwigdurende kringloop; een cirkel zonder
begin of einde. Zo dachten ook de Egyptenaren en de Babyloniers,
de oude volkeren rondom Israël.

Wat zijn de kosten?
De vakantieboeking dient via uw eigen diaconie
plaats te vinden. De kosten voor gasten die lid zijn
van de deelnemende PKN-gemeente zijn:
7 overnachtingen 6 overnachtingen
Voor een
alleenstaande
€ 570,€ 530,Voor een
echtpaar
€ 1.080,€ 1.040,Gasten die geen lid van de deelnemende PKN-gemeenten zijn:
Per persoon
€ 740,€ 700,Deze kosten zijn inclusief volpension en alle activiteiten. Bij annulering binnen 14 dagen voor het
begin van een vakantie wordt € 50,00 in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen
€ 100,00.

• Lunteren, Het Bosgoed
za. 11 mei t/m za. 18 mei 2019
Het Bosgoed, Molenweg 49, 6741 KK Lunteren,
tel. 0318-484501
Leiding: Annelies Westerveld

Boekingen:

• Doorn, Nieuw Hydepark
za. 1 juni t/m za. 8 juni 2019
Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn,
tel. 0343 - 515 214
Leiding: Jenny te Brake

Hallehuis, Lemele

• Lemele, De Imminkhoeve: Hallehuis
za. 25 mei t/m za. 31 mei 2019
Lemelerweg 41, 8148 PB Lemele,
tel. 0572 - 331284
Leiding: Hermien Hinkamp

Naast de gasten, in Lemele twintig personen per
week, in Doorn en Lunteren ongeveer veertig personen per week, gaan er voldoende vrijwilligers
mee. Waaronder een predikant/pastoraal medewerker en verpleegkundigen.

• Lemele, De Imminkhoeve: Hallehuis
za. 7 september t/m vr. 13 september 2019
Lemelerweg 41, 8148 PB Lemele,
tel. 0572 - 331284
Leiding: Hermien Hinkamp

Wie zorgt voor het vervoer?

Wie zijn de deelnemers?

Het vervoer van en naar het vakantieverblijf
moet u zelf regelen. In veel gevallen stelt ook de
plaatselijke diaconie vervoer beschikbaar.
Informeer bij uw diaken.

Links: Lunteren,
Het Bosgoed
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Overdenking

Uitsluitend via het aanmeldingsformulier dat vergezeld moet gaan van een verklaring van de huisarts. Aanmeldingen moeten vóór 5 februari 2019
binnen zijn. Bij een volgeboekte vakantieweek
wordt er geloot. Gasten die voor het eerst meegaan zijn van een plaats verzekerd en worden niet
uitgeloot. Bij de diaconieën zijn de formulieren
verkrijgbaar of op aanvraag bij het IKA-secretariaat. Tevens kunt u de formulieren downloaden
via onze website www.ikaachterhoekliemers.nl.

Voor meer informatie voor inwoners van
Aalten, Bredevoort en de buurtschappen
kunt u contact opnemen met:
Voor Aalten en bijbehorende buurtschappen:
Wim Rutgers
tel. 0543-476368
Jolanda Wevers tel. 0543-472776
Voor Bredevoort en bijbehorende buurtschappen:
Lidy Hogenkamp tel. 0543-451911

Onder: Nieuw Hydepark, Doorn

Onafgebroken…
De geboorte van het goddelijk kind
in de stal van Bethlehem,
verwijst reeds naar Epifanie:
Christus’ verschijning op aarde,
Jezus die onder ons heeft gewoond.
En, bij zijn terugkeer naar de Vader
ons beloofde: Ik laat jullie niet als wezen achter.
En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie alle dagen
tot aan de voltooiing van deze wereld.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.
Lied 500

Voor 2019 Vrede en alle Goeds gewenst
Ineke Hijink

Het bijzondere van het geloof van Israël is dat zij zich heeft losgemaakt uit deze voorstellingswereld. Er ontstaat een ander besef
van tijd. De tijd wordt niet meer gezien als een kringloop. De cirkel
van de tijd wordt opengebroken en krijgt de vorm van een rechte
lijn met een begin en een eind. Door het scheppende handelen
van God heeft de tijd een begin gekregen.
God die eeuwig is, die leeft voor tijd en eeuwigheid, heeft met de
wereld ook de tijd geschapen. De tijd is daarom niet iets absoluuts,
het behoort tot de geschapen werkelijkheid en is uiteindelijk aan
God onderworpen. Wij mensen leven in de tijd, maar God staat
boven de tijd. God omvat de tijden, zegt de dichter van Psalm 31.
De tijd heeft niet alleen een begin gekregen, maar kreeg tegelijk
ook een richting en een doel mee. Het gaat met onze wereld
ergens naar toe. Er is een bestemming. We hebben ons bestaan
niet te danken aan een blind toeval. Ons bestaan is een bedoeld
bestaan. God heeft de wereld geschapen en ons mensen tot het
leven geroepen met het oog op de verwerkelijking van waarden als
liefde, goedheid en schoonheid. Achter de veelheid aan processen
die geleid hebben tot het ontstaan van het heelal mogen wij God
aan het werk zien. God heeft er een richting aan gegeven. Tegen
alle chaos, duisternis en vernietigende machten in.
Zo is God met onze wereld een geschiedenis aangegaan, een weg
van eeuwen, met het doel: de voltooiing en voleinding van de
wereld. Een einde dat geen einde zal zijn, maar een nieuw begin.
Omdat God alle tijden omvat: verleden, heden en toekomst,
mogen wij er ook op vertrouwen dat alles wat geweest en voorbijgegaan is, uiteindelijk niet verloren gaat en in het niets verdwijnt, maar dat het bij God geborgen zal zijn.
Zoals de Prediker het zegt: ‘God zoekt weer op wat voorbijgegaan
is.’ Al het goede wat geweest is, alle liefde en alles wat ons leven
zo kostbaar maakt, dat alles zal bij God zijn in een bestaan dat ons
voorstellingsvermogen verre te boven gaat. Dat geeft ons ook vertrouwen om verder te gaan op de weg van ons leven. Zo kunnen
we ook het verleden aanvaarden en ons op de toekomst richten.
Het evangelie vertelt dat de tijd niet alleen een begin en een
einde heeft gekregen, maar ook een midden. Paulus spreekt in zijn
Galatenbrief over de volheid van de tijd. De komst van Christus
betekent voor Paulus het grote keerpunt in de tijd.
God, die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is, is ook de God
die in de tijd is afgedaald om met ons onze dagen te delen. Zo
begint het kerstverhaal met de woorden: ‘En het geschiedde in die
dagen…’ En dan wordt er verteld over de geboorte van het Kind
van Bethlehem in wie God met ons wil zijn. Door al onze dagen
met hun lief en leed wil God met ons meegaan zijn toekomst
tegemoet.
In dit vertrouwen mogen wij het nieuwe jaar ingaan. God, die er
was voor tijd en eeuwigheid, heeft ons tijd gegeven. Tijd om te
leven, tijd om iets waar te maken van Gods bedoelingen met ons.
ds. Wim Everts
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Kerst terugblik

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

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

Wij feliciteren
Mevr. J.C. Bollen-Ansink, ’t Zand 22D, mevr.
E. Stronks-Ebbers, Stadsbroek 135, dhr. J.G. Essink,
Beerninkweg 4, en mevr. J.A. Weevers-Hinkamp,
Landstraat 1D, vieren in de komende weken hun
verjaardag. Mevr. Bollen wordt op 17 januari
82 jaar, mevr. Stronks wordt op 18 januari 94 jaar,
dhr. Essink wordt op 18 januari 86 jaar en mevr.
Weevers viert op 22 januari haar 90e verjaardag.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne
dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Zieken
Mevr. Boom is vlak voor oud en nieuw gevallen
en heeft haar heup gebroken. Gelukkig is de
operatie die volgde goed geslaagd. Voorlopig is
ze nog bezig met revalidatie. We wensen haar
veel sterkte en kracht toe om dit tot een goed
einde te brengen! Zij verblijft tijdelijk in Antonia
in Terborg. U kunt haar een kaartje sturen. Haar
adres is: Industrieweg 115, 7061 AP Terborg.
Veel sterkte en beterschap voor iedereen die
worstelt met de gezondheid. In deze wintertijd
kunnen de dagen somber zijn. We wensen daarom
iedereen veel gezelligheid en alle goeds toe.

Collectes en giften
Van de diaconie krijgt u het overzicht van alle
collectes en giften in de maand december.
De collectes van december hebben totaal
€ 745,28 opgebracht. Op de eerste zondag van
december na gaat de opbrengst geheel naar Kerk
in Actie: Kinderen in de Knel. Voor deze actie is
ook een gift van € 250,00 ontvangen. Hartelijk
dank hiervoor!
Ook de opbrengst van de dienst in het Ambthuis
van 29 december van € 36,30 gaat naar Kinderen
in de Knel.
Verder is er via de diaconie € 50,00 en via de kerk
€ 25,00 ontvangen per bank voor het jeugdwerk.
Ook heeft de diaconie € 50,00 en € 27,23 ontvangen, bestemd voor werelddiaconaat/zending.
Ten slotte werd via de bank nog een gift van
€ 56,00 ontvangen.

Giften
Ontvangen via Willemien Jansen € 10,00,
Diny Luimes € 10,00, Riek Tolkamp € 10,00, Ada
€ 5,00 en € 20,00 en via Carla Blekkink € 20,00.

Heel hartelijk dank voor deze giften!

Liederen
In de periode voordat de veertigdagentijd begint,
willen we Lied 235 een paar keer zingen. Het is
een eenvoudig maar mooi lied. De eerste zondag
van de veertigdagentijd hopen we het in canon
te zingen. Dan zingen we ook de eerste twee
coupletten van Lied 299 j als nieuw lied. Die
twee eerste coupletten zijn eenvoudig, later in de
veertigdagentijd gaan we couplet 3 en 4 oefenen,
die iets ingewikkelder zijn.

Wij zoeken versterking
Ben jij een beetje handig met de computer
en vind jij het leuk om ‘aan de knoppen te
draaien’? Dan vind je het misschien ook wel
leuk om in het beamteam mee te werken
aan de kerkdiensten in de St. Joriskerk in
Bredevoort.
Wij zijn op zoek naar iemand die ons team
willen komen versterken. Nadat je goed bent
ingewerkt, mag je eens per vier kerkdiensten
meedraaien. Dit betekent dat je ca. eenmaal per vier weken tijdens een kerkdienst
de beamerpresentatie en het geluid verzorgt
en soms ook de belichting. Rondom de feestdagen zijn er meer diensten en ben je dus iets
vaker aan de beurt.
Voor informatie en aanmelding kun je
contact opnemen met Henk Siebelink,
tel. 06-57197763, hjsiebelink@hetnet.nl.

Rond de Kerst zijn er verschillende bijzondere
diensten geweest. Op 23 december zong het
Aaltens Christelijk Mannenkoor prachtig! Kerstavond ging mevr. Verschure voor. Samen met de
muziekgroep (harp, cello, zang) maakte zij er een
bijzondere beleving van. Op kerstmorgen werd er
een echte gezinsdienst gehouden, met een verhaal over drie kerstengelen en chocolademelk
drinken voor de kerk. De kinderen speelden bij
twee liederen enthousiast mee. Op 30 december
vierden we oudejaar met alle kerstliederen die
nog niet aan bod waren gekomen en waarvan
er vele genoemd werden in het vorige KerkVenster. We mogen terugkijken op een mooie
Kerst 2018!

Op 27 januari 19.00 uur in de St. Joriskerk is er
een bijzondere Top 2000-dienst. Zonder koor
maar met de oorspronkelijke muziek. Zonder de
bekende liederen maar met andere nummers
uit de Top 2000. Met teksten en muziek willen
we een verhaal vertellen, het verhaal van alle
mensen. Over hoe je opnieuw wilt beginnen, maar
tegen wordt gehouden, hoe je kracht krijgt uit
onverwachte hoek en hoe je zo de moed vindt om
verder te gaan. Ook sommige bekende muziekstukken blijken anders te beginnen dan verwacht,
en wie had ooit gedacht dat een lied van Michael
Jackson zo’n innig gebed was?

De Mariapassie komt naar Aalten
Na het grote succes vorig jaar van de musical Jesus Christ
Superstar komt er opnieuw een fantastische musical naar
Aalten: ‘De Mariapassie’ en wel op zaterdag 6 april 2019
in de Zuiderkerk, aanvang 20.00 uur.

De Mariapassie is een musical waarin de persoon van Maria centraal staat. Wie was deze veel
bezongen en aanbeden moeder van Jezus? Wie
was Maria echt? In deze voorstelling wordt de
andere kant van Maria getoond. Hoe is het om,
als 15-jarig meisje, moeder te worden? En hoe is
het als je eigen zoon vandaag als superster wordt
binnengehaald en een week later gegeseld en
gekruisigd wordt?
In deze muzikale productie staat het verhaal van
Maria centraal en allerlei zaken worden vanuit
haar perspectief belicht en haar verhaal wordt
in de hedendaagse tijd geplaatst. Voor velen in
deze wereld is Maria een fascinerende figuur, een
baken en een licht in het duister.

De Mariapassie is een
musical waarin hedendaagse (pop)muziek
en het verhaal van
Maria worden samengebracht. Door een
korte verhaallijn af te wisselen met hedendaagse
muziek wordt er een link gelegd tussen toen en
nu.
Muziek onder andere van Claudia de Brey, Blöf,
Trijntje Oosterhuis, Natasha Biddingfield, Ilse de
Lange en vele anderen.
Middels laagdrempelige uitvoeringen, maar wel
van hoge kwaliteit, wordt een groot publiek aangesproken. Uitvoeringen worden gegeven door
geheel Nederland in kerken, theaters en gemeenschapshuizen. Het koor bestaat uit geschoolde
zangers en zangeressen die uit heel Nederland
komen en één keer per maand een optreden verzorgen ergens in Nederland.
De voorstellingen worden verzorgd door het
Aquerofonds, een fonds dat gelden genereert om
het minder draagkrachtigen mogelijk te maken
om op bedevaart te gaan.

