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Paasgroetenactie
Een goede wens met Pasen
voor gedetineerden binnen
en buiten Nederland.
Stuurt u ook een kaart?
PG Aalten pagina 2/3
PG Bredevoort pagina 4
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Ik wil kijken naar de mens die voor me zit
bron: Diaconia

Op zondag 31 maart is er na afloop van
verschillende kerkdiensten gelegenheid
om paasgroeten te versturen naar gedetineerden d.m.v. kaarten. De paasgroetenactie is opgezet door Kerk in Actie
en de kaarten worden na versturen in
Nederlandse penitentiaire inrichtingen
(gevangenissen) uitgedeeld. In deze
aflevering van KerkVenster besteden
we aandacht aan de paasgroetenactie.
U kunt erover lezen in het artikel uit
Diaconia, maar ook in het artikel dat we
van ds. Anne van Voorst mochten ontvangen. Ds. Van Voorst, wel bekend in
Bredevoort en Aalten, is voor een deel
van zijn werktijd gevangenispredikant.

Cobien van Koeverden
Brouwer was vrij
williger in de Bijlmer
bajes en coördineerde
tien jaar lang de
paasgroetenactie van
Kerk in Actie.

U kunt de kaarten voor deze actie
ook bestellen via de webshop:
www.kerkvensterwebshop.nl.
redactie KerkVenster
Toen in de Protestantse Gemeente van Mijdrecht
een gevangenispredikant lid werd, was Cobien
meteen geïnteresseerd in wat hij in de Bijlmerbajes deed. ‘Ik vond het mooi om van hem te
horen hoe hij met de gevangenen in gesprek ging,
dus toen hij vroeg of ik eens mee wilde, hoefde ik
niet lang na te denken.’
Cobien weet het nog goed, die eerste keer dat ze
in de Bijlmerbajes kwam: ‘De gespreksgroep was
in toren De Schans, daarvoor moest je eerst een
heel lange gang door. Het was natuurlijk allemaal
nieuw en vreemd voor me, maar ik weet nog wel
dat die eerste avond heel goed was. Het viel me
op dat de gevangenen erg hun best deden om
deel te nemen aan het gesprek. En dat ze zoveel
behoefte hadden aan wat aandacht en een luisterend oor.’

In spanning
‘Als je je realiseert dat het gewoon mensen zijn,
zoals jij en ik ... ‘, gaat Cobien verder: ‘Natuurlijk,
ze hebben iets helemaal verkeerd gedaan, maar
ze zitten in een situatie waar ze niet in willen
zitten. Ze hebben zorgen, verdriet, om hun gezin
of wat ook. En ze willen zo graag dat je naar hen
omziet, dat je hen kent, dat je echt belangstelling
voor hen hebt. Als je ze vaker ziet, kun je ook met
ze meeleven. Dan weet je dat er net een zitting
is geweest, ofzo, waarover ze in spanning hebben
gezeten. Ik vergeet nooit die ene man die zei: ‘Als
ik hieruit kom, dan zorg ik dat ik er nooit, maar
dan ook nooit meer in kom.’ Hij vond de gevolgen
van zijn daad zo vreselijk. Hij had zo’n spijt, en hij
zei: ‘Ik moet iets doen. Ik moet de Bijbel lezen,
want ik wil anders worden.’ ‘Heel indrukwekkend
vond ik dat. Ik wil steeds kijken naar de mens die
voor me zit’, zegt Cobien. ‘Ze zijn alles kwijt, hun
leven is kapot. Dat is voor mij de betekenis van
diaconie: wij zijn er voor mensen in knelsituaties.

Ontwerp voorpagina Ben Lammers

Ja, ik doe dit vanuit mijn geloof. Je leeft niet
alleen voor jezelf, vind ik en dit is op mijn pad
gekomen. En ik ben er blij om, want het heeft me
heel veel gegeven.’

Paasgroet
Tien jaar lang nam Cobien deel aan de gespreksgroep in de gevangenis. En ondertussen werkte
ze bij Amnesty International als contactpersoon
voor de kerken. Ze organiseerde daar de schrijfacties dus toen Kerk in Actie haar vroeg of ze
de paasgroetenactie wilde coördineren, was dat
een logisch gevolg. En ook dat deed Cobien tien
jaar met veel plezier. Dit werk is onlangs door
twee nieuwe vrijwilligers overgenomen. ‘Ik deed
alle technische voorbereiding, zorgde ervoor dat
alles op tijd gebeurde. Dat er een thema gekozen
werd en dat daar door een groep gevangenen
een verbeelding bij werd gemaakt. Daar lieten we
dan kaarten van drukken die de kerken konden

bestellen. De dienst waarin de eerste kaarten
werden uitsgedeeld, was altijd erg indrukwekkend.
Dat was dan de afronding van mijn werk dat jaar.
De reacties waren altijd zo mooi; je hebt geen
idee wat het voor mensen betekent om zo’n kaart
te krijgen. Dat is een teken van aandacht, van
gezien worden, dat ze de moeite waard zijn. Zo
belangrijk! De laatste jaren zit er ook een kaart
aan vast met een postzegel erop die de gevangenen zelf kunnen versturen. Dat is voor hen echt
een klein cadeautje. Ik heb een keer meegemaakt
dat een man zo’n kaart kreeg. Hij zat net in de
gevangenis en had nog geen contact met zijn
familie gehad. Hij had geen geld om naar huis te
bellen en toen kreeg hij die kaart. Met een postzegel erop. Hij zei tegen mij: ‘Ik heb echt gebeden
om een oplossing en nu krijg ik een kaart die ik
naar mijn familie kan sturen!’ Kijk, zo’n reactie,
dat is prachtig. Dat is waarom de paasgroetenactie er is. Het doet veel meer dan je denkt!’

Paasgroetenactie wordt
georganiseerd
door diaconie
PG Aalten in
samenwerking
met Kerk in Actie.
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De paasgroetenactie

Overdenking

Een bijdrage van ds. Anne van Voorst, gevangenispredikant
‘Heeft u nog een kaartje voor me?’ Het is een
vraag die me regelmatig gesteld wordt na afloop
van de kerkdienst in de gevangenis. Degene die
de vraag stelt, bedoelt dan een kaart waar al een
postzegel op zit, afkomstig van de kaarten die
met Pasen gestuurd worden vanuit de kerken.
De kaarten zijn erg geliefd want heel wat gedetineerden hebben bijna geen geld. Ze kunnen
maximaal € 15,00 per week verdienen. Daarvan
moeten ze een televisie-abonnement betalen.
Dan blijft er nog € 12,00 over. Niet veel als je
dan verder geen familie hebt die je financieel kan
ondersteunen. Of als je van die € 12,00 nog geld
naar huis wilt sturen, want dat gebeurt ook. Dan
is een kaartje met een postzegel heel welkom
want daardoor kun je toch iets van je laten horen.
Elk jaar komen er stapels kaarten binnen. In
Vught zijn dat er meestal zo’n 300 à 400. Verleden jaar lagen de stapels kaarten nog in de
enveloppen, onuitgepakt op mijn bureau. Ik was
in gesprek met een gedetineerde die over niet
al te lange tijd naar buiten zou gaan. Hij zag
er tegenop. ‘Ze moeten me buiten niet’ zei hij
moedeloos. ‘De maatschappij beschouwt mij als
het afvoerputje. Wie zit er nu op een bajesklant

te wachten. Nee ze zullen me allemaal met de
nek aankijken.’ ‘Daar geloof ik niets van’ zei ik.
De gedetineerde keek me ongelovig aan. ‘U heeft
makkelijk praten.’ Maar ik hoefde alleen maar
op de enorme stapel enveloppen te wijzen. ‘Kijk’
zei ik: ‘dit zijn allemaal kaarten die mensen in
de kerken buiten gestuurd hebben naar gedetineerden. Om hen te laten weten dat ze niet vergeten worden. Ze willen ook jou een goede Pasen
toewensen’ .
De man keek met grote ogen naar de kaarten en
zei niets meer. Zichtbaar onder de indruk van dit
gebaar.
En zo is het heel bijzonder dat elk jaar weer zoveel
kaarten gestuurd worden. Het is een klein gebaar
maar betekent veel meer voor de ontvanger dan
buiten ingeschat kan worden. Bovendien betekent
het ook iets dat de afbeelding van de kaart ook
altijd door een gedetineerde gemaakt wordt. Dit
jaar is de kaart gemaakt door iemand die altijd
te horen heeft gekregen dat hij lastig is en zeurt.
Maar nu heeft hij de kans om zich op een positieve manier te uiten.
Kortom de actie voor de paasgroeten wordt van
harte bij u aanbevolen!
ds. Anne van Voorst

Bericht van de diaconie PG Aalten

Noodhulp na cycloon Idai
Rond 15 maart richtte cycloon Idai enorme
schade aan in grote delen van Mozambique,
Malawi en Zimbabwe (Zuid/Oost Afrika).
Een ramp van ongekende omvang. Het officiële
dodental stond rond 24 maart op 750 mensen.
Een half miljoen mensen zijn dakloos geraakt. En
voor nog veel meer mensen is de oogst verloren
gegaan.
De storm kwam aan land in Mozambique en
bereikte later ook buurlanden Zimbabwe en
Malawi. Communicatielijnen zijn volledig weggevallen en wegen zijn weggevaagd. Grote delen
van de stad Beira (Mozambique) zijn totaal verwoest. Gehele dorpen zijn overstroomd. Hulpverleners redden mensen die, om niet in het water
terecht te komen, op daken zijn gaan schuilen en
in bomen zijn geklommen.

