1

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

AKHA

THAILAND, GEZIEN
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Ontmoetingen met christenen
in het hoge noorden
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Thailand, gezien vanaf het zadel
Ontmoetingen met christenen in het hoge noorden
Wie door Maleisië fietst, wordt menig
maal geconfronteerd met een moskee.
In Thailand vind je ze nauwelijks,
er staan des te meer boeddhistische
tempels, de zogenaamde wats. Laos
en Cambodja staan daar ook vol mee.
In Vietnam en China zie je echter weer
weinig moskeeën, maar het aantal
boeddhistische tempels groeit daar
momenteel na een jarenlang verbod
op religieuze uitingen. Opmerkelijk is
echter dat in heel Zuidoost-Azië ook
het aantal christelijke kerken en kerkjes
groeit ofschoon slechts vier à vijf
procent van de bevolking christen is.

dichtbij de grens met Myanmar. Thoen ligt in een
van de armste gebieden van Thailand en dat is
goed te zien aan de huizen en bestrating.
We sliepen niet in een hotel of bungalow, maar
in een homestay, zeg maar een bed and breakfast. Het is de beste manier om echt in contact te
komen met de plaatselijke bevolking. Je betreedt
hun huis, praat over land, volk en gewoontes en
kunt anderzijds ook iets kwijt wat je wilt delen.
De eigenaar van de School Homestay, mister William, is een gepensioneerd universitair docent
die is teruggekomen naar zijn geboortedorp.
Om zijn rust wat te verstoren, begon hij een
soort naschoolse opvang: kinderen uit de twee
hoogste klassen van de basisschool kunnen tegen
een gering bedrag in het weekend en tijdens de
vakanties lessen Engels bij hem volgen. Zo maken
ze meer kans om op een goede school voor voortgezet onderwijs een plaats te bemachtigen.

Bovendien bestaat deze groep voor een
groot deel uit oorspronkelijke bewoners
van bergdorpen en vluchtelingen uit
Myanmar (het vroegere Birma) en
China. Veelal arme mensen.
Tekst en foto’s: Anneke en Jan Haring

We hebben de ontwikkelingen in de verschillende landen in de afgelopen twaalf jaar aardig
kunnen volgen en menigmaal stonden we verbaasd over de snelle vooruitgang. Komend vanuit
een wereld waarin de christelijke kerken het soms
zwaar hebben, ontdekten we dat juist in landen
als Vietnam, Maleisië en Thailand het christendom meer en meer een factor van betekenis
wordt. Vanuit hun positie als kleine minderheid in
deze overwegend atheïstische, moslim of boeddhistische landen werken christenen als zoutend
zout binnen dorpsgemeenschappen. Het aantal
leden groeit gestaag. Het is bijzonder en soms
ook verwarrend om dit te mogen zien en beleven.
Zo is het hartverwarmend wanneer je bij vertrek
uit een eenvoudig hotelletje als zegenwens de
woorden ‘have a safe trip and God bless you’
worden meegegeven. Opeens realiseer je je dan
dat die vriendelijke portier christen is en dit ook
laat blijken. Hadden we het maar eerder geweten!
Dit jaar reisden we door Noord-Thailand, een
gebied waar we twaalf jaar geleden ook waren.
We wilden, simpel gezegd, foto’s wegbrengen
die we destijds maakten tijdens een bezoek
aan een bergvolk in het uiterste noorden. Maar
voor we daar na 1500 km fietsen zouden arriveren, hadden we al een bijzondere ontmoeting
in Thoen, een klein stadje in het noordwesten,

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers

Op de zaterdag dat wij arriveerden kwamen er
twee groepen en wij mochten erbij zijn. Zeg dat
maar eens tegen twee oud-docenten. Het bloed
kroop waar het ..... enz. en zo hadden we een
paar gezellige uurtjes met leerlingen die graag

wilden leren. Natuurlijk stonden de twaalfjarige
meisjes vooraan, maar ook de jongens waren wel
geïnteresseerd.
De zondag was voor ons nog veel meer bijzonder:
het dorp telt sinds enige jaren een protestantse
gemeenschap. Niet groot weliswaar, ruim tachtig
zielen, maar zeer betrokken op elkaar en de kerk.
‘s Zaterdags hadden we al even kennisgemaakt
en bij de dienst op zondag waren we van harte
welkom. We arriveerden om 9.50 uur, maar gingen
pas omstreeks 14.00 uur weer weg. Geestelijk en
lichamelijk verkwikt en gelaafd.
Het was een feest van zang en dans met muziek
van drums en gitaren. Ofschoon we geen woord
konden verstaan behalve halleluja en amen,
begrepen we heel goed wat er gebeurde. Allereerst de begroeting: ieder had net een plaatsje
gevonden of werd uitgenodigd om op te staan
om de anderen te begroeten. Dit ceremonieel van
elkaar begroeten was hartverwarmend. ‘Welkom
in de kerk’, zo zong men elkaar toe. ‘En welkom
bij Jezus.’ Men ging rond, de jongeren begroetten
de ouderen die slecht ter been waren en voor ons
was er een speciaal woordje.
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Overdenking