In de Mariapassie komen de
volgende aspecten aan bod:
• Verkondiging door de Engel/zwangerschap
• Huwelijk met Jozef
• Familie
• Geboorte van Jezus
• Het moederschap
• Omgaan met bekendheid van Jezus
• Aspecten zoals twijfel, angst en hoop
• Voor je kind blijven kiezen
• Mee-lijden
• Verliezen van je kind
• Rouw en verdriet
• Maria als bron van kracht
• Verschijningen
• Geloof

Toegangskaarten
Toegangskaarten zijn vanaf 1 februari te koop
bij de boekhandels Meneer Kees en Messink en
Prinsen in Aalten en via de webshop van KerkVenster: www.kerkvensterwebshop.nl
Bestellingen via de webshop worden gratis thuisbezorgd in geheel Nederland.
De toegangsprijs bedraagt voor de jeugd t/m
17 jaar € 5,00 per persoon en voor personen van
18 jaar en ouder € 10,00 per persoon.
De voorstelling duurt circa 1,5 uur en wordt
zonder pauze gespeeld.
Deze musical wordt georganiseerd door een
groep mensen uit de PG Aalten die door middel
van bijzondere events verhalen uit de Bijbel voor
het voetlicht willen brengen met hedendaagse
zang en muziek.
Namens de groep,
ds. Wim Everts
Arnold Arentsen
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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
Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl
Protestantse
Bezoek Dienst
Bank:
NL72.RABO.0300.2165.72
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

Hoe is deze diversiteit zo gekomen?

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

Week van Gebed
voor de eenheid
20-27 januari 2018
Naast de oecumenische viering op zondag
27 januari om 09.30 uur in de St. Helenakerk
aan de Dijkstraat, willen we in deze week ook
samenkomen op donderdag 24 januari om
19.45 uur in de Christelijk Gereformeerde
Kerk (vanaf 19.30 uur is er koffie).
Dan willen we elkaar in gesprek ontmoeten
en samen bidden voor de eenheid van de
christenen wereldwijd en in onze plaats.
Op deze avond zullen voorgangers uit de
Protestantse gemeente, de Rooms Katholieke
parochie, de Christelijk Gereformeerde Kerk,
de Euregio Christengemeente en De Meiberg aanwezig zijn. We hopen dat velen uit
de verschillende geloofsgemeenschappen
zullen komen om samen te bidden en elkaar
te ontmoeten.
Namens het Beraad van Kerken,
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk

Zie ook pagina 8.

Graag wil ik de komende tijd een en
ander schrijven over de muziek in de
kerk. In december stond hiervan al een
aankondiging in KerkVenster. Het is
een onderwerp dat sterk in beweging
is. En het is mijns inziens een belangrijk
onderwerp omdat het, letterlijk, de
toon van onze kerkdiensten zet.
Huidige situatie in kerkmuzikaal Nederland

Giften PBD
Via Annie v.d. Ende € 10,00, Ada Steenbeek € 20,00, Antje Bos € 10,00 en € 50,00,
Josje Harbers € 10,00, Eva Tjoelker € 6,00,
Ina Lammers € 10,00, Henny Ebbers € 10,00,
Annie Heezen € 10,00, Annie Houwers € 20,00,
Hermien Driessen € 10,00, € 10,00 en € 5,00,
Gerda Hoftijzer € 30,00, Jan Veldboom € 20,00
en via Hermien Roelofse € 5,00.

Deze situatie levert grote uitdagingen op voor
kerkenraden, om hier keuzes in te maken. Het
levert ook uitdagingen op voor de kerkmusici, die
allemaal hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden hebben, en ook voor de gemeenteleden,
die vaak moeten accepteren dat er in de kerkdiensten andere muziek klinkt dan waar ze zelf
naar zouden luisteren.
Toch heeft de muziek in de kerkdiensten prachtige
mogelijkheden om het Woord te ondersteunen,
om Gods lof te zingen en om een mooie sfeer
in de diensten te creëren. Dit kan ook nu nog, in
onze huidige ingewikkelde tijd.
Wordt vervolgd.
Harry van Wijk

Tekst en foto’s: Henk Heijnen
Mijn aanwezigheid bij een uitvaart gaf enkele
opmerkelijke ervaringen midden op de Veluwe
tussen Kootwijk en Hoog Soeren.
Er ligt midden op het Veluwe-massief een klein
kerkje met een grote natuurbegraafplaats.
Het kerkje heeft plek voor maximaal honderd
bezoekers.

Dit doet ZOA
met uw gift

Collectemunten
Elke eerste vrijdag van
de maand van 17.00 tot
18.30 uur in zaal 2 van de
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
te Aalten (hoofdingang)
Of via bestelformulier
via het Kerkelijk Bureau

Beamteam
beamteampknaalten@
gmail.com

Een ander gevolg van de grote beschikbaarheid
van muziekopnames is, dat de eisen die wij als
luisteraar stellen aan een uitvoering bijzonder
hoog zijn geworden. De opnamen die wij tegenwoordig beluisteren, zijn samengesteld door veel
knip- en plakwerk. Ook in de uitvoeringen van
grote, beroemde musici zitten vaak honderden
knips! Dat muzikale niveau is in live-uitvoeringen
zoals wij die in onze kerkdiensten hebben nooit te
halen. Maar dit is wel het niveau, waar wij inmiddels aan gewend zijn.
Ik denk dat dit belangrijke oorzaken zijn voor de
huidige grote diversiteit op kerkmuzikaal gebied,
en voor de onvrede die hierover soms heerst.

Hartelijk dank voor al deze giften.

Kerkradio
Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
tel. 0543-47 54 50

Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Als we naar de muziek in kerkelijk Nederland
kijken, dan zien we een grote diversiteit. Er zijn
gemeenten waar alleen psalmen en een enkel
gezang gezongen worden. Daarbij is het orgel
meestal de enige vorm van begeleiding. Er zijn
gemeenten waar niet of nauwelijks meer psalmen
worden gezongen, waar geen orgel is en alles met
een band wordt begeleid. Ook zijn er gemeenten
waar een cantorij of een gospelkoor een grote rol
in de dienst heeft, terwijl in andere alleen samenzang is.

Niet zo heel lang geleden had het grootste deel
van de kerkelijke gemeenten in Nederland een
vaste liturgie, een orgel, en één liedboek. Om hier
wat zicht op te krijgen, kijken we in dit artikel
naar de ontwikkelingen in de maatschappij,
omdat deze grote gevolgen hebben voor ons als
(kerk)mensen.
In de jaren zestig van de vorige eeuw is een
maatschappelijke beweging in gang gezet die
leidde tot een meer individuele invulling van onze
samenleving. Veel mensen bepalen voor zichzelf
hoe ze hun leven willen leiden, terwijl dit vroeger
meer een groepsgebeuren was. Iedereen is ook
steeds meer in staat om eigen keuzes te maken,
omdat we met onze moderne communicatiemiddelen steeds meer informatie hebben
gekregen over wat er allemaal mogelijk is.
Toegespitst op de muziek betekent dit, dat
iedereen voor zichzelf kan kiezen waar hij of
zij naar luistert, omdat alle mogelijke soorten
muziek beschikbaar zijn op internet, cd of andere
geluidsdragers.
Waar vroeger, in de 19e en vroege 20e eeuw,
een gemeente bestond uit mensen die alleen de
muziek kenden van het orgel in de kerk, en eventueel de plaatselijke muziekverenigingen en de
piano’s thuis, bestaat de gemeente tegenwoordig
uit mensen die allemaal hun eigen muziekkeuzes
hebben gemaakt, en daar vaak een uitgesproken
mening over hebben.

In Jemen zijn honderdduizenden gezinnen in
nood door ondervoeding, gebrek aan schoon
drinkwater en medische hulp. De burgeroorlog
blijft maar voortduren en daarbij dreigt momenteel ook nog eens een cholera-epidemie. Cholera
en ondervoeding zijn, met name bij kinderen, een
fatale combinatie. We moeten dus nu ingrijpen!
ZOA helpt met onder andere schoon water,
cholera-preventie, voedselpakketten, medicijnen
en sanitaire voorzieningen.

Het geweld van de burgeroorlog blijft oplaaien
in Zuid-Soedan. Door het verlate regenseizoen
zijn veel oogsten mislukt. ZOA helpt met voedselpakketten en traint de boeren om ook bij extreme
weersomstandigheden voldoende gewassen te
kunnen produceren.

Voor de dienst wordt een tachtigtal kaarsen
aangestoken, deels worden de kransen rondom
de kaarsen opgetrokken.
Op de foto een sfeerbeeld genomen na de
eredienst en een foto van buiten gezien. Voor
mij een vermeldenswaardige ervaring van
geborgenheid.
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Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen
‘Recht voor ogen’ is het thema voor
de Week van Gebed voor de eenheid
van de christenen. De jaarlijkse
gebedsweek vindt in 2019 plaats
van 20 tot en met 27 januari.
Het thema haakt aan op de oproep
om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek
Deuteronomium en is gekozen door
de kerken in Indonesië.
De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het
recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht
zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl
de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd
door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed
voor de eenheid.
De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed
komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16:
10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften
over festiviteiten als vanzelf overgaan in de
opdracht om rechters aan te stellen en niets
anders te zoeken dan het recht. Voor christenen
in Indonesië is dat geen vreemde combinatie.
Indonesië is een groot en zeer divers land. Het
bestaat uit 265 miljoen mensen, 17.000 eilanden,
1.350 etnische groepen en meer dan 740 lokale
talen. Ongeveer 10% van de inwoners zijn
christen, afkomstig uit diverse tradities. Zijn grote
verscheidenheid maakte Indonesië uniek in de
manier waarop het eenheid vormgaf. Het motto
‘eenheid in verscheidenheid’ is in het land een
bekend fenomeen. Het principe gotong royong
maakt dit mogelijk. Dit staat voor samenwerking
en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het
leven worden gedeeld zoals: werk, rouw en feest.
Daarbij wordt iedere Indonesiër erkend als broer
of zus.
Toch wordt deze eenheid vandaag-de-dag op
nieuwe manieren bedreigd. Veel van de economische groei die Indonesië afgelopen decennia
heeft doorgemaakt, is gebouwd op een systeem
van competitie. Dit is in schril contrast met de
samenwerking van gotong royong.
Er is sprake van corruptie: zij die de zwakken horen
te beschermen en horen op te komen voor recht,
doen vaak het tegenovergestelde. Het gevolg is
dat het gat tussen rijken en armen steeds groter
is geworden. Zo kent een land, rijk aan voorzieningen, de schande van vele mensen die leven
in armoede. Zoals een traditioneel Indonesisch
gezegde het verwoordt: ‘Een muis sterft van de
honger in de schuur vol met rijst.’ Ondertussen
worden specifieke etnische en religieuze groepen
geassocieerd met rijkdom op een manier die
voeding geeft aan spanningen. Radicalisering zet
de ene gemeenschap op tegen de ander.

De woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium
– “Zoek het recht en niets dan het recht” (zie
Deuteronomium 16: 18-20) – spreken krachtig
in de situatie van de Indonesiërs. De perikoop
volgt op een hoofdstuk waar feesten het centrale
thema zijn. God instrueert zijn volk iedereen bij
het feest te betrekken: ‘Vier dan uitbundig feest,
samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw
slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de
weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.’
(o.a. Deuteronomium 16: 14).
Indonesische christenen zien graag herstel van
deze zelfde geest van ‘inclusief feestvieren’,
die zij voorheen dwars door de diversiteit aan

Kindermoment
Bij dia 1
Wie weet wat onrecht is,
of onrechtvaardigheid?
Ja, als iets helemaal oneerlijk is. Laten we dat
eens uitproberen.
Haal een zak snoep tevoorschijn en deel er willekeurig van uit. Het ene kind krijgt veel en het
andere krijgt niets. Probeer hier reactie van de
kinderen op te krijgen.
Als jij een snoepje minder krijgt dan een ander,
is dat misschien niet helemaal eerlijk, maar dat
is nog geen onrecht. Volgende keer krijg jij weer
een snoepje meer dan de ander.

Kun je een voorbeeld geven van
echte onrechtvaardigheid?
Als jij straf krijgt voor iets wat je echt niet
hebt gedaan, dan is dat onrechtvaardig. Of
als mensen heel hard moeten werken en daar
(bijna) geen geld voor krijgen, dat is onrechtvaardig. Daar staan we bij stil in de Week van
Gebed.

Bij dia 2
Er is iemand in de Bijbel die tegen zijn broers zei:
‘Jullie hebben mij veel onrecht aangedaan.’
Zijn broers lieten hem in de steek en verkochten
hem als slaaf zodat hij in een vreemd land
terechtkwam. Voor mensen die deze dingen
meemaken gaan we bidden deze week.

Bij dia 3
Er werd hem nog meer onrecht aangedaan toen
hij in dat vreemde land ook nog onschuldig in
de gevangenis terecht kwam. Maar de mensen
om hem heen merkten dat deze man op God
vertrouwde. We kunnen deze week danken voor
de mensen die op God vertrouwen en danken
dat God altijd te vertrouwen is.