Noodhulp vanuit de diaconie
In de eerste dagen na een ramp als deze, is het
belangrijk dat hulp snel op gang komt. In de
eerste plaats om mensen te redden uit levensbedreigende situaties.
De commissie Hulp Ver Weg Dichterbij (diaconie
Aalten) kon snel reageren via lokale contacten
in Malawi en heeft € 1.500 overgemaakt naar
Malawi. Verder is € 3.000 overgemaakt naar
noodhulp via Kerk in Actie. Zij werken samen met
lokale organisaties en kerken in het getroffen
gebied. Onder meer door het uitdelen van
voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad.

Na de ramp
Naast de primaire hulp om mensen te redden uit
benarde situaties, is het belangrijk om onderdak
te verstrekken en in voedsel en drinkwater te
voorzien. Ook medische hulp is van groot belang.

Uitbreken van ziektes als cholera ligt op de loer.
Vervolgens start de wederopbouw van huizen,
wegen, etc. en zal de landbouw weer op gang
moeten worden gebracht.
Deze natuurramp trof de landen vlak voor de
belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven
hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit
betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de
komende maanden honger lijden.

Wat kunt u doen
Uw bijdrage in de hulp aan de getroffenen
kan via Commissie ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’
van de diaconie Aalten, Bankrekeningnummer:
NL 45 RABO 0112887651 t.n.v. HVWD
o.v.v. ‘Hulp na cycloon Idai’ of via
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,
o.v.v. het projectnummer ‘Noodhulp cycloon Idai’

Meditatie
door ds. Endeveld
De aanslag in Utrecht kwam hard aan vorige
week. Dat je in ons land zomaar kan sterven in
een gewone tram. Omdat het zo alledaags is,
hoor je direct dat de één een zoon heeft die er
vlakbij werkt en de ander woonde er jaren in
de buurt; een volgende meldt dat de vriendin
van een dochter net een uur eerder in de tram
zat. De gedachte bekruipt ons allemaal: ‘Ik
had het ook kunnen zijn’. Je wordt er bang
van. Wat ook angstig maakt is de onzekerheid.
Als je niet weet waarom het gebeurt, kun je
geen inschatting maken van wanneer het weer
gaat gebeuren.
Sommigen willen graag weten: ‘wat zit er nu
achter zit bij de daders’. Ze hopen door te
dringen in hun verwarde geesten en zo een
schuldige aan te wijzen. Maar als een mens
echt goed in de war is, dan valt er ook op zijn
gedrag geen peil te trekken. Dat is een gevaarlijke combinatie met wapens en ideeën, dat
je alles mag doen om je ideaal te bereiken.
De conclusie die ik trek is: dit soort geweld is
nauwelijks te voorspellen. Het is ook onzin om
te beweren dat je het zou kunnen bestrijden
en dat je dat als overheid altijd zou kunnen
voorkomen.
Het enige wat ons kan redden is kalmte en ons
niet laten beheersen door angst. Jezus laat ons
zien hoe dat moet. Hij beantwoordt geweld
niet met geweld, maar draagt zijn angst in
Getsemané op aan God. Hij is niet kalm op dat
moment, want hij weet dat de krachten waar
hij mee te maken heeft machtig en gewelddadig zijn. Toch komt hij tijdens het bidden
over zijn angst heen en kan hij ook de eenzaamheid aan.
Niet alleen Jezus Christus ging die weg, maar
vele christenen na hem, zoals bijvoorbeeld
Martin Luther King, en Dietrich Bonhoeffer
die gevangen gezet was door de nazi’s en
uiteindelijk stierf in de gevangenis. Hij schrijft
daar in zijn dagboek: ‘Als Christus aan boord
is, is de angst overwonnen.
De mens hoeft geen angst te hebben’ (11, 12,
13 januari, Brevier, Bonhoeffer). Vechten tegen
de angst is niet terugvechten, maar de kalmte
bewaren.

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

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

De collectes voor de kerk brachten in februari
€ 256,78 op. Via Riek Tolkamp is een gift voor de
kerk van € 7,50 ontvangen.

Geboren
Zieken
Mevr. Alies Kämink heeft met goed gevolg de therapie afgerond. We zijn daar met haar heel dankbaar voor! Nu kan ze al haar krachten richten op
herstel.
Mevr. Jeanet Papiermole is gevallen, waarbij haar
heupprothese is beschadigd. Voor de revisie van
de prothese moest ze geopereerd worden. Dat
is geslaagd. Ze moet zes weken revalideren. We
wensen haar daarbij veel sterkte toe.
We wensen iedereen die steeds meer moet inleveren, wat gezondheid betreft, veel sterkte toe;
voor hen die genezing of behandelingen moeten
afwachten: veel beterschap en geduld; voor
mantelzorgers, die vaak veel van zichzelf geven, al
het goede!

Ruud en Esther Pronk zijn dankbaar en gelukkig
met de geboorte van hun dochter Néla op
1 maart 2019. Zij is het zusje van Madé, Lent en
Joes. We wensen het gezin veel zegen toe met
deze nieuwe aanwinst.

Wij feliciteren
Allereerst gaan onze gelukwensen naar dhr. A.G.
Freriks en mevr. J.J. Freriks-Klanderman, Misterstraat 93; zij zijn op 1 april 60 jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren
samen. Dhr. Freriks is ook een van de jarigen in de
komende weken; hij wordt op 27 maart 89 jaar.
Mevr. M. Wouters-Vermeer, Ambthuiswal 1-08
viert op 9 april haar verjaardag en zij wordt 91
jaar. Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Collectes in de veertigdagentijd
en paasgroetenactie
voort uit een project in een gevangenis. Onder
leiding van de predikant gaan gedetineerden aan
de slag met het thema van de veertigdagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. Ze praten erover en
bedenken met elkaar een manier om dat thema
te verbeelden. Zo’n paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht
wordt. En dat er mensen zijn, die zich inleven in
hun s ituatie. ‘Post ontvangen is een lichtpuntje’,
aldus een ex-gedetineerde die jaren in het buiten
land in de gevangenis zat. Pasen is een nieuw
begin en het is goed om die boodschap elk jaar
opnieuw door te geven.’
Voor de zondagen, als er feest mag worden
gevierd, is er bij Kerk in Actie een taart uit het
gebied waar het project vandaan komt. Op de
website vindt u de verschillende recepten.

Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-45 19 43
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Diensten en Stille week

De stiltevieringen zijn om 19.30 uur in de
Joriskerk en bedoeld om tot rust te komen
en tijd te nemen om stil te staan bij de voor
bereiding op Pasen. De laatste stilteviering is
op woensdag 10 april.
Op zondag 31 maart hopen we lied 259 aan
te leren.Dat lied zullen we ook in de vieringen
van de Stille week zingen. Die vieringen zijn
op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag om 19.30 uur, 18, 19 en 20 april.

Collectes en giften

In de veertigdagentijd worden er door Kerk in
Actie zeven verschillende diaconale doelen aanbevolen. De diaconie van Bredevoort maakt daar
altijd een keus uit, omdat het anders zo’n waaier
aan collectedoelen wordt. Wij willen collecteren
om de kinderarbeid in India te bestrijden en
voor Exodus
huizen in Nederland, waarin gedetineerden geholpen worden bij de terugkeer in
de samenleving. Verder willen we op Palmpasen
en Pasen meedoen aan de paasgroetenactie:
‘Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/
acties/bak-een-nieuwe-taart

Nieuws van Lysa uit Siem Reap, Cambodja
Het is alweer even geleden dat wij de PLAN-projecten in Siem Reap,
Cambodja mochten bezoeken. Natuurlijk is het nog niet uit onze
gedachten maar hoe leuk is het als het dan toch even weer op de
voorgrond gebracht wordt doordat er post komt uit Siem Reap.

