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Hoe gaan
we om met
moeilijke
Bijbelteksten?
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Struikelteksten

De Bijbel is niet altijd eenvoudig
te begrijpen. Vooral de zogenaamde
struikelteksten, de lastige Bijbel
gedeelten, kunnen hoofdbrekens en
discussies opleveren. ‘Daar kan ik
niets mee’ hoor je mensen dan ook
vaak zeggen.
In het blad Woord & Weg van februari stond
een interessant artikel over het preken over die
ongemakkelijke teksten. Hoe zouden onze eigen
predikanten hiermee omgaan, vroegen wij ons als
redactie af. Daarom legden wij hen dezelfde stel
ling voor als in Woord & Weg en vroegen om hun
reactie.

De Bijbel staat vol ongemakkelijke teksten.
Kerkgangers zitten daar echt niet op te wach
ten en eventuele nieuwkomers schrik je er
zelfs mee af. Kunnen we niet beter afspreken
dat we daar niet meer over preken?
Zacht uitgedrukt
Zeker staan er ongemakkelijke teksten in de Bijbel.
Er staan zelfs teksten in waarbij ik het zacht uitge
drukt vind om over ongemakkelijk te spreken. In
Psalm 137 lezen we bijvoorbeeld: ‘Gelukkig hij die
jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert.’
Er gaan weken voorbij dat ik er niet over preek,
dus keuzes maken we allemaal. Zelf heb ik het
gevoel dat het ongemakkelijke niet in de eerste
plaats in de tekst hoeft te zitten. Belangrijker
nog is de vraag hoe teksten worden uitgelegd.
Als je een mooi algemeen verhaal houdt, hoeft
een tekst misschien helemaal niet ongemakke
lijk te worden. Als je probeert om een tekst uit de
Bijbel zo uit te leggen dat het eigen leven van de
hoorder in beeld komt, kan een op het oog niet
ongemakkelijke tekst ineens heel ongemakkelijk
worden. Kort geleden mocht ik preken over de
tekst uit Lucas 6: 38: Wees barmhartig zoals jullie
vader barmhartig is.
Prachtig toch, zijn mooie dingen over te zeggen.
Juist omdat ik geprobeerd heb het eigen leven
van de hoorders erbij te betrekken, inclusief de
door ruzies ontstane verbroken verhoudingen van
soms jaren, werd het met een mooie tekst toch
een ongemakkelijke ochtend.
Hendrik Jan Zeldenrijk

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Foto’s: Jan Oberink

Geen kinderverhalen

In gesprek met het ongemakkelijke

De vorm van de Bijbel waar we in eerste instantie
mee te maken krijgen is doorgaans een kinder
bijbel. We leren op jonge leeftijd de spannende
verhalen van David en Goliath, Simson, de uit
tocht uit Egypte en de ark van Noach. In deze
kinderversies worden ongemakkelijke vragen
grotendeels weggepoetst, en dat hoort ook. Al de
verhalen die ik noemde zijn prachtig, maar ook
ongemeen gewelddadig. Ze zijn nooit als kinder
verhalen bedoeld, en wie de ‘volwassen’ Bijbel
leest, komt daar al vrij snel achter.
En het is goed als we daarachter komen.
Want zodra we ouder worden, meer levens
ervaring krijgen, worden onze vragen ook anders.
Als we dan blijven vasthouden aan de verhalen
uit de kinderbijbel komen we niet verder, wordt
het geloof ook niet werkelijk relevant en door
leefd. Een deel van de menselijke ervaring, van
ons leven ís ook lastig. We hebben in ons leven
te maken met onrecht, wraakgevoelens, verdriet
en noem maar op. Mensen zijn niet altijd mooie
wezens die het goed bedoelen. Gruwelijk geweld,
misbruik, godsdienstwaanzin is een onderdeel
van wie we zijn. Logisch, en goed dat dit ook in
de Bijbel terecht is gekomen. We kunnen daar
soms van schrikken, maar soms schrikken we ook
gewoon van onszelf. Mijn eerste reden dus om
wel ruimte te geven aan ‘lastige teksten’ is dat
onze levens vaak ook lastig zijn. Net als die van
de Bijbelschrijvers: het is een eerlijke weergave
van wie we zijn.
Maar er is nog een andere reden om ook aan
dacht te schenken aan lastige teksten. En dat is
dat teksten bij nadere inspectie wel eens heel wat
minder lastig kunnen zijn. Wat een lastige tekst
is, hangt van jezelf af, van de cultuur waar je in
opgroeit, de vragen die je hebt. Wraakpsalmen
zullen voor de meesten van ons afschrikwekkend
zijn, maar voor een vrouw die voor IS op de vlucht
is, geeft het een plek om emoties, boosheid,
wraak, kwijt te kunnen. In plaats van die met de
mantel der liefde te bedekken krijgen ze een plek.
Het springende voorbeeld vind ik Psalm 137. Een
droevig lied, dat eindigt met een vreselijk dreige
ment, maar dat in de context van onderdrukking
en moord heel goed te begrijpen is.
Maar wat moet je ermee? Ik zeg: uitleggen. Eerlijk
zijn. Toegegeven, soms lees je eromheen als je
een ander punt wilt maken in de dienst. Maar
negeren wil ik het zeker niet. Daar zou ik u, jou,
geen dienst mee bewijzen.
Een jaar of twee geleden ging een filmpje ‘viral’
van een paar jongens die mensen een paar
lastige teksten lieten voorlezen. Ze deden net of
het teksten uit de Koran waren, maar het bleken
Bijbelteksten. Die mensen schrokken daar wel van.
‘Staat dit in de Bijbel? Dat is toch niet best …’
Ik snap hun reactie. Als ik zo een paar teksten uit
hun context haal, schrikt iedereen daarvan. Maar
het zou wel erg jammer zijn als mensen van het
christelijk geloof zouden afhaken omdat ze niet
weten hoe je met zulke teksten om moet gaan.
Dat voorkom ik liever.
Folkert de Jong

‘Het zijn die brieven meneer, slechte brieven –
onfatsoenlijk, met die woorden die er in staan,
nog erger dan ik ooit zelfs in de Bijbel heb gezien.’
Dit komt uit ‘De giftige pen’ van Agatha Christie.
De vrouw aan het woord kent haar meest ‘lelijke
woorden’ kennelijk uit de Bijbel. En laten we
eerlijk zijn: er staan er genoeg in. Het lijkt wat
vreemd voor een heilig boek. Dus moeten we ake
lige teksten maar overslaan? Dat is de vraag van
Woord & Weg en verschillende collega’s gaven
daar hun mening over.
Ik denk dat het uitmaakt hoe een tekst gebruikt
wordt. Aan de ene kant vind ik dat Bijbelteksten
het liefst in het geheel gelezen moeten worden,
zonder dat je naar believen stukjes die je niet
bevallen, weglaat. Voor je het weet, vlak je de
boodschap van Jezus af tot iets wat je als pap
naar binnen giet.
Terwijl ook Jezus soms scherp uit de hoek kan
komen. Geloven is ook in gesprek blijven met
het ongemakkelijke en onbegrijpelijke van God
en geloof. Aan de andere kant, pas las ik op een
zangavond teksten van Psalmen. Het laatste deel
van psalm 137 luidt:
 abel, weldra word je verwoest. Gelukkig hij
B
die wraak zal nemen en jou doet wat jij ons
hebt gedaan.
9
Gelukkig hij die jouw kinderengrijpt
en op de rotsen verplettert.’
8

Dat heb ik toch maar weggelaten. Om na een
avond fijn zingen over dit soort wraak te horen
was een te grote tegenstelling. Ik sluit alleen niet
uit dat ik er eens over zal preken.
Ada Endeveld
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Overdenking

Hemelvaart
en Pinksteren

Verbeeldingskracht
In de Bijbel staan inderdaad ongemakkelijke
teksten. Ik vind dat je er niet aan voorbij mag
gaan. Misschien is niet elk Bijbelgedeelte geschikt
om in de kerkdienst voor te lezen. Sommige onge
makkelijke of aanstootgevende teksten kunnen
soms beter op een thema-avond besproken
worden. Toch denk ik ook dat het goed is om
themadiensten te houden waarin voor het geloof
belangrijke en misschien ook wel ongemakkelijke
onderwerpen aan de orde komen (bijvoorbeeld
over het geweld in de Bijbel).
Een belangrijke vraag is natuurlijk waarom
bepaalde teksten als ongemakkelijk ervaren
worden. Ligt dat aan de tekst of aan onszelf als
hoorders? Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij
de oproep van Jezus om zijn of haar kruis op te
nemen en Hem na te volgen.
Maar soms is een Bijbeltekst ongemakkelijk
omdat de tekst geschreven is vanuit een heel
andere context of vanuit een heel ander wereld
beeld dan dat van ons. Daarbij komt dat wij de
Bijbelteksten niet met onze ‘westerse’ ogen
moeten lezen. Het is een ‘oosters’ boek dat met
verbeeldingskracht gelezen moet worden.
Omdat de Bijbel in een bepaalde tijd ontstaan
is, draagt die ook de stempel van die tijd. Voor
stellingen over God, de wereld en de mens zijn
beïnvloed door de gedachtewereld van toen.
We hoeven de Bijbelverhalen niet altijd letterlijk
op te vatten als een historisch verslag van de
gebeurtenissen toen. Ze hebben soms een figuur
lijke of symbolische betekenis. Ook al zijn som
mige Bijbelverhalen niet echt gebeurd, dan toch
zijn ze waar omdat ze iets wezenlijks vertellen
over God, de wereld en de mens.
Niet alles in de Bijbel is ook even belangrijk. Aan
bepaalde teksten mag je wat mij betreft voorbij
gaan. Toen iemand gevraagd werd wat hij deed
met die onbegrijpelijke teksten, antwoordde hij:
‘Daar doe ik hetzelfde mee als met de botjes
van mijn karbonade, die leg ik neer naast mijn
bord.’ Volgens hem had je genoeg aan wat je wel
begrijpen kon.
Zelf vind ik dat je steeds op zoek moet gaan naar
wat tot de kern van de Bijbel behoort. Vanuit
die kern moet je het geheel van de Bijbel lezen.
Vanuit die kern kan er dan ook een kritisch licht
vallen op andere teksten die zich aan de rand van
de Bijbel bevinden (die bijvoorbeeld heel geweld
dadig zijn). Luther heeft eens de Bijbel vergeleken
met een stad met vele straten. Je kunt er heel
gemakkelijk in verdwalen. Maar zoals een stad
vaak een centrum heeft, zo heeft ook de Bijbel
een centrum. Uiteindelijk lopen de verschillende
straten naar het centrum van de stad. Het cen
trum, de kern van de Bijbel is voor mij de bood
schap van Gods alles overwinnende liefde.
Wim Everts

Struikelblokken
Wie de Bijbel ter hand neemt, kan weleens op tek
sten stuiten die als een visgraat in je keel blijven
steken. Omdat je er geen touw aan kunt vast
knopen, of omdat ze mogelijk zelfs weerzin bij je
oproepen. Wat moet je er dan mee?
In dit prettig geschreven Bijbelstudieboekje
nemen Age Romkes en Pieter Siebesma een
aantal van zulke ‘struikelblokken’ onder de loep,
en reiken ze praktische tips aan over omgaan
met lastige teksten. Je kunt het prima zelf
standig lezen, terwijl deze paperback dankzij de
goede gespreksvragen ook heel geschikt is voor
Bijbelstudiegroepen.
Het boek is een paperback, heeft 112 bladzijden
uitgave en kost € 10,99. Het ISBN-nummer is
9789023953135 en verkrijgbaar bij de plaatse
lijke boekhandel.

Ongetwijfeld zullen de leerlingen van Jezus een
verdrietig gevoel hebben gehad dat de opge
stane Jezus niet lijfelijk bij hen bleef. Afscheid
nemen van iemand waar je van houdt, doet
altijd pijn. Ik heb het nooit fijn gevonden om
onze kinderen voor lange tijd op de trein te
zetten of op het vliegveld een hoek om te zien
gaan en te beseffen hoe lang ik ze niet zou
zien. Ik ken zelfs mensen die daar niet eens
aan beginnen. Mensen die het emotioneel
gewoon niet aan kunnen om een trein te zien
wegrijden met een geliefde erin. Afscheid
nemen is moeilijk. Het is nog veel moeilijker en
pijnlijker als je weet dat het een afscheid voor
goed is. Velen van ons kennen helaas die pijn.
De leerlingen van Jezus nemen afscheid en
zullen zich zeker afgevraagd hebben hoe het
nu verder moest.
Had hun leven zonder Jezus nog wel zin? Zou
de hechte band die zij met elkaar vormden niet
uit elkaar vallen? Het moet bijzonder troostvol
zijn geweest voor de leerlingen van Jezus dat
Hij in de gesprekken voor zijn afscheid heeft
gezegd dat ze niet bang hoeven te zijn omdat
ze niet als wezen achter zullen blijven.
Jezus heeft aan zijn volgelingen de Geest
van Pinksteren beloofd. Zij mochten erop ver
trouwen dat Gods Geest in hen zal wonen en
hen zal bijstaan. Zo zou de bijzondere band die
zijn leerlingen met Jezus hadden zeker blijven.
Ook wij mogen vertrouwen op Gods Geest en
erop vertrouwen dat ook wij een bijzondere
band mogen hebben met God en Jezus. Ook
wij mogen er op vertrouwen dat Gods Geest
in ons leven wil werken en ons altijd weer te
binnen wil brengen dat er iemand is die ons
leven draagt. Die ons vreugde maar ook moed
en kracht wil geven in alles wat het leven ons
brengt. Ook als het soms heel moeilijk is en ook
als je helaas maar al te goed weet wat echt
afscheid nemen betekent aan gemis, pijn, ver
langen en heimwee.
Hendrik Jan Zeldenrijk
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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

Giften

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

Ontvangen via Ada € 10,00 (voor de bloemen)
en € 25,00, Carla € 10,00 en via de post € 20,00
(voor de bloemen).

