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Een nieuw begin

Overdenking

Bewaar
wat licht geeft

Bron: Woord & Weg, uitgave PKN
Foto’s: Chantal Spieard, www.kerkinactie.nl

Op 6 maart begint de veertigdagentijd, een
periode van toeleven naar Pasen. In allerlei
aspecten van het kerkelijk leven is de veertig
dagentijd herkenbaar. In de kerkdiensten
is de kleur paars. De lezingen voor de ere
diensten, de kindernevendiensten, de collec
tes in de diensten, alles staat in het teken
van deze tijd van inkeer en bezinning, van
toeleven naar. Voor thuis is er een veertig
dagentijdkalender beschikbaar, waarin voor
elke dag teksten staan ter bezinning.
Het landelijke thema van veertigdagentijd
is ‘Een nieuw begin’. Ook de voorpagina
van KerkVenster en de meditatie spelen
hierop in. Tegelijkertijd organiseert Kerk in
Actie in deze periode ook een veertigdagen
campagne, waar kerken en gelovigen stil
staan bij de nood van de wereld, bij mensen
voor wie een nieuw begin zo moeilijk is,
omdat hun huis is verwoest door terroristen,
omdat er honger is of oorlog. Ook de diaco
nieën van Aalten en Bredevoort sluiten zich
aan bij de hulp aan deze mensen. Wel soms
met een eigen keuze of thema, waarover u
door hen ongetwijfeld verder geïnformeerd
zult worden.
KerkVenster geeft over het landelijke thema
hieronder meer informatie, door een artikel
te plaatsen dat eerder in het blad van de
PKN verschenen is (Woord&Weg, februari
nummer). Zo bent u op de hoogte van wat er
landelijk en plaatselijk speelt in deze veertig
dagentijd. En de oproep om mee te doen
geldt natuurlijk in bijzondere mate voor de
projecten waar de diaconieën van Aalten en
Bredevoort zich voor inzetten.

redactie KerkVenster

door ds. Marieke Andela-Hofstede

Een nieuw begin

Een verhaal dat me al vaak heeft ontroerd is de
kleine geschiedenis van Maria die Jezus zalft
met kostbare nardusolie. Haar hele kruikje giet
ze leeg. De radicaliteit van haar daad treft me
telkens weer. Waarschijnlijk had ze dit kruikje
met olie al heel lang bewaard, maar opeens
weet ze het: niemand is het meer waard dan
Jezus!
Het verhaal speelt enkele dagen voor zijn
gevangenneming. De sfeer is al grimmig. Ver
raad en verloochening liggen op de loer. Maar
dit lieve gebaar van Maria doet Jezus goed.
Midden in al het donker wordt het voor hem
éven licht. En, zo staat er, ‘de geur van de olie
trok door het hele huis’ (Johannes 12: 3b).

Een actiegerichte campagne in de veertigdagen
tijd, past dat eigenlijk wel? ‘Ja, dat past zeker’,
reageert Kerk in Actie-consulent Elise Kant. ‘Juist
in deze periode willen we stilstaan bij het feit dat
we niet alleen op de wereld zijn, maar dat we ver
bonden zijn met kerken wereldwijd. In de veertig
dagentijdkalender (zie kader) komt dat heel mooi
naar voren: bij zes dagen staat een bezinnende
tekst; op zondag staat vervolgens een project
centraal. De combinatie van bezinning en aanpak
maakt de campagne bijzonder.’
Het gaat in de campagne niet alleen om het stil
staan bij de nood in de wereld, vervolgt Elise Kant.
‘Het gaat juist ook om de mogelijkheid daar iets
aan te doen. Als diaconie of gemeentelid voel je
je soms machteloos vanwege al het leed in de
wereld, maar je kunt echt iets betekenen. Het
maakt uit wat je doet, al voelt het nog zo klein.’
De projecten die centraal staan, hebben een over
eenkomst: ze hebben als doel mensen een nieuw
begin te bieden, van ex-gedetineerden in Neder
land tot kindslaven in India. ‘Ellendige situaties
waarin mensen begonnen zijn om er verande
ring in te brengen. Zelf vertel ik vaak over het
project voor weeskinderen in Rwanda (zie foto’s
hiernaast).

Zo doet u mee
Er zijn verschillende campagnematerialen bij de
veertigdagentijd te bestellen, zoals een maga
zine, een liturgiegids en een campagneposter.
Ook kunnen gemeenten collectefolders bestellen,
en zijn er powerpointpresentaties en kerkblad
berichten beschikbaar.
Het is een campagne voor de hele gemeente,
benadrukt Elise Kant. ‘De predikant kan gebruik

De directeur van dat project heeft de genocide
van 25 jaar geleden overleefd, en is toen kinderen
die wees waren geworden onder gaan brengen
in pleeggezinnen. Een nieuw begin voor die kin
deren, maar ook voor haarzelf nadat ze haar
ouders, broers en zussen was verloren. Inmiddels
ondersteunt haar organisatie 1500 kinderen.’
Tekst: Jedidja Harthoorn

maken van de gebeden, liedsuggesties en
gedichten uit de liturgiegids. Voor de kinderen
zijn er spaardoosjes en verhalen van de duif
Rainbow.’
Gemeenten kunnen ook hun eigen creativiteit op
de campagne loslaten. ‘Ik heb meegemaakt dat
een gemeente een project over jong en oud kop
pelde aan een leeftijdscollecte. Mensen kregen
een envelopje en werden aangemoedigd hun
leeftijd te geven in geld, naar eigen keuze in
centen, in 10 centen, of in euro’s. Dat riep veel
enthousiasme op: er werd drie keer zo veel geld
gegeven als normaal.’ Bovendien zijn er landelijke
initiatieven om bij aan te haken. Een vastenactie,
een paasgroetenactie en de paas-challenge voor
jongeren. ‘Kijk vooral op de website van Kerk in
Actie om inspiratie op te doen!’

Zie ook:
project Hulp Ver Weg Dichterbij, pag.6.

Nuance
Dit jaar vast ik in de
veertigdagentijd. Niet
extreem, maar ik probeer gematigder te leven.
Even afzien van gewoonten als alcohol en andere
extraatjes, om me te concentreren op wat ik echt
nodig heb en het geld dat ik uitspaar te geven
aan de veertigdagentijdcampagne van Kerk in
Actie.
Dit jaar heb ik me voorgenomen om geen gebruik
te maken van social media en dat is een opgave.
Want ik ben er dol op. Facebook, Twitter, ik volg
de berichten nauwgezet en post graag mijn eigen

Ontwerp voorpagina Ben Lammers

dingen. Maar de afgelopen maanden merkte ik
dat social media ook hun kwalijke kanten hebben.
Ongegeneerd gooiden mensen hun gevoelens
en meningen op het internet. Ik kon er soms
best inkomen; als je je bij een bepaalde kwestie
emotioneel betrokken voelt. Maar toch, ik miste
de nuance. Daarbij kon ik me niet altijd in discus
sies mengen, mijn rol als preses vroeg erom enige
afstand te bewaren. Dat betekende soms mijn
tong afbijten en mijn geschreven post toch maar
niet plaatsen.
Om met elkaar te kunnen samenleven is nuance
nodig. Ook in de kerk. Hoe onverteerbaar dingen
soms ook zijn, het is nodig begrip op te brengen
voor de positie van de ander. Om samen kerk
te blijven. Ik bid, met Paulus in de Filippenzen

brief, dat mijn, onze liefde mag blijven groeien
in inzicht en fijnzinnigheid om te kunnen onder
scheiden waar het op aankomt (Fil. 1: 9,10).
Ondertussen zal de komende vastenperiode zwaar
zijn. Ik zal meer tijd hebben om me te wijden aan
waar ik 1 januari mee begon, het lezen van de
Bijbel in een jaar. Trouwens, de zondagen vallen
buiten de veertig dagen. Mag ik naast mijn kleine
flesje wijn dan ook even mijn telefoon ter hand
nemen?
ds. Saskia van Meggelen
preses van de generale synode

