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Gij, God,
blijft ons aanzien,
en geeft ook ons
nieuwe ogen
om onszelf en elkaar,
om heel de wereld
nieuw te zien,
te herzien
als uw schepping.
Opstaan kunnen wij,
onze koers verleggen
naar een nieuwe horizon.
Dat wij niet vastroesten
in onze eigen waarheden,
in ons eigen gelijk,
niet enkel vervuld
van het schoonvegen
van ons eigen pad,
maar elkaar zien
met uw blik,
het licht van uw ogen.

Sytze de Vries
Bij gelegenheid (ll), Woorden voor gedenkwaardige dagen, Meinema
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Het Hoge Woord in de Lage Landen - Tussen openbaring en wereldliteratuur

Een symposium over de Bijbel
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Huispaaskaarsen 2019

Overdenking

U kunt weer huispaaskaarsen bestellen. Huispaaskaarsen zijn geschikt

door ds. A. Yntema

om de paastijd in huiselijke kring op een ingetogen manier te beleven,
Bron en foto: PKN

maar ook om op andere momenten stil te staan bij wat u lief en dierbaar is.

9 maart 2019, 10.00 uur, Landelijk Dienstencentrum
van de Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht
Welke betekenis geven we vandaag de dag aan de Bijbel?
Lezen we de Bijbel als Woord van God of als woorden van mensen?
En wat doet het met ons, als we erin lezen? Over deze vragen
gaat het symposium ‘Het Hoge Woord in de Lage Landen.’
Het symposium wordt georganiseerd door het
Nederlands Bijbelgenootschap en de Protestantse
Kerk in Nederland, naar aanleiding van het verschijnen van de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’ (uitgave NBG 2018).

Programma
09.30 uur		 inloop
10.00 uur		 opening door ds. René de Reuver
10.15 uur		lezingen, met volop ruimte voor
gesprek, door:
•	Désanne van Brederode,
filosoof en schrijver
•	Klaas Spronk, hoogleraar
Oude Testament aan de PThU
•	Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek aan de PThU. Hij schreef op
verzoek van de Protestantse Kerk
de gespreksnota ‘De Bijbel in het
midden. Het geloofsgesprek te
midden van verschillen’.
12.15 uur lunch
13.00 uur workshops in twee ronden
15.25 uur 	theatervoorstelling van Kees
Posthumus: ‘De Bijbel in één uur’
16.30 uur informeel samenzijn
Deelnamekosten zijn € 25,00 per persoon.
Hiervoor ontvangt u tevens de essaybundel
‘De Bijbel in Nederland’ en een lunch.
Wilt u de essaybundel niet ontvangen dan
zijn de deelnamekosten €15,00 per persoon.
Aanmelden kan via de website:
www.protestantsekerk.nl

Workshops
1. Op verhaal komen.
Een methode van contextueel Bijbellezen.
Inge Landman, Kerk in Actie,
projectmedewerker Bijbel
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag
met de methode zoals Kerk in Actie deze heeft
uitgewerkt. Een inspirerende en toegankelijke manier om samen Bijbel te lezen op een
wijze die teksten nieuwe relevantie geeft voor
levensthema’s van vandaag.

Ontwerp voorpagina Ben Lammers

2. Een duik in de Bijbel
Ate Klomp, dienstenorganisatie
Protestantse Kerk
Bijbelverhalen gaan mogelijk al heel lang met
je mee. Maar ook als dat niet zo is kunnen
deze verhalen (gaan) ‘raken’ aan je eigen
levensverhaal.
Een manier om dat eens te verkennen is bibliodrama. Daarbij verdiep je je niet alleen met je
denken, maar vooral ook met je beleven in een
Bijbelgedeelte of Bijbelfiguur.
3. Bijbellezen met kinderen
Lucré van Putten, medewerker Bijbelgebruik
bij het Nederlands Bijbelgenootschap
Bijbellezen met kinderen tussen de 0 en 12.
Hoe doe je dat? In deze workshop gaan we
kijken naar onze eigen ervaringen met Bijbellezen. En we gaan aan de slag met verschillende soorten opdrachten om te kijken hoe je
meer kunt doen met Bijbelverhalen.
4. Bijbellezen en jongeren
Gert Schouten, JOP / Protestantse Kerk
Jongeren van nu kunnen maar moeilijk de rust
vinden om in de Bijbel te lezen, omdat veel
andere dingen hun tijd en aandacht opeisen.
Ondanks de uitdagingen van de huidige tijd
en cultuur zijn er ook ‘good practices’ te
delen waar jongeren weer geënthousiasmeerd
worden voor het zelf lezen van de Bijbel. De
‘sleutels’ van deze good practices delen we
graag met je in deze workshop.
5. Aan de slag met de Bijbel in de gemeente,
als Bijbellezen niet meer gewoon
of vanzelfsprekend is
Ina Veldhuizen, predikant Protestantse
Gemeente Doetinchem
Ina Veldhuizen neemt u mee in een methode
waarmee u Bijbelgedeelten kunt laten resoneren in de gemeente. Het is een methode
die veel ruimte geeft voor creativiteit, en
waarbij mensen zelf de mate kiezen waarin
ze betrokken willen zijn. De methode is ontstaan vanuit het verlangen dat de woorden
uit de Bijbel weer ontdekt worden als bron van
inspiratie.

Ons resten
geloof, hoop en
liefde, deze drie,
maar de grootste
daarvan is de
liefde
(1 Kor.13:13)

6. De (herziene) Nieuwe Bijbelvertaling
in het Nederlandse Bijbellandschap
Jaap van Dorp, Nederlands Bijbelgenootschap,
oudtestamenticus, revisor van de NBV
Momenteel wordt er gewerkt aan de revisie
van de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze workshop
geeft door middel van voorbeelden inzicht in
het doel en de aanpak van deze herziening.
Ook kijken we welke rol de opmerkingen van
lezers spelen in het revisieproces. Door de
(herziene) NBV te vergelijken met andere
vertalingen, BGT en GNB aan de ene kant en
HSV en NBG51 aan de andere, wordt duidelijk
welke positie deze vertaling inneemt in het
Nederlandse Bijbellandschap.
7. Bijbellezen in het leerhuis / lernen
Dodo van Uden en Henk Scholder (LeV)
Wanneer je de Bijbel met joodse ogen leest, in
het voetspoor van de rabbijnen, krijg je meer
zicht op de meerduidigheid van de Bijbeltekst.
Dat de les niet af komt, is niet erg, want het
gaat om de activiteit, het lernen. Na een korte
inleiding gaan we zelf aan de slag aan de
hand van de methode voor leerhuizen van de
Stichting LeV (Leren en Vernieuwen).
8. Bijbellezen volgens SOLVAT
Herman van Wijngaarden en
Eline van Vreeswijk, projectleider
en beleidsmedewerker bij de HGJB
De Bijbellees-methode SOLVAT heeft oude
papieren. Elementen ervan vind je ook bij
Luther en Ignatius. In de eigentijdse SOLVATversie draait het om ‘leessleutels’: vragen
waarmee je het Bijbelgedeelte voor jezelf probeert te openen. Sleutelwoorden daarbij zijn:
persoonlijk, actief, zelfstandig en samen. Over
het hoe en waarom van deze methode gaat
het in deze workshop. Waarbij we uiteraard
ook met elkaar oefenen.
9. Op groene voet - met de Bijbel
de schepping opnieuw ervaren
Wilma van Veen (regio-coördinator NBG)
Met de toolkit Op groene voet ga je in groepsverband aan de slag met de Bijbel, natuur en
duurzaamheid. Uiteraard niet in een zaaltje,
maar buiten in de natuur!