Zeilen op de wind
van vandaag
door pastoraal werker Netty Hengeveld

De kerkdienst was er een met veel handgeklap,
eenvoudige melodieën en eigenlijk weinig
woorden, waarbij zo te zien jong en oud zeer
betrokken was. Een feestje om zoiets mee te
maken. Ook hier collecte voor de armen, terwijl de
kerk zelf slechts kan bestaan met behulp van veel
steun van buitenaf.
De bijeenkomst in de kerkzaal eindigde in een
grote kring, zingend natuurlijk. Men wenste elkaar
een goede week toe en ‘God bless you and your
house’. Wat mooi om zo uit elkaar te gaan.
De dienst stond in het teken van het afscheid
van een groep internationale vrijwilligers die drie
maanden vanuit deze kleine christelijke gemeenschap in het stadje hadden gewerkt. Jongeren
uit drie werelddelen, Amerika, Afrika en Europa
die via YWAM (youth with a mission) naar Thoen
waren gekomen om Engels en wis- en natuurkunde te geven op de lokale basisscholen.
De een sprak tijdens de dienst een getuigenis
uit, de ander vertelde hoe ze de afgelopen drie
maanden had beleefd. En alles werd onmiddellijk
vertaald in het Thai voor de gemeenteleden.
Het onderwijsniveau in de buitengebieden van
Thailand is niet hoog en zulke vrijwilligers zijn
van harte welkom. Niet evangeliseren, maar de
lokale gemeenschap dienen, ook al is het een
boeddhistische gemeenschap. De Thoenieten
willen wel, maar kunnen vaak niet gaan studeren
omdat goede basisscholing ontbreekt en er geen
docenten bereid zijn zo ver naar het noordwesten
te komen. Hier maken christenen zich nuttig voor

de gehele omgeving en uiteindelijk vaart
ook de christelijke gemeenschap wel bij deze
vorm van studieondersteuning. In Thoen
horen de christenen er gewoon bij.
Na afloop stond in een van de bijgebouwen
een warme lunch klaar en vrijwel iedereen
schepte zijn bord vol met rijst of noedels, kip
of varkensvlees. Een eenvoudige maaltijd,
bereid uit hetgeen de gemeenteleden voor
de dienst hadden ingebracht. Ook hierbij
waren we van harte welkom en er was volop
gelegenheid om te praten met degenen die
een mondje Engels spraken. Daar ontmoetten
we ook de voorganger van de gemeente.
Hij heeft er een volledige baan en wordt door
de gemeenteleden betaald.
Maar een vetpot is het niet, de meesten
behoren tot de bergstammen en hebben
een agrarische achtergrond. Hij vertelde iets
meer over de kerk, over de steun van buiten
en over de plaats van christenen binnen de
dorpsgemeenschap.
Financieel wordt deze christelijke gemeente
ondersteund door de stichting Open Doors.
Deze organisatie komt op voor christengemeenschappen die bedreigd worden en
ofschoon dat hier niet direct het geval is hier,
is de hulp van harte welkom. Zonder externe
steun zou voortbestaan heel moeilijk zijn.
Christenen in het voor 95% boeddhistische
Thailand worden getolereerd en niet meer
dan dat.
Voor ons was dit een heel bijzondere zondag
en toen we weer naar ons onderkomen vertrokken, werden we vrolijk uitgezwaaid.

Tot zover deel 1.
Wordt vervolgd in
KerkVenster van 21 juni.

Over een paar dagen vieren we Pinksteren. Het is
een abstract feest, dat Feest van de Geest. Maar
juist omdat het zo weinig concreet is, merk ik dat er
telkens weer andere aspecten oplichten: het talige,
het enthousiasmerende, het verbindende, het grenzeloze, het vrouwelijke, het troostende …
Nu ik dit schrijf, licht voor mij vooral ‘het nieuwe
begin’ op. Zoals Huub Oosterhuis dichtte in lied
686: De Geest des Heren heeft een nieuw begin
gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. Als je je durft open te stellen voor en durft te
vertrouwen op het nieuwe begin dat telkens weer
door de Geest wordt gemaakt, dan moet je durven
zeilen op de wind van vandaag. Daarover schreef
Frans Mulder een prachtig lied:

Zeilen op de wind van vandaag
Toen je dacht: ik word gedragen, moest je sjouwen.
Toen je dacht: ‘t is even slikken, moest je kauwen,
toen je dacht: ik wil wel stoppen, juist beginnen.
En toen je net naar buiten wou, naar binnen.
Toen je dacht: ‘t is me teveel toen werd het minder.
Toen je dacht: ik ben een rups, bleek je een vlinder.
Toen je dacht: dat je iets won, had je verloren.
En toen je dacht: nu ga ik dood, werd je geboren.
Je moet zeilen op de wind van vandaag.
De wind van gisteren helpt je niet vooruit.
De wind van morgen blijft misschien wel uit.
Je moet zeilen op de wind van vandaag.
Toen je dacht: nu wordt het beter, werd het slechter.
Toen je dacht: ik geef het op, bleek je een vechter
en toen je dacht een realist te zijn, een dromer.
Toen je dacht: Nu wordt het winter, werd het zomer.
Toen je dacht: het wordt gebracht, moest je ’t halen.
En toen je dacht: ik krijg iets terug moest je betalen.
Toen je dacht: ik sta alleen, toen kon je schuilen.
Toen je dacht: ‘t is om te lachen, moest je huilen
Je moet zeilen op de wind van vandaag.
De wind van gisteren helpt je niet vooruit.
De wind van morgen blijft misschien wel uit.
Je moet zeilen op de wind van vandaag.
Gezegende en inspirerende
pinksterdagen gewenst!
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Collectes en giften
De collecte tijdens de dienst van 25 mei in het
Ambthuis heeft € 20,00 opgebracht; het bedrag
is bestemd voor de diaconie. Via Diny Luimes is
een gift van € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank!

Zieken
Wij feliciteren
Dhr. J.G. Wikkerink, Drenthelweg 1; dhr. J.H.
Prins, Haermansweijde 60 in Aalten, en mevr.
G.J. Visschers-Lindenschot, Ambthuiswal 2 K 01,
vieren in de komende weken hun verjaardag.
Dhr. Wikkerink en dhr. Prins zijn op 13 juni jarig:
dhr. Wikkerink wordt 82 jaar en dhr. Prins wordt
85 jaar. Mevr. Visschers viert op 16 juni haar 86e
verjaardag. Alle jarigen van harte gefeliciteerd
en een gezellige dag gewenst met allen die u lief
zijn.

Mevrouw Truus Essink is vanwege haar gezondheid opgenomen in Pronsweide. We wensen haar
en haar familie sterkte toe.
We hopen voor iedereen die tobt met de gezondheid, al het goede! Voor hen die behandelingen
moeten ondergaan of wachten op het effect
ervan: beterschap en geduld; voor allen die om
zieken heen staan, al het goede!

Overleden
Mevrouw Lucia Aleida Maria (Lucie) Essink-
Sonderen is toch nog onverwacht overleden in de
leeftijd van 78 jaar. Wij wensen haar man, haar
dochters en verdere familie veel troost toe.

Pinksteren
Afscheid en bevestiging
Pinksteren is het feest van de Geest, van de inspiratie. Op Pinksteren zijn er een aantal schilders,
twee fotografen, een houtsnijder en een vertaler
die meewerken aan de viering. Zij verbeelden
psalm 104, om zo een verdieping te geven aan het
oude lied waarvan delen al stammen uit het oude
Egypte. Beelden van de schepping, geschapen
door Gods Geest trekken aan ons voorbij. Zo
hopen we de Geest van Pinksteren nieuw leven in
te blazen. De dienst begint met het lezen van het
vurige verhaal uit Handelingen 2.
Een week later, op 16 juni, nemen we afscheid
van Coby Navis als ouderling. Herman te Paske
wordt op dezelfde dag bevestigd als pastoraal
ouderling. Dit wordt hier en bij de mededelingen
in de kerkdienst van tevoren aangekondigd, zodat
mensen eventuele bezwaren kunnen inbrengen.
Volgens de officiële regels van de kerk moeten
mensen bezwaar kunnen maken tegen aanstellingen van ambtsdragers. Gelukkig is dat zelden
het geval.

Als een schip in de storm
‘k Ben een schip in de storm,
dat de haven niet vindt.
Houd mij vast, houd mij vast
spreek mij aan als uw kind.

Als Uw Woord mij bereikt,
ik in U richting vind.
Houd mij vast, houd mij vast
spreek mij aan als uw kind.

‘k Ben een vogel die vlucht,
voortgejaagd door de wind.
Houd mij vast, houd mij vast
spreek mij aan als uw kind.

Dan zijn stormen gestild,
voorbij is vlucht en wind.
Houd mij vast, houd mij vast
spreek mij aan als uw kind.
Bron: Red@ctieService
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Op de avond voordat Jezus werd ver
raden en gevangen genomen, beloofde
Hij de apostelen dat Hij hun de Heilige
Geest zal sturen. Dat gebeurde op
wat later eerste pinksterdag is gaan
heten. De gelovigen waren bijeen toen
er plotseling het geluid van een grote
windvlaag was en ‘vlammen’ zich
boven de hoofden van de aanwezigen
verspreidden, zgn. ‘vurige tongen’.
De gelovigen werden vervuld met
de Heilige Geest en begonnen het
evangelie in allerlei vreemde talen
te verkondigen. Daar kwamen veel
mensen op af. De apostel Petrus hield
daarop een lange toespraak, waarna
ongeveer drieduizend mensen zich bij
hen aansloten.
Bron: PKN Nederland

