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Paaskaars in de protestantse traditie
Bron: Woord en Weg

De werkgroep eredienst en liturgie van

de kerkdienst. De volgorde blijft: de viering begint
pas wanneer de paaskaars brandt.
Omgekeerd is het niet passend de paaskaars te
doen branden tijdens een seculiere bijeenkomst.

de PKN staat stil bij het gebruik van de
paaskaars in de protestantse traditie.
Ook wordt stilgestaan bij de vraag:

Witte Donderdag

‘Hoe om te gaan met de paaskaars in
de Stille Week?’
Het oorspronkelijke gebruik
van de paaskaars
Het gebruik van de paaskaars gaat terug op een
eeuwenlange traditie. Al in de tijd van Augustinus
werd de paaskaars in de paasnacht, als een verwijzing naar de Opgestane Heer, brandend de
kerk binnengebracht onder het driemaal zingen
van ‘Licht van Christus’.
Vanouds brandde de paaskaars van Pasen tot
na de evangelielezing op Hemelvaart. Zo was de
paaskaars het teken van de Heer, die na zijn verrijzenis gedurende veertig dagen verscheen aan
zijn apostelen.
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt in
de Rooms-Katholieke en Oud-Katholieke Kerk de
paaskaars na het pinksterfeest gedoofd. Daarmee
wordt benadrukt dat de Heer ons niet als wezen
heeft achtergelaten, maar zijn Geest heeft
gezonden opdat de gemeente zelf drager van
het licht van Christus zal zijn. Na het pinksterfeest
wordt de paaskaars bij de doopvont neergezet en
alleen ontstoken bij vieringen waarin op een bijzondere manier de Opgestane Heer in het vizier
komt, zoals bij doop en uitvaart.

De Godslamp
De rooms-katholieke en oud-katholieke traditie
kent naast de paaskaars ook de Godslamp. Deze
brandt dichtbij het tabernakel, waarin het eucharistisch brood wordt bewaard. De Godslamp herinnert eraan dat de kerk op bijzondere wijze huis
van God is, en wijst op de tegenwoordigheid van
Christus in het sacrament. Als er in het ‘tabernakel’ geen eucharistisch brood wordt bewaard,
zoals op Witte Donderdag, brandt de lamp niet.
De deur van het lege tabernakel staat dan open
en de Godslamp is gedoofd tot aan de paaswake
op paaszaterdag.
Aan het einde van de viering van Witte Donderdag wordt de paaskaars met de andere liturgische attributen weggedragen, want - omdat
Pasen het feest van de vernieuwing is - wordt in
de paaswake alles nieuw: de paaskaars, het doopwater, de olie, het eucharistisch brood etc.
Als in de paaswake de nieuwe paaskaars wordt
binnengebracht, wordt de Godslamp als eerste
daaraan ontstoken.

Protestantse praktijk
In protestantse kerken is het gebruik van de paaskaars een betrekkelijk jonge en niet algemeen
aanvaarde praktijk. Hoewel er gemeenten zijn

waar men de rooms- of oud-katholieke traditie
volgt, heeft de paaskaars in protestantse kerken
over het algemeen bijna de functie van Godslamp
gekregen. Zij brandt dan ook het hele jaar door.
Dat houdt o.m. in dat de paaskaars al brandt
als de gemeente binnenkomt. Aan de paaskaars
worden alle andere kaarsen (bijvoorbeeld kaarsen
op de avondmaalstafel, licht dat meegaat naar
de kindernevendienst, de doopkaarsen) aangestoken. Na afloop van de dienst wordt de kaars
gedoofd.
In de paasnacht of op eerste paasdag wordt er
een nieuwe paaskaars ontstoken en de kerk binnengedragen. De paaskaars staat gewoonlijk bij
de doopvont. In een uitvaartdienst staat de paaskaars bij de kist.

Keuzemogelijkheden
Men kan de paaskaars gebruiken volgens roomsof oud-katholieke traditie: dan is de kaars symbool van de Opgestane Heer en brandt deze van
Pasen tot Hemelvaart of Pinksteren en daarna
alleen bij doop en uitvaart.
Men kan de paaskaars ook gebruiken volgens de
in de protestantse kerk gegroeide gewoonte. Dan
fungeert de paaskaars eigenlijk als Godslamp:
teken van de aanwezigheid van de Levende Heer.
Wanneer men kiest voor het in protestantse
kerken gegroeide gebruik, komt men voor de
vraag te staan: hoe om te gaan met de paaskaars
in de Stille Week?

Multifunctionele kerkzaal
Wanneer de kerkzaal door de week ook gebruikt
wordt door andere gebruikers of wanneer in
de vierruimte voorafgaand aan de viering een
andere activiteit plaatsvindt (koffiedrinken,
concert, vergadering enz.), is het te overwegen de
paaskaars pas aan te steken bij de aanvang van

Men kan ervoor kiezen met de paaskaars te handelen zoals in rooms- of oud-katholieke kerken
met de Godslamp gehandeld wordt: dan wordt op
de Witte Donderdag na het avondmaal de tafel
afgeruimd en worden alle liturgische attributen
weggedragen, inclusief de paaskaars.
De paaskaars kan in een zijkapel gezet worden
ten teken dat Christus uit het zicht verdwenen is
en Zijn weg alleen gaat. Genoemd wordt in dat
verband dat Jezus door zijn discipelen in de steek
gelaten wordt en dat in 1 Petrus 3 en 4 (1 Petrus
3: 18-20 en 1 Petrus 4: 6) geschreven staat dat
Jezus na zijn sterven dood is naar het lichaam,
maar naar de geest tot leven is gewekt en ook
aan de doden het evangelie verkondigt. Als de
liturgische attributen zijn weggedragen zingt de
gemeente bijvoorbeeld het Taizélied ‘Waakt en
bidt’ en verlaat de kerk.
De vraag of de paaskaars op Witte Donderdag
gedoofd dan wel brandend wordt weggedragen,
is er meer een van praktische dan symbolische
aard. Men kan op de lege avondmaalstafel een
klein lichtje laten branden om niet te vergeten
wat we al weten: dat het toch Pasen is geworden.

Goede Vrijdag
Wanneer het doven van de paaskaars gezien
wordt als teken van het sterven van Christus, ligt
het voor de hand de kaars te doven op Goede
Vrijdag na het slot van de lezing over het sterven
van Jezus. Voor het sterven is het doven van een
kaars een herkenbaar beeld. Bij het overlijden van
mensen spreekt men soms ook van een kaarsje
dat gedoofd is.
Het doven of juist laten branden van de paaskaars heeft een sterk dramatisch effect. Wellicht
geldt dat hoe menselijker men Jezus ziet, des te
groter de behoefte is de kaars te doven op Goede
Vrijdag, om daarmee te benadrukken dat Jezus
de weg is gegaan van alle mensen. Ook nu kan
men op de lege avondmaalstafel een klein lichtje
laten branden om niet te vergeten wat we al
weten: dat het toch Pasen is geworden.

Op Goede Vrijdag:
Ook al sterft Jezus aan een kruis,
zijn levenslicht zal niet doven,
maar elders nog heerlijker stralen.
Als teken daarvan
brengen wij het licht van de paaskaars
nu over naar een kaars onder het kruis.
Die kaars zal blijven branden
ook als de paaskaars wordt gedoofd.

Ontwerp voorpagina Ben Lammers
Schilderij: Wilco Lammers
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Hij zei meteen

Overdenking

ja, toen we Wilco
Lammers vroegen
of hij een keer een

Paasnachtdienst

voorplaat voor
KerkVenster wilde

door ds. W.H. Everts

maken. En liever
voor Pasen dan

De vieringen rondom Pasen vormen

voor Kerst, zei hij.

het hoogtepunt van het kerkelijk

Over het hoe en

jaar. In deze vieringen raken wij

waarom spraken

de kern van het christelijk geloof.

we met hem.

De vieringen op Witte Donderdag,
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en

Schilderen is ontspanning
Tekst: Hanneke Drenth - Foto: Jan Oberink

paasmorgen horen bij elkaar en
vormen eigenlijk één geheel. In deze
vieringen gedenken wij hoe Jezus
zijn weg gegaan is door lijden en
dood heen naar de opstanding en
het leven in het licht van God.

Zo gaat dat in een dorp. Op een verjaardag
spreek je de buurvrouw die enthousiast vertelt dat
ze aan een schildercursus is begonnen. Ze noemt
namen van een paar deelnemers die al heel goed
kunnen schilderen. ‘Wilco Lammers, ken je die?’
Ja, die kende ik wel. Jaren geleden zat ik met een
Wilco Lammers in de kerkenraad. Maar ik wist
niets af van zijn schilderstalent.
‘Dat tekenen zat er al vroeg in,’ vertelt Wilco
(58) op de bank in zijn woonkamer. ‘Ik heb altijd
al getekend. Toen ik in de 6e klas van de lagere
school zat, heb ik meegedaan aan een tekenwedstrijd van de actie ‘Kom over de brug’ (een
actie in 1972 van de katholieke en protestantse
kerken - Red.) Ik heb daar toen een prijs mee
gewonnen. Ik weet niet meer wat ik getekend heb
en ook niet meer wat ik won. En op de CSA kreeg
ik tekenen van Harry Dercksen en dat vond ik
altijd heel leuk. Later heb ik nog allerlei cursussen
gevolgd en sinds twee jaar volg ik een cursus in de
Koppelkerk. Thuis komt er niks van schilderen. Ik
werk in de ICT en ondersteun de klanten van het
bedrijf. Dat is werken met mijn hoofd. Het schilderen is voor mij pure ontspanning na een drukke
werkweek.’

Portretten
Wilco heeft een voorliefde voor het tekenen van
portretten en voor het gebruik van pastelkrijt. In
de keuken hangen twee van zijn werken. Donkere
portretten van een oude man en een deels gesluierde vrouw. Slecht één oog heeft Wilco van haar
zichtbaar gemaakt. Het kijkt je doordringend aan.
‘Ik hou ervan om gezichten te schilderen waarop
het leven zichtbaar is. De rimpels, de doorleefdheid. En met pastelkrijt lukt me dat. Het heeft een
fijne toets om mee te werken. Ik kan er bijvoorbeeld heel kleine streepjes mee maken.’

Verrassend snel werkt hij ook. De voorplaat voor
KerkVenster is na twee à drie avonden klaar.
‘Toen je mij vroeg om iets te maken voor Pasen
of Kerst dacht ik meteen, dat moet Pasen worden.
Ik heb daar een ander gevoel bij dan bij Kerst.
Pasen is toch waar het om gaat. De opstanding,
de vergeving der zonden. Ik heb gezocht naar iets
om het verhaal heen en dat is Maria geworden.
Zij speelt een belangrijke rol bij het lege graf.
En tegelijkertijd is het een doorkijkje geworden
vanuit het graf naar Gethsemané.’

Tijden veranderen
Voor KerkVenster zorgt Wilco ervoor dat het blad
op de website komt te staan. Voor de fusie van
de PKN was hij acht jaar jeugdouderling. Hij haalt
herinneringen op. Het was de tijd dat er voor
het eerst een jeugdkerstnachtdienst naast de
gewone kerstnachtdienst mocht worden georganiseerd. Door de jongeren voorbereid. Dat leverde
stevige discussies op met de organist. Hij was het
niet altijd eens met de gekozen muziek. Tijden
veranderen. Wilco zelf houdt van diensten waar
het wat vrolijk toegaat, zoals hij het noemt. In
de Zuiderkerk en in de Westerkerk bij de Euregio
Christengemeente. Diensten met praise en worship. De diensten zoals die nu gehouden worden,
zó had hij ze zich toen voorgesteld voor de jeugd.
Aan het eind van het seizoen zijn de schilderijen
van de cursisten te bewonderen in de Koppelkerk.
Daar kunt u dus ook die van Wilco Lammers zien.
En als u ook eens een naam weet of hoort van
iemand die goed kan schilderen en die geschikt is
voor een voorkant van KerkVenster, laat het ons
dan weten. Want waar een verjaardag al niet
goed voor kan zijn.

