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Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland

Overdenking

Op dinsdag 22 januari stond in Tubantia een artikel met als kop: Kerken in

De kracht van
religieuze muziek

Twente en Achterhoek in zwaar weer. Er werd beschreven hoeveel kerken de
reserves moeten gebruiken om overeind te blijven, en ook dat dit niet oneindig
zo door kan gaan. Tegelijkertijd hebben kerken, en met name dorpskerken,
een zeer belangrijke functie. Ze vertegenwoordigen ook in een verwereldlijkte
maatschappij het hogere dat ons verbindt. Dat laatste kwam naar voren in
een conferentie die de Protestantse Kerken in Nederland afgelopen herfst
organiseerde. Centraal in die conferentie stond het onderzoek van dr. Jacobine
Gelderloos over het belang van dorpskerken. KerkVenster geeft dit actuele onder
werp een plek door verslag te doen van deze conferentie.
Dorpskerkenbeweging van start
Op 24 september 2018 werd op initiatief van de
landelijke PKN de dorpskerkenbeweging
gelanceerd. In Maarn dachten tweehonderd
kerkenraadsleden, kerkelijk werkers en
predikanten, die in een dorpscontext werkzaam
zijn, na over de verbinding tussen dorp en kerk.
In het ochtendprogramma werd ontdekt hoe
dorpen kijken naar de kerk, en welke kansen er
zijn om die verbindingen te versterken. In het
middagprogramma werd verkend hoe de dorpskerk kan aansluiten bij het dorp, om ‘kerk van en
voor het dorp’ te zijn.

Dorpskerkambassadeurs

en samenwerking met kerken in de buurt wil de
dorpskerkenbeweging een platform bieden waar
kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en
inspireren.
Het versterken van de honderden kleine dorpskerken in Nederland, dat is het doel van de dorpskerkenbeweging. ‘Dorpskerken lijken wel eens te
vergeten hoe relevant ze zijn.’ Een tweegesprek
met projectleider Nadine van Hierden en promovenda Jacobine Gelderloos.

Een dorpskerkenbeweging…
Hoe is dat idee ontstaan?
Nadine: ‘We merken dat veel kleine gemeenten
worstelen met organisatievragen. Hoe vinden we

Betsy Nobel (in het
midden) is aangesteld
voor Midden-Neder
land, waaronder
Gelderland valt, als
ambassadeur voor de
dorpskerkenbeweging.
Zij is predikant in de
gemeente Terwolde
en De Vecht.

Ook werden de dorpskerkambassadeurs Jolanda
Tuma, Betsy Nobel en Mathilde Meulensteen
voorgesteld. Zij kennen de dorpscontext door en
door en zijn er om mee te denken in de verschillende plaatselijke situaties. Alle drie hebben zij
een eigen werkgebied, voor o.a. Gelderland is dat
Betsy Nobel.

Nieuwe energie voor dorpskerken
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die
de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt
van de samenleving. Ook vandaag de dag. Dorpskerken vervullen, onder meer door hun diaconale
activiteiten, een maatschappelijke functie. Ze
maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te
kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het
leven geroepen. In tijden van organisatievragen

voldoende ambtsdragers? Hoe kunnen we samenwerken met andere gemeenten in de buurt? We
willen graag een platform bieden waar deze
kerken ervaringen met elkaar kunnen delen en
elkaar kunnen helpen en inspireren. Want juist die
honderden dorpskerken zijn ontzettend relevant
voor hun omgeving. Dat laat het onderzoek van
Jacobine goed zien.’
Jacobine: ‘De meeste kerken vervullen meer
maatschappelijke functies dan ze denken: door
hun diaconale projecten en activiteiten, maar ook
alleen al door de zichtbare aanwezigheid van hun
kerkgebouw. Kerken mogen er trots op zijn dat zij
er zijn, terwijl veel voorzieningen in de omgeving
verdwijnen.’

Onderzoek Jacobine Gelderloos
Jacobine Gelderloos promoveerde in september 2018 op een onderzoek over hoe
de kerk kan bijdragen aan de leefbaarheid
van het dorp. Tijdens de dorpskerkendag
werd haar boek gepresenteerd: ‘Sporen van
God in het dorp’ Nieuwe perspectieven voor
kerken op het platteland.

Jacobine, je boek heeft als ondertitel
‘Nieuwe perspectieven voor kerken
op het platteland’.
Wat zijn die nieuwe perspectieven?
Jacobine: ‘Dorpskerken kunnen hun maatschappelijke betekenis nog verder versterken, door
oog te hebben voor de vragen die spelen in hun
eigen context, bijvoorbeeld rondom vergrijzing of
industrialisering. En door vervolgens de vraag te
stellen: hoe raakt ons dat? Zo hebben de kerken
in Groningen het ‘Platform Kerk en Aardbeving’
opgericht en zijn ze betrokken bij het Groninger
Gasberaad. Zij vragen aandacht voor de mensen
die door de gaswinning en de aardbevingen
getroffen zijn, en willen hen waar dat kan een
luisterend oor of praktische hulp bieden.’
Nadine: ‘Juist die lokale geworteldheid van dorpskerken is een kracht. In het verleden werd vaak
tegen kleine gemeenten gezegd: ga fuseren of
zoek een vorm van samenwerking met andere
gemeenten. Nu zeggen we: samenwerken is heel
belangrijk, maar tegelijkertijd is het óók belangrijk om lokaal geworteld te blijven. Heel praktisch:
Als je elk jaar een dienst in streektaal houdt met
de muziekvereniging, of elk jaar met Hemelvaart
gaat dauwtrappen, blijf dat vooral doen.’
Jacobine: ‘Maar zet het ook eens in de lokale
krant! Dan kunnen andere dorpsbewoners ook
aansluiten.’

Wat gaat dit initiatief praktisch
voor dorpskerken betekenen?
Nadine: ‘De dorpskerkenbeweging is een beweging van, voor en door dorpskerken. Dat betekent dat veel mogelijk is. Het wordt geen project
dat we landelijk gaan ‘uitrollen’. Wel komen er
drie dorpskerkambassadeurs, die mee kunnen
denken en goede verhalen en voorbeelden bij
kerken gaan ophalen. Dat gaat om heel praktische dingen: denk aan een draaiboek voor een
debatavond, een brief om contact te leggen met

de school … De dorpskerkambassadeurs worden
geen nieuwe gemeente
adviseurs, daar hebben
ze de capaciteit niet voor. Maar je kunt straks als
dorpsgemeente wel een beroep doen op iemand
die jouw dorpscontext snapt, en die van buiten
met je mee kan kijken.
Daarnaast organiseerden we een eerste dorpskerkendag. En ook online komt er een platform: een
website om ervaringen te delen, waarop je verhalen van de dorpskerkambassadeurs kunt lezen,
en waar specifieke handvatten en werkvormen
beschikbaar zijn.’
Jacobine: ‘Dan gaat het bijvoorbeeld om het
zoeken van raakvlakken in het dorp: kun je aansluiting zoeken bij de dorpsvereniging, bij de
fanfare, bij de bibliotheek? Of kun je mensen
betrekken bij een feest als Kerst of bij een herdenking met Allerheiligen?’

Over hoeveel kerken
hebben we het eigenlijk?
Nadine: ‘Er zijn ruim vijfhonderd protestantse
dorpskerken in Nederland. Als veel kerken aanhaken bij de dorpskerkenbeweging, kan die
helpen om nieuwe energie aan te boren. Om de
vragen te stellen: ‘Waarom doen we eigenlijk wat
we doen? Waar dromen we van?’ Maar tegelijkertijd ook heel praktisch: ‘Wat kunnen we van

Met geloof is geen kerk te klein.
elkaar leren? Welke nieuwe ideeën kunnen we
opdoen?’ Daarnaast is het bij veel dorpskerken
niet bekend dat ze aanspraak kunnen maken op
geld uit de solidariteitskas, voor toekomstgerichte
projecten. Dat willen we heel graag onder de
aandacht brengen. De dorpskerkenbeweging wil
dorpskerken helpen te floreren in de omgeving
waar zij kerk zijn.’

Boek ‘Sporen van God’
Tijdens de dag werd het boek Sporen van God in het dorp gepresenteerd, de publieksversie van het onderzoek van Jacobine Gelderloos,
tevens projectleider van de dorpskerkenbeweging. Zij heeft aan de
Protestantse Theologische Universiteit onderzocht hoe de kerk kan
bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp.
Een van haar conclusies is dat de dorpskerk meer de blik naar buiten
moet richten om te ontdekken welke gemeenschappelijke belangen
en verlangens maar ook zorgen dorp en kerk hebben. Het boek is in de
boekhandel te bestellen.

Dorpskerkenbeweging succesvol van start. Links Jacobine Gelderloos,
auteur van het boek: ‘Sporen van God in het dorp’

Dit artikel is
overgenomen van
de website van de
PKN. Meer
informatie, onder
andere over de
eerste projecten,
vindt u op de
website van de
PKN: www.
protestantsekerk.
nl/dorpskerken

Het valt mij op hoe vaak het voorkomt dat ik
bij mensen thuis merk hoeveel steun zij hebben
aan religieuze muziek. Het meest populair zijn
wel de programma’s van Nederland Zingt. Er
zijn mensen die nooit een uitzending zullen
overslaan. Juist ook het luisteren naar oude
vertrouwde liederen geeft veel mensen rust en
kracht. Zij ervaren dit vaak ook als een voeding
en versterking van hun geloof. Soms mag ik
ook getuige zijn van de kracht van religieuze
muziek, daar waar wij mensen de ander niet
meer kunnen bereiken. Ik herinner mij een
man die de laatste dagen van zijn leven op
bed lag. Contact was niet meer mogelijk. Wel
had hij het grootste gedeelte van de dag een
koptelefoon op met alleen maar het lied ‘Heer,
ik hoor van rijke zegen’. De glimlach om zijn
mond herinner ik mij na vele jaren nog.

