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Spelend
de dood in
drie Aaltense
jongens
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Onschuldeg oorlogsleed
Deur Louis Veldhuis, foto’s Jan Oberink

Dit verhaal spölt zich af in 1945 vlak nao de bevri-jding van Aalten, begin april.
‘t Was ne mooien zonnegen veurjaorsdag, den woensdag nao Paosen. Aalten
was al sinds Goeie Vri-jdag bevri-jd,
maor ‘t dorp werd nog dageleks vanuut
de richting van Bokelt ovverspeuld deur
geallieerde troepen. Dat trök natuurlek
völle bekieks, met name kinder, dee
hopt op ‘n stuksken chocola of ander
lekkers.
Wim Wisselink is ‘n schuchter jungsken van vief
jaor en woont an de Bokeltseweg op de hook met
het Geitendieksken*. Hee hef net ‘t aeten op. Normaal trök hee altied met opa op, maor den dut
noo ‘n meddagdutjen. Noo is hi-j in zien eentje
veur naor de straote elopen um naor de soldaoten
te gaon kieken. Zo’n onopholdeleke stroom an
colonnes mot toch ne enormen indruk maken op
zo’n klein blage.
Wim en Henk Schenk, woont an ‘n ziedweggetjen
van de Bodendiek en ze loopt nao ‘t middagaeten
deur de weide naor de Bokeltseweg um te kieken of
d’r misschien nog wat lekkers is te snaaien bi-j de
soldaoten. Wim is ‘n paar weake terugge acht jaor
eworden en hef net communie edaone. Henk, zien
breurken is zes jaor. Ze staot in de buurte bekend
as ‘n paar donderstralen, weet graag ovveral met
de neuze veuran staot. Hoowal Wim en Henk
Schenk en Wim Wisselink vlak bi-j mekare in de
buurte wont, hebt ze mekare nog nooit ezeene.
Bennie Temming, ‘n opschötteling van ‘n jaor of
vieftien, kan maor neet genog kriegen van al dee
soldaoten. Hee wont an de Zuderlaan vlak bij de
Bokeltseweg. Hee hef alle dage al staon kieken
naor de colonnes dee langstrekt. Ok de traktaties
van de soldaoten hebt een grote antrekkingskracht
op ‘m.
Den meddag nao ’t aeten wil-e efkes naor zien
ome en tante dee an ‘t Geitendieksken* an de
andere kant van de Keizersbaeke wont. Hee löp
via de Bokeltseweg ovver de Baileybrugge richting
‘t Geitendieksken*. Wat is zo’n brugge toch vernufteg in mekare-ezet, dech hee bi-j zichzelf.
Zien gedachten gaot weer effen terugge naor den
dag toen ‘t gevaarte ovver de baeke ebouwd werd.
Tegeliekertied loopt ‘m de groezels ovver ziene
rugge hen, at hee weer den soldaot veur zich zut,
den met de opbouw met zien been beklemd kwam
te zitten tussen twee spanten van de brugge. Dat
been was toen kats verbrijzeld. Hee löp maor gauw
wieter.
Vader Schenk is intussen um het huus an ’t
moggelen en moder Schenk is zit buten op een
benksken wat uut te rösten en höldt ondertussen
een oogjen op Annie van dri-j. Jopie, den net ‘n
jaor is, dut zien middagslaopken.
Bi-j de buren van Schenk, bi-j Albers, zit de gezusters Mientje, Marie en Lies ok buten te genieten
van het veurjaorszunneken. Riekie Wisselink, de
oldste zuster van Wim is in de schure de wasse an
het ophangen en holt halen veur de kachel.

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Foto’s: Jan Oberink

Intussen bunt de gebroeders Schenk en Wim
Wisselink met mekare an het spöllen ekommen op
zied van het huus van Wisselink an de kante van
het Geitendieksken. Een van de kinder hef een projectiel evonnn in de graven den langs ‘t huus löp.
Opens gooit een van de jongens dat ding teggen
de mure van het huus an. D’r volgt een enormen
knal en het projectiel spat uut mekare.
Op dat moment löp Bennie Temming net het
Geitendieksken op. Hee heurt den knal en veult
de lochdruk. Hee kik op zied en zut de jongens.
Ondanks dat hee maor op een paar meter afstand
löp, krig hee gin schrammetjen met. Maor wat hee
zut, zal hee nooit meer vergaeten.
‘Ik zag de jongens achterovver vleegen. D’r was
een gekrijs en metene ovveral blood.’ Hee vertelt
wieter: ‘Da’k niks metkregge kwam, is denk ik,
umdat de jonges de klap opvingen. Ok Hoftiezer
van de Bree den net langs kwam fietsen, kreg
niks met, wal waren de bende van ziene fietse an
plodden.’
Riekie Wisselink heurt d’n knal ok en hef metene
deur dat d’r iets bi-j hun huus is gebeurd. Ze rent
naor de ziedkante en treft daor de kinder. Ze zut
de oldsten jongen van Schenk veur eur ogen doodgaon. Ze kan eigenlek niks an ‘m zeen. Op den
andere jongen van Schenk, den haeveg bloedt, let
ze neet, ze hef allene oge veur heur eigen breur. Ze
zut dat hee een bloederege wond an zien hals hef
en ze probeert onhandeg het bloeden te stelpen.
Dat het beentjen van Wim ok helemaols kapot is,
hef ze neet ens in de gaten.
De knal wordt ok deur de gezusters Albers eheurd
en zee gaot d’r dreks op af. Marie Albers vertelt:
‘Toen wi-j d’rbi-j kwammen was Wim Schenk al
dood. Henkie, zien breurken blef maor gillen van:
’Ik heb het neet edaone, ik heb het neet edaone’.
‘t Was verschrikkelek. Dat gegil en het gekrijs en al
dat bloed.’
Vader en mooder Schenk heurt het gegil van
de kinder ok en ze herkent metene de stemmen
van eur eigen kinder. Ze loopt d’r dwars deur de
weide op af, maor onderweg zakt moder Schenk in
mekare.
Al gauw bunt d’r ok soldaoten bi-j de onheilsplek.
Ze haalt de umstanders weg en nemt alle dri-j de
kinder met in een rooie kruus-wagen. Wim Schenk
is dan inderdaod al dood. Waarschijnlek deur
de klap en de lochdruk dee de ontploffing hef
veroorzaakt.
In ‘n noodhospitaal in Balle wödt nog van alles
eprobeert um het laeven van Henk Schenk en Wim
Wisselink te redden. Henk zit onder de granaat
scharven en splinters dee ok inwendeg völle
scha hebt too-ebracht. Wim Wisselink hef een
granaatscherf in zien hals ekreggen en zien been
is verbrijzeld. Helaas, alle inspanning ten spiet, het
mag neet baten. An het begin van de aovond bunt
ze beide ovverleden.
Meester Weenink nömt samen met Hendrik
Onnink de zwaore taak op zich umme de kinder
naor de olders terugge te brengen.
Veur meester Weenink mot dit biezonder zwaor
vallen. Hee hef net de dag daorveur vief van ziene
kinder begraven dee bi-j de bevri-jding bij een
bombardement um het laeven bunt ekommen.

Op het bidprentjen van Wim Schenk steet treffend:
‘Spelend ging ik de dood in. Spelend verliet ik mijn
vader en moeder’.
Wreed kwamen zo dri-j kinder an hun ende. Hun
families in een groot en alles verscheurend verdreet achterlaotend. Bennie Temming, den al
jaoren in Hengel woont, hef d’r nog steeds völle
meujte met. ‘Iedere kere a’k in Aalten kom en ik
ri-j langs het huus, zee ik de hele tragedie weer
veur mien ogen afspöllen. Het löt mien nooit meer
los. Wi’j mossen bli-j waezen da-w bevri-jd waren,
maor dizze gebeurtenis trok een zwaore wissel op
het bevri-jde geveul.
Het was een bevri-jding met een diepzwarte rand.’
An de hand van dizze gebeurtenis he’k een gedicht
emaakt
Mangs is ’t neet te begriepen
waor’t an mankeert.
Soldaoten
deelt snoep en chocola
an joelende kinder
.
Kinder spölt in de graven,
gaot met oorlogstuug,
spöllend de dood in.
Schreeuwen,
krieten,
stilte.
Zo krange,
net bevri-id
en dan dit verdreet.
Louis Veldhuis
*G
 eitendieksken is tegenwoordig de Piepersweg (tussen
Bocholtsestraatweg en Dinxperlosestraatweg)
* Het boekje waar het uitgebreide verhaal in staat heet
‘Spelende de dood in’ en is verkrijgbaar bij het Natio
naal Onderduik Museum aan de Markt in Aalten. (Deze
versie is Nederlandstalig)
* Aan de Piepersweg op de hoek met de Bocholtse
straatweg is een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de drie kinderen. Het monument is ontworpen door Ans Braamskamp-Bekkers.
Tevens staat er een informatiebord bij.
* Elk jaar wordt een korte herdenking gehouden door
leerlngen van de St. Jozefschool die het monument
hebben geadopteerd.

Gaele tulpen
Deur Louis Veldhuis

Lenah zat stillekes veur ’t raam. Eur gedachten
gaot weer terugge naor meert viefenveerteg. Wat
was ze verliefd! Achttien jaor was ze en Frans, eur
buurjongen ok. Frans, dee eur uut de klauwen van
het nazimonster had ered. ’t Was winter, dreejenveerteg. Ze kwammn van schole fietsen. Frans zag
nog net op tied de ovvervalwagen bi-j eur huus.
Va en mo en beide breurs werden af-evoerd. Ze
bunt nooit weer-ekommen.