De paasnachtdienst, of ook wel de paaswake
genoemd, neemt in dit geheel een bijzonder
plaats in. Als de paaswake begint dan is het in
de kerk nog stil en donker. Het is de stilte van
de dag na het sterven van Jezus. Jezus is in het
graf gelegd. Er is een diepe duisternis over de
wereld gevallen. In de stille en donkere kerk
nemen wij plaats, wachtend op wat komen
gaat, wakend en uitziend naar het licht. Van
buiten wordt de nieuwe brandende paaskaars
binnengebracht. Daarbij wordt verkondigd dat
Christus het Licht van de wereld is. Het licht
geven wij door aan elkaar. Iedereen heeft
bij het binnenkomen een paaswakekaarsje
gekregen. Zo verspreidt het ene vlammetje
zich tot een zee van licht.
Dat doorgeven van het licht is een diep gebaar
voor ons geloof. Geloven is: door het donker
heen op zoek gaan naar het licht, op zoek gaan
naar lichtpuntjes in ons leven, naar dat wat
ons moed en hoop geeft. Geloven is: dragers
van het licht zijn, het licht aan elkaar doorgeven. Samen zijn we in staat om voor een zee
van licht te zorgen tegen al het duister in.
Na dit gedeelte over het licht luisteren we naar
verhalen uit de Bijbel die ons vertellen over
schepping, bevrijding uit slavernij en terugkeer uit de ballingschap. Het zijn paasverhalen.
Verhalen die ons vertellen hoe het licht de
duisternis overwint, hoe God leven brengt te
midden van de dood. Daarna is er de doopgedachtenis. Bij het water gedenken wij onze
doop en belijden wij dat wij bestaan voor God,
die ons aanneemt als zijn kinderen, die onze
naam geschreven heeft in de palm van zijn
hand en ons dieper kent, vertrouwt en liefheeft
dan wij onszelf. Tenslotte wordt het paas
evangelie gelezen. Daar loopt de hele viering
op uit. De kaarsen worden weer aangestoken.
De viering van Pasen wordt dan voortgezet op
de paasmorgen. U bent van harte uitgenodigd
om aan deze vieringen deel te nemen!
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Bas Brezet,
Kerkstraat 14,
7126 AM Bredevoort,
tel. 0543-45 10 12
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Maaike Prange,
Haermansweijde 29,
7121 WL Aalten,
tel. 0543-47 85 43
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bankrek.nr.: (o.a. voor
vrijwillige bijdragen)
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11
Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

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

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

Zieken
Mevrouw Klein Nibbelink is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een kwetsbare gezondheid. We
bidden voor haar om kracht.
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!

Wij feliciteren
In de komende weken vieren mevr. D.J. Winkelhorst-Janssen, Tramstraat 7, dhr. J.A. Hoefman,
Kruittorenstraat 10-1 en mevr. G.W. Piek-Scholten,
Ambthuiswal 1-14, hun verjaardag.

Collectes en giften
De collectes voor de diaconie hebben in februari
€ 220,35 opgebracht; in maart was de totale
opbrengst € 424,42. De collectes van 13 en 17
maart (respectievelijk € 44,95 en € 96,47) zijn
bestemd voor de Voedselbank; de opbrengst van
de collectes van 10, 24 en 31 maart (€ 246,07)
gaat naar Kerk in Actie. Ook tijdens de dienst in
het Ambthuis van 30 maart is gecollecteerd voor
Kerk in Actie; een bedrag van € 35,25 gaat naar
slachtoffers van de orkaan Idai
Tijdens de veertigdagentijd zamelt de diaconie
geld in voor ‘Stop de kinderarbeid in India’ en
voor de Exodushuizen voor (ex-)gedetineerden in
Nederland.
Via Riek Tolkamp is een gift van € 7,50 ontvangen
voor de Kerk.

Mevr. Winkelhorst wordt op 12 april 84 jaar; dhr.
Hoefman wordt op 19 april 85 jaar en mevr. Piek
hoopt op 29 april de leeftijd van 100 jaar te
bereiken. Allen van harte gefeliciteerd en een fijne
dag gewenst met allen die u lief zijn.

Diensten Stille Week
Pelgrimstocht achter Jezus aan
In de Stille Week gedenken we wat Jezus deed
voor ons. Als leerlingen van Jezus willen we in zijn
voetstappen lopen. Wat dat werkelijk betekent,
leren we beetje bij beetje als we die weg gaan
de drie dagen voor Pasen. We vieren ’s avonds
om 19.30 uur in een kring rond de Avondmaalstafel het Heilig Avondmaal, voorafgegaan door
een handwassing om te gedenken hoe Jezus de
voeten van zijn discipelen waste. De volgende dag
lezen we het lijdensverhaal uit Lucas op dezelfde
tijd, ook in een kring. Op Stille Zaterdag ook om
19.30 uur wachten we op het licht van Pasen dat
binnen wordt gebracht. Ondertussen lezen we de
verhalen uit het oude testament over mensen die
met God op weg gingen: Abraham, Jozef, Mozes
en Jona. Nadat we gevierd hebben hoe het licht
van Pasen is binnengebracht en we ook onze
doop herdacht hebben, lezen we uit het laatste
hoofdstuk van Lucas van de Emmaüs
gangers:
hoe Jezus ook nadat hij uit de wereld verdwenen
lijkt, toch met ons meeloopt.

Palmpasen
De viering op Palmpasen heeft altijd een dubbel
karakter. Aan de ene kant is daar de blijdschap
van de intocht in Jeruzalem, aan de andere kant
werpt het lijden van Christus al zijn schaduw

vooruit. In de palmpasenstok komt het allemaal
samen. De versiering met buxus (altijd groene
takken) verwijst naar de palmbladeren waarmee
gezwaaid werd bij de intocht. De haan van brood
verwijst naar het laatste avondmaal, waarbij
brood gedeeld werd, maar ook naar wat Jezus bij
die gelegenheid aan Petrus zei: ‘Nog voor er vannacht een haan driemaal kraait, zul je mij driemaal verloochenen’ (Lucas 22: 61).
Het kruis verwijst natuurlijk naar de kruisiging op
Goede Vrijdag en soms worden er dertig snoepjes
aan gehangen, symbool van de dertig zilveren
munten die Judas kreeg voor zijn verraad. De versiering geeft het geheel toch een vrolijk uiterlijk
en dat verwijst naar het feest van Pasen. Op Palmpasen zijn alle kinderen welkom in ’t Koppelhuis
om een palmpasenstok te maken van 09.30 uur
tot 10.30 uur.

Pasen
Op paasmorgen 09.30 uur hopen we de opstanding van Jezus Christus op feestelijke wijze te
vieren. Zelfs als we maar nauwelijks kunnen
geloven dat het waar is, geeft het opstandingsverhaal hoop en nieuwe moed en kan dat telkens weer doen. Er is een weg om te gaan voor
iedereen. De weg achter Jezus aan loopt niet
dood. Voor de kinderen is er dan een workshop in
‘t Koppelhuis van 09.30 uur tot 10.30 uur.
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Verslag wijkavond 28 maart

Kerkbalans 2019

Op 28 maart werd in het Koppelhuis een gezellige avond georganiseerd voor inwoners van wijk
3 van PKN Bredevoort.
Frans ter Bogt verhaalde ons enthousiast over
vogels, vlinders, insecten en bijzondere planten die
allemaal in onze directe omgeving te vinden zijn.
Over de kraanvogels die hier weer te zien zijn,
over de wilde gagel die als antivlooienmiddel
dient, de bloeiende akkerranden als schuilplaats
voor het wild en woonplaats voor insecten, maar
natuurlijk ook over zijn stokpaardje: de patrijs in
de Achterhoek.
Een boeiend verhaal van een rasverteller.
Na deze avond zullen we als inwoners van wijk 3
met andere, nieuwe ogen naar de natuur om ons
heen kijken, die mooie Achterhoekse natuur waar
we zuinig op moeten zijn.
De avond werd besloten met het lezen van lied
162: In het begin lag de aarde verloren.

Het landelijke thema voor de Actie Kerkbalans
2019 was net als vorig jaar: Geef voor je kerk.
Ook in Bredevoort zijn in de laatste twee weken
van januari brieven voor deze actie bezorgd
bij bijna vijfhonderd leden van onze kerk van
18 jaar en ouder. Gelijktijdig werd er ook een
bijdrage gevraagd voor de paascollecte en de
Solidariteitskas.
Medio februari was er door 377 leden een bedrag
toegezegd van € 63.884 voor Kerkbalans. De toezeggingen voor de paascollecte en de Solidariteitskas waren respectievelijk € 3.312 en € 3.630.
Daarmee hebben we in totaal € 70.826 aan toezeggingen binnen gekregen. Dat is ruim € 1.150
minder dan in 2018, maar toch meer dan het
voor 2019 begrote bedrag van € 70.000.
We zijn dan ook blij met het resultaat. Hartelijk
dank aan iedereen die heeft bijgedragen, en aan
alle mensen die aan deze actie hebben meegeholpen en zich ervoor hebben ingezet.

Diny Luimes
Namens het college van kerkrentmeesters,
Wim ter Maat

Pinksteren: de Schepping
geschilderd. Oproep!
Het lijkt een beetje vroeg om al over Pinksteren te beginnen. Op die
zondag staan in Bredevoort de woorden van Psalm 104 centraal. Voordat
het in de Bijbel stond, was het al bekend in het oude Egypte. Eén van
onze gemeenteleden heeft dit lied uit het Egyptisch vertaald. In het
kader van Pinksteren en alle talen die door iedereen worden verstaan,
willen we die vertaling als uitgangspunt van de dienst gebruiken.
Het lied zelf schildert de schoonheid van de schepping en alles wat ons
doet denken aan Gods grootheid. Daarom wil ik beeldend kunstenaars in
en buiten de gemeente vragen om zich te laten inspireren door dit lied en
er iets van in beeld brengen, zodat we in beeldende taal elkaar het verhaal van de schepping kunnen vertellen. De kunstwerken zullen in de kerk
geëxposeerd worden op Pinksteren.
Opgeven bij Ada Endeveld.

Verbonden in Licht
Een indrukwekkende beleving
In de Anders Dan Anders-dienst van maart
jl konden we ervaren hoe het is om stil te
staan bij een kruisweg. Een kruisweg van
voor tot achter mee te gaan, door pastor
Marit Arink aan de hand meegenomen
langs schilderijen van kunstenaar en
priester Sieger.
Het verhaal van de lijdensweg van Christus
werd gebracht in een intieme sfeer waarin
liederen, teksten, licht, muziek en gebed als
een geheel in elkaar overvloeiden.
Leonie van den Berg en Henk Lip lieten
de bezoekers het verhaal meevoelen in
liederen als Via Dolorosa en Mijn God,

waarom verlaat gij mij. Alles bij elkaar
hebben we het lijdensverhaal meegemaakt
op een manier die echt onder je huid kruipt.
Een indrukwekkende weg bewandeld om
ons uiteindelijk te realiseren dat we toch
verbonden zijn en blijven in Licht.
Bijzonder ook om te bedenken hoeveel
mensen een bijdrage hebben geleverd om dit
weer mogelijk te maken.
Dank dus aan
Marit, Nico, Hans, Henk, Henk,
Henk, Leonie, Maaike, Jos, Evelyn,
Geert en Gerrit.

Tekst bij statie 13 van de Kruisweg,
waar Jezus van het kruis wordt afgenomen
Een Rivier kwam bij een Woestijn aan. Wanhopig en
doodsbang als ze was om alles kwijt te raken wat ze in
haar stroom met zich mee had gevoerd, wilde ze terug.
Maar de Wind fluisterde haar toe Vertrouwen te hebben,
omdat alles een diepere betekenis heeft en je alleen kunt
verliezen wat niet echt bij je hoort.
Toen gaf de Rivier zich over, verdampte en de Wind droeg
haar naar de Woestijn, waar ze in regen neerdaalde
en oneindig veel rijker en wijzer, verder stroomde.
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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
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

Positief
Verslag van de
kleine kerkenraad

jaar later zijn vervolgstappen nodig. Met betrekking tot de Oude Helenakerk hebben zowel de
groep Oude Helenakerk als de kerkrentmeesters
hun plannen in januari aan de kleine kerkenraad
gepresenteerd. Hieruit bleek dat beide plannen
zeer veel overeenkomsten hebben. Zo voorzien
beide plannen in een multifunctioneel gebruik van
dit gebouw. De kerkenraad heeft de afgelopen
jaren en de laatste maanden in het bijzonder,
hierover veelvuldig vergaderd om alle plannen af
te wegen en te komen tot een voorstel.
Deze maand nog wordt het voorstel gepresenteerd aan de klankbordgroepen en de grote
kerkenraad, en ook zal er kort daarop, waarschijnlijk in de maand mei een gemeenteavond worden
georganiseerd waarin wij u op de hoogte brengen
van het voorgenomen besluit. Na deze informatieavond en de reacties op onze plannen, zullen
wij alles opnieuw afwegen en bespreken. Uiteindelijk neemt de grote kerkenraad een definitief
besluit.
Wij hopen u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te
kunnen geven over het verdere tijdspad en het
voorgenomen besluit van de grote kerkenraad.
Het streven is om dit jaar nog tot een beslissing
te komen.

bredevoort

Gerard Helmink opent de vergadering
van 26 maart jl. met de overdenking
‘Aanraking gewenst’ waarna hij
voorgaat in gebed.