Bij dia 4
Soms ontdek je dat alles wat oneerlijk was, waar
je boos om was, of waar je verdriet om had,
dat God daar iets moois mee kan doen. Omdat
Gods plan met je leven altijd doorgaat, wat er
ook gebeurt.

gemeenschappen heen genoten. Het zoeken van
recht is daar onlosmakelijk aan verbonden.
De Raad van Kerken en MissieNederland kennen
een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd
bidden miljoenen christenen mee. Door samen
te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te
ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de
samenleving in de voorbeden een plek te geven.
Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het
initiatief.
bron: www.raadvankerken.n

Top 2000-dienst
Tekst: Tiny Oosterink - Foto’s: Jan Oberink

Zaterdagmorgen 5 januari 2019.
Het nieuwe jaar is net een paar dagen
oud als er rond 10.00 uur ruim tachtig
personen naar de Zuiderkerk gaan.
Wat hebben zij daar te zoeken op zaterdagmorgen? Wat is daar aan de hand?
Eenmaal binnengekomen zien ze dat daar al
zo’n vijftien personen zijn. De meesten van hen
hebben een instrument.
De mensen die binnen zijn, zijn leden van Acompany + enkele ‘projectmuzikanten’. De overige
tachtig personen zijn leden van het projectkoor.
Samen zullen zij in totaal drie optredens verzorgen, te weten in Aalten, Lichtenvoorde en
Winterswijk.
De band heeft dan al een uur geoefend in de
grote kerkzaal. De koorleden worden naar een
bijzaal geloodst, waar zij ongeveer drie kwartier
oefenen. Aan de zangkwaliteit is te horen dat er
thuis al goed geoefend is.
Na de pauze kan er in de grote kerkzaal met de
band geoefend worden. De band heeft al tweemaal gerepeteerd en dat is te merken… Het
enthousiasme straalt ervan af. De nummers die
tijdens de Top 2000-dienst te horen zijn, zijn niet

In het volgende KerkVenster verschijnt
nog een impressie van ds. Folkert de
Jong over zijn eerste Top 2000-dienst.
Meer foto’s staan op de website
in het fotoalbum.

mis. Maar hoe vaker men die hoort en zingt, des
te mooier het klinkt. Alle muzikanten - of het nu
zangers zijn of zij die een instrument bespelen zijn één en al oog en oor naar elkaar én naar de
dirigent. Het geheel staat onder de bezielende leiding van Johan Klein Nibbelink.
In Aalten is de Top 2000-dienst al geweest. Mocht
u alsnog willen genieten van dit geheel, kom dan
naar een van de Top 2000-diensten die buiten
Aalten gehouden worden:
zondag 20 januari 2019 om 10.00 uur in de
Johanneskerk te Lichtenvoorde en om 19.00 uur
in de Zonnebrinkkerk te Winterswijk.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Kerkdiensten Aalten

Januari 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

18
19
20

Ester 1:13-22
Ester 2:1-11
Ester 2:12-18

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

21
22
23
24

Ester 2:19-23
Psalm 26
Lucas 4:1-13
Lucas 4: 14-30

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

25
26
27

Lucas 4: 31-37
Lucas 4: 38-44
Ester 3:1-11

Zaterdag 26 januari 2019
17.00 uur

ds. A.G. Endeveld,
Heilig Avondmaal

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

28
29
30
31

Ester 3:12-15
Ester 4: 1-8
Ester 4:9-17
Ester 5:1-14

19.00 uur:

dhr. Maarsingh

Februari 2019
Vrijdag

1

Ambthuis

Ambhuiswal 1

Stegemanhof
Zaterdag 19 januari
19.00 uur: dhr. Fles

St. Joriskerk op de Markt

Oude Helenakerk op de Markt

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zondag 20 januari 2019

Zondag 20 januari 2019

Zondag 20 januari 2019

Zondag 20 januari 2019

10.00 uur

mevr. P. Veerbeek, Dinxperlo,
koffiedrinken na de dienst
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
Annet Ligterink

Zondag 27 januari 2019

Beth San

ds. A.G. Endeveld,
koffiedrinken na de kerkdienst
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/kindernevendienst:
Niels ter Haar

Zaterdag 19 januari
19.00 uur: dhr. Veldboom

19.00 uur

Ester 6:1-14
Zaterdag 26 januari
19.00 uur: Evangelisatiekoor

10.00 uur

ds. W.H. Everts, themadienst
‘Het geheim van het leven’
collecte:
Oecumene
uitgangscollecte: Kerk
09.30 uur:

In deze dienst is er geen kindernevendienst
19.00 uur:
ds. F. de Jong
collecte:
Oecumene
uitgangscollecte: Kerk

RK St. Helenakerk Dijkstraat

Bloemengroet

Kinderdienst

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

Kinderoppas (0-4 jaar)

Kindernevendienst (4-12 jaar)
Elke zondagochtend zowel
in Aalten als in Bredevoort.
In de jeugdraad van Aalten is besloten dat,
wanneer er een kinderdienst is, er geen
kindernevendienst in de andere kerk is.

19.00 uur:

pastor Jos Droste,
mevr. Gerda van Netten,
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk

weer een kinderdienst

-

fam. Obbink, Haermansweide 13
fam. van Eerden, Zilverbekendijk 2
mevr. Kirkskothen-Vreeman, Damstraat 37
fam. Faber, Molenstraat 9

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

Zondag 27 januari 2019
Oecumenische dienst in de R.K. kerk

Op 20 januari is er

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

Kinderen

Bij de diensten Aalten

Het nieuwe

kerkvenster.nl
en

pkn-bredevoort.nl
het bekijken waard!

Vanaf 09.30 uur staan koffie, thee en ranja klaar
in de hal van de kerk. De dienst begint om 10.00
uur. Voorganger in deze dienst is Heidi Ebbers.
Het oudejaar 2018 is voorbij, er is mooi vuurwerk
afgestoken en de oliebollen zijn op.
Het nieuwe jaar 2019 is begonnen, iedereen heeft
nieuwjaar gewonnen bij familie, vrienden, buren
en bekenden.
En, ja alle nieuwjaarstoeten zijn binnen, en misschien al wel op?!
In het nieuwe jaar is iedereen altijd vol van
nieuwe voornemens en wensen voor zichzelf maar
misschien ook voor anderen.
Daarom het thema ‘Wensen’.
Het is een grote verrassing wat de wensen zijn,
maar één ding is zeker. Alle kinderen kunnen in de
dienst actief meedoen.
Het koor Sing4Jezus en organist Hans te Winkel
zorgen voor de muzikale medewerking.

In verband met deze kinderdienst
is er in de Oude Helenakerk
geen kindernevendienst.

Zondag 27 januari 2019

Dienst in de andere twee kerken

Zondag 27 januari 2019

09.30 uur:
ds. W.E. Onderwaater
collecte:
Jeugdwerk JOP
uitgangscollecte: Kerk
19.00 uur:
ds. G. ter Maat
collecte:
Jeugdwerk JOP
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de andere twee kerken

Bij de diensten Aalten

Anders Dan Anders-dienst,
Top 2000-dienst

Zaterdag 26 januari
19.00 uur: dhr. Hoftijzer

Doopdiensten

mevr. Heidi Ebbers, kinderdienst m.m.v. Sing4Jesus,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte:
Oecumene
uitgangscollecte: Kerk
10.00 uur:

Op zondagmorgen 20 januari wil ik een
themadienst houden over ‘Het geheim
van het leven’. Op maandagavond 21
januari is er om 20.00 uur in Elim een
gespreksavond over dit thema.

Themadienst ds. Everts

Avonddienst zondag 27 januari

Het geheim van het leven

Nog eens zal
Hij verschijnen …

Ik heb gekozen voor dit thema omdat er nu op
tv een drietal uitzendingen is van DWDD-University over het thema: ‘De toekomst’. De colleges
worden verzorgd door Robbert Dijkgraaf. Ook
andere deskundigen komen aan het woord. Het
eerste college gaat over De toekomst van: Leven.
Het tweede over De toekomst van: Technologie
en het derde over De toekomst van: Informatie.
Natuurlijk kunnen wij in een kerkdienst deze thema’s niet bespreken. We kunnen wel met elkaar
vanuit het geloof nadenken over het Leven zelf.
Wat is het geheim van het Leven? Is alles vanuit
de wetenschap te verklaren of blijft er nog een
geheim over? Vanuit het geloof mogen we ook
iets zeggen over De oorsprong van Leven en De
toekomst van Leven.
In de kerkdienst van zondagmorgen willen wij
luisteren naar Bijbelverhalen die ons iets vertellen
over het geheim van
het leven en over de
oorsprong en het doel
daarvan. Op de themavond van maandag
willen wij met elkaar
in gesprek komen over
de vragen die bij ons
leven over dit thema.
Vragen die misschien
ook bij ons opgekomen
zijn naar aanleiding
van het drietal uitzendingen van DWDDUniversity. Ook als u
de kerkdienst niet kunt
bijwonen bent u van
harte welkom op de
gespreksavond.
Wim Everts

‘Nog eens zal Hij verschijnen als richter van
’t heelal …’ zijn bekende woorden uit het adventslied ‘Hoe zal ik u ontvangen …’ (gez. 117: 7 in het
Liedboek voor de kerken). Het is een vertaling van
het lied van Paul Gerhardt ‘Wie soll ich dich empfangen …’. In het nieuwe Liedboek treffen we in
de vertaling van Sytze de Vries de woorden aan:
‘Hij komt, Hij komt, uw koning …’ (Lied 441: 9).
Op een van de bijeenkomsten van de Bijbelstudiegroep waaraan ik deelneem werd de opmerking
gemaakt dat er maar weinig aandacht in de kerk is
voor de komst van Jezus. Men doelde daarbij niet
op de geboorte van Jezus in Bethlehem, maar op
wat twee mannen in witte kleren vertelden aan de
apostelen na zijn hemelvaart: Jezus zal op dezelfde
wijze komen als ze hem naar de hemel hebben
zien weggaan.
Ik heb toegezegd dat ik in een kerkdienst aan dit
thema aandacht wil schenken. Mijn bedoeling is
om dat te doen in de Oosterkerk in de avonddienst
van zondag 27 januari. Ook hier geldt: in de beperking toont zich de meester. Want er wordt in het
Nieuwe Testament op verschillende plaatsen over
deze tweede komst van Jezus gesproken. Ik wil mij
in de uitleg vooral beperken tot wat Paulus schrijft
in 1 Thessalonicenzen 4: 13-18. De Heer zal uit de
hemel neerdalen en wij zullen worden weggevoerd
op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht.
In de verkondiging wil ik proberen weer te geven
wat Paulus met deze woorden bedoelt te zeggen.
Dit is namelijk een van de gedeeltes in de Bijbel
die tot nogal uiteenlopende visies heeft geleid.
Maar ik heb het altijd een uitdaging gevonden om
wat dieper in te gaan op niet alledaagse teksten
uit de Bijbel. Ze kunnen soms op verrassende wijze
ons geloof in onze Heer verdiepen.
ds. Gerhard ter Maat
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Verhuizing
Mevr. Duenk-Botter heeft, na enkele maanden in
de Vredensehof te hebben gewoond, een appartement gekregen in Beth San. Fijn dat u weer in
Aalten bent komen wonen.
Haar nieuwe adres is: Ludgerstraat 25/03.

Bedankt

Verjaardagen
In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder
hun verjaardag te vieren:
21 jan
21 jan
21 jan
22 jan
22 jan
22 jan
25 jan
25 jan
25 jan
26 jan
26 jan
27 jan
27 jan
27 jan
27 jan
27 jan
27 jan
28 jan
28 jan
28 jan

28 jan
29 jan
30 jan
30 jan
31 jan
1 feb
1 feb

bredevoort

mevr. A.B. te Brake-ter Horst
Kiefteweg 5, 7121 LX
dhr. E.W. van Handenhove
Zuiderkruis 2, 7122 WZ
mevr. T.A. Haverkamp-Nicolaï
Geurdenstraat 64, 7122 CG
mevr. H.A. te Mebel-Floresteijn
Kreeft 19, 7122 TB
mevr. W.B. Houwer-Brink
Ludgerstraat 27/06, 7121 EG
mevr. J.H. te Brinke-Prange
Keizersweg 52, 7121 GS
dhr. J.W. Geesink
Tubantenstraat 5, 7122 CN
dhr. H.R. Blanken
Dalweg 27, 7122 BB
mevr. W. Albers-Helmink
Bilderdijkstraat 43, 7121 VK
dhr. W. Smees
Eligiusstraat 103, 7121 EC
mevr. H. Hesselink-Hilhorst
Geurdenstraat 30, 7122 CG
mevr. B. Hoftijzer-Jentink
Frankenstraat 103, 7122 ZS
mevr. J.G. Luiten-Lensink
Ludgerstraat 19/02, 7121 EG
mevr. J. Spaargaren-de Ruiter
Varsseveldsestraatweg 16/D, 7122 CC
dhr. H.W. te Giffel
Wehmerstraat 15, 7121 DP
mevr. H.J. Schreurs-Jentink
Schorpioen 5, 7122 XL
mevr. J.B. Beernink-Navis
Rosierweg 4, 7122 LJ
mevr. A. Schellevis-Voogd
Frankenstraat 87/01, 7122 ZS
dhr. Th. ter Haar
Hoge Veld 105, 7122 ZP
dhr. J. Ormel
Morgenzonweg 29, 7101 BH
Winterswijk
mevr. J.W. Elferink-ter Heurne
Keizersweg 81, 7121 GP
dhr. R.J. Wevers
Varsseveldsestraatweg 29/G, 7122 CA
mevr. H.W. Houwers-Klein Hesselink
Heijinkdijk 1, 7121 LC
mevr. J.H. Tolkamp-Ebbers
Tubantenstraat 104, 7122 CT
mevr. H. Ebbers-Heideman
Hoge Veld 113, 7122 ZP
dhr. B.Th. Stronks
Varsseveldsestraatweg 101, 7122 NS
dhr. J.W. Heersink
Smitskamp 76, 7121 HK

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

Algemeen wijknieuws
Ziekteverlof
Zoals u weet ben ik op 1 november met ziekteverlof gegaan. De reden hiervoor was dat ik
steeds meer gezondheidsklachten kreeg. Aanvankelijk is afgesproken dat ik tot 1 januari een timeout zou nemen om te voorkomen dat de klachten
zouden verergeren. Inmiddels ben ik weer bij de
bedrijfsarts geweest en is duidelijk geworden dat
ik mijn werkzaamheden nog niet kan oppakken.
Ik heb in november al aangegeven dat bij
mijn gezondheidsklachten ook urologische
problemen meespelen. Na een lang voortraject moet ik hiervoor eind maart een operatie
ondergaan in het UMC in Maastricht. Daarna
volgt nog een lange periode van herstel. Ik zal
helaas dus nog geruime tijd uit de running zijn.
Bij deze willen mijn vrouw en ik u hartelijk danken
voor het vele meeleven dat wij mochten ervaren
in de vorm van een kaartje, een gesprekje, een
mailtje of een bloemetje. En natuurlijk ook voor
de felicitaties naar aanleiding van de geboorte
van onze kleinzoon David. Het doet ons goed!
Vriendelijke groet,
Riemer en Evelien Faber

Beste gemeenteleden,
Zoals u hierboven kunt lezen, zal het nog geruime
tijd duren voordat Riemer Faber zijn werkzaamheden als predikant weer volledig kan hervatten.
In de afgelopen maanden zijn de werkzaamheden en taken van Riemer verdeeld over zijn
collega’s en de scriba en voorzitter van de wijk
IJzerlo.
Gezien het feit dat het ziekteverlof van Riemer
nog geruime tijd kan gaan duren, zijn wij als
kerkenraad druk bezig met het zoeken naar een
structurelere oplossing voor de invulling van deze
werkzaamheden en taken.
Zodra hier meer over bekend is zullen wij u vanzelfsprekend hiervan op de hoogte stellen.
Wij wensen Riemer en Evelien veel sterkte, kracht
en een goed herstel toe de komende tijd.
Ook willen wij de predikanten, kerkelijk werkers en
het wijkteam IJzerlo bedanken voor hun inzet en
tijd in de afgelopen twee maanden.
Namens de kerkenraad,
Gerard Helmink

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

Overleden
Op zaterdag 22 december is in de leeftijd van 90
jaar mevr. Mien Groeneveld-Hoitink (Mina Berendina) overleden. De laatste jaren woonde mevr.
Groeneveld in Beth San, Ludgerstraat 31/04.
Op de donderdag na Kerst heeft de begrafenis
plaatsgevonden en hebben wij haar leven herdacht in een bijeenkomst in ‘t Romienendal. We
wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe nu zij hun moeder en oma
moeten missen.
Na een langzaam afnemende gezondheid is op
dinsdag 8 januari Grada Brus (Grada Gerharda)
overleden. Grada woonde aan de Patrimoniumstraat 16C en is 80 jaar geworden.
Op maandag 14 januari hebben we afscheid van
haar genomen.
We wensen haar zus, zwager, schoonzus en verdere familie veel kracht toe in deze verdrietige
tijd. Ook haar huisgenoten en de medewerkers
van de Patrimoniumstraat wensen we veel sterkte
nu zij Grada in hun midden moeten missen.