A

B

De kaarsen zijn uitgevoerd in
vier verschillende motieven:
A. B
 rood en wijn. Klassiek blauw kruis met beker,
druiven en korenaren, symbolen van brood en
wijn.
B. Verbondenheid. Klassiek rood kruis in combinatie met mensen, uitgevoerd in vier kleuren,
onderling van elkaar afhankelijk en verbonden
in Christus de Heer.
C. C
 hristus met lam. Realistisch reliëf verwijzend
naar Lam Gods, de Bijbelse naam voor Jezus
Christus. Uitgevoerd in goud en crèmekleur.
D. Chi-Rho kruis. Klassiek model kruis in de vorm
van een P en een X. Chi en Rho ( Grieks PX
of Christus Monogram/Pax Christus – Vrede
Christus).
Elk motief is leverbaar in vier verschillende maten:
60, 40, 30 en 25 cm. Het getal achter de letter
geeft het aantal centimeters aan.
Daarnaast zijn er kandelaars in twee maten
te bestellen: 11,5 cm. en 8 cm. doorsnee. Deze
laatste is alleen geschikt voor de kaars van 25 cm.

C

D

De prijzen per stuk zijn:
A60, B60, C60, D60 - 		
A40, B40, C40, D40 - 		
A30, B30, C30, D30 -		
A25, B25, C25, D25 - 		
Kandelaar schaal zwart 11,5 cm.
Kandelaar schaal zwart 8 cm.

€ 58,95
€ 33,75
€ 27,00
€ 20,50
€ 6,10
€ 5,50

Bestellen
In de kerken van de PG Aalten ligt op de
boeken-/informatietafels een bestelformulier.
Bovendien kunt u bestellen via de webshop:
kerkvensterwebshop.nl
Alle bestellingen dienen uiterlijk op maandagmorgen 18 maart a.s. geplaatst te zijn.

Afhalen
U ontvangt van het kerkelijk bureau in Aalten
bericht wanneer u de bestelling kunt ophalen, ook
als u via de webshop bestelt.

KerkVenster Webshop
Webshopbeheerder m/v
gezocht
KerkVenster beheert namens de PG Aalten een
eigen webshop. In deze webshop worden diverse
producten aangeboden voor leden van de
PG Aalten en PG Bredevoort.
Daarnaast kan men via de webshop donaties
overmaken naar de PG Aalten, bijvoorbeeld voor
Kerk
balans, algemene giften, collectemunten
bestellen, kerkbeeld-donaties doen, giften diaconie, alsmede het bestellen van toegangskaarten voor kerkelijke evenementen.

De webshop voorziet in een grote behoefte en de
mogelijkheden zijn er om deze nog verder uit te
breiden. Daarnaast is er aan de website een ‘Kerkgeldapp’ gekoppeld die we graag verder willen
ontwikkelen o.a. met een agenda/kalender en
nieuwsberichten.
We zoeken een vrijwilliger die de webshop wil
onderhouden. Het liefst iemand met enige ervaring of die het zich eigen wil maken. KerkVenster
heeft een webshop die speciaal ontwikkeld is voor
de PKN kerken in Nederland. Een webshop met
heel veel mogelijkheden, voor de liefhebber een
uitdaging om er plaatselijk mee te werken.
Wil je meer informatie, bel dan met Arnold
Arentsen, tel. 0650936465
of mail naar: coordinator@kerkvenster.nl.

We leven in de tijd na Kerst, de Epifaniëntijd.
Epifanie betekent ‘verschijning’. In de Epifaniëntijd horen we in de kerk verhalen die
ons vertellen wie er met Kerst verschenen
is, wie God in de kerstnacht naar onze aarde
heeft gezonden. De feestkleur wit hebben we
in de kerk - in kanselkleden en stola’s - lang
zamerhand verruild voor de kleur groen. Groen
verwijst in de Bijbel veelal naar weelderige
gewassen of bomen. In de kerk is groen de
kleur van het welzijn, van de bloei, van de welvaart, maar vooral van de hoop, de hoop op de
toekomst, de Grote Toekomst, de komst van
Gods Rijk. Groen zegt ons: Geef de moed niet
op! Blijf maar hopen! Want, zonder hoop kun je
niet. Als je zo om je heen kijkt in de wereld, zou
je de moed opgeven, de hoop opgeven. Maar
het groen zegt ons: We zijn niet hopeloos!
Paulus vindt de hoop ook heel belangrijk. Hij
spreekt dat uit in dat prachtige hoofdstuk
dertien uit de eerste brief aan de gemeente in
Korinthe. ‘Ons resten geloof, hoop en liefde.’
De hoop staat dus in het midden, hoop die
haar uitstraling heeft naar het geloof en naar
de liefde. Zonder hoop houdt je geloof geen
stand, het geloof dat Jezus Christus op onze
aarde verschenen is om ons te redden, om licht
te brengen in onze duisternis. En zonder hoop
komt de liefde ook in de verdrukking. Kortom
zonder hoop kunnen we niet! Het groen wil ons
elke eredienst zeggen: Blijf maar geloven, blijf
maar hopen, blijf maar liefhebben.
En van deze drie is de líefde de meeste.
Moge die liefde onder ons een ruime plaats
innemen. De liefde die de belangrijkste vrucht
van de Geest is.
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Huldiging Jan Stronks 40 jaar organist

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

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

bredevoort
Collectes en giften

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

Het afgelopen jaar was Jan Stronks 40 jaar organist, eerst in de Koppelkerk en nu in de St. Joriskerk. Bij die gelegenheid past een huldiging. De
voorzitters van de kerkrentmeesters hebben hem
op 3 februari na de kerkdienst een draaginsigne

in goud met briljant en een oorkonde aangeboden. Alle lof werd hem toegezwaaid voor zijn
spel en ook voor - wat minder mensen weten - het
onderhouden van het orgel in de St. Joriskerk. We
hopen nog vele jaren van zijn spel te genieten.

De collecte tijdens de kerstnachtdienst heeft
€ 259,10 opgebracht; dit bedrag is overgemaakt
naar de Stichting War Child. Ontvangen via
Ada € 10,00 en € 10,00 voor de bloemen.
€ 20,00 ontvangen via Coby Navis

Hartelijk dank voor deze giften!

Samen Zingen

Wij feliciteren
In de komende weken vieren mevr. J.M. HuininkSiebelink, Heidedijk 3; mevr. G.A. Hoefman,
Misterstraat 68A; dhr. H.J. Wevers, Lieversdijk 13
en dhr. G.J. Klein Nibbelink, Landstraat 2A hun
verjaardag. Mevr. Huinink wordt op 21 februari
82 jaar; mevr. Hoefman viert op 22 februari haar
83e verjaardag; dhr. Wevers en dhr. Klein Nibbelink zijn beiden op 23 februari jarig: dhr. Wevers
wordt 85 jaar en dhr. Klein Nibbelink 92 jaar. Alle
jarigen van harte gefeliciteerd en een gezellige
dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Zieken

Anders Dan Anders-dienst in Bredevoort

Links: Pray until something happens (Bid totdat
er wat gebeurt). Misschien ook wel nodig
als je zo hoog op een vrachtwagen zit.

Tekst en foto’s: Jan Oberink

We wensen iedereen die steeds meer moet inleveren wat gezondheid betreft, veel sterkte toe;
voor hen die geduldig genezing of behandelingen moeten afwachten: veel beterschap en
geduld; voor mantelzorgers, die vaak veel van
zichzelf geven: al het goede! Wij wensen dat allen
die zorgen of verdriet over zichzelf of anderen
hebben, zich soms even opgetild voelen door de
kleine mooie dingen in het leven of de aandacht
van een medemens.

Op 25 februari is er weer Samen Zingen. Jan
Stronks is organist. Hebt u zin om weer eens al die
mooie liederen van vroeger of nu te zingen? Dat
kan bij Samen Zingen. Een uitzondering maken
we voor liederen waarvan we de muziek niet
kunnen vinden, maar alles uit de gezangenbundel
van 1938, het nieuwe en oude liedboek en uit de
bundel van Johan de Heer, is geen probleem. De
liederen kunt u opgeven bij Ada, bij voorkeur voor
14 februari.