‘Hulp ver weg dichterbij’ een onderdeel van de
diaconie, heeft een mooie financiële bijdrage
geleverd. Daaron willen we graag de vorderingen
van dit PLAN-project met jullie delen.
Een heel leuke tekening van ons sponsorkind Lysa.
Fijn te lezen dat het goed gaat in Siem Reap. Lysa
is 13 jaar. Ze is goed gezond, heeft al haar vacci
naties gehad, gaat naar de middelbare school en
kan naar een weerbaarheidsclub voor meisjes. Er
is een pomp geslagen waardoor het gezin water
heeft. Het gezin heeft een houten huis met een
dak van leisteen en ze hebben een latrine. PLAN
heeft een vrijwilliger in het dorp met wie ze regelmatig contact hebben. Deze ondersteunt de
gezinnen bij hygiëne, voeding en met diverse trainingen voor o.a. dier- en groenteteelt. Ook is er
oog voor kinderrechten, recht op onderwijs, recht
op goede sanitaire voorzieningen, recht op veiligheid/ kinderbescherming.
Heleen Veerbeek

Tekst en foto’s
Heleen Veerbeek
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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

Warm is the new cool !?
‘Jongeren bij de kerk betrekken’, dat werd genoemd als een van de belangrijkste
taken voor mij als jongerenwerker van de Protestantse Gemeente Aalten.
Maar ja, hoe doe je dat? De kerk is nou niet bepaald ‘cool’ in de ogen van
veel jongeren. Maar misschien is het nog wel belangrijker om je af te vragen
waarom we de jongeren bij de kerk willen betrekken en wat vinden we daarin
dan belangrijk? Welk verhaal heeft de kerk de jongeren (nog) te vertellen?

bredevoort

De afgelopen weken ben ik op zoek gegaan naar
‘antwoorden’ op deze vragen, door boeken te
lezen, door met mensen te praten en door bewust
te kijken naar mijn ervaringen in het jongerenwerk.
Een interessante zoektocht die ik graag met jullie
wil delen.
De vraag die me het meest bezig hield was de
vraag waarom we de jongeren bij de kerk willen
betrekken. Vaak wordt deze vraag beantwoord
met: ‘de jongeren zijn de toekomst van de kerk’.
Maar volgens mij doe je daarmee de jongeren te
kort. De jongeren zijn niet (alleen) de toekomst
van de kerk, maar ze zijn onderdeel van de kerk!
Iedereen, van jong tot oud, heeft zijn of haar eigen
waarde voor de gemeenschap en samen vormen
we één geheel. Dat is wat volgens mij bedoeld
wordt met het beeld van de kerk als lichaam
van Christus (1 Korintiërs 12). Jongeren zijn van
waarde voor de kerk en de kerk is van waarde voor
jongeren. Daarom is het voor mij belangrijk om
jongeren bij de kerk te betrekken.
Er zijn dus verschillende manieren waarop je naar
jongeren en het (kerkelijk) jongerenwerk kunt
kijken. Onze visie bepaalt hoe we als kerk het jongerenwerk vormgeven. Het is daarom belangrijk
om je bewust te zijn welke visie je hebt en wat
je echt belangrijk vindt. Dit helpt je om bepaalde
keuzes te maken. Het bestuderen van de literatuur
heeft me geholpen om mijn visie op het jongerenwerk duidelijker te verwoorden. Dat verwoorden
was voor mij nog best lastig omdat ik een beelddenker ben. Daarom wil ik dan ook beginnen met
een beeld dat voor mij goed past bij hoe ik het
jongerenwerk van de PGA graag zou willen zien. Ik
kwam het tegen op een studieavond van Jop: ‘Kerk
als thuisplek voor kinderen en jongeren’. Dit beeld

Giften PBD
Ontvangen via Ina te Hennepe € 5,00, Johanna
Westerveld € 10,00, Thea Stronks € 40,00, Annie
Houwers € 15,00, Margreet Helmink € 10,00,
Henny Lobeek € 10,00 en via Lies Kamink € 25,00.

Verkoop collectemunten
Op vrijdag 5 april a.s. is er van 17.00 uur tot 18.30
uur weer collectemunten-verkoop in de Zuiderkerk.
U kunt bestellen via onze webshop. Ook liggen er
bij de uitgangen van de kerken bestelformulieren.
Munten worden gratis bij u thuisbezorgd!

sprak me meteen enorm aan. ‘Thuis’ betekent
voor mij: Warmte, geborgenheid, veiligheid, rust,
onvoorwaardelijke liefde, mogen zijn wie je bent,
mogen ontdekken wie je bent, gezien zijn, gekend
zijn, samen zijn, een (eigen) plek hebben, verschillende generaties, van elkaar leren, naar elkaar luisteren, rekening houden met elkaar, respect voor
elkaar, mogen en kunnen groeien. Hoe mooi zou
het zijn dat de kerk een plek is waar je dit allemaal
tegenkomt en ervaart. Een kerk waar het gaat over
echtheid, authenticiteit en warme gemeenschapsvorming. Een kerk die warm is in plaats van cool!
Maar zoals ik al schreef staat het jongerenwerk
niet op zichzelf, het is onderdeel van de gemeente.
De visie op het jongerenwerk is dus veel breder dan
de visie van de jongerenwerker. Daarnaast besefte
ik door het bestuderen van de literatuur ook, dat
een visie er theoretisch heel mooi uit kan zien,
maar dat dat niet automatisch betekent dat deze
visie ook past bij ‘onze kerk’, bij ‘onze jongeren’.
Want wat vinden wíj nu eigenlijk belangrijk? Het
antwoord op deze vraag haal je niet uit boeken,
maar daarvoor moeten we met elkaar in gesprek.
De komende tijd wil ik dan ook graag, als vervolg
op de literatuurstudie en als eindopdracht voor
mijn opleiding Godsdienst Pastoraal Werk, een
waarderend praktijkonderzoek (uitgaand van alles
was positief is) houden. Mijn idee daarbij is om
met jongeren en mensen die betrokken zijn bij het
jeugdwerk, succesverhalen te verzamelen en deze
met elkaar te delen. Om zo te ontdekken wat we
belangrijk vinden en samen te werken aan een
kerk waar jong en oud warm voor loopt, hoe cool
is dat?
Heidi Ebbers

Weeksluiting zoekt organisten
Elke zaterdagavond om 19.00 uur vinden er in
Stegemanhof en Beth San weeksluitingen plaats.
In deze vieringen wordt altijd onder begeleiding
van organisten vol overgave gezongen. Voor
het bespelen van het orgel tijdens deze week
sluitingen zoeken we nieuwe organisten.
Spreekt dit u/jou aan? Neem dan even contact op
met de geestelijk verzorger van Stegemanhof en
Beth San: Henri Knol. In onderling overleg kunnen
we dan verder afstemmen hoe vaak en wanneer
u/jij komt spelen.
Met hartelijke groet,
Henri Knol, geestelijk verzorger SZMK
tel. 06 57989349 - h.knol@szmk.nl
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Voorlopige opbrengst kerkbalans Aalten
In januari is de kerkbalans 2019 gehouden en na
inlevering van de enveloppen in februari zijn de
toezeggingen voor het jaar 2019 op dit moment
€ 638.000 (2018: € 664.000), alle enveloppen zijn
nog niet binnen zodat het bedrag nog licht kan
stijgen.
In de begroting was een bedrag van € 636.000
opgenomen (2018: € 660.000). Wij zijn dan ook

Voorjaarsmiddag
Tekst en foto’s: Jan Oberink

blij dat dit bedrag werd toegezegd. Collectanten,
hartelijk dank voor jullie werk.
De digitale toezeggingen nemen ook gestaag toe,
waren het er in 2018 nog 110, dit aantal is nu
gestegen naar 300.
Nu het steeds moeilijker wordt om collectanten
te vinden, zullen wij daar de komende jaren meer
gebruik van maken. Het is niet alleen dat er dan
minder collectanten nodig zijn, maar ook achter

de schermen levert dit een groot voordeel op,
omdat na het eenmalig aanmaken er weinig
handwerk meer aan te pas komt.
Bij de diaconale rondgang zal dan ook ingezet
worden op het zoveel mogelijk digitaal toezeggen.
Door omstandigheden zijn er jaarlijks collectanten die afhaken, wilt u ons helpen als collectant, geef dit dan door aan het kerkelijk bureau.
Namens college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek

Breinbrekers
In Nederland kun je kiezen uit allerlei
religies. We hebben christendom, maar
er is ook boeddhisme, hindoeïsme,

Op 21 maart vond de voorjaarsmiddag voor
70-plussers van de wijk Lintelo plaats in
‘t Kultur
hus. Er was slachtvisite, gepresenteerd
door dames van de Historische Vereniging Oud
Noordijk. Er werden oude gerechten uitgedeeld,
zoals roggebrood met spek, bakbloedworst, brood
met zult en naegelholt. Voor de pauze deden de
dames op ludieke wijze het slachten van ‘t varken
op humoristische wijze uit de doeken. Na de
pauze vertelden ze over oude gebruiken.

new age, islam natuurlijk, enzovoort,
enzovoort. Wat moeten we met al die
religies?