Zieken
Na een langdurig verblijf, eerst in het MST en
daarna in Pronsweide, is mevr. Sini KirkskothenVreeman, Damstraat 37, weer teruggekomen in
haar eigen woning. We zijn blij voor u dat u weer
thuis bent en wensen u sterkte bij het verdere
herstel.
Ook dhr. Reinier Demkes, Emmastraat 6, is na
een ziekenhuisopname in het MST weer thuisgekomen. Reinier, een voorspoedig herstel
toegewenst.
Allen die met ziekte te maken hebben, wensen wij
Gods kracht en nabijheid toe.

Bezoekwerk
Met ingang van dit nieuwe jaar is Ingrid ten HaafJansen, Brukterenstraat 6, gestopt als bezoekmedewerker van sectie 8A (Lichtenvoordsestraatweg-dorp/oneven nummers).
Ingrid, we willen je hartelijk bedanken voor het
bezoekwerk dat je in de afgelopen jaren hebt verricht.
We zijn nog op zoek naar een nieuwe bezoekmedewerker. Voor nadere informatie over dit werk
kan je met mij contact opnemen.
Het is fijn dat Joke van Lochem-Graven de
adressen in deze sectie tijdelijk wil overnemen.

Wijk Lintelo
Scriba: Jorieke van Lochem-Navis,
Hogestraat 63, tel. 0543-537296,
joriekevanlochem@hotmail.com

Hartelijk bedankt voor de goede en hartelijke
wensen die wij mochten ontvangen rondom de
feestdagen in de vorm van kaarten of mailtjes.

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

U en jullie allen veel heil en zegen toegewenst in
dit nieuwe jaar.
Met een hartelijke groet,
Wilma Onderwaater

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

Netty Hengeveld

Overleden

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

Allereerst veel heil en zegen gewenst voor het
nieuwe jaar dat voor ons ligt! Veel geluk en
gezondheid! Ook hartelijk dank voor de kaarten
met goede wensen die ik mocht ontvangen.
Zo aan het begin van het nieuwe jaar merk ik dat
ik me alweer voor een groot deel laat leiden door
mijn agenda en door alles wat er op mij afkomt.
Misschien geldt dat ook voor u. Wat een verademing is dan het gedicht van Rainer Maria Rilke.

Wat mij beweegt
Men moet de dingen aan de eigen, stille,
ongestoorde ontwikkeling overlaten,
die diep van binnen komt
en die zich door niets laat haasten of versnellen;
eerst volledig rijpen - en daarna baren ...
Rijpen zoals een boom
die zijn sapstroom niet stuwt
en die rustig in de lentestormen staat,
zonder angst,
dat er straks geen zomer kan komen.
Die zomer komt toch!
Maar hij komt alleen bij de geduldigen
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt
zo zorgeloos stil en wijds ...
Men moet geduld hebben
tegenover de onopgeloste zaken in ons hart
en proberen de vragen zelf lief te hebben,
als gesloten kamers,
en als boeken die in een zeer vreemde taal
geschreven zijn.
Het komt erop aan alles te leven.
Als je de vragen leeft,
dan leef je misschien langzaam maar zeker
zonder het te merken
op een goede dag
het antwoord in.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

Op 28 december is overleden Dinie NijlandTichelman in de leeftijd van 82 jaar. Vanaf maart
2018 woonde Dinie op het Hoge Veld aan de
Frankenstraat. Haar thuis was de Gendringseweg
29.
Op 3 januari is overleden Jans Vaags-Jentink,
Zuiderkruis 12, in de leeftijd van 92 jaar.
Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Dinie en Jans Gods nabijheid toe in
hun verdriet en gemis.

Ziekenhuis
In het ziekenhuis in Winterswijk verblijft Karel
Beernink, Rosierweg 4.
Alie Rijks-Heinen, Andromeda 53, Jeanne LubbersRaab, Karel Doormanstraat 10, en Riek PenningsDeunk, Jan van Galenstraat 1, mochten vanuit
Pronsweide weer naar huis.
Hartelijk dank voor de goede wensen die wij rond
de feestdagen mochten ontvangen!
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Op 3 januari is plotseling overleden Dirk Antoon
Houwer, beter bekend als Dick of kapper Houwer.
Op donderdag 10 januari werd zijn afscheidsdienst en begrafenis verzorgd door collega
ds. Endeveld. Zij sprak hem regelmatig tijdens
haar bezoekjes aan het Ambthuis, waar Dick de
laatste periode van zijn leven woonde. Dick vertelde mij eens met trots ooit de beste kapper van
Nederland te zijn geweest. Al vanaf zijn twaalfde
kwam hij in het vak als ‘kapper in opleiding’.
We wensen zijn familie en een ieder deze vriendelijke, goedlachse man zal missen, de troost van de
Eeuwige toe.
Aleida Engelina Grievink-Wiggers (Leidje) zei
vaak: ‘At Jezus aover tien minuten zeg: ‘I’j mot
kommen’, dan kom ik.’
Op 5 januari werd ze op 91-jarige leeftijd thuisgehaald. Op zaterdag 12 januari namen we afscheid
van haar. Elders in dit KerkVenster kunt u het in
memoriam van Leidje lezen.
Op 6 januari overleed Alide Anna Francina - Annie Mulder van de Varsseveldsestraatweg 29F. Op
zaterdag 12 januari namen we afscheid van haar.
We wensen haar broer en schoonzussen, neven en
nichten en allen die van haar gehouden hebben,
de troostende aanwezigheid van God en mensen
toe. Haar in memoriam zal in het eerstvolgende
KerkVenster verschijnen.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

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

Beste mensen,

Overleden

Allereerst veel heil en zegen gewenst voor het
nieuwe jaar dat voor ons ligt! Veel geluk en
gezondheid! Ook hartelijk dank voor de kaarten
met goede wensen die ik mocht ontvangen.

Op 6 januari is overleden Wim Tolkamp, Smitskamp 58, in de leeftijd van 73 jaar. We wensen
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis.

Overleden

Ontslagen uit Pronsweide

Op 29 december overleed Gerrit Duenk in het
bijzijn van Gerda. De dagen ervoor had hij in zijn
kamer in Beth San van alle kinderen, kleinkinderen
en zijn achterkleinkind afscheid genomen. Gerrit
was niet bang om te sterven. Hij zei: ‘Ik wet
waor-k terechte komme.’
Ook in zijn leven wist hij overal de weg. Daarom
lazen we in de dankdienst voor zijn leven op
5 januari over de drie wijzen die geen navigatie
nodig hadden, maar alleen de ster volgden die
hen naar Jezus leidde. Mogen Gerda, de kinderen,
kleinkinderen en zijn achterkleinkind en allen die
hem missen, schuilen, geborgen onder de vleugelen van de Eeuwige (Psalm 61: 5).

Dien Hoftijzer-Jentink is weer terug in haar eigen
woning, Frankenstraat 103.

Doop
Op zondag 20 januari om 10.00 uur wordt Luuk
Helmers, zoon van René en Francis Helmers,
Warmelinckweg 14, gedoopt in de dorpskerk te
Dinxperlo.

Bezoekmedewerkers
Per 1 januari is Wilma Wamelink-te Hennepe,
Bocholtsestraatweg 135 gestopt als bezoekmedewerker van de buurt 7-B, Eerste Broekdijk.
Wilma heel hartelijk dank voor de vele jaren van
bezoekwerk in jouw buurt.

1515

14
Het bezoekwerk in buurt 7-B wordt voortgezet
door Anita Lensink-Helmink, Eerste Broekdijk 11,
tel. 0543-472401. Anita, hartelijk dank dat je
deze taak wilt overnemen.

Ziekteverlof
Ds. Riemer Faber is momenteel met ziekteverlof.
Elders in dit blad vindt u een persoonlijk bericht
van ds. Riemer Faber. Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere crisissituatie 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.
Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

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

Overleden
Op 13 december is overleden: mevr. Willemina
Prins-Masselink (Mientje) in de leeftijd van 79
jaar. De laatste jaren woonde zij in Den Es in
Varsseveld. Daarvoor woonde zij aan de Haermansweijde 6.
Op 21 december is overleden: Gerrit Johan Duenk
(Gerrit) in de leeftijd van 79 jaar. De laatste jaren
woonde hij in Beth San, daarvoor woonde hij op
Geurdenstraat 14.

Als kerkenraad, predikanten en kerkelijk werkers betreuren wij ten zeerste de
publicatie van de zogenaamde Nashvilleverklaring.

Op 1 januari is overleden: Anna Willemina
Fukkink-Lensink (Mina) in de leeftijd van 88 jaar.
De laatste jaren woonde zij in Beth San, daarvoor
woonde zij aan de Loohuisweg 3-1.

In deze verklaring, die in 2017 werd gepresenteerd tijdens een conferentie van de Southern
Baptism Convention (een kerkgenootschap in de
Verenigde Staten) wordt vermeld hoe christenen
moeten omgaan met zaken als het huwelijk en
seksualiteit. Deze verklaring is onlangs in het
Nederlands vertaald en gepubliceerd. In de verklaring wordt gesproken over homoseksuele
onreinheid of transgenderisme. Zo staat er in de
verklaring: ‘Wij bevestigen dat het zondig is om
homoseksuele onreinheid of transgenderisme
goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt, wijkt
fundamenteel af van de standvastigheid die
van christenen verwacht mag worden en van het
getuigenis waartoe zij geroepen zijn.’

Op 4 januari is overleden: Jan Willem ter Haar
(Wim) in de leeftijd van 79 jaar. De laatste tijd
woonde hij in Beth San, daarvoor woonde hij aan
de Lieversdijk 33.
Wij wensen hun nabestaanden heel veel sterkte
toe om het verlies te dragen. Dat zij hun troost
mogen vinden in het geloof dat er bij God leven
en toekomst is, tot in eeuwigheid.

Ten slotte
In de afgelopen weken hebben we met de feestdagen veel kaarten van gemeenteleden mogen
ontvangen. Onze hartelijke dank voor alle goede
wensen! Mede namens mijn vrouw wil ik u alle
goeds en Gods zegen toewensen voor het nieuwe
jaar 2019!

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

Een hartelijke groet voor u allen.
Wim Everts

Jubileum
Op 22 december was het echtpaar Dirk en Thea
Oldenhave-Nijland, de Hare 17, 40 jaar getrouwd.
Zij hebben dit gevierd met hun zoon Mark en met
hun familie en vrienden. Wij wensen hen samen
nog veel goede en gezegende jaren toe!

Zieken
Opgenomen in het MST in Enschede:
dhr. G.H. Scholten, Dinxperlosestraatweg 99.
Opgenomen in het SKB in Winterswijk:
mevr. A.Tj. ter Haar-van der Kooi, De Hare 140.

Reactie op de
Nashville-verklaring

Jongerenpredikant
ds. Folkert de Jong

Bij ons als kerkenraad, predikanten en kerkelijk
werkers roept deze verklaring vanuit ons geloof
grote weerstand op. Wij zijn het van harte eens
met de uitspraak van de generale synode van
onze kerk, in november jl. gedaan, dat ‘in de kerk
van Jezus Christus ieder mens als beelddrager
van de Schepper, aangeraakt door de liefde van
Christus, van harte welkom is en zich thuis mag
voelen’.
Vanuit die overtuiging heeft de kerkenraad van
onze gemeente al in 2007 over het huwelijk
gesteld dat binnen onze gemeente ruimte moet
zijn om homoseksuele paren die in liefde en trouw
een verbond zijn aangegaan in een kerkdienst te
zegenen. Over de liefde heeft de dichter Sytze de
Vries een mooi lied geschreven.

Nashville-verklaring is pastoraal onverantwoord
Bron: www.protestantsekerk.nl

Ds. René de Reuver, scriba generale
synode, betreurt de naar Nederland
overgewaaide Nashville-verklaring.
De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig
en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze
is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in
gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Protestants perspectief

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

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.

Bron: www.protestantsekerk.nl

Scriba René de Reuver vergelijkt de
slang die van huid wisselt. ‘Hoe pijnlijk
ook, het is een teken van vitaliteit.’
Een slang is een bijzonder dier. Nagenoeg geruisloos zoekt hij bedachtzaam, al kronkelend, zijn
weg. Gefocust op zijn prooi. Met de slang valt niet
te spotten. Fascinerend is ook hoe hij van huid
wisselt. Op een gegeven moment kruipt hij uit
zijn oude huid en gaat hij verder met een nieuwe.
Zoals wij wisselen van een jas die niet meer voldoet, zo verwisselt een slang zijn huid.