Dit tere verhaal bepaalt me bij een inzicht dat
in mijn leven steeds belangrijker wordt: durf
het aan om iets goeds te doen, in het besef
dat ook een klein lichtje elk donker kan door
breken. En daarmee verbonden: durf het óók
aan om iets goeds te ontvangen, want juist als
het donker is moet je nooit weg doen wat licht
geeft.
Bewaar daarom wat licht geeft, koester de
gouden momenten waarop het even goed is,
flitsen van heelheid, door alles heen.
Een stem die je opbeurt; zonlicht op een win
terse dag; een vogel die wil zingen; een mens
die niet voorbijgaat aan wat jou bezighoudt;
één stralend ogenblik waarop het leven toch
weer puur is …
Dat houdt je gaande, door hoogten en
diepten heen. Immers: zoals de geur van de
Maria’s olie bleef hangen in het huis, zo blijft
de warmte van een goed woord of een mooi
moment soms nog lang voelbaar als helpend
en helend. Laatst schreef iemand me een kort
berichtje met daarin een prachtige zin, deze:
‘Vaak ontvouwen zich op het juiste moment
mooie dingen voor ons, om ons te verbinden,
te troosten en hoop te geven.’

Veertigdagentijdkalender
De kalender leidt de lezer dag voor dag door
de veertigdagentijd, met gebeden, gedichten,
korte meditaties en informatie over de verschil
lende projecten.
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).

Ik vind dat erg goed gezegd. En ik wens ons
allen opmerkzaamheid toe, om niet voorbij te
gaan aan de mooie dingen die ons verbinden,
troosten en hoop geven. Ze worden ons
gegund, ook in de stille tijd op weg naar Pasen.
Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw. (Lied 982: 2a)
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XL-geprojecteerde natuurbeelden gemixt met muziek én tekst in de Zuiderkerk

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

Unieke gratis toegankelijke voorstelling
van Eendracht Aalten

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

Collectes en giften
De collectes voor de kerk hebben in januari
€ 197,54 opgebracht. Ontvangen voor
de kerk via Cathrien Huitink € 10,00.

Bij de diensten: Doop en Biddag

Dhr. W. ter Maat, Ambthuiswal 1 05, dhr. H.W. te
Bokkel, Buninkdijk 3A, en mevr. H.J. Navis-Luiten,
Koppelstraat 31, vieren de komende weken hun
verjaardag; dhr. Ter Maat wordt op 5 maart 85
jaar, dhr. Te Bokkel wordt op 6 maart 87 jaar en
mevr. Navis is op 10 maart jarig en zij wordt 83
jaar. Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag
gewenst met allen die u lief zijn.

Op 3 maart hopen we het lied dat we een paar
keer gezongen hebben de laatste tijd, Lied 235, in
canon te zingen.
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd,
10 maart a.s., hopen we Nora te dopen, dochter
van Bas en Susanne Blekkink, zusje van Emma. Zij
werd geboren op 8 november 2018. We wensen
de ouders veel zegen toe voor de toekomst.
13 maart is het Biddag voor Gewas en Arbeid.
Om 19.30 uur is er een kerkdienst, die door het
team ‘symbolisch bloemschikken’ mooi zal
worden aangekleed.

Overleden

Samen Eten

Op 11 februari is mevrouw Johanna Hendrika
Boom-Gijsbers overleden in de leeftijd van 96
jaar. Het afscheid vond plaats in de St. Joriskerk
op 16 februari 2019. Wij wensen haar kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen en allen die
haar zullen missen veel sterkte toe. Het in memoriam zal verschijnen in het komende KerkVenster.

Op 13 maart, vooraf
gaande aan de kerk
dienst voor Biddag,
is er weer Samen
Eten in ‘t Koppelhuis.
Het begint als altijd
om 18.00 uur, inloop om
17.30 uur. Op het menu staat
chili con carne (bonen, gehakt en groente).
Omdat niet iedereen dat kan verdragen is er nasi
als alternatief.
Opgeven uiterlijk maandag 11 maart. Geeft u
zich op, geef dan ook aan wat wel of niet van
uw gading is. Iedereen is van harte welkom. Het
toetje zal - zoals altijd- weer heerlijk zijn. De
kosten worden bestreden door een vrije gift in
het groene busje.

Wij feliciteren

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

5

Sint Jorisconcert op 10 maart: La Primavera
Renaissance- en barokensemble
La Primavera bestaand uit Anabela Marcos sopraan, Regina Albanez - theorbe en gitaar,
en Maaike Boekholt - viola da gamba.

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart organiseert
Eendracht Aalten twee bijzondere voorstellingen
in de Zuiderkerk. Dit Perspectief-project kent een
natuurlijk karakter omdat de fanfare samenwerkt
met verschillende natuur-gerelateerde organisaties.
Dankzij financiële bijdragen van de gemeente Aalten
en het VSB-fonds is deze markante avond uit gratis
toegankelijk. Voorzitter Herco Schreurs en dirigent
Egbert van Groningen lichten toe.
De voorstellingen van het Perspectief-project zijn
natuurrijke verbeeldingen in een honderd p
 rocent
Aaltense setting. Herco: ‘Het perspectief vormt,
zoals de naam al zegt, de rode draad, in verschil
lende opzichten. Bezoekers kijken naar speciaal
voor deze voorstelling gemaakte natuurbeelden
van Aalten. Die projecteren we op niet zomaar
een scherm, een gigantisch scherm zal de achter
wand vullen. Een monsteroperatie in op- en
afbouw, maar die uitdaging gaan we graag aan.’
De fanfare werkt in de aanloop onder andere
samen met Natuurmonumenten, de gemeente
Aalten, Staring Educatie en Natuurlijk Achter
hoek. Herco: ‘Allemaal leveren ze weer een unieke
bijdrage aan dit project. We verbinden ons graag
aan andere partijen. Het is leuk en leerzaam en
maakt je als club breder toegankelijk. Wij maken
kennis met hen en zij met ons. Unieke component
ditmaal is de speciale kindervoorstelling op don
derdag 14 maart. Deze voorstelling baseerden
we op de avondvoorstelling, en Staring Educatie
ontwikkelde bijbehorend lesmateriaal voor de
Aaltense basisscholen, die in groten getale komen
luisteren en kijken.’
Tijdens de twee avonden brengt de muziek alles
samen. Egbert: ‘De beelden die je ziet zijn zo al
mooi, maar met prachtige muziek er onder wordt
alles fraaier. Het geheel is meer dan de som der
delen. We selecteerden muziek die de beelden
verrijkt. Bezoekers moeten gaan zitten, zich mee
laten slepen. De fraaiheid zien én horen.’

Het concert vindt plaats op zondag
10 maart 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.

Dankzij fonds- en subsidiebijdragen is de avond
uit gratis te bezoeken. Egbert: ‘Iedereen kan
komen luisteren hoe prachtig de blaasmuziek van
deze fanfare klinkt en hoe mooi je deze muziek
vervlecht in andere elementen.’
Wie wil komen kijken en beleven moet wel een
ticket registreren. Herco: ‘We spelen de voorstel
ling op vrijdag- en zaterdagavond. De Zuiderkerk
biedt plaats aan veel mensen, maar we willen niet
mensen aan de deur teleurstellen. Met een gere
gistreerd ticket is iedereen zeker van een plek.’