Pinksteren is niet zo makkelijk te
‘verbeelden’, want hoe laat je iets van
de Heilige Geest zien? Tien woorden
helpen om je het feest van Pinksteren
beter voor te kunnen stellen. Een
Bijbeltekst en een vraag helpen bij de
bezinning op deze woorden.
1. Vuur
Pinksteren wordt altijd verbonden met vuur en
vurigheid. We lezen hoe er vlammen verschijnen
op de hoofden van de leerlingen. Teken van de
Geest die hen vervult. De kleur in de kerk is rood.
Warm, feestelijk, hartstochtelijk ook. De kleur van
passie. We staan ‘in vuur en vlam’. Het heeft te
maken met enthousiasme, letterlijk ‘in God zijn’.
Wat zet u in vuur en vlam?
Lees Handelingen 2: 1-4

2. Duif
De Geest van God komt in de Bijbel voor als een
vogel, een duif. Bij de doop van Jezus daalt een
duif neer en klinkt een stem: dit is mijn Zoon de
geliefde, luister naar Hem. De duif is ook symbool
van vrede en een nieuw begin: bij Noach keert
hij terug naar de ark met een takje in zijn snavel,
teken dat de aarde weer bewoonbaar wordt. Bij
de schepping ‘broedt’ de Geest als een vogel
over de chaos: dan komt er orde, grond onder de
voeten en de mogelijkheid van leven.
Hoe kunt u vandaag de vrede en het leven dienen?
Lees Genesis 1: 1, 2 en Genesis 8: 11

3. Inspiratie
Inspiratie, letterlijk in-blazen. Als mensen geïnspireerd raken ervaren ze dat als een geschenk, als
iets wat hen overkomt. Je kunt het niet organiseren. Inspiratie kan komen via andere mensen,
via muziek, via teksten, een gedachte of iets wat
zomaar in je opkomt, geen idee hoe en waar vandaan. Opeens weet je wat je moet zeggen, achteraf sta je zelf verbaasd. Kwam het van Gods Geest?
Wie of wat inspireert u? Kent u de momenten
van inspiratie? Lees Psalm 51: 12-14

In de geest van Jezus leven
Tien woorden rond Pinksteren
4. Oogst
Pinksteren vindt plaats op het feest van de oogst,
ook wel ‘wekenfeest’. Duizenden mensen zijn
in Jeruzalem om dat feest te vieren en God te
danken voor de vruchten van het land. Dan komt
de geest van God en vervult de leerlingen van
Jezus. Ze raken vol van het goede nieuws over zijn
leven en opstanding en vertellen erover aan wie
het maar horen wil. Op die dag komen drieduizend mensen tot geloof in Jezus, een grote oogst.
‘De velden zijn wit om te oogsten’ zei Jezus.
Wat is ‘oogst’ voor ons, wat ziet u als oogst
in uw leven? Lees Exodus 34: 21, 22

5. Vrijheid
Waar de Geest van God is, daar is vrijheid, schrijft
de apostel Paulus. Geest en vrijheid hebben met
elkaar van doen. Als Gods Geest jou raakt, word je
een vrij mens. Vrij van wat? Van alles wat je kan
binden, alles waar je vast aan kunt zitten, wat jou
bepaalt en angstig maakt en klein. Afhankelijk
zijn van wat mensen vinden, van geld, van bezit
of status, van werk of drukte of prestaties. De
angsten van het leven die je opjagen.
Wat is vrijheid voor u? Kan een mens
daarin groeien? Lees Galaten 5: 1

6. Taal
Als de leerlingen van Jezus op die eerste pinksterdag vol raken van Gods Geest spreken ze
opeens alle talen. Iedereen kan hen verstaan. Er
worden woorden gevonden. Woorden voor het
goede nieuws over Jezus. Petrus houdt een lange
toespraak. Pinksteren is dus ook het feest van taal
en vertalen. Bijbels zijn in bijna alle talen vertaald,
maar nog steeds zijn er mensen bezig om Bijbels
te vertalen in de eigen taal van groepen mensen.
De Geest vertaalt zich in vele volkeren, in een
grote variëteit van talen en woorden.
Welke woorden hebt u als het gaat
om God en Jezus? Welke taal raakt u?
Lees Handelingen 2: 4-13

7. Gaven
De Geest geeft taal en woorden maar ook gaven.
Mensen ontvangen bijzondere mogelijkheden om
zich in te zetten, voor de kerk en de wereld. Met

een variëteit aan gaven, zoals gaven van bestuur,
van geloof, van dienen, van gebed, van onderricht, kennis en genezing. Niet iedereen ontvangt
alle gaven, de Geest geeft de gaven zoals God
dat wil - het betekent dus dat we afhankelijk zijn
van elkaar. Wat ik niet heb, vult de ander aan. Zo
vormen we één geheel.
Welke gaven ziet u om u heen, en welke gaven
hebt u zelf ontvangen? Lees 1 Korintiërs 12: 1-18

8. Vruchten
Als de Geest van God in je woont kan het niet
anders of je verandert, je groeit. Je draagt vrucht.
Paulus omschrijft die vrucht met de woorden
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelf
beheersing. Met die vrucht kun je het uithouden
in het leven, je wordt er een mooi mens van.
In welk deel van de vrucht van de Geest zou
u willen groeien? Lees Galaten 5: 22