Secularisatie doet pijn
Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

Bedankt
Voor alle bezoekjes, bloemen, kaarten en telefoontjes die ik van jullie mocht ontvangen
tijdens mijn verblijf in het SKB, en in Pronsweide. Ook een goed 2019 toegewenst.
Alie Rijks-Heinen
Andromeda 53, 7122 XB Aalten

U it ve rko ch

t

de kerkenraad, predikanten
en kerkelijk werkers

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over
de seksuele geaardheid van haar leden noch over
het huwelijk of andere levensverbintenissen.
Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een
veilig en open gesprek over seksualiteit en gender
in de gemeenten.
ds. René de Reuver, scriba generale synode

Foto: Sandra Haverman

De kerk kruipt uit haar huid
transformatie van de kerk met een

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

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar
komt alleen verder als het op een veilige manier
gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort,
namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een
open houding waarin ruimte is voor ieder om zich
uit te spreken en gehoord te worden.
In november jl. heeft de generale synode van de
Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van
Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de
Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus,
van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Wat zich op dit moment in kerkelijk Nederland
voltrekt, doet me denken aan dit wonder van de
natuur. Kort geleden publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de resultaten van een
onderzoek over de kerkelijkheid in Nederland,
getiteld: Christenen in Nederland. Kerkelijke
deelname en christelijke gelovigheid.
Wat niet nieuw is in dit onderzoek is de doorgaande secularisatie. Het onderzoek bevestigt
wat we allemaal om ons heen zien: slinkende
gemeenten, afstoten van kerkgebouwen, kleiner
wordende predikantsplaatsen, groeiend bijbels
analfabetisme … Dit alles doet pijn.

Bewust geloven

Er wordt gezocht, maar minder gevonden

Toch is dit niet de enige boodschap van het
onderzoek. Het vertelt ook een ander verhaal.
Wat blijkt? Jongeren zijn steeds bewuster en meer
betrokken lid van de Protestantse Kerk. Zij kiezen
welbewust voor geloof en kerk. Mensen die lid zijn
van een protestantse gemeente zetten zich meer
dan gemiddeld in als vrijwilliger voor de samenleving. In het geheel van de samenleving hechten
velen aan een goed functionerend kerkgebouw in
de buurt.
Het rapport besteedt ook één hoofdstuk aan
migrantenkerken in Nederland. Het aantal
christenmigranten wordt ruwweg geschat op
1 miljoen! Velen van hen komen wekelijks bijeen
in gehuurde zalen van kerken of kantoren.
Zijdelings geeft het rapport ook aandacht aan de
diverse nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de
Protestantse Kerk. Op dit moment zijn er al meer
dan honderd nieuwe kerkplekken. Sommigen zijn
al aan hun tweede lustrum toe. Zij zijn uitgegroeid tot nieuwe zelfstandige geloofsgemeenschappen, niet in plaats van bestaande (wijk-)
gemeenten, maar ernaast. We spreken daarom
over een mozaïek van kerkplekken.
De conclusie van het onderzoek van het SCP
is duidelijk: de secularisatie gaat verder én er
voltrekt zich een transformatie van kerkelijkheid. De traditionele vorm van het christendom
brokkelt steeds verder af.

Tegelijk dienen er zich nieuwe geloofsgemeenschappen aan: migrantenkerken, pioniersplekken,
monastieke kerkvormen, kliederkerken etc. De
slang kruipt uit zijn oude huid en hult zich steeds
duidelijker in een nieuwe kleurrijke en passende
huid. In de woorden van het SCP-rapport: ‘misschien wordt er minder gevonden en al helemaal
pasklaar aangetroffen, maar daarom niet minder
gezocht. Misschien duiken religie en spiritualiteit
in het hedendaagse Nederland steeds vaker op
als in een gebroken spiegel: herkenbaar, maar in
stukken en brokken en niet op de plaats waar je
ze verwacht’ (blz. 160).
De kerkelijke veranderingen gaan snel, ook binnen
de Protestantse Kerk. De kerk kruipt uit haar huid.
De slang laat zien dat wisselen van huid nodig
is om in een nieuwe fase goed te kunnen functioneren. Hoe pijnlijk ook, het is een teken van
vitaliteit.
Voor deze transformatie is veel energie en Geestkracht nodig!

Bekijk ook het tv-programma Jacobine
Jacobine Geel ging in gesprek met onderzoeker
Joep de Hart over het rapport Christendom in
Nederland. Is er toekomst voor het christendom
in Nederland?
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In memoriam

Doortje
Westervelt-Velthuis

Willemina
Prins-Masselink

~Doortje~

~Mientje~

Hendrika Wilhelmina
Vreeman-Lammers

Willemien
Grievink-Hoftijzer

Lambertus Theodoor
Kempink

~Riek~

~Willemien~

~ Bertus~

geboren
26 januari 1930
overleden
11 december 2018

geboren
18 december 1938
overleden
13 december 2018

geboren
28 september 1926
overleden
7 december 2018

geboren
30 juli 1935
overleden
8 december 2018

geboren
30 september 1941
overleden
10 december 2018

In liefdevolle herinnering
aan Doortje Westervelt

Na slechts heel kort ziek te zijn geweest is op de
leeftijd van 92 jaar Riek Vreeman overleden. Riek
werd in 1926 geboren en groeide op met haar
broer en zus. Op de gym leerde ze Wim Vreeman
kennen. Ze kregen verkering en op 29 december
1950 trouwden ze.
Wim en Riek hadden het goed samen en werden
vader en moeder van twee zonen: Geert en GertJan. Riek was een vrouw die van aanpakken wist.
Ze zorgde voor de huishouding en voor het gezin.
Als vrouw van een aannemer ving ze thuis veel op
voor het bedrijf. Ook heeft ze haar schoonvader
een tijd geholpen en verzorgd. Jarenlang hebben
ze aan de Lichtenvoordsestraatweg gewoond.
Toen de kinderen volwassen waren kregen Riek
en Wim twee schoondochters en werden ze opa
en oma van vier kleinzonen. Later mocht Riek
beleven dat ze tot driemaal toe overgrootmoeder
werd.
Riek en Wim waren inmiddels naar de Damstraat
verhuisd, waar Riek tot op hoge leeftijd met plezier is blijven wonen, ook nadat in 2010 haar man
was overleden.
Drie jaar geleden echter moest ze opgenomen
worden in Antoniushove te Lichtenvoorde. Ze
wachtte op een operatie aan haar heup, maar
door fysieke complicaties kon die operatie uiteindelijk niet doorgaan. In die periode werd duidelijk dat ze niet meer naar haar eigen woning zou
kunnen terugkeren. Ze kreeg een appartement
in Beth San, waar ze een goede zorg en opvang
heeft gekregen. Heel ingrijpend voor haar was
dat in 2016 haar jongste zoon ernstig ziek werd
en overleed. Riek heeft het hier erg moeilijk mee
gehad. Toch probeerde ze de goede en mooie
dingen te blijven zien.
Het geloof was voor Riek waardevol. Ze vond
hierin steun en kracht. In alles wat ze kreeg te verwerken hield zij zich hieraan vast.
Op donderdag 13 december is Riek bij haar man
begraven in het familiegraf op de Oude Begraafplaats en hebben we haar herdacht in een dienst
van woord en gebed. We hebben geluisterd naar
het verhaal over Jezus’ heengaan naar de Vader
en de belofte die Hij toen meegaf aan zijn leerlingen: Zie, Ik ben met jullie, tot aan de voltooiing
van de wereld.
Het was de trouwtekst van Riek en Wim. In het
vertrouwen dat Riek nu opgenomen is in het huis
van haar hemelse Vader hebben wij afscheid
genomen van haar.
ds. Wilma Onderwaater

Ma werd geboren op boerderij Weidelust op Nestiezern alwaar ze opgroeide met haar ouders en
vijf broers en zussen. In haar vroege kinderjaren
maakte ze de oorlog mee, maar ondanks de dreiging en de angstige momenten keek ze terug op
een goede jeugd. Het positieve zat er al vroeg in.
Er kwam bij Weidelust altijd een knappe, leuke
jongeman langsfietsen, dat bleek Wim Grievink van de Mekkink Maote uit Lintelo te zijn.
Het bleek de liefde van haar leven, ze trouwden
en kregen vijf kinderen. Samen sloegen ze zich
door de moeilijke momenten tijdens het leven en
genoten van hun eigen stekkie aan de Willemstraat en later aan de Köstersweide, waar de deur
altijd open stond. Ze genoten van elkaar, de kinderen en de kleinkinderen, van de tuin, de dieren,
de natuur, de uitstapjes en vakanties met familie
en vrienden.
Later, toen vader ziek werd, heeft ze alles gegeven
om er tot het laatst toe voor hem te zijn. In de
periodes tijdens het verlies van dochtertje Ada,
kleinzoon Ronald en natuurlijk haar grote liefde
Wim, was het leven zwaar voor haar, maar liet ze
ook haar enorme veerkracht zien en probeerde
ze toch de draad weer op te pakken. Er was altijd
aandacht voor anderen.
Ook was het geloof een enorme steun voor haar
tijdens haar leven. Ondanks dat het na het overlijden van Wim allemaal anders was geworden,
genoot ze van haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, familiedagen, feestjes, uitstapjes en fietstochtjes.
De aandacht die ze kreeg in welke vorm dan ook
tijdens de periode van ziekte deed haar erg goed.
We willen dan ook iedereen bedanken die er voor
haar is geweest.
Ze laat ons veel prachtige herinneringen na en we
zijn dankbaar dat we zo lang van onze bijzondere
Ma hebben mogen genieten.
familie Grievink

Bertus mocht de oudste worden van zijn eigen
familie. Zijn vader was in 1947 overleden. Bertus
was nog zo jong, hij kon zich er weinig meer van
voorstellen. Zijn moeder had gezegd, dat zijn
vader ziek was en in een kamertje lag.
Na het overlijden van zijn vader moesten ze
verder. Dat was moeilijk. Er waren drie kinderen
die verzorgd moesten worden, maar er waren
geen inkomsten. Bertus had groot respect voor
zijn moeder. Als hij over haar sprak, was het altijd
goed. Maar plotseling kwam ook aan haar leven
een einde (1961). Bertus had haar nog op de
fiets geholpen, want ze kon in het karrespoor niet
goed op gang komen. Toen ze op de plaats van
bestemming kwam, zakte ze in elkaar en overleed
ze.
De drie kinderen bleven over en gingen verder,
zoals moeder dat gewenst zou hebben. Bertus
mocht de boerderij overnemen. Zo goed als het
ging, ging hij door, maar makkelijk was het niet.
De mooiste tijd voor hem was toen we trouwden.
Na bijna twintig jaar op Sonderstuunte te
hebben gewoond en gewerkt, kwamen we naar
de Willemstraat 23: een huis met een grote
tuin. Bertus kon trots vertellen wat er allemaal in
bloeide.
En zijn liefde voor het orgel zal ik nooit vergeten.
Hij kon met muziek beter uitdrukken wat hij
voelde dan met woorden. Hij zei wel eens: ‘Hier
kan ik aan iedereen die het wil horen kwijt dat
Jezus ook voor mij is geboren en zelfs is gestorven
aan het kruis.’
Drie weken voor zijn overlijden werd Bertus plotseling ziek. Volgens de artsen moet hij dit langer
gehad hebben, maar ik weet het echt niet.
En nu is hij voorgoed thuis.

Ze is geboren aan de Bodendijk als zesde kind
in een rij van uiteindelijk acht kinderen van het
gezin Masselink. Een warme en hechte familie!
Na de lagere school ging Mientje naar de huishoudschool. Hierna heeft ze korte tijd ‘in de textiel’ gewerkt. Vervolgens in de huishouding van
de ouders van haar zwager en bij groenteboer
Graven. Mientje hield van muziek, speelde tot
begin jaren ‘60 hoorn bij de AOV.
Tijdens een muziek- en dansavond in het feestgebouw leerde ze Adolf kennen. Op 15 december
1961 zijn ze getrouwd en aan de Bodenvoor gaan
wonen. In 1963 is zoon Wessel geboren. Het jaar
daarop is het gezin naar de Molenkamp verhuist
en daar is dochter Adri geboren. Er ontstond een
diepe vriendschap met de oudere buren meneer
en mevrouw Hummeling. Ook toen het gezin naar
de Keizersweg verhuisde bleef dit contact bestaan.
Toen de kinderen op de middelbare school zaten
heeft Mientje een aantal jaren bij ECA gewerkt,
waar Adolf bedrijfsleider was. Het vaste groepje
vrouwen dat daar samenwerkte, sprak regelmatig
koffie-avondjes met elkaar af om vooral creatief
bezig te zijn. En dat was ze: kleding maken, borduren, breien. Ook hield ze veel van lezen. Mientje
genoot van mensen om haar heen: familie,
vrienden en buren. Ze voerde nooit de boventoon
in gezelschappen, ze was rustig, maar wel écht
aanwezig. Eenieder kon zijn verhaal bij haar kwijt,
ze had geen oordeel!
Op een gegeven moment ‘vlogen’ de kinderen het
huis uit. Maar wat bleef ze liefdevol betrokken. En
wat was ze gelukkig toen bij Adri en René haar
kleindochters Nienke en Ilse werden geboren. Ze
hebben zich geen betere oma kunnen wensen.
Jarenlang was de dinsdag de vaste oppasdag in
Leusden. In 2002 zijn Mientje en Adolf verhuisd
naar de Haermansweijde. Wessel is op hun oude
stekkie aan de Keizersweg gaan wonen. Toen
Leslie en Marlis in zijn leven kwamen werd Mientje
de trotse oma van drie kleindochters! Ze kon zo
genieten van de kleine gezellige momentjes met
elkaar.
Fysiek was Mientje niet altijd even sterk. Maar
samen met Adolf redde ze ‘t wel. Volop liefde en
zorg voor elkaar in perioden van ziek zijn en bij
tegenslagen. Maar ook zo vele momenten van
volop genieten van uitstapjes, korte vakanties en
zomers in Leusden. Geheugenproblemen namen
op een gegeven moment duidelijk de overhand.
Mientje had steeds meer ondersteuning van Adolf
nodig om grip te houden op het dagelijkse leven.
De verwardheid en angsten werden groter … met
veel pijn in het hart moest het gezin in najaar
2015 de beslissing nemen dat Mientje zou gaan
verhuizen. En wat heeft ze op Den Es een fijn
thuis gekregen! Liefdevol werd ze verzorgd, en in
die zorg werd nauw aangesloten op wat zij prettig
vond. Ze verdween echter steeds meer in haar tijdloze innerlijke wereld … maar wat bleef ze blij en
tevreden, iedere keer een stralende lach.
Op 13 december, vijf dagen voor haar tachtigste
verjaardag, is ze in het bijzijn van haar familie
overleden.
de familie