Overdenking
Frans had eur naor de boerderi-je van zien ome
en tante ebracht. Ovverdag kwam ze nooit buten.
Frans kwam eur twee keer in de waeke opzeuken
en dan dejen ze samen spellekes en zowat hen.
In ’t veurjaor nam hee bleumkes uut eigen tuin
met, um eur op te fleuren. Gaele tulpen.
‘Dee kleure is een teken van ni-j laeven. Hoppe
veur de tied a’w weer vri-j komt, dan trouw ik met
ow!’ zei Frans. Zo bleujen de leefde op.
Vake hef ze daoran terug-edacht. Oh, ze wet het
nog good. Het uur van de bevri-jding kwam, maor
ok het noodlot. Eerste Paosdag, het darp werd
bevri-jd. Frans zien va en mo zatten in de schuulkelder, Frans was nog efkes de kökken in-elopen
um een stuk brood te pakken. Toen kreeg ‘t huus
een voltreffer. Frans was op slag dood.
Ton Lenah bi-j ‘t huus kwam, schot eur gemood
vol. Tussen het puun bleujen gaele tulpen. De
kleure van hoppe en ni-j laeven. In heur lief
greujen ok ni-j laeven. Oktober kwam Frans junior.
Zeuven jaor later, bi-j de eerste Auschwitz
herdenking, kwam ze eur achternaeve David
teggen. Hee had de kampen ovverlaefd. Leefde
bleujen opni-j op. Ze trouwden, emigreerden naor
Israël en kreggen samen nog dree kinder.
Frans werd nooit vergaeten. Jaorleks, 1 april zet ze
een busken gaele tulpen bi-j de foto van Frans.

Adoptie oorlogsmonumenten: Piepersweg
Tekst: Hans de Graaf - Foto: Jan Oberink-

De hoogste klassen van basisscholen in de gemeente Aalten staan ieder jaar rond
30 maart stil bij de oorlogsmonumenten. Op die dag, Goede Vrijdag 1945, werd
immers werkelijkheid waarnaar de bevolking gesmacht had: de bevrijding. Meestal
is er ook een les aan verbonden. Dat kan een gastles zijn. Een verteller komt dan
in de klas. Het moderne digitale bord in de klas maakt het mogelijk om ook de
gebeurtenissen van de oorlog en rond die bevrijdingsdag te laten zien.
Een bijzonder monument is het gedenkteken
‘Spelende de dood in’ dat o.a. nauw verbonden is
met de St. Jozefschool. Het staat bijna op de hoek
van de Piepersweg en de Bocholtsestraatweg. Op
4 april 1945 vond daar een drama plaats. Drie
jonge jongens waren naar de hoofdweg gegaan
om te kijken of er nog doortrekkende Engelse militaire voertuigen te zien waren. Er werd immers
vaak wat uitgedeeld en chocolade was een ongekende lekkernij. Al wachtend en spelend ontdekten zij afgedankte munitie in een greppel. Het
is een verhaal dat in deze tijd in voormalige oorlogsgebieden ook voorkomt. Kinderen ontdekken
oorlogstuig. Hoe het precies is gebeurd daar op
die hoek van de Piepersweg? Niemand kan het
exact vertellen. Louis Veldhuis heeft er een boekje
over geschreven, te koop in de Aaltense Musea.
Hij is ook de initiatiefnemer voor het monument.
Een van de jongens nam een granaat in de hand
en gooide die richting de muur van het huis op
de hoek. Het projectiel ontplofte voortijdig. Wim
Wisselink, 5 jaar, Henk Schenk 6 jaar en zijn broer
Wim Schenk 8 jaar oud werden zwaar getroffen
door de granaatscherven. Redding was niet meer
mogelijk, ondanks de hulp van een Engelse arts
en een noodhospitaal in Barlo. De laatste twee
jongens waren leerlingen van de St. Jozefschool.
Het is bijna onmogelijk het verdriet bij dit drama

voor te stellen en de ontreddering van de ouders.
Na de lang gehoopte bevrijding en dan dit. De littekens bleven.
Herdenken is voor kinderen van nu terugzien op
wat gebeurde. Tegelijkertijd is het via de les en
een bezoek aan het monument het besef bijbrengen wat een oorlog betekent. Bovendien om
bij leerlingen van de hoogste klassen te benadrukken wat vrijheid is. Hoe de beleving van vrijheid ook te maken heeft met de wijze van het
omgaan met elkaar in de klas en op school.
Zo vond op 11 april een gastles plaats in groep
7 van de St. Jozefschool. Familieleden van Wim
Wisselink waren ook aanwezig.
Na een verhaal over
het begin van de
oorlog, de oorlogsjaren
en de bevrijding werd
verteld over het drama
aan de Piepersweg.
Kinderen voelen zich
zeer betrokken als het
verhaal van oorlog en
bevrijding herkenbaar
plaatselijke gebeurte
nissen met afbeeldingen heeft.
De leerlingen vertelden

Meer foto’s over de herdenking in het
fotoalbum op www.kerkvenster.nl
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Oorlog
Opa mos den oorlog
Ondergaon. Op de Grebbe, aoveral
Rondumme, raosden kogels, leien
Lieken die ’t laeven hadden elaoten: onlaeven,
Onmenselijk onlaeven aoveral! Sinds die
Gruwelijke gevechten ging de gevulige geest
van mien grootva veurgoed ondergronds
		
Netty
Er zijn er niet veel meer die het nog kunnen
navertellen: de Tweede Wereldoorlog. Veel
mensen die erdoor getraumatiseerd raakten,
gingen – net als mijn opa Jansen – ‘ondergronds’. Ze praatten er niet over en leden in
stilte.
Er was in de naoorlogse periode ook geen aandacht voor hen, net als er geen aandacht was
voor oud-Indiëgangers. In het pastoraat hoor
ik nog weleens hoe die verschrikkelijke periode
uit hun leven nog altijd zorgt voor nachtmerries en psychische klachten. Van anderen hoor
ik hoeveel angst er leeft om wat er in de wereld
om ons heen gebeurt.
Vrijheid en vrede: wat verlangen we ernaar.
We zouden het iedereen toewensen!
En we bidden met de woorden
van Lied 1010: 3
	Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
Netty Hengeveld
soms over gebeurtenissen die ze van opa of oma
hadden gehoord.
Over het beleven van vrijheid in de eigen omgeving hebben kinderen ook nagedacht. Hoe dat
echter allemaal handen en voeten krijgt, is voor
juffen en meesters een hele opgave in deze toch
wel verharde samenleving.
‘Vrijheid vraagt onderhoud’. Het herdenken in de
klas en het leggen van bloemen bij een monument dragen hieraan bij.

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

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

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

Wij feliciteren
Mevr. M. Dansen-Bierens, Ludgerstraat 29-02;
mevr. J.H. Lammers- Buunk, Varsseveldstraatweg
29C; mevr. A.W. Ebbers-Kraaijenbrink, Haartelinksdijk 4 en dhr. G.J. Oonk vieren de komende weken
hun verjaardag. Mevr. Dansen wordt op 4 mei 92
jaar; mevr. Lammers wordt op 8 mei 81 jaar en
dhr. Oonk viert op 11 mei zijn 80e verjaardag.
Mevr. Ebbers hoopt op 11 mei 89 jaar te worden
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met al uw dierbaren.

Zieken
Mevr. Klein Nibbelink is de maandag voor Pasen
weer thuisgekomen. Haar gezondheid blijft kwetsbaar. We wensen haar veel kracht toe.
Mevr. Lucy Essink is voor een paar weken opgenomen in het verpleeghuis De Molenberg. Daarna
zal ze een vast adres krijgen. Het is verdrietig dat
zij en haar man onvrijwillig uit elkaar moeten
gaan. Veel sterkte!
We hopen voor iedereen die steeds meer moet
inleveren, wat gezondheid betreft, op kracht en
doorzettingsvermogen. Voor hen die genezing of
behandelingen moeten afwachten, wensen we
veel beterschap en geduld. Ook de mantelzorgers
wensen we al het goede!

Winnaars Paaspuzzels
Er was veel belangstelling voor de Paaspuzzel uit het Paasnummer van KerkVenster. De zin die uit de overgebleven letters gevormd moest worden was:
‘Het graf is leeg’.
Iedere inzender had het goed. Het lot
bepaalde dat mevrouw Diny Graven
de winnaar werd en zij was blij verrast
met het levensmiddelenpakket dat zij
ontving.

Diny Graven is blij verrast met
het levensmiddelenpakket.
De trotse Evy Sikking mag
binnenkort een cadeau.
uitzoeken bij Intertoys
Foto’s Harmien Wensink

Bij de jeugd was er een ‘Zoek de verschillen plaatje’, dat was wat moeilijker.
Er waren tien verschillen te zien. Vier
jeugdige inzenders hadden dit goed.
Na loting was de trotse Evy Sikking
de winnaar. Zij mag binnekort en leuk
cadeau uitzoeken bij Intertoys met de
gewonnen cadeaubon.

Collectes en giften
De opbrengst de collecte tijdens de weeksluiting
in het Ambthuis van 20 april was € 32,00. Het
bedrag is bestemd voor de voedselbank. Via Alie
Blekkink is een gift van € 5,00 ontvangen.

Oeganda in de kerkdienst
Op 5 mei zullen Anja en Jacques verslag doen van
hun reis naar Oeganda voor Joanne’s Foundation. We horen hoe het is gegaan met de nieuwe
sanitaire voorzieningen en de andere projecten.
Misschien zijn er alweer nieuwe projecten, waar
we aan bij kunnen dragen!
Het uitgebreide Jaarverslag 2018 van de
Joanne Foundation kunt u vinden op: https://
www.youtube.com/watch?v=QLX5od75yQw

Doopdienst
Op 12 mei hopen we Néla Pronk te dopen,
dochter van Ruud en Esther Pronk, zusje van
Madé, Lent en Joes. We wensen het gezin veel
zegen toe. Anders dan gewoonlijk in Bredevoort is
de doop deze keer vóór de preek.

Werk maken van
je inspiratie

‘Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het
kwam er nooit van’, dit is geregeld de openingszin
van mensen die naar een intakegesprek komen
voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing.
Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet
aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden – in deeltijd en voltijd - mensen op bachelor- en master
niveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst, pastoraal werker; leraar godsdienst en
levensbeschouwing eerste- en tweedegraad; en
geestelijk verzorger.
Onze opleidingen bieden, naast een gedegen
beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige / levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de
beroepsuitoefening.
Verschillende kerkgenootschappen erkennen de
afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch- of
baptistenvoorganger.
Als je geïnteresseerd bent, zie onze website of
meld je aan voor een meeloopdag. Dat kan via
de site: http://www.windesheim.nl/studeren/
studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/.