Breinbreker
avond
Thema:

Foute
god
De Bijbel over
andere religies

WOENSDAG
11 APRIL

20.00 UUR ELIM
Moeten we als Elia de priesters van foute goden
laten doodslaan? Of moeten we als Paulus op de
Areopagus rekening houden met al die religies, en
veel over de onze vertellen?
We mogen ‘geen andere Goden’ dienen zegt het
eerste gebod. Zijn alle andere goden dan fout, en
dus de mensen die die goden volgen ook?
Wat kunnen we in de Bijbel leren over de omgang
met andere religies?
Daar gaat het over op de eerste ‘Breinbrekers’
van dit seizoen op 11 april in Elim.
Tipje van de sluier: deze avond is een voorbereiding op een thema-avond met een heel bijzondere gast ...

kerkvenster.nl en
pkn-bredevoort.nl
het bekijken waard!
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Maart 2019
Vrijdag
zaterdag
Zondag

29
30
31

2 Timoteüs 4:9-22
Leviticus 4:1-12
Leviticus 4:13-21

April 2019
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

1
2
3
4

Leviticus 4:22-26
Leviticus 4:27-35
Leviticus 5:1-13
Leviticus 5:14-26

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

5
6
7

Leviticus 6:1-6
Leviticus 6:7-11
Psalm 59

Zaterdag 30 maart 2019
19.00 uur: mevr. Jentink

8
9
10
11
12

Hosea 1:1-9
Hosea 2:1-9
Hosea 2:10-25
Hosea 3:1-5
Hosea 4:1-11

Zaterdag 30 maart 2019
19.00 uur: mevr. Hofs

10.00 uur
ds. A.G. Endeveld
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollete: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Annet Ligterink

Zaterdag 6 april 2019
19.00 uur: mevr. Jentink

19.00 uur	pastor M. Arink, Anders
Dan Anders-dienst m.m.v.
Leonie v.d. Berg en Henk Lips

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ambthuis, Bredevoort

Ambthuis Bredevoort

Beth San

Stegemanhof
Zaterdag 30 maart 2019
19.00 uur: ds. Knol

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

Zaterdag 6 april 2019
19.00 uur: dhr. De Graaf - broodmaaltijd

Bloemengroet

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.

Zondag 31 maart 2019
Vierde zondag van de veertigdagentijd

Zondag 7 april 2019
Vijfde zondag van de veertigdagentijd

10.00 uur	mevr. N. Hengeveld, Eibergen,
koffiedrinken na de kerkdienst
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		
Niels ter Haar

Woensdag10 april 2019
19.30 uur:

ds. A.G. Endeveld - stilteviering

Bij de diensten
Bredevoort

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

Kinderen

St. Joriskerk op de Markt

- fam. Wassink, Huisstededijk 8
- fam. Assink, Bosweg 8a

Verbonden in Licht …
… dat is het thema van de
Anders Dan Anders-dienst van 31 maart
Je hebt vakantie en loopt ergens in het buitenland een kerk binnen. En vaak zie je dan langs de
muren allerlei afbeeldingen: de kruisweg. Veertien afbeeldingen, soms geschilderd, maar ook
wel eens in beeldhouwwerk of houtsnijwerk. De
afbeeldingen, ook wel statiën genoemd, brengen
de lijdensweg van Jezus in beeld. In de katholieke
traditie wordt op Goede Vrijdag in de parochiekerk langs de statiën gelopen terwijl het lijdensverhaal wordt gelezen.
Omdat het bijna Pasen is kijken wij ook vast
vooruit:
In de Anders Dan Anders-dienst staan we samen
met Marit Arink aan de hand van de Kruisweg
van priester en kunstenaar Sieger Köder stil bij
verschillende thema’s die hier naar voren komen.
Leonie van den Berg en Henk Lips geven hierbij
een prachtige muzikale invulling.
Alles bij elkaar luisteren we niet alleen naar het
lijdens
verhaal, maar beleven we het van binnenuit. We zijn ‘verbonden in Licht’.
Je bent van harte welkom op 31 maart om 19.00
uur in de St Joriskerk in Bredevoort.
de Anders Dan Andersdienst-commissie
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 31 maart 2019
Vierde zondag van de veertigdagentijd

Zondag 31 maart 2019
Vierde zondag van de veertigdagentijd

Zondag 31 maart 2019
Vierde zondag van de veertigdagentijd

19.00 uur:
ds. D. Engelage, Vorden
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 7 april 2019
Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Zondag 7 april 2019
Vijfde zondag van de veertigdagentijd

09.30 uur: 	mevr. drs. M. van der Velden,
Neede
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 7 april 2019
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur:

Dienst in de Oosterkerk

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur: 	ds. W. Onderwaater,
Heilig Avondmaal
collecte: 		
KiA Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Kerk

19.00 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk, zangdienst
collecte: 		
KiA Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Bij de diensten Aalten

LeF-dienst 31 maart 2019
Thema van deze LeF-dienst is ‘Kerk is saai, kom ook!’
Waarom ga je naar de kerk? Er zijn toch veel leukere dingen om te doen op
zondag? Een veel gehoord antwoord is dat de kerk saai en niet populair is.
Is saai nou zo slecht en is populair nou zo goed? Hier willen we deze
ochtend bij stilstaan. Na afloop van de dienst is er een LeF-lunch! Onder het
genot van een broodje willen we brainstormen over verschillende thema’s.
Kom ook!

Regenboogdiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN

Thema:

Kerk is saai, kom ook!

Wanneer:

Zondag 31 maart - 10.00 uur
vanaf 9.30 uur koffie

Waar:

Zuiderkerk - Aalten
voorganger: Ds. Folkert de Jong
muziek: Gospelband Amio

We volgen ons hart. We hebben het lef om anders te zijn, stappen te durven zetten
om op een creatieve en levendige manier een dienst te houden. Voor jong en oud!

Levendig en Flexibel

Na
afloop
e
van d
t
diens
en
is er e
LeF.
lunch

10.00 uur: 	ds. F. de Jong, LeF-dienst,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oosterkerk
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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

30 mrt	mevr. B.H. Knuvers-Lammers
Manschotplein 4, 7121 BM
30 mrt	mevr. A.H. Arentsen
Servatiusstraat 12, 7121 EN
30 mrt	dhr. J.W. Hartemink
Varsseveldsestraatweg 26, 7122 CC
31 mrt	mevr. M.Tj.F. Dijkslag-Knossen
Geurdenstraat 35, 7122 CG
31 mrt	mevr. H.G. Meinen-Luijmes
Boomkampstraat 3, 7121 EP
31 mrt	dhr. W.H. Houwers
Saksenstraat 35, 7122 CK
1 apr	mevr. J.H. Hoftijser-ter Horst
Ludgerstraat 27/01, 7121 EG
1 apr	mevr. G. Aalvanger-Bredenhoff
Frankenstraat 87, 7122 ZS
1 apr	dhr. G. Piek
Barloseweg 5, 7122 PS
1 apr	dhr. B.K. Hoftijzer
Richterinkstraat 1, 7122 ZA
2 apr	mevr. M.M. Luijmes-van Asperen
Willemstraat 4, 7122 BL
2 apr	mevr. R. Reussing-Veldhuis
Ludgerstraat 21/10, 7121 EG
2 apr	mevr. G.J. te Bokkel-Kämink
Thijsweg 13, 7122 KH
2 apr	dhr. G.J. te Brake
Varsseveldsestraatweg 14/A, 7122 CC
3 apr	dhr. A.B. Assink
Haartseweg 25/A, 7121 KZ
3 apr	dhr. L. Mekking
Smitskamp 19, 7121 HM
4 apr	mevr. H. Prins-Beeks
Koeweide 110, 7121 EK
4 apr	dhr. T.J. Ebbers
Tubantenstraat 92, 7122 CT
5 apr	dhr. W. Delleman
Hoge Veld 107, 7122 ZP
5 apr	dhr. A.Th. Jansen
Eligiusstraat 87, 7121 EC
7 apr	dhr. J.G. Hoftijzer
Rengelinkweg 4, 7122 JW
7 apr	mevr. J.A. Hillen-Veerbeek
Klokkemakersweg 18, 7122 KB
8 apr	mevr. A. Folkerts-Wigboldus
Geurdenstraat 58, 7122 CG
8 apr	dhr. B.J. Heinen
Kemenaweg 49, 7122 XH
9 apr	dhr. J.W. Rensink
Goudenregenplein 12, 7121 AR
9 apr	mevr. A.J. Rutgers
Polstraat 4, 7121 DH
9 apr	mevr. H.E. Lankhof-Kuenen
Geurdenstraat 82, 7122 CG
9 apr	mevr. J.B. Westerveld-te Paske
Aladnaweg 19, 7122 RP
10 apr	dhr. G. Hobé
Ludgerstraat 18/B, 7121 EM
11 apr	mevr. A.E. Wassink-Eenink
Geurdenstraat 65, 7122 CG
Wij wensen u allen een fijne dag toe en Gods
zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Lintelo

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

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

ds. Wilma
Onderwaater

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

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

Overlijden

Zieken

In de leeftijd van 84 jaar is op maandag 18
maart mevr. Bertha Doornink-te Winkel (Toberta)
overleden. Zij verbleef de laatste maanden in de
Stegemanhof, maar haar thuisadres was Emma
straat 2A, waar haar man nog altijd woont.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag
23 maart. Wij wensen haar man, haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe en
Gods kracht en nabijheid in deze moeilijke tijd.

