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Wat bezielt een 21e-eeuwer
om zich te verdiepen in verhalen over God?
Tekst: Marieke Andela-Hofstede

Boekbespreking: God en ik

2. Alledaagse rituelen

Het boek ‘God en ik’ werd geschreven door de jonge theoloog Alain Verheij
(geboren in 1989). Het verscheen in april 2018. Ruim zes maanden later werd
het uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2017 / 2018. Inmiddels
is de vierde druk verschenen. Waarom zou u of jij dit boek moeten lezen?
Hoe vaak komt het voor dat je een theologisch
boek cadeau wilt doen aan je kinderen?
Ik denk maar erg weinig. Toch bestelde ik bij onze
plaatselijke boekhandel voor onze beide kinderen
en hun partners een exemplaar van ‘God en ik’.
Waarom? Omdat dit boek op een toegankelijke,
persoonlijke en prikkelende manier laat zien wat
je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de
Bijbel. Zoals het staat op de achterflap:
‘Al eeuwen
lang putten mensen kennis, goede
raad, hoop en troost uit de Bijbel. Aan de hand
van deze oude verhalen werpt ‘God en ik’ licht op
hedendaagse levensvragen.’

De schrijver
Alain Verheij, de auteur, groeide op in wat nu de
Protestantse Kerk wordt genoemd. Later werd hij
lid van een evangelische gemeente en nog later
van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Tegenwoordig beschouwt hij zichzelf als randkerkelijk
theoloog. Hij studeerde theologie en bijbelwetenschappen en is bezig met promotieonderzoek aan
de Universiteit van Leiden. Hij is lid van het Theologisch Elftal van Trouw en is regelmatig te horen
als radiocommentator bij KRO/NCRV. Hoewel hij
niet meer zo vaak naar kerkdiensten gaat, kan de
kerk wel rekenen op zijn sympathie. Hij ervaart
het als waardevol dat hij kan putten uit wat hij
heeft meegekregen, bijvoorbeeld van zijn ouders,
maar ook van anderen die hem hebben gevormd
tot wie hij nu is. Zijn boek is geen succesverhaal:
zo schrijft hij ook over zijn echtscheiding (na
een huwelijk van slechts enkele jaren) en over
de impact die dit heeft gehad op zijn geloof en
leven.

lijk voorkennis. Achter in zijn boek heeft hij een
handige ‘verklarende woordenlijst’ opgenomen,
waarin allerlei termen uit het christelijk geloof
zijn verzameld. Ook een namenlijst en een kort
overzicht van hoe de Bijbel in elkaar zit, ontbreken
niet.
Waarom schrijft Alain Verheij dit boek eigenlijk?
In ieder geval niet om mensen te bekeren. Wel
omdat hij zelf de verbindende waarde ervaart
van verhalen die al eeuwenlang inspireren en
troosten. Misschien is het veelzeggend dat hij zijn
boek heeft opgedragen aan zijn grootouders: wat
generaties verbindt blijft ook in de 21e eeuw de
moeite van het onderzoeken waard!

Zeven hoofdstukken
Het boek bevat zeven hoofdstukken, die ik
hieronder wil noemen met telkens een korte
beschrijving.

1. Het leven overkomt je
Verheij zet in bij zijn eerste kerkbezoek: zijn doop
in 1989. ‘Als het welpje Simba uit De Leeuwenkoning werd ik gepresenteerd aan de gemeenschap
en aan de God van mijn ouders en grootouders’.
Is die door de ouders gekozen kinderdoop niet
een ultiem teken van afhankelijkheid? Als pasgeborene heb je immers niets te kiezen? Of is dat
misschien juist heilzaam?
In dit hoofdstuk worden Bijbelverhalen uitgewerkt waarin het begrip ‘verbond’ een rol speelt:
het verhaal van de Ark van Noach, het verhaal
van Abraham en Sara, en het verhaal van Mozes
en Aäron en Israëls bevrijding uit Egypte.

Motivatie en doelgroep
In ‘God en ik’ bespreekt Alain Verheij een groot
aantal Bijbelverhalen en verbindt deze met het
dagelijkse leven in de 21e eeuw. Hij zoekt naar
de relevantie van oude woorden voor mensen in
een ontkerkelijkt Nederland. Dit doet hij op een
vrolijke, maar ook diepgravende manier en hij
gaat daarbij uit van zijn eigen levensgang. Zoals
het staat in de inleiding: ‘In zeven hoofdstukken
neem ik je mee in mijn verhaal met de Bijbel: van
mijn allereerste kerkbezoek als baby tot mijn huidige werk als theoloog van bijna dertig. Zo krijg je
een soort ‘best of’, een proeverij uit de wondere
wereld van het christendom.’
Het boek is niet speciaal gericht op gelovigen.
Het is juist goed te volgen voor niet-ingewijden.
Daarbij veronderstelt Verheij zo weinig moge-
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Dit tweede hoofdstuk beschrijft op pakkende
wijze een aantal rituelen, gedefinieerd als markeringen in de tijd. ‘Rituelen dwingen je om even
stil te staan, je geest op te ruimen en bewuster te
kijken naar jezelf, de ander en het leven.’ Zo gaat
het over zegenen en bidden, maar ook over rusten
en vertellen. In het onderdeel ‘zingen’ komen
enkele ‘tophits van het christendom’ voorbij,
zoals psalm 23. Ook het Lied van de Schepping
wordt uitgelegd, als ‘troostrijk antigif’ tegen het
gevoel van leegte en onmacht dat ieder mens bij
tijden kan bevangen.

3. Radicaal puberen
Toen hij veertien jaar was, werd Alain (met zijn
ouders en zijn zusje) lid van een evangelische
gemeente. Hij werd opnieuw gedoopt, en dat
markeerde ‘de radicaalste geloofsfase in mijn
leven’. Hij kwam terecht in een ‘evangelische
bubbel’, waarin hij zich toen goed voelde. In dit
hoofdstuk beschrijft hij het leven van Johannes
de Doper en de Bergrede van Jezus.
Ook bespreekt hij aan de hand van Prediker het
filosofische begrip ‘tweede naïviteit’. Opgroeien
gaat vaak gepaard met ontgoocheling en
periodes waarin al wat goed en vast leek op losse
schroeven komt te staan. Soms wil je alles overboord gooien. Maar: ‘Een leven met een onttoverd
wereldbeeld doet meer pijn en glanst minder’. In
de post-kritische fase kan opnieuw ruimte komen
voor verwondering.

4. De ontdekking van het lichaam
Het vierde hoofdstuk is te lezen als een pleidooi
voor experimenteren: ‘Het is onmogelijk om
levenslessen te leren zolang je geen vuile handen
wilt maken’.
In dit hoofdstuk gaat het over seks, maar ook
over bewust consumeren, over schaamte en oordeel en over de vastentijd / veertigdagentijd. Die
wordt gezien als een ‘detox’, die zorgt voor meer
zelfreflectie en solidariteit. Het Hooglied komt
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Overdenking
ter sprake, maar ook bijbelse richtlijnen
voor eten en drinken worden besproken
(met Daniël als de eerste geregistreerde
veganist).

5. Richting kiezen
Alain Verheij maakte in zijn late tienerjaren
een bijzondere overstap: hij werd lid van de
Nederlands Gereformeerde Kerk, waar hij
ook zijn vrouw vond. En hij ging theologie
studeren. Zo maakte hij kennis met minder
bekende Bijbelverhalen, waarvan hij er in
dit hoofdstuk verschillende bespreekt, bijvoorbeeld het ontroerende verhaal van
Rispa (‘de minst bekende vrouw in de
Bijbel’). Ook de geschiedenis van Jona
(‘een Bijbelse kluchtfiguur’) komt aan bod.
Dit hoofdstuk eindigt met een mooi stuk
over het kerstfeest.

6. Omgaan met tegenslagen
De theologiestudie bracht Verheij niet
alleen kennis en inzicht, maar ook twijfel
en onzekerheid. Zijn huwelijk leed schipbreuk en hij verliet de Nederlands Gereformeerde Kerk. Hij was vijfentwintig jaar oud
toen hij weer bij zijn ouders ging wonen.
Zijn masterstudie theologie schreef hij op
zijn oude tienerkamer. Hij verdiepte zich in
de verschillende manieren waarop mensen
in de Bijbel met tegenslagen omgingen.
Hoe deed David dit? En Job? Soms moet je
vechten met de Ander, zoals Jacob het ooit
deed. Het levensverhaal van Jozef staat
voor veerkracht, maar ook voor herstel van
hopeloze situaties. En Mozes’ leven is een
protestverhaal tegen uitbuiting.
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk
gaat over de kruiswoorden van Jezus, die
worden beschreven als zeven lessen over
omgaan met pijn.

7. Zin in het leven
Een optimistisch hoofdstuk over het goede
leven, over het vertrouwen dat jij er mag
zijn. Pasen en Pinksteren passeren hierbij
de revue. Maar het gaat ook over het
belang van de Maaltijd en over de sociale
kracht van gezamenlijk eten. De noodzaak

van verschillen wordt besproken, maar ook
de betekenis van een woord als ‘genade’
komt aan de orde (‘Genade is wat de
wereld écht laat draaien’). Het slot van
dit laatste hoofdstuk wordt gevormd door
een citaat uit I Korintiërs13, het loflied op
de liefde.
Na deze zeven hoofdstukken volgt een
korte epiloog. Hierin spreekt de schrijver
de hoop uit dat de lezer uit zijn ‘best of’
van de Bijbel inspiratie haalt voor zijn of
haar eigen leven.

Mooie zinnen
Het boek bevat veel mooie zinnen. Enkele
daarvan staan in het eerste hoofdstuk
in een gedeelte over de kinderdoop:
‘Tegen mij als baby zei de kerk: je bent
als weerloos schepsel geboren, maar jouw
bestaan heeft een bedoeling. Je bent een
druppel in een oceaan van zes miljard
mensen, maar vanaf nu hoor jij bij ons en
hier ben je gekend en geliefd. Je zult niet
ontsnappen aan alle worstelingen waar
ieder mens deel aan heeft, maar onthoud
alsjeblieft dat er altijd hoop is.’

Waarom moet je dit boek lezen?
Ik begon deze bespreking met de vraag:
Waarom zou u of jij dit boek moeten
lezen?
Ik hoop dat jij/u dat na lezing van dit
artikel zelf wilt gaan ontdekken. Als je het
aan mij vraagt zou ik zeggen: het doet je
goed meegenomen te worden door een
moderne theoloog die het aandurft persoonlijk en met humor te schrijven over
zijn geloof. Een jonge denker die op originele wijze lijnen durft te trekken tussen de
Bijbelse verhalen en onze levensverhalen.