Zeer opmerkelijk vond ik het bezoek dat ik nog
niet zo lang geleden bracht bij een vrouw die
ook aan bed gekluisterd was. Zij keek mij aan,
maar kon niet meer tot woorden komen. De
familie had geregeld dat er op de achtergrond
de hele dag door zacht prachtige vertrouwde
religieuze liederen klonken. Op geen enkele
vraag van mij reageerde deze vrouw met
woorden. Behalve toen ik zei: ‘Wat een mooie
muziek.’ Toen klonk er ineens helder als glas:
‘Ja!’
Misschien zijn er die dit lezen en denken dat is
alleen voor oude mensen. Als je nog volop in
het leven staat, ga je toch niet naar religieuze
muziek luisteren. Dat is iets voor in de kerk op
zondag.
Toch kun je je daarin vergissen. Van verschillende mensen die nog volop in het leven staan
weet ik dat zij ook de kracht daarvan hebben
ontdekt. De versterking die het jou kan geven
aan je geloof. Laatst was ik bij zo iemand thuis
en vroeg ‘Wat heb je daar toch op staan op de
radio?’ Achter elkaar hoorde ik prachtige religieuze muziek. ‘Dat staat bij mij de hele dag
aan’ vertelde ze. Dat is een christelijke radiozender en heet Groot Nieuws Radio. Daar heb
ik veel steun aan.
Inmiddels luister ik daar zelf ook regelmatig
naar en ontdek wederom de kracht die er van
religieuze muziek uitgaat.
Hendrik Jan Zeldenrijk

Geleuf ’t noo maor!
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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

Sint Jorisconcert op 10 februari 2019 door

Furor Musicus

Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een
richtbedrag van € 10,- worden gevraagd om het
mogelijk te maken deze concerten te blijven
organiseren. Meer informatie vindt u op
sintjorisconcerten.nl

Op ne mooien zommernaomeddag

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

Collectes en giften
De volgende giften zijn ontvangen: Via Ans
Laarman € 15,00; via Thea Mengerink € 10,00;
via Cathrien Huitink € 5,00, via Diny Luimes
€ 5,00 en via Ada € 50,00 en €10,00.

Heel hartelijk dank voor deze giften!

Zieken

Overlijden

Mevr. Boom, die vlak voor Oud en Nieuw haar
heup brak, zal binnenkort van de revalidatie naar
een verpleeghuis verhuizen. Haar nieuwe adres is
nog niet bekend.
Jannie Lammers is bij het fietsen gevallen en
heeft haar heup gebroken. De operatie is goed
gegaan. Ze ziet zes weken revalidatie tegemoet.
We wensen haar veel kracht toe bij het herstel.
Met Rieky Navis gaat het na haar beide knieoperaties steeds beter. Ze is nog veel tijd kwijt
met revalidatie. We wensen haar veel sterkte en
geduld toe!
Veel sterkte en beterschap voor iedereen die
worstelt met de gezondheid en veel kracht voor
de mantelzorgers, die om hen heen staan.

Op 13 januari is na een kort ziekbed overleden,
dhr. Willem Johan Sturris. Hij is 95 jaar geworden.
Elders in KerkVenster vindt u zijn in memoriam.
We wensen zijn familie, de buurt en allen die hem
zullen missen veel sterkte en troost toe met hun
verlies.
ds. Ada Endeveld

Komende diensten

Geboorte
De gemeente heeft een geboortekaartje ontvangen van Valerie Goedelieve Sophie te Boveldt,
geboren 13 december 2018, dochter van Gert-Jan
en Hélene te Boveldt, zusje van Julia. Wij wensen
de ouders al het goede toe voor hun tweede
dochter en grotere gezin. De familie Te Boveldt
woont in Amersfoort.

Furor Musicus werd in 2008 door Antoinette
Lohmann opgericht. De groep legt zich voornamelijk toe op de uitvoering en registratie
van onbekend, veelal Nederlands 17e & 18e
eeuws repertoire op historische instrumenten
en het noodzakelijke historisch onderzoek
dat daarmee gemoeid is, zonder mee te
willen deinen op reeds ontstane tradities en
gewoontes binnen de historische uitvoeringspraktijk. Musici zijn Antoinette Lohmann en
Jörn Boysen.
Het concert vindt plaats op zondag
10 februari in de Sint Joriskerk, Markt 3,
Bredevoort. Het begint om 15.00 uur
en de kerk is open vanaf 14.30 uur.
De duur van het concert is een uur.
Na afloop van het concert is er gelegenheid
om na te praten met de musici en een glas
wijn of jus te drinken.

In de periode tot de veertigdagentijd, die begint
op 10 maart, zullen we af en toe Lied 235 zingen.
Het is een eenvoudig lied dat we in canon willen
zingen op 3 maart. Dan kennen we het vast goed
genoeg.

Op ne mooien zommernaomeddag, juli 2018,
gebeuren het volgende:
Ik fietsen in mien dooie eentjen op mien dooie
gemak ovver den Kerkweg in Zuidwolde (Dr.). An
waerskanten stukken riepe rogge, met daortussen
ne pracht van klaprozen, roggeblomen, kamille
en wat der zo nog maer an blomen in de rogge
greuien wil. De rogge hing al mooi ene kante op,
klaor um der met den zicht met an de gange te
gaone.
Dat beeld bracht mi’j den zommernaomeddag
waer trugge naor miene vlaegeljaoren, zo an ’t
begin van de vieftiger jaoren. Neet, da-k zonnen
vlaegel wazze, maor toch.
Ik zoge mien vader, mien breur en mi’j waer op
ne morgen in den Sint Jaopik met den zicht an
’t roggemaeien op een stuk land an de Brevaortseweg, teggenovver zwömbad ‘Het Walfort’,
umsgevaer waor-t no de Hamaland-route löp.
Zo at ’t zich heuren: mien vader veurop, dan
kwam ikke en achter mi’j kwam mien breur.
No kon-k, al zeg ik dat zelf, good met den zicht
ovverweg. En zo gebeuren het geregeld, da-k
mien vader op de hakken maeien. Hee zei der niks
van, leet mi’j gewoon geworden.
To-t tied van den koffie was, ginge wi’j op een
paar garven, dee-t mien zuster intied ebonnene
had, zitten. Wi’j dronken onzen koffie, atten der
ne snae weggen bi’j en to zol ’t waer wieter. To,
veur a-w waer beginnen zollen te maeien, zeg
mien vader zo opens teggen mi’j: ‘Wol i’j soms
veurop maeien gaon?’
Jao, dat wol ik vanzelf wal, den besten maeier
geet jo veurop.
En zo ginge wi’j dan waer verdan. Ik mozze der
no vanzelf wal veur zorgen, da-k dén dag wieters
mien vader veurblevve. En dat lukken mi’j ok nog.
Maor ik wette ok nog altied, ho kapot ik an ’t
ende van dén dag wazze. Wi’j hadden dee in de
tied nog gin disco, wi’j zollen der to ok absoluut
neet hen emöcht hebben, maor ik zol ’t ok neet
maer ehoofd hebben.

De voorverkoop is begonnen
Zaterdag 6 april, Zuiderkerk

Op 13 februari is er weer Samen Eten. Het begint
als altijd om 18.00 uur, inloop om 17.30 uur.
Iedereen is van harte welkom. Op het menu staan
slavinken en gebakken krieltjes, sla en een andere
groente. Het toetje zal zoals altijd weer heerlijk
zijn en ik voorspel dat velen weer teveel zullen
eten. De kosten worden bestreden door een vrije
gift in het groene busje.

• Boekhandels
Messink & Prinsen
en Meneer Kees
• en via
www.kerkvensterwebshop.nl

Afscheid
Met ons allen
hebbe wij
um
op ne mooien zommernaomeddag
van ziene kerke uut
met old-vertrouwde waorde
veur onderweg
onder ‘t luun van klokken
deur zien stedjen
langs weiden,
waor-t ziene beeste eenmaol lepen,
naor ziene leste plaatse
teggenovver ‘t land,
waor-t ziene rogge vrogger ston,
ebracht.
mien vader.

Den volgenden dag hoven ik ok neet maer veurop
te maeien. Ik had good laergeld betaald, zonder
völle waorde van mien vader. En dat veur den rest
van mien laeven.
Dat alles ging mi’j dén mooien zommer
nao
meddag, juli 2018, deur ’t heufd.
Op ne mooien zommermorgen, juli 2018, was ik
bi’j mienen jongsten breur en ziene vrouwe op
bezeuk. Heel geneuglijk zatte wi’j met mekare te
praoten. Het gesprek ging ok ovver vrogger, ovver

Als Interkerkelijke
Evangelisatie
Commissie willen we
activiteiten binnen
Aalten onder de
aandacht van de
gemeente brengen.
De Euregio Christen
Gemeente heeft
een evangelisatie
activiteit gepland op
10 februari. Het gaat
om het volgende.

Home Run

Samen Eten
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De Euregio Christen
Gemeente AaltenBocholt nodigt
iedereen uit het verlossende reddingswerk
van de Here Jezus met
een woordloos verhaal
te komen bekijken.
De naam Home Run
betekent letterlijk
‘thuiskomen’en dat
ervaart men vaak door
het ijzersterke verhaal.
Home Run is geschikt
voor zowel gelovige
als minder gelovige
kijkers.
Met vriendelijke
groet,
Johan Koskamp,
namens IEC

’t roggemaeien en ok ovver wa-k hierveur verteld
hebbe.
Opens vertellen zee, dat zee in de olde papieren
van mien moder een gedicht van mi’j evonne
had. Daor had ze ne tekening bi’j emaakt en ineliest. Het ging ok ovver wat der gebeuren op
ne mooien zommernaomeddag, maor dan in
juli 1990.
Henk Lettink

6

7

Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk Bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op maandag dinsdag - donderdag vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB te Aalten
email : scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Oosterkerk
tel. 0543-47 14 69
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail:
oosterkerk@kerkvenster.nl
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Kosters:
Dick Wikkerink,
tel. 06-244 217 43
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
of: dickwikkerink@
hotmail.com
Theo Luiten,
tel. 06-532 66 215
e-mail:
theo.luiten@planet.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

College van kerkmusici
Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
Mobiel 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl
College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38
Diaconie
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
06-30706147,
e-mail:
pterhaar@kpnplanet.nl
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat,
tevens voor vervoer
Willy Stronks-Sikking,
tel. 0543-47 40 05
Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat
Kerkradio
Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
tel. 0543-47 54 50

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

KerkBeeld

Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden
live uitgezonden via
KerkBeeld. Gemiste
diensten kunt u ook
bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl

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

HVWD-dienst 3 februari
(Hulp Ver Weg Dichterbij), Zuiderkerk
Deze dienst heeft als thema:
‘Dit is mijn lichaam’

bredevoort
de commissie HVWD (onderdeel van de diaconie)

Dat klinkt wat mysterieus. Het Heilig Avondmaal is
een ritueel waarbij alles heel veel betekenis heeft
en dat zullen we proberen over te brengen. De
betekenis van het ‘Lichaam van Christus’ is aan de
ene kant de kerk, waar we allemaal deel van zijn,
overal op de wereld. Aan de andere kant heeft het
ook de betekenis van het lichaam van Jezus zelf,
dat Hij voor ons gegeven heeft. Dat gedenken en
vieren wij in deze dienst.