Meer informatie vindt u op

Perspectief:

sintjorisconcerten.nl
www.la-primavera.nl/

vrijdag 15 en zaterdag 16 maart
aanvang 20.00 uur - deur open: 19.30 uur
De gratis tickets registreer je via
www.eendrachtaalten.nl/tickets.
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Eine kleine Nachtmusik

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

KerkBeeld

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

De diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten heeft hieraan bijgedragen.
Het Community Center is eigendom van
het dorp, en hier worden onder leiding
van de Stichting Rural Women Foundation
verschillende activiteiten ondernomen,
waaronder inkomen-genererende activitei
ten, alfabetisering en een ondersteunings
programma voor kwetsbare kinderen.
In de toekomst wil men de faciliteiten uit
breiden met onder andere een dagopvang
voor kinderen en een voedingsprogramma.

bredevoort

Het probleem was dat er geen water en toiletten
aanwezig waren. Dit wilde men aanpakken, en
tegelijkertijd de bevolking kennis en bewust
zijn geven over het belang van goede hygiëne
en gezondheid. Hierdoor werkt ze mee aan het
bestrijden van water-gerelateerde ziekten, die in
deze regio veel slachtoffers maken.

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

Water en sanitatie voor het Ukpo Community
Centre in Nigeria

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

Giften PBD
Via Thea van Schijndel € 2,30, Riky Ruessink
€ 20,00, Hannie Heusinkveld € 20,00, Dinie
Hogeweg € 5,00 en via Riek Prinsen € 20,00.

Collectes en giften
Overzicht collectes januari 2019
06-01 Restauratiefonds
Diaconie
13-01 Kerk
Diaconie
Onkosten Top 2000-dienst
20-01 PKN Oecumene
Kerk
27-01 PKN JOP (Landelijk Jeugdwerk)
Kerk

€ 463,96
€ 416,49
€ 1.157,25
€ 389,78
€ 903,37
€ 573,43
€ 488,11
€ 460,95
€ 403,18

Op het kerkelijk bureau ontvangen € 160,00 voor
de Voedselbank. Via mevr. Lievers-ter Horst € 10,00
ontvangen voor de Kerk.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Zaterdagavond 16 februari jl. woonde ik een orgelconcert bij van onze
bekende cantororganist Harry van Wijk. In een sfeervol verlichte
kerk zaten ongeveer vijftig liefhebbers van orgelmuziek.
Tekst: Tiny Oosterink
Foto’s: Internet en eigen archief

Enkele nummers die gespeeld werden:
• Prealudium, Ciacona und Fuge van J. Pachebel
• Wachet auf, ruft uns die Stimme en
• Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ van J.S. Bach
• Christe, qui lux es et dies van S. Scheidt
• Eventide en Melcombe van C.H.H. Parry
• Van Symfonie IV in F de delen Andante
cantabile en Finale van C.M. Widor

Dat er in de kerk veel liefhebbers zaten van orgel
muziek is wel duidelijk.
In de pauze kwam ik met diverse mensen aan
de praat, allen opgegroeid in gezinnen waar het
orgel een belangrijke plaats innam. Velen kregen
in die tijd dan ook orgelles.

Na de pauze volgde
• Eine kleine Nachtmusik. Componist W.A.
Mozart met orgeltranscriptie van H.E. Grimm.

Concreet zijn bij het project, gefaseerd,
de volgende activiteiten doorlopen:
1. voorverkenning locatie in overleg
met lokale autoriteiten;
2. slaan van een waterput met pompinstallatie;
3. bouw van een watertoren (capaciteit
10.000 liter) met zonnepanelen;
4. realisatie van een toiletgebouw met totaal
acht waterstort-toiletten, twee urinoirs en
twee wasbakken in een vrouwen- en een
mannenblok;
5. aanleg van een drinkwatervoorziening (kranen)
aan de buitenzijde van het toiletgebouw;
6. aanleg van een drietal wateraftappunten
buiten het terrein ten behoeve
van omwonenden;
7. trainingsprogramma voor het opzetten
van een WASH-comité, en bewustwording
omtrent hygiëne en gezondheid;
8. trainingsprogramma voor de juiste onder
houds- en instandhoudings-maatregelen.
Dit betreft het eerste gemeenschapscentrumproject van Stichting Rural Women Foundation in
Nigeria. Hierbij werd een lokaal gemeenschaps
centrum voorzien van adequaat schoon drink
water en sanitatie-faciliteiten. Het centrum krijgt
ca. tweehonderd bezoekers per dag. Ook profi
teren ca. 2000 omwonenden van de voor hen
aangelegde drinkwatertappunten.

Verkoop collectemunten
Op vrijdag 1 maart is er van 17.00 uur tot 18.30
uur weer collectemuntenverkoop in de Zuiderkerk.
Natuurlijk kunt u ook bestellen via onze webshop
op de website: www.kerkvenster.nl. Ook liggen er
bij de uitgang van de kerken bestelformulieren.
Munten worden gratis bij u thuisbezorgd!

De kerk was sfeervol verlicht en via een beamer
kon je Harry achter het orgel zien spelen. Chris
tiaan Eppink was cameraman. Prachtig, vooral om
te zien hoe Harry met veel passie met rechte rug
achter het orgel zat. Dansend met de vingers over
de klavieren en met de voeten over de pedalen.
En dan zo’n staaltje muziek laten horen.
Ook niet te vergeten de cameraman, die
de beelden zorgvuldig vastlegde en toonde.

Het deed mij ook denken aan mijn eigen jonge
jaren. Moeder kon goed orgel spelen, liederen uit
de welbekende bundel van Johannes de Heer.
Prachtige liederen stonden daarin. Wij stonden
dan wel eens rondom het orgel te zingen.
En laat ik nu uit een gezin komen van zeven kin
deren. Ik was de middelste.
Dus ik legde gelijktijdig een link naar het boek
‘Zeven kinderen en een orgel’, geschreven door
Leendert de Boer, geboren in de gemeente
Aalten. Overigens een heel leuk boek.
Maar wat mijn eigen jeugd betreft: Moeder kon
dus goed orgel spelen, een harmonium met twee
voetpedalen. Het was werkelijk krachttraining als
je daar een poos muziek uit wilde produceren.
Zij groeide zelf op met ouders die een groente
winkel hadden. In mijn jonge jaren hadden mijn
ouders ook een groentewinkel. Altijd een leven
dige boel, c.q. druk. Dat betekende dus dat er
vrijwel geen tijd was om orgel te spelen. Dus dat
zingen deden we later alleen nog in de kerk of
tijdens de afwas – zij het ook een ander genre
liederen.
Toch bewaar ik warme en dierbare herinneringen
aan die tijd.
Het inmiddels antieke orgel is er nog steeds. Het
staat bij mijn jongste zus, maar er wordt niet
meer op gespeeld. Zou dat gebeuren, dan zou
elke omstander hard wegrennen …
Hopelijk heb ik lezers van dit artikeltje zo enthou
siast gemaakt dat zij nu denken: ‘Als er weer een
concert is, wil ik daar ook naar toe.’
Nou, ik kan u zeggen dat het zeer de moeite
waard is om in de prachtige Oude Helenakerk
een dergelijk concert mee te maken. In de kerken
liggen folders met alle muzikale activiteiten in
de Oude Helenakerk die er tot de zomervakantie
plaatsvinden.
Verder is er (nieuw) de facebookpagina ‘Muziek
in de Oude Helena - Aalten’ en natuurlijk de site
www.orgelsinaalten.nl.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Kerkdiensten Aalten

Maart 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1
2
3

Lucas 6: 1-11
Lucas 6: 12-26
Lucas 6: 27-38

Maandag
4
Dinsdag 		
Woensdag
6
Donderdag
7

Lucas 6: 39-49
5
Lucas 7: 1-10
Psalm 53
Lucas 7: 11-17

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

8
9
10

Lucas 7: 18-28
Lucas 7: 29-35
Psalm 49

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11
12
13
14
15

Jeremia 6: 1-15
Jeremia 6: 16-30
Psalm 127
2 Timoteüs 1: 1-10
2 Timoteüs 1: 11-18