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!
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Paasjubel Markt Aalten - Eerste Paasdag
Tekst: Arnold Arentsen - Foto’s Jan Oberink
Er was weer een grote eensgezindheid onder
de christenen van Aalten. In grote getale was
men naar de Markt getogen, nadat een ieder in

zijn eigen gemeente of parochie een dienst had
bijgewoond.
Het ‘beraad van kerken’ in Aalten had weer een
kort programma neergezet met zang en een
korte overdenking, dit keer uitgesproken door
Wilkin van der Kamp, voorganger van de Euregio
Christengemeente Aalten/Bocholt.
Samen met de Christengemeente De Meiberg
Aalten, de Christelijk Gereformeerde Kerk van

Aalten, de RK St. Ludgerparochie van Aalten en
de PG Aalten organiseerden deze kerken een
mooie ‘Paasjubel’, nu alweer voor de derde keer.

Eendracht Winterswijk ontroert bezoekers
met unieke voorstelling the Passion
Op donderdag 18 april voerde muziek
vereniging Eendracht samen met
bekende Winterswijkers een unieke
versie van the Passion uit in de
Jacobuskerk in Winterswijk.
De uitvoering bleek een groot succes:
het publiek stroomde massaal toe.
De kerk was beide voorstellingen uitverkocht. De
mensen waren onder de indruk, ontroerd, muisstil
en soms overdonderd. Thijs Musch, dirigent van
Eendracht: ‘Hier had je bij willen zijn!’
De bezoekers kregen een enorm afwisselend programma te zien en horen over verraad, vergeving
en hoop. Er werden filmbeelden getoond die in de
weken voorafgaand aan the Passion op diverse
locaties in Winterswijk opgenomen zijn. Onder
andere op de oude vuilnisbelt, een verlaten parkeerterrein, in restaurant de Zwaan en de winkelstraten. De beelden werden afgewisseld met
livemuziek door het fanfareorkest van Eendracht,
solozang, begeleiding door een combo en Ilse
Saris als vertelster.

Een van de hoofdrollen was voor Rutger de Vries.
Hij speelde een zwerver die ondanks zijn eigen
moeilijkheden toch graag anderen wil helpen.
Verrassend element bleek de tienermoeder die
tussen het publiek zat en ineens opstond en haar
verhaal vertelde. Rapper Svenja Agelink verraste
het publiek met goede zang en vette rap. Hans
Roerdinkholder vertolkte de rol van Jezus en
maakte indruk met zijn zang en acteerspel. Marjo
Harmsen kroop in de huid van Maria, en zong
de sterren van de hemel. Diverse hogepriesters
waren strak in het pak aanwezig om de kruisiging
in goede banen te leiden.
Eendracht riep met the Passion op om op zoek
te gaan naar verbinding, verbroedering en eenheid. Het enige dat telt is hoe iedereen daar zelf
invulling aan geeft. De ondertitel van the Passion
is niet voor niks: ‘Niet zoeken naar een breder ik,
maar naar een groter wij.’
De voorstelling is mede mogelijk gemaakt door
het VSB-fonds, diverse Winterswijkse bedrijven,
Pak An en de gemeente Winterswijk. Foto’s van de
voorstelling zijn te zien op www.geertleemkuil.nl.

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

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

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

KerkBeeld

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

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

Opbouwend
Verslag van de kleine
kerkenraad van 23 april

Uitnodiging gemeenteavond 28 mei a.s. over
toekomst kerkgebouwen

Beste gemeenteleden,
bredevoort
In de afgelopen tijd zijn wij als kerkenraad druk

Gerard Helmink opent de vergadering met
de overdenking ‘Heel Nederland naar de
kerk’ waarna hij voorgaat in gebed.

René Veerbeek heeft de jaarrekening 2018 van de
Protestante Gemeente Aalten toegelicht. Het is
fijn dat het jaar positief wordt afgesloten. Johan
van Eerden heeft de jaarrekening 2018 van de
diaconie toegelicht. De diaconie streeft ernaar
om dat wat ontvangen wordt ook uit te geven
aan diaconale doelen.
Op 16 april jl. is er een presentatie geweest aan
de grote kerkenraad inzake de ontwikkelingen
rond de kerkgebouwen en is aan hen een voorgenomen besluit gepresenteerd. Aansluitend aan
de bijeenkomst hebben de klankbordgroepen
vergaderd over de inhoud van de presentatie en
het voorgenomen besluit. De terugkoppelingen
van de klankbordgroepen zijn positief en kritisch
opbouwend.
Op de Gemeenteavond van 28 mei a.s. in de
Zuiderkerk zullen de ontwikkelingen rond de
gebouwen aan de gemeente worden gepresenteerd, samen met het voorgenomen besluit. Tijdens deze avond ligt de nadruk op de presentatie
over de ontwikkelingen rond de kerkgebouwen en
verdieping van eventuele vragen die er zijn.
Jan Hordijk sluit de vergadering met het lezen
van Lied 632 vers 1 en 3.
Gerard Helmink, voorzitter PG Aalten

bezig geweest met het verder uitwerken van een
toekomstvisie m.b.t. onze drie kerkgebouwen.
Deze visie is gebaseerd op het besluit dat wij als
kerkenraad in 2016 hebben genomen.

Wat was dit besluit van de grote kerkenraad
ook alweer:
Wij sluiten ons aan bij de drie adviezen uit het
rapport Werkgroep Gebouwen met in dezen de
volgende kanttekeningen:
•H
 andhaaf de Zuiderkerk als heel geschikte kerk
op dit moment
•O
 nderzoek de mogelijkheden voor het overdragen van de Oude Helenakerk en Elim in één
of andere beheersvorm zodanig dat mede
gebruik door de PGA in de toekomst gewaarborgd blijft
•Z
 oek een passende bestemming voor de
Oosterkerk.
Graag willen wij als kerkenraad u op de hoogte
brengen van de vorderingen en het voorgenomen
besluit aan u presenteren.
Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid om vragen
te stellen en uw mening hierover te geven.
Wij nodigen u van harte uit op 28 mei a.s. om
19.30 in de Zuiderkerk.
Met vriendelijke groet,
Gerard Helmink, voorzitter PG Aalten

Giften Aalten
Op het kerkelijk bureau ontvangen, € 5,00
voor de Kerk via Joke van Lochem.

Giften PBD
Ontvangen via Henriette Klein Entink € 10,00,
Elly te Brake € 20,00, Toos Winkelhorst € 6,00,
Riek Hoftijzer € 10,00, Annie Neerhof € 10,00,
Henny Lobeek € 10,00, Eva Tjoelker € 5,00,
Christien Kremer € 10,00, Riek Hoftijzer € 10,00,
Ineke Winkelhorst € 10,00, Co Soede € 50,00
en via Lies Kamink € 10,00.

Iedereen hartelijk bedankt voor
haar/zijn bijdrage!

Huwelijksdienst
Op vrijdag 17 mei a.s. willen

Frank Graven
&
Gerdienke van Eerden
gaan trouwen om 12.30 uur
in de Oude Helenakerk.
Voorganger is
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk.
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Schoolboeken
voor Oeganda

Gespreksgroep

voor mensen met
beginnende dementie

De diaconie van de Protestantse
Gemeente Aalten heeft hieraan
bijgedragen en wil u hierover nader
informeren:
In Soroti, in het noorden van Oeganda, zijn zes
middelbare scholen waar de klassen vaak overvol
zijn en er geen of nauwelijks schoolboeken
beschikbaar zijn. De leerlingen spreken nauwelijks Engels, dit terwijl schoollessen in het Engels
worden gegeven. Hierdoor behalen veel leerlingen hun examen niet en verlaten vroegtijdig de
school. Het doel van dit project is om de kwaliteit
van de schoollessen te verhogen zodat de leerprestaties van de leerlingen verbeteren en zij hun
examens en uiteindelijk hun middelbare school
diploma kunnen behalen.
Om dat te bereiken zal er een bibliotheek/
depot worden opgezet met lesboeken voor de
zes middel
bare scholen. Vanuit hier zullen lespakketten aan de scholen worden uitgeleend.
Lesboeken circuleren tussen de deelnemende
scholen en worden bewaard en vervoerd in stalen
kistjes. Twee fulltime medewerkers bij de bibliotheek zorgen voor de distributie van de boeken
en zorgen ervoor dat deze lang meegaan, door
erover te waken dat de boeken terugkomen na
het uitlenen.
Naast de opbergruimte is er een ruimte om
boeken ter plekke te bestuderen zodat de boeken
optimaal gebruikt worden en kinderen een plek
hebben waar ze geconcentreerd kunnen lezen en
leren.

Hiervoor zullen de volgende
activiteiten worden uitgevoerd:
• Opzetten samenwerkingsstructuur van zes
scholen d.m.v. een comité van schoolhoofden.
• Opzetten boekmanagementsysteem.
• Verbouwen twee klaslokalen naar vereiste
ruimtes (beschikbaar gesteld door een van de
scholen).
• Aanschaf benodigde meubels voor het depot
en de studeerruimte
• Selectie en aanschaf schoolboeken
(1e jaar: 2.945 stuks).
• Aanschaf 45 metalen kisten
• Selectie en training bibliothecaris en assistent
• Aanschaf instructieboeken en bijscholing
leraren.
Het project loopt volgens plan. De kosten van
sommige boeken zijn hoger dan gebudgetteerd,
maar door wat te schuiven met andere uitgaven
komt men er wel uit.

Eén keer in de veertien dagen komen er op de
donderdagmorgen in ’t Noorden mensen bij
elkaar om hun ervaringen met de ziekte dementie
te delen. Doordat ze ergens in dezelfde situatie
zijn terechtgekomen weten ze elkaar goed te
verstaan.
Naast het delen van ervaringen geven de deelnemers elkaar ook tips hoe om te gaan met
bepaalde situaties.
Op dit moment heeft onze groep vier deelnemers. Twee vijftigers, één zestiger en één die de
zeventig gepasseerd is. Ze zijn alle vier enthousiast over wat de groep hen brengt. Voor de één
is het vooral een oefenplek hoe dit of dat aan te
pakken, voor een ander is het een plek die rust
geeft en waar je even op verhaal kunt komen. Alle
deelnemers halen tijdens de morgen denk ik het
beste in zichzelf naar boven. Ons samenzijn helpt
elke deelnemer. denk ik, zijn of haar leven met
dementie zo goed mogelijk vol te houden.
Mocht u ook zelf iemand zijn met beginnende
dementie: weet u dan welkom in deze groep. Wie
weet helpt het ook u.