Daarnaast vindt de aftrap van het jaarproject van
plaats. Ook dit jaar hebben we weer een project
van Kerk in Actie gekozen. In 2019 wordt op vijf
zondagen voor dit project gecollecteerd.
Ds. Folkert de Jong is de voorganger en de spetterende muzikale medewerking is van Sander &
Friends.
Hieronder een verslag van Amref waarin ze aangeven wat ze met de donatie van de Protestantse
Gemeente Aalten van 2018 hebben gedaan.

Een gezonde start voor moeders en kinderen
‘Elke baby
heeft het recht
om in een vei
lige omgeving
geboren te wor
den om zijn of
haar potentieel
ten volle waar te kunnen maken.
Hiervoor is total health nodig: een gemeenschap
waarin mensen weten hoe ze voor zichzelf en
voor hun omgeving een veilige en gezonde omgeving kunnen creëren’, vertelt Hajra Mukasa, projectmanager van het project van Amref Flying
Doctors in Oeganda. De Protestantse Gemeente
in Aalten heeft diverse mooie donaties aan dit
project gegeven.
Amref Flying Doctors, de grootste Afrikaanse
gezondheidsorganisatie, renoveert in Noord
Oeganda zes kleine lokale ziekenhuizen en traint
het personeel in goede medische zorg voor moeders en kinderen.

Fistels voorkomen
Hajra werkt nu ruim drie jaar voor Amref Flying
Doctors in Oeganda. De 35-jarige Hajra heeft al
vijftien jaar ervaring in de gezondheidssector. Ze
runde een lokale kliniek en werkte bij de Oegandese overheid als Public Health Advisor. Ze kent
dus de klappen van de zweep op het gebied van
gezondheidszorg in haar land. De eerste klus van
Hajra bij Amref was het opzetten van een project
waarbij vrouwen die een fistel hadden opgelopen
bij hun bevalling, geholpen werden met een hersteloperatie. Ze ontdekte al snel dat een groot deel
van de fistels te voorkomen waren geweest wanneer op tijd – en met kennis van zaken – was ingegrepen tijdens de bevalling. En veel voorzieningen
ontbreken in de klinieken. De zwangere vrouwen
moeten bijvoorbeeld zelf hun water meenemen als
ze daar willen bevallen.

Jerrycans met water
Zo vertelde de 28-jarige Jane aan Hajra dat ze
zelf twee jerrycans met water moest meebrengen,
als zij in de kliniek wilde bevallen, anders zou ze
worden weggestuurd. Als ze zich vervolgens wilde

douchen na de bevalling, zou ze buiten in een
soort washok met wat water uit een teiltje terecht
kunnen. Deze wasplaats werd echter ook door
de lokale varkens gebruikt... De wc was een klein
vies hokje, waar iedereen uit het gehele ziekenhuis gebruik van moest maken. Door deze slechte
omstandigheden besloot Jane thuis te bevallen –
en met haar vele andere moeders. Helaas overleed
waarschijnlijk daardoor haar baby.
Door dit gesprek en vele andere besloot Hajra een
project op te zetten om de zes klinieken in Amuru
te verbeteren zodat de vrouwen wél een goede
reden zouden hebben om onder professionele
begeleiding in een ziekenhuis te bevallen. Met als
uiteindelijk doel: het terugbrengen van de moederen kindsterfte in Amuru.

Trots op resultaten
De gezondheidssituatie in Amuru is gemiddeld
slechter dan in de rest van Oeganda, ook wat
betreft het gebruik van prenatale zorg en tussen
tijdse checks. Gemiddeld bezoekt 11% van de
zwangere vrouwen een verloskundige, tegen
gemiddeld 47% in heel Oeganda. Dat komt mede
doordat de regio tot tien jaar terug werd geteisterd
door het Verzetsleger van de Heer, de terreurorganisatie van Joseph Kony. De organisatie ontvoerde
onder meer kinderen, die werden ingezet als kindsoldaten. De regio is hiervan herstellende, maar
nog steeds hebben veel inwoners problemen als
gevolg daarvan. Veel klinieken waren verwoest of
zijn nooit goed onderhouden vanwege de oorlog.
Hajra is bijzonder trots op de resultaten van het
eerste jaar van het project. De eerste kliniek is nu
gerenoveerd waardoor zwangere vrouwen nu met
veel plezier naar het ziekenhuis gaan en ze ervan
overtuigd raken dat het veiliger is voor henzelf en
hun baby om er te bevallen. Maar Amref Flying
Doctors doet meer: medewerkers gaan de dorpen
in om lokale zorgverleners – veelal vrijwilligers – op
te leiden zodat ze symptomen kunnen herkennen
en kunnen adviseren om naar het ziekenhuisje
te gaan. Amuru is dichtbevolkt en met de zes klinieken worden de mensen uit minimaal 27 dorpen
bereikt, in totaal bereiken we zo’n 157.700
mensen! Dank voor uw steun!

In het vorige KerkVenster heb
ik geschreven hoe verschillende
ontwikkelingen in onze maatschappij
van invloed zijn op onze kerkmuziek.
In dit artikel wil ik graag iets zeggen
over de liturgie zoals die jarenlang
heeft gefunctioneerd in onze protes
tantse kerken, en ook over de liederen.
Een kerkdienst bestaat uit verschillende onderdelen. Een begroeting, het zingen van liederen,
Bijbellezingen, meditatie of preek, gebed, collecte, zegen, doop, avondmaal, kindermoment
enz. Voor de volgorde en de samenhang van deze
onderdelen, gebruiken we het woord ‘liturgie’.
De vaste liturgie die wij jarenlang (eeuwenlang)
gehanteerd hebben, heeft zijn wortels in de Grote
Reformatie, en dan vooral bij Calvijn. Calvijn wilde
dat het Woord centraal stond. Daarom bestaat
een groot deel van de dienst uit de Bijbellezingen
en de uitleg daarvan in de preek. Ook wilde hij de
gemeente een stem geven in de dienst. Dat deed

hij door het samen zingen van liederen. Dat is
iets wat in de oude christelijke kerk ook al gedaan
werd. Maar in de loop van de middeleeuwen
werd de rol van de geestelijkheid steeds groter
en verdween grotendeels de samenzang. Omdat
de muziek, die in de tijd van de Reformatie door
het koor en door de priesters gezongen werd in
de dienst, nauwelijks geschikt was voor samenzang, heeft Calvijn nieuwe liederen laten maken
door dichters en componisten, die wel door een
gemeente gezongen konden worden. Dit zijn onze
Geneefse psalmen.
De wens om naast de psalmen ook andere liederen te zingen, zorgde begin 19e eeuw voor het
verschijnen van de ‘Evangelische Gezangen’.
Hierna zijn er meer bundels verschenen, zoals de
Nederlands Hervormde Bundel 1938, Johannes
de Heer, Liedboek voor de Kerken 1973, het Liedboek 2013 en nog vele andere.
In de huidige tijd verschijnen er bijna dagelijks
nieuwe liederen en bundels. Dichters als Jaap Zijlstra en André Troost geven hun eigen bundels uit,
bands als Sela, LEF, Hillsong schrijven liederen, en
het laatste opwekkingsnummer gaat al aardig
richting de duizend.
En waar vroeger het gebruik van een bepaalde
bundel kerkelijk aanvaard moest zijn, hebben
tegenwoordig de predikanten en voorbereidingscommissies in veel kerken de ruimte om zelf liederen uit te kiezen. Dit wordt vergemakkelijkt
door de mogelijkheden om liturgiebladen te
printen of de liederen te beamen, terwijl vroeger

Ik wist dat Top 2000-diensten
je weet dat er satellieten bestaan:
je hoort ervan, ziet zo nu en dan een
stipje tussen de sterren, maar je ziet ze
nooit van dichtbij. Maar dit jaar werd
alles anders. Niet alleen zou ik voor
het eerst bij zo’n dienst zijn, maar er
werd zelfs van mij verlangd de dienst
te leiden.
Nu luister ik vanaf mijn tienertijd naar alternatieve muziek. In tegenstelling tot veel collega’s
ben ik niet zo te porren voor klassieke muziek.
Tegelijk blijkt maar weer dat er genoeg predikanten zijn die, net als ik, U2, Bob Dylan en The
Foo Fighters eerder aanzetten dan Bach.
De setlijst van de dienst was voor mijn komst
al bepaald, net als het thema. Dus wat stond

Wordt vervolgd.
Harry van Wijk

Geluid in de
Zuiderkerk

Wat een spektakel!
bestonden op dezelfde manier dat

alleen die liederen gezongen konden worden die
in de bundels stonden die de gemeenteleden in
bezit hadden.
Deze veelheid van liederen heeft zijn voor- en
nadelen. Je kunt hiermee liederen kiezen die
nog beter aansluiten bij een bepaald thema of
onderdeel van de dienst. Ook kun je de dienst een
eigentijdser karakter geven. Maar het is onmogelijk om als kerkganger alle liederen te kennen
en alles mee te kunnen zingen. En het is voor de
kerkmusici veel bewerkelijker geworden om alles
te begeleiden.
Wat voor de liederen geldt, namelijk de diversiteit
en het loslaten van de kerkelijke regels er omheen,
geldt ook voor de liturgie. Er is in sommige kerken
de vrijheid gekomen om de liturgie naar eigen
wensen en inzichten in te vullen. De één zal dit
ervaren als een bevrijding uit een knellend keurslijf, een ander zal dit betreuren omdat hij of zij
de vaste liturgie als een prettig houvast ervaart,
terwijl een derde de vaste liturgie zal missen vanwege zijn schoonheid en doordachte opbouw.
We hebben als kerkleden allemaal te maken
met deze grote diversiteit op het gebied van
liturgie en kerkliederen. Laat dit niet een bron van
ergernis zijn. Dat zou de ontmoetingen met God
in onze kerkdiensten niet ten goede komen. Laten
we elkaar blijven opzoeken!