Wij feliciteren
Onze gelukwensen gaan naar mevr. J. HinkampBoland, Landstraat 1F, die op 3 juni haar 88e ver
jaardag viert. Van harte gefeliciteerd en een fijne
dag gewenst met al uw dierbaren.

Overleden
Op 30 april jl. is dhr. Carel Frederiks overleden
in de leeftijd van 88 jaar. Wij wensen zijn vier
dochters en hun partners, de kleinkinderen en

allen die hem zullen missen veel troost toe. Het in
memoriam staat elders in dit KerkVenster.

Zieken
We wensen iedereen die tobt met de gezond
heid veel sterkte toe; voor hen die behandelingen
moeten ondergaan of wachten op het effect
ervan: veel beterschap en geduld; voor allen die
om zieken heen staan, al het goede! Wij wensen
allen toe, die zorgen of verdriet over zichzelf of
anderen hebben, dat ze zich soms even opge
tild voelen door de kleine maar bemoedigende
gebeurtenissen in het leven: een zonnestaal die
een dauwdruppel raakt of een compliment van
een ander mens.

De collectes voor de kerk hebben in maart
€ 363,38 opgebracht; in april was de opbrengst
€ 345,31.
De totale opbrengst van de collectes voor de
diaconie in april was € 438,01. Op 7 april was
de opbrengst van € 70,80 bestemd voor de
actie veertigdagentijd; op 14 april was € 108,95
bestemd voor noodhulp; op 18 april ging € 49,96
naar de voedselbank; op 21 april ging € 144,55
naar noodhulp en op 28 april was de opbrengst
€ 63,57.

Hemelvaart 30 mei
Gängeskestocht
Graag opgeven.
09.30 uur v erzamelen met de fiets bij
‘t Koppelhuis.
09.45 uur v erzamelen op de Markt in Aalten bij
het Nationaal Onderduikmuseum
Als Protestantse Gemeente Bredevoort willen wij
op Hemelvaartsdag de tocht door Aalten lopen
door de steegjes om zo op een andere manier
het dorp te leren kennen.

Vrijwillige bijdrage!

En als de moed je in de schoenen zakt, …
dan zit ie precies op de goede plek om een
eerste stap te zetten.

Kop op! … Je kunt het! … Hou de moed erin
en…
je moet …
moed …
moet …
moed(t) …

Collectes

Opgeven voor 27 mei bij Ada Endeveld,
tel. 0543-538848 of Coby Navis, tel. 0543451329 of predikant@pkn-bredevoort.nl.

We kennen het allemaal: momenten waarop
het flink tegenzit en het niet meevalt om je
hart te volgen in de richting waar je heen wilt.
Daar is moed voor nodig. Maar waar haal je
die vandaan als je moedeloos bent, of als je
de moed hebt verloren?

Moed(t)

Collectes en giften

En dat is dan ook juist wat we gaan doen in
de Anders Dan Anders-dienst op zondag 26
mei om 09.30 uur in de St Joriskerk aan de
Markt in Bredevoort. Kim Jansen-Oberink gaat
voor en neemt ons mee in het thema Moed(t).
Je bent van harte welkom!

Iemands vertrek
vieren met een
jaarlijkse feestdag
is toch eigenlijk
best vreemd?
Petra de Nooy
Uit: ‘Met zonder Jezus’

de voorbereidingsgroep van de
Anders Dan Anders-dienstcommissie
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Protestantse Gemeente Bredevoort college van kerkrentmeesters

Jaarrekening 2018
Verkort overzicht

Jaarrekening 2018
In de kerkenraadsvergadering van mei
is de jaarrekening van de kerk over het
jaar 2018 behandeld. Met een korte
toelichting erbij presenteren wij u de
cijfers.
Het jaar 2018 is afgesloten met een tekort van
€ 10.805. Dat is € 2.000 meer dan vooraf begroot.
Puur naar de cijfers gekeken, komt dat redelijk
overeen met wat verwacht werd. Blijft natuurlijk
wel zorgelijk dat er opnieuw een jaar is afgesloten
met een tekort.

De baten en lasten.
Vergelijken we de cijfers van de opbrengsten en
uitgaven met de begroting en het resultaat van
2017 dan is de opbrengst van onroerende zaken
met daarin huuropbrengsten van onze gebouwen
iets minder. De kerk en ‘t Koppelhuis zijn minder
vaak verhuurd en het appartement boven
’t Koppel
huis heeft een poosje leeg
gestaan
omdat er nieuwe huurders ingetrokken zijn. De
opbrengsten uit ‘levend geld’ (kerkbalans en
collectes) is geheel volgens verwachting. Echter
houden we daar al rekening met een jaarlijkse
daling van ca. 4%.
Subsidies en bijdragen is geld dat de diaconie aan
ons betaalt voor diaconale taken van de predikant
en gebruik van ‘t Koppelhuis. Deze post wijkt sterk
af van 2017 omdat in dat jaar hier eenmalige bij
dragen en ontvangsten op geboekt zijn.
Wat betreft de uitgaven: er is minder geld uit
geven voor kosten kerkelijke gebouwen. Deze post
geeft een iets vertekend beeld door het volledig
opnemen van de premierestitutie van de verzeke
ringen en de teruggave van de energiebelasting.
De kosten voor pastoraat, beheer en administratie
zijn toegenomen. Dit is het gevolg van landelijke
cao-afspraken en extra uren voor administratieve
ondersteuning. De overige posten geven een
resultaat zoals vooraf begroot.
Als u nog vragen heeft, of u wilt de volledige jaar
rekening inzien, dan hoor ik dat graag. Neem
daarvoor contact op met mij of stuur een mail
aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl. Gedurende
één week na publicatie in deze editie van Kerk
Venster ligt deze ook ter inzage in ‘t Koppelhuis.
Aan het begin van het nieuwe seizoen zal de
jaarrekening samen met de begroting ook nog
worden toegelicht.
Wim ter Maat, penningmeester
Protestantse Gemeente Bredevoort

begroting
2018

rekening
2018

rekening
2017

47.000
3.700
77.300
9.500
137.500

43.626
3.074
77.474
8.159
132.333

49.360
3.227
80.616
26.387
159.590

21.500
3.000
83.000
1.500
7.500
24.000
5.500
300
146.300

11.810
3.963
–3
87.519
1.192
6.865
27.389
4.096
409
143.240

47.658
1.269
84.084
880
6.887
26.051
4.087
369
171.285

-8.800

-10.907

-11.695

Incidentele baten 		
Incidentele lasten
Totaal incidentele baten - lasten		

102

Opbrengsten en baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente en dividenden
Opbrengsten levend geld
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten

Uitgaven en kosten
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen
Kosten overige eigendommen en inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/inventaris
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer - administratie en archief
Rentelasten / bankkosten
Totaal lasten

Saldo baten - lasten
Incidentele baten en lasten

102

Mutaties bestemmingsreserves / fondsen
Onttrekking bestemmingsreserves / fondsen			
Toevoeging bestemmingsreserves / fondsen			
Totaal mutaties bestemmingsreserves / fondsen			

11.172
– 14.583
– 3.411

Resultaat

–15.106

Balans

– 8.800

– 10.805

jaar 2018

jaar 2017

719.194
3
10.272
299.661
1.029.130

719.194
–
11.931
307.860
1.038.985

920.455
11.224
84.342
1.365
11.744
1.029.130

932.864
11.224
85.099
250
9.548
1.038.985

Activa
Onroerende zaken
Installaties en inventarissen
Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Geldmiddelen
Totaal

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves en fondsen
Voorzieningen
Crediteuren
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal

Algemene gegevens
Aantal belijdende leden
Aantal doopleden
Totaal aantal leden

481
372
853
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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

Uitnodiging gemeenteavond
over de kerkgebouwen 28 mei 2019
Beste gemeenteleden,
In de vorige editie van KerkVenster heeft u
kunnen lezen dat wij op 28 mei een gemeente
avond organiseren om u op de hoogte te brengen
van het voorgenomen besluit met betrekking tot
de toekomstvisie van onze kerkgebouwen.

gehad en hebben geworsteld met de vragen en
opmerkingen die er op tafel kwamen.
Toch hebben wij ons altijd vastgehouden aan
het feit dat wij onze ogen niet moeten sluiten
voor de feiten en de cijfers waar wij mee worden
geconfronteerd.

bredevoort

Op deze avond zullen wij u op de hoogte brengen
van het proces zoals dat de afgelopen tijd is
gevolgd. Ook zullen wij u informeren hoe wij de
toekomst zien voor onze kerkgebouwen en welke
visie wij voor ogen hebben om hier op een verant
woorde wijze mee om te gaan. In de afgelopen
tijd hebben wij in verschillende geledingen veel
vuldig en uitvoerig overleg gehad over deze visie
en het voorgenomen besluit.
Onze visie en het voorgenomen besluit is geba
seerd op het besluit dat wij 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 deze de
volgende kanttekeningen:
• Handhaaf de Zuiderkerk als heel geschikte kerk
op dit moment;
• Onderzoek de mogelijkheden voor het over
dragen van de Oude Helenakerk en Elim
in één of andere beheersvorm zodanig dat
medegebruik door de PGA in de toekomst
gewaarborgd blijft;
• Zoek een passende bestemming voor
de Oosterkerk.
Het voorgenomen besluit, welke een opvolging is
van het besluit van 2016, willen wij zorgvuldig en
doordacht vaststellen, wetende dat dit een besluit
is dat kan leiden tot vragen, emoties en wellicht
ook onbegrip en verdriet.
De kerkenraad stelt voor, in aansluiting op
eerdere besluiten, in principe over te gaan tot
eigendomsoverdracht van de Oude Helenakerk
aan Stichting Oude Gelderse Kerken, waarbij
de PGA de kerk gewoon kan blijven gebruiken
voor haar kerkdiensten.
Ook wij als kerkenraadsleden hebben het hier in
het besluitvormingstraject niet gemakkelijk mee

Giften PBD
Ontvangen via Ada Steenbeek € 10,00,
Diny Prinsen € 20,00, Ria Prinsen € 10,00,
Ina te Hennepe € 5,00, Gerda v. Eerden € 15,00,
Thea v. Schijndel € 8,00, Henny Ebbers € 20,00,
Willy Rutgers € 10,00, Joke Luiten € 10,00
en via Aly Korthout € 10,00.