Ds. Riemer Faber werkt hard aan zijn herstel. Ook
vanaf deze plaats wensen wij hem beterschap en
sterkte toe. In goed overleg met Riemer zal hij tot
1 juni niet voorgaan in een kerkdienst.
Er zullen in april vier mensen belijdenis doen. Tijdens de belijdenisdienst zijn er in de overige kerkgebouwen geen diensten. Wij wensen hen een
fijne dienst en dag toe.
Ds. Folkert de Jong heeft vele mooie reacties
mogen ontvangen naar aanleiding van het initiatief en de communicatie over ‘Biertje met de
dominee’ van werkgroep de KruX. Deze eerste
keer zijn zeven mensen aangeschoven, een positieve en hoopvolle start.
Het besluitvormingsproces over onze kerkgebouwen vordert langzaam maar zeker, alles zorgvuldig afwegend. Sinds 2012/2013 is dit traject
ingezet met besluitvorming in 2016. Nu drie

Giften PBD

Jan van Schijndel sluit de avond met een gedicht
van Netty Hengeveld: ‘Geruststellend lied’.
Namens de kerkenraad,
Annet Somsen, scriba

Het kerkelijk bureau is op 19 april,

Ontvangen via Hermien Luiten € 20,00,
Aly Korthout € 10,00 en Kerk collecte € 10,00.
Hartelijk dank!

Goede Vrijdag, gesloten.

Overzicht collectes
Maart 2019
03-03	Protestantse Bezoekdienst
Kerk
10-03	KiA Voorjaarszending
Kerk
13-03	Kerk
Diaconie
17-03	KiA Binnenlands Diaconaat
Kerk
24-03	KiA Kinderen in de knel
Kerk
31-03	PKN Missionair Werk
Kerk

€ 728,00
€ 590,58
€ 667,25
€ 445,02
€ 155,75
€ 126,61
€ 1.101,31
€ 864,91
€ 693,24
€ 509,68
€ 643,58
€ 491,44

• In de brievenbus van het kerkelijk bureau ontvangen € 250,00 (1/3 voor KerkBeeld en 2/3
voor de Diaconie), droogte in Ethopië € 100,00,
KiA Noodhulp Mozambique cycloon Idai

€ 100,00 en voor Stichting Roemenië AaltenSalaj € 190,00 reiskosten en diaconale taken.
•V
 ia Rabobankrekening diaconie
€ 25,00 KerkBeeld.
•V
 ia Rabobankrekening HVWD KiA Noodhulp
Mozambique cycloon Idai € 100,00, € 25,00,
€ 100,00, € 25,00, € 50,00 en € 40,00.
•V
 ia Ada Sloetjes ontvangen voor de Kerk
€ 20,00.
•V
 ia SKG bankrekening van de
Kerk voor KerkBeeld € 100,00.
•D
 e collectebusjes van de kerkradioluisteraars
in het eerste kwartaal € 1.268,43,
voor 1/3 Kerk, 1/3 Diaconie en 1/3 Zending.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!
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Suppoosten Oude Helenakerk
Al vele jaren bestaat er een groep
enthousiaste mensen die in de
zomermaanden gasten ontvangt die de
Oude Helenakerk willen bekijken, en als
het nodig is met veel plezier iets over
deze unieke kerk vertelt.
Het mooie hiervan is dat je van tevoren nooit
weet waar de interesse van de gast ligt.
De één is geïnteresseerd in de geschiedenis van
de kerk, de ander vindt de blootgelegde secco’s
heel bijzonder. Ook wordt er regelmatig gepraat
over het kerkelijk leven hier in Aalten, en vaak
komt er dan ook een verhaal achteraan van
de gasten over het kerkelijk leven in hun eigen
gemeente. Maar soms ook welke ervaringen ze
hebben met de kerk. Je merkt dan ook dat ze het
fijn vinden dat ze hun verhaal kunnen vertellen,
en dat er geluisterd wordt.
Dat dit alles door de gasten erg wordt gewaardeerd, daarvan getuigt het gastenboek dat in

De afgelopen weken heb ik een en
ander geschreven over de muziek in de
kerk. Het ging o.a. over de liturgie, de
diversiteit aan liederen, over het orgel
en over de muziek in Bijbelse tijden.
Nu zou ik daar nog een poos mee door
kunnen gaan, want er is veel te zeggen
over dit onderwerp. Maar dat lijkt me
nu niet heel zinvol. Ik zou graag willen
afsluiten met weer te geven hoe ikzelf
als kerkmusicus tegen de huidige
situatie aankijk.
Mijn uitgangspunt bij elke kerkdienst is, dat we
als gemeente samenkomen in een eredienst
voor God. De muziek die ik maak (alleen of met
anderen), is dienstbaar in het geheel van de eredienst, en passend in de gekozen liturgie.
Daarbij maakt het voor mij eigenlijk niet zoveel
uit in welke muziekstijl dit gebeurt. Ik heb mezelf
er wel eens op betrapt dat ik een lied dat een predikant opgaf, en dat ik bij voorbaat niet zo mooi
vond en met enige tegenzin aan het voorbereiden
was, achteraf heel erg mooi vond. Ook is het wel
gebeurd dat ik met een band meespeelde, en
dat de bandleider bij het repeteren andere muzikale ideeën had dan ik, en dat zijn ideeën in de
kerkdienst prima bleken te werken. Deze ervaringen hebben eraan bijgedragen dat ik opensta
voor de huidige diversiteit aan liedstijlen en
kerkmuziekvormen.

de kerk ligt. Hier staan vele mooie reacties in.
De reden waarom ik dit zo vertel is de volgende:
misschien loop jij ook al wel met de gedachte
rond van ‘dat lijkt mij ook wel wat, maar ik kan
dat niet want ik weet daar veel te weinig van’.
Als dit voor jou een reden is om het dus maar niet
te doen, kan ik daarop zeggen: ‘Dit leer je zeer
snel, en als je een keer iets niet weet, zijn er altijd
mede-suppoosten aanwezig.’
Je leert regelmatig ook wat van de gasten.
Suppoost van de Oude Helenakerk houdt in:
gasten dit prachtige historische gebouw laten
zien, waarvan een gedeelte van de toren nog uit
het jaar 1150 stamt, en er iets over vertellen.
De kerk is in de maanden juni t/m september en
in de mei- en herfstvakantie voor gasten open op
woensdagmiddag en donderdag de hele dag.
Lijkt je dit iets, en heb je in de periode dat de kerk
voor gasten is geopend een paar dagdelen over,
neem dan contact met me op en ik geef je graag
meer informatie.
Ad Doornink, cöördinator
suppoosten, tel. 0543-723360

Ik vind het ook een mooie gedachte dat wij ‘met
de kerk van alle eeuwen’ God kunnen loven in
onze liederen. In het Liedboek staan liederen van
de vroege Middeleeuwen tot nu toe. Wij kunnen
liederen zingen die in de oude christelijke kerk ook
al gezongen werden! Of liederen uit de tijd van de
Reformatie of de eeuwen daarna. En nu worden
nog steeds nieuwe liederen geschreven die we
kunnen gebruiken in de eredienst.
Wij zijn niet de enigen of de eersten die God
loven. Dat hebben mensen in alle voorgaande
eeuwen ook al gedaan. En wij kunnen hiermee
doorgaan. Dat kan met de liederen uit die voorgaande eeuwen en dat kan met nieuwe liederen.
Mijn wens zou zijn dat elke kerkganger met een
zekere openheid en waardering kijkt naar de
muziek in zijn of haar kerk. Dat je niet, als liefhebber van het klassieke kerklied, afhaakt zodra
je een opwekkingslied moet zingen of een drumstel hoort. Of dat je, als liefhebber van gospel en
opwekking, afhaakt zodra je een lied uit het Liedboek moet zingen of een orgel hoort. Maak er
geen halszaak van! Het is niet het einde van onze
kerk als er een band in de kerk staat. En het is ook
geen teken van conservatisme als er nog op orgel
gespeeld wordt. Er is gewoonweg een grote diversiteit aan kerkmuziek!
Er is veel veranderd de laatste tijd, en dit gaat
waarschijnlijk ook nog wel even door. Want voor
veel tieners is een band in de kerk al net zo ouderwets als een orgel voor veel dertigers en veertigers. Ik denk dat een hoop tieners het liefst een dj
in de kerk zouden willen.
Iedereen heeft zijn eigen smaak en voorkeuren.
In Aalten hebben we de mogelijkheid om in
de verschillende kerkgebouwen verschillende
accenten te leggen, om zo de diversiteit enigszins
recht te doen. Laten we daarbij het doel van elke
eredienst steeds voor ogen houden: het loven van
onze God.
Harry van Wijk

The Passion samen kijken
Bij The Passion wordt elk jaar een ander aspect
van het paasverhaal uitgelicht. Dit jaar is ervoor
gekozen om extra aandacht te besteden aan eenzaamheid onder het thema #jebentnietalleen.
Om deze reden, en omdat het gewoon gezellig
is om samen te kijken, is het keldertje in Elim op
18 april geopend. Lijkt je het leuk om een keer
samen te kijken dan ben je vanaf 20.00 uur van
harte welkom. Wij zorgen voor koffie, thee en iets
lekkers.

MEET-UP
The Passion
Samen kijken.

Donderdag

18 april

Keldertje Elim
Inloop vanaf 20:00 uur
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Reis door het zuiden en midden van Malawi
In februari ben ik drie weken naar het zuiden van Malawi geweest. Vijf jaar
geleden ben ik ook voor vijf maanden in Afrika geweest, waardoor ik al wat
mensen kende. Ik ben in totaal op negen verschillende projecten geweest.
Afgelopen diaconievergadering heb ik een powerpointpresentatie gegeven over
de projecten en een toelichting waar ik het geld van de diaconie aan besteed heb.
Als er mensen geïnteresseerd zijn en hier meer van willen weten, of ook graag
een prestatie willen, laat het mij dan weten via nadine_bongen@hotmail.com.
In dit KerkVenster wil ik drie projecten toelichten waar wij als gemeente geld aan
hebben gegeven. Het zijn echt goede projecten en doordat je persoonlijk contact
hebt, is het erg transparant.
Tithandizani Youth Support

Het eerste prachtige project is van Aubrey en
Marlou. Vol passie zetten ze zich hiervoor in. Het is
een dagopvang voor jongeren uit de allerarmste
gezinnen in Balaka. Het is een gratis trainingscentrum voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar, waar
ze een beroep of extra vaardigheid kunnen leren
buiten school om. Bijvoorbeeld computerlessen,
houtbewerking, naailes, armbanden maken etc.
Dit willen ze nog verder uitbreiden.
Vele van deze jongeren zijn niet naar school
geweest, of met verschillende periodes (aangezien er geen inkomen meer was, waardoor het
soms niet mogelijk was om het schoolgeld te
betalen). Hierdoor hebben ze veel lesstof gemist
vergeleken met hun leeftijdsgenoten. Op het
project is ook een bibliotheek aanwezig waar
jongeren veel gebruik van maken. Ook krijgen ze
educatieve lessen over bijv. religies of seksualiteit.
Elke donderdagmiddag organiseren ze sport en
spelletjes.

Daarnaast worden de families ondersteund met
advies, en financieel. Drie ochtenden in de week
gaan ze op familiebezoek. De families van de
jongeren worden dan bezocht. Dit doen ze om de
familiesituatie in te schatten en eventuele hulp
te bieden waar nodig. Ze bieden een cursus aan
voor het opstarten van een eigen bedrijf. Zodra

ze klaar zijn met de cursus kunnen ze een lening
krijgen om het bedrijf op te starten. Als het goed
loopt, betalen ze het in termijnen van drie tot zes
maanden weer. Op deze manier hebben ze een
beter inkomen en families met kinderen hebben
genoeg geld om het schoolgeld te betalen.

Door het regenseizoen waren er diverse huizen
totaal verwoest. Dit gebeurt jaarlijks, omdat
veel van die huizen erg slecht gebouwd zijn.
Tijdens mijn reis heb ik geld meegekregen van
de diaconie. Ik heb geprobeerd om bij verschillende projecten het microkredietsysteem toe te
lichten. Ik heb het geld aan het project gegeven.
Zij kunnen dan mensen een lening geven, die
ze binnen de afgesproken termijn moeten
terugbetalen.
We kwamen bij een familie met een onbewoonbaar huis. We hebben een lening gegeven voor
het bouwen van een nieuw huis. Binnen een jaar
kunnen ze het terugbetalen. Heel veel langer
heeft ook niet echt zin, aangezien er veel kan
gebeuren in die periode en ze in principe nergens
voor verzekerd zijn. Ik legde uit dat we in Nederland soms een lening afsluiten voor 20 of 30 jaar.
Dit was totaal niet te begrijpen voor hun.
Zo zijn er enorm veel verschillen. Vijf jaar geleden
was ik ook in Malawi en voor mijn gevoel had
ik Afrika altijd een beetje opgehemeld in mijn
gedachten. Aan het begin dacht ik ‘pooh wat
stinkt het hier’ en wat voelden de bedden vies en
hard aan. Dit kan ik mij helemaal niet herinneren
van de vorige keer. Anderhalve dag later merkte
ik er al niets meer van. Waarschijnlijk dat ik het
daarom ook vergeten was.