Stegemanhof, Aalten

St. Joriskerk op de Markt

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 3 maart 2019

Zondag 3 maart 2019

Zondag 3 maart 2019

Zondag 3 maart 2019

Zaterdag 9 maart
19.00 uur: mevr. Rots

10.00 uur: 	ds. A.G. Endeveld, koffiedrinken
na de dienst in het Koppelhuis
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas:
Niels ter Haar

Stegemanhof

Zondag 10 maart 2019
Eerste zondag van de veertigdagentijd

19.00 uur: 	ds. W. Everts,
muziekdienst over Job
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 10 maart 2019
Eerste zondag van de veertigdagentijd

Zondag 10 maart 2019
Eerste zondag van de veertigdagentijd

Beth San
Zaterdag 2 maart
19.00 uur: dhr. Lievers

Zaterdag 2 maart
19.00 uur: dhr. Mak, broodmaaltijd
Zaterdag 9 maart
19.00 uur: dhr. Veldboom

10.00 uur:
ds. A.G. Endeveld, doopdienst
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Dieneke Cornelissen

Woensdag 13 maart 2019 - Biddag

Doopdiensten

Bloemengroet

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.

-

familie Te Brake, Smitskamp 86
mevr. Tolkamp-Ebbers, Tubantenstraat 104
Den Es, afd. Bospad 4
fam. Beernink, Rosierweg 4.

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

Dienst in de Oosterkerk

Woensdag 13 maart 2019 - Biddag
19.30 uur:

ds. W. Everts

KiU-dienst 3 maart Zuiderkerk

Kinderoppas (0-4 jaar)

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

Zondag 10 maart 2019
Eerste zondag van de veertigdagentijd

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. F. de Jong
collecte: 		
KiA zending
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	dhr. J.W. Hengeveld, Zutphen,
KiU-dienst, thema: Vergeven,
m.m.v. Nootzaak,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oosterkerk

19.00 uur:
ds. J. van Pijkeren, Lochem
collecte: 		
KiA zending
uitgangscollecte: Kerk

Bij de diensten Aalten

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

Kinderen

19.30 uur
ds. A. G. Endeveld
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

09.30 uur:
ds. W. Everts, thema: Job
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

kerkvenster.nl
&

pkn-bredevoort.nl
het bekijken waard!

Dat zal je leren! Misschien herken je dat wel, rij
je al harder dan de maximumsnelheid op een
drukke weg, zit er iemand achter op je bumper
met groot licht te seinen of het wat sneller kan.
Wat doe jij dan, even het gas loslaten of toch de
rem aantikken? Dat zal hem leren, die aso! En wat
maakt het uit, je kent die persoon toch niet. Maar
wat als er iets dichter bij huis gebeurt? Iemand
die je goed kent, bedondert jou. Wat doe je dan?
Zet je het hem betaald? Oog om oog, tand om
tand, misschien nog wel een schepje er bovenop.
Het is toch niet jouw schuld, jij bent toch niet
begonnen? Dat heeft die @#$&! wel verdiend.
Maar hoe zat dat ook alweer met je naaste ver
geven? Was dat nou zeven keer of toch zeventig
keer zeven keer? En als we dat gaan doen, dan
worden we toch zachtgekookte eitjes die gewoon
over zich heen laten lopen? Bovendien, fouten
die je maakt kun je makkelijk uitvlakken en net
zoiets zeggen als de rector in Veenendaal: ‘We
zijn een christelijke school, dus we zijn wel van de
vergeving.’
Gaat dat inderdaad zo makkelijk? Hoe doe je dat
dan en van wie kun je dat leren? Hierover willen
we nadenken tijdens de dienst van 3 maart met
als thema: (Vergeven) dat zal je leren. Je bent
vanaf 09.30 uur van harte welkom om een kopje
koffie te drinken. De dienst begint om 10.00 uur.

3 MAART 2019
DAT ZAL JE LEREN!

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK
VOORAF KOFFIEDRINKEN
VOORGANGER:
JAN WILLEM HENGEVELD
MUZIEK: NOOTZAAK

Job
Zondag 3 maart staan de diensten in de Oude
Helenakerk in het teken van het boek Job.
‘s Morgens is er een themadienst waarin ds.
Wim Everts zal voorgaan. In deze dienst zal iets
gezegd worden over de opbouw en de inhoud
van het boek. Daarbij zal het natuurlijk ook
gaan om de aloude vraag naar het lijden.
‘s Avonds is er een muziekdienst, waarin korte
gedeelten uit het boek Job worden gelezen.
Daarbij zal Harry van Wijk een aantal muzikale
impressies over het boek Job spelen van de
componist Petr Eben.
Eben heeft een
aantal onder
werpen uit
het boek Job
genomen, o.a. Jobs
geloof, wanhoop
en verdriet, zijn
acceptatie van het
lijden, het geheim
van de schepping,
zijn beloning. In
totaal zijn het
acht delen, maar
vanwege de tijd
worden er vier
gespeeld.

Bij de heftige en indringende onderwerpen die
in het boek Job voorkomen, past ook heftige en
indringende muziek. Het is moderne muziek die
je waarschijnlijk niet zomaar voor je plezier op
zou zetten terwijl je iets anders aan het doen
bent. Maar het is muziek die, als je je inleeft
in het onderwerp, een fantastische weergave is
van de gevoelens van dat moment!
Wees welkom in beide diensten! We hopen
natuurlijk dat u beide diensten wilt meemaken,
maar we hebben er ook begrip voor als u maar
naar één dienst kunt komen! De beide diensten
zijn namelijk ook afzonderlijk te bezoeken.
Harry van Wijk - Wim Everts
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P A S T O R A AT

Wereldgebedsdag
Op 1 maart aanstaande is het Wereldgebedsdag.
Daarom plaats ik hier een prachtig Mayagebed
uit de Vastenkalender van 2012:

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

bredevoort

2 mrt	mevr. A.E. Onnink-Tolkamp
Hollenberg 1, 7121 MC
2 mrt	dhr. G.D. ter Haar
Frankenstraat 111, 7122 ZS
3 mrt	mevr. I. van der Stoep-Verschoor
Geurdenstraat 37, 7122 CG
3 mrt	mevr. L.H. Ligterink-Ebbers
Meester Weeninkweg 5, 7122 RM
4 mrt	dhr. N. Noort
Dijkstraat 36, 7121 EV
4 mrt	mevr. C. Siebelink-Klijn Hesselink
Klokkemakersweg 3, 7122 KB
5 mrt	dhr. W. ter Maat
Ambthuiswal 1/05, 7126 BC Bredevoort
5 mrt	dhr. H. Eppink
Möllenes 11, 7122 KK
5 mrt	mevr. H.G. ter Horst-Tolkamp
Keizersweg 7, 7121 GM
6 mrt	mevr. L. Dercksen-Oskam
Slingelaan 8, 7122 AV
6 mrt	mevr. A. Ruitenbeek-Aarnoutse
Batavenstraat 37, 7122 ZT
7 mrt	mevr. J.W. van der Zwaag-Breukelaar
Sniedersweide 32, 7123 AK
8 mrt	dhr. W. van der Kamp
Willemstraat 7, 7122 BK
8 mrt	dhr. H. Lammers
Smitskamp 55, 7121 HM
8 mrt	dhr. J. van Eerden
Varsseveldsestraatweg 41/C, 7122 CB
9 mrt	mevr. G.J. Heinen-Wevers
Ludgerstraat 68, 7121 EM
10 mrt	dhr. W.G. van Eerden
Hofstedeweg 2, 7122 PS
10 mrt	mevr. J. Hoens
Bevrijding 33, 7121 WP
11 mrt	mevr. M. Holling-van der Wal
Hoge Veld 109, 7122 ZP
11 mrt	mevr. H.C. Kemink-Romeijn
‘t Smees 1, 7121 CB
12 mrt	mevr. J.W. Dammers-Tolkamp
Eligiusstraat 39, 7121 EB
12 mrt	mevr. A. Hoftijzer-te Winkel
De Hare 7, 7121 XG
13 mrt	dhr. W. Holling
Hoge Veld 109, 7122 ZP
13 mrt	mevr. E. Joldersma-Ottes
Manschotplein 42, 7121 BM
13 mrt	mevr. J.A. Veldhuis-Wansing
Ludgerstraat 15/01, 7121 EG
15 mrt	mevr. W.H. Klein Hesselink-Lammers
Dijkstraat 8/B, 7121 ET
15 mrt	dhr. B. Piek
Staringstraat 9, 7121 VP
15 mrt	mevr. J.H. ter Haar-Wamelink
Keizersweg 59, 7121 GN
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