Thema: Een nieuwe start
Op zondag 24 februari is er in de
ochtenddienst van 10.00 uur in de
St. Joriskerk in Bredevoort een Anders
Dan Anders-dienst. In de toekomst zal
een ADA-dienst soms in de ochtend
en soms ’s avonds worden georganiseerd. Op 24 februari gaat ds. Fransien
van Keulen uit Winterswijk voor. We
hebben als thema ‘Een nieuwe start’
gekozen. Het verhaal van Zacheüs, die
ook een nieuwe start mag maken, staat
centraal. Ook spreken wij over andere
mensen die een nieuwe start nodig
hebben en soms krijgen en ook over de
uitspraken van Loesje, o.a. Ik begon de
dag met tien goede voornemens, ze zijn
nu al op.

Het kwartet Belcanto, met Ineke
Diersen, Rieki Hengeveld, Gerhard Klompenhouwer en Wilco Kleinhesselink,
verzorgen met hun zang een prachtige
muzikale omlijsting. Wij denken dat het
een mooie en inspirerende dienst zal
worden en nodigen u en jullie van harte
uit om hierbij aanwezig te zijn.
Een nieuwe start wil toch iedereen? Van
harte welkom!
de Anders Dan Andersdienstcommissie,
Ans Twigt en Jolanda te Winkel

In KerkVenster hebben we de rubriek Kiek de
kerk. Dat heb ik in Kenia niet gedaan tijdens onze
vakantie in augustus afgelopen jaar. Wel heb ik
heel wat matatu’s (busjes voor het openbaar personenvervoer) op de foto gezet. De vreemdste en
meest bijzondere exemplaren zitten hierbij. Wat

ook opvalt: de vele busjes met teksten waarin
God of Jezus wordt genoemd. Daar lopen we in
Nederland toch niet zo mee te koop. Hooguit een
visje (Ichtus-teken) op een auto. U ziet hieronder
twee voorbeelden van een matatu en een foto
van een vrachtwagen.

Hieronder: God please be my strength
(God wees alstublieft mijn kracht).
Geheel onder: Lord is my sheperd (de Heer is mijn
herder). Tja, wat kan er dan nog gebeuren?
Dit jongetje doet dan ook rustig een dutje.
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Jaarproject Hulp Ver Weg Dichterbij 2019

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

KerkBeeld

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

Sinds 2017 werken we met een jaarproject. We hopen hiermee meer betrokken

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

Foto’s: www.kerkinactie.nl

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

heid bij projecten te creëren. Ook dit jaar hebben we weer voor een project van

Verslag van de kleine kerkenraad van 22 januari

Focus

Kerk in Actie gekozen: ‘Handen en voeten geven’ aan boeren op Zuid Sumatra Indonesië.

Waar staan we begin 2019?
√ Advies van de werkgroep was in 2016 de
Zuiderkerk als meest geschikte kerk van de
toekomst aan te wijzen. Dit is later genuanceerd naar ‘heel geschikt als kerkgebouw op
dit moment’. De kerkenraad heeft besloten te
spreken over ‘focus’ in plaats van ‘de kerk van
de toekomst’ omdat op dit moment de tijd nog
niet rijp lijkt om definitief een kerk van de toekomst aan te wijzen.

bredevoort

Gerard Helmink opent de vergadering
met de overdenking ‘rimpels’
waarna hij voorgaat in gebed.
Zoals ook de vorige keer genoemd, streeft de
kerken
raad ernaar om duidelijkheid te geven
en een beslissing te nemen over de gebouwen.
Naast een zorgvuldige afweging is het, ook voor
de kerken
raad, een proces waar emoties bij
betrokken zijn. Gelukkig is hier ruimte voor en
openheid over de ‘mitsen en maren’.
In 2016 is, na diverse vergaderingen van de grote
kerkenraad en een gemeenteavond, besloten aan
te sluiten bij de drie adviezen uit het rapport van
de werkgroep Gebouwen, met in die fase de volgende kanttekeningen:
a. Handhaaf de Zuiderkerk als heel geschikte kerk
op dit moment (flexibel, multifunctioneel en
relatief lage kosten).
b. 
Onderzoek de mogelijkheden voor het overdragen van de Oude Helenakerk en Elim in een
of andere beheersvorm, zodanig dat mede
gebruik door de Protestantse Gemeente Aalten
in de toekomst gewaarborgd blijft.
c. Zoek een passende bestemming voor de Oosterkerk, rekening houdend met de reacties van
de gemeenteleden. Het voorstel tot verkoop
van de Oosterkerk zal te zijner tijd worden voorgelegd aan de grote kerkenraad.

√ Het onderzoeken van de mogelijkheden om
de Oude Helenakerk en Elim in een beheersvorm over te dragen heeft alle aandacht. Op
24 januari jl. is er voor de kleine kerkenraad
een presentatie geweest van het plan van de
groep ‘Vrienden van de Oude Helenakerk’ en
een presentatie van het plan van Hoogervest
architecten /kerkrentmeesters. Beide plannen
zullen door de kleine kerkenraad verder worden
besproken, waarna de kleine kerkenraad zich
zal beraden over de vervolgstappen hierin en
zal komen tot een voorgenomen besluit. Dit
besluit zal aan de gemeenteleden worden
gepresenteerd en ter goedkeuring aan de grote
kerkenraad worden voorgelegd.
√ De Oosterkerk staat te koop. Er zijn geen
recente ontwikkelingen hierin. Zolang de
Oosterkerk niet is verkocht, zullen er gewoon
kerkdiensten worden gehouden.

Om als boer te leven in Zuid Sumatra is niet
eenvoudig. Veel boeren zijn arm en conflicten
over land komen veel voor. Yabima leert boeren
om voor hun rechten op te komen en hoe ze zo
kunnen verbouwen dat hun land gezond blijft en
de opbrengst van de gewassen toeneemt.
Sommige boeren wonen op grond waar de overheid hen graag ziet vertrekken, zodat grote
bedrijven zich hier kunnen vestigen. Ze biedt
weinig publieke voorzieningen om zo de boeren te
ontmoedigen in de regio te blijven. Anderen zijn
arm, omdat hun grond te weinig oplevert.

Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van
Zuid Sumatra, helpt kleine boerengroepen: ze
biedt technische ondersteuning bij (ecologische)
landbouwmethodieken; ze helpt hen spaar- en
kredietgroepen op te zetten, zodat ze kunnen
investeren in nieuwe zaden of een karre
tje
waarop ze hun producten kunnen verkopen.
Daarnaast is Yabima begonnen met het opzetten
van activiteiten voor mensen met verschillende
religies en etnische achtergronden. Het aantal
conflicten in hun regio is de laatste jaren toegenomen en graag wil Yabima van hun grote

netwerk en goede naam gebruikmaken om een
tegenbeweging te starten: Zuid Sumatra is een
huis voor iedereen.
Zie ook: www.kerkinactie.nl/projecten/
rijstboeren-op-sumatra.
Op 3 februari vond de aftrap van het jaarproject
plaats. In 2019 wordt nog vier keer voor het jaarproject gecollecteerd. We bevelen deze collectes
van harte bij u aan.