Bwalo
Dit is het project waar ik vijf jaar geleden vrijwilligerswerk heb gedaan. Dit project is een opvang
voor straatkinderen in de regio Zomba. Het
betreft een christelijke organisatie. Het project
haalt kinderen van de straat. De kinderen krijgen
twee keer per dag te eten en gaan naar school.
Daarnaast krijgen ze extra lessen zoals naailessen
en houtbewerking.
Dit project hebben we destijds als diaconie ook
ondersteund. Ze doen het verassend goed! Ik
kreeg er vanuit Nederland weinig hoogte van
omdat Facebook slecht werd bijgehouden en er
slecht gereageerd werd op e-mail. Toegezegd is
dat dit vanaf nu verbeterd wordt.
Dit merk ik nu al, want ik krijg bijna dagelijks
een bericht en als ik een aantal dagen niet reageer, vraagt hij waarom ik niet antwoord op zijn
bericht  ;-) .

Op de foto kun je zien dat het glas is ingeslagen. Zo kon men het raam opendoen. De
naaimachines die er stonden, zijn meegenomen.
Als lid van de diaconie heb ik besloten om mee
te betalen aan tralies voor de ramen. Aangezien
straatjongens een erg moeilijke doelgroep is, zijn
deze voorzorgsmaatregelen belangrijk.

Dit gebouw is gebouwd van het geld van de
diaconie. Hier zitten klaslokalen in en een
slaapverblijf voor de straatjongens. Ook heeft de
diaconie meebetaald aan de grond. Het gebouw
dat er naast staat, is gedoneerd door andere
organisaties.

Nyumba ya Tsogolo
Dit is een soortgelijk project als Bwalo, alleen in
de regio Liwonde. Dit project staat ook nog meer
in de kinderschoenen. De familiesituatie heeft
dit project wel beter door en er wordt ook goede
steun aan gegeven. Dit gaat op een vergelijkbare
manier als Tithandizani Youth Support.
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Het is een moeilijke doelgroep, omdat er veel mis
gaat en gestolen wordt. Ook is het project moeilijk onafhankelijk te maken. Ik vind het wel heel
belangrijk dat het project blijft bestaan, want
straatkinderen worden hier gezien als normaal
straatbeeld. Velen zien het probleem er niet van
in dat deze jongeren geen liefde krijgen, ze uitschot zijn en zichzelf in leven houden door diefstal. Velen worden in de toekomst verslaafd door
de uitzichtloze situatie.
Binnen het project krijgen ze extra educatie over
bijvoorbeeld religie en emoties, en ze sporten
twee keer per week. Daarnaast krijgen ze liefde en
plezier.
Deze voetbal T-shirts zijn gesponsord door de
diaconie. Vanaf nu mogen ze meedoen met de
wedstrijden.
Op dit project heb ik ook het microkrediet-systeem
uitgelegd, aangezien geld genereren heel moeilijk
wordt voor deze groep, maar op zo’n manier kun
je het geld vaker besteden. Ook zijn we aan het
kijken of we eventueel als diaconie iets kunnen
doen om mee te betalen aan een eigen verblijf,

zodat niet elke maand die lasten van de huur van
het gebouw erbovenop komen. Hierin houden we
jullie op de hoogte.
Het was een fantastische tijd. Veel leuke mensen
ontmoet en ik heb van alles gezien en gedaan.
Toen ik terug was in Nederland had ik wel een
cultuurshock van alle welvaart waar wij in leven.
Maar ook van de stress die wij onszelf op leggen.

De mensen in Malawi genieten meer van de
kleine dingen en leven meer in het moment. Dit
heeft nadelen, maar ook zeker voordelen.
Kort voordat ik terugging, liet ik iemand mijn
agenda zien van maart. Hij vroeg of ik me wel
eens een slaaf voelde van mijn eigen agenda …
Het was echt een prachtige, leerzame tijd. Ik ga
zeker een keer terug. Bedankt allemaal, want
dankzij jullie bijdragen aan de diaconie konden
we deze mensen weer een beetje verder helpen!
Tekst en foto’s: Nadine Stemerdink-Bongen

Samen schitteren

Paasjubel 2019
Een koolzaadbloem is mooi. Zolang
deze alleen staat, valt hij niet erg op.
Het wordt pas overweldigend als het
een heel veld met koolzaad wordt.
Een christen is mooi om te zien, want in een
christen wordt Jezus zichtbaar. Zolang je alleen
staat, val je in de massa niet op. Het wordt pas
overweldigend als we met elkaar Jezus laten
zien.
Dat betekent dat we actief naar eenheid
moeten zoeken, maar ook elkaar moeten
opzoeken en met elkaar moeten optrekken.
Als de zon op een koolzaadveld schijnt, is
het oogverblindend.
Laten wij met elkaar
verblindend schitteren
in het licht van Gods
aanwezigheid in onze
eenheid!
Op eerste paasdag
21 april is er weer een
prachtige gelegenheid
om dit te laten zien …
Naast de viering in onze
eigen kerken kennen we
de laatste jaren ook een
gezamenlijk moment
waarop we als christenen in Aalten zichtbaar zijn.

Ook in 2019 willen we Pasen weer letterlijk
‘over de kerkmuren heen’ vieren.
In aansluiting op de diverse diensten willen
we vanuit de verschillende kerken samen naar
de Markt optrekken om elkaar om 11.00 uur
te ontmoeten en samen te vieren dat Jezus is
opgestaan. Nieuw leven, een blijde boodschap
voor iedereen in Aalten. We hopen jullie allen
te ontmoeten op eerste paasdag om 11.00 uur
op de Markt.
Dit evenement wordt georganiseerd door het
Beraad van Kerken Aalten, waarbij zijn aangesloten de Protestantse Gemeente Aalten, de
Rooms- Katholieke Kerk, de Christelijke Gereformeerde kerk, de Euregio Christengemeente en
de Christengemeente Meiberg.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

April 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12
13
14

Hosea 4:1-11
Hosea 4: 12-19
Lucas 19: 29-48 Palmpasen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

15
16
17
18

Hosea 5: 1-7
Hosea 5: 8-15
Lucas 22: 1-13
Lucas 22: 14-65

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

19
20
21

Lucas 22: 66-23: 56
Hosea 6: 1-3
Lucas 24: 1-12 - Pasen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

22
23
24
25

Lucas 24: 13-35
Lucas 24: 36-53
Psalm 56
Leviticus 6: 12-16

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

26
27
28

Leviticus 6:17-23
Psalm 61
Leviticus 7: 1-10

Maandag
Dinsdag

29
30

Leviticus 7: 11-27
Leviticus 7: 28-38

Mei 2019
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1
2
3

Psalm 144
Hooglied 1: 1-7
Hooglied 1: 8-17

Ambthuis, Bredevoort

Ambthuis Bredevoort
Zaterdag 20 april - Stille Zaterdag
17.00 uur: ds. Endeveld, Heilig Avondmaal

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 13 april
19.00 uur: ds. Yntema
Donderdag 18 april - Witte Donderdag
15.30 uur: ds. Zeldenrijk, Heilig Avondmaal

Donderdag 18 april 2019
Witte donderdag

Beth San

Zaterdag 20 april - Pasen
19.30 uur: ds. Knol
Zaterdag 27 april
19.00 uur: dhr. De Graaf

Stegemanhof

Donderdag 18 april - Witte Donderdag
19.00 uur: ds. Zeldenrijk, Heilig Avondmaal
Zaterdag 20 april - Pasen
19.30 uur: Evangelisatiekoor
Zaterdag 27 april
19.00 uur: dhr. Hoftijzer

Bloemengroet

Kinderoppas (0-4 jaar)

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

Kindernevendienst (4-12 jaar)
Elke zondagochtend zowel
in Aalten als in Bredevoort.
Wanneer er een kinderdienst is, is er geen
kindernevendienst in de andere kerk.

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

Vrijdag 19 april 2019 - Goede Vrijdag
19.30 uur:

commissie eredienst

Zaterdag 20 april 2019 - Stille Zaterdag
19.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld,
Heilig Avondmaal

Zondag 21 april 2019 - Pasen

09.30 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas / kindernevendienst:
		Annet Ligterink, Niels ter Haar
en Thea Mengerink

Zondag 28 april 2019

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

Zondag 14 april 2019 - Palmzondag

09.30 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/kindernevendienst:
		Carla Blekkink, Dieneke
Cornelissen en Rieky Navis

Zaterdag 13 april
19.00 uur: ds. De Jong

Doopdiensten

St. Joriskerk op de Markt

Een bloemengroet
vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- f am. Scholten-Te Kloeze,
Welinkweg 9
- Kleinschalig wonen
Hoge Veld,
Frankenstraat 83
- fam. Jansen-Grotenhuis,
Lage Veld 9
- Pronsweide, afd.
Slingeland
- fam. Helmink,
Vlierbeslaan 64

09.30 uur: 	ds. M. Baan, Kerkdriel,
Anders Dan Anders-dienst
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas:
Lenny Woerts
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 14 april 2019 - Palmzondag

Zondag 14 april 2019 - Palmzondag

Zondag 14 april 2019 - Palmzondag

Zondag 21 april 2019 - Pasen

Zondag 21 april 2019 - Pasen

Zondag 28 april 2019

Zondag 28 april 2019

Dienst in de Zuiderkerk
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

15 april - 19.00 uur - Vesper
16 april - 19.00 uur - Vesper
17 april - 19.00 uur - Uitvoering
Crucifixion van John Stainer
18 april - 19.30 uur ds. W.H. Everts - Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Vrijdag

19 april - 19.30 uur
ds. F. de Jong - Goede Vrijdag

Zaterdag

20 april - 21.00 uur
ds. W. Everts en
ds. H.J. Zeldenrijk, Paaswake

Dienst in de Zuiderkerk

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk, doopdienst
collecte: 		
Kerk (orgelfonds)
uitgangscollecte: Diaconie

10.00 uur: 	ds. F. de Jong, belijdenisdienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte:		
Jeugdwerk JOP
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur: 	ds. F. de Jong,
KiU-dienst m.m.v. Crescendo
koffiedrinken vanaf 09.00 uur
collecte: 		
KiA Zending
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oosterkerk

Zondag 21 april 2019 - Pasen

09.30 uur: 		ds. W.E. Onderwaater
m.m.v. Joop Ormel, orgel
en Rudie te Kamp, trompet
collecte:
KiA Zending
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 28 april 2019
Dienst in de Oosterkerk

Vespers in de
Stille Week
Op Palmzondag begint de Stille Week, waarin
christenen over de hele wereld toeleven naar de
dagen waarop ze het lijden, het sterven en de
opstanding van Jezus uit de dood herdenken. Ook
in onze kerkelijke gemeente komen wij elke dag in
de Stille Week samen. Op maandag- en dinsdagavond wordt er in de Oude Helenakerk een vesper
gehouden. Het is een meditatief avondgebed. We
willen stil worden voor God om samen te bidden,
om samen te luisteren naar een gedeelte uit de
Bijbel en met elkaar liederen te zingen die horen
bij de Stille Week. De vespers worden gehouden
in de Oude Helenakerk en beginnen om 19.00
uur. Op woensdagavond zou er anders ook een
vesper zijn, maar in plaats daarvan wordt er in
de Oude Helenakerk een heel bijzondere uitvoering gegeven van de Crucifixion van John Stainer.
Daar moet u zeker naar toe gaan!
(Zie ook pagina 9).
U bent van harte welkom!
Namens de predikanten,
Wim Everts

Bij de diensten Aalten

Nieuw leven
Stil maar wacht maar, alles wordt
nieuw … Een versje uit het verleden
met een veelbelovende tekst. Met
Pasen, juist met Pasen is er die hoop
dat alles nieuw wordt.