Op het moment waarop u dit leest is ds. Riemer
Faber geopereerd in het MUMC in Maastricht.
We wensen hem vanuit de gemeente een goed
herstel toe na deze ingreep.

Zieken
Ook in onze wijk zijn er gemeenteleden die ziek
zijn, soms al jarenlang. Ook zijn er gemeenteleden die wachten op de uitslag van een onderzoek of die belastende behandelingen ondergaan. We leven mee met hen en hun familie.
Met vriendelijke groet,
Wilma Onderwaater

Netty Hengeveld

Overleden
Op 8 maart overleed Hannie Lammers. Ze
woonde op de Cederhof. We wensen haar familie
en medebewoners veel troost toe nu ze Hannie
moeten missen.
Op 14 maart is overleden in haar appartement
in Beth San: Willy Douma-Bussink. Elders in Kerk
Venster kunt u haar in memoriam lezen.

Veertigdagentijd
Meestal voelt onrust heel vervelend. Je bent jezelf
niet en kunt je draai niet vinden. Maar volgens de
Franciscanen kan onrust ook heel vruchtbaar zijn:

Zegen van onrust
Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten.

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

Zieken

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid,
onderdrukking en de uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid en vrede.

Degenen die te horen kregen dat ze afscheid van
elkaar zullen moeten nemen (maar die hier niet
met name genoemd willen worden) willen we
Gods nabijheid en kracht toebidden in deze bijzonder moeilijke tijd.

Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

Tranen hebben iets heiligs.
Ze zijn geen teken van zwakte maar van kracht.
Ze zijn boodschappers van groot verdriet
en van onuitsprekelijke liefde.
		

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil te kunnen maken
in deze wereld.
Zodat we doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.

Washington Irving
Franciscaner zegenbede

Een groet in verbondenheid,

Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

Netty Hengeveld

11
ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk
Varsseveldsestraatweg 39
tel. 0543-478500
zeldenrijk@kerkvenster.nl

ds. Wytze Andela
ds. Marieke
Andela-Hofstede

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

ds. Wim Everts

Lijsterbeslaan 15
tel. 0543-478797

Ziekenhuis
In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
geweest Riek Tolkamp-Rougoor, Adm. de Ruyterstraat 91.

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

andelhof1@gmail.com
andelhof2@gmail.com

Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

ds. Riemer Faber

Aan het werk

Jubileum

Begin maart hebben we een vergadering van het
wijkteam bijgewoond. Het was een erg plezierig
overleg, waar we verrast werden met een kleurige
bos bloemen. In de tijd daarna zijn we aan de
slag gegaan en inmiddels hebben we een aantal
mensen bezocht. Onze bezoekadressen krijgen we
van scriba Henk Heusinkveld, maar ook op eigen
initiatief pakken we soms bezoeken op.

Op 9 april hopen Jan en Gerda Assink-Kruissel
brink, Bosweg 8a, samen met hun kinderen en
kleinkinderen hun 50-jarig huwelijksfeest te
vieren. Wij willen hen hiermee van harte feliciteren en wensen hen samen nog vele goede en
gezegende jaren toe!

Zieken
Ds. R. Faber is
met ziekteverlof

Contact
Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere
crisis
situatie kunt u contact opnemen met de
scriba van 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.

Geboren
Op 9 maart is geboren Mies (Anne Marieke).
Lars & Hanneke Vaags-van Dalen, Kees & Guus,
Huygensstraat 49 zijn dankbaar en gelukkig met
de geboorte van hun dochter en zusje.
Lars, Hanneke, Kees en Guus,
van harte gefeliciteerd!
Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

Mevr. G. Douma-Perebolte, Huijgensstraat 4,
mocht uit het ziekenhuis thuiskomen.
We leven mee met ds. R. Faber die op het moment
van schrijven voor een operatie opgenomen is in
een ziekenhuis te Maastricht.
Allen die hier niet genoemd zijn, maar die thuis
revalideren of herstellen van een ziekte of ingreep
wensen we kracht en vertrouwen toe.
Met een hartelijke groet,
ds. Marieke Andela-Hofstede
en ds. Wytze Andela

Zieken
Opgenomen in het SKB:
dhr. W. Rutgers, Geurdenstraat 40.
Thuisgekomen uit het 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.

Scriba
Onze scriba Jan Veldboom, Slaadijk 3, is in de
afgelopen tijd in Nijmegen geopereerd. De operatie is gelukkig voorspoedig verlopen. We wensen
hem van harte beterschap.

Overleden

Wees bij ons
Voor zoekers en vragers,
voor hen die zeggen ‘wie is toch deze man?’,
zij die richting zoeken,
een baken op de levensweg,
bidden wij de Ene…
Wees bij hen.
Voor hen die de stilte zoeken,
zij die verlangen naar rust in hoofd en hart,
die het beu zijn te worden geleefd,
heen en weer geslingerd tussen plichten en zorgen,
bidden wij de Ene…
Wees bij hen.
Voor mensen die ernaar streven het goede te doen,
zij die het goede proberen te behouden,
en lijden onder eigen falen,
dat zij weer opstaan waar ze gevallen zijn,
bidden wij de Ene…
Wees bij hen.
Voor onszelf
dat wij de stilte zullen vinden,
de weg waarop Jezus ons is voorgegaan.
Dat Hij ons mag inspireren, leiden en bewegen,
tot mensen die iets van Zijn aanwezigheid mogen
uitstralen,
bidden wij de Ene…
Wees bij ons.
Amen
Ate Klomp

Op 9 maart is overleden Willem Theodoor (Theo)
de Bruin, Molenkamp 39, in de leeftijd van 69
jaar. Voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
was hij een lieve man, een lieve vader en opa.
Wij wensen hen toe dat zij 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

Breinbrekersavond,
zie pagina 7
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In memoriam
Willem Theodoor
de Bruin

Wilhelmina
Douma-Bussink

~ Theo ~

~ Willy ~

geboren
14 januari 1950
overleden
9 maart 2019

geboren
4 augustus 1939
overleden
14 maart 2019

Toen Theo nog maar anderhalf jaar was, is zijn
vader verongelukt. Voor het gezin was dat heel
ingrijpend. Zijn opa en oma hebben toen veel
voor hem betekend. Grotendeels is hij bij hen
op de boerderij aan de Vossenbult opgegroeid.
Toen zijn moeder weer opnieuw trouwde zijn ze
verhuisd. Maar de boerderij van zijn opa en oma
bleef altijd trekken. Via een buurvriend heeft hij
Jannie Blekkink leren kennen. In 1973 zijn ze
getrouwd. Samen kregen ze twee kinderen: Erwin
en Dennis. Later, toen die trouwden met Philippine en Debora, kregen ze ook kleinkinderen: Jelle,
Lotte, Robin en Milan. Theo was heel gelukkig
met hen. Hij was voor hen een lieve vader en een
lieve opa. Van zijn kleinkinderen kon hij heel erg
genieten.
Theo was vrachtwagen
chauffeur. Dat heeft hij
42 jaar lang gedaan. Eerst reed hij alleen in het
binnenland, daarna ook naar het buitenland.
Elke morgen moest hij al vroeg naar zijn werk. Hij
heeft altijd plezier gehad in zijn werk, maar hij
begon hij het wel steeds zwaarder te vinden. Toch
is hij in al die tijd nooit ziek geweest. Toen het
bedrijf failliet ging kwam Theo bij huis. Maar het
was goed zo, hij had lang genoeg gewerkt.
Zo kreeg hij meer tijd voor zijn grote hobby: het
werken met hout, hout zagen en er openhaardhout van maken. Met een vrachtwagen bracht
hij het hout naar het westen van het land. In zijn
oude buurt had hij een locatie voor de houtopslag.
Daar was hij vaak te vinden. Zijn buurvrienden
van vroeger hielpen mee en ook zijn beide zonen
deden dat. Dat was heel fijn voor hem.
Theo was behulpzaam, hij wilde voor een ander
alles heel goed doen, ook al ging dat ten koste
van hemzelf. Hij hoefde ook niet op vakantie te
gaan, hij vond het fijn om gewoon thuis te zijn
en bezig te zijn met zijn hobby. Op zondagavond
gingen Theo en Jannie vaak een eindje rijden en
dan ergens een ijsje eten. En ‘s avonds maakten
ze vaak met hun hondje een rondje langs de beek.
De laatste jaren kreeg Theo meer problemen met
zijn gezondheid. Een week voor zijn overlijden was
hij nog wezen kijken bij het hout zagen. De jongens waren daar aan het werk. En ‘s avonds wilde
hij naar het toneelstuk in Elim waarin Jannie
meedeed. Zo’n toneelavond was voor hem een
avondje uit. Meer had hij niet nodig. Hij hield van
eenvoud en was bescheiden.
Het ging zo slecht met zijn gezondheid dat hij in
het ziekenhuis is opgenomen. Het ging niet meer.
Verdrietig, maar vol warme herinneringen aan
hem hebben zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
afscheid genomen van hun lieve man, vader en
opa.
ds. Wim Everts