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

Voor de wijk Barlo zijn er op dit moment geen
wijkberichten. Dat betekent niet dat er geen
zieken zijn. We denken aan hen die plotseling met
ziekte geconfronteerd werden, maar ook aan hen
die telkens weer op hun gezondheid moeten inle
veren. Allen Gods nabijheid gewenst!

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

Een groet in verbondenheid,

Tijdelijke opname

Netty Hengeveld

Tijdelijk opgenomen in verpleeghuis Pronsweide
dhr. F.E. de Witte, Herenstraat 1c.

Overlijden
Omringd door zijn vrouw en kinderen is op
dinsdag 12 februari dhr. Tonnie Jansen (Anton)
overleden. Samen met zijn vrouw woonde hij
aan de Damstraat 55. Dhr. Jansen is 78 jaar
geworden. Op maandag 18 februari hebben wij
zijn naam en leven herdacht in een dienst van
Woord en gebed, waarna de begrafenis heeft
plaatsgevonden. Zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen zullen hem intens missen. Mogen zij
zich gesteund weten door lieve mensen om hen
heen en zich gedragen weten door onze hemelse
Vader.
Op diezelfde dag is in de nabijheid van zijn
kinderen dhr. Johan Veerbeek overleden. Dhr.
Veerbeek is 85 jaar geworden en woonde aan
de Engelandsdijk 3. De begrafenis en de dank
dienst voor zijn leven hebben plaatsgevonden op
zaterdag 16 februari. We wensen zijn kinderen,
klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe
en Gods kracht en nabijheid in hun verdriet en
gemis.
Op woensdag 20 februari is mevr. Annie Henge
veld (Johanna Berendina) plotseling overleden.
Ze woonde aan de Polstraat, app. 9 N. Annie is
79 jaar geworden. Het afscheid heeft plaats
gevonden op dinsdag 26 februari. We wensen
haar partner Hans, haar familie, medebewoners
en het personeel veel sterkte en kracht toe nu zij
Annie in hun kring moeten missen.

Verhuizing
Mevr. Wolsink-Kempers is verhuisd van de Lichten
voordsestraatweg 56 naar Beth San. Ze woont
hier in appartement 25/05. We wensen u sterkte
met alle veranderingen en hopen dat u snel zult
kunnen wennen.

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

Wilma Onderwaater

Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Ziekenhuis
In het ziekenhuis van Winterswijk is opgenomen
geweest Annie Navis-Aarnink, Halteweg 42. In
hetzelfde ziekenhuis is opgenomen Johanna
Eppink-Grievink, Tammeldijk 6.

Verhuisd
Wim Navis, Halteweg 42, is verhuisd naar Beth
San, Ludgerstraat 31-4. Wij wensen Wim en
Annie veel sterkte bij deze grote verandering in
hun leven.
Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van
onze kleinzoon Otis, op 15 februari.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Mevr. Jansen-te Grotenhuis, Lage Veld 9, was
in de afgelopen periode enkele dagen opge
nomen in het ziekenhuis. We wensen haar en
haar man sterkte met het herstel en de vervolgbehandelingen.

Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba 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

De heer Johan Lobeek, Keizersweg 91, mocht een
week na de operatie in Nijmegen weer naar huis.
We wensen hem een voorspoedige verdere gene
zing toe.

Geboorte
	De wereld is groot,
mooi en bijzonder.
Dus geniet, ontdek,
aanschouw en bewonder.
Op 9 februari is geboren Esmee, dochter van
Wiebe Eenink en Kirsten Huls, zusje van Fenna,
Essinkweg 4. Wiebe, Kirsten en Fenna van harte
gefeliciteerd met dit wonder!

Contact
Ds. Riemer Faber is momenteel met ziekteverlof. Bij
ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere crisis
situatie kunt u contact opnemen met de scriba

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

ds. Wim Everts

Betere wereld

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

Zolang er onschuldige mensen zijn
die moeten vluchten voor het geweld
van heethoofden en fanatiekelingen
voor wie een mensenleven niet telt,
blijven wij dromen van een betere wereld.

Zieken
Thuisgenomen uit het SKB in Winterswijk:
dhr. E. van Beek, Geurdenstraat 44.

Zondag 3 maart is voor mij een bijzondere
zondag omdat ik dan zowel in de morgen- als in
de avonddienst mag voorgaan. Ik heb daar zelf
voor gekozen. De beide diensten horen namelijk
bij elkaar. De avonddienst is een muziekdienst
waarin op muzikale wijze het Bijbelboek Job
centraal zal staan. Ook in de morgendienst staat
het Bijbelboek Job centraal. Deze dienst zal dan
meer het karakter hebben van een themadienst
waarin ook informatie gegeven zal worden over
de opbouw en de inhoud van het boek Job.

Zolang er mensen zijn zonder een thuis,
zonder een veilig dak boven hun hoofd,
vaste grond onder de voeten
en een arm om hun schouder,
blijven wij dromen van een betere wereld.
Zolang er mensen zijn die kapot zijn
van verdriet en teleurstelling,
beschadigd en gebroken
door alles wat ze overkomen is,
blijven wij dromen van een betere wereld.
Zolang niet ieder mens de kans heeft
om op te groeien en tot bloei te komen,
zich te ontwikkelen tot een mens,
die zich geliefd en gewaardeerd weet,
blijven wij dromen van een betere wereld.

Een hartelijke groet voor u allen!

Overleden

Zieken

ds. Folkert de Jong

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

Wim Everts

Op 8 februari is overleden de heer Gerrit Willem
(Wim) Navis, Kleine Maote 117. Hij is overleden
in de leeftijd van 72 jaar. We wensen zijn vrouw
Riet Gods nabijheid toe in haar verdriet en gemis.

Jongerenpredikant

Wijk Haart-Heurne

Bij de kerkdiensten

Wijk IJzerlo

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

Zieken

Met een vriendelijke groet,

God, jij die Vader bent en ook Moeder,
kijk naar ons.
We danken je voor het leven,
voor al wat ons omringt,
voor het bloed dat in onze aders stroomt,
voor nieuw leven dat iedere dag geboren wordt.
Dank voor de nacht, rust,
en ook als we gaan rusten voor altijd.
Dank voor al wie ooit hier is voorbijgegaan
op deze, onze aarde.
Zij hebben ons hun wijsheid overgedragen,
wij zijn hun erfenis, zij staan naast ons.
Hun raadgevingen zijn ons ingeprent.
Leer ons dat elke slechte ervaring
toch nieuw leven kan brengen.
Bescherm ons tegen al wat ons leven
en dat van ons volk bedreigt.
Maak ons sterk om ziekte te weerstaan,
om na natuurrampen terug op te bouwen.
Geef dat je volk niet verloren gaat als krachten
van buiten en van binnen ons willen vernietigen.
Maak van Noord en Zuid één familie.