Wanneer en waar?

Iedere twee weken op donderdag van
10.30 – 12.00 uur, ’t Noorden,
Lichtenvoordsestraatweg 44, Aalten

Voor wie?

Mensen met beginnende dementie

Afscheid bij de Soos

We hebben op 9 april afscheid genomen van Itte
Smilda en Annie Roos. Itte is bijna 40 jaar vrijwilligster bij de soos geweest en Annie 16 jaar. Op
de soos wordt in groepjes gekaart en het spel

rummikub gespeeld. Itte en Annie hebben maandelijks de leden voorzien van een kopje koffie en
een drankje. Ook voor een praatje met de leden
hadden zij een luisterend oor. Ze hebben zich volledig met veel plezier ingezet en worden hiervoor
door de leden en leiding heel hartelijk bedankt.
De dames hebben op de afscheidsmiddag getrakteerd op heerlijke bitterballen.
Annie en Itte, een kopje koffie is er altijd op de
soosmiddag of misschien in de toekomst een
plaatsje aan de kaarttafel of de rummikub.
Nieuwe leden willen we heel graag verwelkomen.
De soos wordt op dinsdagmiddag van 13.30 uur
tot 17.00 uur gehouden in Elim. Voor informatie
en een praatje: de deur is open!

Na 25 jaar: ’t Romienenkoor stopt!
Na rijp beraad is op de laatste ledenvergadering van ons koor unaniem de
beslissing genomen om ‘t Romienenkoor op te heffen. Niet leuk, en met
pijn in het hart. De leeftijd speelt een
grote rol. We hebben nog 26 zingende
leden. We gaan ons nog één keer
laten horen.
Op 25 mei 2019 in ‘t Romienendal
geven we ons afscheidsconcert, samen
met De Vrolijke Noot, waarmee we al

vaker een muzikale avond hebben
verzorgd. U bent van harte welkom, in
het bijzonder onze oud-leden.
De avond begint om 19.00 uur
en duurt tot 20.30 uur.
Vrij entree, en na afloop is er koffie
en thee.
P.S.: We maken een doorstart met
iets anders. Dat hoort u die avond.
Het bestuur

Door wie?

Anneke Visser, welzijnswerker van Figulus
en Henri Knol, geestelijk verzorger van
Marga Klompé.

Kosten?

U betaalt voor uw koffie / thee.

Eerstkomende data:

16 mei, 30 mei niet, i.v.m. Hemelvaartsdag,
13 juni, 27 juni

Aanmelding:

Mocht u willen komen, neem dan eerst even
contact op met Henri Knol, tel. 06-5798 9349.
Mede namens Anneke,
Henri Knol
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Mei 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

3
4
5

Hooglied 1: 8-17
Hooglied 2: 1-7
Hooglied 2: 8-15

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

6
7
8
9

Hooglied 2:16- 3:5
Hooglied 3: 6-11
Hooglied 4: 1-11
Hooglied 4: 12- 5:1

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

10
11
12

Hooglied 5: 2-8
Hooglied 5: 9- 6:3
Psalm 148

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

13
14
15
16

Hooglied 6: 4-12
Hooglied 7:1-6
Hooglied 7:7- 8:4
Hooglied 8: 5-14

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

17
18
19

Psalm 64
Jakobus 1: 1-18
Jakobus 1: 19-27

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

20
21
22
23
24

Jakobus 2: 1-13
Jakobus 2: 14-26
Jakobus 3: 1-12
Jakobus 3: 13-18
Jakobus 4: 1-10

Beth San, Aalten

Beth San
Zaterdag 4 mei
19.00 uur: ds. De Jong
Zaterdag 11 mei
19.00 uur: ds. Yntema
Zaterdag 18 mei
19.00 uur: ds. Rotte

Stegemanhof
Zaterdag 4 mei
19.00 uur: dhr. Fles, Broodmaaltijd
Zaterdag 11 mei
19.00 uur: dhr. Lievers
Zaterdag 18 mei
19.00 uur: dhr. Maarsingh

Doopdiensten

Bloemengroet

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

Kindernevendienst (4-12 jaar)
Elke zondagochtend zowel
in Aalten als in Bredevoort.
In de jeugdraad van Aalten is besloten dat,
wanneer er een kinderdienst is, er geen
kindernevendienst in de andere kerk is.

Zondag 5 mei 2019

09.30 uur 	ds. A.G. Endeveld,
koffiedrinken na de kerkdienst
collecte:		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		
Liesbeth Mateman
en Marieke Navis

Zondag 12 mei 2019

09.30 uur
ds. A.G. Endeveld, doopdienst
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Annet Ligterink

Zondag 19 mei 2019

09.30 uur
dhr. H. de Vries
collecte:		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst: Niels ter Haar

Bij de diensten Aalten

Geen dienst van vieren
en gedenken op 5 mei

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.

Kinderen

St. Joriskerk op de Markt

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
-

dhr. J. Veldboom, Slaadijk 3
mevr. Tolkamp, Smitskamp 58
fam. Westrum, Grote Maote 41
fam. Wikkerink, Haartsestraat 80

Cantatedienst:
‘Jesu meine Freude’
De morgendienst op 19 mei in de Oude
Helenakerk zal een cantatedienst zijn. Voorganger is ds. Aja Yntema. De dienst begint
om 9.30 uur. De cantate ‘Jesu meine Freude’
werd gecomponeerd door Dietrich Buxtehude
(1637-1707) Hij was een voorloper en tijd
genoot van Johann Sebastian Bach. De cantate zal worden uitgevoerd door de Cantorij
Aalten onder leiding van Harry van Wijk met
begeleiding van het Forster Kwartet.

Vanwege het concert ter gelegenheid van Bevrijdingsdag op 5 mei door het Aaltens en Schevenings mannenkoor om 15.30 uur in de Oude
Helenkerk heeft het Beraad van Kerken besloten
om dit jaar geen dienst van Vieren en Gedenken
te organiseren. Volgend jaar zal deze dienst er wel
weer zijn.
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 5 mei 2019

Zondag 5 mei 2019

Zondag 5 mei 2019

Zondag 12 mei 2019

Zondag 12 mei 2019

Zondag 19 mei 2019

Zondag 19 mei 2019

09.30 uur:
ds. H. J. Zeldenrijk
collecte: 		
Kerk in Actie, Noodhulp
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de andere twee kerken

15.30 uur:	Bevrijdingsconcert ACM
en het Christelijk Schevenings
Mannenkoor

Zondag 12 mei 2019

Dienst in de andere twee kerken

Zondag 19 mei 2019

09.30 uur: 	ds. A.J. Yntema,
cantatedienst m.m.v. Cantorij
Aalten en Forster Kwartet.
Cantate: Jesu, meine Freude
van Dietrich Buxtehude
collecte: 		
Diaconie PBD
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:
ds. W. Onderwaater
collecte: 		
Kerk in Actie, Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oude Helenakerk

LeF-dienst: Delen = Vermenigvuldigen
Regenboogdiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN

Thema:

Delen =vermenigvuldigen

Wanneer:

Zondag 5 mei - 10.00 uur

Waar:

Zuiderkerk - Aalten

vanaf 9.30 uur koffie

Deze dienst wordt verzorgd door

Leonie & Henk

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

Levendig en Flexibel

Op zondag 5 mei zullen Leonie van den Berg en
Henk Lip uit Emmeloord de ochtenddienst verzorgen. We zullen stilstaan bij het thema: ‘Als je
anderen te drinken geeft, zul je zelf geen dorst
hebben’. Iedereen heeft iets om te delen met de
ander: talent, kennis, spullen of bijvoorbeeld aandacht. We zijn op zoveel verschillende manieren
zo rijk, maar wat doen we met de verantwoordelijkheid die God ons daarmee ook gaf? Leonie
zal hierover spreken en samen met Henk zal zij
de samenzang begeleiden en een aantal luisterliederen laten horen. Daarnaast zijn ze ambassa
deurs van World Vision, een ontwikkelings
organisatie die wil delen met kinderen in grote
armoede, zodat ook zij tot bloei kunnen komen.
Hiervoor zal in de dienst aandacht zijn. Wilt u
alvast meer weten, kijk dan op www.leonie.nu.
Het wordt een frisse dienst voor jong en oud, met
veel muziek. U / jij bent van harte welkom!

10.00 uur: 	ds. F. de Jong, LeF-dienst,
in woord en muziek verzorgd
door Leonie van den Berg en
Henk Lip uit Emmeloord
Koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		World Vision / Kerk in Actie,
Noodhulp
uitgangscollecte: Jeugdwerk

10.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk, Heilig Avondmaal, tevens kinderdienst,
m.m.v. Young Company
Koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Kerk in Actie, Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oude Helenakerk

Kinderdienst

Mag ik aan tafel?
Op zondag 12 mei is er om 10.00 uur weer een
kinderdienst.
Deze keer zal ds. Hendrik Jan Zeldenrijk samen
met Young Company en de kinderdienstcommissie de dienst invulling geven.
Het thema is: ‘Mag ik aan tafel?’ In deze dienst
zullen we luisteren naar een verhaal over iemand
die aan tafel mag gaan maar die daar niet op
gerekend heeft.
Iedereen kent het wel…. gezellig samen aan
tafel gaan. In veel gezinnen is dat soms lastig om
samen aan tafel te gaan. Iedereen is druk met
school, werk, sporten of een baantje. Maar ook
wanneer iedereen is ‘uitgevlogen’ kan het lastig
zijn om met de hele familie aan tafel te gaan.
Maar wat nou als je wel aan tafel mag maar je
hebt nog geen zin omdat je nog lekker bezig bent
met iets anders? Of je bent verbaasd dat je uitgenodigd wordt om aan tafel te komen? In deze
kinderdienst gaan we ook samen ‘aan tafel’. We
vieren met jong en oud het Avondmaal. Mogen
we op jullie komst rekenen? Vanaf 9.30 uur staat
de koffie en de ranja klaar.