We komen in een fase waarin er moet worden
geïnvesteerd in de gebouwen. Daarom is het
belangrijk, naast duidelijkheid, een besluit te
nemen. In het besluitvormingsproces wil de kerkenraad positief zijn en blijven en benadrukken
wat wél kan, in welke vorm dan ook.
Ds. Riemer Faber zal langer met ziekteverlof zijn dan vooraf werd ingeschat.
Er wordt daarom gewerkt aan een
oplossing om de werkzaamheden van
Riemer in deze periode op te vangen.
De diaconie heeft een informatieve
bijeenkomst gehad met Kerk in Actie.
Het blijkt dat het onder andere mogelijk is om de diaconale rondgang in het
teken te zetten van één of meerdere
projecten.
Wim Bulsink sluit de avond met een
gedicht van Sietze de Vries, waarna
Gerard iedereen bedankt voor de open
houding en de inbreng deze avond.
Annet Somsen

Veertigdagentijdkalender 2019
De jaarlijkse veertigdagentijdkalender
van de Protestantse Kerk is in een
nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse
Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of
gedicht brengen u steeds een stapje
dichter bij Pasen, feest van een nieuw
begin.
In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen,
feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert
ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen
maken en zijn liefde mogen delen met anderen.
De veertigdagentijdkalender 2019 daagt u uit tot
bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen.

´Een nieuw begin´ is de rode draad door alle
dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen
om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door af te zien van snoep, vlees of sociale
media.
De veertigdagentijd begint op woensdag 6 maart.
Er komt ook een speciaal thema van Kerk in Actie.
In het volgende nummer van KerkVenster zullen
we daar ruim aandacht aan besteden.
U kunt de veertigdagentijdkalender afhalen op
het kerkelijk bureau in Aalten of bestellen via de
webshop: kerkvensterwebshop.nl De kalender is
gratis en als u via de webshop bestelt, wordt de
kalender ook gratis thuisbezorgd (uitsluitend in
Aalten, Bredevoort en de buurtschappen).
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Kerkdiensten Aalten

Februari 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15
16
17

Jeremia 3:1-11
Jeremia 3:12-21
Jeremia 3:22-4:2

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

18
19
20
21

Jeremia 4:3-18
Jeremia 4:19-31
Jeremia 5:1-14
Jeremia 5:15-31

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

22
23
24

Psalm 137
Ester 8:3-17
Ester 9:1-15

Zaterdag 23 februari 2019
19.00 uur: dhr. Maarsingh

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

25
26
27
28

Ester 9:16-23
Ester 9:24-28
Ester 9:29-10:3
Psalm 94

Zaterdag 16 februari 2019
19.00 uur: dhr. De Graaf

Maart 2019
Vrijdag

1

Lucas 6:1-11

Ambthuis, Bredevoort

Ambthuis

Beth San

Zaterdag 23 februari 2019
19.00 uur: dhr. Fles

Stegemanhof
Zaterdag 16 februari 2019
19.00 uur: mevr. Wassink
Zaterdag 23 februari 2019
19.00 uur: ds. Zeldenrijk

Doopdiensten
Bij geboorte ontvangt de wijkpredikant of kerke
lijk 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.

St. Joriskerk op de Markt

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 17 februari 2019

Zondag 17 februari 2019

Zondag 17 februari 2019

Zondag 17 februari 2019

Zondag 24 februari 2019

Zondag 24 februari 2019

Zondag 24 februari 2019

19.00 uur: 	ds. A. van Voorst - LeF-dienst
m.m.v. koor Revelation
collecte: 		
KiA Noodhulp
uitgangscollecte: Jeugdwerk

10.00 uur: 	ds. M.A. Andela-Hofstede,
Aalten
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
		Liesbeth Mateman

10.00 uur: 	ds. F. van Keulen, Winterswijk Anders Dan Anders-dienst
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Annet Ligterink

Zondag 24 februari 2019

Dienst in de andere twee kerken

Dienst in de Oude Helenakerk

Dienst in de Oude Helenakerk

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk
19.00 uur:
ds. G. ter Maat, dialectdienst
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	ds. W.H. Everts, Regenboogdienst m.m.v. A-Company,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Bij de diensten Aalten

Regenboogdienst ‘het kruis van Christus’

Met vriendelijke groet!

Kinderen
Kinderoppas (0-4 jaar)
Aalten
Elke zondag in een van de kerkzalen (Oosterkerk en
Zuiderkerk) of Elim (Oude Helenakerk). De kinderen
worden tijdens de collecte weer opgehaald.
Bredevoort
Elke zondag in ’t Koppelhuis (t.o. St. Joriskerk)

Kindernevendienst (4-12 jaar)

Thema:

Elke zondagochtend zowel
in Aalten als in Bredevoort.

Met vriendelijke groet

Wanneer:

Zondag 17 februari - 19.00 uur

Waar:

Oude Helenakerk - Aalten

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

09.30 uur:
dhr. H. de Vries
collecte:		
KiA Noodhulp
uitgangscollecte: Kerk

voorganger: Ds. Anne van Voorst
muziek: Revelation uit Winterswijk
We volgen ons hart. We hebben het lef om anders te zijn, stappen te durven zetten
om op een creatieve en levendige manier een dienst te houden. Voor jong en oud!

Levendig en Flexibel
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Zondag 17 februari is er weer
een LeF-dienst. Dit keer in de
Oude Helenakerk om 19.00
uur met ds. Anne van Voorst.
Revelation uit Winterswijk zal
zorgen voor de muzikale aanvulling.
Het thema voor deze LeFdienst is ‘Met vriendelijke
groet!’ In deze dienst maken
we graag gebruik van het feit
dat 17 februari de ‘Internationale Doe Vriendelijk Dag’ is.
Het lijkt zo simpel om vriendelijk en aardig te zijn tegen een
ander. Maar is dit altijd even
gemakkelijk? Wees eerlijk: als
je haast hebt of geprikkeld
bent, is vriendelijk doen niet
altijd onze beste karaktereigenschap …
We willen je vragen om in deze
dienst een kleinigheidje mee
te nemen. Deze zamelen we in
tijdens de dienst, zodat deze
na de dienst als een omgekeerde collecte weer worden
doorgegeven!
We hebben er zin in en
bedanken je alvast vriendelijk
voor je komst!
de LeF-dienstcommissie

‘O, God nog an too!’
Op zondagaovond 24 februari is d’r ’s aovonds
um zeuven uur in de Oosterkerke een deenst in
’t Achterhooks. Joop Ormel bespölt het orgel
en Rudie te Kamp is d’r ok bi-j met de trompet.
Wieterop in ‘t ‘KerkVenster’ wördt ’t waarschienlijk
ok nog wal eneumd, maor ik wol d’r effen nog wat
deper op ingaon.

Op 24 februari mag ik voorgaan in een
Regenboogdienst. Dit keer werkt er geen
voorbereidingsgroep mee. Wel is er de
medewerking van A-Company onder leiding
van Johan Klein Nibbelink en de organist is
Gerard Wesselink.
Ik heb ervoor gekozen om in verband met de
komende veertigdagentijd met elkaar na te
denken over de betekenis van het kruis van
Christus. Zowel het kruis als de opstanding
van Christus behoren tot de kern van het
christelijk geloof. In de evangeliën vinden we
verschillende interpretaties van het kruis van
Christus.