En nu maar afwachten
wat m’n kinderen ervan vinden!
Alain Verheij / God en ik Wat je als weldenkende 21e-eeuwer
kunt leren van de Bijbel
Uitgeverij Atlas Contact, prijs € 18, 99

#DOESLIEF
door Heidi Ebbers
#DOESLIEF, zo heet de nieuwe campagne van Sire (Stichting
Ideële Reclame). De campagne wil mensen bewuster laten
nadenken over hun gedrag en aansporen om wat liever tegen
elkaar te doen. Omdat ik nieuwsgierig was heb ik het #DOESLIEF-pakket gedownload. ‘Met dit pakket maak jij het internet
weer een lieve plek!’ werd mij beloofd. Het pakket bevatte
verschillende tips en, omdat plaatjes soms meer zeggen dan
woorden, een aantal emoji’s om een positieve draai te geven
aan negatieve reacties. Zou het écht zo simpel zijn? Is dit allemaal niet wat naïef? …Maar nu betrapte ik mezelf dus op
een reactie waar ik altijd zo’n hekel aan heb: ‘lief doen’ af
doen als ‘lekker makkelijk’ en ‘naïef’. Want écht ‘lief doen’ is
volgens mij alles behalve naïef en gemakkelijk.
Lief doen, liefde als levenshouding, is heel doelbewust en vaak
verschrikkelijk moeilijk. Diep onder de indruk was ik van het
verhaal van Ferry Zandvliet die in Dreamschool (van maandag
4 maart, NPO3) aan de leerlingen vertelt dat hij na een terroristisch aanslag, die hij ternauwernood overleefde, besloot
om het helemaal anders te gaan doen. Na de aanslag wilde
hij niet meer boos zijn en maakte hij een tegenbeweging,
hij ging juist op zoek naar verzoening. Ook de leerlingen van
Dreamschool waren onder de indruk van zijn verhaal. Joëlle
(één van de leerlingen van Dreamschool), die ook veel boosheid kent, zei: ‘Ik heb wel respect voor hem dat hij gewoon,
euh … líef kan doen.’
Lief doen … je staat er vaak niet bij stil hóe belangrijk het
is. In de Bijbel lezen we zelfs dat, als je geen liefde hebt voor
anderen alles wat je doet zinloos is. #DOESLIEF had dus
zomaar in de Bijbel in gewone taal kunnen staan. In 1 Korintiërs 13 beschrijft Paulus wat liefde is (best grappig trouwens
om dit Bijbelgedeelte eens naast de tips uit het #DOESLIEFpakket te leggen. Ik zag wel overeenkomsten …).

1 Korintiërs 13: 4-7 (Samenleesbijbel)
Wat is liefde?
Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn.
Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent,
jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.
Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf
denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.
Liefde is: blij worden van het goede,
en een hekel hebben aan het kwaad.
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
Door de liefde blijf je altijd volhouden.
In de Samenleesbijbel staan onder dit Bijbelgedeelte
een aantal gespreksvragen o.a.:
Lees het stuk over wat liefde is (vers 4-7) nog eens, en kies
een kenmerk van de liefde uit. Ben jij wel eens ‘lief’ op deze
manier?
Een mooie vraag waar ik de komende tijd eens over na wil
denken …

4
Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Bas Brezet,
Kerkstraat 14,
7126 AM Bredevoort,
tel. 0543-45 10 12
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Maaike Prange,
Haermansweijde 29,
7121 WL Aalten,
tel. 0543-47 85 43
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bankrek.nr.: (o.a. voor
vrijwillige bijdragen)
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11
Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

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

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

De opbrengst van de collecte in het Ambthuis van
23 februari – bestemd voor de kerk- was € 42,50.
De collectes voor de diaconie hebben in januari
een bedrag van € 205,51 opgebracht.
Er zijn twee giften ontvangen: via Ans Laarman
€ 10,00 en via Henk Luimes € 30,00.

Biddag en Stilteviering

Zieken
Gerrit Timmerman (Bolwerkweg) heeft een tijdje
geleden een CVA gehad. Hij verblijft tijdelijk in
Revalidatiecentrum Klimmendaal (kamer 3009
Heijenoordseweg 5, 6813 GG Arnhem). Hij maakt
goede vorderingen en we hopen voor hem dat die
trend zich voortzet!
We wensen iedereen, die tobt met de gezondheid,
veel sterkte toe. Voor hen die behandelingen
moeten ondergaan of wachten op het effect
ervan: veel beterschap en geduld. Voor allen die
om zieken heen staan, al het goede! Wij wensen
allen toe, die zorgen of verdriet over zichzelf of
anderen hebben, dat ze zich soms even opgetild
voelen door iets kleins als een ontluikende bloem
of de glimlach van een ander mens.

Wij feliciteren
In de komende weken vieren mevr. D.W. te
Bokkel-Caspers, Haartseweg 21a en dhr. C. Frederiks, Hollen
berg 11 hun verjaardag. Mevr. te
Bokkel wordt op 15 maart 82 jaar en dhr. Frederiks viert op 17 maart zijn 88e verjaardag . Allebei
van harte gefeliciteerd en een gezellige dag
gewenst met allen die u lief zijn.

Aan de strijkstok

Natuurlijk weten we wel dat niet alles goed gaat.
Toch zijn velen met ons ervan overtuigd dat er
heel veel goed gaat met de hulp die we bieden
aan de medemensen in Jibou, Roemenië. Ook
gisteravond waren er velen in de weer om een
vrachtwagen vol te krijgen met hulpgoederen.

Collectes en giften

Hygiënische matrassen, tilliften en vele andere
spullen die, ook daar, het werken in de zorg verbeteren. Ook huishoudelijke artikelen en veel kleding
is er ingeladen. Deze worden verkocht vanuit een
stichting die van de opbrengst diaconale taken
kan financieren. Tafeltje-dek-je en thuiszorg zijn
enkele voorbeelden hiervan.
We maken met onze actie ook kosten. Transport
en reiskosten drukken behoorlijk op ons budget.
‘Niks voor niks’ is voor ons, ‘Stichting Roemenië
Aalten-Salaj’ dan ook een bekende uitdrukking.
Mocht u het ook belangrijk vinden dat het werk
doorgaat dan is misschien het banknummer,
zie foto, een steuntje in de rug om ons werk te
steunen. Namens de stichting bij voorbaat dank.
bestuur Stichting Roemenië Aalten

In de Veertigdagentijd zijn er drie keer vieringen
op woensdagavond. De eerste keer is op dankdag
13 maart. Twee weken later is er op 27 maart van
19.30 uur tot 20.00 uur een Stilteviering. Deze bijeenkomsten zijn in de Joriskerk en bedoeld om tot
rust te komen en tijd te nemen om stil te staan bij
de voorbereiding op Pasen.

Veertigdagentijd
Zeven glazen bakken zijn dit jaar symbolisch voor
de zes zondagen van de Veertigdagentijd en
Pasen. Deze zondagen hebben een vaste betekenis. De eerste zondag horen we het verhaal van
Jezus in de woestijn. Als teken daarvan zit er zand
onderin de eerste glazen bak. De tweede zondag
horen we dat Jezus op de berg stralend aan zijn
leerlingen verschijnt. De stenen in de tweede pot
vertegenwoordigen de berg.
De derde zondag gaan we terug naar de bron.
Water is daar het symbool van. De vierde zondag
horen we van Jezus de gelijkenis van de verloren
zoon. Hoe zien we God en onszelf door dat verhaal in een ander licht?
De vijfde zondag horen we een gelijkenis over de
wijngaard. Aarde is het symbool van deze zondag.
De laatste twee zondagen zijn Palmzondag, vertegenwoordigd door buxus in de glazen bak en
Pasen.
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Brood en vis
Tekst: Pastor Jos Droste
Sgraffito: Harry Dercksen

De veertigdagentijd is de periode van veertig
dagen die in het christendom voorafgaat aan
Pasen en die in het kerkelijk jaar begint op
Aswoensdag (6 maart in 2019) en gepaard
gaat met soberheid en inkeer door zich te onthouden van of te matigen in het gebruik van
voedsel, alcoholische drank en genotsmiddelen;
de veertig dagen voor Pasen. Voorafgaand aan
deze periode van inkeer en soberheid is er het
carnaval, dat juist het omgekeerde van dit alles
is. Na het uitbundige carnavalsfeest volgt (als
het goed is) de periode van matiging.

Uit mijn lang vervlogen kinderjaren heb ik
nog net wat herinneringen aan de toenmalige strenge regels die golden in de vastentijd.
Van Aswoensdag tot Paaszaterdag 12 uur
kwam er geen vlees, in welke vorm dan ook,
op tafel. Geen speklapje of gehaktbal, geen
plakje metworst of ham op de boterham,
geen jus. Ik weet niet meer of er voor de
zondag misschien een uitzondering werd
gemaakt. In plaats van vlees mocht je wel
eieren of vis eten. Maar de visboer kwam
niet elke week bij ons in het dorp. Gelukkig
kon je potten zure haring kopen, en met
aardappelpuree ging dat ook best. Je onthield je van vlees en vleesproducten, en als
je vastte, gebruikte je maar één volledige
maaltijd per dag, en in elk geval minder
dan gebruikelijk. Wie extra zijn best deed,
onthield zich ook van alcohol en seksuele
omgang met je man of vrouw. In de vastentijd werden ook heel lang geen huwelijken
gesloten.
Afzien van wat lekker is, dus. Niet omdat het
slecht zou zijn, maar om je niet teveel af te laten
leiden van waar je naar op weg was. Want vasten
deed je ter voorbereiding op een belangrijk iets.
Dat vinden we bij alle grote religies, dus ook in
het jodendom en het christendom en de islam.
Door de gewone gang van zaken te doorbreken,
maak je je bewust van het bijzondere van de tijd,
en kun je je aandacht concentreren op waar je
naar op weg bent. Door te vasten maak je ruimte,
niet alleen in je lichaam, maar ook in je geest.
Dat ligt ook ten grondslag aan het nuchter zijn
voor de communie.
De joden kennen maar één verplichte vastendag,
de Grote Verzoendag. Dan wordt er helemaal
niets gegeten. In Jezus’ tijd vastten vrome Joden
ook op maandag en donderdag. Er konden ook
bijzondere vastendagen worden uitgeroepen, bij
grote nood. Een soort hongerstaking, om God
onder druk te zetten. Ook rouw kon een aanleiding zijn om te vasten.
In de oude kerk werd er voor Pasen maar kort
gevast, eigenlijk alleen op Paaszaterdag. Maar
met de opkomst van de kloosters kreeg het vasten
een grotere plaats, en nam men een voorbeeld
aan Mozes en Christus zelf van wie geschreven
staat, dat zij veertig dagen vastten. En na de
voorbereiding op Pasen kreeg ook Kerstmis een
wat mildere voorbereiding in de Advent. Van
de Joden nam men de gewoonte over om twee
dagen in de week te vasten: op woensdag en
vrijdag. Daarvan is lange tijd alleen de vrijdag
overgebleven, tot in de zestiger jaren het hele
vasten in onbruik raakte, of anders werd ingevuld. Na het Tweede Vaticaans Concilie zijn alleen
Aswoensdag en Goede Vrijdag overgebleven als
verplichte vasten- en onthoudingsdagen.