Zie ook de poster op Andersumme

KINDERDIENST

12 MEI 2019
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

4 mei	mevr. A. Reiling-Heidelberg
Eligiusstraat 32, 7121 ED
4 mei	mevr. H.W. Bussink-Heideman
Stationsstraat 1, 7122 AR
4 mei	dhr. J.W. Elburg
Grevinkweg 14, 7122 NE
6 mei	mevr. H. Jentink-te Paske
Manschotplein 27, 7121 BL
7 mei	mevr. J. Bouwmeester-Groote Haar
Lichtenvoordsestraatweg 26, 7121 AC
7 mei	dhr. G.J. Lensink
Saksenstraat 1/A, 7122 CK
8 mei	mevr. J.G. Odolphi-Lettink
Saturnus 21, 7122 XP
8 mei	dhr. G. Klein Wolterink
Prunusstraat 8, 7121 AS
8 mei	mevr. E. Rutgers-Lammers
Geurdenstraat 40, 7122 CG
9 mei	mevr. W. Nijman-Lensink
Ambthuiswal 2/03, 7126 BC Bredevoort
9 mei	mevr. H.G.Th. Prins-Janssen
Keizersweg 105, 7121 GP
11 mei	mevr. B. Lammers-Veldhuis
Geurdenstraat 8, 7122 CG
12 mei	mevr. J.W. Heideman-Hoftiezer
Geurdenstraat 47, 7122 CG
12 mei	mevr. W.C. Wevers-Klijn Hesselink
Varsseveldsestraatweg 25/1, 7122 CA
12 mei	mevr. B.H. Houwers-Hartemink
Tubantenstraat 54, 7122 CS
12 mei	dhr. H. Ebbers
Goudenregenplein 8, 7121 AR
12 mei	mevr. A.J. Wevers-Lensink
Varsseveldsestraatweg 29/G, 7122 CA
12 mei	dhr. Th. Bannink
Ormelstraat 15/A, 7121 DB
13 mei	dhr. M.J. van Dommele
Halteweg 19, 7122 MC
15 mei	mevr. D. Wamelink-Ruessink
Meidoornstraat 12, 7121 AV
15 mei	mevr. G.W. Posthuma-Kossink
Varsseveldsestraatweg 13/C, 7122 CA
17 mei	mevr. H.W. Aalbers-Schoppers
Varsseveldsestraatweg 9/F, 7122 CA
17 mei	dhr. H. Jansen
Halteweg 16, 7122 MB
17 mei	dhr. B.H. ter Maat
Stationsstraat 29, 7122 AS
18 mei	mevr. G.F. Freeman-van Voorst
Schorpioen 33, 7122 XL
18 mei	mevr. H.J. te Lindert-te Lindert
Boomkampstraat 7, 7121 EP
19 mei	dhr. J.B. Wassink
Geurdenstraat 80, 7122 CG
19 mei	mevr. H.G. Eeltink-Fukkink
Geurdenstraat 79, 7122 CG
20 mei	dhr. W.A. Maarsingh
Polstraat 6/A, 7121 DH

21 mei	dhr. F. Jentink
Nijhofsweg 10, 7122 PZ
22 mei	mevr. J. Jentink-Kleinhesselink
Haartseweg 13/C, 7121 LA
23 mei	dhr. H. te Ronde
Koeweide 52, 7121 EK
23 mei	mevr. J.A. Stemerdink-Arentzen
Varsseveldsestraatweg 29/E, 7122 CA
24 mei	mevr. K.J. Hillen-Vreman
Prinsenstraat 1/D, 7121 AE
24 mei	mevr. W.A. van den Berg-Tolk
Manschotplein 5, 7121 BL
24 mei	dhr. H.J. Ruessink
Uranus 14, 7122 XX
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

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

Vooraankondiging wijkdag
De voorbereidingsgroep is al druk doende om
een mooie wijkdag voor de wijken Barlo en Dale
voor te bereiden. Misschien is het een idee om
de datum 23 juni alvast in uw agenda te zetten?
Nadere informatie volgt t.z.t.

Voorjaarsmiddag 70+
Op 13 mei wordt er in Elim een voorjaarsmiddag
gehouden voor de 70-plussers van de wijk Barlo.
Aanvang 14.30 uur. Mevr. Deunk zal dan vertellen
over haar wandeltocht naar Santiago de Compostella. U ontvangt hiervoor een persoonlijke
uitnodiging.

Zieken
Mevr. Veldboom, Zilverbekendijk 1, is opgenomen
geweest in het ziekenhuis. We wensen haar heel
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

ds. Wilma
Onderwaater

Overleden

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

Voorjaarsmiddag
Op vrijdag 10 mei wordt de jaarlijkse voorjaarsmiddag voor wijkdeel Dale gehouden.
Dhr. Theo Bussink zal ons meenemen op de Gängekesroute door Aalten. We hoeven de route niet
zelf te lopen, maar volgen de route op beeldscherm. Ook is er volop gelegenheid elkaar te
ontmoeten.
Vanaf 14.30 uur staat de koffie/thee klaar en
om 15.00 uur beginnen we met het programma.
De voorjaarsmiddag wordt dit keer gehouden in
Elim. U heeft inmiddels een persoonlijke uitnodiging gehad van uw bezoekmedewerker. Het
belooft een gezellige en informatieve middag te
worden.
U bent van harte welkom.

Overleden
Op 20 april is Jannie Ottens (Jantje Willemina
Hendrika) overleden. Jannie is 75 jaar geworden
en woonde aan de Polstraat 4G. Op vrijdag 26
april was de begrafenis en hebben we afscheid
genomen van Jannie.
Haar familie wensen we veel kracht toe in deze
verdrietige tijd. En ook de medebewoners en het
personeel van Schillerweijde wensen we sterkte
nu zij opnieuw iemand uit hun midden moeten
missen.
Met een hartelijke groet,
Wilma Onderwaater

Op 14 april overleed dhr. Wim Elferink. Elders in
dit KerkVenster is zijn in memoriam te lezen. De
Tweede Wereldoorlog en de uitzending naar Indië
tekenden zijn leven. Met alles wat hij aan onrecht
gezien had, werd rechtvaardigheid een belangrijke waarde voor hem. Hij hield het vol door
omhoog te kijken en te weten dat het oog van
God op hem rustte, dat Hij hem een hand boven
het hoofd hield. Daarom lazen we op 23 yapril,
tijdens zijn afscheidsdienst onder meer uit Psalm
32:7-8 ‘Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de
nood en omringt mij met gejuich van bevrijding.
‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.’
We wensen Wims kinderen en kleinkinderen troost
en liefde toe om dit verlies te kunnen dragen.

Felicitatie
Ook vanuit de wijk Barlo willen we Mandy en
Silke Reiring, en Henrie van Eerden feliciteren en
van harte welkom heten als belijdend lid in onze
gemeente!
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld
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Wijk Lintelo
Scriba: Jorieke van Lochem-Navis,
Hogestraat 63, tel. 0543-537296,
joriekevanlochem@hotmail.com

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Jan
van Schijndel, Kruisdijk 21c, tel. 0543 539811.
Bijzonderheden die vermeld moeten worden,
graag uiterlijk op de woensdag vóór de week dat
KerkVenster uitkomt, doorgeven aan de scriba.

Geboren
Maarten & Marleen Sikking-van Lochem, Kruisdijk 19b zijn blij met de geboorte van hun derde
wonder. Op 15 april is Boaz geboren. Evy en
Madée hebben nu een lief broertje. Maarten,
Marleen, Evy en Madée van harte gefeliciteerd!

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

Wijk Haart-Heurne
Scriba: Jan Veldboom, Slaadijk 3,
tel. 0543-473306, janveldboom3@gmail.com

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

Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

Zieken

Verhuisd

ds. Wytze Andela
ds. Marieke
Andela-Hofstede

Daan Meijer is vanuit Pronsweide verhuisd naar
Geurdenstraat 23.
Hartelijke groeten,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Lijsterbeslaan 15
tel. 0543-478797

In de Maartenskliniek in Nijmegen is opgenomen
Femke Westerveld, Kruisdijk 4A.

andelhof1@gmail.com

Netty Hengeveld

andelhof2@gmail.com

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

Overleden

Zieken
Mevr. Aalbers-Schoppers, Varsseveldsestraatweg
9 f is opgenomen in het SKB. We hopen dat zij
goed mag herstellen.
Mevr. Hoftijzer-Colenbrander, Richterinkstraat 1,
is na een ziekenhuisopname opgenomen op de
revalidatieafdeling van Pronsweide. Wij wensen
haar een voorspoedig herstel toe.

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

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

Wijkdag

Meivakantie

Momenteel liggen er bij ons weten geen mensen
in het ziekenhuis.

Tot en met 13 mei zijn wij nog met vakantie.
Indien nodig kunt contact opnemen met ds.
Wilma Onderwaater.

In al de jaren dat we in Aalten wonen hebben
we gemerkt dat de mensen hier wel van humor
houden. Gemoedelijke humor. Neede ligt nog net
in de Achterhoek en ook daar verloopt de communicatie vaak met een lach. Een paar weken
geleden hadden we een wijkavond in Markvelde
(bij Neede). Aan het einde werden we bedankt
en kregen we een bos bloemen met de woorden:
‘Wi-j willen de dominee bedanken veur het ovverwark wat hi-j gedaon hef’. We keken beiden op
van dit leuke compliment, totdat we hoorden wat
erachter zat, toen er in onvervalst plat aan werd
toegevoegd:

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

Tijdelijk opgenomen in de Vredensehof in Winterswijk: dhr. H. Wisselink, Slaadreef 11.
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.

Zieken

Ook vanuit de wijk Lintelo willen we Jeroen Houwers feliciteren en van harte welkom heten als
belijdend lid in onze gemeente!

Wijk IJzerlo

Zieken

Ik vermeld alvast dat wij onze wijkdag willen
houden op zondag 23 juni. Dit keer houden wij
het niet op de Ringkampsbulten maar bij de
Heurnse Tref. Het programma begint ook een half
uur eerder dan anders. De kerkdienst begint nu
om 9.30 uur.

Dominee en ovverwark?