Voor ons stond en staat te allen tijde
de volgende vraag centraal:
Hoe kunnen wij gemeente van Christus zijn en
blijven, nu en in de toekomst. Hierbij is het van
belang om, met een teruglopend aantal leden en
afnemende financiële middelen, oog te houden
voor elkaar, samen kerk te zijn en toekomstige
generaties ruimte en flexibiliteit te geven om een
levende Kerk van Christus te zijn, op de wijze die
dan is gewenst.
Wij nodigen u van harte uit op 28 mei om 19.30
uur in de Zuiderkerk. Vanzelfsprekend is er voor
een ieder op deze avond gelegenheid om vragen
te stellen en zijn/haar mening te geven.
Gerard Helmink, voorzitter PG Aalten

Ziekteverlof
Even van mijn kant een berichtje over mijn
gezondheidssituatie. Zoals eerder vermeld, heb
ik eind maart in het UMC in Maastricht een
urologische operatie ondergaan. Deze operatie
is gelukkig succesvol verlopen. Ik zit nu in een
periode van herstel. Op zich verloopt dit goed,
maar het gaat - met tussentijdse controles en
onderzoeken in Maastricht - in stappen en het
vergt het nodige geduld en vertrouwen.
Uiteraard heb ik ook regelmatig contact met de
Arbo-arts over mijn herstel en de mogelijkheid
om mijn werkzaamheden weer wat op te pakken.
Daar zie ik naar uit, maar op het moment van
schrijven kan ik daar helaas verder nog niets over
zeggen. Hopelijk komt dat de volgende keer.
Ondertussen ontvangen wij nog bijna dage
lijks lieve kaartjes als teken van meeleven uit de
gemeente. Daarvoor willen wij u hartelijk danken!
vriendelijke groet,
Riemer Faber

Huwelijksdienst
Op vrijdag 31 mei trouwen om
11.30 uur in de Oude Helenakerk:

Bas Roerdinkholder
&
Hilde Koskamp
Voorganger: ds. Marten Jan Kooistra.
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Diaconie collecte 5 mei 2019 Jaarrekening diaconie 2018
Op 14 mei werd in de grote kerkenraad de
jaarrekening van het jaar 2018 behandeld.
In de tabel onder dit artikel kunt u de resul
taten vergelijken met de begroting 2018 en
het resultaat van 2017.
Op 5 mei was er in de Zuiderkerk een dienst met
een optreden van het duo Henk en Leonie. Omdat
zij zich erg sterk maken voor de organisatie World
Vision vroeg dominee Folkert de Jong of we de
diaconie-collecte voor dit doel zouden willen
bestemmen. World Vision is een organisatie
die zich inzet voor kansarme kinderen in diverse
gebieden in de wereld. De collecte was volgens
het rooster echter bedoeld voor KiA noodhulp en
dat is ook een belangrijk doel. De diaconie heeft
daarop besloten de opbrengst van de collecte te
verdubbelen zodat elk van de doelen de volledige
opbrengst kon ontvangen. Dit heeft mensen blijk
baar geïnspireerd: de collecte heeft € 1.035,17
opgebracht. Een schitterend resultaat waar we
dankbaar voor mogen zijn. Beide organisaties
ontvangen dit bedrag.

Overzicht collectes
April 2019
07-04 K
 iA veertigdagentijd (zending)
Kerk
14-04 P
 KN Landelijk Jeugdwerk (Job)
Kerk
21-04 K
 iA Zending
Kerk
28-04 Orgelfonds
Diaconie
Zendingsbussen Oude Helenakerk
eerste kwartaal

€ 936,64
€ 593,72
€ 439,99
€ 381,58
€ 1.297,98
€ 910,78
€ 618,75
€ 537,10
€

121,02

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Inkomsten
Bij de inkomsten valt op dat de opbrengsten
levend geld lager zijn dan in 2017, maar wel
€ 2.000 hoger dan begroot. De toezeggingen in
de jaarlijkse diaconale rondgang dalen wel licht,
maar voorlopig zijn de effecten daarvan niet bij
zonder groot.
De opbrengst van doorzendcollecten was veel
hoger dan begroot. Door een andere verdeling
van collecten en wat minder kerkdiensten hebben
we dat te negatief ingeschat. Mooi om te zien
dat dit meeviel.

Uitgaven
Bij de uitgaven zijn er twee opvallende
afwijkingen van de begroting:
• Aan plaatselijk diaconaal werk is veel meer
besteed. Dit komt door de aanschaf van nieuwe
tenten voor de jeugdkampen waar de diaconie
€ 26.300 aan heeft bijgedragen.

• Het lijkt alsof er fors minder naar diaconaal
werk wereldwijd gegaan is. Er stond echter nog
€ 24.000 gereserveerd op de balans waarop
we € 17.000 zijn ingelopen. Het bedrag van
de begroting is dan ook nagenoeg gehaald.
Bovendien komt een belangrijk deel van de
eerdergenoemde doorzendcollecten ook bij
KiA werelddiaconaatdoelen terecht.
Voor de diaconie is het belangrijk dat de jaar
rekening ongeveer op 0 uitkomt, zodat al de
gelden die binnenkomen ook daadwerkelijk
besteed zijn. Welke doelen daarbij gekozen
worden is een taak die erg serieus genomen
wordt: gekeken wordt naar hulporganisaties met
lage interne kosten, met een goede terugkoppe
ling van resultaten van ons geld (en niet alleen
een algemeen overzicht). Vaak is er rechtstreeks
contact met de hulpverleners. Op deze manier
proberen de diakenen uw giften zo goed mogelijk
te besteden.
De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk
bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met ondergetekende,
college van diakenen,
Johan van Eerden, penningmeester

Begroting
2018

Rekening
2018

Rekening
2017

99.400
8.000
131 .000
36.000
274.400

99.974
5.572
133.015
43.115
281.676

92.388
7.785
138.759
50.028
288.960

10.000
2.000
10.000
13.000
1.000
17.500
1.500
60.000
124.000
36.000
275.000

11 .963
1.857
4.012
12.592
716
15.465
1.002
85.340
105.232
43.115
281.294

10.353
1.857
9.635
12.635
817
13.046
988
57.610
133.322
50.028
290.291

– 600

382

– 1 .331

Opbrengsten en baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente en dividenden
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Totaal baten

Uitgaven en kosten
Kosten overige eigendommen en inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdracht door te zenden collecten en giften
Totaal lasten

Stichting
Christenhulp
Oost-Europa
Stichting Christenhulp Oost-Europa heeft als doel
het verlenen van hulp aan hulpbehoevenden in
Oost-Europa en het bevorderen van begrip voor
de omstandigheden waarin hulp gewenst is.
Door het werven van financiële fondsen en het
inzamelen van goederen proberen we de mensen
daar te helpen. We werken veel samen met
predikanten in Roemenië, zij weten waar hulp in
geld of goederen het hardst nodig is.
Voor dit werk zijn we op zoek naar
bestuursleden: bestuurlijke ervaring is
niet nodig voor genoemde functie.
Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen
met dhr. en mevr. Veenstra via de mail:
veenstra-aalten@hetnet.nl
of met Anita Bolks: anitabolks@hotmail.com
Graag zien we uw reactie tegemoet.
Namens Stichting Christenhulp Oost-Europa,
Anita Bolks

Saldo baten - lasten

Collectemuntenverkoop

Gevonden
Dit speldje is een
paar maanden
geleden gevonden
na een dienst in de
Zuiderkerk.

Van wie is het?
Kerkelijk bureau,
tel. 0543-473250.

Op vrijdag 7 juni a.s. is er weer collectemunten
verkoop in de Zuiderkerk van 17.00 uur tot 18.30
uur. Natuurlijk kunt u ook bestellen via onze de
webshop van KerkVenster. Ook liggen er bij de
uitgang van de kerken bestelformulieren.
Munten worden gratis bij u thuisbezorgd!
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De pen opgepakt

Eigendom of overdracht van de Oude Helenakerk

Pastoraal Diaconaal
Centrum de Herberg

De groep rondom de Oude Helenakerk (OHK) heeft één doel voor ogen:
Behoud van de Oude Helenakerk en Elim door PGA. Het is het meest waardevolle
en tegelijk ook het meest goedkope gebouw en verkeert in uitstekende staat van
onderhoud.
Cijfermatig kunt u alles nalezen op de website van
KerkVenster met de berekeningen die door onze
groep zijn gemaakt. Voor de financiële aspecten
is gebruikgemaakt van gegevens van het kerkelijk
bureau.
Om PGA te ontzorgen van administratieve en
financiële handelingen, het beheer en de exploi
tatie, richten wij een Lokale Stichting op. Een
stichting, samengesteld uit de Aaltense samen
leving waar natuurlijk ook een lid van het kerk
bestuur in zal zitten. De Stichting 
Restauratie
Fonds blijft haar activiteiten uitvoeren voor
restauratie en onderhoud van de OHK.
Het gemeenschapsaspect van onze bevolking
wordt sterker en het kerkgebouw krijgt een meer
levendige functie t.b.v. de leefbaarheid van het
dorp.
Gebruik van het kerkgebouw voor diverse kerke
lijke activiteiten en het houden van kerkdiensten
blijven gewaarborgd.		

De groep OHK stelt dat wanneer PGA eigenaar
blijft deze investeringen voor eigen profijt zijn .
Ondanks onze gesprekken met de kerkrent
meesters, moderamen, kleine en grote kerkenraad
stuit de groep OHK vanaf het begin op weer
stand. Geen enkel argument dat wij inbrengen
wordt of wil begrepen worden omdat de focus
die het 
huidige kerkbestuur voor ogen heeft,
alleen gericht is op overdracht van de OHK aan
de stichting SOGK. Daarnaast worden vanuit
diezelfde focus aanpassingen voorbereid voor de
Zuiderkerk.

Het Pastoraal Diaconaal Centrum

Welke woorden wij ook gebruiken om aan
te geven dat dit kerkgebouw geen Last voor
komende generaties zal zijn, maar als een Oase
ervaren kan worden, het huidige kerkbestuur is
niet ontvankelijk voor onze motivatie dit gebouw
in eigen beheer te behouden.

levensvragen. Daarbij kunnen psycho-

Verschillen bij overdracht
SOGK

Lokale Stichting

• Een bruidsschat is van toepassing. Kosten zijn
voor PGA, het Restauratiefonds (SRF) draagt
hierin niet bij.
• Bij ontbinding van de SOGK bestaat geen
restitutie van de ingebrachte gelden.
• Kerk dient multifunctioneel te worden gemaakt.
Kosten zijn voor de PGA, het SRF draagt hierin
niet bij.
• De PGA is lokale zeggenschap kwijt
• Een lokale commissie moet exploitatie regelen
voor een ‘vreemde’ stichting.
• Minder betrokkenheid van de vrijwilligers.
• PGA betaalt huur/dagdeel voor kerkelijk
gebruik.
• Elim wordt niet overgenomen door de SOGK!
• Exploitatieresultaten zijn voor de SOGK.

• Geen bruidsschat; geld blijft lokaal.
• Bij ontbinding van de huurovereenkomst tussen
de PGA en de Stichting vloeit het vermogen
terug naar de PGA.
• Kerk dient multifunctioneel te worden gemaakt.
SRF draagt hieraan, na overleg, wel bij.
• Lokale zeggenschap blijft behouden.
• De Aaltense Stichting regelt onderhoud, beheer
en exploitatie voor de PGA.
• Grotere betrokkenheid van vrijwilligers.
• PGA betaalt geen huur voor kerkelijke
activiteiten.
• Elim blijft behouden voor de PGA en blijft inzet
baar voor exploitatie.
• De PGA deelt in de netto exploitatie-opbrengst.

Bij overdracht van de OHK aan de Stichting
Oude Gelderse Kerken (SOGK) wordt de PGA een
huurder. Dat houdt in dat voor iedere activiteit
per dagdeel plm. € 300,00 excl. energiekosten
moet worden betaald. Op jaarbasis is dit mini
maal € 35.000,- (excl. energiekosten en geba
seerd op vieringen en kerkelijke activiteiten).
Overdracht aan de SOGK heeft financiële
gevolgen voor PGA. De kerk multifunctioneel
maken voor ander gebruik dan het houden van
kerkdiensten moet ook gefinancierd worden door
PGA.

Zie voor meer info over onze voorstellen
Exploitatie opzet: www.kerkvenster.nl

de Herberg in Oosterbeek wil als
verlengstuk van de plaatselijke
kerkelijke gemeente een tijdelijk huis
en geestelijke begeleiding bieden
aan individuele gemeenteleden die,
om wat voor reden dan ook, even
afstand willen nemen van hun woon/
werksituatie en zich willen bezinnen op
sociale problemen een rol spelen.
In PDC de Herberg vangen we mensen op die
een periode van rust en bezinning nodig hebben.
Het dagprogramma biedt daarbij handvaten.
Het werk wordt ondersteund door ongeveer 200
vrijwilligers en een kleine staf van professionals.
Jonge mensen kunnen in PDC de Herberg een
tussenjaar doen of werkervaring opdoen tijdens
de vakantieperiode.

Tussenjaar
Tien maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en
je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken
en je te bezinnen op de toekomst, veel verschil
lende werkzaamheden en samen met andere
jongeren vanuit je geloof je inzetten voor een
ander. Met ingang van september 2019 is er weer
plaats voor vier diaconaal werkers in de Herberg
in Oosterbeek. Je krijgt een eigen kamer, kost en
inwoning. De werkzaamheden zijn gevarieerd en
er wordt rekening gehouden met je wensen en
talenten. Je krijgt geen salaris (wel een onkosten
vergoeding) maar ontvangt veel. Aarzel niet
en bekijk onze website voor meer informatie:
www.pdcdeherberg.nl.

Vakantiewerk

Wanneer op de komende gemeente-avond
van 28 mei het voorgenomen besluit van de
kerkenraad voorgelegd wordt en daarna wordt
bekrachtigd, dan wordt het duidelijk dat het dorp
Aalten definitief kerkelijk een ander gezicht krijgt.
Zouden naast de Oosterkerk, de RK-kerk en op
termijn ook in de Oude Helenakerk kerkelijke

activiteiten tot het verleden gaan behoren?