9. Zending
Pinksteren is niet alleen maar een goed gevoel,
een mooie Godservaring. De leerlingen worden
eropuit gestuurd, de wereld in! Vertel overal het
goede nieuws van het Koninkrijk. Dat doen ze dan
ook onmiddellijk, maar het levert ook allerlei problemen op. Er ontstaat vervolging. De leerlingen
worden gevangen gezet en onthoofd. De beweging van de Geest leidt ook naar strijd.
Ervaart u zichzelf als een gezondene? En uw
kerkgemeenschap? Lees Handelingen 1: 8

10. Jezus
Veel mensen vinden de Geest van God een vaag
begrip en Pinksteren een onduidelijk feest. Toch is
het heel concreet. Als de Geest de leerlingen inspireert hebben ze opeens de mond vol over Jezus.
De Geest van God is de Geest van Jezus. De Jezus
van Kerst en Pasen is ook de Jezus van Pinksteren.
Het gaat om zijn beweging door de wereld, aangedreven door zijn Geest. In de Geest van Jezus
leven. Dat maakt het al een stuk minder vaag.
Hoe zou u vandaag in de Geest van Jezus
kunnen leven? Lees Handelingen 2: 22-24
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e-mail:
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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 Aalten
e-mail: 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
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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:
pterhaar9@gmail.com

KerkBeeld

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

In deze periode ontvangt u weer een enveloppe
waarin u kunt aangeven of u dit jaar een gift
aan de diaconie wilt doen. Het principe is al
een aantal jaren hetzelfde: U kunt uw gift verdelen in Zending, Werelddiaconaat en Plaatselijk
Diaconaat, maar u kunt het ook aan het college
van diakenen overlaten om uw gift te verdelen
zoals zij dat gedurende het jaar passend vinden.
Voor de diakenen heeft dat laatste de voorkeur,
omdat er dan kan worden ingespeeld op de
actualiteit. Er ontstaan soms van die ‘vergeten
rampen’ waar de diaconie dan juist op inspeelt,
naar het motto helpen waar geen helper is. Vorig
jaar is ruim € 116.000 door u allen toegezegd.
Een prachtig resultaat, ondanks teruglopende
ledenaantallen blijven uw giften aan de diaconie ongeveer op niveau. Verspreid over de hele
wereld worden heel veel mensen geholpen door
uw giften. Kinderen, slachtoffers van geweld, de
allerarmsten die nog nooit van Aalten gehoord
hebben en er ook waarschijnlijk nooit van zullen
horen. Dankzij de leden van de Protestantse
Gemeente Aalten krijgen zij wel een kans op
scholing, werk, voeding of medicijnen. Een mooie
gedachte toch?

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,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

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

Dit jaar willen wij extra
aandacht vragen voor de
mogelijkheid om uw gift
digitaal in te vullen.
Op het kerkelijk bureau is vanwege bezuinigingen
minder tijd beschikbaar voor alle taken die daar
liggen. Natuurlijk is er een groep die geen computer heeft of er niet mee overweg kan, dat geeft
ook niets. Voor die mensen blijven we graag de
papieren handmatig verwerken. Maar u kunt zich
wellicht voorstellen dat het een enorm verschil
zou maken wanneer de rest massaal zou overgaan op digitaal doneren, zowel voor de diaconie
als voor Kerkbalans. Zou u er toch nog eens een
keer naar willen kijken? De uitleg zit bij de brief
en het is echt niet moeilijk. Van harte bij u aanbevolen! En… alvast bedankt voor uw ongetwijfeld
weer gulle geven voor het komende jaar.

bredevoort

Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat,
tevens voor vervoer
Willy Stronks-Sikking,
tel. 0543-47 40 05

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

Diaconale rondgang

Overzicht collectes
€ 1.035,17
€
545,77
€
708,65
€
481,74
€
344,90
€
290,52
€
€

780,31
510,58

Via de brievenbus van het kerkelijk bureau
ontvangen: Hulp Ver Weg Dichterbij: Wereld
diaconaat Zorg € 100,00, Werelddiaconaat
€ 30,00 en Christenhulp Oost-Europa € 30,00.
Via Raborekening NL45… ontvangen voor
Hulp Ver Weg Dichterbij: Werelddiaconaat Zorg
3 x € 50,00 en € 25,00 (t/m 28-05-2019).

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Gedeeltelijke hervatting
werkzaamheden
In overleg met de Arbo-arts mag ik vanaf
Pinksteren mijn werkzaamheden voorzichtig
weer wat oppakken. Dit zal voorlopig bestaan
uit enkele diensten en wat kleinschalig pastoraat. Onder de wijkberichten van wijk IJzerlo
leest u er iets meer over.
Vriendelijke groet,
Riemer Faber

Giften PBD

Mei 2019
05-05 K
 iA Noodhulp
Kerk
12-05 K
 iA Werelddiaconaat
Kerk
19-05 P
 rotestantse Bezoekdienst
Kerk
26-05 K
 iA Jaarproject,
Werelddiaconaat Zorg
Kerk

Johan van Eerden,
penningmeester college van diakenen

Ontvangen via Joke Yeboah € 10,00, Ina
Krajenbrink € 20,00, Toos Winkelhorst € 20,00,
Riek Vreman € 10,00, Diny te Hennepe € 10,00,
I. Heinen € 10,00, Ina te Hennepe € 5,00,
Johanna Westerveld € 10,00 en via het
kerkelijk bureau € 50,00.