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.

Ledenmagazine
Vasten en verstillen, maar ook een viering speciaal
voor kinderen (en ouders), wandelen in Groningen
en een persoonlijk gesprek met zanger Stef Bos.
Deze Petrus staat weer boordevol verhalen van
geloof, hoop en liefde uit de Protestantse Kerk.
In Petrus leest u hoe samen kerk-zijn mensen
troost, hoop en zin geeft. Hoe creatieve ideeën en
pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe de
wereldwijde kerk hulp biedt aan mensen in nood.
De nieuwe Petrus ligt weer op de informatietafels
van alle vier de kerken. U mag het blad gratis
meenemen. U kunt het blad ook bestellen
via www.kerkvensterwebshop.nl,
u krijgt het dan gratis thuisbezorgd.
Dit laatste geldt alleen voor Aalten,
Bredevoort en de buurtschappen.
Gratis los abonnement op Petrus?
Ga naarwww.petrusmagazine.nl
en u krijgt het blad vier keer per jaar
gratis thuisbezorgd, waar u ook woont.

Greet Brokerhof-van de Waa
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Klimaatmars

In memoriam
Johanna Willemina
Lammers-ter Vrugt
~Jo~
geboren
25 augustus 1926
overleden
4 februari 2019
‘As de liefde maor blif winnen, dan kump ’t allemaol wel goed’. Naar dat lied van Daniël Lohues
luisterden we tijdens haar afscheid op maandag
11 februari. Dat was ook de boodschap die Jo
in haar leven wilde uitdragen. Geloven was voor
haar goed zijn voor elkaar. Ze zou nooit geweld
dadige films kijken en was blij wanneer 4 en 5 mei
weer achter de rug waren. Discussies pareerde ze
met ‘Zo-w effen wat gaon drinken?’
Dat ze moest meemaken dat de boerderij in Halle,
waarin ze opgroeide, in de oorlog werd platge
schoten, heeft grote indruk op haar gemaakt.
Al als kleuter verhuisde ze met haar zus en ouders
naar Aalten, naar de Molenkampsdijk. Na de
Huishoudschool werkte ze bij knopenfabriek DBW,
voor de KNOBO en in verschillende huishoudens.
Maar de rol waarin ze het meest in haar element
was, was die van moeder.
Samen met Antoon Lammers, voor wie ze als een
blok gevallen was, stichtte ze een mooi gezin.

Familie was belangrijk voor haar. Zo vond ze het
heel vanzelfsprekend dat ze met haar gezin lange
tijd bij haar ouders inwoonde en hen verzorgde
zo lang het kon. Ook na de verhuizing naar de
Slingelaan bleef Jo actief. Ze maakte schoon op
scholengemeenschap CSA en hield dat vol tot
aan haar pensioen.
Zo’n zeventien jaar geleden besloten Antoon
en zij kleiner te gaan wonen en kwamen ze aan
de Varsseveldsestraatweg 9c. Enkele jaren later
overleed hij. Sindsdien miste ze hem iedere dag.
Maar ondanks haar verdriet pakte ze de draad
moedig weer op. Ze had veel steun aan de vele
contacten die ze had, ging naar de fietsclub,
het Aaltens Christelijk Ouderenkoor en was voor
de kerk bezoekmedewerker voor Den Es en Den
Ooijman. En wat genoot ze van de etentjes en
uitstapjes met haar gezin! Na afloop zei ze altijd:
‘Wi’j waren fijn bi’j mekare.’ Dat was het allerbe
langrijkst voor haar. Jo hield van mensen om haar
heen. Maar toen de gezondheid afnam en ze niet
meer zoveel kon, werd het leven moeilijker. Maar
vertrouwen had ze ook. Toen ze in het zieken
huis was opgenomen zei ze tegen haar kinderen:
’t Kump wel good. Gao maor waer naor huus.
Heb ’t goed met mekare!
Haar kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen
wensen we toe dat de Liefde hen zal dragen.
Netty Hengeveld

Liefde is de weg
bewandelen ...

Op zondagmiddag 10 maart vindt de grote klimaatmars in Amsterdam plaats.
Ook de kerken lopen mee. Ds. René de Reuver zal de zegen uitspreken

Liefde is de weg bewandelen
die je veilig lopen kunt.
Als je naar Gods raad zult handelen
word je vrede en rust gegund.
Al wie deze weg gaat volgen
bereikt eens ‘t beloofde doel.
Hij ervaart dan de gevolgen
van een doorleefd blij gevoel.
Immers God zal hem vertroosten
als het somtijds tegen zit.
Hij wijst op de zon in ‘t oosten
als je Hem om bijstand bidt.
Hand in hand biedt God bescherming
in het met Hem samen gaan.
Toegevoegd schenkt Hij ontferming
rust biedend in het bestaan.
Justus A. van Tricht
Bron: www.gedichtensite.nl

aan het begin van de mars.
Vanuit de organisatie ‘Groene Kerken’ worden
kerken gevraagd om mee te doen. ‘Door mee
te lopen met de klimaatmars willen we kenbaar
maken dat we als gelovigen het zorgen voor Gods
schepping erg belangrijk vinden.’
Alle deelnemende kerken verzamelen zich om
12.15 uur voor de Dominicuskerk in Amsterdam
(Spuistraat 12). Aansluitend wordt de klimaat
mars gezamenlijk gelopen (in verband met veilig
heidsmaatregelen is het mogelijk dat het ver
zamelpunt van de klimaatmars gewijzigd wordt).
• 12.30 S
 tart met een gezamenlijke opening
en gebed. Voorgangers zijn ds. René de
Reuver, scriba generale synode; mgr. Jan
Hendriks, hulpbisschop van het bisdom
Haarlem-Amsterdam en Jan Wolsheimer,
directeur van MissieNederland.
• 13.00 Start klimaatmars
• 16.00 Einde klimaatmars
• 17.00 G
 ebedsdienst voor schepping en natuur
in Noorderkerk te Amsterdam (Noorder
markt 48, aan de Prinsengracht).
Voorganger is ds. Paul Visser.

rabbijn Binyomin Jacobs in een tot
de laatste plaats bezette synagoge.
Niet zo vreemd, want de lezing
droeg een boeiende titel: ‘Hoe zien
Joden de Messias?’ Deze avond was
georganiseerd door de commissie Kerk
en Israël.
Rabbijn Jacobs is een spreker die blijft boeien tij
dens zijn betoog, van het begin tot het eind.
Maar als je gevraagd wordt om daar een verslag
van te maken, dan ga je met de verwachting van
dat doe ik wel even. Dat schrijf ik wel even op en
vertel hoe de Joden de Messias verwachten. Maar
zo werkte dat niet.
Het was een betoog waar naar mijn mening drie
begrippen door elkaar liepen: Jodendom, Geloof
en Messias. Het is voor mij onmogelijk om de
lezing in chronologische volgorde weer te geven.
Trouwens, dit zou ook te veel ruimte innemen.
Joden zijn door de eeuwen heen altijd het volk
geweest dat door allerlei groeperingen is onder
drukt. Dit was al voor de christelijke jaartelling. En
later deden de christenen daar actief aan mee.
Wat te denken van de Kruistochten en de uit
roeiing van Joden tijdens de Tweede Wereld
oorlog. Het antisemitisme is nooit weggeweest
en bloeit ook nu weer behoorlijk op. Overal. Toch
blijft het Joodse volk bestaan omdat de Eeuwige
dat beloofd heeft.