Voor de OHK-groep is het ondenkbaar
Aaltens Religieus Erfgoed uit handen te
geven. Wij bepleiten een heroverweging van
het voorgenomen besluit.
OHK-groep
zie voor meer info: kerkvenster.nl

Niet betaald krijgen en toch heel veel ontvangen.
Dat is vakantiewerk in Pastoraal Diaconaal
Centrum de Herberg. In de zomervakantie twee
weken van maandag tot vrijdag op kamers en
samen met andere jongeren veel verschillende
werkzaamheden doen. Aan de ene kant is er
ruimte om veel plezier te maken en tegelijkertijd
kun je echt iets betekenen voor anderen. Iets voor
jou? Misschien met je vriend of vriendin? Geef je
op: www.pdcdeherberg.nl.

Op mijn manier was ik heel rijk
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viool en Jan die bij de boer werkte, trek- en mond
harmonica. Om tien uur gingen we naar bed.
Ik heb veel geleerd op de meisjesvereniging van
mevr. van der Ploeg (domineesvrouw). Ze vertelde
ons dat we - als we getrouwd waren - nooit met
ruzie naar bed moesten gaan.
Later ging ik in Aalten oude mensen helpen, maar
ik heb ook in Bussum in een bejaarden
tehuis
gewerkt, toen ik een jaar of negentien was. Daar
werkten we met meisjes uit heel Nederland. Alleen
Stientje Veenhuis die in de keuken hielp, kwam
ook uit Bredevoort. De directrice was heel streng.
Maar ze was een goede! Om 10 uur moesten we
thuis zijn en om 11 uur naar bed. Het eten was
daar heerlijk en we kregen de restjes van ‘s mid
dags, ‘s avonds op het brood. We aten altijd alles
helemaal op. Later in Bredevoort ben ik nog bij de
zusters geweest om te leren naaien. Ik had een
zevenenhalf voor het naaien van een eigen jurk.
Dat was heel goed. Een negen of tien kreeg nie
mand. Ik heb heel veel trouwjurken genaaid. Toen
mijn zuster trouwde, kon ze een hele dure jurk van
haar schoonzus lenen, maar ze koos toch voor
mijn zelfgemaakte jurk.

Interview
met
mevrouw
Piek-
Scholten,
geboren
29 april
1919

Tekst: Ada Endeveld
Foto: Ida Wisman

Hoe hebt u uw man leren kennen?

Een honderdjarige
en een nuljarige
samen op de foto.

Waar bent u geboren?
In Barlo, iets verder dan Sturris, het land in. Daar
hadden we een klein boerderijtje, maar daar kon
je niet van leven. Mijn vader was zo’n beetje boer.
Met hoeveel kinderen was u thuis?
Jan, Herman, ik, Leidie, Wim en Sieneke. Het
laatste meisje heeft maar een half jaar geleefd.
Ze kon geen melk verdragen. Ze lag in het kistje
met haar doopjurkje aan. Mijn moeder bleef erg
verdrietig en toen kwam mijn oma naar haar toe
en zei: ‘Je hebt nog vijf kinderen, daar moet je
ook naar omkijken.’
Op een gegeven moment zei mijn moeder tegen
mijn vader: ‘We gaan naar Bre’voort heen.’
‘Wat moeten we daar nu doen,’ zei mijn vader.
‘Ik ga leren voor bakeren in Aalten,’ zei ze. Dat
heeft ze gedaan. Na een jaar leren ging ze aan
het werk. Ze had een doortrapfiets die altijd klaar
stond, zodat ze weg kon als ze geroepen werd.
We gingen wonen op Officiersstraat 2. Dat huis
bestaat nog. Mijn vader had een stukje land en
verbouwde alles zelf, eerst op de Sturrisdijk en
later in Bredevoort. Hij deed tuinen in Doetin
chem en hij maakte zelf klompen. Ik weet nog
hoe ik speelde als hij in de schuur aan het werk
was.
Mijn oudere broers zaten eerst nog op school in
Barlo. Pas in 1924 kwam er hier een christelijke
school en daar ging ik en mijn zus heen. Ik vond
het heel leuk op school. In de 7e klas ging ik
voor en na schooltijd in betrekking bij de familie
Huitink. Ik was nog maar zo’n kind (twaalf jaar).
Daar moest ik voor schooltijd de kinderen die dat
zelf niet konden, aankleden en mee naar school
nemen. Het waren lieve kinderen, ik had er geen

last mee. Na school moest ik helpen en afwassen
na het avondeten. Ik deed ook de was en dan
moest ik met een zware kruiwagen naar de
beek bij de molen om de was te spoelen en dan
ophangen op zolder. Mijn zusje is een keer bij het
bruggetje van Spar Boom in het water gevallen.
Er kwam gelukkig iemand langs, die haar uit het
water heeft gehaald. We konden niet zwemmen.
Daarna durfde mijn zusje de was niet meer te
spoelen, dus mijn moeder ging met haar mee de
eerste paar keren, maar dat kon niet altijd. Ik ben
er gelukkig nooit in gevallen, bij de molen kwamen
ook veel minder mensen langs. Ik had wel kunnen
verdrinken. Ik moest ‘s avonds tot negen uur bij
mijn dienstje blijven: kousen stoppen en knopen
aannaaien, behalve op zondag, dan mocht ik
eerder naar huis. ‘s Zondagsmiddags moest ik
wandelen met de kinderen.

Wat verdiende u?
Niks! Op school vroeg de meester me dat een
keer. Ik zei: ‘Niks, meester.’ Toen werd hij vreselijk
kwaad op míj. Ik begon te huilen want ik kreeg
daar alleen eten. Hij geloofde me niet!
Zonder onze moeder hadden we het niet gered.
Zij verzorgde ons als we ziek waren. Mijn zus had
TB en moest buiten in een tentje liggen voor de
frisse lucht. Ze ging niet naar een instelling, mijn
moeder verzorgde haar zelf. Ik kreeg difterie en
was drie maanden van school af (in de 8e klas) en
daarom kon zij niet werken vanwege besmettings
gevaar. Mijn moeder zong altijd en ook maakten
we op de vrije zondagavond muziek. Er kwamen
vrienden en vriendinnen langs. Herman die niet
goed kon werken en naar de Mulo ging, speelde

Dat ging zo raar. Mijn man woonde op de Ambt
huiswal en fietste altijd door de Officiersstraat. Ik
had toen ook TB en lag daar buiten in een bed dat
mijn moeder van stoelen had gemaakt. Hij zag
me liggen en ik zag hem omkijken. Later kwam hij
zo maar aan. Toen hij verkering vroeg zei ik: ‘Daar
moet ik nog even over denken.’ Ik heb heel veel
van hem gehouden. Een keer waren we kwaad op
elkaar en toen moest ik weer aan de dominees
vrouw denken en heb ik het goedgemaakt. Stel je
voor als een van ons dood zou gaan ‘s nachts? Hij
zei vaak tegen me: ‘Je bent een ondeugend ding.’
We woonden eerst in noodwoningen, waar nu
Betting is. Mijn man vond het maar een hok. Hij
was metselaar. Ik schilderde zelf de muren en het
plafond. Dat deed ik door een stoel op een tafel
te zetten. Ik heb achteraf vaak gedacht dat ik
een beschermengel heb gehad. Later zijn we in de
Izermanstraat gaan wonen. Wij waren de eersten
die in de nieuwe woningen kwamen. De jongens
waren er toen al. Mijn man was zelf thuis met
negen kinderen en ging vaak met honger naar
bed. Hij wilde niet veel kinderen. We kweekten de
hele zomer groenten voor de winter. Die gingen
in de weck, later hadden we een diepvries. We
maakten ook zelf zuurkool, met een steen er op
om de deksel naar beneden te houden.

Wat zou u mensen vandaag
willen meegeven?
Het is goed om zuinig te zijn. Als ik geld kreeg,
dan verdeelde ik dat over zeven Buisman-blikjes
hoeveel ik voor die week af moest staan. Dan
had ik daar altijd geld voor als ze aan de deur
kwamen. Mijn man vond het eerst onzin, maar
later was hij het met mij eens. De mensen die
het geld kwamen ophalen zeiden: ‘Ik wilde dat
iedereen het zo regelde.’
Wat niet kan, dat kan niet, zo denk ik er over. Op
mijn manier was ik heel rijk! Dat kan ik gerust
zeggen.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Mei 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

24
25
26

Jakobus 4: 1-10
Jakobus 4: 11-17
Jakobus 5: 1-6

Maandag
27 Jakobus 5: 7-12
Dinsdag
28 Jakobus 5: 13-20
Woensdag 29 Handelingen 1: 1-8
Donderdag 30 Handelingen 1: 9-14
Hemelvaartsdag
Vrijdag
31 Handelingen 1: 15-26

Ambthuis, Bredevoort

Ambthuis Bredevoort
Zaterdag 25 mei
17.30 uur mevr. Jentink

Juni 2019
Zaterdag
Zondag

1
2

Psalm 120
Spreuken 6: 20-35

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

3
4
5
6
7

Spreuken 7: 1-27
Spreuken 8: 1-11
Spreuken 8: 12-21
Spreuken 8: 22-36
Spreuken 9: 1-18

Beth San
Zaterdag 25 mei
15.30 uur ds. Everts, Heilig Avondmaal
Zaterdag 1 juni
19.00 uur dhr. Hoftijzer

Stegemanhof
Zaterdag 25 mei
19.00 uur ds. Knol, Heilig Avondmaal
Zaterdag 1 juni
19.00 uur ds. Everts, broodmaaltijd

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 26 mei 2019

09.30 uur 	ds. K. Jansen-Oberink,
Anders Dan Anders-dienst
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Dieneke Cornelissen

Donderdag 30 mei 2019,
Hemelvaartsdag

09.30 uur
‘t Koppelhuis
of 10.00 uur	museum Aalten:
Gängeskestocht

Zondag 2 juni 2019

09.30 uur 	ds. W. Onderwaater, Aalten,
koffiedrinken na de dienst
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Lenny Woerts

Bij de diensten Aalten

Hemelvaartsdienst

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:
- fam. Te Lindert, Hogestraat 76
- mevr. Te Kloeze-Eenink, Ambthuiswal 1, App 10
- m
 evr. Breukelaar-Kolenbrander,
Geurdenstraat 72
- fam. Rutgers, Geurdenstraat 40
- fam. Ter Haar, Bodendijk 52

Donderdag 30 mei hopen wij jullie welkom te
heten in het Dorpshuus in IJzerlo. We beginnen
om 10.00 uur. De voorganger is ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk. De christelijke muziekvereniging Cres
cendo zorgt voor de muzikale begeleiding.
U kunt vanaf 8.30 uur een fietsroute (uitgezet
door Henk Luiten) afhalen in Elim. Om 09.30 uur
staat de koffie met krentenbrood klaar.
De collecte in de dienst is voor KNCF, daar worden
honden opgeleid tot blindengeleide hond of als
hulphond voor bv. getraumatiseerde militairen.
Dit stelt mensen in staat om een zelfstandiger
leven te leiden. Jan en Annie Gussinklo leveren
door hun doppenactie daar een bijdrage aan en
zij zullen daarover vertellen.
Na afloop van de dienst is er nog een kopje koffie
en kunt u nog napraten. Denkt u aan het ‘karne
melksbusken’ voor het dekken van de onkosten?
Iedereen is van harte welkom!
Wilt u deze dienst via de kerkradio meevieren,
dan kunt u afstemmen op de Oosterkerk.
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 26 mei 2019

Zondag 26 mei 2019

Zondag 26 mei 2019

Zondag 2 juni 2019

Zondag 2 juni 2019

Dienst in de andere twee kerken

Zondag 2 juni 2019

09.30 uur:
ds. W.H. Everts, doopdienst
collecte: 		Kerk (Stichting
Restauratie Fonds)
uitgangscollecte: Diaconie

Dorpshuus IJzerlo
Donderdag 30 mei 2019,
Hemelvaartsdag

10.00 uur:	ds. H.J. Zeldenrijk, openluchtdienst, m.m.v. Crescendo

09.30 uur: 	ds. W.H. Everts,
Heilig Avondmaal
collecte: 		Jaarproject
Hulp Ver Weg Dichterbij
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oude Helenakerk

10.00 uur: 	mevr. Heidi Ebbers,
m.m.v. Amio en jongeren
van de basiscatechese,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		Jaarproject
Hulp Ver Weg Dichterbij
uitgangscollecte: Kerkk