Hartelijk dank!
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Food For LiFe
is een project van dhr. en mevr.
Teerling in Malawi dat recentelijk
financieel gesteund is door de diaconie
van de Protestantse Gemeente Aalten.
Hieronder volgt een verslag van
dhr. Teerling.
Terug naar een betere toekomst
Klimaatverandering is een mooie kans om
eeuwenoude landbouwsystemen een nieuw leven
te geven.
In grote delen van de wereld heerst honger.
Misoogst is een belangrijke oorzaak. Onkunde
en gebrek aan kennis is de oorzaak van veel
misoogsten.
Het gevolg van honger is dat kinderen de dupe
worden. In Malawi bestaat hun eten vaak uit
één bordje nsima per dag, 147 gram maismeel
vermengd met water. Het vult wel je maag maar
niet je hersenen. Ouders weten dat en hechten
zich niet aan hun kinderen. De kans dat ze het
overleven is klein. De kans dat meisjes ooit een
goede positie krijgen in de maatschappij is nog
veel kleiner. Dus waarom zou een moeder zich
hechten aan een pasgeboren baby-girl?
Particuliere hulp aan kinderen in een weeshuis
geven die kinderen in ieder geval het gevoel
dat er toch ergens in de wereld mensen zijn die
naar hen omzien. Mensen uit een ver land die
hen tijdelijk even wat liefde en geborgenheid
geven. Mensen die zich verbinden met hun leed.
Geweldig dat er mensen zijn die dat doen.
Tot honderd jaar geleden maakten boeren
gebruik van de middelen die de natuur in zich
heeft. Zij hadden de biologische cirkel ontdekt.

Maar waarom zou je eigenlijk kunstmest gebruiken in een land met een enorme voorraad
dierlijke mest?
Ik kan mij nog goed herinneren hoe er in mijn
jeugd gebruik werd gemaakt van mest en groen.
Koeien werden gestrooid met stro. Stro mengde
zich met mest. Dagelijks werd de mest op een
enorme mesthoop gekruid. In de herfst werd
de mest verspreid over het land. Later werd het
ondergeploegd. Het was ieder jaar weer een
enorme klus, zwaar handwerk. De oogstopbrengsten waren goed. Het boeren was een flink rendabele economische activiteit. De grote boerderijen
met woonhuizen op het Groninger Hogeland zijn
de stille getuigen van die welvaart.
Midden vorige eeuw kwam er kunstmest. Vooral
zout en andere hulpstoffen werden met enorm
veel energie geproduceerd. Daarnaast moet
kunstmest over lange afstanden worden vervoerd.
Het geeft een ongelooflijke grote belasting van
het milieu. Het draagt fors bij aan de klimaat
verandering. Kunstmest helpt ook om planten
snel te laten groeien. Daardoor krijg je meer
opbrengst, zegt men. Inderdaad, dat klopt. De
andere kant is dat de prijzen daardoor dalen en
de kosten fors toenemen. Dus eigenlijk is het twee
beetjes onzin om kunstmest te gebruiken. Maar
tja, het is wel veel minder zwaar werk. Gelukkig
hebben wij tegenwoordig slimme machines die
het werk voor ons doen. En toch zijn we nog
steeds verslaafd aan kunstmest.

In Malawi eten mensen op het platteland en
daarbuiten iedere dag nsima. Eten wat je eigenlijk
geen voedsel mag noemen. Ze hanteren een compleet verkeerd systeem waardoor er veel misoogst
en honger is. Ook nu dreigt er weer een enorme
hongersnood. Ver van uw bed. Maar toch ...
Wij leren mensen in Malawi hoe zij met behulp
van mest en groen verrijkte compost kunnen
maken. Groen, mest, zuurstof en water. Dat is
overal volop aanwezig en altijd dichtbij. Ook wanneer er onvoldoende regen is, hebben zij toch een
goede oogst. Dat komt omdat de dauw iedere
morgen en iedere avond in de verrijkte compost
trekt. Die werkt als een spons en houdt het water
goed vast. Kunstmest houdt het water niet vast.
Geen zeven zakken van een acre maar zeventig
zakken van een acre. Geen kinderen die dagenlang heel weinig of geen eten krijgen. Geen kinderen die door ouders worden verstoten. Geen
hulpverleners uit een ver land die af en toe een
keertje komen en helpen. Dat is daar niet meer
nodig. Er is echter nog heel veel te doen. Wij
geven hun de middelen om het te doen. Dit jaar
en de komende jaren. Wij noemen ons systeem
Food For LiFe. U heeft ons middels uw donatie
hierbij geholpen.