Na een moeilijke periode in 2015 en begin 2016,
waarin ze werd opgenomen in het ziekenhuis en
vervolgens in Pronsweide, waarin haar man Loeki
overleed, waarin ze haar huis aan de Varsse
veldsestraatweg moest verkopen en waarin ze een
appartement kreeg in Beth San, ging het sinds
begin vorig jaar geleidelijk aan bergopwaarts met
Willy. Het lopen ging steeds beter. Met de rollator
kon ze zelfstandig naar de kerkdiensten en naar
andere activiteiten in Beth San.
Maar in de zomer bleek dat er kankercellen zaten
in haar baarmoeder en in het buikvlies. Lange tijd
merkte ze daar niet veel van, maar vanaf januari
ging het bergafwaarts met haar. Zondagmiddag
10 maart kon ze ineens niets meer. Waar ze een
paar weken daarvoor nog zei: ‘Ik hoppe da’k
nog tachtig worde,’ zei ze nu: ‘Het is goed zo’.
Ze voelde dat haar einde naderde.
Vol vertrouwen nam ze afscheid van kinderen en
kleinkinderen. Samen bespraken we de tekst voor
haar uitvaart. Filippenzen 4:6 ‘Weest in geen ding
bezorgd’ vond ze mooi. Ze vertelde dat ze zich
in haar leven vaak angstig had gevoeld, al wist
ze niet precies waarom. Ze vond het moeilijk om
alleen te zijn. Dat had ze als op een na jongste
kind in een gezin met zestien kinderen ook niet
geleerd. Vanuit dat drukke gezin in Lintelo trok
ze, na haar huwelijk met Loeki Douma, in bij zijn
vader en broers in het oude politiebureau aan de
Prinsenstraat, waar hun oudste dochter Inge werd
geboren. De tweeling Henny en Hans kwam ter
wereld aan de Gendringseweg 18 in Lintelo. Na
het overlijden van haar ouders keerden ze terug
naar Aalten.
In haar laatste dagen en in de rouwdienst lazen
we over de storm op het meer. Over Jezus die rust
kan brengen in de stormen van het leven, waarin
je alle houvast verliest. Die rust mocht ze aan het
einde van haar leven, toen ze alles uit handen
moest geven, uiteindelijk ook ervaren. In het
bijzijn van de kinderen is ze op 14 maart vredig
ingeslapen.
Wij wensen haar (schoon)kinderen en kleinkinderen, haar broer en zussen, zwagers en schoonzussen toe dat zij, in alle gevoelens die hen na
Willy’s overlijden overspoelen, ook de rust en het
vertrouwen van de Eeuwige mogen ervaren.

U kent mij
Hier ben ik, Heer
de woeste winden
waaien
zwellen aan

Netty Hengeveld

tot stormgedruis
ze beuken
ze bedreigen
mijn gedachten
heel mijn thuis
lijkt verzwolgen
niet te volgen
hoe bewoon ik,
God des hemels,
dit mijn aardse
bange huis?
Hier ben Ik, kind
genadewinden
ruisen
zoeken zacht
je diepe hart
ze vragen
ze dragen
jouw gedachten
naar Mijn thuis
wees verzwolgen
in Mijn liefde
leer te volgen
buig voor Mij
dan bewonen
wij weer samen
heel jouw
tere levenshuis
Psalm 139: 2, 17
Marij van den Heuvel
Bron: www.gedichtensite.nl
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Geleuf ’t noo maor!
Hoo ‘t vrogger ging
met opoe
Vrogger wonnen de grootolders vake bi-j de kindere in, of in een apart deel van ‘t huus. Dat was
bi-j ons ok zo. Opa en opoe van de Kuier hadden
een eigen gedeelte in de olde boerderi-je. Mama
hef hun altied verzorgd. Opoe hef altied hard
ewarkt maor ton ze 65 waarn gingen ze naost
de kachel zitten, en hebt ze ok neet völle meer
edaone. Mama regelen alles töt an hun dood. Ze
wazzen altied in ‘t zwart en lekken met hun goeie
65 al olde mensen. Fietsen veur hun plezeer, zoas
wi-j vandage de 65-plussers massaal zeet doon,
was d’r neet bi-j. Ze gingen wal op de fietse naor
de kerke ton ze nog good konnen. Af en too met
good weer op bezeuk bi-j een familielid. Dat ging
dan ok neet zo vlot. ’t Was gin e-bike waor ’t
miene opoe op reed. Ne olde zwarte opoefietse
en ondanks dat ze altied hard had ewarkt, was ze
neet zo getraind um flink de pas d’r in te hebben.
Dat passen ok neet zo in ‘t plaatjen, bedenk
ik mien. Opoe weet helemaol in ‘t zwart met
een gries knötjen, in fors tempo veurbi-j kump
jagen. Ik zee meer een soort geslakker veur mien,
maor dat hoeft neet zo te waen ewest. Ik heb ‘t
namelek zelf nooit ezene bi-j miene opoe. Ik was
ne peuter van 2½ jaor ton ze kwam te ovverlieden
en ik heb eur neet bewust ekend.
Een beeld van opoe heb ik wal. Ik zee eur in de
kiste liggen. Gin details van eur gezichte, maor
zee had iets wits an, en een rölleken onder de
kinne. Dat deden ze zo, zodat de mond neet los
veel. Ik denke dat ik wal te jong wazze um echt
herinneringen te hebben, maor dit was ok een
beeld. Misschien warkt dat anders. In ieder geval
was ik wal bi-j de kiste ton ze net lag op-ebaard.
Opoe hef teggen mien en mama ezegd dat ik
eigenlek klumpkes most hebben. Dat lek eur zo
mooi. Op zekeren dag hef mama mien met-enommene naor Jan van Lochem in Balle um klumpkes
veur mien te kopen. Opoe was ton al slecht in
orde en kwam neet meer van bedde en is kort
daornao estorvene. ’s Morgens zat d’r familie in
‘t kökkentjen an de koffie, ton ze ontdekten dat ik
d’r neet wazze. Ze gingen zeuken en vonden mien
uutendeleke in de kamer waor ’t opoe lag opebaard. Ik had de klumpkes met ‘t zand d’r nog
an op de glasplate ezet en ik repe opoe. ‘Opoe,
kiek dan, ik hebbe klumpkes, opoe kiek dan!’
Opoe was old en zee was op. Ze had in eur laeven
hard ewarkt. Ze was ne starke vrouwe en hef ‘t
neet altied makkelek ehad. Euren eersten man
Arend Jan Luiten is op 38-jeuregen laeftied in
1915 estorvene an tuberculose. Ze blef achter
met vief kindere. ‘Ze was ne echte boerinne’, zei
mama altied. Naost eur gezin heel ze de boerde
ri-je an de gange. Opoe had mama wal ‘s verteld dat ze op zaoterdagaovend nog late achter
in ’t Goor an ’t heuj halen was ewest. In eur
eentjen had ze ‘t op de wagen estokkene en de
kerkklokke in Lechtenvoorde twaalf uur ’s nachts
heuren slaon. Ne helen anderen tied. Daor könne
wi-j ons niks bi-j veurstellen. Vief jonge kindere