21 APRIL 2019

nieuw leven

AANVANG 09.30 UUR
ZUIDERKERK
VOORAF KOFFIEDRINKEN
VOORGANGER:
DS. FOLKERT DE JONG
MUZIEK: CRESCENDO IJZERLO

Een nieuwe dag (In nije dei, volgens onze predikant met Friese wortels), lente, een nieuw begin,
een nieuwe start voor de nieuwe mens. Klinkt allemaal erg hoopvol en vernieuwend. Maar voelen
wij dat ook zo? Staan wij op paasmorgen dansend naast ons bed en roepen we: ‘YES, nu gaat
het gebeuren, Jezus is opgestaan en alles wordt
anders’? Maria herkende hem niet toen ze als een
van de eersten bij Jezus in het graf kwam, en ook
de leerlingen van Jezus hadden de heilige boeken
niet begrepen en geloofden pas in de opstanding
toen ze het met eigen ogen aanschouwden. Hoe
moeten wij, kleingelovigen, dan met volle overtuiging Pasen vieren?
Paulus vertelt in 1 Kor. 15 over het goede nieuws
dat sommigen niet willen geloven. De mensen
zullen opstaan uit de dood, en als dat niet zo is
dan zijn wij leugenaars, want dan is ook Jezus
niet opgestaan! Duidelijke taal waarover het
laatste woord nog niet gezegd is. Eerste paasdag
in de Zuiderkerk wordt hier verder over gesproken.
Wat zeker is, is dat er met Pasen veel te zingen
valt en dat gaan we ook doen. Muziekvereniging
Crescendo uit IJzerlo gaat ons begeleiden en
speelt enkele nummers. Allen van harte welkom
en trek gerust iets nieuws aan.
Aanvang 09.30 uur, koffie vanaf 09.00 uur. In
verband met de bijeenkomst op de Markt is er na
afloop geen koffie.
werkgroep Kerk in Uitvoering
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P A S T O R A AT

Wijk Barlo-Dale

Verjaardagen

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

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

bredevoort

13 apr	mevr. H.E. te Loo-Lankhof
Ludgerstraat 14, 7121 EM
13 apr	mevr. J. Nieuwenhuis-Schoppert
Ludgerstraat 33/04, 7121 EG
13 apr	dhr. H.J. Langwerden
Haartsestraat 30, 7121 CX
13 apr	dhr. G.H. Obbink,
Morgenzonweg 29,
7101 BH Winterswijk
13 apr	mevr. B.C. Nijenhuis-Schoppers
Hogestraat 96, 7122 BZ
14 apr	dhr. D.H. ter Haar
Romienendiek 3/A, 7122 PA
14 apr	mevr. B.G. Vreeman-Migchelbrink
Manschotplein 44, 7121 BM
14 apr	mevr. G.J.B. Heusinkveld-Hoftijzer
Goordijk 2/A, 7122 PH
15 apr	mevr. H.B.H. Albers-Stapelkamp
Ludgerstraat 21/12, 7121 EG
15 apr	mevr. H.A. Winkelhorst-Hakstege
Bilderdijkstraat 28, 7121 VL
15 apr	dhr. G. Mateman
Haermansweijde 10, 7121 WL
17 apr	mevr. M. de Vries-van Vliet
Ahavestraat 16, 7121 DW
17 apr	mevr. W.B. Wolsink-Wamelink
Manschotplein 79, 7121 BL
17 apr	dhr. J.W. Legters
Geurdenstraat 10, 7122 CG
18 apr	mevr. A. Hakstege-Klein Hesselink
Admiraal de Ruyterstraat 7, 7122 WD
18 apr	mevr. G.A. Schooltink-Schuurman
Ludgerstraat 31/02, 7121 EG
18 apr	mevr. F. Klein Wolterink-Rijkeboer
Kriegerdijk 13, 7121 KE
18 apr	mevr. B.H. Somsen-Luiten
Wolterinkweg 7, 7122 MD
18 apr	mevr. H.J. Hoftijzer-Gussinklo
Zuiderkruis 16, 7122 WZ
19 apr	mevr. W.H. Ansink-Salemink
Manschotplein 36, 7121 BM
19 apr	mevr. Th.W. Houwer-Heusinkveld
Oranjelaan 29/4, 7121 CA
20 apr	mevr. A.J. Saalmink-Wisselink
Vondelstraat 3, 7121 VB
22 apr	mevr. W.J. Nieuwboer-Kwerreveld
Frankenstraat 91/01, 7122 ZS
22 apr	mevr. B.G. Wevers-Stronks
Ludgerstraat 21/07, 7121 EG

ds. Wilma
Onderwaater
22 apr	dhr. D.J. Tolkamp
Koeweide 34, 7121 EJ
25 apr	dhr. B.W. Stronks
Bevrijding 62, 7121 WR
25 apr	mevr. J.C. Heusinkveld-Winkelhorst
Tubantenstraat 76, 7122 CT
25 apr	mevr. J.F.C. Wechgelaer-Lievers
Geurdenstraat 12, 7122 CG
26 apr	mevr. H.W. Kämink-Ebbers
Warmelinckweg 10, 7122 JV
27 apr	dhr. M.D. van Duijvenvoorde
Lichtenvoordsestraatweg 35/A, 7121 AB
28 apr	mevr. J.A. Heinen-Kämink
Kemenaweg 49, 7122 XH
28 apr	mevr. J. te Winkel-ter Maat
Nijverheidsweg 4, 7122 AB
28 apr	mevr. H.C. Scholten-Winkelhorst
Slatdijk 2, 7122 NJ
29 apr	dhr. G.C. Wildenbeest
Koeweide 32, 7121 EJ
29 apr	mevr. A. Ebbers-Wevers
Saturnus 24, 7122 XR
30 apr	mevr. J.H. van den Berg-Heinen
Gradus Kobusstraat 38,
7103 VX Winterswijk
30 apr	mevr. J.J. van Triest-van de Bult
Tubantenstraat 94, 7122 CT
1 mei	dhr. W.C. Ruwhof
Molenkamp 64, 7121 WG
1 mei	mevr. G.B. te Brake-Houwer
Patronaatsstraat 18/04,
7131 CG Lichtenvoorde
1 mei	mevr. G. Jentink-Eppink
Nijhofsweg 10, 7122 PZ
2 mei	mevr. G.S. Nijman
Tubantenstraat 14, 7122 CR
2 mei	mevr. H.J. Wevers-Schreurs
Richterinkstraat 20, 7122 ZB
3 mei	mevr. D. Hoftijzer-ter Maat
Ludgerstraat 33/03, 7121 EG
3 mei	mevr. D.H. Winkelhorst-Schoppers
Meiberg 31, 7121 AN
3 mei	mevr. F.W. Bruijs-Ommering
Damstraat 9, 7121 AW
3 mei	mevr. J.C. Hoftijzer-te Brake
Landstraat 8/04, 7121 CR
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

Paasgroet
Enkele gemeenteleden uit ons wijkdeel wonen tijdelijk of voor vast in een verpleeginstelling buiten
Aalten-Bredevoort. Ook als je elders verblijft, is
het fijn om te merken dat anderen met je blijven
meeleven.
Hieronder volgen hun namen en adressen:
-m
 evr. Swijtink-Moedt, Mariënhof woning d,
Lievelderweg 22, 7131 MC Lichtenvoorde
-d
 hr. Obbink, Veensgracht 1, kamer Barger 2,
7091 BR Dinxperlo
-E
 rika ter Horst, Elver afd. de Sprinter,
Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Wehl
-m
 evr. Hogeweg-Klumpenhouwer, Molenberg,
Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo
-m
 evr. Navis-Krieger, Pronsweide revalidatieafdeling, Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk

Thuiskomst
Dhr. De Witte, Herenstraat 1C, is teruggekeerd uit
Pronsweide. Fijn dat u en uw vrouw weer samen
thuis zijn.
Meerdere gemeenteleden hebben in de afgelopen weken kortere of langere tijd in het ziekenhuis gelegen. Allen die met ziekte te maken
hebben, wensen we veel sterkte toe en de nabijheid van God.
U en jullie allen een gezegend paasfeest
toegewenst,
ds. Wilma Onderwaater

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

Overleden
Op 26 maart overleed Geertruida Willemina te
Voortwis-Hoornenborg. Zij woonde sinds een klein
jaar in Beth San. Elders in dit KerkVenster treft u
haar in memoriam aan. Wij wensen de kinderen
en kleinkinderen van Willemien de nabijheid toe
van God en mensen.
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Een paasgroet in verbondenheid
Sommige leden uit de wijk Barlo worden buiten
Aalten langdurig verpleegd. Een teken van meeleven door een kaartje zullen zij rond Pasen zeer
waarderen. Daarom staan, voor zover bekend,
hieronder hun namen en adressen:
- dhr. en mevr. Schokkin,
Ambthuiswal 1/06, 7126 BC Bredevoort
- mevr. te Brake-Houwer,
Patronaatsstraat 18/04, 7131 CG, Lichtenvoorde
- dhr. Bussink, Arfmanssteeg 2A,
7261 KB in Ruurlo
- dhr. van Braak,
Oranjestraat 30, 7051 AJ, Varsseveld
- mevr. Koskamp-Vaags,
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
- mevr. Veenhuis-Van Braak,
Vredenseweg 81/B, 7101 LM Winterswijk

Beste mensen,
Onlangs sprak ik iemand wiens partner kort daarvoor was overleden. Nu kreeg ze opnieuw een verlies van een dierbare te dragen. We spraken met
elkaar over een boek dat haar troost gaf: ‘Raak
de wonden aan’ van theoloog en filosoof Tomas
Halik. Een boek over kwetsbaar menszijn en aarzelend geloven. Na dit gesprek schafte ik dit boek
zelf ook aan. En ook ik werd erdoor geraakt.
Volgens Halik is (de ongelovige) Thomas niet de
ongelovige, maar wordt in zijn aanraking van
Jezus’ wonden de essentie van het christelijk
geloof zichtbaar. Halik zegt: ‘Voor mij is er geen
andere weg, geen andere deur naar Hem dan de
deur die geopend wordt door een gewonde hand
en een doorstoken hart. Ik kan niet ‘Mijn Heer!
Mijn God!’ roepen als ik niet de wond zie die tot
in zijn hart raakt. Als ‘credere’ (geloven) is afgeleid van ‘cor dare’ (je hart geven), dan moet ik
belijden dat mijn hart en mijn geloof alleen die
God toebehoren die zijn wonden kan tonen.’
Geloof kan volgens hem niet zonder de moed om
de gebrokenheid van de wereld en van ieder mens
onder ogen te zien. Elders in het boek zegt hij:
‘Daar, waar je het menselijk leed aanraakt – en
misschien wel alleen daar – daar zie je dat Ik leef,
dat ‘Ik het ben’. Overal waar mensen lijden, kom
je Mij tegen. Ontwijk Mij bij die ontmoetingen
nooit. Wees niet bang!’
Ik wens hen die ziek zijn of rouwen toe dat, als
hun wonden in de Stille Week of met het feest
van Pasen opnieuw worden aangeraakt, dat deze
aanraking dan helend mag zijn. Dat zij zich gezien
en gehoord mogen voelen.
Ik wens U allen een gezegende Pasen toe,
Netty Hengeveld

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

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

Zieken
In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
Anke Wikkerink, Driessenshof 15. In hetzelfde
ziekenhuis is opgenomen geweest Jenny WissinkLievers, Veenweg 6.

Geboren
Op 28 maart is Derek Marc-Hugo (Derek) geboren,
zoon van Mark en Henrike Meinen-Vredegoor
en broertje van Dyone en Freek, Seinsdijk 1. Van
harte gefeliciteerd!

Doopdienst
Op zondag 28 april mag in de morgendienst in de
Oosterkerk Levi Veldhuizen worden gedoopt. We
zien uit naar een blijde dienst!

Een paasgroet
Sommige mensen worden buiten Aalten
(Bredevoort) langdurig verpleegd. Een teken
van meeleven door een kaartje zullen zij rond
Pasen zeer waarderen. Daarom staan hieronder
hun namen en adressen (voor zover bekend bij de
wijkpredikant):
- Sophie Langenberg-Patty, Gradus Kobusstraat 20, 7103 VX Winterswijk
- Jannie van den Berg-Heinen, Gradus Kobusstraat 38, 7103 VX Winterswijk
- Johan Ormel, Daan Meijer,
Annie Eppink-Grievink,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
- Hannie Lensink, Oostervoort 17B,
7103 XK Winterswijk
- Eric Nijenhuis, Nieuw Wehlseweg 14,
7031 HW Wehl
- Gerrit Veerbeek, Ziekenhuisstraat 14,
7141 AN Groenlo
Hartelijke groeten en goede paasdagen wensen
wij u en jullie allen,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Wie gaan er trouwen?
Vorig jaar ben ik als koster van de Oude Helenakerk gebeld door het aanstaande bruidspaar
Neerhof. Zij hadden het voornemen om op 17 mei 2019 om 12.30 uur te gaan trouwen in de
Helenakerk. Op deze dag trouwt er nog een bruidspaar in de Oude Helenakerk. Tot op heden
heb ik nog niets gehoord van het bruidspaar Neerhof. Middels deze oproep vraag ik
met mij contact op te nemen.
Arjen Timmers, tel. 06 - 1391 0450

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

Overleden
Op 27 maart overleed Date Engbert van der Zaag,
Dalweg 33. Elders in dit KerkVenster kunt u zijn in
memoriam lezen. We wensen Anna, kinderen en
kleinkinderen de troost van de Eeuwige toe.
Ik wens U allen Gods zegenrijke Nabijheid toe in
het licht van Pasen!