Voor verdere info: www.helpmalawi.nu

Afscheid

U2 L.A.vation komt weer in een LeF-dienst

Na ruim negentien jaar heeft Ria ter Haar op
zondag 26 mei met een laatste bloemstuk
afscheid genomen van het bloemencomité
Oosterkerk.
Zij heeft in die jaren in totaal ruim 175 prachtige
bloemstukken gemaakt en evenzoveel mensen
ermee verrast.
Tevens heeft ze negentien keer de kerk helpen
versieren met Kerst en verscheidene fraaie tafels
gemaakt voor dankdag.
Ria, wij zullen jouw inzet, prachtige bloemstukken
en inspiratie missen. Namens iedereen: bedankt!

De beroemde Amerikaanse
tributeband U2 L .A.vation komt
in augustus 2019 weer naar
Nederland. Ze zijn ook weer
bereid om aan een kerkdienst
mee te werken.
Drie keer eerder deden ze dat
al en alledrie de keren was een
volle Zuiderkerk getuige van
de prachtige songs van U2,
professioneel vertolkt door deze
tributeband in een speciale
kerkdienst.
Ze komen op zondag
25 augustus naar Aalten.
Voorganger zal ds. Folkert de
Jong zijn. Zet de datum dus
vast in je agenda.
In het KerkVenster dat op
26 juli verschijnt, zullen we
de plaats en aanvangstijd
bekendmaken.
de LeF-dienstcommissie
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Hemelvaartsdag
Foto’s: Christiaan Eppink, Arnold Arentsen

Vele mensen kwamen op Hemelvaartsdag naar IJzerlo, waar koffie
met krentenbrood klaarstond. Ds. Hendrik Jan Zeldenrijk ging voor
in de dienst. Crescendo zorgde voor de muzikale begeleiding en
Jan Gussinklo vertelde over het KNCF, doel van de collecte.

Wiljo Brusse zorgde
voor het geluid.

Baten en lasten 2018
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College van kerkrentmeesters Protestante Gemeente Aalten

Protestantse Gemeente Aalten

		begroting 		 rekening 		 rekening
		
2018 		
2018 		
2017

Dinsdag 14 mei is in de grote kerken

Baten

raad de jaarrekening 2018 behandeld,

Toelichting op de baten en lasten

Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Opbrengsten uit stichtingen en kassen
Bijdragen levend geld
Door te zenden collecten derden
Subsidies en bijdragen

€
€
€
€
€
-

Baten

Totaal baten

In totaal werd meer ontvangen dan vooraf
begroot bij met name bijdrage levend geld, de
tendens is echter dat deze inkomsten de komende
jaren versneld minder worden.
Door het lage rentepercentage op de spaarrekening werd minder ontvangen dan vooraf begroot.
Het totaal van de inkomsten was € 21.671 meer
dan vooraf begroot.

Lasten

in het kort de weergave van de
ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Lasten
De lasten voor de kerkgebouwen waren meer
dan begroot, dit komt door uitgaven t.b.v. Zuiderkerk en nog uit te voeren onderhoudswerk Oude
Helenakerk waar al wel subsidie voor ontvangen
werd. Daarnaast werd bij de burgerwoningen
die in eigendom zijn achterstallig onderhoud
uitgevoerd.
De kosten voor het pastoraat zijn lager dan vooraf
werd begroot om reden dat er een vacature was
bij de predikanten en deze pas vanaf september
werd ingevuld voor 0,8 fte (vacature voor 1,0 fte).
De lasten van de kerkdiensten zijn gedaald omdat
er geen betaling naar de jeugdraad ging, hun
lopende rekening was nog voldoende gevuld.
Bij de overige salarissen werd meer uitgegeven, dit
kwam door betaling van een transitievergoeding
voor een personeelslid dat minder uren kreeg.
Bij de toevoeging respectievelijk onttrekking
fondsen en voorzieningen zitten de opbrengsten
van verkoop van twee burgerwoningen. Dit is grotendeels weer toegevoegd aan de voorziening
om te zijner tijd twee woningen aan te kunnen
kopen bij vacature van predikant (in 2019 werd
inmiddels een burgerwoning aangekocht). Voor
het overige werden er nog legaten ontvangen,
hiervan moet in de toekomst een legaat gebruikt
worden t.b.v. onderhoud kerk.
De jaarrekening 2018 komt hiermee op een
positief resultaat van € 4.456, hetgeen € 5.544
minder was dan vooraf begroot.
Zorgen voor de toekomst zijn er, met name door
de snelle afname bijdragen levend geld. De meerjarenbegroting t/m 2026 geeft bij ongewijzigd
beleid een tekort van € 253.650, de daling in bijdrage levend geld is begroot op een daling van
€ 225.600 in het jaar 2026.
De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk
bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen
kunt u contact opnemen met ondergetekende.
college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester

135.500
4.400
– 3.000
712.500
2.000
-

132.458
4.155
471
735.644
343
16.501

€
€
€
€
€

135.045
4.838
– 1.660
731.201
2.793

€ 851.400

€ 873.071

€

888.718

Lasten kerkgebouwen excl. afschrijvingen
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Afschrijvingen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten, catechese, etc.
Verplichtingen/bijdragen andere organen
Salarissen
Kosten beheer en administratie
Rente lasten/bankkosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