Opoe op 67-jaorege laeftied met een paar kleinkindere.
allene thuus en opoe achter in ’t Goor. Later is
ze etrouwd met opa Smol en samen hebt ze dri-j
kindere ekreggene. Twee, zo steet in ‘t trouwbeuksken, waren laevenloos. Allene mama is
gezond geboren in 1925. Controles wazzen d’r in
dee tied ok neet en ‘t ging zoas ‘t ging. Mama
was gezond, al kreeg zee op 4-jeurege laeftied
tbc, en hef ze een halfjaor in Arem in ’t zekenhuus
elaegene. Alle kindere van opoe eurn eersten man
hadden trouwens een besmetting op-elopene.
Op ene nao hebt ze ‘t allemaole ovverlaefd.
Ton opa en opoe neet meer hoeven te warken en
AOW kreggen, zatten ze naost de kachel. Ieder
an ne kante en dat is zo’n betjen ‘t beeld dat
ik van de verhalen heb ekreggene. De domneer
kwam d’r geerne op bezeuk en ok regelmaoteg.
Hee dronk dan een borreltjen. Ok iets wa’j neet
zovölle meer heurt. Tenminste bi-j mien wetten
neet. Yntema hef ‘t in de jaoren dat ik völle zeek
wazze eigenlek maor slecht ehad bi-j ons. Meer
as koffie of thee hef ze nooit ekreggene. Miene
breurs waarn altied vlot weg at den domneer
kwam. Ze kroppen dan onder ‘t raam langs, um
te veurkommen dat opoe eur zag. Anders ging ze
naor buten hen en reep ze: ‘Jonges, kom es hier,
effen d’n domneer een hendjen gevven.
De zus van opa, tante Jannao van de Smol kwam
ok geregeld op bezeuk, soms samen met Jannao
van de Kolstee uut Dale. Ze werden dan ebracht
en arm in arm schommelen ze dan naor de deure
opan. D’r was ne stoepe langs ‘t huus. Jannao
van de Smol weet de opstakels bi-j ons wal wist
te vinden zei dan teggen Jannao van de K
 olstee:
‘Kiek uut Jannao, daor he’j ne zolle’. ‘Oh, he’j
daor ne zolle Jannao?’ ‘Jao Jannao, daor he’j ne
zolle’. En samen schommelden ze wieter naor
binnen. De leste ni-jtjes werden edeeld met
mekare.
De feestdage worden zeker wal evierd. Allene
anders. Bevri-jdingsfeesten kenden ze ton nog
neet. Tenminste neet met concerten en völle

drank. Hoewel d’r veur de bevri-jding zeker
andacht was. ‘t Openluchtspel ‘Hoo-t d’r heer
ging’, ovver de oorlog, wat in Balle bi-j ‘t openluchttheater werd op-evoerd nao de oorlog, was
heel biezunder in dee tied.
Evenementen tiedens de paosdagen, Hemelvaartsdag of Pinksteren wazzen ondenkbaor.
‘t Ging soberder, en de kerkdiensten hadden een
belangrieke plek op zuk soort dage. Wieter as
‘n extra bezeuksken an familieleden ging ‘t neet.
Brunchen was nog neet in, al worden d’r deur
Opoe wal extra lekker ekokt. Op zaoterdag werd
‘t meeste al veurbereid. Kokken kon ze good en
deed ze geerne en dat hef ze deuregovvene an
eur naogeslacht. De kerke en de regels waarn
belangriek. Mama kreg ne kere wat te heurn van
opoe ton mien breur op zondagmeddag met
ziene verloofde an ‘t wandelen was. ‘He’j ze daor
veur ten doop eholdene?’ Daor kö’j ow ovver
bedreuven of met humor naor kieken. ‘t Was zo
anders, en zee was zo anders groot ewordene.
Ne harden tied en de angst ovvertrof de liefde
van God nog al te vake. At ze 1 Johannes 4 toch ‘s
met andere ogen en gedachten hadden können
laezen en begriepen. Veural vers 18: ‘A’j de volle
leefde kent, mo’j neet meer bange waen. Want
a’j bange bunt veur straf, laef i-j neet helemaol
uut de leefde.’
Maor eigenlek gewoon ‘t hele mooie stuk. Toch
ondanks de tied is ok opoe vredeg ineslaopene,
in ‘t volste vertrouwen op eur Heer en Heiland.
Wat een veurrecht. Dat kan in dizzen tied neet
iederene meer geleuven. Alles is maakbaor en
mensen wet völle en dat mek ‘t veur völle mensen
lasteg. Ze hebt d’r niks meer met, of könt d’r
niks met. Starven mot wi-j allemaole en dat leste
stuk hebt wi-j neet in de hand. D’r is d’r ene met
een enorme liefde veur ons, weet ‘t vandaor
ovvernump. Ondanks ‘t enorme verdreet van
iemand missen, mag en kan dat ovvergevven ok
uutendeleke rust brengen. Wi-j hebt ‘t neet zelf in
de hand. Dat is van alle tieden!
Aleid Luiten
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Annemarie & The Pilgrims Voices
						bestaan sinds 2011 en staan onder de muzikale en artistieke leiding
van sopraansoliste, zangpedagoge en dirigente Annemarie M. de Jong
Ondanks de enorme diversiteit aan stemkleuren
bereiken Annemarie & The Pilgrims Voices een
homogene en serene klankkleur. Het streven van
de muzikaal leider is alles waaruit een compositie
is opgebouwd, ongeacht de stijlperiode, in dienst
te stellen van de tekst. Dit is volgens haar de taak/
roeping van de zanger, die zich hierin onderscheidt
van een instrumentalist.
Het vocaal ensemble, dat aanvankelijk in 2005
begon als Pilgrim’s Voice, is opgericht door
Annemarie. In 2011 is het ensemble verkleind
naar twaalf personen en is Annemarie als lid van
het ensemble mee gaan zingen als eerste sopraan
en solist en is de naam veranderd naar het huidige
Annemarie & The Pilgrims Voices. Het ensemble is
opgebouwd uit getalenteerde en gepassioneerde
zangleerlingen uit haar zangschool. Doordat naast
Annemarie een aantal leden solistische kwaliteiten
bezitten, is het voor het ensemble mogelijk om
een zeer divers programma aan te bieden. Combinatie van koor met solist(en) maar ook duo, trio,
kwartet, dubbelkwartet etc. Om ervoor te zorgen
dat het klassieke repertoire volledig tot zijn recht
komt en het niveau boven gemiddeld blijft, krijgen
alle leden klassieke zangtechnieken aangereikt
zowel in de privé-zanglessen als tijdens de repe
tities. De nadruk in het repertoire ligt op (geeste
lijk) klassieke koorwerken variërend van H. Schütz
(16e eeuw) tot J. Rutter (heden).
Met een regelmaat van tenminste een keer per
jaar organiseert het ensemble, in eigen beheer,
een Classic Night Concert (CNC). Tijdens deze
goed bezochte themaconcerten wordt het publiek

getrakteerd op een volledig verzorgde avond uit.
Koffie of thee met zoete lekkernijen in de pauze en
na het concert napraten onder het genot van een
hapje en drankje, alles bij de prijs inbegrepen.
Ook muzikaal krijgt het publiek een avond op
niveau. Tijdens de themaconcerten wordt het
vocaal ensemble begeleid door het eigen instrumentale ensemble ‘Passione’ dat is samengesteld
uit vijftien top-instrumentalisten uit diverse professionele orkesten.

Naast de themaconcerten wordt het ensemble
gevraagd voor privéconcerten in besloten kring en
verlenen zij regelmatig medewerking aan trouwdiensten, (jubileum)concerten, zangavonden en
kerkdiensten.

Dit ensemble treedt op in de Stille Week
voor Pasen op woensdag 17 april
in de Oude Helenakerk. Aanvang 19.00 uur.
Meer info in het volgende KerkVenster

De Mariapassie komt naar Aalten
Na het grote succes vorig jaar met de musical
Jesus Christ Superstar komt er opnieuw een fantastische musical naar Aalten: De Mariapassie.
De opvoering daarvan zal zijn op zaterdag 6 april
2019 in de Zuiderkerk, aanvang 20.00 uur.
De Mariapassie is een musical waarin de persoon van Maria centraal staat. Wie was deze veel
bezongen en aanbeden moeder van Jezus?