Het joodse geloof is gebaseerd op de Thora en
de Talmoed (joodse geschriften). Niet iedereen
hoeft jood te zijn. Iedere religie heeft een functie,
allemaal verschillend, maar wij vullen elkaar aan
en we hebben elkaar nodig. Als je een auto hebt,
kun je niet alleen volstaan met een motor, je hebt
ook wielen en een stuur nodig en nog veel meer.
Dan kun je pas rijden. Dit geldt ook voor de ver
schillende religies. We hebben elkaar nodig en we
vullen elkaar aan. We kunnen samen de seculari
satie (De Eeuwige vaarwelzeggen) bestrijden. En
we kunnen samen de Eeuwige de eer geven die
hem toekomt. We moeten niet de mensen de eer
geven, want dat is afgoderij, maar de Eeuwige.
Daar moet je elke dag naar willen leven, dan zie
je uit naar de Messias.
Iedere generatie heeft wel een potentiële
Messias. En in ieder mens kan de Messias zijn,
Maar de joden blijven uitzien naar de uiteinde
lijke Messias die op de Sion zal verschijnen. Hier
wordt de Tempelberg in Jeruzalem mee bedoeld.
Die tijd die wordt beschreven in Jesaja 2 en in
Micha 4, die is nu nog niet aangebroken, maar je
moet hem elke dag verwachten. Dan verschijnt de
derde tempel en alle volken zullen daar naartoe
optrekken. Dan is de wereld veranderd van een
materiële wereld in een spirituele wereld. Er zal
dan vrede heersen en niet de mens maar de
Eeuwige ontvangt alle eer.
Na de pauze was er ruimschoots de tijd om
vragen te stellen aan de rabbijn. Hier werd goed
gebruik van gemaakt. Aan het eind van de avond
bedankte de voorzitter van de commissie, Fop van
Wijk, de rabbijn en de aanwezigen voor de fijne

Kyrieleis, heb medelijden
Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.
Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.
Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping schreeuwt, de aarde zucht hoe konden wij zo bruut ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?
Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt dit is toch niet het eind der tijden,
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?
Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.

Lezing rabbijn Jacobs in de Aaltense synagoge
Donderdag 14 februari sprak opper

13

Gebed bij de klimaatmars
Ds. Nynke Dijkstra schreef een gebed bij de
klimaatmars dat gemeenten kunnen bidden
op zondag 10 maart.
Goede God, U bent de Schepper van al wat leeft.
U hebt deze aarde aan ons toevertrouwd.
Vandaag kreunt de schepping onder het gewicht
van ons mensen. We vervuilen en verbruiken de
bronnen van het leven. We tasten uw wereld,
mensen en dieren en de schoonheid van de aarde
aan om ons economisch gewin.
We bidden U: ontferm U over ons.
Help ons om nieuwe wegen te gaan
en stappen te zetten.
We bidden om wijsheid voor mensen
die leiding geven, in de politiek, in het
bedrijfsleven en in de wetenschap. Dat er een
gezamenlijke inspanning zal zijn om het tij
te keren - vanuit een groeiende beweging
van mensen, die zich hiervoor inspannen.
We bidden dat de stakende tieners en de mensen
van de klimaatmars vanmiddag, gehoord en
gezien zullen worden - dat er zo vernieuwing
mogelijk zal worden met het oog op de toekomst
van uw aarde, voor onze kinderen en
kleinkinderen. Kyrie eleison, Amen.
Bron: www.protestantsekerk.nl

Tekst: André F. Troost
melodie: gezang 488a Liedboek voor
de Kerken of gezang 310 Liedboek –
zingen en bidden in huis en kerk
avond. Een avond met heel veel informatie. En
dat was ook zo. Zelf heb ik het ervaren als een
avond waar je nog lang over kunt nadenken.
Ad Doornink

Klimaatlied voor kerken
Theoloog en dichter André Troost schreef op ver
zoek van A Rocha een lied van verootmoediging
en hoop.
De zorg voor de aarde is een zaak die christenen
aan het hart gaat, het gaat over Gods schep
ping. A Rocha biedt het lied Kyrieleis – heb medelijden daarom aan de kerken aan met het ver
zoek om het op 10 maart een plek te geven in
de liturgie. Het lied is geschreven op een bekende
melodie en dus gemakkelijk te zingen.
Embert Messelink van A Rocha: ‘Met het lied
Kyrieleis zing je over de ongemakkelijke waarheid
dat Gods aarde aangetast wordt door onszelf.
Het nodigt je uit om je klein te maken voor God,
na te denken over de toestand van de aarde en
ook je eigen aandeel te erkennen. Het lied sluit af
met hoopvolle woorden: ‘de Aarde hoopt op U,
op ons – een jaargetijde dat al ons vuil in schoon
heid doopt.’ Met dit lied voed je ook je verlangen
naar het herstel van de schepping. Dat herstel
komt van God, maar is een proces waarin je ook
zelf van betekenis kunt zijn.’

Houd deze website in de gaten
voor de actuele informatie.
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Verenigingen
Stichting Restauratiefonds

Gebed op Biddag

’t Praothuusken

Passage

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

Dinsdag 12 maart 20.00 uur Zuiderkerk

De Stichting Voedselbank Oost-Achterhoek deelt
wekelijks voedselpakketten uit aan huishoudens
die niet meer in staat zijn om zelf dagelijks voor
voldoende eten te zorgen. Deze voedselpakketten
worden samengesteld uit voedsel dat gratis door
bedrijven wordt verstrekt. Het gaat hierbij altijd
om een aanvulling op de eigen boodschappen en
voor een bepaalde periode.

		Mijn handen strek ik uit naar God
of Hij aan mij wil geven
het hemels brood
gebroken aan het kruis
zodat ik in mijn aardse huis
tevreden ben met daaglijks brood
genoeg om van te leven.
Ina Bos

Woensdagmiddag 6 maart komt er iemand ver
tellen over dit project, waar veel vrijwilligers weke
lijks mee bezig zijn. We willen u vragen op deze
middag iets mee te nemen wat we door kunnen
geven aan de voedselbank, zodat zij het weer
goed kunnen gebruiken.

Bron: www.gedichtensite.nl

Hierbij kunt u denken aan:
- pasta/rijst/aardappelpuree
- koffie of thee
- soep in blik
- groenten en fruit in blik
- houdbare melkproducten en boter
- koek en lekkers

Hayarpi Tamrazyan,
maandenlang
het gezicht van het
kerkasiel en het kinderpardon

Woensdagmiddag 13 Maart komt Ingrid LuitenVreeman bij ons met haar accordeon, we gaan
dan gezellige meezingliedjes luisteren en zingen.
U bent van harte welkom, en neem gerust iemand
mee, dat mag ook gewoon om een keer de sfeer te
proeven. Voor vervoer kunt u Dien Scholten bellen,
tel. 0543-476042. Namens de werkgroep
van ’t Praothuusken,
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

Tussen hoop en vrees,
tussen gedichten en lineaire algebra

COLOFON

Op deze avond komt mevr. Dijkstra uit Zwolle met
een lezing over haar boek: Autisten liegen niet.
De schrijfster ging met jongeren op pad en inter
viewde de ouders.
In een boeiende lezing wordt over dit proces, over
autisme en haar eigen leven verteld. De schrijfster
is ook tekstdichter, auteur en journalist.
Gasten welkom.
het bestuur

Jaarvergadering van de
PCOB Aalten Bredevoort
Op donderdagmiddag 14 maart van 14.30 uur
tot ± 16.30 uur houdt de PCOB Aalten Bredevoort
haar jaarvergadering in de Zuiderkerk.
Na de pauze zal burgemeester Stapelkamp ver
tellen over zijn bevindingen hier in Aalten en er
zal ruimschoots gelegenheid zijn om vragen te
stellen aan onze burgervader.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Mukwano praat u bij
Stichting Mukwano Oeganda informeert u graag
over hun werkzaamheden in Oeganda in de afge
lopen maanden. Zie www.kerkvenster.nl en in het
volgende KerkVenster.

dagen na het akkoord over het kinderpardon en één dag na
het beëindigen van de continu-kerkdienst in de Bethelkapel.
Hayarpi Tamrazyan moet er zelf om lachen. Maar natuurlijk

Goed leven in g ejaagde tijden
volgens paus Franciscus

is het wennen; het Armeense gezin zat ruim drie maanden in
kerkasiel, met een viering die dag en nacht doorging.