Veertigdagentijd:
betekenis en definitie

Er kunnen veel redenen zijn om geen vlees te
eten. Vlees van warmbloedige dieren zou de
hartstochten van de mens aanwakkeren, en ons
lui maken. Volgens de Partij voor de Dieren is
vlees eten moreel niet te verantwoorden: dieren
hebben ook recht op leven. Vis werd niet als vlees
gezien, en mocht daarom wel. Bovendien zou vissenvlees verkoelend werken. In sommige joodse
en vroeg-christelijke tradities kon het eten van vis
ook een religieuze betekenis hebben. In de Bijbel
is op enkele plaatsen sprake van een zeemonster,
Leviathan, dat de dreiging en de dood symboliseerde die in het onstuimige water schuil kan
gaan. Volgens de profeet Jesaja heeft God dit
beest geschapen om er mee te spelen. Het eten

van de vis zou dan een teken zijn van de over
winning op het kwaad, en zo vooruitlopen op de
komst van de messiaanse tijd.
De maaltijd aan de oever van het meer van
Galilea, waar Jezus de menigte voedt met vijf
broden en twee vissen krijgt zo een diepere betekenis. Niet alleen wordt psalm 23 tot werkelijkheid (Hij leidt mij naar rustige wateren, daar
kom ik weer tot leven), maar ook de overvloedige
maaltijd met brood en vis wijst naar de overvloed
van Gods nieuwe wereld. Ook als Jezus zijn leerlingen daar ontmoet na Pasen, is er geroosterde
vis voor het ontbijt.
De vis komen we ook tegen als verwijzing naar
Christus. In tijden van vervolging zou het een
teken zijn, waaraan christenen elkaar konden
herkennen. De letters van het Griekse woord voor
vis, IXTHYS, vormen de beginletters van Jezus
Christus, Zoon van God, Redder. Op de bumpers
van ´christelijke´ auto´s kom je zo´n visje nog
wel eens tegen. In de wereld van de astrologie
is de tijd van Christus die van het sterrenbeeld
Vissen. Die zou in het midden van de vorige eeuw
zijn overgegaan in die van de Waterman, ‘the
age of Aquarius’, zoals in de musical Hair wordt
gezongen. Of dat gevolgen heeft voor wat we
eten en drinken? We vasten in elk geval minder,
en eten meer vis. Op Aswoensdag en Goede
Vrijdag is het nog steeds drukker bij de viskraam
dan op andere dagen. Een goed gebruik hoef
je immers niet op te geven. Maar het is goed je
ervan bewust te zijn waarom je het doet.
Met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief van de St. Ludger- en St. Paulusparochie.
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Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk Bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op maandag dinsdag - donderdag vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB te Aalten
email : scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Oosterkerk
tel. 0543-47 14 69
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail:
oosterkerk@kerkvenster.nl
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Kosters:
Dick Wikkerink,
tel. 06-244 217 43
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
of: dickwikkerink@
hotmail.com
Theo Luiten,
tel. 06-532 66 215
e-mail:
theo.luiten@planet.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

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

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

KerkBeeld

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

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

Invulling werkzaamheden
van ds. Riemer Faber
tijdens zijn ziekteverlof
Zoals al eerder vermeld in KerkVenster

Voortgang
Verslag van de vergadering van de
kleine kerkenraad op 26 februari
Gerard Helmink opent de vergadering met het
artikel ‘laten we elkaar zegenen ’ waarna hij
voorgaat in gebed.
Zoals u ook elders in KerkVenster heeft kunnen
lezen of wellicht in de kerk heeft gehoord, zijn
wij heel blij en dankbaar dat ds. Wytze en ds.
Marieke Andela hebben aangegeven dat ze
een gedeelte van de werkzaamheden in de wijk
IJzerlo gedurende het ziekteverlof van ds. Riemer
Faber op zich willen nemen. Ook Riemer is heel
blij met deze invulling.
De presentaties eind januari van respectievelijk de groep Oude Helenakerk en de kerkrent
meesters inzake de Oude Helenakerk lieten meerdere overeenkomsten zien.
Zo gaan beide uit van een multifunctioneel
gebruik van het gebouw, meer dan alleen het
gebruik voor kerkdiensten. Diverse vragen, toekomstscenario’s, verschillen en overeenkomsten
zijn en worden komende tijd besproken.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe sectiekaart per wijk, deze wordt momenteel verder
geoptimaliseerd.
Aan de werkgroep Groene Kerk is de mogelijkheid gegeven om het label van Groene Kerk aan
te vragen. De kerkenraad erkent de werkgroep en
steunt het streven naar een groene kerk.
Het is niet bij iedereen bekend dat er zittend kan
worden deelgenomen aan de viering van het
Avondmaal als men slecht ter been is. Wie het
Avondmaal zittend wil vieren, kan dit doorgeven
aan de nodigende ouderling van dienst.
Harm Hoftiezer sluit de avond met het lied 416
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

bredevoort

waren wij als kerkenraad en predi

kantenteam van mening dat er een
spoedig een invulling zou moeten
worden gezocht voor het (crisis)
pastorale werk in de wijk IJzerlo, tijdens
het ziekteverlof van Riemer Faber.
Vanzelfsprekend is er ook overleg geweest met
het wijkteam van IJzerlo, en hebben wij dit ook
besproken met Riemer Faber.
Als kerkenraad, predikantenteam en het wijkteam van IJzerlo zijn wij zeer verheugd en dankbaar, dat Marieke en Wytze Andela bereid zijn
gevonden om deze taak op zich te nemen.
Per 1 maart zullen zij ons ondersteunen in het
pastorale werk in de wijk IJzerlo.
Marieke en Wytze zullen zich voornamelijk bezighouden met het crisispastoraat.
In de afgelopen weken hebben zij al (hernieuwd)
kennis gemaakt met het wijkteam van IJzerlo,
en is er ook al overleg geweest over de vervolgstappen en het invullen van deze werkzaamheden. Zij hebben gezamenlijk een tijdelijke overeenkomst voor 0,2 fte aangenomen, (d.w.z. plm.
8 uur per week).
Deze uren zullen, in overleg met het wijkteam nog
nader worden ingevuld.
Op het moment van schrijven van dit artikel is
nog niet geheel duidelijk hoe de communicatielijnen zullen gaan verlopen, en wie als aanspreekpunt voor de wijk IJzerlo zal fungeren.
Voor deze informatie verwijs ik u naar het wijk
bericht van de wijk IJzerlo elders in dit blad.
De resterende werkzaamheden zullen door de
predikanten, kerkelijk werkers en het wijkteam
van IJzerlo worden ingevuld.
Voor het invullen van de openstaande kerkdiensten zal er ook een beroep worden gedaan op predikanten van buiten onze eigen gemeente.
Hierbij willen wij het predikantenteam en het
wijkteam van IJzerlo nogmaals bedanken voor
hun inzet in de afgelopen maanden.
Wij willen Marieke en Wytze Andela nogmaals
bedanken voor het feit dat zij deze taak op zich
willen nemen, en hen heel veel plezier, succes,
sterkte en Gods zegen toewensen voor de
komende tijd.
Daarnaast willen we ook Riemer Faber alle sterkte
toewensen in de komende tijd, en dat hij in alle
rust kan werken aan zijn herstel, wetende dat zijn
geliefde wijk in goede handen is.
Namens de kerkenraad en
het predikantenteam,
Gerard Helmink, voorzitter

Annet Somsen, notulist

Giften PBD
Ontvangen via dhr. Wildenbeest € 10,00, D. Wink
€ 5,00, Riek Prinsen € 20,00, Diny Prinsen € 10,00
en Anja Koskamp € 10,00. Hartelijk dank!

Overzicht collectes
Februari 2019
3 februari
HVWD Project WD
Kerk
10 februari
PKN Catechese en Educatie
Kerk
Plaatselijk Jeugdwerk
17 februari
KIA Noodhulp droogt Ethiopië
Kerk
Plaatselijk Jeugdwerk
24 februari
PKN Missionair Werk
Kerk

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€
€

1.024,32
587,33

€
€
€

646,56
326,05
202,98

€
€
€

713,90
564,75
132,81

€
€

1.048,59
817,15
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Dorcas hulp en ontwikkeling heeft de afgelopen periode een donatie ontvangen van
de diaconie van de Protestantse Gemeente
Aalten. In onderstaande tekst is te lezen aan
welk project de donatie besteed is.
Ontwikkeling van Roma-kinderen in Albanië
Met de sector Kinderontwikkeling richt Dorcas
zich op het verbeteren van de levensomstandigheden en de leefomgeving van kwetsbare kinderen. Dorcas ondersteunt hen bij het creëren
van een hoopvolle toekomst, waarin ze in staat
zijn om voor zichzelf te zorgen als ze eenmaal volwassen zijn.

Waar?
Buitenwijken van de stad Korca,
in het zuidoosten van Albanië.

Waarom?
Albanië is een arm land. Van de bewoners van de
streek waarin de stad Korca ligt, is bijna iedereen
arm. Mensen uit de Roma- en zigeunergemeenschap behoren tot de allerarmste mensen in deze
omgeving. Zij worden vaak gediscrimineerd en
buitengesloten en leven hierdoor in een sociaal
isolement. Maar weinigen van hen hebben toe-

gang tot onderwijs, gezondheidszorg en goede
huisvesting. Hierdoor is ruim veertig procent van
de mensen ziek. Doordat de wegen naar scholen
en andere voorzieningen van slechte kwaliteit zijn
en doordat veel mensen analfabeet zijn, is het voor
kinderen zeer moeilijk om zich aan de armoede te
ontworstelen.
Dit project wordt in samenwerking met de partnerorganisatie en de ouders van de kinderen uit
de Roma- en zigeunergemeenschap uitgevoerd.
De partnerorganisatie selecteert de kinderen en
schrijft ze in bij scholen. Hier volgen ze ’s morgens
onderwijs. Doordat kinderen van diverse achtergronden op school samen leren en samen spelen,
leren ze spelenderwijs omgaan met verschillen.
’s Middags kunnen de kinderen in het project een
maaltijd gebruiken en verder krijgen ze schoenen,
kleding en verzorgingsproducten en is er een lokale
leraar beschikbaar voor vragen en huiswerkbegeleiding. Regelmatig kunnen de kinderen meedoen
aan sociale en culturele activiteiten. De lokale partnerorganisatie lobbyt bij (lokale) overheden om
verantwoordelijkheid te nemen voor de allerarmste
mensen uit hun bestuursgebied.
De 9-jarige Sofia komt elke dag naar het Dorcascentrum. Zodra de lessen op school afgelopen zijn
vertrekt Sofia naar het dagcentrum, waar de lunch
al voor haar klaarstaat. Daarna krijgt ze huiswerkbegeleiding. Het centrum is ook een plek om plezier
te hebben: de kinderen spelen met elkaar, en vieren
verjaardagen en feestdagen.
Toen Sofia voor het eerst in het dagcentrum
kwam, was ze een stil en gesloten kind. De scheiding van haar ouders had een grote invloed op
het jonge meisje. De maatschappelijk werker van
het 
project heeft langzaam het vertrouwen van
Sofia gewonnen. Dat heeft Sofia zichtbaar goed
gedaan!