Bijvoorbeeld in het Johannes evangelie onthult de dood van Christus aan het kruis de
diepte van Gods liefde voor ons. Met behulp
van een powerpoint-presentatie hoop ik iets
te laten zien van die verschillende interpretaties. Ook willen wij stilstaan bij de theologie
van de verzoening zoals die zich in de loop
van de kerkgeschiedenis ontwikkeld heeft.
Ik hoop dat deze dienst met de bestudering
van deze verschillende interpretaties van het
kruis van Christus ons zal helpen om bemoedigd te worden in wat tot de kern van het
christelijk geloof behoort.
Wim Everts

Dén aovond geet het umme: ‘O, God nog an too!’
Haost iederene van ow hef zo iets wal es uut-eropen. In
’t laeven kan een mense van alles teggenkommen en
metmaken. I’j könt ow de vuuste kapot slaon teggen de
mure en vleuken um wat ow of een ander ovverkommen
is. Zulke leu bun ik vrogger meer dan ens teggen-ekommen
in mien wark. En völle meer dan luustern heb ik op zo’n
moment neet edaon, maor ik begreppe naodentied, dat
ze dat genog vonnen: allene maor luust’ren. Naoderhand
praoten wi’j d’r wal es wieter ovver deur: ovver hoo zee
zich nao verloop van tied veulen, ovver hoo de leu um hun
hen ereageerd hebt, ovver God. Was Hee d’r wal of neet
bi-j? Wee de Biebel les, markt, dat ’t vrogger, duzenden
jaorn geleen, neet anders was. David, de dichter van Psalm
22, mos ‘t op ’n good moment ok effen kwiet: ‘Mien God,
mien God, waorumme laot I-j Mi-j zo stomp allene?’
Wi-j wilt ‘s naor David luustren en neet allene naor um.
‘t Schöt immers al weer aardig op naor de veertigdagentied, de tied waorin wi-j stille staot bi-j het lienn van Jezus,
onze Heer. An ’t kruus blik, dat hee maor al te good wis,
wat David God al ‘s veur de veute hef egooid. Hee deed
neet anders, ton ’t dree uur lang potduuster wodd’n um
Um hen an ‘t kruus: ‘Mien God, mien God, waorumme laot
I’j Mi’j zo stomp allene?’
Hoppelek zee ik ow zondagaovond 24 februari um zeuven
uur in ’t Oosten. En … i’j mögt andern uutneugen um met
ow met te gaon.
ds. Gerhard te Maot
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P A S T O R A AT
Wijk Lintelo

Wijk IJzerlo

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

Verjaardagen

Wijk Barlo-Dale

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

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

16 feb	mevr. D.E.Th. Veldboom-Bannink
Goudenregenplein 2, 7121 AR
17 feb	mevr. A.L.G. Breukelaar-Kolenbrander
Geurdenstraat 72, 7122 CG
17 feb	mevr. W.H. Rensink-Drenthel
Manschotplein 11, 7121 BL
18 feb	mevr. G.J. Helmink-te Lindert
Smitskamp 1/A, 7121 HM
20 feb	mevr. J.G. Bulsink-Lammers
Koeweide 66, 7121 EK
20 feb	mevr. B.A. te Hennepe-Wevers
Varsseveldsestraatweg 18, 7122 CC
20 feb	mevr. A.B.H. Smit-Bode
Bredevoortsestraatweg 76/1, 7121 BK
21 feb	dhr. H. Tolkamp
Smitskamp 73, 7121 HM
22 feb	dhr. G. Lourens
Berkenhovestraat 42, 7122 ZZ
22 feb	mevr. H.B. Ligterink-Stronks
Hoge Veld 111, 7122 ZP
22 feb	mevr. A.W. Harbers-Blekkink
De Hoven 23, 7122 BJ
23 feb	mevr. H.W. Essink-Lankhof
Nassaustraat 10, 7121 DG
23 feb	dhr. D.H. Obbink
Slaadijk 14, 7121 KD
23 feb	dhr. J. Duenk
Varsseveldsestraatweg 16, 7122 CC
23 feb	mevr. T. Doornink-te Winkel
Emmastraat 2/A, 7121 CE
23 feb	mevr. R. Kämink-Driessen
Möllenes 16, 7122 KK
24 feb	mevr. G. Wagenvoort-Nijland
Ludgerstraat 19/06, 7121 EG
24 feb	dhr. A.J. Klein Wolterink
Kriegerdijk 13, 7121 KE
27 feb	mevr. T.I. Smilda-van der Horst
Ludgerstraat 59, 7121 EH
27 feb	mevr. G.H. Winkelhorst
Meidoornstraat 21, 7121 AV
27 feb	mevr. H.J. Somsen-Luiten
Varsseveldsestraatweg 103/A, 7122 NS
28 feb	mevr. R. Swijtink-Moedt
Lievelderweg 22,
7131 MC Lichtenvoorde
28 feb	mevr. J.P. van Driel-de Neef
Hoge Veld 85, 7122 ZN
28 feb	mevr. G.H. Bussink-Hengeveld
De Hoven 6, 7122 BJ
28 feb	mevr. D.C. te Kloeze-Luiten
Tubantenstraat 56, 7122 CS
1 mrt	dhr. H. Neerhof
Manschotplein 48, 7121 BM

ds. Wilma
Onderwaater

bredevoort

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

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

Zieken
Opgenomen in het SKB:
dhr. F.E. de Witte, Herenstraat 1c.

Verhuizing
Dhr. en mevr. Westerveld-Veerbeek, Welinkweg
11, zijn verhuisd. Ze hebben een appartement
gekregen in Beth San. We hopen dat u zich hier
snel thuis zult kunnen voelen.
Met vriendelijke groet,

Lied aan de Bron
Jij, oorsprong van duizend dingen,
aarde en hemelgewelf,
bron van waaruit wij ontvingen
jou, de grond in onszelf.
Zingende schep jij de aarde,
licht, van jouw ogen de glans,
glinstert in al wat jij baarde –
maakt al wat is tot een dans.
Wenende vul jij de beken,
water draag jij naar de zee.
Mensen, als vliezen gaan breken,
geven hun pijn met jou mee.
Lachende stuur jij de stormen
en met jouw glimlach de bries,
Vast staat dat ik al mijn vormen
straks aan die wind weer verlies.
Dromende maak jij de mensen,
mij en mijn maat, jou gelijk.
Niets hebben wij ons te wensen –
zwervers, de koning te rijk.

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken
voor alle bloemen, kaarten, bezoeken en telefoontjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf
in het SKB, het MST Enschede en in Pronsweide.
Dat heb ik enorm gewaardeerd.
Sini Kirkskothen-Vreeman
Damstraat 37, 7121 AX Aalten

Zingende schep jij de aarde,
licht, van jouw ogen de glans,
glinstert in al wat jij baarde –
maakt al wat is tot een dans.

Netty Hengeveld

Op het moment dat ik dit schrijf lopen jongeren in
Den Haag een zogenaamde klimaatmars. Klimaat
spijbelaars worden ze genoemd. Onterecht, want
juist zij nemen hun verantwoordelijkheid. Ze
vragen politieke aandacht voor onze prachtige
schepping waarin zovelen iets van troost en van
het wonder mogen ervaren. Hein Stufkens schreef
het prachtige loflied: Lied aan de Bron.

Geboren
Op 23 januari is Lisa Elisabeth Gerrigje (Lisa)
geboren, dochter van Martijn en Wendy Heusink
veld, Gendringseweg 28M. Van harte gefeliciteerd!
Tijdens de kinderdienst van afgelopen 7 oktober
in Lintelo is geopperd dat alle aanwezigen een
geboortekaartje zouden krijgen. Helaas hadden
Martijn en Wendy niet van iedereen het adres.

Verhuisd

Zieken

In buurt 9A is Jannie Brethouwer-Bosman, Barloseweg 9A, gestopt als bezoekmedewerker. Bedankt
Jannie voor dit werk dat je zoveel jaren hebt willen
doen. Haar gedeelte zal voorlopig worden waar
genomen door Janny van Ek-Timmerman, Adm. de
Ruyterstraat 108. Fijn dat je dit wil doen!
Hartelijke groet,

Dhr. Mengerink en zijn levenspartner mevr.
Meijsen, Knibbelweide 20, maken een moeilijke tijd door. Beiden zijn onlangs opgenomen
geweest in verschillende ziekenhuizen. Ook
anderen in de wijk Barlo hebben veel zorgen om
hun gezondheid. We wensen allen veel kracht en
troost toe.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

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

ds. Riemer Faber

ds. Wim Everts

Hendrik Jan Zeldenrijk

Overleden

Op 26 januari is overleden mevr. Ida ter Horstde Jong, Ludgerstraat 4d. Zij is overleden in de
leeftijd van 74 jaar. Ze laat echtgenoot, kinderen
en kleinkinderen na. Het in memoriam door
ds. Wim Everts staat elders in dit KerkVenster. We
wensen haar man Jan, kinderen en kleinkinderen
Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis.