Dienst in de Oude Helenakerk

Bij de diensten Aalten

Regenboogdienst 26 mei

Hoe herken je (iets van) God?
Deze vraag staat centraal in de Regenboogdienst
van 26 mei.
Een Regenboogdienst bestaat uit verschillende
onderdelen zoals uit de Bijbel lezen, bidden,
de preek enzovoort. Al die onderdelen samen
noemen we de liturgie. Elk onderdeel heeft een
eigen functie en achter elk onderdeel zit een
gedachte. Het zijn allemaal bouwstenen die
samen een geheel, een kerkdienst vormen. Als het
goed is, gebeurt er in een kerkdienst iets bijzon
ders tussen mensen onderling en tussen mensen
en God, ontdekken we iets van God …
Tijdens de basiscatechese hebben we gekeken
naar de manier van vieren in onze kerk. Waarom
doen we wat we doen? Zou het misschien ook
anders kunnen? Waarom zouden we het dan
anders doen? En hoe dan?
Tien kinderen zijn de uitdaging aangegaan om
na te denken over hoe zij een kerkdienst zouden
samenstellen en hebben op een creatieve manier
nagedacht over de liturgie.
Het is een viering geworden waarin jong en oud
samen op verschillende manieren aan de slag
gaan met het verhaal over Samuel die geroepen
wordt door God. Want wat als je, zoals Samuel,
God nog nooit hebt horen spreken, hoe kun je
dan zijn stem herkennen?
Deze dienst bestaat uit oude vertrouwde onder
delen (soms in een wat moderner jasje), maar ook
nieuwe. Zo zal er op verzoek van de kinderen in
de dienst geen preek zijn, maar gaan we op een
andere manier ontdekken wat het Bijbelverhaal
ons te zeggen heeft. En we blijven daarbij zeker
niet stil zitten! Voor diegenen die toch wel graag
een preek horen is er een ouderennevendienst die
geleid zal worden door ds. Folkert de Jong. Gospel
band Amio zal tijdens deze dienst de muziek ver
zorgen. De kinderen van de basiscatechese die

deze dienst hebben voorbereid, zullen ook mee
werken in deze dienst.
Nieuwsgierig geworden? Je/u bent van harte uit
genodigd voor deze bijzondere viering op zondag
ochtend 26 mei in de Zuiderkerk.
de voorbereidingsgroep:
Gerjon, Weslie, Mitchel, Wiebe, Thijmen,
Thierry, Meike, Maike, Romy, Merle en Heidi

Oproep LeF-dienst 16 juni
Zondag 16 juni is er een LeF-dienst met
als thema ‘Waar word jij warm van?’
Voor deze dienst hebben we jouw inbreng nodig.
We zouden het fijn vinden om op onderstaande
vragen antwoorden te krijgen:
•B
 ij welk Bijbelverhaal/lied krijg je warme
gevoelens?
•W
 elke mensen geven je warme gevoelens?
•W
 aardoor bezorgt de kerk/gemeente je warme
gevoelens?
De antwoorden mogen gemaild worden naar
femkenavis@hotmail.com. Daarnaast zullen we
zorgen dat er in de Zuiderkerk, op de zondagen
dat er dienst is, gelegenheid is om antwoorden
op te schrijven. Onder het genot van een kopje
koffie/thee/ranja is het wellicht al een leuk
gespreksonderwerp.
We hopen er zo samen een mooie dienst van te
maken. Meer informatie over de dienst volgt in de
volgende editie van KerkVenster.
Dank alvast voor jullie inbreng!
de LeF-commissie
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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

25 mei	mevr. J.W. Kersjes-Hoornenborg
Gendringseweg 33/B, 7122 LT
25 mei	mevr. W.B. Ruwhof-Koobs
Varsseveldsestraatweg 16/F, 7122 CC
25 mei	dhr. J.A. Hillen
Klokkemakersweg 18, 7122 KB
27 mei	mevr. G.J. Jolink-Colenbrander
Steengroeveweg 1/A, 7122 LT
28 mei	mevr. J. Heinen-Kämink
Hoge Veld 105, 7122 ZP
28 mei	dhr. H.J. Arentsen
Oranjelaan 27/4, 7121 CA
28 mei	dhr. G.J.A.H. te Brake
Driessenshof 7, 7121 XT
28 mei	dhr. A. Grievink
Kostersweide 35, 7121 HH
29 mei	mevr. G. Hilt
Ludgerstraat 27/05, 7121 EG
29 mei	dhr. B.H. Klijn Hesselink
Welinkweg 6/A, 7122 PL
29 mei	mevr. B.W. te Paske-Neerhof
Hoge Veld 115, 7122 ZP
29 mei	mevr. A.G.W. Houwers-te Voortwis
Dinxperlosestraatweg 129/A, 7122 JM
30 mei	mevr. A.J. Boom-Lankhof
Sniedersweide 1, 7123 AJ
30 mei	mevr. A.G. Massink-van Keeken
Richterinkstraat 22, 7122 ZB
31 mei	mevr. B. Schoppers-Nijman
Ludgerstraat 29/01, 7121 EG
1 juni	mevr. E. Kaemingk-Houwers
Dalweg 45, 7122 BB
1 juni	mevr. M. Bunschooten
Hogestraat 74, 7122 BX
1 juni	mevr. G.W. Luijmes
Stationsstraat 30/3, 7122 AT
1 juni	dhr. H. Hoftijzer
Brethouwerweg 2, 7122 KG
1 juni	mevr. G.J. Wapsenkamp-Lammers
Varsseveldsestraatweg 14/C, 7122 CC
1 juni	dhr. G.B. te Winkel
Smitskamp 150, 7121 HL
2 juni	mevr. J.H. Lammers-Blekkink
Ludgerstraat 21/11, 7121 EG
3 juni	mevr. J.G. Hoftiezer-Kraaijenbrink
Kiefteweg 9, 7121 LX
3 juni	mevr. W.J. van Malsen-ten Have
Stationsstraat 67, 7122 AS
4 juni	mevr. J.B. Lensink-Hoftijzer
Boomkampstraat 19, 7121 EP
4 juni	mevr. A.G. Heijink-Walvoort
De Heurnseweg 3, 7122 LS
4 juni	mevr. A.J. Stronks-Voskuil
De Hoven 21, 7122 BJ
5 juni	mevr. H.J. Wensink-ter Maat
Kostersweide 44, 7121 HH
6 juni	mevr. J. Doeleman-ter Horst
Ludgerstraat 15/09, 7121 EG

6 juni	dhr. S.F. Zeilstra
Tubantenstraat 1, 7122 CN
6 juni	mevr. J.H. te Roele-Veldboom
Buninkdijk 6/A, 7121 LG
7 juni	mevr. J.H. van Baardewijk-Westerveld
Manschotplein 18, 7121 BM
7 juni	dhr. A.A. van Klompenburg
‘t Slaa 6, 7123 CV
7 juni	mevr. R. Brouwer-Mulder
Oranjelaan 25, 7121 CA
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

Vooraankondiging wijkdag
De voorbereidingsgroep is al drukdoende 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.

ds. Wilma
Onderwaater

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

Hemelvaart
Op de veertigste dag na Pasen vieren we Hemel
vaart. Ik heb het altijd een wat onbegrijpelijk
feest gevonden tot ik de vele verhalen hoorde
van mensen van wie een geliefde was overleden.
Vaak werd mij verteld dat het de eerste tijd nog
wel gaat. Degene van wie zo gehouden werd en
wordt, is nog voelbaar in alles om hen heen. Maar
dan komt er toch een periode waarin het pijnlijk
stil en leeg wordt.
Misschien was het met de vrienden van Jezus ook
zo. De eerste periode na zijn overlijden en opstan
ding was hun meester nog zo tastbaar (Thomas
ervoer dat aan den lijve), maar na Hemelvaart
zal alles anders worden. Jezus gaat terug naar de
Vader. Zijn vrienden blijven achter. Hoe ga je dan
verder?
Het mooie gedicht van Derk Jan ten Hoopen (ver
moedelijk geschreven voor zijn overleden vrouw)
vertolkt een verbondenheid die over alle grenzen
heen gaat:

Oewn naam
‘k Heb met de hand owwen naam
		
in ’t zand eschreven,
maor waor owwen naam stond,
		
is het zand weer glad.
Ik heb owwen naam an ’t zand terugg’-egeven,
veurdat een ander ‘m elaezen had.

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

Bezoekmedewerkers
Mevr. Antje Bos-Jansen, Bijnenweg 6, is gestopt
als bezoekmedewerker in sectie 3D. Jarenlang
heeft zij bezoekwerk gedaan in onze wijk. Wij
willen je hartelijk bedanken voor jouw inzet en
betrokkenheid.
Inmiddels heeft zij haar werk overgedragen aan
mevr. Hermien Heinen-Rutgers, Hofstedeweg 4.
We zijn blij dat je dit bezoekwerk wilt overnemen
en wensen je veel plezier en zegen bij je werk in
onze wijk.

Verhuizingen
Na een aantal weken in het ziekenhuis opge
nomen te zijn geweest is mevr. Wildenbeest-
Sloëtjes verhuisd naar Den Es in Varsseveld.
Zij woont nu op Bospad 6. Mevr. Navis-Krieger
heeft Pronsweide verlaten en woont nu aan de
Frankenstraat 51.
Voor u beiden een grote overgang. We hopen dat
u zich snel thuis zult kunnen voelen in uw nieuwe
woonomgeving.
Met een hartelijke groet,
Wilma Onderwaater

In alle wolken zie ik ow gezichte
en aoveral in ’t zand zee ik owwen naam.
As ik allenig bunne, doe’k de ogen dichte
en a’k weer kieke, dan zie ik ow veur ’t raam.
’s Nachts in mienen slaop
		
lig ik met ow te praoten,
ik vuule owwen arm weer um mi’j hen.
Iej hebt miej bi’j ow afscheid nooit verlaoten,
’t lik wel of ik ow now nog better ken.
Zo bunne wi’j altied bi’j mekaar ebleven
en ow gezichte reist altied met mi’j met.
Oewn naam steet eeuweg in het zand eschreven.
daor blif e staon, umda’k ow nooit verget.
Derk Jan ten Hoopen
Van Jezus weten we dat Hij Zijn vrienden net voor
Zijn Hemelvaart zegende. Bovendien beloofde Hij
hen met kracht te bekleden (Lucas 24). Zijn zegen
en kracht wens ik allen die rouwen van harte toe.
Een groet in verbondenheid, van
Netty Hengeveld
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Wijk Lintelo

Wijk IJzerlo

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

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

ds. Riemer Faber

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

Ds. R. Faber is
met ziekteverlof

ds. Wytze Andela
ds. Marieke
Andela-Hofstede
Lijsterbeslaan 15
tel. 0543-478797

andelhof1@gmail.com
andelhof2@gmail.com

Overleden

Contact

Overleden

Op 9 mei is overleden Gerda Lammers-ter Horst,
Ludgerstraat 27, in de leeftijd van 90 jaar. Wij
wensen haar kinderen, klein- en achterklein
kinderen Gods nabijheid toe in hun gemis en
verdriet. In het volgende KerkVenster zal een
in memoriam van Gerda Lammers worden
opgenomen.

Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere cri
sissituatie 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.

Op 26 april overleed mevr. Mien(tje) NijmanLensink, Ambtshuiswal 2 te Bredevoort, in de leef
tijd van 87 jaar. De laatste jaren werd al stapje
voor stapje afscheid genomen, totdat ook de
laatste stap genomen moest worden. De uitvaart
vond plaats op 2 mei op Berkenhove. We wensen
haar man Arie en hun kinderen en kleinkinderen
sterkte toe bij het gemis.
Op 2 mei overleed dhr. Bennie Schreurs, Koeweide
22. Hij is 84 jaar oud geworden. De laatste weken
verbleef hij in het ziekenhuis en in Pronsweide.
Twee jaar geleden, op 28 mei 2017, moest hij
van zijn vrouw afscheid nemen. Wij leven mee
met zijn kinderen en kleinkinderen, nu ze na hun
moeder en oma ook hun vader en opa moeten
missen. Een in memoriam vindt u elders in dit
blad.
We kregen bericht van het overlijden van mevr.
Trudy Bakker-Köhler in de leeftijd van 96 jaar.
Zij woonde jarenlang op het adres Koeweide 26.
Om dichter bij haar kinderen te zijn verhuisde
ze in februari naar Almere. Daar is zij op 11 mei
overleden. De begrafenis vond plaats op 16 mei
in Heiloo. Haar kinderen en kleinkinderen wensen
we Gods bemoediging toe.

Ziekenhuis
In het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem is opge
nomen geweest Fredi Sluiskes-Klein Wolterink,
Sondernweg 25. In het ziekenhuis in Winterswijk
is opgenomen geweest Sien Meinen-Wikkerink,
Halteweg 36. Na een opname in het ziekenhuis in
Winterswijk verblijft Willem Wildenbeest, Beunk
dijk 9, voor revalidatie in verzorgingshuis Antonia
in Terborg.