Dankzij de begeleiding vanuit het centrum kan
Sofia dromen over de toekomst. Ze heeft mooie
dromen: ze wil graag juf worden. De medewerkers
van het dagcentrum doen er alles aan om Sofia
een stabiele en goede basis te geven. Een basis van
waaruit haar dromen werkelijkheid kunnen worden.

Noodhulp eerste kwartaal
De diaconie van onze kerk heeft een budget van
€ 24.000 voor noodhulp in het jaar 2019. Afgesproken is dat elk kwartaal hiervan een vierde
deel besteed wordt. Onlangs zijn voor het eerste
kwartaal twee bedragen overgemaakt:
•€
 3.000 voor Artsen Zonder Grenzen
voor veldhospitalen in Jemen
•€
 3.000 voor het Rode Kruis Giro 5125
vluchtelingen in en uit Venezuela
In beide gebieden leven mensen in erbarmelijke
omstandigheden door falende macht
hebbers.
Gelukkig zijn deze organisaties in staat om
toch enige hulp ter plekke te bieden en het is
een zegen dat wij dat op deze manier kunnen
ondersteunen.

Stichting Mukwano praat u bij
		Op zondag 3 maart was er na de koffie in gebouw Elim gelegenheid om bijgepraat
te worden over de werkzaamheden van Stichting Mukwano in Oeganda. De zaal
was redelijk gevuld. Het is fijn op deze manier de steun van onze achterban te ervaren.
Was u niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, dan praten wij u via deze weg bij.
Mukwano 2.0
Nadat we in het najaar van 2017 de samenwerking op het project in Buhweju beëindigden
hebben we als bestuur besloten ons te bezinnen
op waar we voor staan, hoe we willen werken en
wat we willen bereiken met ons werk. Voor deze
heroriëntatie voerden we gesprekken met Sara
Kinsbergen. Zij is verbonden aan de Radboud Universiteit en heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van particuliere initiatieven. Sara heeft
ons geholpen helder te krijgen wat wij belangrijk
vinden, dat te concretiseren en uitgangspunten te
formuleren voor ons nieuwe beleid.
Het opnieuw formuleren van onze visie en missie
maakt het makkelijker om projecten in Oeganda
die we willen ondersteunen te selecteren. Wij
vinden het belangrijk dat die projecten zich vooral
richten op het wegnemen of verhelpen van oorzaken die ergens aan ten grondslag liggen.
‘Je zou kunnen zeggen dat we de mensen geen
vis willen geven als ze honger hebben, maar een
hengel zodat je zelf in hun voedsel kunnen gaan
voorzien.’
Daarnaast hechten we grote waarde aan de
inbreng van de lokale gemeenschap en de overheid in een project.
Dit klinkt heel mooi, maar vraagt veel in de samenwerking. Met Sara hebben we vooral gezocht hoe

we dit vorm kunnen geven. Dit stelt eisen aan
onze lokale partner, voor nu, maar ook bij toekomstige samenwerkingen. We helpen financieel,
maar dat wil niet zeggen dat we alleen maar geld
geven. We willen werken vanuit partnerschap en
zien daarin voor onszelf een rol als het gaat om
kritisch meedenken en vragen stellen. Bij die rol
willen we ook onze achterban in Aalten betrekken.
Onze werkwijze zal niet heel erg veranderen. Wel
is voor onszelf de focus scherper en zijn we ons
bewuster van wat we vragen in onze samenwerking. Na tien jaar hebben we veel geleerd en we
willen nu een vertaalslag maken naar nieuwe projecten en uitdagingen waar we trots op kunnen
zijn.

Ontwikkeling in Kitgum
Sinds twee jaar werken we samen met de Stichting KRADEF in Kitgum, Noord Oeganda. Begin
februari is daar de school in gebruik genomen
die met hulp van Stichting Mukwano is gebouwd.
David Otto is bestuurslid van deze stichting. Een
inspirerende man met een mooie visie voor zijn
thuisland. Tijdens de bijeenkomst in Elim vertelde
hij over zijn gemeenschap, hun project en de
dromen die hij heeft voor de regio Kitgum waar
de mensen door de burgeroorlog weinig perspectief hebben. Ooit was hij zelf één van de kinderen
daar en hij prijst zich gelukkig dat hij, hoewel op
latere leeftijd, wel de mogelijkheid heeft gekregen
om naar school te gaan.
De gemeenschap In Kitgum is ontwricht, er is
nauwelijks onderwijs en veel drankmisbruik. Door
het bouwen van een school hoopt David dat de
nieuwe generatie de kans krijgt om een vak te
leren en zichzelf en hun omgeving te ontwikkelen.
Een volgende stap zou zijn om de basisschool
die er nu staat uit te breiden met een vakschool.
Samen met David en de gemeenschap van
Kitgum kijken we hoe we dat kunnen realiseren
en wat er nog meer nodig is om de armoede en
het gebrek aan perspectief voor de inwoners van
Kitgum te doorbreken.
bestuur Stichting Mukwano
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Maart 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15
16
17

2 Timoteüs 1: 11-18
2 Timoteüs 2: 1-13
Psalm 52

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

18
19
20
21

Leviticus 1:1-9
Leviticus 1: 10-17
Leviticus 2: 1-10
Leviticus 2: 11-16

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

22
23
24

Leviticus 3: 1-5
Leviticus 3: 6-11
Leviticus 3: 12-17

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25
26
27
28
29

2 Timoteüs 2: 14-26
2 Timoteüs 3: 1-9
2 Timoteüs 3: 10-17
2 Timoteüs 4: 1-8
2 Timoteüs 4: 9-22

Beth San, Aalten

Beth San
Zaterdag 16 maart 2019
19.00 uur: zangdienst
Zaterdag 23 maart 2019
19.00 uur: dhr. Lievers

Stegemanhof
Zaterdag 16 maart 2019
19.00 uur: ds. Wassink
Zaterdag 23 maart 2019
19.00 uur: dhr. Brethouwer

St. Joriskerk op de Markt
Zondag 17 maart 2019
Tweede zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur:
drs. G. Zemmelink, Aalten
collecte:		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
Kinderoppas/kindernevendienst:
		Lenny Woerts

Zondag 24 maart 2019
Derde zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
Kinderoppas/kindernevendienst:
		Liesbeth Mateman

Woensdag 27 maart 2019

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.

Bij de diensten Aalten

Jubileumdienst
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

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

19.30 uur:
ds. A.G. Endeveld - stilteviering
uitgangscollecte: Diaconie

- fam Wikkerink, Lankhofstraat 30
- k leinschalig wonen, Hoge Veld
Frankenstr. 89
- fam. ter Haar, Romienendiek 3
- mevr. de Boer-Luiten, Kriegerdijk 7a

Zondag 17 maart 2019 werkt de Christelijke
Muziekvereniging Advendo Lintelo mee aan de
avonddienst om 19.00 uur in de Oude Helenakerk
in Aalten.
Advendo Lintelo is opgericht in juli 1919 en dat
maakt dat 2019 een jubileumjaar is, waarin
Advendo op veel manieren van zich laat horen.
Het fanfareorkest, onder leiding van Henk Jan
Radstaak, zal de samenzang begeleiden en verder
samen met organist Joop Ormel twee stukken
ten gehore brengen, Choralis Tonalis van Marco
Pütz en Jesus, Joy of Man’s Desiring van Johann
Sebastiaan Bach. Ds. Hendrik Jan Zeldenrijk is
voorganger in de dienst.
U allen bent van harte uitgenodigd deze dienst
bij te wonen. Graag tot ziens!
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 17 maart 2019
Tweede zondag van de veertigdagentijd

Zondag 17 maart 2019
Tweede zondag van de veertigdagentijd

Zondag 17 maart 2019
Tweede zondag van de veertigdagentijd

19.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk,
jubileum Advendo
collecte: 		
KiA binnenlands diaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 24 maart 2019
Derde zondag van de veertigdagentijd

09.30 uur:
ds. W.H. Everts
collecte: 		
KiA Binnenlands diaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de andere twee kerken

10.00 uur: 	ds. F. de Jong
kinderdienst en dopen
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
KiA binnenlands diaconaat
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:
ds. W. H. Everts
collecte:
KiA kinderen in de knel
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 24 maart 2019
Derde zondag van de veertigdagentijd

19.00 uur:
ds. F. de Jong
collecte: 		
KiA kinderen in de knel
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oosterkerk

Zondag 24 maart 2019
Derde zondag van de veertigdagentijd
Dienst in de Oosterkerk

Biertje met de dominee
KINDERDIENST

17 MAART 2019

NIEUW LEVEN
T

NS
PDIE

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
VOOR EN NA DE DIENST IS
ER FRIS, KOFFIE/THEE

DOO

VOORGANGER: DS. FOLKERT
DE JONG M.M.V. CBS GROEN
VAN PRINSTERER

KINDER
DIENST
AALTEN

Een goed gesprek, een sterk verhaal, schik
hebben, contacten leggen, dat is voor de
kroegtafel. De KruX nodigt jullie daarom
uit in de kroeg. We drinken samen een
biertje (of iets anders natuurlijk) en gaan
met elkaar het gesprek aan.
Dat de dominee voorbijkomt is een zekerheidje, maar stiltes zullen er niet veel
vallen, geloof dat maar. Geloof dat maar?
Over geloof zal het gaan. Of misschien wel
het (gedeeltelijk) ontbreken van geloof.

Hoe we dat gaan
vormgeven?
Laat je verrassen!
Het eerste biertje is ons goed bevallen, de
tweede willen we graag met jullie delen.