Op 6 februari is na een dappere strijd, omringd
door allen die haar lief waren, overleden Anneke
ter Haar-van der Kooi, de Hare 140, in de leeftijd
van 70 jaar. Ze was voor haar man en kinderen
een lieve vrouw en een zorgzame moeder en
schoonmoeder. We wensen haar nabestaanden
Gods nabijheid toe, dat zij de kracht mogen
vinden om het verlies te dragen.

Zieken
Dhr. B. Wassink, Huisstededijk 8, mocht (op
moment van schrijven 7 februari) vanuit Enschede
weer naar huis.
Niet met name genoemd, maar ook thuis zijn een
aantal ernstig zieken en mensen die in spanning
wachten op uitslagen of een oproep om geholpen
te worden.
Wij leven mee met onze zieken. Wij wensen hen
alle goeds toe, dat zij zich gedragen weten door
familie, buren, vrienden en Gods nabijheid mogen
voelen.

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

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

Zieken
In de wijk Lintelo zijn verschillende mensen in
afwachting van een operatie. Anderen hebben
er pas een achter de rug. Met u allen wordt
meegeleefd.

Overleden
Op 4 februari overleed Johanna Willemina
Lammers-ter Vrugt, Varsseveldsestraatweg 9c.
Op 11 februari namen we afscheid van haar in
aula Berkenhove. Jo mocht 92 jaar worden. In het
eerstvolgende KerkVenster krijgt u haar in memoriam te lezen.
Een hartelijke groet van
Netty Hengeveld

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

Overleden

Contact

Wisseling bezoekmedewerker

Hein Stufkens

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

Op 26 januari is overleden Siny Testerink-ter Maat,
verpleeghuis Pronsweide, voorheen Piet Heinstraat 24, in de leeftijd van 85 jaar. Wij wensen
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods
nabijheid toe in hun gemis en verdriet.

Han Rutgers, Beunkdijk 15, is verhuisd naar een
groepswoning van het Hoge Veld, Frankenstraat
87-6. Wij wensen Han en Willy veel sterkte bij
deze grote verandering in hun leven.

Ademend geef jij het leven,
eeuwig en nu, in één tel.
Alles wat jij hebt te geven
ademt in iedere cel.

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

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

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

Overleden

ds. Wilma Onderwaater

Hartelijk dank!

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

Wijk Haart-Heurne

Afscheid bezoekmedewerker
Riek Heusinkveld-Sligman, de Hare 6, heeft aangegeven te willen stoppen als bezoekmedewerker
in sectie 7-F. We willen haar van harte bedanken
voor al die tijd waarin zij namens onze kerkelijke
gemeente mensen bezocht heeft.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Jongerenpredikant
ds. Folkert de Jong
Ludgerstraat 66,
tel. 0543-450600
folkert.j.de.jong@gmail.com
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In memoriam
Ida Arentje
ter Horst-de Jong
~ Ida ~
geboren
2 oktober 1944
overleden
26 januari 2019
Ida is geboren in Alphen aan de Rijn. Ze was de
jongste in een gezin van drie kinderen. Later verhuisde het gezin naar Den Haag. Daar heeft Ida
haar schooltijd afgemaakt. Vlak daarna verhuisde
het gezin naar Aalten. Haar vader kreeg hier werk
als directeur van de Marke, de sociale werkplaats.
Zij leerde Jan ter Horst kennen via het koor
de Aladna’s, waar zij beiden op zaten. Op
24 november 1965 zijn ze in het huwelijk
getreden. Samen begonnen ze in Deventer een
winkel in levensmiddelen. In Deventer zijn ook de
beide kinderen geboren: Willeke en André. Daar
waren ze heel gelukkig mee.
Toen zij met de winkel gestopt waren, zijn ze
weer naar Aalten verhuisd. Hier hadden ze ook
hun contacten en hun familie. Eerst hebben ze
een paar jaar gewoond op Saturnus en daarna
op ‘t Lage Veld. Ida was heel creatief. Ze mocht
graag borduren en naaien, kleding voor de kinderen maken.
Als de kinderen vakantie hadden van school ging
ze altijd met hen knutselen. Ze vond het fijn om

met de kinderen allerlei dingen te doen. Ze kon
ook genieten van het samen op vakantie gaan.
Wat waren ze blij en dankbaar dat zij oma en opa
werden van drie kleinkinderen. De kleinkinderen
kwamen regelmatig logeren op ‘t Lage Veld. Alles
werd dan overhoop gehaald. Maar bij Ida kon dat
allemaal. In Beth San deed Ida vrijwilligerswerk.
Ze hielp mee met de bibliotheek. Dat werk lag
haar goed.
Ida heeft veel problemen gekend met haar
gezondheid. Ze heeft borstkanker gehad en zo’n
tien jaar geleden werd bij haar de ziekte van
Parkinson geconstateerd. Zij zijn verhuisd naar
de Ludgerstraat omdat ze daar alles gelijkvloers
hadden.
Anderhalf jaar geleden kreeg ze een hersenbloeding. Ze moest twee operaties ondergaan. Boven
verwachting herstelde zij daarvan. Na een ontsteking aan haar evenwichtsorgaan werd bij haar
kanker geconstateerd. Het kwam allemaal zo kort
achter elkaar. Voor haar en haar gezin is het een
moeilijke tijd geweest.
Toch waren er ook voor haar momenten die
heel kostbaar waren. Dat Jan haar in die tijd
van haar ziekte zo heeft bijgestaan en met alle
liefde verzorgd heeft, daarvoor was ze heel dankbaar. Ze wilde geen afscheid nemen, want, zo
zei ze, we zullen elkaar weerzien. In dat geloof
en vertrouwen is zij overleden. In dankbaarheid
gedenken wij haar.
ds. Wim Everts

Oecumenische viering
In de week van 20 tot en met
27 januari was er weer de jaarlijkse
gebedsweek. Op 27 januari hebben
de r-k gelovigen met de Aaltense
protestantse gelovigen een oecu
menische dienst gevierd in de
r-k St. Helenakerk aan de Dijkstraat.
Het thema in de viering was: ‘Recht voor ogen’.
Het materiaal voor de Week van Gebed is dit keer
voorbereid door kerken in Indonesië. Dit thema
staat in het teken van het zoeken naar recht
als basis voor eenheid. In Indonesië ervaren de
kerken hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid.
Soms kijken we liever weg van onrecht. Het is
oncomfortabel om geconfronteerd te worden met
datgene wat er niet klopt in de wereld.
In het welkom en de overweging klonken woorden
als: Onze roeping is het recht te zoeken en de
rechtvaardigheid van het leven te bevorderen.
Op de vraag: wie is welkom op het feest van God,
wie hoort erbij, was het antwoord: Iedereen mag
hieraan meedoen, op dit feest hoeft niemand aan
de kant te blijven. Het feest van God is om verbondenheid te vieren en iedereen mag er zijn.
Dat wij dit feest keer op keer met elkaar mogen
vieren.

Een goed bezochte viering met onze Aaltense
medechristenen, waarin we gezamenlijk gebeden
hebben om het onrecht en verdeeldheid in deze
wereld tegen te gaan.
In deze viering gingen pastor Droste en ds.
Zeldenrijk voor, m.m.v. Gerda van Netten-de Jong.
Na afloop was er gelegenheid een petitie van

Tot weerziens
Een afscheid bij jou, altijd tot ziens.
De volgende keer zullen we elkaar weer zien,
wanneer en op welke plaats nog onbekend.
Bij elk vertrek: ‘tot weerziens!’