Een paasgroet in verbondenheid
Sommige leden uit de wijk Lintelo worden buiten
Aalten langdurig verpleegd. Een teken van meeleven door een kaartje zullen zij rond Pasen zeer
waarderen. Daarom staan, voor zover bekend,
hieronder hun namen en adressen:
-d
 hr. Dijkslag,
Ambthuiswal 1/12, 7126 BC Bredevoort
-d
 hr. Saalmink,
Groot Hagen 6, 7009 AM Doetinchem
-d
 hr. en mevr. Deunk,
Vredenseweg 81/E/266 7101 LM Winterswijk
-d
 hr. Obbink,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
Een groet in verbondenheid van
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 crisissituatie 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.

Een paasgroet
Sommige leden van onze wijk worden buiten
Aalten-Bredevoort langdurig verpleegd. Een teken
van meeleven door een kaartje zullen zij rond
Pasen zeer waarderen. Daarom staan, voor zover
bekend, hieronder hun namen en adressen:
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- Chantal Mateman, Dinxperlosestraatweg 116,
Elver (voorheen Fatima)
Klompendreef 6, Nieuw Wehlseweg 14,
7031 NB Nieuw Wehl
- mevr. Dien te Grotenhuis-Ruesink,
Pronsweide (woning 3),
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
- mevr. Henny Wilterdink-Mulder,
Pronsweide (woning 5), Morgenzonweg 29,
7101 BH Winterswijk. Haar man,
dhr. Hans Wilterdink, verblijft in woning 9
- dhr. F.J. Heijerman, Den Esch afd. Akkerweg 1,
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
- dhr. Wessel Wikkerink, Den Esch
afd. Akkerweg 6,
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
- mevr. Jo Meinen-Grievink, woonzorgcentrum
De Molenberg, Bastion kamer 108,
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo
- dhr. Mas Somsen, Lemeilaan 24,
7325 BC Apeldoorn
We wensen hen allen goede paasdagen toe!

Voorjaarsmiddag

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

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

ds. Wytze Andela
ds. Marieke
Andela-Hofstede

Meivakantie

Thuisgekomen uit het SKB Winterswijk:
dhr. W. Rutgers, Geurdenstraat 40.
Thuisgekomen uit het UMC Nijmegen:
dhr. J. Veldboom, Slaadijk 3.
Wij weten ons verbonden met allen die met
ziekte te maken hebben. Wij wensen hen heel
veel sterkte toe en als het mogelijk is beterschap.

Van 23 april tot en met 13 mei zijn wij met
vakantie. Indien nodig kunt contact opnemen
met ds. Wilma Onderwaater.

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

Lijsterbeslaan 15
tel. 0543-478797

andelhof1@gmail.com
andelhof2@gmail.com

Zieken
Ds. R. Faber mocht gelukkig weer thuiskomen
uit het ziekenhuis. Vanuit wijk IJzerlo wensen we
hem een voorspoedig herstel!
Op dit moment zijn geen andere ziekenhuisopnamen te vermelden. Wel zijn verschillende
mensen thuis ziek of herstellende. Anderen
hebben grote zorgen in de familiekring. Allen
wensen we Gods kracht en bemoediging toe.

Op weg naar Pasen
In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht voor ons leven.
de nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.
Met deze woorden uit lied 571 willen we u en jullie
allen een goede Stille Week en een opgewekt
Pasen toewensen.
Hartelijke groeten van ons beiden,
ds. Wytze Andela en
ds. Marieke Andela-Hofstede

Een aantal gemeenteleden van onze wijk wordt
buiten Aalten - Bredevoort verpleegd. Een teken
van meeleven door een kaartje zullen zij, met
Pasen voor de deur, zeer op prijs stellen. Daarom
staan hieronder hun namen en adressen (voor
zover bekend bij mij als hun wijkpredikant):
-S
 teven Lammers, Paardenkamp 3,
3853 HB Ermelo
- L inda Scholten, Fatima, Klompendreef 4,
Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Wehl
-d
 hr. J.H. Klein Wolterink,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
-m
 evr. F.C. Ruessink-Lievers,
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo

Zieken

Op donderdag 2 mei om 15.00 uur is er weer een
voorjaarsmiddag in Elim. Er wordt dan een voorjaarsmiddag gepresenteerd. Hoe toepasselijk kan
een naam zijn! De 70-plussers krijgen nog een uitnodiging in de bus.
Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

Een paasgroet

Soms heb je maanden waarin weinig ‘bijzonders’
gebeurt. En soms heb je een week waarin álles
gebeurt. Dit laatste heb ik de afgelopen maand
gevoeld.
Tot mijn/onze vreugde is er een nieuwe pastorie
beschikbaar gekomen. De afgelopen maanden
woonden we in de kosterswoning naast de kerk.
Dit was tijdelijk tot we in een woning konden
waar we met een opgroeiend gezin de ruimte
hadden en, belangrijker nog, er plek is voor een
studeerkamer. We zijn blij en dankbaar voor al
het werk dat de kerkrentmeesters hierin verzet
hebben (en nog steeds).
Maar eerlijk: hoe belangrijk het verhuizen voor
ons ook is, het verkennen van de mogelijkheden
en het leren kennen van Aalten en de kerk hier zit
vaker vooraan in mijn gedachten. Zo is er vanuit
de KruX het ‘biertje met de dominee’ georganiseerd. Dat deed wat meer stof opwaaien dan we
op gerekend hadden, en eigenlijk alleen maar
positief. Kerkgangers vonden het mooi om op
zo’n ongedwongen manier met elkaar in gesprek
te gaan, en niet-kerkgangers vonden het mooi
om, nou ja, dezelfde reden. De volgende keer
staat al gepland: 24 april om 20.00 uur in Schiller.
Iedereen die zin heeft in een goed gesprek en
een goed glas bier (o.i.d.) met me wil drinken is
welkom.

Ten slotte
Mede namens mijn vrouw wil ik u allen goede en
gezegende paasdagen toewensen!
Wim Everts

Bovendien is er nóg een reden om blij te zijn deze
maand: vier mensen hebben besloten belijdenis
te doen. Mandy en Silke Reiring, Romienendiek
8/A, Jeroen Houwers, Varsseveldsestraatweg 35,
en Henrie van Eerden, Lichtenvoordsestraatweg
60. 14 april is het zover. Het wordt een mooie
dienst.

Biertje met de dominee
De eerste keer is geweest! De lokale kranten
stonden er vol mee. Nu volgt de tweede keer:
wederom 20.00 uur in Schiller, op 24 april. Let op
facebook, posters etc. waar we het deze avond
over gaan hebben. Welkom!

BIERTJE MET
DE DOMINEE
voor een goed gesprek bij café Schiller

Thema:
de liefde
❤
❤

WOENSDAG
24 april
20.00 UUR
CAFÉ SCHILLER
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In memoriam
Tobertha Doorninkte Winkel
~ Bertha ~

Geertruida Willemina
te VoortwisHoornenborg

Date Engbert
van der Zaag
~ Date ~

~ Willemien ~

geboren
23 februari 1935
overleden
18 maart 2019

geboren
29 mei 1928
overleden
26 maart 2019

geboren
14 november 1934
overleden
27 maart 2019

Bertha is op 23 februari 1935 in de Wolboom
geboren. Ze was het middelste kind van elf kinderen. Bertha heeft geen gemakkelijke jeugd
gehad. Toen ze dertien was, is haar vader overleden. Na de lagere school werd ook haar moeder
ziek en moest ze al vroeg thuis aan het werk.
Drie jaar later overleed ook haar moeder. Ze ging
wonen op ’t Villeken, bij haar oma en oom. In
1957 trouwde ze met Gerard. Uit dit huwelijk zijn
vier kinderen geboren. Na 38 gelukkige huwelijks
jaren kwam door het overlijden van Gerard een
einde aan het huwelijk.
Vier jaar na de ziekte en het overlijden van Gerard
is Theo Doornink op haar pad gekomen. Op
Bertha’s 65e verjaardag werd hun verloving bij het
Schepersveld gevierd. Acht maanden na de verloving, op Theo’s verjaardag, zijn ze getrouwd. Na
een verbouwing van Theo’s huis, door vrienden
van Theo, konden ze op de Oude-Scheperweg hun
intrek nemen. Op deze prachtige plek hebben ze
negen jaar gewoond. In de afgelopen jaren zijn er
tien achterkleinkinderen bij de familie gekomen.
Omdat de jaren begonnen te tellen werd het
moeilijke maar moedige besluit genomen om de
boerderij in ’t Klooster te verkopen.
Aan de Emmastraat werd een stuk bouwgrond
gevonden, waar het huis van hun dromen
gebouwd werd. Bijna tien jaar hebben Bertha en
Theo hier lief en leed gedeeld. Vorig jaar kreeg
ze steeds meer problemen met haar gezondheid.
Doordat ze weinig meer at, kwam ze in het ziekenhuis terecht, waar ze gelukkig weer wat opknapte.
Helaas was ze niet sterk genoeg om terug te
kunnen naar huis en kwam ze in verzorgingshuis
de Stegemanhof. Hier werd ze liefdevol verzorgd.
Bertha was, ondanks dat ze soms opstandig was,
hier heel dankbaar voor. Op 23 februari vierde ze
haar verjaardag in de Stegemanhof.
Woensdag 14 maart heeft ze op de Stegemanhof
nog een muziekavond bezocht. Een dag daarna
bleek dat ze koorts had en een blaasontsteking.
Later kwam er nog een luchtweginfectie bij. Vier
dagen later is ze, in het bijzijn van Theo en de
kinderen, rustig ingeslapen.
Voorganger Netty Hengeveld las tijdens
haar afscheid uit Psalm 121:
‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar
komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.’

Willemien was iemand die graag ergens bij
hoorde. Ze hield van gezelligheid en voelde zich
betrokken bij mensen. In de gemeenschappen
waar ze deel van uitmaakte (zoals de kerk en
vroeger de HVD, de plattelandsvrouwen en Groei
en Bloei) voelde ze zich veilig vertrouwd. Ruim
89 jaar hoorde ze bij het buurtschap Barlo. Door
haar oude buren werd ze tijdens haar afscheid op
1 april gedragen.
Willemien groeide op in haar geboortehuis
’t Gantvoort, waar ze leefde met haar ouders,
haar zus, haar tante, de knecht en onderduikers.
Al jong zorgde ze voor haar zieke moeder. Als
haar vriendinnen op pad gingen, bleef zij thuis
om haar moeder te helpen. Toen ze negentien
jaar was, overleed haar moeder. Ze heeft nooit
onbevangen kind kunnen zijn. Dat kleurde haar
karakter: ze was snel bezorgd en onzeker.
Nadat ze in 1954 trouwde met Johan te Voortwis
en ze samen vier kinderen kregen, deed ze er alles
aan om Gerard, Dorien, Ada en Annet een fijne,
onbezorgde jeugd te bezorgen. Ook vond ze het
fijn om haar kleinzoons Twan en Joeri te verwennen. Verder genoot ze van tuinieren, bakken,
kleding maken, handwerken en zwemmen.
Moeilijk kreeg ze het toen het steeds stiller werd
in huis. Na het overlijden van haar zus Stien en
Johan werd zij zelf ook stiller. Ze kon zich minder
goed redden en voelde zich eenzamer. Nadat ze
verschillende keren was gevallen, kon ze in april
2018 terecht in Beth San, waar ze weer onder de
mensen kwam en deelnam aan de activiteiten.
De liefdevolle zorg en aandacht die ze daar kreeg,
deden haar goed. Toen ze 25 maart naar het
ziekenhuis ging voor onderzoek, verloor ze haar
bewustzijn. In het bijzijn van de kinderen is ze de
dag erna overleden.
Op de rouwbrief schreven de kinderen de
toepasselijke tekst:
Verstomd een stille stem
Nog stiller zal het zijn
Geen plaats meer tussen ons
Maar ook geen zorg en pijn.

Woensdag 20 maart werd Date opgenomen
in het ziekenhuis. Tegen Anna zei hij: ‘Ik denk
niet dat ik nog terugkom.’ De dood was voor
Date geen taboe. Hij sprak er in alle rust over
en noteerde al eerder de liederen en teksten die
hij mooi vond. Zo hield hij erg van het verhaal
van John Bunyan over de pelgrim die op weg is
naar het hemels Jeruzalem en die bij zijn laatste
overtocht vergezeld wordt door zijn medereiziger
‘hoop’. De hoop was in zijn leven een belangrijke
waarde geworden: ‘Hoop maakt telkens weer een
nieuw begin.’