mij nog te doen? Thuis beluisterde ik de nummers, bestudeerde het boek Ruth en bekeek ik op
YouTube een eerdere dienst. Maar niets kon me
voorbereiden op de dienst zelf.
Wat een spektakel. Een groot koor dat in korte
tijd tien nummers had geleerd. Een band die de
nummers vol enthousiasme speelde. De bassist
kon niet blijven zitten. Johan Klein Nibbelink dirigeerde vol passie, de bezoekers in de kerk lieten
zich meeslepen met Bløf, Hazes en zelfs Lady
Gaga.
Die laatste was voor mij een verrassing. Lady
Gaga in een kerkdienst? Maar het nummer paste
zo goed. ‘Je geeft wel een miljoen redenen om
weg te lopen, maar ik heb maar één nodig om te
blijven.’ Zo was het voor Ruth. Naomi gaf haar
alle redenen om weg te lopen. Maar ze bleef.
Want Naomi was haar schoonmoeder en ze hield
van haar.
Dit werd voor mij de kern van de dienst. Durven
wij net als Ruth zo’n keuze te maken? Een keus
zonder enige verzekering dat het goed zal komen?
Een keus waarvan je weet dat het goed is, maar
waar je ook je leven lang vast aan zit? Durven we
zo ook voor God te kiezen? Het kan soms voelen
alsof een keus voor God nergens op gebaseerd is
en en niets oplevert. Dat was de plek waar Ruth
stond. Maar kijk naar de gevolgen van haar keus.
Zij vond geluk. Open je ogen, loop je geluk niet
voorbij, zingt Bløf. Heb er maar wat vertrouwen
in, Have a little faith in me zong John Hiatt. Het
was genieten.
ds. Folkert de Jong

Nadat er bij de kerkrentmeesters diverse
klachten waren binnengekomen dat het
geluid in de Zuiderkerk (nog) te wensen
over liet, zijn we samen met het geluidsteam en de koster aan de slag gegaan.
Op advies van Martijn Kooistra, van het
geluidsteam, hebben we de volgende wijzigingen aangebracht:
• De speakers zijn hoger en meer voorover
gericht opgehangen, zodat het geluid
minder tegen de bovenkant van de achterwand weerkaatst.
• Er is een zwaardere versterker aangeschaft,
mede omdat de oude het had begeven.
•
Bij predikanten met een wat zachtere
stem is het belangrijk dat de microfoon
dicht bij de mond zit. Daarom willen we
erop toezien dat we dan alleen gebruik
maken van een headset, en niet van een
stropdas-microfoon.
We proberen ervoor te zorgen dat iedereen
de predikant goed kan horen en ook verstaan. Van diverse kanten hebben we positieve reacties ontvangen over de getroffen
maatregelen.
Mocht u nog steeds problemen hebben met
het geluid in de Zuiderkerk geef dit dan door
aan de koster, het geluidsteam of aan één
van de kerkrentmeesters.
Namens de kerkrentmeesters,
Henk Bol
tel. 0543 - 473471, h.bol@kpnmail.nl
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Kerkdiensten Aalten

Februari 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1
2
3

Ester 6:1-14
Ester 7:1-8:2
Psalm 82

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

4
5
6
7

Jeremia 1:1-10
Jeremia 1:11-19
Jeremia 2:1-13
Jeremia 2:14-22

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

8
9
10

Jeremia 2:23-29
Jeremia 2:30-37
Lucas 5:1-11

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11
12
13
14
15

Lucas 5:12-16
Lucas 5:17-26
Lucas 5:27-39
Psalm 36
Jeremia 3:1-11

Beth San, Aalten

Beth San
Zaterdag 2 februari 2019
15.30 uur: ds. F. de Jong
Heilig Avondmaal

Kinderen
Kinderoppas (0-4 jaar)

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

Zondag 3 februari 2019

Zondag 3 februari 2019

Zondag 3 februari 2019

Zondag 3 februari 2019

Zondag 10 februari 2019

Bloemengroet

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

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- fam. Breuker, De Hare 13
- m
 evr. Meinen-Grievink, verpleeghuis
De Molenberg
- Fam.Demkes, Emmastraat 9
- Kleinschalig wonen Hogeveld, Frankenstraat 87

Volgorde kerkgebouwen
gewijzigd
Om praktische redenen hebben we de volgorde
van de kerkgebouwen van de PG Aalten hierboven gewijzigd. Ze hebben nu de volgorde van
het kerkdienstenrooster zodat de gegevens voor
de kerkdiensten gemakkelijker kunnen worden
verwerkt.
redactie KerkVenster.

09.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk
Heilig Avondmaal
collecte: 		Jaarproject
Hulp Ver Weg Dicht(er) bij
uitgangscollecte: Kerk
19.00 uur: 	ds. W.H. Everts – Evensong,
m.m.v. Cantorij Aalten
collecte: 		Jaarproject
Hulp Ver Weg Dicht(er) bij
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 10 februari 2019

Dienst in de andere twee kerken

Zondag 10 februari 2019

09.30 uur:
ds. W.H. Everts
collecte: 		
Catechese en Educatie
uitgangscollecte: Kerk
19.00 uur: 	mevr. drs. M. van der Velde,
Neede. Thema: ‘Wie nooit
verdwaalt, komt nergens.’
		S.v.p. het Liedboek meenemen
collecte: 		
Catechese en Educatie
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	ds. F. de Jong - KiU-dienst
Heilig Avondmaal
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		Jaarproject
Hulp Ver Weg Dicht(er) bij
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 10 februari 2019

10.00 uur: 	ds. F. de Jong - doopdienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Catechese en Educatie
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de andere twee kerken

Bij de diensten Aalten

Evensong - 3 februari

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

Elke zondagochtend zowel
in Aalten als in Bredevoort.

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Stegemanhof

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

Kindernevendienst (4-12 jaar)

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zaterdag 9 februari 2019
19.00 uur: dhr. Brethouwer

Zaterdag 9 februari 2019
19.00 uur: ds. W. Everts

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

Oude Helenakerk op de Markt

10.00 uur: 	dhr. H. de Vries
koffie drinken in het Koppelhuis
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
		Dieneke Cornelissen

Zaterdag 2 februari 2019
19.00 uur: ds. H. Knol
broodmaaltijd en Heilig Avondmaal

Doopdiensten

St. Joriskerk op de Markt

Al een aantal jaren worden er in de Oude Helena
kerk Evensongs gehouden. De eerstvolgende
Evensong is op zondag 3 februari om 19.00 uur.
De Evensong vindt haar oorsprong in de Anglicaanse Kerk. Het is een gebedsdienst die dagelijks in de late middag of vroege avond gehouden
wordt. Kenmerkend voor een Evensong is de eenvoud en de schoonheid van de muziek. Zo kan de
kerk een plaats zijn van verstilling, schoonheid,
gebed en ontmoeting.
De liturgie die gevolgd wordt bestaat al een
aantal eeuwen. Sinds de 16e eeuw is de liturgie
van de Evensong opgenomen in het ‘Book of
Common Prayer’, het dienstboek van de Anglicaanse Kerk.

Als een koor medewerking verleent, dan wordt
het een Choral Evensong genoemd. Op zondag
of op een van de kerkelijke feestdagen is de
liturgische vorm van de Evensong wat uitgebreider. Er kan een extra lied door de gemeente
gezongen worden en ook een korte overdenking
kan een plek krijgen in de liturgie van zo’n Festal
Evensong.
Op meerdere plaatsen in Nederland worden deze
Evensongs gehouden. Zo wordt er elke donderdagavond een Choral Evensong gehouden in de
Utrechtse binnenstad. In onze eigen Evensong
van 3 februari klinkt bijvoorbeeld het ‘Nunc
Dimittis’ (lofzang van Simeon) en het ‘Magnificat’ (lofzang van Maria) van Frank Henry Shera.
Ook het mooie lied (Anthem) van John Goss
‘These are they which follow the Lamb’ zal door
de cantorij ten gehore gebracht worden. Het is de
tekst uit Openbaring 14.
Dit Bijbelgedeelte zal ook
in de korte overdenking
centraal staan.
Wim Everts

Had ik de liefde niet …
Op 10 februari zal er een heel bijzondere
dienst zijn. Om te beginnen worden
twee kinderen gedoopt. De dochter
van de f amilie Rutjes-van der Steen en
de zoon van de familie Saif-Kremer.
Het blijkt maar weer hoe aantrekkelijk Aalten
is, want de een woont in Doetinchem (maar
Jenneken van der Steen kennen we uit Aalten) en
de ander in Dinxperlo (maar Esther Kremer komt
uit Aalten). Het wordt voor beide families een bijzondere dienst.
Tegelijk wordt deze dienst georganiseerd met Kerk
in Uitvoering. De voorbereiding van deze dienst
begon net in de week dat de spraak
makend
Nashville-verklaring overal in Nederland in het
nieuws was. Daardoor begonnen we te praten
over polarisatie die zo in onze maatschappij
terecht is gekomen. Waar groepen tegenover
elkaar staan, groeien mensen niet in liefde voor
elkaar. De ruzies, nationale debatten kun je het
nauwelijks noemen, gaan heel vaak in Nederland
over identiteit. Wie zijn we eigenlijk? Hoe kunnen
we daar vanuit onze christelijke identiteit op reageren? Hoe leven we als mensen die gedoopt
zijn? Wat is óns antwoord in deze maatschappij?
Het thema is geworden: ‘Had ik de liefde niet …’
De dienst wordt begeleid door ‘onze eigen’
gospelband Amio en op het orgel zal Gerard
Wesselink spelen. Koffie vanaf 9.30 uur. Welkom!

10 FEBRUARI 2019
DOOPDIENST

HAD IK DE LIEFDE NIET…

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK
VOORAF KOFFIEDRINKEN
DS. FOLKERT DE JONG
MUZIEK: GERARD WESSELINK
GOSPELBAND AMIO

Oosterkerk 10 februari
avonddienst
In de avonddienst van 10 februari om 19.00 uur
in de Oosterkerk zal mevr. drs. Maartje van der
Velde uit Neede spreken over Matteüs 18: 10-15.
Het thema in deze dienst is: ‘Wie nooit verdwaalt,
komt nergens.’ Het zal o.a. gaan over GPS, het
kompas en het verdwaalde schaap.
Iedereen van harte welkom!
Graag het Liedboek meenemen.
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P A S T O R A AT

elders in dit KerkVenster. We wensen haar man
Jan, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe
in hun verdriet en gemis.