In de vorige twee artikelen heb ik een

Een ziekte trof je leven, terminaal.
De ontmoetingen steeds zeldzamer,
steeds korter en zwakker in kracht.
Maar bij elk vertrek: ‘tot weerziens!’

de ontwikkeling van de liturgie. In dit

Door je groot geloof in de Hemelse Vader
keek jij verder dan de grenzen van dit leven.
Je wist dat in de Hemelse Gewesten,
wij elkaar daar weer zullen zien.

orgel (en niet een ander instrument)?

Te zwak om nog verder te leven.
Zo definitief, dit laatste afscheid met jou.
Leken de woorden zo vol hoop,
bij jouw laatste vertrek: tot ‘weerziens!’
Joanne Brinkman
Bron: www.gedichtensite.nl

Tekst: Mia Bijen - Foto: Frans Stoltenborg
Amnesty International te ondertekenen tegen
onderdrukking van mensen in Wit-Rusland en
Burundi. Met een gezellig samenzijn met koffie/
thee en napraten, waarvan veelvuldig gebruik
gemaakt werd, is het oecumenisch vieren deze
zondag afgesloten.

paar maatschappelijke achtergronden
gegeven bij de huidige kerkmuziek.
Ook heb ik een en ander verteld over
artikel wil ik graag iets zeggen over de
rol van het orgel in onze kerkdiensten.
Waarom staat in heel veel kerken een
En waarom is dit aan het veranderen?
De eerste instrumenten die een beetje op een
orgel leken, vinden we bij de oude Grieken. Het
was een rij pijpen die op een kastje stond. Met
een blaasbalg zorgde men ervoor dat er lucht in
dit kastje werd geblazen. Tussen de afzonderlijke
pijpen en het kastje was een aan- en uitschakelaar, zodat niet alle pijpen gingen klinken, maar
alleen degene die op ‘aan’ stond. Dit instrument
had niets met een kerk van doen, maar stond in
de theaters en op de slagvelden (!). Ook is bekend
dat verschillende vorsten zo’n instrument cadeau
deden aan een andere vorst.
In de loop van de middeleeuwen ontwikkelde
men dit instrument tot het orgel, zoals wij dat
kennen. De aan- en uitschakelaars werden onze
klavieren (die niet alleen onderdeel zijn van
een orgel, maar ook van de piano, keyboard en
synthesizer), de rij pijpen werd groter, er kwamen
veel meer rijen pijpen die je ook afzonderlijk kunt
gebruiken. Zo was rond 1500 een instrument
ontstaan waarmee één speler meerstemmig kon
spelen. Hij kon met één instrument de (soms
enorme) kerkruimte vullen met geluid. Een ideaal
instrument voor een kerk.
Toen in de 16e eeuw veel Nederlandse kerken
overgingen tot het protestantisme, kreeg de
gemeente een aandeel in de dienst door middel
van het samen zingen van de pas gecomponeerde psalmen. Calvijn was tegen het gebruik
van muziekinstrumenten in een kerkdienst, dus
ook tegen het gebruik van de orgels. Ook de
Synode van Dordrecht heeft zich uitgesproken
tegen het gebruik van het orgel. Hoe moest men
dan die nieuwe psalmmelodieën leren?
Op veel plaatsen leerde de schoolmeester de
psalmen aan de kinderen in de klas. Deze kinderen konden dan in de dienst een koor vormen,
en zo de gemeente de melodie aanleren.
Maar vaak kwam daar erg weinig van terecht. Al
gauw ging men toch weer het orgel gebruiken.
Ditmaal niet voor de muziek in de roomse kerk
van voorheen, maar voor het begeleiden van
de protes
tantse samenzang. Dit gebruik van
het orgel werd door de kerkleiding oogluikend
toegestaan.
Het orgel is een zeer geschikt instrument voor het
begeleiden, omdat het allerlei klankkleuren (registers) tot zijn beschikking heeft. Je kunt met een
luid register een melodie duidelijk laten horen.
Met lage registers kun je een bas spelen, om zo
de samenzang te ondersteunen. Met zachtere

registers kun je de bijpassende akkoorden spelen.
En hiervoor hoef je niet een heel orkest in te
huren. Dit kan één persoon doen. Er was tot voor
kort geen enkel ander instrument waarmee je dit
kon doen.
Op deze manier is het orgel een echt ‘kerkinstrument’ geworden. De keerzijde hiervan is, dat de
ontwikkeling in de muziek van vooral de laatste
vijftig jaar, die veelal buiten de kerk plaatsvond,
voor een groot deel aan het orgel, en ook aan veel
van zijn bespelers, is voorbijgegaan. Daarbij komt
dat het met de moderne geluidstechniek mogelijk
is geworden voor een piano, gitaar of band, om
wel de kerkruimte te vullen, en om een zingende
gemeente te begeleiden. Hiermee zijn er dus
alternatieven gekomen voor het (in de beleving
van velen) ouderwetse orgel.
Heeft hiermee het orgel zijn langste tijd gehad?
Dat geloof ik niet. Het blijft een prachtig instrument voor de kerkmuziek (en trouwens ook voor
veel andere muziek). Er is natuurlijk wel een en
ander veranderd, want het ‘alleenrecht’ van het
orgel is op veel plaatsen verdwenen. Maar voor
een heleboel liederen is begeleiding van een orgel
bijzonder plezierig. En ook is samenspel en afwisseling tussen band en orgel zeer wel mogelijk.
Dit levert een mooie veelkleurigheid in onze kerk
diensten op.

Eine kleine
Nachtmusik

Wordt vervolgd.

Wees welkom!
Harry van Wijk

Op zaterdag 16 februari
speelt organist Harry
van Wijk een sfeervol
programma in een al
even sfeervolle Oude
Helenakerk. Voor deze donkere winteravond is
een programma samengesteld rond het thema
‘Licht en donker’.
Koraalvoorspelen uit de Duitse barok en de
Engelse romantiek, zoals het bekende ‘Wachet
auf’ van J.S. Bach en ‘Blijf mij nabij wanneer
het duister daalt’ van H. Parry, met als afsluiting
voor de pauze twee delen uit de 4e Symfonie
van C.M. Widor. Na de pauze staat Mozart’s
‘Eine kleine Nachtmusik’ op het programma.
De kerk zal sfeervol verlicht zijn, en in de pauze
wordt een drankje geschonken in gebouw Elim.
Zaterdag 16 februari 2019 - 19:30-21:30 uur
Oude Helenakerk - Toegang € 10,00
(inclusief drankje) - www.orgelsinaalten.nl
Facebook: Muziek in de Oude Helena - Aalten

14Stichting Restauratiefonds

Verenigingen

’t Praothuusken

Restauratiefonds brengt een unieke film
op Bevrijdingsdag van Aalten

Mirrewinter op het platteland The Movie
De film gaat over een boerenfamilie op een afgelegen boerderij in Markelo
in het laatste oorlogsjaar, winter 1944. De voertaal is het plaatselijk
dialect en wordt Nederlands ondertiteld.