Wisseling bezoekmedewerker
Afscheid als bezoekmedewerker van sectie 11C
heeft genomen Hans van Lochem, Stationsstraat
1B. Bedankt Hans voor de vele jaren dat je je
hebt willen inzetten voor het bezoekwerk en voor
ons wijkteam! We zijn blij dat Rolien Bosman,
Adm. de Ruyterstraat 121, de plaats van Hans in
deze sectie wil overnemen.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Zieken
Mevr. Aalbers-Schoppers, Varsseveldsestraatweg
9F, is van het SKB overgeplaatst naar de revali
datie-afdeling van Pronsweide. Daar verblijft ook
mevr. Hoftijzer-Colenbrander, Richterinkstraat 1.

Pastoraal bezoek
Wanneer u verlangt eens te praten over uw leven,
over wat u in de nacht uit de slaap houdt, over
dat wat zoveel moeite kost of pijn doet, neem
dan gerust contact met mij op (op werkdagen
tussen 9.00 en 19.00 uur). Of geef uw verzoek
door aan de bezoekmedewerker.
Een groet in verbondenheid, van
Netty Hengeveld

Geboren
Op moederdag 12 mei werd Jade geboren. De
trotse ouders zijn Ruben & Janneke Tolkamp,
Klokkemakersweg 15. De ‘grote broers’ Cas en
Tim hebben nu een lief klein zusje.
Ruben, Janneke, Cas en Tim
van harte gefeliciteerd!

Huwelijk
Door de liefde verdraag je alles
		
wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
Door de liefde blijf je altijd volhouden.
Op vrijdag 31 mei a.s. hopen Bas Roerdinkholder
en Hilde Koskamp (Bargerstegge 68, Winterswijk)
elkaar het ja-woord te geven.
De kerkelijke inzegening vindt plaats om 11.45
uur in de Oude Helenakerk. Dominee Marten Jan
Kooistra (Woudenberg) hoopt in deze dienst voor
te gaan.
We willen Bas en Hilde alvast van harte feliciteren
en heel veel liefde, geluk, voorspoed en Gods
zegen toewensen op hun verdere levensweg.

Zieken
Verschillenden mensen verbleven in de afgelopen
weken kort of wat langer in het ziekenhuis. Ook
zonder dat hun namen op deze plek genoemd
worden, leven we met hen mee. We wensen hen
en hun naasten moed en vertrouwen toe, en zo
mogelijk herstel.
Met een hartelijke groet,

Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

Hemelvaart
is een belofte
Hemelvaart is voor mij het feest dat niet in
de eerste plaats gaat over Gods heil voor ons.
Met Kerst vieren we dat God naar ons toekomt,
met Pasen dat we met God verzoend zijn en de
dood verslagen is, en met Pinksteren dat God in
ons en bij ons wil zijn door zijn Geest.
Hemelvaart is in de eerste plaats de Kroningsdag voor Jezus. Hij krijgt wat Hem toekomt: zijn
plaats aan de rechterhand van God, zijn Vader.
Missie voltooid. Kan ik me daarover verheugen?
Dan kan ik Hemelvaart vieren.

ds. Wytze Andela en
ds. Marieke Andela-Hofstede

In de tweede plaats biedt dat ook de nieuwe
mogelijkheid van de Geest die door de Vader via
de Zoon gezonden wordt. Na Hemelvaart kan
het Pinksteren worden. Zoals Jezus dat zelf aan
kondigde: ‘Werkelijk het is goed voor jullie dat ik
ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij
jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie
zenden.’ (Johannes 16: 7)
Hemelvaart is dus ook een belofte: Jezus laat ons
niet verweesd achter, Hij stuurt zijn Geest.
Nynke Dijkstra-Algra,
missionair team Protestantse Kerk
Uit: ´Met zonder Jezus´
uitgave van Protestantse Kerk in Nederland
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Collecte jaarproject Hulp Ver Weg Dichterbij

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

Zieken
Opgenomen in het SKB dhr. A.J. Klein Wolterink,
Kriegerdijk 13. Laten wij omzien naar onze zieken,
ook naar hen die thuis verblijven. Wij leven met
hen mee en wensen hen heel veel sterkte toe en
Gods nabijheid!

Overleden
Op 11 mei is overleden in de leeftijd van 96 jaar:
Aleida Catharina (Leis) Walvoort-Slotboom. De
laatste tijd woonde zij in het woonzorgcentrum
Beth San. Wij wensen haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen heel veel sterkte toe nu hun
lieve moeder en oma van hen is heengegaan.

Doopdienst
Op zondag 2 juni is er om 9.30 uur een doop
dienst in de Oude Helenakerk. In deze dienst zal
gedoopt worden Herman Derk Jan Bram. Zijn
roepnaam is Bram. Hij is de zoon van Maurits en
Marlies Nijman (Grote Maote 1) en het broertje
van Daan. We hopen op een goede en feeste
lijke doopdienst. Als er in het midden van onze
gemeente een kindje gedoopt wordt, dan is dat
een gebeuren dat ons tot grote dankbaarheid
stemt!

Op 26 mei wordt in de dienst
gecollecteerd voor het jaarproject Hulp
Ver Weg Dichterbij: ‘Handen en voeten
geven’ aan boeren op Zuid Sumatra –
Indonesië, een project van Kerk in Actie.
U kunt ook betalen via www.
kerkvensterwebshop.nl en dan kiezen
‘Hulp Verweg Project Zorg PGA’ of
overmaken op bankrekening NL45
RABO 0112887651 onder vermelding
van ‘Werelddiactonaat Zorg’.
‘Yabima Indonesia is een maatschappelijke orga
nisatie opgericht door de Protestantse Kerk in
Zuid Sumatra, de GKSBS. Zij werd opgericht op
20 oktober 1989, twee jaar nadat de GKSBS offi
cieel een zelfstandige kerk werd. De kerk en de
stichting bevinden zich in Metro in de provincie
Lampung, een provincie die op het eiland

Sumatra het allerarmst is en waar een conflict
heerst rond het recht op een stukje grond.
Gedurende bijna een halve eeuw was deze
provincie het doel van transmigratie: de verhui
zing van arme mensen van het dichtbevolkte Java
en Bali naar dit eiland. Omdat transmigratie aller
eerst met een stukje grond te maken heeft, werd
grond tot vandaag de dag de bron van conflict.
Om die reden draait het werk van Yabima voort
durend om boeren en hun recht op grond.

Wim Everts

Jongerenpredikant
ds. Folkert de Jong
Hier een nieuw bestaan opbouwen ...

Biertje met de dominee
De derde keer biertje met de
dominee, nu wordt het een tra
ditie. Wederom 20.00 uur in
Schiller op 2 juni. Het valt mij
op hoe persoonlijk en diep
gaand de gesprekken kunnen
zijn. Daarom durf ik dit thema
deze keer ook aan: hoop voorbij
de dood. Is de dood het einde?
Hoe beleef jij het? Durf je, kun
je, hopen op meer?

Yabima heeft drie belangrijke doelen
als organisatie geformuleerd:
• De inkomsten van boeren te verhogen via
agro-ecologische landbouw.
• De capaciteit van de boeren te verhogen om
zichzelf te organiseren en hun belangen duur
zaam te maken.
• De participatie van boeren te verhogen in het
overheidsprogramma dat zich bezighoudt met
streekautonomie en landhervorming.
Een groot deel van de werkzaamheden van
Yabima betreft de begeleiding van arme boeren
in afgelegen gebieden, waar de toegang tot
schoon water, sanitair en gezondheid moeilijk is.
Het eerste wat we vaak doen is enkele boeren
uit de plaatselijke gemeenschap een training op
bepaalde gebieden te geven. Op die manier zijn
er al 167 vrijwilligers die zich met de gezond
heid van het vee bezighouden, zijn er 20 boeren
speciaal getraind in organische landbouw en

zijn er drie compostfabrieken die een capaciteit
hebben om twee ton per dag te verwerken en op
die manier de boeren ondersteunen om bemes
ting op langere duur mogelijk te maken.

Een hartelijke groet voor u allen!

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

tussen man en vrouw, versterking van volksorga
nisaties, eigen kleine kredietorganisaties, dialoog
en samenwerking, bewust omgaan met etnische
verschillen, en bereidheid om verantwoording af
te leggen.

De GKSBS hoopt dat Yabima voor haar de uitge
strekte hand is van haar diaconale werk. Gezien
de situatie van Zuid Sumatra met z’n verschil
lende volken en godsdiensten en grote sociale
verschillen, vraagt dit diaconale werk om een
instituut dat toegankelijk is voor iedereen. Op die
manier hoopt de GKSBS een rol te spelen in het
proces van structurele veranderingen die in onze
maatschappij nodig zijn. Aan de ene kant op een
soepele, strategische manier, aan de andere kant
op een manier die beantwoordt aan onze opvat
ting van diaconaat.
Yabima voert haar programma’s uit vanuit de
wens dat boeren hun grond op een duurzame
manier kunnen bewerken en dat die grond een
redelijk bestaan oplevert voor de boeren.
De waarden die we via onze gekozen strategie
en programma’s tot uitdrukking willen brengen
onder de mensen zijn: de wil om met elkaar te
delen, een rechtsgevoel dat voor de arme opkomt,
spiritualiteit, onderwijs, gelijkwaardige rollen

Een zo uitgebreid gebied om boeren te onder
steunen biedt voor de toekomst een uitdaging,
vooral als het gaat om materiële ondersteuning.
Al doende willen we zo ook het contact tussen
die boeren en de plaatselijke GKSBS-gemeente
verbeteren.
Erik T. Purba, directeur Yabima

Terugblik bevrijdingsconcert 5 mei 2019
Hoe herdenk je nu dat we 74 jaar geleden zijn bevrijd?

Dat kun je doen door een herdenking op 4 mei bij
het monument op de Wehme bij te wonen, met
om 20.00 uur twee minuten stilte. Respect voor
hen die het leven lieten in die tijd, daar word je
stil van!
Daarna kun je op 5 mei zingen van vreugde
vanwege die vrijheid! En wat is het mooi om
dat samen te kunnen doen met mensen uit
Scheveningen.
In 1943 meende de bezetter dat het nodig was
om een Atlantikwall te bouwen, en daarvoor
moest een groot deel van de huizen van het dorp
aan de zee gesloopt worden. De bewoners werden
geëvacueerd, en zo kwamen Scheveningers o.a.
in Aalten. In die tijd zijn banden ontstaan die
nog altijd merkbaar zijn. Mannen die destijds als
jongen met de trein weggingen naar de andere
kant van het land, kwamen nu op 5 mei met een
dubbeldeksbus naar Aalten om met hun mannen
koor te zingen op het Bevrijdingsconcert!
De Oude Helenakerk op de Markt was tot de
laatste plaats bezet toen de voorzitter van het
Aaltens Christelijk Mannenkoor, Jan Bongen,
de bijeenkomst opende. Namens de gemeente
was burgemeester Stapelkamp met zijn vrouw
aanwezig.
Het Schevenings Christelijk Mannenkoor begon
met: Als g’in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil
dan nooit vergeten, God verlaat u niet.
Die woorden krijgen tegen deze achtergrond extra
diepte en betekenis. In alle liederen die ze zongen
werden ze op het orgel begeleid door Danny
Spaans en op de trompet door Thomas Heijkoop.
Het koor zelf stond o.l.v. Michael Spaans.
Ze vervolgden met een variatie op Psalm 107,
waarin een stukje samenzang was opgenomen.
De ontmoeting is een minder bekend stuk,
jammer dat de tekst wat verloren ging in de
begeleiding. Maar ‘t Hijgend hert van Psalm 42

Meer foto’s in het fotoalbum
van de website:
kerkvenster.nl foto’s Jan Oberink

is bekender, en dat werd prachtig vertolkt door de
Scheveningers.
Samen zongen we Geef vrede, Heer, geef vrede.
Evert de Niet uit Scheveningen en voorzitter van
de Dorpenband, vertelde van zijn ervaringen uit
de tijd dat hij als jongen hier kwam, niet wetend
wat hem te wachten stond en wat het met hem
gedaan heeft, en hoe fijn het is om nu weer
samen dit concert te kunnen meemaken.
Door de ladyspeaker Wianda Bongen werden de
solisten van het concert aangekondigd: Bert en
Adrienne Visser. Zij wilden hun medewerking ver
lenen, want de vader van Bert Visser zat onder
gedoken in de oorlog op diverse boerderijen in
Barlo. Zij kwamen graag weer naar Aalten!
Daarna mochten de mannen uit Scheveningen
gaan zitten, en was het de beurt aan het ACM.
Onder leiding van Susanna Veerman, de dirigent,
en begeleid door Yvonne Beeftink op de piano
bracht het koor een afwisselend programma.
Domine, salvam fac Reginam, een lied ter ere van
onze koning, klonk majesteitelijk door deze oude
kerk. Wat een klank!
Dat dit koor ook zacht en zuiver kan zingen
hoorden we bij de nummers Vrede en Be still my
soul.
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Tekst en foto’s: communicatiecommissie