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

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

bredevoort

18 jan	mevr. D.W. Stronks-Nijeboer
Engelandsdijk 1, 7122 PJ
2 feb	mevr. G.H. Lohuis
Haartseweg 5, 7121 LB
2 feb	dhr. G.J. Eeltink
Goudenregenplein 16, 7121 AR
2 feb	mevr. D.A. te Grotenhuis-Ruesink
Morgenzonweg 29/03,
7101 BH Winterswijk
2 feb	mevr. H.A. Hoitink-Hartemink
Ringweg 74, 7121 MR
2 feb	mevr. D.B. van Burk-van Zijderveld
De Miggelt 26, 7121 HB
3 feb	mevr. J.B. Kempers-Oonk
Prins Bernhardstraat 9, 7121 BX
4 feb	mevr. B.J. Brethouwer-Obbink
Aladnaweg 16, 7122 RR
4 feb	mevr. J.G. Demkes-Duenk
Koeweide 80, 7121 EK
5 feb	mevr. C.G. van Eerden-Stronks
Aladnaweg 11, 7122 RP
5 feb	mevr. A.G. Wansing
Veemarkt 10, 7121 AH
5 feb	mevr. J. Maarsingh-Moed
Polstraat 6/A, 7121 DH
6 feb	mevr. E. Hoftijzer-Vink
Rengelinkweg 4, 7122 JW
7 feb	dhr. D.A. Wikkerink
Heuvelweg 2, 7122 NK
7 feb	dhr. J.G. Magis
Schulenkampweg 3/A, 7121 MB
8 feb	dhr. C. Ruitenbeek
Batavenstraat 37, 7122 ZT
8 feb	dhr. J.G. Hoftijzer
De Hare 7, 7121 XG
8 feb	dhr. B.H. Wikkerink
Stationsstraat 6/A, 7122 AS
10 feb	mevr. G.J. Fries-Heinen
Haermansweijde 28, 7121 WL
10 feb	mevr. W.H. Houwers-Westerveld
G.J. Doorninkweg 2,
7131 NX Lichtenvoorde
10 feb	mevr. J.G. Schreurs-Heinen
Oranjelaan 27, 7121 CA
11 feb	mevr. A.C. Walvoort-Slotboom
Ludgerstraat 27/04, 7121 EG
11 feb	dhr. G.H. Klein Entink
Varsseveldsestraatweg 98/A, 7122 NM
12 feb	mevr. S.G. Leeuwenstein-Wisselink
Stationsstraat 57, 7122 AS
14 feb	mevr. G.J. te Giffel-van Eerden
Wehmerstraat 15, 7121 DP
15 feb	dhr. K.J. Weijnman
Manschotplein 65, 7121 BL

15 feb	mevr. W. Wevers-Nijman
Ludgerstraat 12, 7121 EM
15 feb	mevr. G.A. te Brake-Stronks
Smitskamp 86, 7121 HK
15 feb	dhr. W.Th. Lammers
Geurdenstraat 8, 7122 CG
15 feb	mevr. G.H. ter Maat-Wassink
Richterinkstraat 31, 7122 ZA
15 feb	mevr. A.E. Winkelhorst-Luiten
Hogestraat 66, 7122 BX
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

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

Huwelijksjubileum
Vandaag, 1 februari is een bijzondere dag voor
Siny en Henk te Grotenhuis-Renskers, Lichtenvoordsestraatweg 51A, want ze zijn dan 40 jaar
getrouwd.
Siny en Henk, van harte gelukgewenst met jullie
robijnen huwelijksjubileum. We wensen jullie vandaag en morgen een hele mooie dag toe en Gods
zegen over jullie beider levensweg.

Zieken
Voor meerdere gemeenteleden is dit een onzekere en spannende periode, omdat zij zitten te
wachten op uitslagen, voor een operatie staan,
of een behandeling moeten gaan volgen. We
wensen jullie sterkte en vertrouwen.
Ook zijn er gemeenteleden die in de afgelopen weken slechte berichten te horen hebben
gekregen. Ook hen wensen we toe dat zij zich
gedragen mogen weten door de mensen om hen
heen en de nabijheid van God.

Afwezig
Met ingang van dit weekend heb ik een week
vrij. Vanaf maandag 11 februari ben ik weer
bereikbaar. In dringende situaties kunt u contact
opnemen met ds. Everts.
Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

Netty Hengeveld

Zieken

Beste mensen,

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

Beste mensen,
In onze wijk zijn er in de afgelopen periode
mensen opgenomen geweest in het ziekenhuis.
Mensen die niet met naam en toenaam willen
worden genoemd. Hen en de chronisch zieken
willen we hier alle goeds toewensen.
Nu we de maand januari achter de rug hebben
(de maand waarin er doorgaans wat meer aandacht is voor depressie) wil ik hier ook degenen
die lijden aan psychische klachten, Gods nabijheid toewensen. Zij lijden vaak in stilte en moeten
dagelijks worstelen om de dag door te komen.
Wilt u over uw klachten praten, neem dan gerust
contact op.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

In het pastoraat kom ik zo vaak tegen dat mensen
zich niet gehoord of gezien hebben geweten in
hun leven. Zeker wanneer je dat angstige gevoel
al sinds je kindertijd met je meedraagt, is het
heel moeilijk te geloven dat je er mag zijn zoals
je bent, dat je deel mag zijn van de schepping,
dat je door God gewild bent. Toon Hermans wist
als geen ander uit te drukken dat ieder mens een
onderdeel is van een groter zinsverband.

Kind
‘k Ben een druppel van de regen
en een korrel van ’t zand.
‘k Ben een vonkje van ’t zonlicht
en een kluitje van ’t land.
‘k Ben een nootje van Sinatra
en een kleurtje van Van Gogh.
‘k Ben een plukje van de glorie
en een schijfje van ’t bedrog.
‘k Ben een schepje van de bergen
en een plakje van ’t dal.
‘k Ben een deel van alle leven
‘k ben een kind van ’t heelal.

Overleden

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

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

Op 15 januari overleed Dorli Krajenbrink-Fässler.
Zij groeide op in Zwitserland en hield enorm van
de natuur, vooral van het berglandschap. Voor het
maken van bergwandelingen heb je verschillende
kwaliteiten nodig, zoals wilskracht, maar ook
wendbaarheid. Dat geldt ook voor onze levensreis. Dorli beschikte over beide kwaliteiten. Zeker
in de laatste fase van haar leven verlangde ze
naar de hulp van ‘boven’, waarover in haar lieve
lingspsalm – Psalm 121 – gesproken wordt. Die
hulp wensen we ook Annelies, Marieke en Wim
toe nu ze hun moeder moeten missen. Elders in
KerkVenster treft u een in memoriam aan.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

Overleden
Op 23 januari is overleden Mientje van den Hoekte Lindert, Verpleeghuis Pronsweide, voorheen
Adm. de Ruyterstraat 96, in de leeftijd van 91
jaar. Wij wensen haar kinderen Gods nabijheid
toe in hun gemis en verdriet.

Geboren
Op 11 januari is Levi Johannes (Levi) geboren,
zoon van Benjamin en Judith Veldhuizen, Adm. de
Ruyterstraat 104. Van harte gefeliciteerd!

Wisseling bezoekmedewerker
In Buurt 9C is Alie Wamelink-Tolkamp, Zuiderkruis
13, gestopt als bezoekmedewerker. Bedankt Alie
voor dit werk dat je in de afgelopen jaren hebt
willen doen. Haar gedeelte zal voorlopig worden
waargenomen door Dinie Wink, Zuiderkruis 20.
Fijn dat je dit wilt doen!
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Overleden
Op 15 januari is overleden mevr. Janna Therese
(Annie) van Zuidam-Eelink, Ludgerstraat 20A.
Zij is overleden in de leeftijd van 69 jaar. Ze laat
echtgenoot, kinderen en kleinkinderen na. Het in
memoriam, geschreven door ds. Wim Everts staat

De heer B. Wassink, Huisstededijk 8 moest (op
moment van schrijven 30 januari) in Enschede
worden opgenomen voor een operatie.
Niet met name genoemd, maar ook thuis zijn een
aantal ernstig zieken.
Wij leven mee met onze zieken. Wij wensen hen
alle goeds toe, dat zij zich gedragen voelen door
familie, buren, vrienden en Gods nabijheid mogen
voelen.

Contact
Ds. Riemer Faber is momenteel met ziekteverlof.
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

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

Zieken
Thuisgekomen uit het ziekenhuis:
dhr. G.H. Scholten, Dinxperlosestraatweg 99 en
mevr. A.Tj. ter Haar-van der Kooi, De Hare 140.
Wij leven mee met onze zieken en met allen die
om hen heen staan. Wij wensen hen veel sterkte
toe en indien mogelijk beterschap.

Overleden
Op 18 januari is overleden Gezina Hendrika Hoftijzer-Klein Wolterink. Sina, zoals haar roepnaam
is, woonde de laatste jaren in het Hoge Veld en
daarvoor woonde ze aan de Ludgerstraat. Ze is
overleden in de leeftijd van 91 jaar. Wij wensen
haar familie Gods troost en kracht toe.