Wanneer: woensdag 20 maart
om 20.00 uur in café Schiller
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

17 mrt	mevr. A. Massink
Ludgerstraat 12/B, 7121 EM
17 mrt	mevr. E. Waterlander-Holwerda
Ludgerstraat 35, 7121 EG
18 mrt	dhr. J.H. Schokkin
Ambthuiswal 1/06, 7126 BC Bredevoort
19 mrt	mevr. A.J. Essink-Zetstra
Haermansweijde 60, 7121 WL
20 mrt	mevr. A.D. Kappert-Wevers
Manschotplein 46, 7121 BM
21 mrt	mevr. J.H. Vreeman-ten Have
Prinsenstraat 1/F, 7121 AE
21 mrt	mevr. M. Duenk-Botter
Ludgerstraat 25/03, 7121 EG
22 mrt	dhr. A. Nijman
Ambthuiswal 1/01, 7126 BC Bredevoort
22 mrt	mevr. J. Eppink-Grievink
Tammeldijk 6, 7122 LK
22 mrt	mevr. G.J. Ebbers-Westervelt
Kiefteweg 12, 7121 LX
22 mrt	dhr. G.H. Fukkink
Hogestraat 101, 7122 BT
22 mrt	mevr. W.B.J. Lubbers-Ruesink
Haermansweijde 22, 7121 WL
24 mrt	mevr. S.W. Kempers-Wassink
Frankenstraat 89/02, 7122 ZS
24 mrt	dhr. H. Laarman
Ahavestraat 52, 7121 DX
24 mrt	mevr. E.A. Jentink-ter Maat
Bijnenweg 1/C, 7121 ML
24 mrt	mevr. J.Th. Meijnen-Winkelhorst
Smitskamp 72, 7121 HK
24 mrt	dhr. H. Oldeman
Polstraat 4/N, 7121 DH
25 mrt	mevr. B.A. Assink-Migchelbrink
Haartseweg 25/A, 7121 KZ
26 mrt	mevr. J. Heinen-den Hertog
Meiberg 5/A, 7121 AN
26 mrt	mevr. D.B. Heideman
Polstraat 4, 7121 DH
27 mrt	mevr. H. Heersink-Heinen
Acaciastraat 5, 7121 AT
27 mrt	mevr. A.D. Boesveld-Wevers
Meiberg 5, 7121 AN
27 mrt	mevr. G.J.W. van Eerden-Lensink
Hofstedeweg 2, 7122 PS
27 mrt	dhr. H.J. Tolkamp
Het Verzet 48, 7121 XC
28 mrt	mevr. W.H. Stronks-Eenink
Varsseveldsestraatweg 101, 7122 NS
29 mrt	mevr. S. Houwers-van Eerden
Lichtenvoordsestraatweg 25, 7121 AB
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Ik zuke holvaste

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

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

Huwelijksjubileum
Op 6 februari was het een bijzondere dag voor
dhr. en mevr.Van Eerden-Lensink, Hofstedeweg
2. Zij waren op die dag liefst 60 jaar getrouwd.
Dit bijzondere huwelijksjubileum hebben zij op de
zaterdag ervoor samen met hun naaste familie
en buren gevierd. Namens onze wijk willen we u
beiden van harte feliciteren met uw diamanten
huwelijksjubileum en wensen u Gods zegen toe
over uw beider levensweg.
Met vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

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

Beste mensen,
De veertigdagentijd is begonnen. Een tijd van
afleggen wat niet bij je hoort, van met vallen
en opstaan een klein beetje meer mens worden.
Mens naar het beeld van Jezus. Met zo’n lichtend
voorbeeld zou je de moed in de schoenen kunnen
zakken. Maar dat is nu net niet de bedoeling.
Want de veertigdagentijd mag ook een tijd van
hoop zijn. Hoop is zo belangrijk, zo vindt ook Liselore Gerritsen:
Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
omdat de hoop altijd weer z’n weggetje vindt
naar het punt daar waar de liefde begint.
Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
op geloof in de liefde.
Zelf schreef ik ooit het volgende gedicht
over hoop in de streektaal:

Ik zuke holvaste.
Ik klemme mi’j
klampend en klaevend
vaste an de hoppe
in de hoppe
dat de hoppe mi’j
- bi’j alles wat mi’j
ontvölt - onopholdelijk
in eure holdgreep höldt.
Dat de hoop u in de houdgreep houdt, in welke
omstandigheden u ook verkeert, dat wens ik u
allen toe,
Netty Hengeveld

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

Voorjaarsmiddag 2019
Deze wordt gehouden op donderdag 21 maart in
het Kulturhus Lintelo.
Vanaf 14.00 uur is er koffie en thee en het programma begint om 14.30 uur.
De middag staat in het teken van een ouderwetse
slachtvisite, waarbij het nodige geproefd kan
worden.
Aan het einde van de middag zal u nog een kop
koffie of thee met een snee rozijnenbrood worden
aangeboden. Tussen 17.00 en 17.30 uur wordt
de middag afgesloten. We hopen op een gezellige
ontspannen middag.
de bezoekmedewerkers wijk Lintelo

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

Ziekenhuis
Vanuit het ziekenhuis in Winterswijk is voor revalidatie gegaan naar Pronsweide Annie EppinkGrievink, Tammeldijk 6. In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen Hannie Duenk-Masselink,
Driessenshof 85.
Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van
onze kleinzoon Tyge Hendrik op 28 februari. Het is
heel bijzonder om binnen twee weken twee kleinkinderen te mogen verwelkomen.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

11
Netty Hengeveld
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 0545-475969
nettyhengeveld@
kerkvenster.nl

ds. Wytze Andela
ds. Marieke
Andela-Hofstede

Mevr. J. Navis-Wisselink, Richterinkstraat 29,
moest een operatie ondergaan.
Hopelijk ben je snel weer op de been, Janny!
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

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

ds. Riemer Faber
Ds. R. Faber is
met ziekteverlof

Contact
Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere
crisis
situatie kunt u contact opnemen met de
scriba van de wijk IJzerlo. Hij zal dit dan doorgeven aan ds. Wytze Andela of ds. Marieke
Andela-Hofstede.
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.
Henk Heusinkveld (scriba)

Goede hoop
Je mag je een gelukkig mens prijzen
als er mensen om je heen zijn
die je niet in de steek laten.
Je mag je een gelukkig mens prijzen
als mensen je hart verwarmen.
Mensen die je verdriet zien.
Mensen die je ook optillen en opbeuren.
Mensen van wie ook hoop uitgaat
omdat ze je niet vergeten.
Je mag je een gelukkig mens prijzen –
ook al word je getroffen
door ongeluk, verdriet en moeite –
als er mensen zijn die je steunen.
Mensen met handen die meedragen.
Mensen met handen die je last verlichten.
Je mag je een gelukkig mens prijzen
vanwege die mensen
die je een glimp doen opvangen
van het menslievende Gelaat van de Onzichtbare
die hoop dat je goede hoop kunt behouden.
Uit Medemens, uitgave Kerk in Actie

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

ds. Wim Everts

Lijsterbeslaan 15
tel. 0543-478797

Zieken

Wijk Haart-Heurne

andelhof1@gmail.com
andelhof2@gmail.com

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

Een bijzondere vraag

Zieken

Eind februari belde Gerard Helmink, de voorzitter
van de kerkenraad, ons op met de vraag of wij
komende maanden het crisispastoraat in wijk
IJzerlo op ons zouden willen nemen. Het was een
vraag die allerlei gedachten en gevoelens opriep.
We hebben immers ons werk in Neede, dat we
juist komende tijd willen afbouwen om het wat
rustiger aan te kunnen doen. Maar het voelde niet
goed om ‘nee’ te zeggen op de vraag van Aalten.
Daarom hebben we de voorzitter teruggebeld
met de mededeling dat we het willen proberen.
Zo zult u ons gezicht komende tijd in KerkVenster
zien en zullen we ons best doen in wijk IJzerlo.
De vraag aan ons is om het crisispastoraat op
te pakken. Dat zijn ernstig zieken, uitvaarten en
andere dringende pastorale zaken. Er is daarvoor één dag in de week vrijgemaakt (0,2 fte).
Dat betekent dat we niet alles wat ds. Faber aan
pastoraat deed, kunnen oppakken, maar wel het
meest noodzakelijke. Hopelijk hebt u hiervoor
begrip.
Omdat we natuurlijk regelmatig in Neede zijn, zal
het contact via de scriba verlopen. Dus wilt u een
beroep op ons doen, bel dan Henk Heusinkveld.
Met vertrouwen zijn we zo op 1 maart begonnen
in wijk IJzerlo, in samenwerking met het wijkteam. We sluiten dit bericht graag af met een
goede wens naar onze collega ds. Riemer Faber:
dat Gods zegen hem sterken mag.

Opgenomen in het SKB ziekenhuis in Winterswijk:
mevr. G.J. Ebbers-Westervelt, Kiefteweg 12; dhr.
G.J.W. Lensink, Driehonderdmeterweg 12/A. Wij
leven mee met onze zieken en met allen die om
hen heen staan. Wij wensen hen veel sterkte toe
en indien mogelijk beterschap.

Met een hartelijke groet,
ds. Wytze Andela en
ds. Marieke Andela-Hofstede

Zieken
Dhr. Louis ter Haar, Bodendijk 52 is al enige tijd
ernstig ziek en moet momenteel chemokuren
ondergaan.
Dhr. Wim Kruisselbrink, Kruisdijk 27 is voor een
operatie opgenomen geweest in Enschede. Het
ziet er goed uit, maar er moeten nog wel een
aantal bestralingen plaatsvinden.
Mevr. Grada Douma-Perebolte, Huygensstraat 4,
verblijft op het moment van schrijven in het
ziekenhuis te Winterswijk. We leven mee met haar
en haar man.
Wij wensen al onze zieken, genoemd en niet
genoemd, alle goeds toe. Dat zij zich gedragen
mogen voelen door familie, buren, vrienden en
Gods nabijheid.
Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, Wytze en Marieke Andela

Scriba
Onze scriba Jan Veldboom, Slaadijk 3. moet binnenkort in Nijmegen geopereerd worden. Jan is
actief in allerlei vrijwilligerswerk. Dat heeft hij nu
voorlopig moeten neerleggen. We wensen Jan
heel veel sterkte toe voor de komende operatie en
we hopen dat hij daarna goed zal herstellen.