Theo, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Tijdens haar afscheidsdienst lazen we onder meer
Psalm 139. Waar Willemien haar gevoelens en
verlangens niet makkelijk kenbaar maakte, kent
God haar door en door. Haar wezen is bij Hem
geen geheim. Bij Hem mag zij geborgen zijn.
Die geborgenheid wensen wij ook haar kinderen,
schoonkinderen en kleinkinderen toe.
Netty Hengeveld

Date werd geboren in Grijpskerk. De vermissing
en de dood van zijn oudste broer tijdens de
Tweede Wereldoorlog en het overlijden van zijn
vader wierpen een schaduw over het gezin van
der Zaag. ‘Je neemt dat je hele leven met je
mee,’ zei Date.
Hoop voor de toekomst bracht de kweekschool
in Groningen en de ontmoeting met Anna, met
wie hij in 1958 trouwde. Ze gingen wonen in
Middelstum, waar Engbert, Roelfien en Jaap zijn
geboren, en verhuisden in 1968 naar Aalten.
Daar kregen ze nog een zoon: Paul. Aan de CSA
gaf Date Frans, aardrijkskunde en handelskennis.
Later werd hij conrector. De ziekte reuma tastte
zijn gezondheid steeds sterker aan, en hij ging
daarom al in 1989 met pensioen. Dat was moeilijk, want hij hield van zijn werk. Toch richtte
hij zich vooral op wat hij wél kon: hij zocht een
nieuwe invulling voor zijn tijd en door vrijwilligerswerk te doen voor het Reumafonds, de Schooladviesdienst en KerkVenster. Hij genoot van
fietstochtjes met Anna en van natuurfotografie.
Verder las hij veel en computerde hij graag. Anna,
de kinderen en kleinkinderen konden altijd op
hem rekenen voor wijze raad en bijstand.
Date was dankbaar voor het geloof waarin
hij opgroeide. Ook had hij veel interesse in de
wortels van het protestants-christelijk geloof:
het Jodendom. Zo volgde hij ooit een cursus
Hebreeuws.
Lied 920 raakte hem diep:
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild, –
laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.
Anna, de (schoon)kinderen en kleinkinderen
wensen we toe dat ook zij zich - in hun verdriet geborgen mogen weten in Gods hand.
Netty Hengeveld

16

Jeruzalem

Paaspuzzel

M G R E B
F
Y
L O R T Ik heb er naar verlangd
om hier te zijn
F
A D O B B E
L
E N O o gouden stad,
waarover Jezus weende.
Zal ik hem vinden in al die versteende
G A G H N E
E T S
P
I
herinneringen
A N R D N E
S
T S G R aan Zijn angst en pijn?
D R
I
G A E
S
T
I
L
A Ik heb verlangd
te lopen op de grond
Y O E G
I
L
A P
S N K waarop Hij liep
met doodvermoeide voeten,
R
L O R
I
N E U E
E
S en in de stenen en de bomen
Hem te groeten.
staan, waar Hij
V
E
P
D
D
S
H
N
B
S
I
G R ME GB RF EY BL FO YR LT O R teeens
T voor Pilatus stond.
I
A C
I
A A S
S
A ED EFO A
AB DB OE BL BE EN LO E N IkOheb verlangd
Jezus’ graf te staan,
C
L
E R U U A A bij
A DG FGH N
AN GE HE NT ES EP T I S
P om,
I als Maria,
H A M A
J
K R W D ook mijn naam te horen,
N ER G
AD NN RE DS NT ES SG TR S G en,Rtot een leven vol hoop herboren,
een nieuw mens
O I GG MA OE B S K T T I E L F A K U als
R
Zijn
wereld in te gaan.
D
R
I
G
A
E
S
T
I
L
A
E GB RF EY BL FO YR LT O R T
G
E
R
B
I
S
R
U
Z
L
J
EB YG
LE GA
S AN
N PO
K S N K
Nel Benschop
O O
E OBI L EB
N I LPO LE
AB DD
O
E
E
A
E
M
M
A
U
S
U
E
LN O
RE LN
I T ON
EP IU
E EP
E US
RE
NS
S De Stem uit de wolk, Kok 1997)
H A
GE SRH
ES T
TI O
I EE SE (uit:
O
U
I
N
P
I
EN R
PE VD
SS DH
B HG
S NRI B S Bron:
ED
PE
DN
SS
I Liturgiegids Kerk in Actie
D N
S
T
G
R
D
N
S
T
G T I NA E C T I A A DA L S O S S G
S
G E
S EAT AE I I SL ATA CI I L AA A S
RA AIE EG
jaar
door Jaap
F IBarabbas
N
CAweerFeen
LIGod
R
U
A Pontius
A U A A
NE
UK
G O
Ppuzzel,
S C
N Lleef
K EU
EL DitDG
Lgemaakt
A
PBoer.
S RN
Het is een
woordzoeker
geworden.
graf
Magdalena
H
AEweggestreept
KS AE
R JW
D R W D
HN
AJ E Mworden,
KS
R G
E GM
U woorden
L Idobbelen
ONAlsEdeA
Ronderstaande
Iblijft
U
E priester
er een
zin over.E
dood
Jezus
Malchus
Romeinen
zoeken O
M
BWelke
TS BOlijfberg
E I KB
F TS
K steen
MK
EU
K U
Judas
Iskariot
D G
N zin
B we?H
EDEmmaüs
PS OO
DH GD
S
N
I F
engelStuur de
kruis
opstanding
stil
oplossing
per
mailR
naar
coordinator@kerkvenster.nl
E
B
Inaar
S
R
U
Z
L
B
I
S
R
USJ Z
L
J
A
A
S
S
EAGeestR
AC ofGstuur
I IhemEopA
C
I
A
A
S
kruisiging
Pesach
soldaten
Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.
AEVrijdag
M
AA MPilatus
UA MU
S AA
U wassen
E S U E
DE
AM
UA
C EFLGoede
Udit voor
N
CR EDoe
Lkus
E24UaprilEa.s.
R
U
SMAls deU
I J SM
Twoorden
Pworden,
Eeen PzinD
Sover.I
IO
E
S
A G
A OA
K UN
D NRIblijftOer
weggestreept
Hbovenstaande
AR
JW TK
W
Aalten
We zin
verloten
onder
de goede inzenders weer een mooie prijs.
Welke
zoeken
we?
T
N
E
T
A
D
L
O
S
G
G
T
N
E
T
A
D
L
O
S G Landstraat 22 (aan de Markt)
O GB MK OT BE KF TK EU F
K U
7121 CR Aalten
B EI RS BR IU SZ RL UJ Z
L
J
bbas
God
leef
Pontius
Barabbas
God
leef
Pontius
Eelen EM AMgraf
A
U
S
U
E
E
M
M
A
U
S
U
E
Magdalena
priester
dobbelen
graf
Magdalena
priester
The
Crucifixion
dood
Jezus
Malchus
Romeinen
Jezus
Malchus
Romeinen
T
N
O
P
I
E
S
S
U
I
T
N
O
P
I
E
S
van John steen
Stainer
Emmaüs
Judas
Iskariot
Olijfberg
aüs
Judas
Iskariot
Olijfberg
steen
engel
kruis
opstanding
stil
opstanding
stil
E TT NAkruis
ED TL AO
DS LG O
S Vocaal
G ensemble

Annemarie
& The Pilgrims Voices
Geest
kruisiging
Pesach
soldaten
kruisiging
Pesach
soldaten
Dirigent : Annemarie
Goede Vrijdag
kus
Pilatus
wassen de Jong
e Vrijdag
kus
Pilatus
wassen
Solisten : Aart Mateboer, tenor
leef
Pontius
bbas
God
leef
Pontius
Aart van der Snoek, bas
Magdalena
priester
elen
graf
Magdalena
Als
de bovenstaande
woorden
worden,
er een zin over.
bovenstaande woorden
weggestreept
worden,weggestreept
blijft er eenpriester
zin
over. blijft
Orgel : Harry van Wijk
Malchus
Romeinen
Jezus zin zoeken we? Malchus
Romeinen Entree : € 10,00
zin zoeken we?Welke
aüs
Judas Iskariot
Olijfberg
steen
Iskariot
Olijfberg
steen
kruis
opstanding
stil
opstanding
stil
Woensdag 17 april 2019
tging
kruisiging
Pesach
soldaten
Pesach
soldaten
e Vrijdag
kus
Pilatus
wassen
Pilatus
wassen

bovenstaande
woorden
worden,
en
weggestreept
worden,weggestreept
blijft er een zin
over. blijft er een zin over.
zin zoeken we?

www.orgelsinaalten.nl

© Jan Moll Fotografie

| 19.00- 20.00 uur

facebook: Muziek in de Oude Helena - Aalten

De pen opgepakt

‘De Oude Helenakerk:
een rijk bezit’
Om de kerkenraad een alternatief te bieden
over de toekomst van de Oude Helenakerk
(OHK) en omdat we het belangrijk vinden
dat de OHK, ‘Parel in ons dorp’, behouden blijft voor de Protestantse Gemeente
Aalten(PGA), hebben we voor u als lezer van
KerkVenster onze ideeën op papier gezet. In
de komende tijd zullen namelijk belangrijke
beslissingen door de kerkenraad genomen
worden, waarbij u als gemeenteleden ook
nog zult worden gehoord.
Met grote passie en inzet is de OHK-groep sinds
november 2017 aan het werk geweest om de
plannen tot behoud van de Oude Helenakerk en
Elim door de PGA vorm te geven.
Wij zijn uitgegaan van het kerkenraadsbesluit van
21 april 2016 ‘onderzoek de mogelijkheden voor
het overdragen van de Oude Helenakerk en Elim
in één of andere beheersvorm zodanig dat medegebruik door de Protestantse Gemeente Aalten in
de toekomst gewaarborgd blijft.’
Ook de werkgroep van kerkrentmeesters laat
door middel van een publicatie in KerkVenster
van 26 januari 2018 weten dat ‘wanneer zich
andere goede initiatieven voordoen die voldoen
binnen de kaders van onze opdracht’ dat zij die
naar behoren zullen onderzoeken. Op deze basis
en met een overlegmandaat van het kerkbestuur heeft de OHK-groep haar werkzaamheden
gestart.

Doelstelling OHK-groep
De OHK-groep is voor behoud door PGA van de
Oude Helenakerk en van Elim. Beheer en exploitatie van beide gebouwen worden ondergebracht
in een eigen lokale stichting. Daarbij is de realisatie van een jeugdhonk in Elim een speerpunt.
De Oude Helenakerk dient een centrum van ontmoeting, bezinning, inspiratie en cultuur te zijn.

Behoud
De OHK-groep heeft plannen ontwikkeld t.b.v.
de multifunctionaliteit van het interieur van de
kerk (o.a. het bankenplan). Wij zijn er van overtuigd dat door deze aanpassing het kerkgebouw
met behoud van de schoonheid van het interieur
behouden blijft. Eén van de plannen is het kerkgebouw zo goed als mogelijk energie neutraal te
maken. Dat betekent voor de toekomstige generaties een grote lastenvermindering.
Op Elim kunnen zonnepanelen op de zuidzijde
van het dak geplaatst worden. In combinatie
met warmtepompen kunnen kerk en Elim wellicht
geheel energie neutraal gemaakt worden.
Ook wat betreft Elim hebben wij goede plannen
gemaakt. Daarbij is een belangrijk punt de realisatie van een jeugdhonk (ontmoetingsruimte) in
Elim.