Nieuwe bezoekmedewerker
Als wijkteam zijn we heel blij en dankbaar dat
mevr. Joke Nijeboer-Klein Entink, Eligiusstraat 24,
bereid is om bezoekmedewerker te worden in
sectie 5-E (Eligiusstraat 74-105). Wij wensen haar
Gods zegen toe!
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

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

Eerste maanden
‘Ben je al wat gewend?’ Deze vraag krijg ik deze
weken zo geregeld dat ik een standaard-antwoord
heb. ‘Aalten lijkt op Dokkum, waar ik opgegroeid
ben, dus het voelt vertrouwd.’
En het is zo. Wie kijkt naar statistieken zal zien
dat Dokkum en Aalten dezelfde inwoneraantallen hebben. Sportclubs, scouting, kerken, bibliotheek, schaatsbaan, kroegen en toeristen. Zelfs
een eigen taal. Veel van de dingen die Aalten tot
Aalten maken voelen vertrouwd.
Bovendien helpt het dat veel mensen naar eigen
zeggen ‘de kat uit de boom kijken.’ Ver voor mijn
komst was me al verteld dat in de Achterhoek
men de tijd neemt. Voor ons voelt dat goed, want
je krijgt de tijd om te ‘settelen.’
Tot zover mijn ‘standaard-antwoord’. Geen woord
van gelogen, maar natuurlijk nooit het hele verhaal. Het kost tijd om de kerk goed te leren
kennen. Om te weten hoe dingen lopen met KerkVenster, liturgieën.
Het kost tijd om u, om jou, te leren kennen. Met
andere woorden: het kost tijd om te leren mijn
roeping voor Aalten goed vorm te geven. Want
daarvoor moet ik u, jou, leren kennen. Ik hoop te
leren wie God is hier in Aalten, hoe Jezus hier aanwezig is in de kerk. Dat klinkt wat hoogdravend
misschien. Maar waar het me om gaat is wie God
is voor jou en wie God voor jou kan zijn. Dit is
voorlopig mijn missie.
Folkert de Jong

Wandelen na
‘zware kost’
Een goed gesprek vindt vaak plaats in een café
(komen we later nog op terug) of tijdens een
wandeling.
Op zondag 3 februari organiseert de KruX daarom
weer een wandeling. Dit gaat plaatsvinden in
aansluiting op de kerkdienst, ‘s morgens in de
Zuiderkerk waar het Heilig Avondmaal gevierd
wordt. En zoals zo vaak na een goede maaltijd is
het prettig om een stukje te wandelen. Zo kunnen
we het allemaal geestelijk verteren. Thema in de
dienst en de wandeling is: ‘Dit is mijn lichaam’.
Voor wie wil kunnen we aansluitend nog een
broodje eten. Neem dan iets lekkers voor jezelf en
een ander mee. Dan zorgen wij voor de koffie en
thee. Tot zondag 3 februari.
de KruX
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In memoriam
Alide Anna Francina
Mulder
~ Annie ~
geboren
7 oktober 1928
overleden
6 januari 2019
Annie was het vijfde kind in een rij van acht.
De Mulders woonden in het notarishuis aan de
Hoogeveense Vaart te Hoogeveen, waar Annies
vader een notarispraktijk voerde. De oorlog had
een grote impact op het gezin. Vader Mulder ging
samen met een van Annies broers in het verzet
en een andere broer vocht in de Grebbelinie. In
augustus 1943 werd haar vader gefusilleerd.
Bovendien werd hun huis meermalen gevorderd.
Haar vader te moeten missen, dat is Annie nooit
te helemaal te boven gekomen. Ze hield veel van
hem, en erfde zijn rust. Die kwam haar goed van
pas als lerares koken en naaien op verschillende
huishoudscholen. Ze had veel aandacht voor kinderen die wat stiller waren dan andere. Ook toen
ze adjunct-directrice werd, wilde ze les blijven
geven, om zo toch voeling met de kinderen te
blijven houden, want ze wist uit eigen ervaring
hoe moeilijk zij het konden hebben.
Zelf vond ze rust en ontspanning tijdens de reizen
die ze maakte. In Filzbach, Zwitserland, kocht
ze een appartement waar zij, vaak samen met
familie en vrienden, ongelooflijk heeft genoten.
Ook thuis stond de deur altijd voor iedereen
open.
Een opvallend object in haar huis is de hand, die
ze kreeg bij haar afscheid van ‘haar’ school in
Harderwijk, zo’n 30 jaar geleden. Een toepasse
lijk cadeau, want Annie deed wat haar hand
vond om te doen. Na haar afscheid is ze naar de
Varsse
veldsestraatweg 29F in Aalten verhuisd.
Hier maakte ze preekroosters voor de kerk, was ze
vrijwilliger in Beth San en ging ze zwemmen met
een aantal dames.
Toen ze, naar eigen zeggen, niet zo’n hardloper
meer was, was het bewonderenswaardig hoe
ze de nieuwe situatie van achteruitgang van
lichaam en geest in alle rust accepteerde. Omdat
die rust tijdens de gesprekken die ik met haar had
een rode draad leek te zijn, las ik haar in oktober
vorig jaar voor uit Psalm 131. In haar afscheidsdienst op 12 januari lazen we deze tekst opnieuw,
nu vanuit de Willibrordvertaling:
‘HEER, ik draag mijn hart niet hoog, mijn ogen
steken niet van trots; ik ben niet uit op grootse
daden die mijn krachten te boven gaan. Verstild
ben ik en gerust: geborgen als een kind bij zijn
moeder zo ben ik, als een kind.’
We vertrouwen erop dat Annie zich nu geborgen
mag weten bij de Eeuwige. Allen die van haar
gehouden hebben wensen we Zijn troostende
nabijheid toe.
Netty Hengeveld

Grada Gerharda Brus
~ Grada ~
geboren
13 maart 1938
overleden
8 januari 2019
Grada Brus groeide samen met haar beide zussen
op in Lintelo. Haar ouders hadden hier een boerderij; ‘Kleine Fukkert’. Grada bezocht de lagere
school in Lintelo.
Toen ze wat ouder was heeft ze bij gastgezinnen
gewoond onder andere in Zelhem, waar ze werd
begeleid en hielp in de huishouding. Ook heeft
ze een periode in Winterswijk en Warnsveld
gewoond.
Toen de Cederhof werd geopend kwam Grada in
Aalten wonen. Huishoudelijk werk deed ze graag
en goed. Als je bij haar op bezoek kwam was dat
ook goed te zien, want haar eigen appartement
zag er altijd keurig uit.
Grada heeft een tijdlang op de Beukenhof
gewerkt in de huishoudelijke dienst. Ook heeft ze
nog een periode bij de Marke gewerkt.
Toen de Cederhof werd verbouwd en ze tijdelijk
naar de Patrimoniumstraat verhuisde beviel het
haar hier zo goed, dat ze besloot om definitief
hier te blijven wonen. Eerst op de bovenverdieping, en toen het lopen minder werd kreeg ze een
appartement op de begane grond. Ze had het
fijn aan de Patrimoniumstraat samen met haar
medebewoners en ontving een goede en liefdevolle zorg en begeleiding van het personeel en de
vrijwilligers.
Grada bezocht trouw de welfare en de dagopvang
voor ouderen. Ze handwerkte en breide veel.
Ook toen ze de kracht had verloren in haar ene
hand, kreeg ze het voor elkaar om te blijven handwerken. Ze genoot ervan om samen een spelletje
te doen, rummikub was wel haar favoriet. Ze hield
van mooie kleren, boodschappen doen in het
dorp, uitstapjes maken en lekker eten. Ook ging
ze op familiebezoek of kwam de familie bij haar.
Grada fietste en wandelde veel, maar later werd
ze afhankelijk van een rolstoel. De laatste periode
ging haar gezondheid langzamerhand achteruit
en was ze gauw moe.
Grada was een gelovige vrouw. Ze deed mee aan
de activiteiten van de kerk. Zo was ze samen met
haar zus nog bij de laatste kerstviering van wijk
Dale. Zondags ging ze regelmatig naar de kerk en
toen ze zelf niet meer kon gaan luisterde ze trouw
naar de kerktelefoon. Grada hield van zingen en
kende veel liederen. Zaterdagavond keek ze vaak
naar Nederland Zingt.
Op maandag 14 januari is de afscheidsdienst
gehouden. We hebben herinneringen opgehaald,
liederen gezongen die Grada kende en we hebben
geluisterd naar het verhaal van de Goede Herder.
In het geloof dat de Herder haar heeft Thuis
gebracht in het hemels Vaderhuis hebben wij van
haar afscheid genomen.
ds. Wilma Onderwaater

13
13

Willem Johan
Sturris

Dora Elsa
Krajenbrink-Fässler

Janna Therese
van Zuidam-Eelink

~ Wim ~

~ Dorli ~

~ Annie ~

geboren
12 Maart 1923
overleden
13 Januari 2019

geboren
14 december 1924
overleden
15 januari 2019

geboren
3 november 1949
overleden
15 januari 2019

geboren
1 oktober 1927
overleden
18 januari 2019

Op 12 maart 1923 werd in Barlo, waar al 300 jaar
Sturrissen woonden, een jongetje geboren. Broer
Gerhard moest lopend naar oma van Wassink,
om haar dit te vertellen. Oma kwam kijken en zag
in de wieg drie armpjes. Ze schrok ‘onmundig’.
Er was na het eerste jongetje nóg een jongetje
geboren: Willem Johan. Een onverwacht
cadeautje. Zo heeft Wim in het leven gestaan:
afwachtend, weinig eisend, gewoon doen wat
er van je verwacht wordt. Het gezin waarin hij
opgroeide was groot en complex.
Hoewel hij goed kon leren, moest Wim na de
lagere school op de boerderij komen helpen. Hij
had een heel brede interesse: van ruilverkaveling
en Bijbelkennis tot toestand-in-de-wereld-politiek.
Dit waren onderwerpen waar hij graag over discussierde. Op zijn 23e waren zijn beide ouders
overleden en kreeg hij, als oudste thuiswonende,
de boerderij op zijn naam. Toen zijn jongste zus
trouwplannen kreeg, dreigde Wim een vrouwelijke hand te gaan missen. Net op dat moment
ontmoette hij Trui Kobes. Voordat er getrouwd
kon worden, wilde Trui zich eerst bewijzen. Als
ze het melken niet aan zou kunnen, dan wilde ze
ervan afzien. Dus ze kwam een aantal maanden
op proef. De proef slaagde en ze trouwden op
18 juni 1954. De geboorte van zoon Jan (1955)
en dochter Anja (1959) maakte de rijkeluiswens
compleet.
Het melken ging spoedig machinaal. Later werd
het kippenhok omgebouwd tot ‘Zwijnenhof’ en
kregen ze varkens op voergeld, dat betekende een
vast inkomen. Wim heeft ook nog op regelmatige
basis bij een kippenbedrijf in de buurt gewerkt.
Ook was hij drager bij begrafenissen. Zijn naoberplicht heeft hij altijd - tot op hoge leeftijd - met
graagte vervuld. Wim was erg handig – wel altijd
onder de voorwaarde ‘zoas ‘t wordt zo kriej ‘t’.
Ergens anders dan thuis slapen was een hele
opgave. Dat hij uiteindelijk met Jan meeging
voor een vliegreis naar Londen, is nog steeds een
mirakel. De kleinkinderen Carine, Wander en Jurre
zag hij graag, maar wel het liefst op zijn eigen
terrein.
Toen Trui in 2012 overleed, was Wim vastbesloten
om in de Bokkelderhook te blijven. Dat was niet
makkelijk. Hij miste Trui. Ondanks trouwe bezoekers van familie en buurt zat hij veel alleen. Het
is hem lang gelukt in zijn geboortehuis te blijven
tot december 2017. Toen hij na een val in het
ziekenhuis terecht kwam, werd duidelijk: dit kan
niet meer. Daarna is hij via de Pronsweide en de
Vredense Hof in het Hoge Veld in Aalten terecht
gekomen. Ondanks alle goede zorgen die hij
gehad heeft, zou hij dit laatste jaar waarschijnlijk
graag anders gehad willen hebben.
Wim Sturris was een lieve echtgenoot en vader,
bescheiden man, die moeite moest doen om
tegen de harde wereld op te kunnen, die problemen liever uit de weg ging of die zaken liever
voorzichtig aanpakte dan er hard tegenin te
gaan. De wereld zou er niet slechter op worden
als er meer waren zoals hij.
familie Sturris