Overleden
Op 24 februari is overleden: Gerharda Johanna
Assink-ter Horst (Anna) in de leeftijd van 99 jaar.
De laatste tijd woonde ze in het dr. Jenny huis in
Dinxperlo, daarvoor aan de Eligiusstraat 2. Ze was
voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
een lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma
en oude oma. We wensen haar nabestaanden
toe dat zijn hun troost mogen vinden in het
geloof dat er bij God leven en toekomst is tot in
eeuwigheid.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

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

Biertje met de dominee
Zie pagina 9
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In memoriam
Gerrit Willem
Navis

Johanna Hendrika
Boom-Gijsbers

Anton Jansen

~ Wim ~

~Jo~

~ Tonnie ~

geboren
17 december 1946
overleden
8 februari 2019

geboren
18 september 1922
overleden
11 februari 2019

geboren
29 mei 1940
overleden
12 februari 2019

Wim werd geboren in de Wolboom. Hij groeide op
met zijn broertjes Henk, Theo en Johan en zusje
Annie. Hij ging naar de lagere school in Barlo, was
veel buiten te vinden. Hij volgde de opleiding timmeren op de technische school. Na schooltijd en
in de weekenden was hij graag aan het werk in
zijn ‘boerenleven’. Reed graag op de trekker en
omgang met paarden en andere dieren was zijn
lust en zijn leven.
Na de schooltijd vond hij werk bij meubelmakerij
Luimes en Wiggers. Daarna bij Svedex. Hier heeft
hij 40 jaar gewerkt. Ontelbare deuren heeft hij in
de handen gehad en op maat gezaagd.
In september 1968 heeft Wim, zijn Rietje leren
kennen tijdens de Lichtenvoordse kermis. Op 26
juni 1970 zijn ze getrouwd en kwamen te wonen
in een zomerhuisje in de Wolboom. De kinderwens
was groot maar helaas ging die niet in vervulling. Lief en leed maakten ze mee, Wim was een
man van weinig woorden maar stond wel voor
iedereen klaar als er iets gedaan moest worden.
In 1972 werd er een woning gevonden in Varsse
veld. Hij was druk in de grote groentetuin. Zijn
vader had hem geholpen met verhuizen. Op
9 december van dat jaar is zijn vader op 56-jarige
leeftijd plotseling overleden. Het was een groot
gemis. Voor de jongste broers werd hij een soort
tweede vader.
In 1986 verhuisden ze naar de Beerninkweg.
Ook hier kwam er een moestuin en was hij bij
vele naobers te vinden om te klussen, dieren te
verzorgen, allerlei hand- en spandiensten te verrichten. Ze zijn vrienden gebleven tot nu.
In 1987 heeft hij afscheid moeten nemen van
zijn moeder na een kort ziekbed. Samen met ‘zien
kleinen Riet’ sloegen ze zich door de moeilijke
momenten heen.
Het geluk was ook aan hun zijde, bij een loterij
werd een grote prijs gewonnen, een tv-ploeg
kwam er zelfs bij aan te pas, er moest geacteerd
worden. Zo werden ze bekende Aaltenaren. Wat
waren wij als familie blij voor ze, dat ze even niet
op de centen hoefden te letten.
Enkele jaren geleden ging zijn fysieke gezondheid
langzaam wat achteruit. Vanaf februari 2018
leverde hij steeds meer in, de energie om activiteiten te ondernemen werd minder. Op het laatst
gaf hij nog aan ‘ik kan niet meer, het is goed zo’.
In het bijzijn van zijn Rietje en verdere familie
blies hij zijn laatste adem uit op vrijdag 8 februari.

Mevrouw Boom werd geboren in 1922 aan de Misterstraat in Bredevoort. Dit huis was en is altijd
belangrijk gebleven, ook omdat het door haar
vader was gebouwd. Ze was de middelste uit een
gezin van vijf kinderen. Na de lagere school ging
ze ‘in betrekking’. In de oorlogsjaren had ze een
betrekking waar ze fijne herinneringen aan heeft
overgehouden. In 1946 zijn meneer en mevrouw
Boom getrouwd. Ze bleven wonen in hetzelfde
huis. Hun trouwtekst was ‘Mijn hulp is van de
Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Het zijn
woorden van psalm 121, die letterlijk altijd boven
haar bed hebben gehangen. Woorden die met
haar meegingen een leven lang en het vermogen
hadden om haar uit de put te trekken.
Jo Boom was ook iemand die altijd bezig en
betrokken was, zo was ze jarenlang voorzitster van
de HVD en ze deed dit met veel plezier, evenals
haar lievelingsbezigheid zingen.
De jaren ‘70 waren zware jaren mede doordat
haar man een ongeluk kreeg en hierdoor arbeidsongeschikt raakte. Maar ze was een sterke vrouw
en zette de schouders eronder. In die tijd sprak ze
met de dominee. Ze vertelde hem, dat ze er geen
gat meer in zag. Hij zei toen tegen haar. ‘Je hoeft
ook niet altijd alles te geloven, maar als je maar
één draadje vasthoudt, dan is dat genoeg.’ Dat
heeft ze gedaan en dat draadje heeft haar de
jaren door geholpen om haar zegeningen te tellen.
Begin jaren ‘80 begon het grote huis met de tuin
toch teveel te worden om te onderhouden en is zij
met haar man verhuisd naar de Bleekwal. Het is
een moeilijke beslissing geweest om het huis met
zoveel herinneringen achter te laten. Toch hebben
ze op de Bleekwal een fijne tijd gehad.
Eind jaren ‘90 ging de gezondheid van vader
achteruit en hoewel moeder toen al 75 jaar was,
heeft ze met ondersteuning en hulp en later de
thuiszorg de verzorging van vader tot het eind
thuis mogen doen.
Het geloof hielp haar het verdriet over haar man
en later haar zoon niet zo groot te laten worden,
dat er niets anders meer was. Dankbaarheid lag
meestal bovenop. Ze was dankbaar voor alles wat
haar in het leven was geschonken, het allermeest
voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze waren over heel Nederland verspreid
en wat was ze trots op hen. De sociale contacten
waren heel belangrijk voor haar. Alle belangstelling
en medeleven heeft ze enorm gewaardeerd.
Zo heeft zij vastgehouden aan die geloofsdraad,
gesteund door de woorden van het oude pelgrimslied van psalm 121: ‘Mijn hulp komt van de
Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.’
Het afscheid heeft plaatsgevonden op 16 februari
in de St. Joriskerk. We wensen haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en allen die haar
zullen missen veel sterkte toe bij het gemis!
Ada Endeveld,
met dank aan dochter Willemien

Papa is geboren aan de Bredevoortsestraatweg
en opgegroeid in een gezin van vijf kinderen. Op
18-jarige leeftijd, tijdens zijn diensttijd, kreeg
papa verkering met mama. Op 29 november
1968 zijn ze getrouwd en gaan wonen aan de
Eligius
straat. Ze kregen drie kinderen: José,
Irma en Gerrit-Jan. Papa heeft bij verschillende
bedrijven gewerkt: Akkerman-Kamphuis, WEKA,
Intercarpet en de Hamelandgroep. Naast zijn
vaste werk heeft hij in de weekenden veel gewerkt
als kelner en werkte hij graag in zijn groentetuin.
In 1983 zijn we verhuisd naar het ouderlijk huis
van papa aan de Damstraat. Hier vermaakte hij
zich met het houden van kippen, verzorgen van
zijn planten en bloemen, zingen bij het mannenkoor en fietsen met mama. Daarnaast vond hij
het fijn om vloerkleden, tafellopers en kussens te
‘knuppen’. Papa heeft vijf kleindochters en een
kleinzoon gekregen. Hier was hij heel trots op. Hij
was een lieve opa.
Papa is jarenlang met zijn gezondheid aan het
kwakkelen geweest. Door zijn COPD moest hij
helaas stoppen bij het mannenkoor. Vooral in
zijn laatste jaren heeft hij veel in het ziekenhuis
gelegen. Hij vond veel houvast in zijn geloof.
Vaak zei hij: ‘Ik wet waor ik het van verwachten
mot, ik stao d’r neet allene veur’.
Door zijn zwakke gezondheid moest hij steeds
meer inleveren en was daardoor vaak aan huis
gebonden. Hij had toen veel afleiding aan lezen
en puzzelen. Vanaf oktober vorig jaar ging het
steeds meer bergafwaarts en moest hij een
periode naar Pronsweide om te revalideren.
Gelukkig kon hij op 29 november wel naar huis
om zijn 50-jarige trouwdag thuis te vieren.
Zondag 27 januari is het hem nog gelukt om op
de verjaardag van José te zijn. Twee dagen later
heeft hij zelfs nog alle kracht gevonden om naar
zijn zieke broer Johan te gaan. Nu begrijpen we
dat dit voor hem een afscheidsmoment was.
Zondag 3 februari moest hij naar het ziekenhuis
omdat hij zo verzwakt was dat het thuis niet meer
ging. Hij ging zienderogen achteruit en uiteindelijk heeft hij zondag 10 februari aangegeven dat
hij niet meer kon: ‘Het is goed zo, ik heb een mooi
leven gehad’. De dag erna heeft hij ‘s middags
afscheid genomen van zijn kleinkinderen. Daarna
zijn wij, als gezin, bij papa gebleven om te waken.
Zo rond 22.00 uur had papa meerdere heldere
momenten waarin wij afscheid hebben kunnen
nemen. Wij hebben dit bijzondere moment afgesloten met het ‘Onze Vader’. Om 4.40 uur is papa
in het bijzijn van zijn gezin rustig ingeslapen.

familie Navis

familie Jansen
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Johan Veerbeek

Johanna Berendina
Hengeveld

Neeltje Johanna
Obbink-Westhoeve

~ Johan ~

~ Annie ~

~ Nel ~

geboren
27 december 1933
overleden
12 februari 2019

geboren
18 juli 1939
overleden
20 februari 2019

geboren
23 augustus 1929
overleden
21 februari 2019

Johan Veerbeek is geboren en getogen aan de
Engelandsdijk, waar hij zijn leven lang zou blijven
wonen. Toen hij nog maar een kleine jongen was,
overleed zijn moeder. Zijn vader stond voortaan
alleen voor de opvoeding van zijn gezin.
Dit heeft op Johan een grote impact gehad.
Johan kreeg verkering met Hanna Westerveld en
in 1957 trouwden zij. Ze werden vader en moeder
van twee dochters en vier zonen. Zijn gezin was
voor Johan heel belangrijk, intens heeft hij van de
kinderen gehouden. Dat gold ook voor hun partners en voor de klein- en achterkleinkinderen. Met
zussen, broer, zwagers en schoonzussen had hij
een hechte familieband.
Johan was een harde werker. Naast zijn boerenbedrijf werkte hij ook bij de Landbouwcoöperatie.
Toen hij met pensioen ging bleef hij actief. Bij
velen heeft hij de tuin gedaan en zijn eigen huis
en erf lagen er altijd goed verzorgd bij.
Johan was geen man die gemakkelijk praatte over
de dingen die hem bezighielden. En als hij hierover sprak was dat op een bedachtzame wijze. Hij
wist heel goed wat en hoe hij de dingen zei. Hij
was bescheiden en straalde tevredenheid uit.
In oktober 2015 overleed Hanna. Intens heeft
Johan haar gemist, maar bewust heeft hij de
draad weer opgepakt. In het huishouden nam hij
de taken op zich die zij altijd had gedaan en het
ouderlijk huis moest een open huis blijven voor de
kinderen en kleinkinderen.
In november kreeg hij problemen met zijn
gezondheid. Onderzoek wees uit dat er meer aan
de hand was dan aanvankelijk leek. Johan bleek
ongeneeslijk ziek te zijn. Rustig en met realiteitszin ging Johan om met dit slechte bericht.
Moedig en waardig heeft hij zijn ziekte gedragen.
Het gaf hem rust dat zijn dochter en kleindochter
uit Nieuw Zeeland zo snel naar Nederland konden
komen. Voor Johan was het heel waardevol dat
zijn kinderen die laatste periode van zijn leven
in zijn buurt waren en hij bewust afscheid kon
nemen van allen die hem dierbaar waren.
Op dinsdagmiddag 12 februari, precies een
maand nadat hij te horen had gekregen dat hij
ernstig ziek was, is Johan omringd door zijn kinderen overleden.
Johan vertrouwde op God en in dat licht hebben
wij Johan ook herdacht op de dag van zijn
begrafenis.
Het was een dankdienst zoals hij zelf had aangegeven, omdat hij terugkeek op een goed leven en
omdat hij wist naar Wie hij heen mocht gaan als
hij zijn ogen voorgoed zou sluiten.
ds. Wilma Onderwaater