Wie was Maria echt? In deze voorstelling wordt
de andere kant van Maria getoond. Hoe is het om
als 15-jarig meisje, moeder te worden? En hoe is
het als je eigen zoon vandaag als superster wordt
binnengehaald en een week later gegeseld en
gekruisigd wordt?
In deze muzikale productie staat Maria centraal
en het verhaal wordt vanuit haar perspectief
belicht en in de hedendaagse tijd geplaatst. Voor
velen is Maria een fascinerende figuur, een baken
en een licht in het duister.
De Mariapassie is een musical waarin hedendaagse (pop)muziek en het verhaal van Maria
worden samengebracht. Door een korte verhaallijn af te wisselen met deze muziek wordt een link
gelegd tussen toen en nu. Muziek onder andere
van Claudia de Brey, Blöf, Trijntje Oosterhuis,
Natasha Biddingfield, Ilse de Lange.
De uitvoeringen zijn laagdrempelig maar van
hoge kwaliteit. Een groot publiek wordt erdoor
aangesproken. De Mariapassie wordt in heel
Nederland uitgevoerd in kerken, theaters en
gemeenschapshuizen. Het koor bestaat uit
geschoolde zangers en zangeressen die uit het
hele land komen en één keer per maand wordt
een optreden verzorgd ergens in Nederland.
De voorstellingen worden bekostigd uit het
Aquerofonds, een fonds dat gelden genereert om
minder draagkrachtige personen het mogelijk te
maken op bedevaart te gaan.

In de Mariapassie komen de
volgende onderdelen aan bod:
• Verkondiging door de engel/zwangerschap
• Huwelijk met Jozef
• Familie
• Geboorte van Jezus
• Het moederschap
• Omgaan met bekendheid van Jezus
• Twijfel, angst en hoop
• Voor je kind blijven kiezen
• Meelijden
• Verliezen van je kind
• Rouw en verdriet
• Maria als bron van kracht
• Verschijningen
• Geloof

Zaterdag 6 april in de Zuiderkerk
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.15 uur
Entree € 10,00 pp,
jeugd t/m 17 jaar € 5,00 pp
De voorstelling duurt ongeveer anderhalf uur
en wordt zonder pauze gespeeld.
Voorverkoop: Meneer Kees, Messink & Prinsen
in Aalten en via de webshop van KerkVenster.
Deze musical wordt georganiseerd door een
groep mensen uit de PG Aalten die door middel
van bijzondere events, verhalen uit de Bijbel met
hedendaagse zang en muziek voor het voetlicht
willen brengen.

Verenigingen

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Woensdagmiddag 3 april komt burgemeester
Stapelkamp zich aan ons voorstellen. Hij is sinds
december 2017 onze burgemeester. Zijn ‘roots’
liggen in Aalten dus misschien kent u nog wel
familie van hem.
Woensdagmiddag 10 april gaan we, samen
met onze ‘bloemendames’, aan het werk om
een mooi bloemstukje voor Pasen te maken.
Wilt u, zo mogelijk, daar dan zelf een bakje
voor meenemen?
Wanneer u geen bakje heeft, geef dit dan op
3 april al door, dan zorgen wij dat er iets is,
zodat iedereen met een mooi bloemstukje naar
huis kan.

KerkVenster website
en webshop voorzien
van SSLcertificaat
Wat is een
SSL-certificaat?
Een SSL-certificaat is een bestand dat zorgt voor
een betere beveiliging van gegevens. Op die
manier kunnen vooral login- en betalingsgegevens zoals wachtwoorden, creditcardnummers en
persoonsgegevens veilig gebruikt worden op websites die beveiligd zijn met een SSL-certificaat.
Naast een beveiligde betaalomgeving via onze
webshop leeft ook KerkVenster de regels van de
nieuwe AVG-privacy wet na.

U bent weer van harte welkom!
Wanneer u geen eigen vervoer heeft,
kunt u Dien Scholten bellen, tel. 0543-476042
Namens de werkgroep van ’t Praothuusken
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

Passage
Dinsdag 9 april 20.00 uur, Zuiderkerk
Ds. Daan Bargerbos, predikant van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse neemt ons mee in
zijn voordracht: Geloven met een glimlach.
In deze voordracht kijken we met de bril van
het theater naar de zondagse liturgie. We horen
fragmenten uit de show van Toon Hermans. Het
belooft een avond vol verrassingen te worden.
Gasten welkom.
het bestuur

Komdienst Winterswijk
Op zondag 31 maart om 19 uur is er een
komdienst in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk.
Ds. Berdie Marsman gaat voor in deze dienst.
Het thema is: De tijd van je leven!
Muzikale medewerking komt van de PGW-band.

St. Paulusparochie
Wat:
Voordrachten paas-epos
Waar:	Koptisch Orthodox klooster,
Kloosterstraat 5 in Lievelde
Wanneer: Donderdag 11 april
Hoe laat: 19.30 uur
Zaal open: 19.00 uur
Het paas-epos is gedicht op het leven van Jezus,
op zijn lijden en dood.

Restauratiefonds brengt een
unieke film op Bevrijdingsdag van Aalten

Mirrewinter op het
platteland The Movie

Kledinginzameling
Sam’s Kledingsactie

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

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.
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

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

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

Datum: Zaterdag 6 april 2019
Locatie: Zuiderkerk, Ludgerstraat 64, Aalten
Tijd:
9.00 tot 12.00 uur

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.

COLOFON

Uitgever

Stichting Restauratiefonds

De Soos
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Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3750 ex.

Inleveren kopij

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:	De avond begint om 19.45 uur
• Toegangsprijs is € 7,50 per persoon.
De kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij:
- Meneer Kees en Messink & Prinsen.
- T
 elefonisch kunt u kaarten bestellen bij
Sinie Veneberg tel. 0543-471203 of bij
Ina van der Put, tel. 0543-476171.

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag
12 april 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 b
 estanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste
inleverdatum kopij per e-mail is woensdag 3 april 2019
voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij
geldt als uiterste inleverdatum maandag 1 april 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

Een nieuw begin
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.

Zondag 31 maart 2019
Lucas 15:11-32

Knutselen en doen
in de veertigdagentijd:
Vast wel-armbandje
Om in de veertigdagentijd te blijven denken aan je
goede voornemens, kun je een lief simpel knopenarmbandje maken.
Knoop het bandje - niet te strak - om je pols en (let
op!) laat het veertig dagen lang zitten! Dus ook in
bed en onder de douche! Misschien ben jij de enige
die weet wat het armbandje betekent. Dat is prima.

Als je wilt, kun je anderen vertellen waarom je het
om hebt. En praat erover aan tafel thuis, of zelfs in
de klas.
Nodig: een katoenen veter of katoengaren in één of
verschillende kleuren.
Doen: Maak zeven gewone knopen in de veter
op gelijke afstanden. Houd genoeg over om het
armbandje te kunnen omknopen. Dat kun je niet bij
jezelf doen, dus zoek iemand die je even helpt.

Vergeven
Het is feest als de verloren zoon thuis komt.
Iedereen is weer bij elkaar. Een nieuw begin! Maar
voordat het zover is, is nog wel wat nodig. Zolang
de oudste zoon moppert, wordt het niks. De vader
heeft voorgedaan hoe je kunt vergeven. De vraag is
of de oudste zoon dat ook kan.

Je ziet hier drie voorbeelden:
• een schoenveter: simpel, lekker stoer
• draden katoen in verschillende kleuren: vrolijk, girly
• een draad katoen: heel subtiel, geheimzinnig

Zondag 7 april 2019Lucas 20:9-19

Teruggeven
Vandaag lezen we de gelijkenis waarin de eigenaar
van een wijngaard enkele mannen de opdracht geeft
op zijn wijngaard te passen en de druiven aan hem
te geven. Maar als het zover is, doen de oppassers
alsof het hun wijngaard is…
Meer informatie over het project kun je
vinden op: https://www.kindopzondag.nl/
project-veertigdagentijd-en-pasen/

Hoe heten de knopen:

Extra:

1. de gun-knoop ( je geeft een ander ruimte,
je laat een ander kiezen)
2. de aandacht-knoop ( je luistert naar een ander,
zoekt de ander op)
3 .de geduld-knoop ( je stresst niet en dwingt niet,
je wacht af)
4. de weggeef-knoop ( je deelt wat je hebt,
spullen, tijd, geld - denk aan de Vastenaktie)
5. de vergeef-knoop ( je zegt sorry
en je vergeeft een ander)
6. de Jezus-knoop ( je denkt aan Jezus, die
zijn leven gaf. je probeert dat ook te doen)
7. de paasknoop (Je viert dat Jezus
is opgewekt uit de dood)

Natuurlijk kun je de armband mooier maken als je
dat wilt: met kralen bijvoorbeeld, of met een kruisje
in de Jezusknoop. Daarmee wordt de armband
lekker opvallend. Het hoeft niet. Vasten is iets wat
je voor jezelf mag houden. Jezus heeft gezegd: Vast
in het verborgene, God ziet het toch wel; doe het
niet om de blits te maken.

Met Pasen mag je de armband doorknippen.
Je bent vrij en verlost!

Bron: https://www.geloventhuis.nl/2016/
vast-wel/knutselen-en-doen/
vast-wel-armbandje.html

Meer jongerennieuws:
Warm is the new Cool !?  .  .  .  .  .  . p. 6
LeF-dienst, 31 maart, Zuiderkerk  . p. 9