Dorli werd 14 december 1924 in Bern, Zwitserland
geboren. Toen ze negen jaar was, verhuisde het
gezin van het door Dorli’s geliefde Bern naar een
dorpje in de bergen waar haar ouders een kinder
tehuis begonnen: Voor haar een heel andere
situatie, zoals ze in haar verdere leven in zoveel
verschillende situaties terechtkwam. Ze zei vaak:
Ik pas me altijd aan’, en dat is goed gelukt, ook
omdat ze altijd veel belangstelling voor andere
mensen had en met hen meeleefde.
Later ging ze weer naar Bern waar ze de Neue
Mädchenschule bezocht, met vriendinnen musiceerde en bergtochten maakte. Daarna werkte ze
in Basel als kleuterleidster en doktersassistente.
De vriendinnen uit die tijd bleef ze haar hele
leven trouw.
Tijdens een Jonge-Kerk-vakantie in Noordwijk aan
Zee ontmoette ze Henk Krajenbrink. Ze trouwden
in het Zwitserse Einigen aan de Thunersee. De
hele familie Krajenbrink kwam met een bus over.
Dorli en Henk begonnen in het westen van het
land, Henk was er leraar en Annelies werd daar
geboren. Ze leerde Annelies met de piano Nederlandse liedjes, zoals ‘Hannes loopt op klompen’.
In 1957 verhuisden ze naar Winterswijk. Dorli zat
daar in de besturen van het Toonkunstkoor, van
de Vrouwenbond en van de Wilhelminaschool.
In 1962 werd Marieke geboren. Dorli was een
fantastische, lieve moeder en er mochten altijd
vriendinnetjes, neefjes en nichtjes komen logeren.
Voor Henk was ze een enorme steun. Ze ging ook
reizen leiden, o.a. naar Zwitserland.
In 1971 verhuisde het gezin opnieuw, nu naar
Aalten. Ook daar was ze actief en sociaal
betrokken. Ze zat in het bestuur van de tehuizen
voor mensen met een beperking en in de
Indicatiecommissie, ze hielp veel mensen.
Samen met Henk genoot ze van de natuur, het
fietsen, de tuin en de jaarlijkse vakanties naar
Zwitserland, vaak met de kinderen.
In 2004 overleed Henk. Verdrietig maar moedig
begon ze aan een nieuwe levensfase, en heeft ze
zich heel flink gehouden, zeker ook mede dankzij
alle lieve buren, familie en vrienden.
In januari 2018 brak ze haar heup en ging ze
van ziekenhuis naar de Pronsweide, Vredense Hof
en Beth San. Hoe moeilijk dit ook was: ze bleef
haar belangstelling voor andere mensen houden
en was heel dapper, en dankbaar voor de lieve
mensen om haar heen.
De laatste tijd heeft ze samen met ons veel Zwitserse liederen gezongen. Op haar sterfbed zong
ze nog door de telefoon met haar vriendin van 94
uit Basel: ‘Der Mond ist aufgegangen’.
Op 15 januari 2019 is ze rustig overleden.

Annie is in Winterswijk geboren. Ze was de oudste
in een gezin van drie kinderen. Ze heeft een fijne
jeugd gehad, ondanks dat haar moeder vaak ziek
was. Haar vader heeft in het gezin alles goed
opgevangen. Na de huishoudschool ging Annie
werken op een camping en daarna in een winkel.
Later ging ze in de gezinsverzorging werken, daarvoor volgde zij een opleiding in Hengelo.
Ze leerde Jan van Zuidam kennen en in 1972
traden ze in het huwelijk. Ze gingen in Bredevoort
wonen in het ouderlijk huis van Jan. Daar werden
ook de kinderen geboren: Gerben, Jeroen en Frank.
Naast het zorgen voor haar gezin, ging Annie ook
nog buitenshuis werken. Schoonmaakwerk in het
Kleuterbastion en op het politiebureau.
Annie was iemand die graag bezig wou zijn. In
verband met het werk van Jan bij het taxibedrijf
aan de Derde Broekdijk verhuisden ze naar
Aalten. Annie was er ook druk mee. Ze zat vaak
op het kantoor als telefoniste.
Daarna verhuisden ze naar de Bilderdijkstraat.
En omdat Annie steeds meer last kreeg met
het lopen verhuisden ze drie jaar geleden naar
de Ludgerstraat. Annie heeft veel vrijwilligerswerk gedaan. Ze hielp mee in de bibliotheek van
school. In Beth San hielp ze mee met het koffieschenken ‘s avonds.
Ook voor de kerk heeft Annie veel gedaan. Ze
deed zondagsschoolwerk zowel in Winterswijk
als in Bredevoort. En in Aalten hielp ze mee met
de kinderkerk in Aalten-Zuid. Annie mocht graag
met mensen omgaan. Haar familie was voor haar
heel belangrijk en haar gezin betekende alles
voor haar. Voor haar kinderen stond ze altijd
klaar. Annie en Jan werden ook oma en opa. Wat
hebben ze genoten van hun kleinkinderen. Annie
heeft vaak op hen gepast.
In oktober 2017 bleek dat Annie ernstig ziek
was. Een moeilijke tijd volgde. Ze ging naar het
Academisch ziekenhuis in Nijmegen. Eerst zou ze
daar ook geopereerd kunnen worden. Maar na
verder onderzoek, bleek dat de operatie niet door
kon gaan. Dat was een hele teleurstelling. Annie
onderging wel een chemotherapie. Want ze wilde
nog zo lang mogelijk bij haar gezin zijn. Ze heeft
er echt voor geknokt. Tot het laatst aan toe. Ze
was heel flink. Het was een zwaar jaar, maar toch
waren er ook kostbare ogenblikken. Het was een
jaar met een lach en een traan. Annie was haar
man, kinderen en kleinkinderen een lieve vrouw
en een zorgzame moeder en oma. In dankbaarheid gedenken zij haar.
ds. Wim Everts

Sina is in Lintelo geboren op de boerderij ‘De
Schreur’. Ze was de oudste in een gezin van acht
kinderen. In 1940 verhuisde het gezin naar de
Haart. Sina kon goed leren. Ze had ook graag
verder willen leren. Maar dat ging in die tijd
helaas niet. Na haar schooltijd ging ze in betrekking. Ze leerde Bernard Hoftijzer kennen. In 1948
zijn ze getrouwd. Maar ze kregen helaas geen
kinderen. Dat heeft Sina altijd heel erg jammer
gevonden. Vooral toen ze ouder werd kwam dat
verdriet weer sterk naar voren.
Toch heeft Sina een mooi leven gehad. Ze kon
goed organiseren. Ze zat in het bestuur van de
plattelandsvrouwen en was een tijd lang presidente van de vrouwenvereniging, ze heeft ook
een meisjesclub geleid en is een aantal jaren
ouderling geweest. Ze was in veel dingen geïnteresseerd. De krant las ze van voren naar achteren.
Ze volgde altijd de actualiteiten.
Ze was een wijze en gelovige vrouw, die ook
belangstelling had voor anderen. Toen Bernard
ziek werd kondigde zich een voor hen moeilijke
tijd aan. In verband met zijn ziekte zijn ze ook
verhuisd naar het dorp en gingen wonen aan de
Ludgerstraat. Een goed jaar later is Bernard overleden. Dat betekende voor haar een heel groot
gemis. Bernard heeft altijd heel veel voor haar
betekend. Maar gelukkig had ze haar familie, dat
was voor haar heel belangrijk. Met haar 75e verjaardag heeft ze een groot familiefeest gegeven.
Met haar broers, zussen, zwagers en schoonzussen
is ze ook een weekend naar Zeeland geweest.
Verjaardagen en feestdagen waren belangrijk
voor haar. Ze vond het fijn om samen te zijn met
haar familie. Als er in de familie gedoopt werd,
dan ging ze er altijd heen. Sina leefde mee met
haar neven en nichten.
Met haar eigen gezondheid ging het de laatste
jaren achteruit. Ze werd wat onrustig. Ze kwam
ook vaker te vallen. In 2015 moest ze vanwege
een val naar het ziekenhuis. Daarna werd ze opgenomen in Pronsweide. Daar is ze tien maanden
geweest. Ze kreeg heel trouw bezoek van de
familie en van kennissen, wel twee keer per dag.
Haar familie heeft heel veel voor haar gedaan.
Ze wilde graag terug naar Aalten. Maar toen er
voor haar een plekje vrij kwam in ‘t Hoge Veld
waar ze mocht wonen, was het voor haar toch
moeilijk. In de hoge leeftijd van 91 jaar is ze overleden. In een dienst van Woord en gebed, voorafgaande aan haar begrafenis, hebben wij haar in
dankbaarheid herdacht.
ds. Wim Everts

Annelies, Marieke en Wim

Gezina Hendrika
HoftijzerKlein Wolterink
- Sina -
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Hoe zien Joden de messias?

Overzicht collectes en giften
December 2018

Opperrabbijn Binyomin Jacobs spreekt donderdagavond
14 februari in de synagoge te Aalten over deze vraag.
is de tijd van de messias een periode waarin de
gehele mensheid de Eeuwige zal erkennen. En
waarin er dus vrede zal zijn.