140 mensen uit de regio spelen mee
in deze dialectfilm
‘Fantastisch om te zien waar we met zijn allen toe
in staat zijn, noaberschap puur’, aldus producent/
schrijver Oplaat.
Na de audities werd door vele vrijwilligers een
oude leegstaande boerderij aan de Brikkenweg in
Markelo omgebouwd tot een set. Een kleding- en
schminkcommissie zorgde voor tot in de puntjes
kloppende kleding.
Een re-enactmentgroep van ‘Duitsers’ maakte de
opnames soms angstaanjagend echt. De opnames
hebben 5 maanden geduurd en op 6 juni (D-day)
2018 is de film in Markelo in première gegaan.
Een trailer van de film is te zien op de website
van KerkVenster of via de URL:
www.youtube.com/watch?v=sGL5b26kU8k

Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur in de
zaal van de Zuiderkerk.
Woensdagmiddag 20 februari komt dhr. T.
Stoltenborg met ons de gängeskesroute ‘lopen’.
Fijn is het dat we dat vanuit de zaal, zittend op
onze stoel kunnen doen. Hij heeft namelijk een
presentatie gemaakt die we op het grote scherm
voor in de zaal kunnen volgen. De gängeskesroute
laat verschillende mooie plekjes en gebouwen
van Aalten zien.
Op 27 februari is er weer tijd om samen een spel
te doen.
U bent van harte welkom op onze gezellige middagen. Voor vervoer kunt u Dien Scholten bellen,
tel. 0543-476042
Namens de werkgroep van ’t Praothuusken,
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

Op de bevrijdingsdag van Aalten, zaterdag 30
maart a.s. wordt bovenstaande film in gebouw
Elim vertoond ten bate van het Restauratiefonds.
Het is een indringende film die dan wel in M
 arkelo
is opgenomen, maar zomaar in Aalten had
kunnen spelen.
Vader Hennek is een ontevreden brompot, die
moeite heeft met zijn levenslot, het geloof, de
oorlog en zijn gehandicapte zoon Gètje. Hennek
maakt de grootste ontwikkeling door in dit verhaal;
hij is in zijn hart eigenlijk heus geen kwaaie pier,
maar zijn frustratie over de loop der dingen zit hem
vaak in de weg.
Maar Hennek bewondert stilletjes zijn vrouw Marie,
die vol liefde is voor iedereen, de boel altijd maar
weer sust, dóórzet, met een onwankelbaar geloof in
de hemel en in de goede afloop der dingen. Marie
herinnert hem aan zijn moeder, aan de dagen toen
de wereld nog in orde was. ‘Ieder kaarsje wordt
toch gezien’ is Marie’s lijfspreuk.
Dat slaat met name op Gètje, 13 jaar, met een verstandelijke beperking en daardoor het verstand van

een 6-jarige. Gètje is een goedlachse jongen, die
wel lijdt onder het feit dat zijn vader hem telkens
afwijst. De oudste dochter van het gezin is Geerke,
18 jaar, en in het geheim verliefd op Herman
Graadsboer, zoon van een rijke NSB-boer uit Markelo. Verder zijn er nog Wim (16) en Jantine (15).
In de laatste oorlogswinter is er op een zondag een
razzia in Markelo. De Joodse familie Levi - vader,
moeder en dochter Sarah - wordt bij het verlaten
van de kerk opgepakt.
Ook dominee Scheutink wordt gearresteerd: hij
wilde hen helpen ontvluchten. Ze worden afgevoerd per arrestantenwagen. Na dit incident blijkt
Gètje opeens verdwenen. De familie haalt vader
Hennek (die nooit meegaat naar de kerk) en ongerust zoeken ze samen de omgeving af.

Lezing Hugo Borst
De bijeenkomst in de Oude St. Helena
kerk, waar Hugo Borst een lezing
gaf over de ziekte Alzheimer,
was een groot succes.
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Binnen twee dagen was de avond volgeboekt,
ruim 600 personen hebben de avond bezocht.
Hugo vertelde over de jeugd van zijn moeder en
over haar latere ziekte dementie.
Hij vertelde ook over de medebewoners en de verzorging van het tehuis waar zijn moeder verbleef.
Ondanks de ernst van de ziekte bracht Hugo zijn
verhaal met humor.
In de pauze en na afloop kon men in de kerk zijn
boeken kopen en laten signeren. Hier werd ruimschoots gebruik van gemaakt.
Na de pauze konden er vragen worden gesteld.
Een geslaagde avond, gezien de reacties van de
aanwezigen.
Opbrengst vrije gift € 1.364,40 waarvan € 682,20
voor Alzheimer Nederland en € 682,20 voor de
SRF.

Duur
De speeltijd van de film is 1 uur en 44 minuten.

Dialect
De film zal grotendeels gespeeld worden in het
‘Maarkels Dialect’ op een enkele rol in ABN en
Canadese en Duitse soldaten na. De film zal
worden ondertiteld in het Nederlands.

Kaartverkoop
De avond begint om 19.45 uur en de toegangsprijs is € 7,50 per persoon. De kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij: Meneer Kees en Messink
en Prinsen. Telefonisch kunt u kaarten bestellen
bij Dinie Veneberg tel. 0543-471203 of bij Ina
van der Put, tel. 0543-476171.

Opbrengst consumpties € 568,00 waarvan
€ 142,00 voor de PGA en € 426,00 voor de SRF.
Onkosten SRF ca. € 125,00. Deze avond kwam tot
stand in samenwerking met de Gemeente Aalten,
Alzheimer Ned. afd. Oost-Gld., PGA en SRF.
Harm Veldhuis

COLOFON

Bijeenkomst van de KBO
en PCOB Aalten/Bredevoort

KerkVenster is het nieuwsblad van

De eerstvolgende gezamenlijke bijeenkomst van
de PCOB en KBO is op donderdag 21 februari
van 14.30 uur tot ± 16.30 uur in de brandweer
kazerne, Tramstraat 1 in Aalten.
Wij zullen daar te gast zijn. De heer Hoftijzer zal
ons vertellen over de geschiedenis van het Aaltense brandweerkorps aan de hand van allerlei
foto´s/dia’s. Verder vertelt hij hoe de brandweergroep nu werkt en zullen we een rondleiding (voor
wie dat wil/kan) door de kazerne en langs een
paar auto´s krijgen. Een belangrijk onderdeel van
zijn presentatie zal ook de brandveiligheid van uw
huis zijn.
Wie de heer Hoftijzer enigszins kent, weet dat
ons een leuke en vooral interessante middag te
wachten staat. Iedereen is van harte welkom, ook
zien wij graag gasten.

KerkVenster wil een open raam zijn,

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.

Logo

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

Uitgever

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

Redactie

Spiritualiteit en
het Enneagram
Een middag onder leiding van Hans en
Helma van Loon op zaterdag 23 februari 2019,
van 14.00 - 16.30 uur in de Slangenburgse kerk,
IJzevoordseweg 35, Doetinchem.
Bijdrage € 10,00. Opgave bij Helma van Loon via
wmvanloonkuiper@hetnet.nl of tel. 0315-237788

DIALECTDIENST
Oosterkerke
ZONDAG 24 FEBRUARI

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

Anvang 19.00 uur
VEURGANGER:
ds. Gerhard te Maot
THEMA:
O, God nog an too!
m.m.v. organist en
trompettist

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Financiën

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

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers.
Hoofd van de distributiecommissie is Ad Doornink,
tel. 0543-723360, e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met k lachten over de bezorging
en voor het aanvragen van extra nummers.
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
1 maart 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 20 februari 2019 voor
22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 18 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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Jongerenw
erker
Heidi Ebbe
rs
tel. 06 48
6 23 833
jeugdwer
kaalten@
kerkvenst
er.nl

It’s4u2 is de naam voor de tienerkerk van de
Protestantse Gemeente Aalten. It’s4u2 is voor
jongeren van 12 tot ongeveer 16 jaar. Eén keer
in de zes weken komen we op zondagochtend
om 10.00 uur in de jongerenruimte (Keldertje
van Elim) bij elkaar. In deze bijeenkomsten staat
centraal: Ontmoeting, bezinning en gezelligheid.
Kernwoorden zijn: respect, openheid, elkaar op
weg helpen.
Uitgangspunten zijn: aansprekende thema’s,
inspirerende werkvormen, eigen inbreng.
Je kunt naar It’s4u2 komen zoals je bent.

Komende bijeenkomsten van It’s4U2
• 17 februari
• 24 maart
• 28 april
• 2 juni
Tot ziens in het Keldertje van Elim!
Anouk, Gerrit Jan, Heidi

Bron: Alef, het bijbelblad
voor jou!