Tot ziens,
Willemien Kempink

Vaste grond
Als U in mij gelooft
Uw hart voor mij geopend is
als ik mag leven in Uw licht
schuilen mag bij duisternis

dan is er heden en ook toekomst
laat ik los wat mij werd aangedaan
Uw liefde vult dan mijn hart
geeft vaste grond aan mijn bestaan

als U mijn Heer wilt zijn
met Uw Geest mij vullen wilt
als ik Uw kind mag zijn
soms in Uw armen opgetild

als U in mij gelooft
Uw liefde mij zal bouwen
dan heb ik alles wat ik nodig heb
dank U, dat ik daarop mag vertrouwen

dan is er een weg te gaan
een pad door U verlicht
dan loop ik in zekerheid
wordt voor donker niet gezwicht

Jose Consemulder
Bron: www.gedichtensite.nl

Ma werd op 26 januari 1930 geboren op ’t Ni’je
Rengelink in IJzerlo. Ze was de oudste van negen
kinderen, ‘’t was ‘n helen proemenpröttel’ zei ze
daarover.
Ze heeft een fijne jeugd gehad en ging graag
naar school. Als oudste moest ze al snel meehelpen op de boerderij en in het gezin. Dit heeft
ze altijd graag gedaan.
De oorlog vond ma een spannende tijd, de onderduikers, het bombardement op Emmerich, het
heeft indruk op haar gemaakt.
Al op jonge leeftijd ging ma werken bij tuinder
Hiddink in Sinderen en daarna bij bakker Vaags.
Ze kon daar mooi over vertellen.
Pa was intussen als boerenknecht gaan werken op
’t Ni’je Rengelink. De vonk sloeg over tussen hen.
Ze verloofden zich in 1951 en trouwden in 1954.
In hun huis aan de Hogestraat werd na een jaar
Gerrit geboren en in de jaren daarop volgden
Ineke, Johan en Alice. Ma was een lieve, rustige
moeder en nooit boos. Ze genoot erg van haar
gezin. Toch viel het leven haar regelmatig zwaar,
ze werd terneergeslagen en moest dan door een
opname of medicatie weer op de been geholpen
worden. Dit is erg bepalend geweest voor haar
leven.
Ma hield enorm van bloemen en planten. In de
moestuin werken of de plantjes binnen verzorgen,
dat gaf haar veel voldoening. Ze hield van postzegels verzamelen en plakboeken bijhouden en
kon enorm goed handwerken. Als er een kleinkind op komst was, sloeg ze meteen aan het
breien van een mooi vestje met mutsje. Met haar
negen kleinkinderen was ma erg verguld. Ook
de drie achterkleinkinderen heeft ze met liefde
verwelkomd.
Na meer dan 50 jaar huwelijk overleed pa in
2005. Daar had ze nog regelmatig verdriet van.
Ma verhuisde naar de Varsseveldsestraatweg en
vervolgens naar St. Bernardus in Bredevoort. De
afgelopen vijf jaar woonde ze naar alle tevredenheid in Beth San.
Ma is tot op het laatst helder in haar hoofd
geweest. Daar was ze dankbaar voor.
Haar laatste dagen waren moeilijk. We hebben
haar hand vastgehouden in haar laatste uren.
Uiteindelijk heeft ze het leven los kunnen laten.
Onze lieve moeder is op 11 december 2018 rustig
overleden in Beth San.
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
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Ga mee
Laat mij niet alleen,
nu ik oud en zwak ben.
Niet meer praten kan over mijn jeugd.
Laat mij niet alleen,
nu de verliezen zich opstapelen,
Anderen nog van alles kunnen,
maar ik niet meer.
Als het lijden zwaar lijkt,
kom dan luisteren,
leg een arm om mij heen.
Draag me.
Kom met rust, met een glimlach, humor.
Ik ben ook maar
een sterfelijk radertje in Gods plan.
Geen enkel leven is zinloos.
Samen leven is een kunst.
Hij weet wanneer wij gaan.
Hij laat ons niet als wezen achter.
Ga mee tot het einde

Aad van der Klaauw
Bron: www.gedichtensite.nl
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Diny te Winkelter Haar

Gerrit Johan
Duenk

~Diny~

~Gerrit~

geboren
3 augustus 1933
overleden
14 december 2018

geboren
13 september 1939
overleden
21 december 2018

Mama werd geboren op 3 augustus 1933 in de Aaltense
Heurne nr. 103, de huidige Singelweg 23, als oudste in het
gezin Ter Haar. Ze kreeg daarna nog twee zusjes, Betsy
en Gerda en een broer, Wim. De oorlogsjaren zijn zeker
niet onopgemerkt voorbijgegaan, maar voor haar was het
meest jammere dat er soms lange periodes waren waarin
ze niet naar school kon gaan, wat ze graag deed. Na de
oorlog en nog een jaar naaischool ging ze uit werken, eerst
als huishoudelijke hulp bij een boer en later in de textielfabriek van Martin. In die periode leerde ze papa kennen
en zo zijn ze in september 1960 getrouwd en namen intrek
in hun nieuwbouwhuis aan de Bocholtsestraatweg. Snel
daarna werd Bert geboren en in 1964 tweede zoon Wim.
‘Extra’ groot was haar en papa´s vreugde toen in 1972
dochter Susan geboren werd, hun oogappeltje. Terwijl papa
hard werkte om voor zijn gezin te zorgen en weinig thuis
was, zorgde mama heel goed voor ons. Het huwelijk met
papa was veelbewogen maar in de basis goed.
Door deze goede basis herinneren wij ons vooral de goede
dingen. De kampeervakanties, familie die bij ons logeerde,
de reis naar Amerika en Canada. Het was bij ons altijd
een zoete inval, waarbij mama er alles aan deed om het
iedereen naar de zin te maken door onder andere voor
heerlijk eten te zorgen. Na de vakantie in Luxemburg in
1976 werd de caravan permanent gestald op het land van
opa Ter Haar en brachten we daar jarenlang de vakanties
door, naast het verzorgen van de moestuin en een paar
kippen, konijnen, varkens, koeien en pony’s.
Naast dat ze er altijd voor ons was thuis, is mama ook
buitenshuis blijven werken, bijvoorbeeld in gebouw Irene.
Later genoot ze intens van haar inmiddels geboren kleinkinderen. Voor allemaal had ze een grote plek in haar hart en
was ze zeer begaan met wat ze doen en hoe ze zijn.
Verder heeft ze ook veel tijd besteed aan haar hobby’s,
zoals de fuchsia-club en de fietsclub. Verzot was ze op haar
hondje Fleurtje. En blij was ze met haar groene autootje,
waarmee ze nog vele kilometers heeft afgelegd, tot het
moment dat haar verminderde gezichtsvermogen dat niet
meer toeliet.
De laatste jaren ging haar gezondheid weliswaar wat
achteruit, maar niet zo snel als sinds september vorig jaar.
Na een herseninfarct toen, leek ze daar relatief goed uit te
zijn gekomen. Toch kreeg ze steeds meer klachten, waardoor ze af en toe in het ziekenhuis belandde.
Ze klaagde nooit over haar gezondheid, ook al vond ze het
wel heel vervelend dat ze zo slecht zag de laatste jaren.
Het geluk was groot toen afgelopen augustus een prachtige
woning vrijkwam in Beth San. ‘Hier wil ik wel 100 worden!,
jubelde ze. Helaas heeft ze maar kort van haar huisje
kunnen genieten. Nadat de gezondheidsklachten aan
bleven houden, bleek dat ze niet meer beter zou worden.
Snel na deze grote teleurstelling zag ze - zoals zo vaak weer de positieve dingen: Wat was ze blij dat ze ‘gewoon’
naar haar huisje in Beth San mocht. Tot het laatst toe heeft
ze geloof gehouden mogelijk weer op te knappen. Na nog
één ‘goede’ dag in Beth San is mama zaterdagmorgen
8 december rustig overleden in ons aller bijzijn, wat ze ook
graag wilde.
Een paar dagen daarvoor vroeg een van de kleinkinderen
aan oma in het ziekenhuis: ‘Welke goede raad zou je ons
willen meegeven?’ Oma antwoordde vastberaden: ‘Veuruut
blieven kieken en niet blieven hangen in ’t olde!’ voor de
duidelijkheid herhaalde ze dit nogmaals: ‘Vooruit blijven
kijken en niet blijven hangen in het oude.’
fam. Te Winkel

Gerrit is geboren op de boerderij de Kiefert
in Lichtenvoorde als jongste in een gezin van
vijf kinderen. Zijn vader was landbouwer en
ook schoenmaker. Het was de bedoeling dat
ook Gerrit boer zou worden. Maar na een paar
jaar op de boerderij gewerkt te hebben wilde
hij wat anders gaan doen. Hij kwam bij de
gemeente werken in de buitendienst. Ondertussen had hij zijn vrouw Annie Doornink leren
kennen. Op 23 februari1961 trouwden ze en
gingen in Barlo wonen.
Het werk bij de gemeente mocht hij graag
doen. Vooral in de winter op de strooiwagen
rijden. Gerrit werkte ook bij de brandweer. Dat
was zijn grote hobby. Toen hij veertig jaar bij
de brandweer zat, is hij daarvoor geridderd.
Tot zijn 55e heeft Gerrit nog dienstgedaan.
Daarna deed hij het onderhoud. De wagens
zagen er altijd prima uit. Bijna elke zaterdag
was hij daar. Zijn afscheid van de brandweer
was heel mooi. Met drie brandweerauto’s
hebben ze hem opgehaald. Met alle sirenes
aan.
Toen zij nog in Barlo woonden, kregen ze hun
beide kinderen: Jan en Wilma. Zij hadden het
als gezin heel goed met elkaar. Ze waren heel
goed voor de kinderen. Gerrit nam ze vaak op
zaterdag mee naar de brandweer. Na vijf jaar
in Barlo gewoond te hebben, zijn ze verhuisd
naar de Populierenstraat in Lichtenvoorde.
Daar hebben ze twintig jaar gewoond. Omdat
zijn schoonouders extra zorg nodig hadden,
zijn ze aan de Kriegerdreef gaan wonen.
Vijfentwintig jaar hebben ze daar gewoond.
Gerrit heeft gewerkt tot zijn 65e. De laatste

jaren had hij bij de gemeente een kantoorbaan. Ook zijn afscheid van de gemeente was
heel mooi.
Toen hun kinderen trouwden kregen ze ook
kleinkinderen. Wat was hij er gelukkig mee.
De kleinkinderen hadden bij opa en oma hun
eigen slaapkamer. Ze kwamen vaak in het
weekend logeren. Tegelijk met zijn kleinkinderen leerde hij zwemmen. Zoveel hebben ze
met de kleinkinderen gedaan en ze gingen
met hen overal naar toe. Ze hebben er echt
van genoten. Gerrit was ook iemand die, als
hij iemand kon helpen, dat ook deed.
Gerrit en Annie hebben hun 50-jarig huwelijksfeest heel groots gevierd. Daar konden ze nog
heel mooi op terugzien. Zeven jaar geleden
verhuisden ze naar hun nieuwe appartement
aan de Geurdenstraat. Daar hebben ze met
heel veel plezier gewoond.
Een paar jaar geleden moest Gerrit in Nijmegen geopereerd worden. Dat ging allemaal
goed, maar niet lang daarna raakte hij steeds
meer in de war. Gerrit moest opgenomen
worden, eerst in de Molenberg en daarna in
Beth San. Hij was daar echt op zijn plaats.
Het is zijn thuis geworden. Hij had daar een
heel goede verzorging. Zijn vrouw en kinderen
kwamen trouw bij hem op bezoek. Even een
eindje wandelen of fietsen, of samen naar het
restaurant. In dankbaarheid hebben wij zijn
leven herdacht. Gerrit was voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen een lieve man en zorgzame vader en opa. Uit liefde laten zij hem los
in vertrouwen op God.
ds. Wim Everts
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Mina Berendina
Groeneveld-Hoitink

Berendina
Nijland-Tichelman

Gerrit Duenk

~Mien~

~Dinie~

~Gerrit~

geboren
30 mei 1928
overleden
22 december 2018

geboren
3 maart 1936
overleden
28 december 2018

geboren
24 oktober 1935
overleden
29 december 2018

Mien werd geboren als derde kind van de familie
Hoitink, wonende aan de Ringweg in Aalten. Ze
had drie broers: Johan, Gerrit en Wim. De vader
van het gereformeerde gezin was metselaar. Hij
was werkzaam bij aannemer Wikkerink. Bekend
als ome Jan Wikkerink, die actief was in het
verzet.
Mien ging naar de Groen van Prinstererschool
en daarna naar de Mulo. Hierna werkte ze vanaf
1943 tot 1951.
Op 21 maart 1945 sloeg het noodlot toe. Haar
vader kwam om het leven bij een bombardement
door de Geallieerden.
Aan het einde van de oorlog leerde Mien
Kees Groeneveld kennen, een onderduiker uit
Rotterdam.
In 1951 zijn Mien en Kees getrouwd, waarna
negen maanden later hun eerste zoon Leo werd
geboren. Het gezinnetje woonde op een bovenverdieping aan de Molenstraat in Aalten. Een jaar
voordat het gezin naar de Acaciastraat verhuisde,
werd de tweede zoon Dirk geboren, het was 1958.
Mien was lange tijd volledig huismoeder. Al
het huishoudelijk werk werd dan ook door haar
gedaan. Kees was veel onderweg voor zijn werk.
Naast de opvoeding van de kinderen beleefde
Mien steeds meer plezier aan tuinieren. En
genoot ze enorm van de vele vakanties, vooral
Oostkapelle in Zeeland. Eerst in een caravan en
later in een zomerhuis.
Later heeft Mien nog volop genoten van vele
reizen naar onder andere Rome, Barcelona,
Wenen, London en Aruba.
In de loop der jaren groeide de familie Groeneveld door de komst van echtgenotes Alied en
Brigitte en de kinderen van Leo en Dirk. Inmiddels
zes kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.
Mien was vele avonden de geliefde oppas van de
kleinkinderen.
Mien genoot enorm van de feestjes, uitstapjes en
etentjes met de familie.
Toen in 2005 Kees overleed, ontstond er een
leegte in haar leven.
Twee jaar later verhuisde ze van de Acaciastraat
naar het Manschotplein. Toen na een val, waarbij ze haar heup brak, het zelfstandig wonen
onmogelijk werd, is ze verhuisd naar Beth San.
Vanaf dat moment ging haar gezondheid langzaam maar zeker achteruit. Ze kon zich maar heel
moeilijk neerleggen bij het feit dat ze haar vrijheid en privacy steeds meer moest inleveren.
Op 22 december 2018 is Mien op 90-jarige leeftijd overleden na een veelal mooi leven.
Ze was een trotse vrouw met een groot inlevingsvermogen, maar standvastig in haar principes.