Op donderdagavond 14 februari houdt Opper
rabbijn Binyomin Jacobs een lezing in de synagoge aan de Stationsstraat 7 in Aalten over de
vraag hoe Joden de messias zien. De avond wordt
georganiseerd door de PKN-commissie Kerk &
Israël Aalten-Bredevoort. De aanvang is om 19.30
uur. Aan het slot van de lezing is er een collecte
ter bestrijding van de onkosten.
Het geloof in de komst van de messias is een van
de basisgeloofspunten binnen het traditionele
Jodendom. Hoewel de messias gekoppeld is aan
een persoon, een leider van het Joodse volk die
afkomstig is uit het geslacht van koning David,

Opperrabbijn Binyomin Jacobs is geboren in 1949
te Amsterdam als zoon van Ashkenazisch-Joodse
ouders die beiden overlevenden zijn van WO II.
Na het gymnasium heeft hij gestudeerd aan
Talmoedhogescholen in Frankrijk, de VS en Israël.
Hij heeft zijn rabbinale bevoegdheid o.a. gehaald
aan de Talmoed Hogeschool van Opperrabbijn
Untermann, de toenmalige Opperrabbijn van
Israël. Sinds november 2008 is Binyomin Jacobs
benoemd als Opperrabbijn.

Giften PBD
Ontvangen via Hans en Ina Lammers € 10,00,
via Dini Hogeweg € 10,00 en € 5,00 en via
Margreet Helmink € 10,00. Hartelijk dank!

02-12	KIA Missionairwerk
Kerk
09-12	PKN Pastoraat
Kerk
16-12 	Kerk
Diaconie
23-12	Kerk
Diaconie
24-12	KIA Kinderen in de Knel
Kerk
25-12 	Diaconie
Kerk
30-12	Kerk
Diaconie
31-12	Eigen gemeente werk
Diaconie

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

991,62
811,58
605,50
502,04
485,66
490,15
613,83
170,29
2.881,30
809,49
322,50
915,89
385,66
322,92
437,14
354,45

Via de Ada Sloetjes ontvangen € 25,00 voor de
kerk. Via ds. Onderwaater ontvangen € 2.000
voor de plaatselijke diaconie.
De zendingsbusjes van de kerkradioluisteraars in het 4e kwartaal hebben € 1.430,34
opgebracht voor 1/3 kerk, 1/3 diaconie en 1/3
zending. De zendingsbussen bij de uitgang in de
Oude Helenakerk hebben over 2018 € 733,00
opgebracht.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Verenigingen

Jaarvergadering Passage

Wisseling van
de wacht

woensdag 13 februari om 20.00 uur
in de Zuiderkerk.

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

’t Praothuusken
We zijn al weer in februari. Woensdag 6 februari
hebben we een bingomiddag. Met een beetje
geluk wint u een leuk prijsje met de bingo. En de
hoofdprijs hebben we allemaal, de gezelligheid
die we samen hebben!
Een week later op 13 februari hebben we een
spelletjesmiddag met de spelletjes uit de kast.
U bent weer 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

KerkVenster is het nieuwsblad van

KerkVenster wil een open raam zijn,

Na het huishoudelijke gedeelte komt burgemeester Stapelkamp met ons kennismaken. Hij
wil ons inzicht geven in zijn werkzaamheden in de
gemeente Aalten.
Gasten van harte welkom.
Het bestuur

Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.

COLOFON

Logo

In de redactie van KerkVenster heeft een
wisseling bij de functie van voorzitter
plaatsgevonden. Arnold Arentsen heeft
plaatsgemaakt voor Joke Meynen uit
Bredevoort. Joke loopt al een tijdje mee
in de redactie en heeft op onze vraag om
het voorzitterschap op zich te nemen volmondig ja gezegd. We zijn blij dat er nu
een opvolger is gevonden.
We wensen Joke veel succes en vooral werkplezier in haar nieuwe functie. Joke staat nu
in de colofon van KerkVenster.
redactie KerkVenster

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

Uitgever

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

Redactie

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

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

Stichting Restauratiefonds

Zaterdag 9 februari - Toneelavond met ‘SIOS’

Financiën

Zondag 10 februari

Prachtige en afwisselende

Wandeltocht
door IJzerlo en De Heurne

‘Wie gelooft er aan spoken’

(Wer glaubt schon an Geister)
Komedie in drie bedrijven
door Uschi Schilling
vertaling Carl Slotboom

Zaal Elim, aanvang 19.45 uur
(zaal open 19.15 uur)
Entree: € 7,00 incl. 1 kop koffie/thee
Voorverkoop: 	Messink & Prinsen, Landstraat 39, Aalten
Meneer Kees, Landstraat 7a, Aalten
Primera, Bredevoortsestraatweg 8, Aalten
Siny Veneberg, Kreeft 6, Aalten, tel. 0543-471203
Ina v.d. Put, Hogestraat 75a, Aalten, tel. 0543-476171

Start tussen 11.00 en 13.30 uur
Parkeerplaats van Virupa
Vierde Broekdijk 19 Aalten
Afstanden:
circa 7 km, 10 of 13 km

met muzikaal optreden van H.A.N.S.

Studiedag over spiritualiteit
Op zaterdag 16 februari a.s. organiseert de
Mr. F.W. Voorink Stichting een studiedag over
spiritualiteit en mystiek binnen en buiten het
Jodendom.
Deze studiedag is een vervolg op een eerder
gegeven lezing op 13 november jl. in de
synagoge te Winterswijk, door mevrouw
Lia van Aalsum met als onderwerp:
Spiritualiteit, mystiek en kabbala
in het Jodendom.
De dag zal gehouden worden op zaterdag
16 februari van 9.30 -16.30 uur in het zalen
centrum van de Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61
te Winterswijk.
Aanmelden kan door voor 4 februari a.s. € 50,00
over te maken op NL40 RABO 0171 5731 29
t.n.v. Voorink Stichting, o.v.v.
‘studiedag Lia van Aalsum’. Met het overmaken
van dit bedrag bent u automatisch aangemeld.
Belangstellenden kunnen voor informatie terecht
op de website van de synagoge te Winterswijk:
www.synagogewinterswijk.nl.
Voor verdere vragen kunt u ons bereiken
via e-mail info@synagogewinterswijk.nl

Thema: Veel mooie woorden
van Etty Hillesum
Prof. Peter Nissen en Dr. Ria van den Brandt
Donderdagavond 7 februari 2019 om 20.00 uur,
in de Johanneshof, bij de Johanneskerk
Lichtenvoorde.
Filosoof dr. Ria van den Brandt (1960) en theoloog prof. Peter Nissen (1957) zijn beide verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).
Koffie/thee € 1,00. U bent van harte welkom!
Tijd: 20.00 - 22.00 uur, info: tel. 0544-37 27 52,
mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

En i-j geleuft dat?!
Wat geloven we eigenlijk?
Een werkgroep die bestaat uit parochianen van
de St. Paulusparochie (de commissie Ontmoeting
& Inspiratie) en de St. Ludgerparochie,
organiseert samen met pastoraal werkster Carla
Roetgerink onder deze titel ‘En i-j geleuft dat?!’
op dinsdag 12 februari een avond over de vraag
‘Wat geloven we eigenlijk?’
De avond vindt op dinsdag 12 februari plaats
in de aula van het Koptisch Orthodoxe klooster,
Kloosterstraat 5 in Lievelde. Vanaf 19.30 uur
wordt u met een kop koffie of thee welkom
geheten, de avond begint om 20.00 uur.

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

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers.
Hoofd van de distributiecommissie is Ad Doornink,
tel. 0543-723360, e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met k lachten over de bezorging
en voor het aanvragen van extra nummers.
Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken,
dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

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
15 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 inlever
datum kopij per e-mail is woensdag 6 februari 2019 voor
22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 4 februari 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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Wensen

Tekst: Heidi Ebbers - Foto’s: Arnold Arentsen

Als we in de kerk elkaar
iets goeds toewensen
dan noemen we dat
zegenen. Als iemand je
zegent dan betekent
dat hij of zij wenst dat
God goed voor jou is. En
we vertrouwen erop dat
God die wens uit laat
komen. Elke zondag, aan
het eind van de kerkdienst, vlak voordat
we naar huis gaan dan
krijgen we de zegen mee. Jullie
hebben dat vast wel eens gezien.
Dan gaat iedereen in de kerk
staan en dan strekt de dominee
de handen uit naar de mensen
in de kerk en dan spreekt hij of
zij de zegen uit. Die zegen is de
wens dat God met je mee zal
gaan in de week die komt, dat
God altijd bij je zal zijn en het
goede met je voorheeft. Wat
mooi hè? Dan ga je toch net even
anders de nieuwe week in!
Maar niet alleen een dominee kan
iemand zegenen. Vaders en moeders kunnen ook hun kinderen
zegenen of we kunnen elkaar
zegenen.
Heb jij een mooie wens of een
zegen voor iemand? Dan is het
leuk om een wensbloem voor hem
of haar te maken. Dat gaat als
volgt:

Trek bovenstaande bloem over. Schrijf
in het midden een mooie wens of
zegenbede en kleur de bloem mooi in.

Doe een beetje water op een
schoteltje of in een bakje

Knip de bloem voorzichtig uit.
Des te voorzichtiger, des te beter

Leg de bloem in het water en de
blaadjes gaan zich voorzichtig
openen … een beetje zoals een
echte bloem opengaat!

Uitslag Quiz voor de jeugd
Tekst en foto: Arnold Arentsen
De quiz in het kerstnummer van
KerkVenster was niet gemakkelijk.
Er kwam heel wat puzzelwerk in de
Bijbel aan te pas.
Siem Vaags van de Haartsestraat
was na loting de gelukkige winnaar.
Siem is 7 jaar en heeft de quiz
samen met zijn oma gemaakt.
Van harte gefeliciteerd, Siem.
Jij en je oma hebben er veel werk
aan gehad ,maar jij was de gelukkige die het prijsje mocht krijgen.
Op de foto een trotse Siem
met de cadeaubon.

Vouw de bloemblaadjes
een voor een over elkaar.
De bloem moet er nu ongeveer
zo uitzien:

Al snel zullen de blaadjes helemaal
open zijn en wordt de wens of de
zegenbede zichtbaar aan de binnenkant. Veel plezier!
(Bron: https://creatiefkinderwerk.nl/
ideeen/337-238-de-bloem-die-vanzelfopen-gaat)