En dus is er geen viering meer, geen voortdurende
aanloop meer van pers uit binnen- en buiten
land, van mensen die komen steunen, van politici
en beleidsmakers die zich op de hoogte komen
stellen, van mensen die achter de schermen hard
aan een oplossing werken. Ineens is de drukte
voorbij. Voor het eerst in maanden kan ze naar
buiten. Het eerste blokje om maken met een
vriendin. Gek hoor, buiten zijn.
Twee weken later zit het gezin niet meer in de
Bethelkapel maar in gezinsopvang locatie GilzeRijen van het COA. Een handige plek, omdat
Hayarpi van hieruit op en neer kan naar de

universiteit van Tilburg. Ze studeert daar econo
metrie. Maar niet een bijzonder fijne plek: GilzeRijen is een van de vier locaties waar gezinnen
zitten in afwachting van uitzetting.

Daar heerst ook nu veel gespannenheid. Wie zal
kinderpardon krijgen en wie niet? Hayarpi pro
beert anderen te helpen bij het invullen van de
formulieren. ‘Maar niemand kan mij de regeling
precies uitleggen. De DT&V, het COA, kamerleden:
iedereen beweert weer net iets anders.’ De onze
kerheid zal nog een poos voortduren - naar ver
wachting zullen pas eind dit jaar alle aanvragen
beoordeeld zijn.

Hayarpi Tamrazyan is een van de
sprekers op de jaarlijkse inspiratieen expertisedag van INLIA, op 6 april
aanstaande in de Johanneskerk in
Amersfoort. U kunt u nu alvast aan
melden via het mailadres krp@inlia.nl.
Binnenkort is er meer informatie over
het programma. Houd de datum vrij!
Hayarpi zal deze dag ook haar dicht
bundel Aards Verdriet & Hemelse
Vreugde signeren.

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

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

Uitgever

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

Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot,
Gerda ter Maat, Johan Scholl
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

Financiën

Ze fluistert nog steeds als ze de telefoon opneemt, twee

Dat was niet meer nodig na het akkoord over het
kinderpardon dat de regeringspartijen sloten. De
zaken van honderden kinderen worden opnieuw
beoordeeld en gedurende dat proces wordt voor
lopig niet uitgezet. Hayarpi, haar broertje, zusje
en ouders hoeven niet meer te vrezen voor onmid
dellijke uitzetting.

KerkVenster is het nieuwsblad van

‘Het is wel fijn om terug te zijn in Brabant’, zegt
Hayarpi plots, zoekend naar een positief geluid.
Want ze wil laten merken hoe dankbaar ze is
dat de kerkelijke gemeenschap het gezin heeft
omarmd. Hoe dankbaar ze is voor alle steun. Niet
voor niets staat op haar socialmediaprofiel die
foto van symbolisch leeggelaten stoelen bij een
kerstviering. (Honderden kerken gaven gehoor
aan de oproep van INLIA om met de lege stoelen
hun betrokkenheid te tonen bij alle kinderen die
met uitzetting werden bedreigd.)
Hayarpi voelt dus grote dankbaarheid. En ver
heugt zich in Gods liefde – dat blijkt uit de
gedichten die ze schreef in de Bethelkapel. Deze
gedichten worden binnenkort uitgegeven in de
bundel Aards Verdriet & Hemelse Vreugde. Ze
kijkt uit naar de boekpresentatie, in de Bethel
kapel natuurlijk.
Neemt niet weg dat ook zij in onzekerheid ver
keert. Krijgt het gezin nu echt een vergunning?
Ze gelooft het pas als ze het papiertje in handen
heeft. Het is nog even doorbijten …

Onder deze titel organiseert de commissie Ont
moeting & Inspiratie op woensdag 20 maart een
boeiende avond.
We zijn gemaakt voor het geluk, niet voor een
bleek en middelmatig bestaan. Die gedachte is
het uitgangspunt van het document ‘Gaudete et
Exsultate’ (Verheugt u en Juicht) van paus Fran
ciscus. Puttend uit de Bijbel, de traditie en zijn
eigen menselijke inzicht geeft hij op toeganke
lijke wijze zijn visie op hoe we in onze gejaagde
samenleving een goed leven kunnen leiden.
In deze workshop gaat inleider dr. Anton ten
Klooster met u in gesprek over de vraag wat nu
eigenlijk geluk is.

Hij neemt u mee
door de aanspo
ringen van paus
Franciscus. Ver
volgens kijken
we samen welke
handvatten dit
biedt voor ons
eigen leven.
Anton ten Klooster (1983) is priester van het aartsbisdom Utrecht. Hij promoveerde in 2018 op een
proefschrift over de uitleg van de zaligsprekingen
door Thomas van Aquino, en werkt sindsdien
als universitair docent theologie aan de T
 ilburg
School of Catholic Theology. Ten Klooster is
studierector van het Ariënsinstituut, de priester
opleiding van het aartsbisdom.
Op woensdag 20 maart bent u vanaf 19.15 uur
welkom voor een kop koffie/thee in een zaal
van de sporthal annex dorpsaccommodatie,
Past. C. M. van Everdingenstraat 66A te Riet
molen. De avond begint om 19.30 uur.
U wordt verzocht de auto te parkeren op de par
keerplaats aan de straat, en niet bij het gebouw.

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 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
inleverdatum kopij per e-mail is woensdag 6 maart 2019
voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij
geldt als uiterste inleverdatum maandag 4 maart 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
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Catechesegroep
			Valentijnsdag, de dag van de liefde, was in de afgelopen maand. We vonden het
leuk om iets moois te maken met het thema liefde: Geloof, Hoop en Liefde.
Welke weg ga jij?
De woorden geloof, hoop en liefde zijn niet alleen
mooi, troostend of bemoedigend.
Ze plaatsen ons ook steeds voor een keuze.
We kunnen namelijk de keuze maken om wel of niet
lief te hebben. We kunnen er ook voor kiezen om te
geloven.

Afsluiting:
Liefde is blij zijn, een arm om je heen.
Liefde is lachen, is nooit meer alleen.
Liefde is luisteren, de woorden gaan door
Liefde is fluisteren, heel zacht in je oor.
Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand.
Liefde is hopen, is gaan langs het strand.
Liefde is amen, is wolken, is wind.

Kindernevendienst:
Project veertigdagentijd
en Pasen 2019
Zie website kerkvenster.nl

Liefde is samen, is spelen als kind.
Liefde is zingen, is wit en is groen.
Liefde is zacht, is een kus in ‘t plantsoen.
Liefde is leven, je ademt weer op.
Liefde is geven, is leven met God.

Meer jongerennieuws:

Spaardoosje  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 3
Dat zal je leren! Regenboogdienst  . p. 8-9
Klimaatmars  .  .  .  .  .  .  .  .  . p. 13

Wanneer we kiezen voor geloven en de liefde,
dan hebben we ook hoop.
Toen Jezus hier op aarde rondliep, nodigde Hij
mensen steeds uit om Zijn weg te gaan.
Dat is voor ons allemaal de vraag:
Welke weg gaan we?
Wat kiezen we?