Dinie Tichelman is geboren in Almen in een gezin
met zes kinderen waarvan Dinie de vijfde was. Na
de lagere school ging ze twee jaar naar de vakschool in Zutphen. Al jong ging Dinie in dienstbetrekking werken. Na de watersnoodramp in
1953 heeft ze geholpen met schoonmaakwerkzaamheden in Bruinisse. Vlak daarna kreeg ze
verkering met Anton Nijland. In 1960 trouwden
ze en gingen wonen in de bedrijfswoning naast
de molen. Anton had daar een metselbedrijf overgenomen. Uit hun huwelijk werden drie kinderen
geboren. Dinie zorgde voor het gezin en hielp
volop mee op het bedrijf. Altijd was ze druk bezig
met van alles.
Op 25 juli 1996 kwam, tijdens de vakantieborrel
van het bedrijf, er plotseling een einde aan de
ruim 35 gelukkige huwelijksjaren door het totaal
onverwachte overlijden van Anton.
Hoewel Dinie daar veel verdriet van heeft gehad,
probeerde ze dapper en nuchter door te gaan
met haar leven. Als dochter van een kleine boer
en molenaarsknecht heeft het Dinie veel voldoening gegeven om zich in te zetten voor de
Wenninkmolen.
Dinie is altijd erg betrokken geweest bij haar
medemens. Jarenlang was ze ook ouderling en
bezoekmedewerker. Ook was ze heel actief bij vele
activiteiten die in Lintelo werden georganiseerd.
Dinie was trots op haar kinderen en kleinkinderen.
Bijzonder vond ze het om mee te maken om ook
achterkleinkinderen te krijgen. De laatste jaren
werd haar geheugen minder. Het was een ingrijpende stap om haar geliefde plek te verlaten in
maart 2018 en te verhuizen naar het Hoge Veld
aan de Frankenstraat. Ze genoot daar enorm van
hen die haar kwamen opzoeken. Dankbaar was ze
voor wat iedereen voor haar deed. Het geloof is
altijd belangrijk geweest voor Dinie. Ook als het
wel eens stormde in haar leven bleef ze uiteindelijk altijd weer op God vertrouwen. Ze wist dat ze
ook op God mocht vertrouwen over de dood heen.

Gerrit Duenk werd geboren op 24 oktober 1935
als jongste in een gezin van acht op de Vieverink,
Bolwerkweg. Toen hij vier jaar was, brak de oorlog
uit. Op latere leeftijd bleek, ook voor ons, dat deze
tijd veel indrukken heeft nagelaten. Aan het eind
van de oorlog brandde zijn ouderlijk huis af door
beschietingen.

familie Groeneveld

ds. Hendrik Jan Zeldenrijk

Na de lagere school in Barlo ging Gerrit naar
de ambachtsschool in Winterwijk. Hij ging bij
smid Van Lochem werken tot hij als 19-jarige in
militaire dienst moest. Halverwege zijn diensttijd leerde hij Gerda Bruggink uit Breedenbroek
kennen. Na de diensttijd begon hij bij D.J. Hoens
en ging verder in de landbouwmechanisatie. Hij
zag in deze branche mogelijkheden en is in 1962
bij de Werktuigenvereniging in Barlo als monteur
begonnen.
Op 19 oktober 1962 trouwden Gerrit en Gerda. Ze
gingen bij Hijink inwonen. Hier zijn Roland, André
en Marjon geboren. In 1967 verhuisden ze naar
de nieuwe bedrijfswoning van de werktuigenvereniging. Hier zijn Henk en Annet geboren.
Er was altijd wat te beleven: een jong gezin, vaak
mensen over de vloer, Gerrit veel aan het werk.
Hij kon er altijd op vertrouwen dat Gerda thuis
alles verzorgde en regelde. Hij reed graag auto.
In de vakantietijd combineerde hij dat met uitjes
samen met zijn gezin door heel Nederland.
In 1986 werd er een nieuwe stap gezet: wonen
op de Harberskamp. De kinderen vlogen een voor
een uit. Tussen 1989 en 2005 werden ze verblijd
met veertien kleinkinderen. In 1994 ging Gerrit
op 59-jarige leeftijd met de VUT. Hij kreeg daardoor alle tijd om met zijn kleinkinderen te dollen
en te stoeien. In 1996 maakte Gerrit zijn derde
reis naar Canada.
Veel tijd besteedde Gerrit aan het klussen bij
familie en bekenden, waar vooral straatwerk en
waterbronnen met pompen werden aangelegd.
Ook ging hij graag samen met Gerda in de auto
een paar dagen uit, naar een hotel, eten bij Van
der Valk of op familiebezoek.
Een ziekenhuisopname eind 2011 veranderde
veel. In 2014 ging Gerrit naar Pronsweide en
vanaf 2016 naar Beth San.
In 2018 waren ze blij met de geboorte van hun
eerste achterkleinkind Serra.
Gerrit was dankbaar dat Gerda iedere dag zoveel
mogelijk bij hem was en voor de hulp en aandacht die hij van de verzorging kreeg. Het was
niet altijd makkelijk voor iemand die zijn vrijheid
zo miste.
Gerrit Duenk is op 29 december 2018 in het bijzijn van Gerda overleden.
de familie
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Anna Willemina
Fukkink-Lensink

Dirk Antoon
Houwer

Janna Hendrika
Vaags-Jentink

Jan Willem
ter Haar

Aleida Engelina
Grievink-Wiggers

~Mina~

~Dick~

~Jans~

~Wim~

~Leidje~

geboren
20 april 1930
overleden
1 januari 2019

geboren
7 maart 1933
overleden
3 januari 2019

geboren
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overleden
3 januari 2019

geboren
12 december 1939
overleden
4 januari 2019

geboren
25 november 1927
overleden
5 januari 2019

Mina is op de buurtschap de Haart geboren. Ze
waren thuis met drie kinderen. Mina heeft een
goede jeugd gehad. Een groot verdriet kwam in
haar leven toen haar moeder al vrij jong kwam
te overlijden. Mina was toen nog maar 16 jaar.
Ze kreeg in die tijd verkering met Gerrit Fukkink.
Na zeven jaar verkering trouwden ze op 18 september 1953. Vóór haar huwelijk heeft ze nog een
paar jaar bij haar broer en schoonzus gewoond.
Na hun huwelijk gingen ze bij zijn ouders inwonen
aan de Haartseweg. Later gingen ze bouwen
aan de Loohuisweg. Veel hebben zij er zelf aan
gedaan. Ook zijn ouders gingen toen mee in het
nieuwe huis. Dat was in 1969. Samen kregen ze
twee kinderen. Later kwamen de kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
Mina was heel gelukkig met hen, en ook heel
trots. Ze is voor hen een heel goede en liefdevolle
moeder, oma en overgrootmoeder geweest. Ze
heeft ook veel gedaan voor haar schoonouders.
Toen zij ouder werden heeft zij hen altijd goed
verzorgd.
Als hobby’s had ze breien en legpuzzels maken.
Ze hield ook van de natuur en van de vogels. Vijftien jaar geleden kwam haar man te overlijden.
Een paar maanden daarvoor hadden ze als gezin
samen met de familie, de vrienden en de buurt
hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd. Daar hadden
ze echt naar toe geleefd. Gerrit voelde zich toen
ook nog goed, hij heeft er echt van genoten. Het
was een heel mooie dag om op terug te zien.
Daarna ging het met zijn gezondheid hard
achteruit. Mina kwam er alleen voor te staan.
Toch was ze altijd heel flink en kon ze alles goed
onder ogen zien. Toen het met haar gezondheid
wat minder ging en ze meer hulp nodig had, verhuisde ze eerst naar de Vredense Hof in Winterswijk, maar na een jaar mocht ze naar Beth San
hier in Aalten. Ze mocht eerst haar kamer zien.
Maar ze hoefde er niet lang over na te denken.
Ze mocht er graag wonen en heeft er ook een
heel goede verzorging gehad. Ze deed mee aan
een aantal activiteiten. Ze deed ook mee aan de
geheugentraining, want ze wilde niet dat zij vergeetachtig werd. Ze kon zichzelf alleen ook wel
goed vermaken. Maar het was ook heel fijn dat ze
veel aanloop kreeg. Ze leefde altijd met iedereen
mee en toonde altijd belangstelling. Haar overlijden kwam nog heel onverwachts. Maar toch
hebben haar nabestaanden er vrede mee. Ze
heeft een mooi leven gehad, een leven vol liefde
en aandacht voor de mensen om haar heen. In
dankbaarheid gedenken zij haar.
ds. Wim Everts

In het Ambthuis zat hij meestal op zijn vaste plek,
linksachter in de hoek. Dick Houwer nam alles wat
er gebeurde in zich op. Soms zei hij ook wel: ‘Ik
woon hier niet hoor, straks pak ik de auto weer en
ga naar huis.’ Dan leefde hij weer even terug in
de tijd, toen zijn vrouw op het Hoge Veld woonde.
Heel trouw was hij daar elke dag bij haar aanwezig. Er ging iets rustgevends van hem uit. Tot
op het laatst bleef hij grapjes maken. Zijn zorgzaamheid was niet beperkt tot zijn vrouw. Ook
heeft een oudere zuster met MS jarenlang bij
hem en zijn vrouw Alie in huis gewoond. Op zijn
overlijdensbericht kwamen er uit het hele land
condoleances. Iemand vertelde daarbij hoe Dick
Houwer hem gestimuleerd had in zijn carrière. Hij
nam mensen graag onder zijn hoede.
Zijn moeder had bedacht dat hij kapper moest
worden. Het werk op de vrachtwagen vond ze te
zwaar voor hem. Zijn oudere zus nam hem als
elfjarige mee aan de hand naar kapper de Beukelaar. Later vertelde hij zijn broer dat hij de hele
weg met zijn ogen dicht had gelopen.
Zo begon een glansrijke carrière. Het was echt
een vak voor hem, ook omdat hij zo’n sociaal
mens was. Hij begon als kappersjongen en nadat
hij in verschillende dorpen in de omgeving als
leerling had gewerkt, begon hij zijn eigen kapperszaak Houwer op dezelfde plek waar die nog altijd
zit. Hij was een goede baas en werd gewaardeerd
door de mensen die in zijn zaak werkten. Hij was
een goede kapper, die internationaal prijzen won.
Hij reisde door heel Europa en Amerika om prijzen
te winnen, samen met het nationale team. Op
een gegeven moment werd hij coach van andere
kappers en daarna chef d’équipe, het aanspreekpunt van de Nederlandse kappersploeg.
Het is tekenend voor zijn karakter dat hij niet trots
was of jaloers. Hij was heel goede vrienden met
kapper Ter Maat, die ook in Aalten zijn zaak had
en die ook prijzen won op de toernooien.
Bij zijn afscheid hebben we het verhaal van de
Barmhartige Samaritaan gelezen. Het is het verhaal over een mens die helpt waar het nodig is.
Dick was iemand die anderen graag hielp. Zijn
neef noemde bij het afscheid zijn leven een
groots leven. Dat was het, omdat hij eruit gehaald
heeft wat erin zat. Hij bleef vriendelijk en vol
grapjes, een rustige persoonlijkheid. In daden liet
hij zien wat liefde was. Zorgen voor anderen, de
sfeer goed houden, een grapje maken om het ijs
te breken en tot het einde toe proberen anderen
te helpen, niet op een opdringerige manier, maar
met oog voor wat ze nodig hebben.
Ada Endeveld

Jans Jentink is geboren in de Heurne, wat nu heet
Middelkampweg, in een gezin met zes kinderen.
Dat is een eind lopen naar de Wilhelminaschool,
maar in die tijd was dat heel normaal.
Al jong ging Jans, zoals in die tijd gebruikelijk was,
in betrekking.
In 1949 trouwde ze met Albert Vaags en ging ze
inwonen bij haar schoonouders op de boerderij
aan de Tammeldijk. Uit hun huwelijk werden
zeven kinderen geboren. De kinderen kijken met
goede herinneringen terug op hun jeugd aan de
Tammeldijk.
In 2002 verhuisden Albert en Jans naar het Zuiderkruis. Helaas heeft Albert er maar vier weken
gewoond. Na zijn overlijden heeft Jans dapper
geprobeerd om ondanks het gemis door te gaan.
Naast dit grote verdriet moest Jans ook in 2009
dochter Erna en in 2014 dochter Aleid missen.
Het verdriet om haar geliefden heeft ze altijd
voor zichzelf gehouden. Jans sprak haar emoties
moeilijk uit. Wat er ten diepste in haar omging
werd je niet makkelijk gewaar.
Dankbaar was ze dat ze zo goed zo’n hoge leeftijd mocht bereiken.
Jans was altijd belangstellend naar iedereen toe.
Ze genoot van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Dankbaar was ze voor iedereen die tijd
voor haar nam. Jans kende het stille vertrouwen
dat God haar herder was en met haar meeging.
Ze had steun aan het geloof dat haar geliefden
die ze moest missen bij God waren. Onverwacht
is Jans overleden. Zelf had ze aangegeven dat ze
nog best een tijdje wilde blijven bij hen die haar
zo lief waren. Tegelijk gaf ze ook aan dat als de
Heer haar zou halen het ook goed zou zijn. In het
stille vertrouwen dat God ook haar herder zal zijn
over de dood heen is Jans overleden.
Hendrik Jan Zeldenrijk