Netty Hengeveld

Inzegening van hun huwelijk hebben aangevraagd: Frank Graven en Gerdienke van Eerden,
de Hare 90, op vrijdag 17 mei om 12.30 uur in
de Oude Helenakerk. Wij willen hen hiermee van
harte feliciteren en wensen hen samen voor de
toekomst heel veel geluk toe en bovenal Gods
zegen!

Op zaterdag 6 april overleed toch nog onverwacht
mevr. Grada Douma-Perebolte, Huygensstraat
4. Zij werd 78 jaar oud. We leven mee met haar
man, kinderen en kleinkinderen. Een in memoriam staat elders in dit blad.

Felicitatie

Een groet in verbondenheid van

Huwelijk

‘As dominee wark ie maor één uur in de wekke
en daornao gaot ze met zes man de karke deur
om oew salaris op te haaln’.
We hebben geantwoord: ‘Als deze avond overwerk is, doen we het graag!’
Dat geldt ook voor ons werk hier in wijk IJzerlo.
We hopen van harte dat ds. Faber verder herstellen zal. Tot die tijd zullen wij opgewekt enkele
taken blijven oppakken.
We wensen u een mooie meimaand toe!
Met een hartelijke groet,
Wytze Andela en Marieke Andela-Hofstede

Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

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

Islam vraag & antwoord
Woensdag 8 mei
20.00 uur Zuiderkerk
Zie poster pagina 13
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In memoriam
Jan Dirk de Ruijter
~Jan~

Grada Hermina
Alice Isabella
Douma-Perebolte
~Grada~

Gerrit Willem
Elferink
~Wim~

geboren
21 juni 1929
overleden
5 april 2019

geboren
21 december 1940
overleden
6 april 2019

geboren
7 juli 1926
overleden
14 april 2019

Jan de Ruijter heeft in zijn leven veel goede ideeën
gehad, vaak over het opwaarderen van het culturele leven in Bredevoort, zijn stadje, bijvoorbeeld
de oude ambachtenmarkt. Als hij zijn ideeën
tot uitvoering wilde brengen, dan had hij daar
anderen voor nodig. Als die bezwaren hadden,
dan had hij daar niet veel geduld mee. Ze wisten
niet dat hij al die bezwaren in zijn hoofd al weerlegd had. Bleven mensen afkerig van zijn plannen,
dan zocht hij andere medestanders. Die houding
veroorzaakte soms conflicten. Hij was een pionier
en net zoals alle pioniers had hij het karakter van
een doorzetter. Het was geweldig dat hij voor al
het verzette werk op de valreep een lintje heeft
gekregen. Wat was hij er trots op! Bij zijn afscheid
speelden we het lied ‘Ik heb een steen verlegd in
een rivier op aarde.’ Hij heeft veel stenen verlegd
en ook omgedraaid. Vroeger lagen de grafstenen
op de vloer van de St. Joriskerk andersom. Dat was
gebeurd in de napoleontische tijd. Jan wilde ze in
oude glorie herstellen. In de kerkenraad vond men
het maar een gewaagd plan, maar hij mocht gaan
uitzoeken hoeveel het zou gaan kosten. Toen hij
terugrapporteerde, had hij niet alleen de kosten
beraamd, maar ook sponsoren gevonden, die het
zouden betalen.
Jan werd geboren op de Ambthuiswal. Daar
groeide hij op. In zijn gezin werd besloten dat hij
niet verder kon leren, wellicht omdat de familie de
extra inkomsten goed kon gebruiken. Later heeft
hij zichzelf opgeleid met avondcursussen. Aan
zijn vrouw was hij zeer toegewijd. Samen hebben
ze zich door alle tegenslagen van het leven heen
gevochten. Meer dan twintig jaar voor haar overlijden bleek dat zijn vrouw gedialyseerd moest
worden. Wat dat betekende voor hààr leven, had
ook gevolg voor het zijne. Op zulke momenten
legde hij zich neer bij de feiten. Na haar overlijden werd hij steeds vergeetachtiger. In zijn oude
huis kon hij niet meer blijven wonen. Het was niet
altijd gemakkelijk voor hem om een stap terug te
moeten doen. In Winterswijk was hij goed op zijn
plek. Zonder ziek te zijn geweest is hij overleden.
Een doorzetter, die zijn geloof en liefde liet blijken
in de dingen die hij deed. Bij zijn afscheid hebben
we het opstandingsevangelie gelezen, omdat het
bijna Pasen was en ook omdat Pasen erover gaat
dat mensen aangeraakt worden door een kracht
die hen de moed geeft om verder te gaan. Om door
te gaan en door te zetten wat Jezus was begonnen.
Het stopt niet met het kruis. Er is ook een steen
opzij gerold, een nieuwe wereld gaat open. Het
verhaal gaat verder en komt in Bredevoort terecht.
Daar wordt rond 1300 een kerk gebouwd, geïnspireerd op dat opstandingsverhaal. Jan was als
St. Joriskerkganger zo deel van datzelfde opstandingsverhaal. We wensen zijn dochters en hun echtgenoten, kleinkinderen en verdere familie en allen
die hem zullen missen, veel troost toe.
Ada Endeveld

Grada werd geboren in het gezin Perebolte aan de
Legtersdijk. Ze was de derde van vier kinderen. Ze
heeft een warme, geborgen jeugd gehad en het
contact met haar familie is altijd hecht gebleven.
Op een goede dag ontmoette ze Durk Douma. Ze
kregen elkaar lief en trouwden op 8 juni 1962. Ze
gingen wonen aan de Hogestraat, vlak naast de
Westerkerk. Zoon Sieds en dochter Josien werden
daar geboren. Later verhuisde het jonge gezin
naar de Huygensstraat. Durk had als timmerman
goed werk en Grada was een zorgzame moeder.
Samen wilden ze hun kinderen een harmonieuze
en gelukkige jeugd geven. Verdriet kwam in hun
leven toen in 1971 hun dochtertje Karin levenloos
werd geboren. Zij bleef altijd een plek houden
in de gedachten van haar ouders en haar grafje
werd door Grada toegewijd verzorgd, zolang ze
het kon.
Vele jaren later werden twee kleindochters
geboren, Linde en Meike. Grada en Durk waren
lieve, trotse grootouders, die hun kleinkinderen
veel goeds hebben meegegeven.

Wim is geboren aan de Bokkelderweg in Aalten
als Gerrit Willem Elferink. Hij was de zevende telg
in een gezin van negen. Uit een eerder huwelijk
van zijn vader was er ook nog een halfbroer.
Wim ging naar de Ds. Stegemanschool in Aalten.
Vervolgens ging hij als loonwerker aan het werk.
Daarnaast deed hij, samen met zijn vader, de
aanleg en het onderhoud van verschillende
tuinen.
Na de oorlog moest Wim als dienstplichtig militair naar Indonesië. Dit is een periode in zijn leven
geweest waarmee hij het moeilijk heeft gehad,
zo moeilijk dat hij er niet over kon praten. Pas
op hoge leeftijd heeft hij ons toevertrouwd dat
hij last had van nachtmerries over de gebeurtenissen daar. Daarvoor had hij in 1947 al kennis
gemaakt met Gerda. Hij was met zijn vader bij
Krijgers-Jansen in Aalten (waar Gerda in de huishouding werkte). In de pauze dronken ze samen
een kopje thee. Daar bleef het op dat moment
bij. In Indonesië vond hij het adres van Gerda in
een Kerkbode. Hij besloot de pen op te pakken en
schreef haar een brief. Zo ontstond een levendige
correspondentie.
Na zijn terugkeer kregen Wim en Gerda vaste verkering en op 24 september 1954 zijn ze getrouwd.
In 1956 werden Gerard en Bennie geboren en in
1961 was het gezin compleet met de geboorte
van Rita. Er werden vele uitstapje ondernomen
waar iedereen van genoot. De kinderen werden
groter en vlogen uit. Er werden vier kleinkinderen
geboren op wie Wim en Gerda erg trots waren.
Ook de honden van Gerard en Dia vonden zij
prachtig.
Gerda overleed in 2012. Wim was daar erg verdrietig over, maar pakte het leven weer op. Hij
ging zelf koken en deed (met enige hulp) de huishouding. Na een aantal valpartijen en opnames
was zelfstandig wonen geen optie meer. In maart
2018 is Wim verhuisd naar de Stegemanhof.
Geen activiteit werd overgeslagen. In augustus
van dat jaar belandde Wim weer in het ziekenhuis, het ging slecht met hem. Maar na het wijzigen van de medicatie knapte hij zienderogen
op. Hij heeft sindsdien nog een geweldige tijd
beleefd. Dagelijks was hij te vinden op het terras
of in het restaurant van de Stegemanhof.
Op 14 april 2019 heeft Wim ‘s ochtends de zorg
gebeld. Hij voelde zich niet goed. In het ziekenhuis is hij diezelfde avond rustig overleden.

Grada was altijd gezond, maar de laatste jaren
raakte ze steeds meer vermoeid. Zes maanden
geleden kreeg ze de diagnose longfibrose. Ze
moest veel inleveren en had permanent extra
zuurstof nodig. Toch wilde ze de regie over haar
leven behouden. Ze zag uit naar de bruiloft van
Josien en Sander op vrijdag 5 april, waarbij ze
zo heel graag aanwezig wilde zijn. Het leek bijna
onmogelijk, maar dankzij de vrijwilligers van de
wensambulance en haar eigen dappere vasthoudendheid is het tóch gelukt. Het was een prachtige dag met een gouden randje.
De volgende ochtend is Grada plotseling overleden. Een grote schok. Toch is er ook dankbaarheid, omdat verder lijden haar bespaard is
gebleven.
Grada had aanwijzingen achtergelaten voor haar
laatste afscheid. Het moest gaan over Jezus, want
bij Hem voelde zij zich veilig. Uit de Bijbel lazen
we onder meer Matteüs 11 vers 28: ’Kom tot Mij,
jij die vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust
geven’. We zongen liederen die Grada had uitgekozen. Goede woorden werden gesproken door
haar beide kleindochters en door Josien.
Zo namen we samen afscheid van Grada DoumaPerebolte, in het vertrouwen dat zij geborgen is in
Gods eeuwige liefde. Zijn troost en licht wensen
we toe aan allen die haar zullen missen, in het
bijzonder aan haar man Durk, haar kinderen en
kleinkinderen.
ds. Marieke Andela-Hofstede

Kinderen en kleinkinderen

Date van der Zaag overleden
Als redactie kregen we
het verdrietige bericht
dat Date van der Zaag
op 27 maart is overleden, in de leeftijd van
84 jaar. In het vorige
nummer van KerkVenster stond een in
memoriam. Date heeft
als eindredacteur zich
jarenlang ingezet voor ons blad.
Met humor en nauwgezetheid heeft hij telkens
zijn bijdrage geleverd. In 2008 nam hij afscheid
als lid van onze redactie. We zijn hem dankbaar
voor het vele en goede werk dat hij heeft gedaan.
Bijgaande foto van Date is genomen bij zijn
afscheid van KerkVenster (2008).