Annie werd als oudste kind in een rij van dertien
geboren op boerderij ‘De Hutte’ in de ‘Dinxperse’ Heurne. Er werd vaak een beroep op Annie
gedaan: Melkgerei schoonmaken, afwassen, aardappels schillen en de ‘potwortels’ een luier voordoen. ‘Altied Annie’, verzuchtte ze dan. Toen haar
zussen verkering kregen, voelde ze dat ze anders
was. Dat deed pijn. Maar troost vond ze ook. Naar
aanleiding van haar belijdenis zei ze: ‘Jezus vindt
mi’j wel heel lief’.

Nel is geboren in Ouddorp op Goeree Overflakkee.
Ze groeide, samen met haar twee broers Jan en
Piet, en zus Jo op in een boerderij in de duinen
aan het ‘Flaauwe Werk’. Ze kreeg een strenge en
sterk gelovige opvoeding en moest hard werken
in het huishouden.
Na de oorlog ontvluchtte ze het strakke leven
en ging in de verpleging. Ze verzorgde ‘zwakzinnigen’ in Bergen op Zoom. Haar man Wim ontmoette ze op een kerkelijk jeugdkamp. Ze verhuisden beiden naar Utrecht waar ze elkaar goed
leerden kennen. Tijdens de watersnood had ze
enorme steun aan Wim, ze hoorde pas na vier
dagen dat het met haar familie goed ging.
In Bergentheim begonnen ze een juwelierszaak
en trouwden op 7 juni 1955. Daar kregen ze twee
zonen, Herman en Poul en een dochter, Trude. In
1961 kwamen ze naar Aalten waar ze de zaak
van Meerdink, Landstraat 37 overnamen. Daar
zag Jan Willem, hun jongste zoon het levenslicht.
Ze was erg actief in het Aaltense verenigingsleven
en binnen de kerk. Vele jaren was ze lid van de
vrouwendienst (bezoekdienst) en schikte, creatief
als ze was, lange tijd de bloemstukken voor in de
Oude Helenakerk.
Intens verdriet kende ze na het overlijden van
Poul op 8 oktober 1986.
In 1990 stopten ze met de zaak en verhuisden,
met hulp van de buren, naar Hoekstraat 15, de
oude pastorie, ’t Meestershuus. Daar genoot Nel
enorm van Wim, het huis, de tuin, en de klein
kinderen. Na de dood van Wim op 14 januari
2004 kreeg ze veel steun van haar tuinclub ‘de
bonte tuinvlo’ en lapjesclub. Over de buren zei ze:
‘Ik kan me geen betere buren wensen’.
Het laatste jaar ging ze achteruit. Ze vergat verjaardagen, vertelde minder, verwaarloosde de tuin
en gaf haar kantklosspullen weg. Op vrijdag voor
kerst brak ze haar heup en werd de volgende dag
geopereerd. Ze knapte op, maar bleef verward.
Ze verhuisde naar Pronsweide, waar ze ondanks
alle goede zorgen vooral geestelijk achteruitging.
Ze klaagde nooit, maar kort voor haar overlijden
kreeg ze hevige pijn in haar bovenbenen en
onderbuik. De laatste uren waren niet makkelijk,
ze was in doodsstrijd en wilde naar huis. Bij het
geven van medicatie zakte ze langzaam weg en
is op 21 februari 2019 om 20.45 uur overleden.
Een citaat dat ze achterliet is treffend: ‘Belangrijk
is niet de weg die je gaat, maar het spoor dat je
achterlaat.’
kinderen en kleinkinderen

Als tiener ging ze werken bij Rougoor (Tannemaat)
in Sinderen. Daarna werkte ze tot haar pensioen
bij De Marke. In 1971 kreeg Annie een plekje
in de Cederhof. Op een goede dag stond er een
knappe man op de stoep. Hij voelde er ook wel
voor om daar te gaan wonen. En na de begroeting van Annie, wist hij het zeker. Op 5 oktober
1985 verloofden Hans Oldeman en Annie zich.
Samen verhuisden ze naar de Elzenhof, de Serva
tiusstraat en Schillerweide. Samen genoten ze
van concerten, reizen en familiebezoekjes. Bij die
gelegenheden bracht ze, creatief en attent als ze
was, meestal een zelfgemaakt cadeau mee. Ook
vond Annie het heerlijk op de zorgboerderij, want
ze hield enorm van dieren en de natuur.
In 1979 kreeg Annie longkanker. De operatie
waarbij een long moest worden verwijderd, was
riskant. Maar Annie bleef rustig: ‘Ik wet waor ’k
hengao’. Annie wist altijd waar ze naartoe ging.
Ze reisde vaak alleen het hele land door. Ze had
vertrouwen gekregen in haar eigen kunnen, maar
ook in het leven. Toen vader en moeder overleden,
maakte dat grote indruk op haar, maar toch zei
ze ‘Het is goed zo!’ Ze wist dat ze goed terecht
zouden komen, net als andere familieleden van
wie ze afscheid moest nemen. Maar moeilijk was
het wel. Toch liet Annie in de moeilijke momenten
telkens weer een grote veerkracht zien. Dat deed
ze zonder te klagen. Als ze klaagde, dan ging
het echt niet goed met haar. Dinsdagmorgen
19 februari zei ze zich niet zo lekker te voelen. De
volgende ochtend was ze al overleden.
Tijdens haar afscheid op 26 februari lazen we
Exodus 23:10 ‘Ik stuur een engel voor jullie uit om
je op je tocht te beschermen en je naar de plaats
te brengen die ik voor jullie bestemd heb’.
We wensen Hans, haar groepsgenoten, haar
familie en iedereen die Annie zal missen, een
engel op hun pad.
Netty Hengeveld
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Gerharda Johanna
Assink-ter Horst

Uw Geest
geeft kracht

~ Anna ~
geboren
5 april 1919
overleden
24 februari 2019
Na een kort ziekbed is zij rustig ingeslapen. De
laatste dagen wist ze dat het niet meer ging. Het
was goed zo. Ze heeft een hoge en gezegende
leeftijd mogen bereiken.
Anna is geboren en opgegroeid op een boerderij
in Lintelo. Ze had nog één oudere zus. Tot haar
28e heeft ze thuis gewoond. Ze hielp mee met
het werk op de boerderij. Daar hield ze ook van.
Anna heeft in haar leven altijd hard gewerkt.
Ze leerde Johan Assink kennen en in 1948 zijn
ze getrouwd. Na een paar jaar op de Haart
gewoond te hebben kochten ze een boerderij aan
de 
Sondernweg. Haar man werkte buitenshuis
en Anna deed het werk op de boerderij. Samen
hebben ze hun schouders eronder gezet.
Anna was een sterke vrouw. Ze kregen vier kinderen, maar hun oudste is bij de geboorte al
overleden. En ook hun jongste kind was ziek.
Daar hebben ze heel veel zorgen over gehad. Ze
is maar 2 jaar en 8 maanden geworden. Voor
Anna en Johan betekende dat een groot verdriet.
Later zei Anna: ‘als ik het geloof niet had, was ik
er nooit doorgekomen’. Over dat omgaan met
haar verdriet zei ze: ‘als je overdag hard werkt,
dan ben je ‘s avonds moe en dan kun je beter in
slaap komen’. Ze waren heel gelukkig met hun
beide andere kinderen: Rikie en Hannie. Toen die
gingen trouwen kwamen ook de kleinkinderen en
weer later de achterkleinkinderen. Daar was ze
heel dankbaar voor.
Toen de boerderij verkocht werd, zijn ze verhuisd
naar de Andromeda. Met de gezondheid van haar
man ging het steeds minder. Ze hebben nog wel
hun 55-jarig huwelijksfeest mogen vieren. Maar
niet lang daarna is hij overleden.
Na een aantal jaren verhuisde ze naar een appartement aan de Eligiusstraat. Ze vond het fijn om
te handwerken. Ze moest altijd bezig zijn. Tot
haar 93e heeft ze nog auto gereden. Dat was wel
heel bijzonder.
Omdat zij meer hulp nodig had, verhuisde ze naar
het Dr. Jennyhuis. Daar kreeg ze een goede verzorging. Ze deed mee met allerlei activiteiten. Zo
ging ze ook naar de weeksluiting. Anna hield van
zingen. Ze kende zoveel liederen uit het hoofd.
‘Al kan ik niet meer lezen, dat kunnen ze mij niet
afnemen’ zei ze. Nog niet zo lang geleden kon ze
nog een hele preek navertellen. Maar begin dit
jaar ging het met haar gezondheid steeds verder
achteruit. Ze was altijd moe en sliep veel. Zoals
ze dat haar leven lang heeft gehad, had ze ook
nu steun aan haar geloof. In vrede is zij van ons
heengegaan. In dankbaarheid hebben wij van
haar afscheid genomen.
ds. Wim Everts

Als ik omzie in mijn leven
heeft U mij altijd omgeven,
zag om in mijn nood en pijn
en wilde mijn Helper zijn.
U nam mijn geroep ter ore,
wilde naar mijn smeekstem horen,
liet mij nimmermeer alleen,
gaf mij antwoord op ‘t gebeên.
Als de vijand dacht te winnen,
overtroefde met veel zinnen,
gaf Uw Geest mij steeds weer kracht
en is een Lichtstraal voor mijn hart.
Daarom dank ik U genadig
voor Uw hulp aan mij gestadig.
Heer Uw goedheid is zo groot
U redt steeds uit alle nood.
Petra Groeneveld
Bron: www.gedichtensite.nl

Stichting
Restauratiefonds
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.
• Waar: Gebouw Elim
• Tijd: D
 e avond begint om 19.45 uur
•T
 oegangsprijs is € 7,50 per persoon.
De kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij:
- Meneer Kees en Messink & Prinsen.
- T
 elefonisch kunt u kaarten bestellen bij
Dinie Veneberg tel. 0543-471203 of bij
Ina van der Put, tel. 0543-476171.