Wim is geboren als zesde in de rij van zeven
kinderen. Zijn ouderlijk huis staat aan de Oude
Winterswijkseweg in Vragender, gemeente Lichtenvoorde. Toen hij vijf jaar oud was is zijn vader
overleden. Zijn moeder hertrouwde later met de
broer van zijn vader. Hierdoor kreeg het gezin er
een broer en een zus bij. Wim ging naar de lagere
school in Lichtenvoorde en vervolgens naar de
Landbouwschool in Bredevoort. Hij was echt een
buitenmens, zodra hij thuiskwam trok hij meteen
zijn ‘oude kleren’ aan en was hij buiten te vinden.
Na de landbouwschool ging hij aan het werk. Hij
is begonnen op de kaasfabriek in Winterswijk,
vervolgens ging hij als boerenknecht aan het
werk bij Wim en Trui Sturris. Weer later werd hij
molenaarsknecht bij Berenschot in het Woold en
na verloop van tijd stapte hij over naar Mulder
Grevink in Barlo. Vanaf de jaren ‘70 werkte hij
als machinaal houtbewerker bij deurenfabriek
Svedex in Varsseveld, waar hij bleef tot hij met
de VUT kon. Zijn grote passie was: de dieren op
zijn hobbyboerderij. De paarden, de schapen, de
koeien verbleven op verschillende weilanden in
net zoveel buurtschappen. De rode bus met Wim
achter het stuur reed dagelijks over de Haart
op weg naar de dieren om te checken of ze voldoende te eten en te drinken hadden. Ook de
eieren die de kippen legden, werden met dezelfde
rode bus bij de liefhebbers gebracht. ‘Want dan
levert dat ok nog wat op’, zei hij. Daarbij vergat
hij voor het gemak dat de bus op diesel reed.
Samen met Rina, de kinderen en de kleinkinderen
nam hij deel aan vele paardenkeuringen, koetsentochten en trektochten.
De laatste jaren vergat hij namen, wegen en
gebeurtenissen. Als hij daarmee geconfronteerd werd zei hij: ‘ ‘t Geet good met mi’j.’ Hij
wilde niet naar een arts. In maart 2018 werd hij
opgenomen in de Molenberg en de laatste vijf
maanden verbleef hij in Beth San in Aalten, op
fietsafstand van de nieuwe woning van zijn vrouw
Rina.
Wij herinneren hem als de vader en opa met de
piepe, de pette, de peerde en potverdikkeme. Dat
laatste zei hij als we iets hadden uitgespookt.
Boh Foi Toch wordt eveneens genoemd als herinnering, want die cd stond op repeat en werd grijsgedraaid. Ook tijdens de laatste weken op zijn
kamer in Beth San genoot hij van deze muziek
en teksten. Zijn gezondheid ging, sinds hij in juni
een longontsteking kreeg, gestaag achteruit. Op
vrijdag 4 januari blies hij in het bijzijn van zijn
gezin zijn laatste adem uit. Eindelijk Rust. Een
kenmerkende uitspraak van hem is: A’j plat kunt
proaten, moi ‘t neet laoten.
Daarom sluiten we af met zijn afscheidsgroet:
Goodgaon!
familie Ter Haar

Leidje groeide als enig kind op in het ondernemersgezin Wiggers aan de Lichtenvoordsestraatweg. Aan de hand van haar vader ging ze
trouw mee naar de kerk en ’s middags zongen ze
samen uit Johannes de Heer. Haar moeder wilde
dat ze de kans kreeg om te leren. Dat ze naar de
mulo kon, daar was Leidje haar dankbaar voor.
Tijdens het bevrijdingsfeest ontmoette ze Johan
Grievink. Met hem trouwde ze op 4 januari 1949.
Samen kregen ze twee dochters: Ans en Erna.
Als kind speelde Leidje vaak winkeltje. Toen
Erna een jaar of vier was, maakte Leidje haar
kinderdroom waar. Ze nam de winkel aan de
Lichtenvoordsestraatweg 2 over en wist er met
de huishoudelijke artikelen, het speelgoed en de
fopartikelen een succes van te maken. Ze was
zakelijk, maar ook sociaal. Mensen die met hun
verhalen bij haar kwamen, gaf ze advies. Bij haar
waren hun geheimen veilig.
Het combineren van een huishouden, een gezin
en een zaak was een hele klus, maar Leidje was
een harde werker. Om zes uur ’s ochtends stond
ze op, om acht uur ging de winkel open en om zes
uur ’s avonds werd de deur gesloten. Maar ook
daarna was ze altijd bezig.
1980 was voor haar een rampjaar. Ze kreeg
te horen dat ze darmkanker had en kreeg een
stoma. De arts vond dat ze de winkel moest
sluiten, daarom verhuisden ze enkele jaren later
naar De Hoven. Sinds Johan de ziekte van Kahler
kreeg, heeft ze hem met alle kracht die ze in zich
had verzorgd. In 2010 ging Leidje naar het Hoge
Veld en in 2013 naar Beth San. In beide huizen
zei ze: ‘Het lijkt wel of ik in een hotel verblijf!’
In 2017 moest ze nog meemaken dat haar
oudste dochter Ans overleed.
In de ochtend van 5 januari werd Leidje thuisgehaald. Ze geloofde dat haar ziel zou opstijgen
naar God. Die bevestiging had ze ook gekregen
op het sterfbed van haar vader. Hij had engelen
gezien. Vandaar dat we voor haar afscheid
Psalm 91 kozen.
‘Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.
Psalm 91: 11 en 12

Naar psalm 23
Ik weet wel, Heer, dat U mijn herder bent
en dat het dus mij aan niets zal ontbreken.
Al wat ik nodig heb, is U bekend.
Door groene weiden en langs stille beken
leidt U mij voort en zo, op elk moment,
ervaar ik van uw liefde taal en teken.
Maar Heer, het is zo donker om mij heen.
De nacht zo zwart, ik zie geen hand voor ogen.
Gaat u mij voor? Ik voel mij zo alleen.
Angst en verdriet hebben mij neergebogen.
Ternauwernood blijf ik nog op de been.
Mijn levenslust, ze is vrijwel verdwenen.
Maar toch, ik weet: mijn herder is de Heer.
Hij is bij mij, kent mij met al mijn vragen.
Hoe zwart de nacht, Hij brengt een ommekeer.
Zijn liefde doet een lichte morgen dagen.
Ik vrees geen kwaad, nu Hij mij altijd weer
verzorgt en eeuwig mij zal blijven dragen.
Bram Wattèl
Bron: www.gedichtensite.nl

Allen die rouwen om haar heengaan, wensen wij
de geborgenheid van de Eeuwige toe.
Netty Hengeveld
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Psalm 91
Even weg te schuilen bij de Vader
even weg uit eigen huis
even alles neer te leggen
in de schuilplaats bij het kruis
even stil genieten van Zijn schaduw
even koesteren in de Zon
even heel de wereld buiten sluiten
zittend bij de Bron.
Totdat even zich verandert
in een woord van eeuwigheid
waar een huis om in te schuilen
voor Zijn kinderen is bereid.
Tot die dag gaan wij nog verder
samen lopend hand in hand
de mijne in de Zijne
door dit leven
over het water
naar ’t beloofde land.

Die in de schuilplaats van de Allerhoogste
is gezeten, die zal overnachten in de
schaduw van de Almachtige.
Psalm 91:1
Rieteke Hoogendoorn
Bron: www.gedichtensite.nl
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KINDERDIENST

Stichting Restauratiefonds

Opbrengst adventsmarkt

20 JANUARI 2019

Om trots op te zijn, de adventsmarkt 2018 heeft een bruto-opbrengst
gehaald van € 9.130,74. Niet minder belangrijk is de sfeer onderling,
de band die er ontstaat in die drukke dagen voorafgaand aan
en tijdens de adventsmarkt en expositie.

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.

De dood leeft voltooid leven

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.

WENSEN

Allen die op enigerlei wijze hieraan hebben bijgedragen,
nogmaals hartelijk dank.

Gevonden voorwerpen:

Logo

- een paar leren herenhandschoenen (tijdens de afgelopen adventsmarkt),
af te halen bij fam. K. Veenstra, Plein Zuid 1a, tel. 0543-475777.
- een paar leren handschoenen bij de start van de wandeltocht
11-2-2018 te Bredevoort, af te halen bij dhr. H. Veldhuis, Hogestraat 104,
tel. 0543- 472543.

Agenda:
25-01-19 Lezing Hugo Borst in de oude Helenakerk (uitverkocht)
09-02-19 Toneelavond met Sios (de Heurne)
10-02-19 Wandeltocht, start bij Virupa
tussen 11.30-14.00 uur, ca. 7 km + ca. 14 km
09-03-19 Toneelavond met Lukas

Zie ook onze site www.restauratiefondsaalten.nl of facebook.

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
9.30 UUR FRIS EN KOFFIE
VOORGANGER: HEIDI EBBERS
MUZIEK: SING4JEZUS EN
HANS TE WINKEL

KINDER
DIENST
AALTEN

Uitslag kerstpuzzels

Leo Fijen komt een avond verzorgen over dit
thema. Hij is eindredacteur en presentator van
het programma Kruispunt van de RKK. Hij schrijft
het volgende over dit onderwerp:
‘Rouwen om je ouders, de tijd nemen om afscheid
te nemen, om het verlies een plek te geven. Het
is ook je verzoenen met je eigen sterfelijkheid en
misschien juist daardoor wel tot leven komen.
Het afscheid van je ouders is pijnlijk en verdrietig,
maar biedt ook kansen. In de diepste pijn van
het afscheid liggen soms de mooiste geschenken
verborgen. Die geschenken geven je ouders je en
troosten je ook na hun dood.’
Locatie:
Datum:
Tijd:
Info:

Johanneshof, Lichtenvoorde
donderdag 24 januari 2019
20.00 - 22.00 uur
Sjors Tamminga, tel. 0544-37 27 52,
sjors.tamminga@kpnmail.nl

Met de beide kerstpuzzels, één voor volwassenen en een quiz voor de jeugd,

en met zoveel vrije dagen voor de boeg leek het ons wel wat om het

Nieuws vanuit de
pioniersplek Spoorzoeken in Slangenburg

dit keer wat lastiger te maken.

Spoorzoeken op maandag

hebben we het jullie niet gemakkelijk gemaakt. Dat was onder andere te merken
aan het aantal inzendingen, dat was beduidend minder dan voorgaande jaren.
Voorgaande jaren kregen we echter de indruk dat het wel eens heel makkelijk was,

Mediteren met de Bijbel
(14.00-16.00 uur) - Bijdrage € 3,00
Data: 28 januari, 11 en 25 februari 2019

Uitslag volwassenen
Bij de puzzel voor volwassenen was dat het thema
van Kerk in Actie in de kersttijd: ‘Breng licht aan
kwetsbare kinderen’.

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de
PKN-gemeenten Eibergen/Rekken en Neede en
de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de
St. Paulusparochie organiseren weer een bijzondere voorstelling, één week voor de Dag van
Holocaust.
Op zondag 20 januari komt Vocalgroep Choral
met een voorstelling over Etty Hillesum naar de
Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50 te Eibergen.
De voorstelling begint om 15.30 uur. De entree is
gratis, na afloop kunt u een vrije gift geven.

Alle licht afwijkende uitkomsten hebben we ook
mee laten dingen naar de prijs. Na loting is de
winnaar geworden: Betsie Heusinkveld van de
Lieversdijk.

Uitslag jeugd
Het thema van de quiz was: ‘Hij is het licht’.
Iedere inzender had dit goed.
We hadden een waardebon van Intertoys voor
de winnaar, Peter Veldman van de Keizersweg.
Peter bleek echter 32 jaar te zijn en de Lego-tijd
ontgroeid. We hebben hem een ‘volwassen bon’
gegeven en een nieuwe loting verricht onder de
andere inzenders.
Daarover meer in het volgende KerkVenster.

Spoorzoeken op vrijdag
Meditatieve wandelingen
Bijdrage € 3,00
Data kloosterwandelingen: 1 en 8 februari 2019
(van 10.15-13.45 uur)
Data natuurwandelingen: 25 januari,
15 en 22 februari 2019 (van 10.15-13.00 uur)

Spoorzoeken op zaterdag
26 januari: Taizéviering
(19.30 - 20.15 uur)
Een meditatieve viering met liederen uit Taizé
in de week van gebed voor de eenheid.

23 februari: Spiritualiteit en het Enneagram
(14.00 - 17.00 uur) - Bijdrage € 10,00

De redactie dankt iedereen die meegedaan heeft
en excuseert zich oprecht voor de gemaakte fout.

Uitgebreide informatie vindt u op
www.spoorzoekenslangenburg.nl.

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

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).
Koffie/thee € 1,00

Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

Oké, zult u misschien zeggen, maar dan moeten
er geen fouten in zitten, en die zaten er dus wel
in. De quiz was wel correct, die is overgenomen
van het blad Alef (met toestemming).
Bij de puzzel voor volwassenen is een overzetfout
gemaakt. Ook die puzzel is overgenomen. We
kregen een blanco kerstboom en moesten zelf de
nummers invullen. Ondanks alle controle is het
daar misgegaan.
Om de puzzel op te kunnen lossen ging het slechts
om één nummer, maar dat was wel essentieel.
Toch wist een aantal mensen de juiste oplossing
te vinden.

Voorstelling over
Etty Hillesum

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.

Verenigingen

’t Praothuusken

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 postabonnement 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

Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Op 23 januari vieren we de verjaardag van
’t Praothuusken, 44 jaar alweer. Mooi is het dat
er nog altijd dames van het eerste uur op deze
middagen komen.
En dat er ook nog steeds nieuwe bezoekers bijkomen, waaronder een heel stel fanatieke heren.
Op deze middag komt er een bijzondere gast:
auteur, journalist en conferencier Jos Thomasse
met zijn show ‘Zoete koek’.
U bent van harte uitgenodigd voor deze verjaardag. U mag komen zonder cadeau, en
als u dat wilt, wordt u opgehaald en weer
thuisgebracht!
Op 30 januari gaan we weer de spelletjes uit de
kast halen, en maken er samen een gezellige
middag van.
U bent van harte welkom, ook als u eerst een keer
wilt komen kijken.
Voor vervoer kunt u Dien Scholten bellen,
tel. 0543-476042.
Namens de werkgroep van ’t Praothuusken,
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

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 klachten 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 vrijdag
1 februari 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 inleverdatum kopij per e-mail is woensdag 23 januari 2019 voor
22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 21 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.
© KerkVenster 2019. Overname van artikelen
alleen met toestemming en bronvermelding
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Kerstviering Zuiderkerk
Eerste kerstdag konden we in de Zuiderkerk genieten van
het muzikaal kerstverhaal ‘Ga je mee op zoek?’ Het kerstverhaal uit de Bijbel werd gelezen en dit werd afgewisseld
met prachtige liedjes gezongen door een enthousiaste
groep kinderen van Young Company. Ook hebben we samen
bekende kerstliederen gezongen met de Cantorij. Het ver-

Tekst: Heidi Ebbers
Foto’s: Mieke Wamelink

haal werd uitgebeeld door figuranten voor een decor dat
zelfgemaakt was door de kinderen.
Mieke Wamelink maakte mooie foto’s, zodat we nog even
kunnen nagenieten van deze fijne kerstviering. Iedereen die
op de één of andere manier heeft meegewerkt aan deze
viering heel erg bedankt!
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