Benny Lammers overleden
Benny Lammers was
één van de ‘Brainstormers’ die KerkVenster in
2001 hebben opgericht.
Benny was indertijd
in de groep gevraagd
in zijn kwaliteit als
vormgever.
Hij was er trots op dat
hij aan de wieg mocht staan van het eerste full
color kerkblad van Nederland. Het zogenaamde
Presentatienummer en ook de eerste uitgaven
heeft hij ontworpen.
We zullen Benny herinneren als een rustige persoonlijkheid die met een paar woorden kon aangeven hoe de vormgeving van een modern kerkblad er uit moest zien.
Dit plotselinge verlies was dan ook een grote
schok voor zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen en verdere familie maar ook voor zovelen
in Aalten die gebruik maakten van Benny’s kwali
teiten als grafisch ontwerper, als (mede)organisator van talloze activiteiten en vooral ook als een
mens met een groot sociaal hart.

De Islam

Gegeven gaven
Heer dank U voor de gaven
die U aan mensen geeft,
help ons om te ontdekken
wat in de ander leeft;
dat aan het licht mag komen
wat U voor ons ontvouwt,
geef dat we in elkander zien
wat U ons toevertrouwt.
Geef ons vrijmoedigheid
Uw gaven te gebruiken,
dat wij elkaar bemoedigen
Uw deel te doen ontluiken.
Coby Poelman-Duisterwinkel
Bron: www.gedichtensite.nl

Wat is nu feit en wat is fictie? De Krux heeft Enis
Odaci uitgenodigd als spreker die ons vanuit zijn
eigen achtergrond meer kon leren. Hij is publicist en spreker op diverse gebieden, zoals media
en vele thema’s over de islam. Enis helpt u antwoorden te vinden op uw inhoudelijke vragen
over de islam, maar bespreekt ook uw zorgen
en bedenkingen. Dit doet hij niet door een uitgebreide lezing te houden, maar met jullie in
gesprek te gaan.
Een tijdje geleden zat het kernteam van KruX zich
te buigen over activiteiten voor de komende tijd.
Net diezelfde dag hoorden we over een prominent lid van een islam-kritische partij, die moslim
geworden was. Dit werd hij omdat hij ‘onderzoek’ had gedaan. Toen wij daar met elkaar over
spraken zagen we dat we zelf toch ook allerlei
vragen hadden. Ten eerste vroegen we ons af hoe
we vanuit de bijbel kunnen kijken we naar mensen
uit andere religies? Over die vraag hebben we het
gehad bij een breinbrekers-avond. En wat is nu
beter dan iemand uit te nodigen die uit zijn eigen
achtergrond over de islam kan vertellen?
De avond is op 8 mei. Inloop vanaf 19:30 uur.

ISLAM

VRAAG &
ANTWOORD.
Enis Odaci

publicist • spreker • islamdeskundige

Bestuur KerkVenster
Duizelen al die berichten over islam en de multiculturele
samenleving u ook? Wat is nu feit en wat is fictie?
Enis Odaci is publicist en spreker op het gebied van
diversiteit, media en vele thema’s over de islam.
Hij gaat met u in gesprek om antwoorden te vinden
op uw professionele vragen, maar bespreekt
ook uw zorgen en bedenkingen.

Failliete drukkerij Senefelder
krijgt doorstart
De drukker van KerkVenster, Senefelder in Doetinchem, was failliet verklaard. Senefelder was namelijk een onderdeel van Roto Smeets uit Weert.
Er bereikten ons vragen hoe het nu verder zou
gaan met KerkVenster? We kregen op vrijdag
26 april j.l. echter bericht dat Senefelder een doorstart kan maken aangezien er een investeerder is
gevonden, waarbij Senefelder zelfstandig verder
kan gaan.
Het drukken van KerkVenster is dus gewaarborgd,
hoewel er een noodplan klaar lag. Dat gaat dus
weer de kast in. Hopelijk voor heel lang.
Bestuur en redactie KerkVenster

Woensdag

8 mei

Zuiderkerk
20:00 uur

13

14

Geleuf ’t noo maor!

Oecumenisch Aovendmaol
Een jaor of vieftien, twinteg gelaene wazzen d’r
twee oecumenische diensten op ’t Smees, in de
weide van Kemink. De eerste kere was dat in een
hele grote tente, de tweede kere, een jaor of wat
later, gewoon buutn in de open lucht, de brandweer was namelek neet zo bli-j met zovölle volk
in een grote, dichte tente. Ik wet nog dat het
de tweede kere buutn in de veurjaorszonne al
ommundeg warm was, en dat ik bli-j wazze ton
wi-j bekertjes water konden halen bi-j een taofel,
waor Herman Onnink achter stond.
Maor dit verhaaltjen geet ovver de eerste kere,
in de tente. Het was oecumenisch, dus wi-j as
gereformeerden zatten samen met twee soorten
andersdenkenden, de hervormden en de roomsen
dus, in éne hele grote tente. De dienst wordn eleid
deur ne gereformeerden, ne hervormden en een
roomsen domneer. De andere domneers waren d’r
ok, dee deden wat hand- en spandiensten.
O jao, effen tussendeur: vrogger as kind kek ik
wal ‘s in de Aalten Vooruit welken domneer d’r
praeken in de Oosterkerke. Dan kiek i-j vanzelf ook
bi-j de hervormden en de roomsen. Wi-j hadden
vief domneers, en de hervormden haddn d’r maor
dree. En de roomsen haddn maor één domneer,
den praeken elken zondag, jaor in, jaor uut, en hee

Als oud-Aaltenaar lees ik via mijn schoonzuster
Giny Siebelink-Meurs (Bredevoort) altijd het
schitterende kerkblad KerkVenster. Meestal een

had nooit vakantie. Den domneer heetten H. Mis,
tut op de dag van vandage.
Terug naor dee tente. D’r was ok gezamenlek
Aovendmaol. Met het brood ging het allemaole
prima. Ton kwam de wien. Halverwaege het rond
laoten gaon van de beker zag ik wat bezörgde
blikken bi-j de leidinggevvende geestelijken. Wat
zol d’r an de hand waen? Was het de raegen
buutn? Kwam d’r onweer? Was de kurkentrekker
kwiet? Domneer Yntema fluustern heel discreet
iets in het oor van, ik dacht, Faber. Den fronsen
bezörgd ziene wenkbrauwen, dacht effen nao, en
antwoordden Yntema met een heel klein instemmend knikjen. Toen nam Yntema het woord en zei:
‘Beste mensen, we zien dat, nu we halverwege zijn,
dat al veel meer dan de helft van de wijn op is.
Dus wie nog aan de beurt komt, neem alsjeblieft
een heel klein mini-slokje. Dat is net zo effectief
als een grote slok want het gaat om de symboliek,
niet om de grootte van de slok. Tsja het is jammer
maar er is niet meer, we zijn al met de laatste twee
flessen bezig. We hebben ook geen water bij de
hand, anders.. eehh... was er misschien nog wat
… eeh … te regelen zoals vroeger in Kana. Maar
goed, dat water is er niet, dus we doen het met
wat we hebben. Kleine slokjes dus alstublieft!’
D’r klonk wat gemummel en geroezemoes in
de tente, een enkeling dörfden zachtjes te grin-

niken. Maor het hef zich allemaole ered dacht ik.
Wi-j wazzen al an de beurte ewest, dus wi-j zatten
sowieso wal good.
Nao de dienst was d’r nog een köpken koffie,
thee of ranja met cake en daornao kon iederene
weer op huus an. Wi-j lepen naor onze fietsen en
ton kwam d’r een echtpaar naost ons lopen. Den
man was een échte mannenbroeder uut een goed
nust. Geboren en getogen in Balle. Een echte
Trouw-laezer, wie as eerste de column van A.J. Klei
ging laezen (althans dat stel ik mi-j zo veur). Hee
kennen mi-j ok een betjen, want hee neumen mi-j
bi-j de achtername. Nae, ik gao hier neet zeggen
wie het was, maor ziene veurname was Jan, dat wil
ik dan nog wal kwiet. Jan kwam naost mi-j lopen
en zei: ‘Zeg Te Paske, heb i-j good eheurd wat dee
Yntema eigelek zei? Dat ‘r gin water bi-j hand
was? Wat ne onzin! D’r is water zát! Wi-j hadden
zó een emmer of een melkbusse water können
halen bi-j Kemink. Zal ik ow es zeggen wat d’r écht
an de hand was? Zee dörfden het risico neet te
nemmen!’
(schriever bi-j redactie bekend)

aantal weken later, maar niet minder interessant.
Onlangs las ik een uitgave van 17 augustus 2018
en zag daar bij het kopje ‘Kiek de kerk’ een mooi
verhaal met
foto’s van
het kerkje in
Den Hoorn
op Texel.
Aangezien
ik vaak met
mijn vrouw op
Texel ben met
de caravan
om daar heerlijk vogels te
fotograferen,
komen we ook
regelmatig in
Den Hoorn.