Interkerkelijk verdiepingsweekend voor jongeren
van 16 t/m 25 jaar
Link en QR-code naar de enquête:
Een aantal jongeren hebben het plan opgevat om
een interkerkelijk verdiepingsweekend te organiseren. Zij hebben ter inventarisatie een enquête
gemaakt om te polsen of er behoefte is aan een
verdiepingsweekend.
Dit verdiepingsweekend zal gericht zijn op jongeren in de leeftijd van 16+ t/m ongeveer 25
jaar. Tijdens dit weekend zullen er verschillende
sprekers komen, zal er aanbidding zijn en is er
de mogelijkheid om workshops te volgen. Dit
weekend is gericht op de verschillende kerkelijke
gemeenten in Aalten, Dinxperlo, Varsseveld en
Winterswijk.
(De datum die genoemd wordt in de enquête is
een optie. Maar najaar 2019 wordt het sowieso.)
Ben jij tussen de 16 en 25 jaar oud, zou je dan de
enquête willen invullen? Alvast heel erg bedankt!
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfd2-JJCfq-JfHejNErBgtS7_SxfJdXb6ind09G_afEWLJ0DQ/
viewform?usp=sf_link

Of kijk op https://www.kerkvenster.nl/

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

Verenigingen

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Woensdagmiddag 20 maart hebben we een leerzame middag met Ton Oudshoorn over vogelzang
in muziek. Nu het weer langer licht is, kunnen we
het gezang van de vogels buiten ook weer meer
horen. Veel componisten gebruiken in hun muziek
ook het ‘gezang’ van vogels. De zang van het
roodborstje bijv. kunnen we terugvinden in minstens acht muziekstukken. Vanmiddag luisteren
we naar muziek en vergelijken deze met echte
geluidsopnames van vogels.
Woensdagmiddag 27 Maart is er weer de spelletjesmiddag met sjoelen, knikkerspel, rummikub,
triominos enz. En voor degene die niet van spelletjes houden liggen er genoeg boeken om te lezen.
U bent weer van harte welkom. We beginnen altijd
met een kopje thee en in de pauze is er koffie met
regelmatig iets lekkers omdat er iemand jarig is
geweest en we dat natuurlijk ook vieren!
Wanneer u geen eigen vervoer heeft kunt u
Dien Scholten bellen tel. 0543-476042.
Zij regelt dan dat u opgehaald wordt,
en natuurlijk ook weer thuis gebracht.
Namens de werkgroep,
Jolanda Wevers tel. 0543-472776

De Soos
Elke dinsdagvan 13.30 tot 17.00 uur is er
een gezellige middag in gebouw Elim.
Er wordt gekaart en rummikub gespeeld in
verschillende groepjes.
Hebt u interesse, kom gerust een kijkje
nemen bij de soos. Nieuwe leden zijn van
harte welkom. Voor meer informatie kunt u
Jannie Heersink bellen, tel. 0543-471084.

Redactie

Meer informatie op www.encorevarsseveld.nl

Spoorzoeken in
de Slangenburg

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)

Spoorzoeken op vrijdag

Coördinatie website en blad

Elke vrijdag is er een meditatieve wandeling.
Om 10.15 uur staat de koffie/thee klaar in
de Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35,
Doetinchem.
Op 5 en 12 april is er een kloosterwandeling.
Op 22 en 29 maart, op 19 april (Goede Vrijdag)
en 26 april is er een kortere natuurwandeling in
de buurt van de Slangenburgse kerk.

Financiën

Spoorzoeken op zaterdag
Op zaterdag 23 maart bieden we een dag aan
rond de betekenis van het kruis,
van 10.00 tot 16.30 uur.

Spoorzoeken op maandag

Arnold Arentsen en Harmien Wensink
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 klachten over de bezorging
en voor het aanvragen van extra nummers.
Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken,
dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Op maandagmiddag 25 maart, 8 en 29 april
mediteren we met de Bijbel in de Slangenburgse
kerk van 14.00-16.00 uur. Opgave bij Helma

Vormgeving

altijd bellen of mailen naar Helma van Loon.
Zie voor meer informatie ook de agenda
op www.spoorzoekenslangenburg.nl

Druk

van Loon via wmvanlookuiper@hetnet.nl
of tel. 0315-237788. Voor meer uitleg kun je

Het passieverhaal
in de muziek
• Waar: Johanneshof, Lichtenvoorde
• Wanneer: donderdag 28 maart 2019,
20.00 - 22.00 uur
• Leiding: dhr. Emile Engel
• Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).
Koffie/thee € 1,-. U bent van harte welkom!
• Info: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52,
sjors.tamminga@kpnmail.nl

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.
Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3750 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag
29 maart 2019. De kopij, inclusief die voor de website,
dient te w
 orden 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 20 maart 2019
voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij
geldt als uiterste inleverdatum maandag 18 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
alleen met toestemming en bronvermelding
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Kindernevendienst: Project veertigdagentijd en Pasen 2019

Meer informatie over het project kun
je vinden op: www.kindopzondag.nl/
project-veertigdagentijd-en-pasen/

Een nieuw begin
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien
het buiten in de natuur: in de lente wordt alles
weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in

de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. We
ontdekken dat Jezus mensen een nieuw begin laat
maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen
leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat
God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw
begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal
altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste
nacht.
In het project voor de veertigdagentijd staan we op
de kindernevendienst stil bij de vraag wat ervoor
nodig is om een nieuw begin te kunnen maken.
Elke zondag komt een vaardigheid aan de orde die
daarmee te maken heeft. Ook is er een verhaal over
de tuin van Julia en Stef, waarmee elke zondag het
thema en Bijbelverhaal wordt ingeleid. Bij het project is ook een nieuw lied gemaakt: ‘Wij bidden om een
nieuw begin’.
In het lied wordt elke week het Bijbelverhaal verbonden met een gebed om een nieuw begin.

DIY-plant in pot (mini terrarium)
Op één van de avonden van de huiscatechese zijn we
aan de slag gegaan met het volgende Bijbelgedeelte:

Matteüs 6: 28-30
Maak je geen zorgen over kleding. Kijk eens naar de
bloemen die groeien in het veld. Ze werken niet en ze
maken geen kleren. Toch zijn ze prachtig. Ja, zelfs nog
mooier dan koning Salomo in zijn mooiste kleren.
Het gras dat vandaag op het veld staat, wordt morgen
gebruikt om een vuur te maken. En toch versiert God
het gras met prachtige bloemen. Dan zal God zeker voor
jullie zorgen! Waarom vertrouwen jullie dan niet op hem?
Om ons hieraan te herinneren hebben we die avond
een mini-terrarium gemaakt. Nee niet met een slang
erin, maar gewoon een glazen pot met plantjes.
Super cute! Geen groene vingers nodig, want je
hoeft deze plantjes nooit water te geven. En je
hoeft niet bang te zijn dat het dan een soort dorre
woenstijn-schrompels worden. Je maakt namelijk een mini-ecosysteem dat zichzelf verzorgt. De
plant recyclet namelijk zelf zijn water en een beetje
licht (en God ! ) doet de rest.
Thuis kun je zo’n mini-terrarium natuurlijk ook heel
goed maken …

Wat heb je nodig?
• Een ruime glazen pot met deksel (ik gebruik er een
van 2 liter) (een pot kopen kan, maar je kunt hem
ook gratis fixen. Ken je iemand die in een restaurant werkt? Vraag of ze een grote augurkenpot
voor je willen bewaren. Die gaan meestal in de
glasbak en zijn perfect om mee te knutselen!)
• Kleine plantjes die tegen een vochtige omgeving
kunnen zoals varentjes
• Potgrond
• Mos (gedroogd mos of vers mos)
• Grind/steentjes
• Houtskool (pak een paar stukjes
uit de bbq-voorraad )

Aan de slag!
1. Maak je glazen pot goed schoon en droog
2. Gebruik je gedroogd mos? Leg het dan in een
grote bak water te weken, zodat het genoeg
water opneemt.
3. Doe een laagje grind of steentjes in de pot.
Ongeveer 2-3 cm.
4. Doe er nu een laagje verbrokkeld houtskool
op. Dit zorgt ervoor dat je plantjes niet gaan
schimmelen.
5. Vervolg nu met een laag potgrond. Maak deze
laag wat groter dan je laag grind. Het belangrijkst is dat je plantje volledig in de grond staat.
6. Maak nu een kuiltje in de potgrond waar het
plantje in past.
7. Zet je plantje (of meerdere plantjes, afhankelijk
van de grootte van je pot) in de potgrond.
Vul aan met nog wat extra potgrond zodat je
plantjes goed in de grond staan.
8. Voeg nu wat mos toe. Dat leg je bovenop
de potgrond, om je plantje heen.
Duw een beetje aan, maar niet te hard drukken.

Zondag 17 maart 2019: Lucas 9:28-36
Wakker worden!
Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met hem. Maar de drie
leerlingen die Jezus meegenomen heeft… slapen!
Als je iets mee wilt krijgen van het wonder, zul je in
ieder geval wakker moeten worden.

Zondag 24 maart 2019: Lucas 13:1-9
Geduld
Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen
over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten
geeft. Wat moet je met zo’n boom? Omhakken? De
eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de
wijngaardenier overtuigt hem: ‘Geef de boom ook
dit jaar nog een kans. Heb geduld!’

9. Veeg het glas van binnen en buiten schoon met
een stukje keukenpapier zodat er niet overal
zand meer zit (want waarschijnlijk heb je er wel
een zooitje van gemaakt, ik in ieder geval wel
^_^).
10. Laat de pot nu minstens 1 week staan met de
deksel open.
11. Na een week sluit je de pot. Gaat hij toch heel
erg condenseren (dat er heel veel water drupt
aan de binnenkant van het glas, dan laat je hem
nog een paar dagen staan met de deksel open.
Het verschilt heel erg per kamer hoelang de
pot nodig heeft.
12. Zet de pot op een lichte plaats, maar niet
in de zon en ook niet op of bij de verwarming.
Deksel erop. Klaar! Veel succes!
(Bron: https://www.huisvanbelle.nl/
diy-plant-in-pot-mini-terrarium/ )

Meer jongerennieuws:
Kinderdienst 17 maart .  .  .  .  . p. 9
Verdiepingsweekend voor jongeren  . p.15