‘KerkVenster wil een open raam zijn’,
dat is een grondbeginsel van dit blad
(zie de colofon op de een na laatste
pagina). Daarom ook is er een rubriek
De Pen Opgepakt, waar gemeenteleden hun zienswijzen kunnen beschrijven. Maar er zijn ook grenzen aan dat
open raam. Onafhankelijk probeert de
redactie daarin keuzes te maken.
De schrijvers van deze ‘open brief’
hebben een vraag aan de kerkenraad. De kerkenraad zal op zijn tijd
(maar in ieder geval binnenkort, zie
het kerkenraadsverslag in deze uitgave van KerkVenster) met zijn visie
over de gebouwen komen en daar zal
KerkVenster ruim plek voor geven. Het
is daarom niet de bedoeling op deze
brief te reageren in KerkVenster.

redactie KerkVenster
Zoals op de gemeenteavond, gehouden in
februari 2018 in Elim, is aangegeven door de voorzitter van Stichting Oude Gelderse Kerken(SOGK)
moet de kerk bij eventuele overname door SOGK
voorzien worden van toiletten, garderobe, keuken
en aangepast bankenplan. Elim wordt daarbij
niet overgenomen. Tevens zal bij overdracht van
de kerk aan de SOGK een financiële bijdrage voor
toekomstig onderhoud moeten worden geleverd.
Wij zijn van mening dat het karakter van de kerk
te veel wordt aangetast en het aantal zitplaatsen
aanzienlijk verminderd wordt. Wij zien dit als kapitaalvernietiging en tevens dat PGA geen regie
meer heeft over het kerkgebouw! Daarom wijzen
wij overdracht van eigendom aan SOGK af.
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Lokale stichting voor beheer en exploitatie
Om een breder gebruik van kerk en Elim mogelijk
te maken gaan wij ervan uit dat beheer en exploitatie van de gebouwen ondergebracht wordt
in een eigen lokale stichting. Deze plaatselijke
stichting gaat er voor zorgen dat de kosten voor
de instandhouding van het monumentale kerkgebouw niet alleen voor rekening komen van de
PGA, maar dat die breed gedragen worden door
heel de Aaltense gemeenschap. Het financiële
risico ligt niet meer alleen bij onze kerk. Als een
breder gebruik van het kerkgebouw voor de dorpsgemeenschap mogelijk wordt gemaakt, dan mag
je ook op de dorpsgemeenschap een beroep doen
om zich in te zetten voor de instandhouding van
de Oude Helenakerk.

Rijk bezit
De Oude Helenakerk in Aalten is religieus erfgoed
met monumentale waarde. Tevens is het een centrale plek in ons dorp waar mensen iets voelen
bij dit gebouw, mensen willen daar naar binnen
kunnen, het feit dat er kerkdiensten gehouden
worden, dat er gebeden, gerouwd en getrouwd
wordt, geeft een extra betekenislaag aan dit
gebouw. De suppoosten van de Oude Helenakerk
weten maar al te goed hoe haar toeristische
bezoekers dat zo ervaren.
Met de woorden van Jacobine Gelderloos (Sporen
van God in het Dorp): ‘Het kerkgebouw is niet
alleen een middel, maar ook een doel, een plek
in stand te houden die zich onttrekt aan de regels
van efficiency van de vaak jachtige samenleving,
want die enorme honger bestaat.’
De OHK-groep heeft haar
plannen gepresenteerd
Vervolg op pagina 18

Staand van links naar rechts: Gert van der Schoot, Henk Roelofse, Arnold Arentsen, Harm Veldhuis,
Henk Heijnen, Tia van der Schoot. Zittend: Berthe Helmink, Jan Willem Helmink en Joop Lubbers.

18
Vervolg van pagina 17
op 23 mei 2018 aan
de kerkrentmeesters en op 24 januari 2019 aan
de kleine kerkenraad. De eerlijkheid gebiedt te
schrijven dat het intussen duidelijk wordt dat het
kerkbestuur en de OHK-groep een fundamenteel
verschil van visie en uitvoering hebben.
Daar waar de ene partij de erfenis van de Oude
Helenakerk als een last ziet, ervaart de andere
partij die erfenis als een levend symbool vanuit
het verleden en met een opdracht naar de toekomst in Aalten. Overdracht aan SOGK van dit
kerkgebouw zou een breuk betekenen in een
eeuwenlange relatie met gelovigen in Aalten.

Exploitatieplan
Onze groep heeft een opzet voor een exploitatieplan gemaakt met evenementen in kerk en
Elim, o.a. muziek, toneel, lezingen, exposities etc.
Daarbij zoeken we samenwerking met het Aaltens Onderduikmuseum, de synagoge, de VVV en
SAP. Financiële onderbouwing zal zo nodig verder
worden uitgewerkt.

Vol Passie
Wat een passie, wat een geweldige voorstelling heeft de groep Aquero gebracht
zaterdag jl. in de Zuiderkerk.
Het verhaal van Maria van driejarig kind
tot de vrouw die bij het lege graf van
Jezus zat. Een voorstelling vol emotie,
waarvan je af en toe een brok in je keel
kreeg, met goed gekozen liederen en
prachtige stemmen van professionele
zangers en zangeressen afkomstig uit
heel Nederland. Bedankt Aquero dat we
dit mochten beleven in deze lijdenstijd.

Weloverwogen besluit
De Oude Helenakerk voor toekomstige generaties te vernieuwen vraagt om een weloverwogen
besluit om het kerkgebouw in bezit te houden
door PGA. Wij zien de Oude Helenakerk en Elim in
het centrum van Aalten als de plek waar religieus
leven zichtbaar is en blijft in al haar veelkleurigheid te midden van de Aaltense samenleving.
Onze plannen zijn tot stand gekomen in overleg
met / informatie en deskundigheid van diverse
instanties zoals Monumentenzorg, burgerlijke
gemeente, Aaltense ondernemers, Erfgoed
Academie, Dorpskerkenbeweging, kerkenbeurs en
het volgen van studiedagen.

Samenvattend hanteren wij het volgende
model waarbij de OHK en Elim onlosmakelijk
met elkaar verbonden blijven:
• Oprichten van Lokale Stichting voor beheer en
exploitatie naast de Stichting Restauratiefonds
om gelden lokaal te houden.
• Herinrichting van het kerkgebouw met o.a.
stiltehoek, egaliseren van het Koor en aanpassing bankenplan (21e eeuw-proof)
• Aanpassingen van Elim i.v.m.
exploitatiemogelijkheden
• Jongeren in het centrum van Aalten in het vernieuwde jeugdhonk van Elim
• Energieduurzame oplossingen realiseren (o.a.
zonnepanelen)
• Een gedegen exploitatieplan waarbij eventuele
overwinst weer naar de PGA gaat
Wij vinden het van groot belang dat de zeggenschap over de Oude Helenakerk en Elim daarom
bij PGA blijft, maar tevens in dienst wordt gesteld
van de gehele Aaltense samenleving.
Daarom hopen we dat ons plan een kans krijgt en
open in brede kring besproken zal worden.
De OHK-groep bestaat uit de volgende leden:
Tia van der Schoot, voorzitter;
Berthe H
 elmink, secretaris; Henk Heijnen;
Gert van der Schoot; Henk Roelofse en
Harm Veldhuis (beiden namens de Stichting
Restauratiefonds Oude Helenakerk);
Jan Willem Helmink; Joop Lubbers
en Arnold Arentsen.

Meer foto’s
in het fotoalbum
op de website:
www.kerkvenster.nl
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Verenigingen

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
- Woensdagmiddag 17 april hebben we een
paasmiddag, waarin we luisteren naar muziek
van orgel en fluit, samen zingen, kijken en luisteren naar het paasverhaal.
- Woensdagmiddag 24 april is er
geen Praothuusken.
-O
 p woensdag 1 mei halen we, na een weekje
rust, weer alles uit de kast en gaan spelletjes
spelen.
U bent weer van harte welkom, en neem gerust
iemand mee, we zetten er graag extra stoelen bij!
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

Voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid
Op donderdag 11 april a.s. organiseert de KBO
mede namens de PCOB een bijeenkomst over alles
wat met veiligheid te maken heeft. De gemeente
en de politie zullen deze bijeenkomst verzorgen.
Hoe kunt u zich wapenen tegen babbeltrucs, hoe
voorkomt u dat oplichters misbruik maken van
uw pingegevens, dit zijn enkele onderwerpen die
zeker aan de orde zullen komen. Maar tijdens deze
bijeenkomst zullen ook waargebeurde situaties
worden nagespeeld en besproken en u kunt desgewenst uw eigen ervaringen vertellen. En natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen.
De bijeenkomst vindt plaats in partycentrum
‘t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44 te Aalten
en begint om 14.30 uur. De toegang is gratis. Ook
niet leden zijn van harte welkom

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

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

Eendracht Winterswijk brengt the Passion
‘Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij’
Wie: 	Fanfare-orkest van muziekvereniging Eendracht Winterswijk
Wanneer:	
Witte Donderdag 18 april 2019, om 19.00 én 21.00 uur
Wat: 	een eigentijdse versie van the Passion met verschillende bekende Winterswijkers.
Een afwisselende voorstelling met een verbindende boodschap
Waar:
De uitvoering is op in de sfeervolle Jacobuskerk, Misterstraat 20 in Winterswijk.
Kaarten via 	www.eendracht-winterswijk.nl/shop - Timmermans & Mulder - Haarstudio Gerald.

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

Bevrijdingsconcert
Op zondag 5 mei geven het Aaltens
Christelijk Mannenkoor en het Christelijk
Mannenkoor
Scheveningen
gezamenlijk een concert ter gelegenheid
van Bevrijdingsdag. Een bijzonder concert
met een bijzondere achtergrond.
In de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel
van Scheveningen op last van de Duitsers geëvacueerd. Hun huizen moesten verdwijnen voor de
aanleg van de ‘Atlantikwall’. De kerken werden
bij deze evacuatie ingeschakeld. En zo kwamen
honderden Scheveningers in Aalten bij gastgezinnen terecht, waar ze de rest van de oorlog
bleven. In die tijd zijn vele contacten ontstaan die
ook na de oorlog in stand bleven. De Dorpenband
Aalten – Scheveningen heeft al vele uitwisse

lingen georganiseerd. Evert de Niet is in Aalten
geen onbekende.
We vinden het fijn om dit jaar een vervolg te
kunnen geven met dit gezamenlijke concert!
Het mannenkoor uit Scheveningen staat onder
leiding van Michael Spaans, het mannenkoor uit
Aalten onder leiding van Susanna Veerman. De
begeleiding op de piano is door Yvonne Beeftink
en het orgel wordt bespeeld door Hans te Winkel.
Er treden twee solisten op: Bert en Adriënne
Visser, tenor en sopraan. Het programma van het
ACM is gericht op Bevrijdingsdag.
Waar:	de Oude Helenakerk
op de Markt in Aalten
Wanneer:	zondag 5 mei om 15.30 uur,
kerk open om 15.00 uur
Kosten:	de toegang is gratis, bij de uitgang wordt gecollecteerd voor een
bijdrage in de kosten

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

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3750 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag
3 mei 2019. De kopij, inclusief die voor de website, dient
te worden aangeboden per e-mail in Word 2010 of hoger,
in txt-formaat. Illustraties en/of foto’s altijd in aparte
bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum
kopij per e-mail is woensdag 24 april 2019 voor 22.00 uur.
Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt als uiterste
inleverdatum maandag 22 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

20
Jongerenw
erker
Heidi Ebbe
rs
tel. 06 48
6 23 833
jeugdwer
kaalten@
kerkvenst
er.nl

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.

Zoekpuzzel
Palmzondag

Het verhaal over Jezus die Jeruzalem op een ezel
binnenrijdt staat in het Nieuwe Testament: in het
evangelie van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.
Je kunt het bijvoorbeeld lezen in Johannes 12:
12-16. De mensen zijn blij en leggen takken, bladeren en jassen op de grond, zodat Jezus daar
overheen kan rijden. Ze hebben palmtakken in hun
handen.
Dit verhaal hoort bij Palmzondag. Dat is de zondag
voor Pasen. De naam van Palmzondag komt van
de palmtakken die de mensen gebruiken. Op deze
zondag wordt vaak het hele verhaal van Jezus lijden
en dood verteld. Het is dus een zondag om ver
drietig én blij te zijn.

Zoek de verschillen
Op de plaatjes hieronder zie je Jezus op de ezel en
allemaal blije mensen met palmtakken in de hand.
Op het eerste gezicht zijn het dezelfde plaatjes,
maar als je goed kijkt zijn er tien verschillen te zien.
Jij mag die tien verschillen opzoeken en waar je een
verschil ziet, mag je op één plaatje het gevonden
verschil omcirkelen. Als jij ze allemaal gevonden
hebt, mag je de plaat uitknippen en bij KerkVenster
in de brievenbus doen (Kerkstraat 2, 7121 DN in
Aalten). Je mag hem ook scannen of er een foto van
maken en opsturen naar coordinator@kerkvenster.
nl.
Wel even duidelijk je naam, adres en telefoonnummer vermelden, en hoe oud je bent. Stuur het
op voor woensdag 24 april a.s.
Onder alle goede inzenders verloten we een heel
mooi prijsje, waar je vast gelukkig van wordt.

Bron: Alef

Zondag 14 april 2019 Lucas 19: 29-40
Juichen
We horen het verhaal van de intocht van Jezus in
Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het
zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom
juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag
staat in het teken van palmtakken en vrolijke
liederen.

Pasen, zondag 21 april –
Johannes 20: 1-18
Een nieuw begin
Vandaag lezen we het paasverhaal. Met Pasen
vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood.
Meer informatie over het project kun je vinden op:
kindopzondag.nl/
project-veertigdagentijd-en-pasen/

Meer jongerennieuws:
Palmpasenstok maken  .  .  .  .  .  . p. 4