Bij een bezoek aan het kerkje hebben we ook de
binnenkant bekeken. Ik wist van verhalen van
mijn moeder dat ds. J.W. van Petegem, die van
1940 tot 1946 in Aalten predikant is geweest van
de Herv. kerk, in zijn beginjaren (van 1931 tot
1934) dominee is geweest in Den Hoorn op Texel.
En inderdaad vonden we een foto aan de wand
in de consistorie van deze kerk.
Ds. J.W. van Petegem heeft mijn ouders (Willem
en Harda Hoitink-Fles) op 17 maart 1944
getrouwd in Aalten.
Ook is hij, samen met zijn vrouw, op het kerkhof
van het kerkje in Den Hoorn begraven en heb ik
nog een paar foto’s van zijn graf gemaakt.
Ik dacht dat dit een aardige aanvulling is op het
mooie verhaal in ‘Kiek de kerk’.
Tekst en foto’s:
Harm Hoitink, Zelhem
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Verenigingen

COLOFON

’t Praothuusken

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.

Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
‘I-j könt ‘t geleuven of neet’ maar woensdagmiddag 8 mei komt Johan Hoftijzer bij ’t Praot
huusken. Hij komt voorlezen uit zijn eigen boeken.
Woensdag 15 mei staan weer de spelletjes uit de
kast op de tafels. We maken er een gezellige spelletjesmiddag van, met thee, koffie en iets lekkers
voor bij de koffie. Denkt u: dat lijkt mij ook gezellig,
kom gerust een keer kijken! Graag tot ziens.
Voor vervoer kunt u Dien Scholten bellen,
tel. 0543-476042
Namens de werkgroep
Jolanda Wevers tel. 0543 – 472776

‘Omdat ieder mens kostbaar is’
De bijeenkomst
van de PCOB
Aalten/Bredevoort
op donderdag
16 mei om 19.30 uur tot ± 21.30 uur in het
Romiendal zal in het teken staan van de
Stichting Mercy Ships. Hieronder leest u wat
meer informatie over deze stichting.

KerkVenster wil een open raam zijn,

Een bijzondere rondleiding
in de Calixtusbasiliek
Al meer dan een eeuw staat hij daar op de
Kerkwal: onze statige en indrukwekkende Calixtuskerk. Maar vragen we ons wel eens af wie
de mensen waren die hem bouwden? Wat hen
bewoog om zo’n gebouw op die plek op te
richten? Wie de architect was?
En als we de kerk binnengaan: welke voorstellingen er op de muren zijn aangebracht? En welke
verhalen er in het glas-in-lood van de vensters
worden verteld? Wie al dat fraais vervaardigde?
Het is de meesten van ons zo vertrouwd allemaal
dat we het niet meer zien. Jan van der Post heeft
de kerk grondig bestudeerd en wil nu al voor de
derde keer op verzoek van de commissie Ontmoeting & Inspiratie belangstellenden graag deelgenoot maken van een aantal dingen die hij toen
ontdekte. Dit keer ligt het accent op de altaartafel
en het hoogaltaar.
U hebt daartoe de gelegenheid op woensdag
15 mei om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur bent
u welkom in de basiliek van Groenlo aan de
Nieuwstad voor een kop koffie of thee.

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

Logo

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

Uitgever

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

Redactie

Hoofdredacteur: Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot,
Gerda ter Maat, Johan Scholl
Voorzitter: Joke Meynen
Redactieleden: Hanneke Drenth, Liesbeth Greijdanus

Fotografen

Jan Oberink (algemeen), Jan Ebbers (Bredevoort)
Tijme Bouwers (Zuiderkerk)
Gerrit ter Maat (Oosterkerk)
Christiaan Eppink (Oude Helenakerk)

Coördinatie website en blad

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Financiën

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

Mercy Ships is een prachtige organisatie, die met
een ziekenhuisschip gratis medische hulp verstrekt aan de allerarmsten. Omdat ieder mens
kostbaar is!
Door de armoede in Afrika hebben veel mensen
geen toegang tot medische zorg. Of het is voor
hen niet te betalen. Elk jaar sterven maar liefst
zeventien miljoen mensen omdat ze geen medische hulp krijgen! Mercy Ships helpt bij de meest
voorkomende ziekten en kwalen. Je kunt daarbij
denken aan een gespleten lip, tumor, staar, fistel,
misvormde benen, opgezwollen schildklieren,
brandwonden, blindedarmontsteking of ontstoken kaak. Een operatie geeft kinderen en volwassenen een nieuw gezicht, kinderen de mogelijkheid om zelf te lopen, mannen en vrouwen de
kans om weer zelf hun brood te verdienen en …
geeft mensen hun glimlach terug omdat ze hoop
hebben. Een operatie verandert levens!
Ook geeft Mercy Ships trainingen aan de lokale
bevolking om kennis over te dragen. Iedereen aan
boord is vrijwilliger, van machinist tot chirurg, van
schoonmaker tot kapitein, van kok tot tandarts
assistente. Momenteel ligt het ziekenhuisschip, de
Africa Mercy, in Guinee. Het is de bedoeling dat
er in 2019 een nieuw schip bijkomt, zodat nog
meer levens gered kunnen worden.

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

Informatie aanmelden
Kampweken PG Aalten 2019
We verwijzen u graag naar alle informatie van
de kampweken die de recreatiecommissie van de
PG Aalten deze zomer weer organiseert op het
prachtige kampterrein in Borculo. Alle informatie
staat op de website: www.kerkvenster.nl
rechtsboven even de button aanklikken.

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag
24 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 15 mei 2019 voor 22.00 uur.
Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt als uiterste
inleverdatum maandag 13 mei 2019 voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster in 2019 verschijnt,
vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2019. Overname van artikelen
alleen met toestemming en bronvermelding
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Iedere dag weer kunnen we in Nederland, natuurlijk
wel binnen de regels van de wet, doen en laten wat
we willen. We leven in een vrij land, mogen over van
alles en iedereen een mening hebben en bepalen
zelf wat goed voor ons is. Maar onze keuzes staan
niet los van de wereld waarin we leven. Wat we doen
en laten en ergens van vinden heeft invloed op de
wereld en de mensen om ons heen.
Het is belangrijk om hier kritisch over na te blijven
denken en om onze vrijheid niet zomaar als iets vanzelfsprekends te gaan zien.
Het stellen van kritische vragen helpt ons om na te
denken over wat vrijheid nu eigenlijk betekent. Zijn
er grenzen aan de vrijheid die we hebben? Kunnen we
echt álles maar zeggen wat we denken? Onze vrijheid brengt toch ook verantwoordelijkheden met
zich mee? Want wat doet ónze vrijheid van meningsuiting met de vrijheid van de ander? Verplaatsen we
ons nog wel genoeg in de ander? We hebben vaak al
snel een mening over iets of iemand, maar wat als
je je wat meer verdiept in het verhaal van die ander?
Tijdens de catechese hebben we daarom naar de
indrukwekkende documentaire ‘Sinan zoekt de klas

van Elias’ gekeken. En bij het zien en horen van het
verhaal van Elias besef je dat vrijheid níet zo normaal is als dat het voor ons vaak lijkt! Daarom
herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en
vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.
(Heb je de documentaire over de klas van Elias niet
gezien? Je kunt het nog terugkijken via
https://www.npostart.nl/sinan-zoektde-klas-van-elias/25-03-2019/
BV_101392585)

Onze vrijheid is hier en nu
Soms zeg ik te snel ‘ja’ tegen dingen. Zo ook bij de
vraag of ik even een paar woorden kon schrijven over
vrijheid en kiezen. Want dat is wat wij als inwoners
van Nederland hebben. De vrijheid om te doen en
laten wat we willen; binnen de grenzen van de wet,
met een aantal verplichtingen en een paar kanttekeningen. En ik durf er nog over te klagen ook. Zo
verwend ben ik geraakt. Anderzijds; zoveel vrijheid
heb ik dus tegenwoordig blijkbaar. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal hoe dit anders kan zijn, zoals bij
oudere generaties. Ik ken alleen de verhalen, maar
het bizarre daaraan is dat deze zo onwerkelijk lijken.
Oorlog, hongersnood of moeten vluchten; mijn opa
en oma hebben het allemaal moeten ervaren. Zeer
waarschijnlijk een aantal van jullie ook.

vrij zijn, is een gevoel van rust. Gewaardeerd of op
zijn minst gerespecteerd worden, haalt alle muren
om je heen weg. Ik hoorde onlangs iemand zeggen in
een interview:
“Toen ik besefte dat alle haatdragende comments
binnen de online wereld niets met mij persoonlijk te
maken hebben, maar met de persoon die het zelf
plaatst, voelde ik nog meer vrijheid om mijzelf te
ontwikkelen”. Ik geloof hier in. Heilig.
We leven in een land waar ruimte is om je te ontwikkelen, waar ruimte is om kunst te maken voor jezelf.
Waar kansen liggen op het gebied van goed onderwijs, sport en cultuur. Een land waar het straatbeeld zo kleurrijk is dat we veel van elkaar kunnen
leren door in gesprek te gaan. Ik kan wel roepen

De vrijheid die wij nu hebben is heel uniek, daar ben ik
mij van bewust. Iedereen kan zich uiten op de manier
die hem of haar gelukkig maakt. Wat deze vrijheid
nog kan beperken, zijn we zelf. Wij projecteren onze
eigen ontevredenheid nog vaak op onze medemens
die wél de stap durft te nemen om zijn of haar vrijheid zo goed mogelijk te benutten. Het gevoel van

Door Kraantje Pappie

dat mensen geen ongenuanceerde kritiek moeten
hebben, maar ik heb nog veel liever dat je in gaat zien
dat het niks betekent. Laat niemand je vertellen
dat je iets niet kunt doen of worden. De vrijheid en
de ruimte is hier, op dít moment. Pak de kansen met
beide handen vast, want het zou niet de eerste keer
zijn dat deze vrijheid stopt.

KINDERDIENST
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MAG IK AAN TAFEL?

Meer jongerennieuws:
Kraantje pappie

Uitslag Paaspuzzel  .  .  .  .  .  .  . p. 4
LeF-dienst 5 mei  .  .  .  .  .  .  .  . p. 9
Kinderdienst 12 mei  .   .   .   .   .   .   . p. 9

Kraantje Pappie (1986) is popartiest en staat op
5 mei 2019 als Ambassadeur van de Vrijheid op
diverse Bevrijdingsfestivals in het land.
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AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
VOOR EN NA DE DIENST IS
ER FRIS, KOFFIE/THEE

VOORGANGER:
DS. HENDRIK JAN ZELDENRIJK
M.M.V. YOUNG COMPANY
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