Dank sei Dir Herr van Händel werd vertolkt met
medewerking van de sopraan Adriënne Visser.
Het ACM heeft een bewerking van het lied: Vrede
is ver van Rob de Nijs in haar repertoire, een
bewerking gemaakt door een vroegere dirigent
Ton de Waal. Dit was een mooie gelegenheid om
het weer te zingen.
Hun optreden eindigde met de Battle hymn. Ook
hier weer de medewerking van de solisten, en van
de drummer Roy van Eerden. En om de piano
nog meer te laten klinken, speelden Yvonne en
Susanna samen. Een formidabel slot: Glory, glory,
hallelujah! His truth is marching on. Amen.
De beide mannenkoren zongen samen: Geef aan
de wereld vrede.
En tot slot kon iedereen nog meezingen met
een medley van liederen van Vera Lynn, maar
daaraan was te merken dat het lang geleden is.
Martin Meijer bedankte iedereen voor zijn bij
drage, en maakte duidelijk dat iedereen er wel
gratis was ingekomen, maar niet zomaar weer
wegkwam.
Tot slot werd het Wilhelmus gezongen, een
waardig slot van een mooi Bevrijdingsconcert!
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In memoriam
Jantje Willemina
Hendrika Ottens
~ Jannie ~
geboren
27 mei 1943
overleden
20 april 2019
Op de dag voor Pasen is Jannie Ottens overleden.
Jannie woonde de afgelopen jaren in Schiller
weijde aan de Polstraat. Ze voelde zich hier hele
maal thuis. Wanneer je de huiskamer binnen
kwam, zat ze vaak op haar vaste plekje aan tafel
dicht bij het raam met haar papegaai Lodewijk
voor zich op tafel. Lodewijk was belangrijk voor
haar. Ze hield van hem en via Lodewijk had je
samen hele gesprekken.
Jannie heeft haar hele leven in het hart van
Aalten gewoond. Als ze ging verhuizen was dat
eigenlijk nooit ver. Een paar huizen of straten
verderop. Als meisje woonde ze aan de Markt,
later verhuisde ze naar de Landstraat. Vele jaren
heeft ze een warm thuis gehad bij haar broer
Jaap en schoonzus Mien. Toen kwam de tijd
dat ze in de Beukenhof ging wonen en toen ze
de Beukenhof gingen verbouwen, ging ze - na
een korte periode aan de Patrimoniumstraat te
hebben gewoond - naar de Polstraat.
En elke keer had ze lieve mensen om haar heen
die haar waardeerden zoals ze was: haar familie,
haar huisgenoten en de medewerkers en vrijwilli
gers van Estinea.
Jannie genoot van het leven. Voor haar zat het
niet in grootse dingen, maar juist de kleine dingen
maakten haar blij.
Samen wat drinken met iets lekkers erbij, een
dagje naar Anja en Willem in Doetinchem,
winke
len, leuke kleding kopen, een telefoon
gesprekje met familie, een gezellige dag op de
dagbesteding, op vakantie of trommelen, want
daar bleek ze een goed gevoel voor te hebben.
Jannie was een tevreden mens, en tegelijker
tijd wist ze heel goed wat ze wel en niet wilde.
Als ze ergens geen zin meer in had, dan was het
ook genoeg geweest. Jannie ging zo haar eigen
gang.
De mensen om haar heen zullen haar missen.
Jannie laat een leeg plekje in hun midden achter.
Op vrijdag 26 april hebben we afscheid genomen
van Jannie. We hebben herinneringen opgehaald,
foto’s bekeken, kaarsen aangestoken, naar muziek
geluisterd en samen gebeden en gezongen.
In een van de liederen zongen we Daar is gelukkig
leven en het eindigt niet.
Jannie geloofde dat, als je sterft je dan naar de
hemel gaat. Als iemand uit haar kring was over
leden wees ze met haar vinger naar boven. Zo
mogen wij ook aan Jannie blijven denken. Jannie
woont nu voor altijd bij haar hemelse Vader in de
hemel.
ds. Wilma Onderwaater

Dhr. C. Frederiks
~ Carel ~

geboren
17 maart 1931
overleden
30 april 2019
Het leven van dhr. Frederiks was op het oog
rustig, maar zijn grens voor onrust was snel
bereikt. Tegenslagen in zijn jeugd hebben zijn
hele leven beïnvloed. Hij werd geboren met zo’n
slechte gezondheid, dat hij de eerste drie jaar van
zijn leven in bed lag. Hij had vooral veel last van
zijn longen. Ook werd hij vanwege zijn ziekelijk
heid vaak uit logeren gestuurd en later naar een
kindertehuis aan zee. Op die leeftijd, wanneer je
je hoort te hechten aan je gezin, kreeg hij daar
nauwelijks de kans toe.
Hij vond het lastig om met andere mensen om te
gaan. Hij voelde zich onhandig en wist niet - zoals
de meesten van ons - automatisch hoe je de band
met je medemensen versterkt. Het liefst deed hij
dingen elke dag hetzelfde, zodat hij niet voor ver
rassingen kwam te staan. Hij hield van boeken
lezen, maar vanwege de slechte gezondheid
en de oorlog was hij nauwelijks lange perioden
achter elkaar naar school gegaan. Verder leren
was niet aan de orde. De oorlog heeft een wond
in zijn ziel achtergelaten. Maar daar sprak je niet
over. Dat deed niemand immers. Zijn vader werd
in de oorlog gefusilleerd bij de Woeste Hoeve op
8 maart 1945, vanwege een misverstand. Elk jaar
rond die tijd had hij daar last van. Dat duurde
dan tot midden mei, als de verhalen over oorlog
op tv eindelijk afgelopen waren.
Hij kon altijd geanimeerd vertellen over zijn
diensttijd als militair verpleger. In zijn werkzame
leven heeft hij verder o.a. nertsen gefokt, bij een
benzinepomp gewerkt en is hij magazijnbediende
geweest.
Ondanks zijn slechte begin en lastige tiener
jaren is hij nog oud geworden. Hij had een vast
dagritme en als mensen hem in Bredevoort
kennen, dan is dat als die man die elke dag ging
zwemmen in de Slingeplas, zomer en winter. Hij
heeft dat gedaan tot ruim zijn tachtigste. Hij
deed dat omdat dat zwemmen ook goed voor zijn
slechte longen was.
Hij heeft zich in het leven goed geweerd, als
je alle tegenslag in ogenschouw neemt. De
tekst waarmee we afscheid van hem namen,
Matteüs 10: 29-32, heeft hijzelf genoemd. Hij

wilde daarmee zeggen: Het maakt uiteindelijk
niet uit of je veel of weinig in het leven bereikt, of
je bergen beklimt, of elke dag baantjes trekt. Je
hoeft niet bang te zijn, ieder van ons is geborgen
in Gods hand. Hij bewaart elke mus, hij bewaart
ook ieder mens.
Wij wensen zijn dochters en hun partners, de
kleinkinderen en allen die hem zullen missen veel
sterkte toe.
Ada Endeveld

Bernardus Jan Willem
Schreurs
~ Bennie ~
geboren
5 juni 1934
overleden
2 mei 2019
Bennie Schreurs is geboren aan de Leemhorst
dijk in een gezin van vier kinderen waarvan hij
de oudste was. Na de landbouwschool werkte
de jonge Bennie een tijd als boerenknecht en als
melkrijder.
Zijn diensttijd bij de luchtafweer in Eefde heeft
Bennie altijd een hele mooie tijd gevonden.
Het contact met zijn dienstkameraden is altijd
gebleven. In 1956 ontmoette Bennie op een
bruiloft Dien Mateman. Na vijf jaar verkering
trouwden ze in 1961. Uit dit huwelijk werden drie
zonen geboren.
Bennie had inmiddels de boerderij overgenomen
omdat zijn vader verongelukt was. Bijna 56 jaar
mochten Bennie en Dien met elkaar getrouwd
zijn en met elkaar hebben ze het heel goed
gehad. Naast de boerderij heeft Bennie ook lang
gewerkt als lasser bij Mueller Europa. Dat vond hij
mooi werk.
Bennie was een zorgzame en betrokken man,
vader en opa. Altijd toonde hij interesse in je. Hij
had ook een sterk ontwikkeld sociaal en recht
vaardigheidsgevoel. Met grote aandacht volgde
hij via de krant en de televisie wat er speelde in
de wereld.
Zeer ingrijpend in het leven van Bennie is het
totaal onverwachte overlijden geweest van zijn
zoon René, 25 jaar geleden.
De pijn om het verlies van René ging altijd met
hem mee.
Gelukkig kon hij nog wel genieten van zijn
geliefden om hem heen. Na het overlijden van
zijn vrouw Dien was Bennie intens verdrietig. Hij
voelde zich geamputeerd. Toch sloeg hij zich er
ondanks zijn grote verdriet en gemis op een bij
zondere manier doorheen.
De beslissing om naar de Koeweide te verhuizen
bleek een hele goede. Hij had het daar naar zijn
zin in dat mooie appartement in een fijne buurt.
En hij ondernam weer dingen. Al lange tijd had
Bennie meer met het geloof dan met de kerk. Wel
bleef zijn grote liefde voor orgelmuziek.
Door de verliezen die Bennie heeft geleden heeft
hij echt geworsteld met God en met het geloof.
Steun had hij aan de uitspraak die hij ooit ergens
las: ‘Vloeken is ook een vorm van bidden.’ In ver
trouwen hebben we Bennie Schreurs gelegd in de
handen van God.
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Geleuf ’t noo maor!
Deur: Marijn Kraaijenbrink - Foto: Internet

Deur een kleinen verbouwing op onzen
zolder, kwam ik terechte in onze spelletjes
kaste. Altied leuk um weer ‘s deur te spitten,
want dizze kaste is bi-j ons deur de jaoren
hen aardeg an-evuld en streumt daordeur
aover met spellen.
Ik mag zelf graag een spelletjen done.
As wi-j ne kere afspraekt met kammeräö,
wödt ‘r nao de koffie en ‘t bi-jpraoten toch
wal vake een spel op taofel ezet: Kolonisten,
vraog- en antwoordspellen, een kaartspel
of een spel waorbi-j i-j mensen mot raoden
deur die te umschrieven of uut te beelden.
Ok gao wi-j d’r met zien tweeën thuus wal af en
too veur zitten. Kiek: i-j könt de hele aovond op
ow gat televisie zitten kieken of met de mobiel
prutsen… i-j könt ok effen samen tied maken
veur actie, genuuglekheid en competitie.
Het aardege van een spel vind ik, dat ‘r onver
wachtse dinger könt gebeuren: het pakken van
een bepaolde kaarte of de betekenis van een
veksken of een dobbel bepaolt de gang van het
spel.
Ok zit ‘r altied een handeling in een spel wat ‘t
interessant mek: puzzeln, dobbeln, handeln, ruiln,
uutbeelden, tekenen, raoden, (ver)kopen, bouwen
en gao zo maor deur.
Deur ‘t spöllen van een spel leer i-j mekare ok
anders kennen. Naost het feit dat ‘t een gezelleg
samenwaen is, is ‘t ok leuk um te ziene dat ‘r
iemand bloedjefanatiek wödt op het moment dat
het effen wat tegen zit.
Ik heb eprakkezeerd waorum mensen zo graag
een spelletjen wilt done. Wat ik op internet kan

vinden, bunt dit zoal de belangriekste redenen:
ontspanning, gemudelekheid, stimuleren van cre
ativiteit en sociale vaardigheden, verbondenheid,
‘t is leerzaam, en met logisch denken kö’j ow
harsens fit holln. Allemaole dinger die wi-j in het
laeven ok belangriek vindt.
Soms lik het laeven ok wal op een gezelschaps
spel. Denk an de beste vergeliekingen met spellen
as Ganzenbord of Laevensweg. Bi-j beide spellen
gebeurt ‘r dinger die ok in het echte laeven könt
gebeuren. I-j bunt afhankelek van een gebeur
tenis deur een opdracht, dobbel of een bepaolde
kaarte wat ow ‘ovverkump’, waordeur het net
effen iets anders löp dan da-j verwacht hadden.
Wat in spellen veurkump, gebeurt ok in ons eigen
laeven: i-j maakt een bepaolde keuze, wat de
richting van ow laeven op dat moment bepaolt.
D’r bunt tieden dat het met de wind met geet,
maor d’r bunt ok tieden dat het arg teggen zit.
I-j hebt last van ow teggenstanders en die denkt
vooral an zichzelf en denkt niet met ow met. Net
as in een spel bu’j vake op ow zelf an-ewezen
en mo’j zelf onderzeuken hoe i-j hier het beste
met ummegaot. Toch kö’j in het spel, maor
ok in het laeven, vake de hulp van een ander
inropen. D’r bunt ok steeds meer (coöperatieve)
spellen, waarbi-j i-j mot samenwarken um tot een
gemeenschappelek doel te kommen. Jao echt, de
betekenis van een spel is meer as alleen een spel,
maar gelukkeg is het laeven ok meer as een spel.
Uutendeleke hebbe wi-j bi-j een spel wal vaak
het doel um te winnen. Maor dat kan neet altied.
In de jaoren ’80 was ‘r de mini-playbackshow,
gepresenteerd deur Henny Huisman.
Elke aflevering eindigde met dit lied:

	Hier stond je dan vanavond,
het was wel spannend,
maar toch ook fijn.
Maar zoals bij elke wedstrijd
kan er maar één de winnaar zijn.
We laten ons niet kennen,
we gaan gewoon maar door,
want wie niet tegen z`n verlies kan
die is maar zielig hoor.
Spöl maor ‘s teggen een kleinen bözzel. Den is
waneg, as hie dat spelletjen memory of kwartet
niet wint. Het gef teggenslag en dat is niet fijn.
Dat leer i-j wanneer i-j older wordt.
Een spel spöllen is onlosmakelek verbonden met
winnen of verlezen.
Maor an de andere kante: is het leuk um altied
maor te winnen? Ik wet het neet good. Ik heb
jaorenlang gesquasht teggen een kammeraod
van mi-j, waarvan ik nog nooit heb ewonnen. Ik
vond het wal leuk, umdat ik ‘r völle van kon leren,
maor veur ‘m mot het toch minder motiverend
waen.
Tja, i-j kunt een winnaar of een verlezer waen.
Iemand wie het allemaol veur de wind geet. Of
iemand die denkt afhankelek te waen van het lot
of juust wat i-j zelf bepaalt.
Vergaet veural tussendeur neet te genieten
van ow spel uut ow spelletjeskast en ow laeven.
Geniet van de mensen um ow hen, probeer d’r
veur mekare te waen en vergaet daorbi-j ow zelf
ok veural neet!
Lange geleden heb ik een gedicht eschrevven
ovver winnen en verlezen. Den heb ik noo vertaald
en steet bi-j dit verhaal. Ik denk dat het wal bi-j
passend is.

Winnen of verliezen?
As i- j arges an begint,
wil i-j vast da’j altied wint.
De eerste pries, een golden trofee,
veur minder doe wi-j echt neet mee.
I-j zegt: ik wet het baeter,
en i-j wet het veur gin meter!
As wi-j verliezen,
lik alles naor de galamiezen.
Wi-j veult ons dom
en wi-j holle ons veural bezeg met het hoe en waorom.
Maor… as winnaar bu’j neet snel tevraeden, zelfs niet met minimale,
I-j wilt op den duur meer bereiken en behalen.
Dag in, dag uut bu’j bezeg met winnen, winnen, winnen,
I-j vergaet alles um ow hen, tötdat i-j ow op een dag gaot bezinnen,
en beseft hoevölle i-j eigenlek hebt emist in het verlaeden.
De grootste winnaars staot an de lijn, at ze könt:
dat bunt de mensen die d’r veur anderen bunt.
Die winnaars zölt een ander neet uut het oog verliezen,
umdat ze neet veur hun eigen belang gaot kiezen.
Dizze winnaars vangt hun verloren zoon op
en beurt hem weer naor de top.

Zelfs wanneer dizze winnaars met man en moes verloren gaot,
bunt er altied wal weer vrienden die veur hun klaorstaot.
Maor verlies ow hart gerust in een ander die’j vertrouwt,
want dan heb i-j echt een groten kans op goud !
Let op mien woorden:
Zolang i-j bi-j een ander mag heuren, heb i-j nooit verloren!
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Mag ik aan tafel?
Dit was het thema van de kinderdienst
op 12 mei. Veel mooie liederen werden
door en samen met Young Company
gezongen.
Foto’s Mieke Wamelink

Stichting
Restauratiefonds

Verenigingen

Passage
Dinsdag 28 mei 20.00 uur, Zuiderkerk
De slotavond van het Passage-seizoen wordt ver
zorgd door de dames uit IJzerlo. Het programma
is nog een verrassing. U kunt dan ook eventueel
uw contributie betalen. Allemaal hartelijk welkom.
het bestuur

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
We kennen natuurlijk allemaal de dansgroep
‘Wi-j holdt ’t bi-j ’t olde’. Deze groep kan naast
dansen een volledige modeshow anno 1900 ver
zorgen. Van deftige hoge hoed en exclusieve
mutsen met bijbehorende accessoires tot het
gebreide ondergoed en nachtkleding. In korte tijd
wordt een sfeervol beeld geschetst van de wijze
waarop men zich meer dan een eeuw geleden
kleedde bij feesten, de kerkgang en in het leven
van alledag. Dit komen ze op woensdagmiddag
22 mei showen bij ’t Praothuusken.
Woensdagmiddag 29 mei hebben we spelletjes
middag. U bent weer van harte welkom.
Wanneer u geen eigen vervoer heeft kunt u
Dien Scholten bellen, tel. 0543-476042
Namens de werkgroep van ’t Praothuusken
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

Ga je mee?
World Servants Doetinchem
project 2020 Ecuador
In de zomer van 2020 gaat een groep toffe
(jonge) mensen uit Doetinchem en omgeving naar
Ecuador om drie weken te helpen aan de bouw
van een coöperatiegebouw voor cacaoboeren.
In dit gebouw gaan lokale cacaoboeren hun
cacaobonen opslaan en verwerken. Ook komen
de boeren er samen om trainingen te volgen
om de kwaliteit van hun cacaobonen te verbe
teren. Als coöperatie kunnen de boeren meer geld
vragen voor hun bonen. Het project is een Fair
trade-project van de organisatie World Servants.
Het sluit aan bij de kerkelijke en burgerlijke
gemeente Doetinchem, die beiden fairtrade zijn.

Ga toch
fietsen!
Het Restauratiefonds voor de
oude Sint Helenakerk aan de
Markt heeft weer een fietstocht
uitgezet. Wij nodigen u van
harte uit om deel te nemen.
U kunt kiezen uit twee afstanden: ca. 20 km. en
ca. 30 km. Start is zondag 2 juni tussen 11.30 uur
en 14.00 uur aan de Haartsestraat bij het AZSV
voetbalterrein. De route gaat over de Haart, door
Miste, Bredevoort en Barlo. Er zijn twee pauzes
voor een hapje en/of drankje. Uw vrijwillige bij
drage voor het restauratiefonds wordt zeer op
prijs gesteld.
• Gelezen boeken, in goede staat, kunt u door
lopend inleveren bij fam. Rutgers, Lage Veld 30.
Bestuur Stichting Restauratiefonds,
www.restauratiefondsaalten.nl
tel. 06-50 804060
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

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

Uitgever

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

Redactie

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

Zomer 2020 klinkt heel ver weg, maar het project
start al eerder. Het is namelijk de bedoeling dat
de groep een jaar lang acties houdt om het beno
digde geld bij elkaar te krijgen voor het project en
de reis. Drie weken Ecuador is als het ware een
‘beloning’ voor een jaar actievoeren.
De groep is nog niet vol. Dus lijkt het je wat om
ook deze fantastische ervaring mee te maken.
Of ken je iemand die misschien wil deelnemen
aan dit project? Geef je dan op. Opgeven kan
via info@worldservantsdoetinchem.nl. Daar kun
je ook voor vragen terecht.

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

Fotografen

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

Coördinatie website en blad

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen.
Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden
buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonne
ment op KerkVenster nemen. De abonnementskosten
bedragen € 45,00 per jaargang.
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers.
Hoofd van de distributiecommissie is Ad Doornink,
tel. 0543-723360, e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging
en voor het aanvragen van extra nummers.
Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken,
dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Spoorzoeken in Slangenburg
• Zaterdag 25 mei Stiltedag vanaf 10.15 uur met
meditatieve momenten, samen eten, bewegen
en wandelen in en om de Slangenburgse kerk.
• Maandag 27 mei Mediteren aan de hand van
de Bijbel in de Slangenburgse kerk van
14.00 - 16.00 uur.
• Vrijdag 31 mei Natuurwandeling vanaf 10.15
uur in de buurt van de Slangenburgse kerk.
• Zaterdag 15 juni Taizéviering om 19.30 uur.
Thema: Verlangen naar God
• Zaterdag 22 juni Dansmiddag van
14.00 - 16.30 uur onder leiding van Dorothé
Vriezen. Dansen op muziek om rust, verstilling
en verbinding te vinden.
Opgave bij Helma van Loon via
wmvanloonkuiper@hetnet.nl of 06 43229677.
Zie ook agenda www.spoorzoekenslangenburg.nl

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden
verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van
deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 0543-476350.
KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3750 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag
7 juni 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 29 mei 2019 voor 22.00 uur.
Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt als uiterste
inleverdatum maandag 27 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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DOE JE MEE? DOE JE MEE?
DOE JE MEE? DOE JE MEE?

DAUWTRAPPEN
voor de jeugd
# op 30 mei, Hemelvaartsdag
# start om 9.00 uur
# bij de Zuiderkerk.
# ongeveer 4 km wandelen
# creatieve opdrachten bij tussenstops
# einde 11.00 uur bij de openluchtdienst
# eindpunt Dorpshuus IJzerlo

Kinderen van de basiscatechese
puzzelen met de kerkdienst
Mensen vieren belangrijke gebeurtenissen vaak op
een bijzondere manier. Je kunt van alles vieren bijvoorbeeld je verjaardag. Maar ook kerkdiensten zijn
vieringen. In zo’n viering komen mensen bij elkaar om
te bidden en te zingen, te luisteren en na te denken
over God en het leven van Jezus. In een viering
gebeurt er iets bijzonders tussen mensen onderling
en tussen mensen en God.
Een kerkdienst bestaat uit verschillende onderdelen zoals uit de Bijbel lezen, bidden, de preek
enzovoort. Al die onderdelen samen noemen we
de liturgie. Elk onderdeel heeft een eigen functie
en achter elk onderdeel zit een gedachte. Het zijn
allemaal bouwstenen die samen één geheel, een viering vormen. Tijdens de basiscatechese hebben we
gekeken naar hoe we in onze kerk vieren. Waarom
doen we wat we doen? Wat vind je van de kerk-

dienst? Zou het misschien ook anders kunnen? En
hoe dan? Wat vind jij belangrijk? En waarom gaan we
eigenlijk naar de kerk?
Tien kinderen zijn de uitdaging aangegaan om na te
denken over hoe zij een kerkdienst zouden samenstellen en hebben op een creatieve manier nagedacht over de liturgie. Ik kan alvast verklappen dat
er bekende onderdelen in de dienst zitten maar ook
nieuwe. Het zal een viering worden waarin jong en
oud samen op verschillende manieren de betekenis
van een Bijbelverhaal kan ontdekken (en we blijven
zeker niet stil zitten!). Gospelband Amio zal tijdens
deze dienst de muziek verzorgen.
Ben je nieuwsgierig geworden? Je bent van harte
uitgenodigd voor deze bijzondere viering op zondagochtend 26 mei in de Zuiderkerk.

Hé !
Zit jij in

groep 6,7 of 8?

Heb jij zin om komende zomer te gaan

Kamperen in Borculo?
Geef je dan

GEEF JE OP! GEEF JE OP!
GEEF JE OP! GEEF JE OP!
GEEF JE OP! GEEF JE OP !
Meld je met naam, leeftijd en e-mailadres bij:
j.scholl2@upcmail.nl, dan weten we hoeveel er
komen. Het wordt vast geweldig leuk.
de leiding van de kindernevendienst

Meer jongerennieuws:
Regenboogdienst 26 mei  .  .  .  . p. 11
Foto’s kinderdienst  .  .  .  .  .  .  . p. 18
Project Ecuador: ga je mee?  .  .  . p. 19

Zaterdag 25 mei
tussen 10 en 11 uur
op voor Kinderkamp!
De opgavedag is weer
in de Zuiderkerk!
De kampweken zijn van:
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5

20 juli t/m 27 juli
27 juli t/m 3 aug
3 aug t/m 10 aug
10 aug t/m 17 aug
17 aug t/m 24 aug

Week 30
Week 31
Week 32
Week 33
Week 34

(Hoofdleiding Luuk Somsen en Linda Jacobs)
(Hoofdleiding Marinke Lensink en Christel Wevers)
(Hoofdleiding Bram Roelofsen en Francis Wellink)
(Hoofdleiding Maaike Bussink en Jaap Masselink)
(Hoofdleiding Loes Wielink en Jorick Westerveld)

De opgaveformulieren zijn in week 19 uitgedeeld op de scholen! Heb je deze gemist?
Kom dan om 10.00 uur naar de kerk, vul daar het formulier in en geef je op.

Meer info:
Recreatiecommissie van de protestantse kerk in Aalten, p/a Joost Roelofsen,
Eligiusstraat 13, 7121 EA Aalten, tel. 0543-707530, joostroelofsen@hotmail.com