120.399
41.972
10.128
405.285
13.423
61.271
186.015
31.046
1.076

€
€
€
€
€
€
€
€
€

131.141
5.763
11.307
393.244
28.274
64.023
177.320
28.629
503

Totaal lasten

€ 841.400

€ 870.615

€

840.204

Saldo baten - lasten

€

10.000

€

2.456

€

48.514

Toevoeging/onttrekking aan
fondsen en voorzieningen
Overige baten en lasten

€
€

-

€
€

2.000
-

€
€

– 25.086
6.781

Totaal

€ 	-

€

2.000

€

– 18.305

Resultaat

€

€

4.456

€

23.428

78.800
13.500
6.900
454.300
31.300
60.700
162.500
31.900
1.500

10.000

€
€
€
€
€
€

Slotakkoord Multiple Voice

Het koor Multiple Voice werd 45 jaar
geleden opgericht onder de naam Christelijk
Jongerenkoor Aalten. Omdat deze naam
op een gegeven moment de lading niet
helemaal dekte, werd deze gewijzigd in
Multiple Voice.
Men zong steeds meer popsongs, naast de christelijke liederen die vooral in kerkdiensten ten gehore
werden gebracht. In de loop van de jaren werd de
medewerking aan kerkdiensten minder. Multiple
Voice was vaker te zien bij andere gelegenheden.
Er werden eigen concerten georganiseerd en het
koor deed mee aan korendagen of leverde een
bijdrage aan avonden van het Streektheater.

Helaas kampt het koor met een teruglopend
ledental en het is moeilijk om nieuwe leden
aan te trekken. Na 45 jaar houdt het koor op te
bestaan, zij het met gemengde gevoelens.
Op zondag 30 juni klinkt het slotakkoord van
Multiple Voice. Dan wordt een afscheidsconcert
gegeven waarbij u van harte wordt uitgenodigd.
In de pauze en na afloop wordt u koffie en een
drankje aangeboden. Ook is er een kleine overzichtstentoonstelling van de afgelopen 45 jaar.

Van harte welkom om 14.30 uur bij
’t Schepersveld, Loohuisweg 5 in Aalten
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Juni 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

7
8
9

Spreuken 9: 1-18
Psalm 117
Handelingen 2: 1-13

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

10
11
12
13

Handelingen 2: 14-28
Handelingen 2: 29-36
Handelingen 2: 37-47
Handelingen 3: 1-10

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

14
15
16

Handelingen 3: 11-26
Handelingen 4: 1-12
Handelingen 4: 13-22

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17
18
19
20
21

Handelingen 4: 23-31
Lucas 7: 36-50
Lucas 8: 1-8
Lucas 8: 9-15
Lucas 8: 16-21

Beth San, Aalten

St. Joriskerk op de Markt

Beth San

Zondag 9 juni 2019 - Pinksteren

Zaterdag 8 juni 2019 - Pinksteren
19.30 uur: Evangelisatiekoor
Zaterdag 15 juni 2019
19.00 uur: dhr. Fles

Stegemanhof
Zaterdag 8 juni 2019 - Pinksteren
19.30 uur: ds. Rotte
Zaterdag 15 juni 2019
19.00 uur: dhr. Brethouwer

Doopdiensten

Kinderoppas (0-4 jaar)

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.

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

Pinkstergebed
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- fam. De Witte, Herenstraat 1c
- fam. Veldboom, Zilverbekendijk 1

Heer,
op deze pinksterdag,
verjaardag van uw kerk
denk ik aan het begin
en vraag me af
wat merkt een mens
door ons van U
leven we uit de doop
genoeg over U sprekend

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)

Zondag 16 juni 2019 - Trinitatis

Bloemengroet

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

Kinderen

09.30 uur:	ds. A.G. Endeveld,
koffiedrinken na de dienst
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Carla Blekkink, Liesbeth
Mateman en Anne Stronks

kerkvenster.nl
&

pkn-bredevoort.nl
het bekijken waard!

toen zij, de eerste Christenen
op weerstand stuitten
een spreekverbod zelfs kregen
zochten zij elkaar
riepen hun Schepper aan,
U die regeert
en U gaf kracht,
vrijmoedigheid tot spreken.
Schenk ons uw Geest
om te getuigen
strek ook naar ons uw hand,
vernieuw ons net als hen
vervul ons
ook vandaag.
Coby Poelman-Duisterwinkel
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 9 juni 2019 - Pinksteren

Zondag 9 juni 2019 - Pinksteren

Zondag 9 juni 2019 - Pinksteren

Zondag 16 juni 2019 - Trinitatis

Zondag 16 juni 2019 - Trinitatis

Zondag 16 juni 2019 - Trinitatis

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 		
Kerk (Pl. evang.comm.)
uitgangscollecte: Diaconie

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

Dienst in de andere twee kerken

10.00 uur: 	ds. F. de Jong,
m.m.v. NootZaak,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
KiA Zending
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	ds. M.J. Kooistra, LeF-dienst
m.m.v. de Joysingers,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Kerk (Pl. evang.comm.)
uitgangscollecte: Diaconie

Bij de diensten Aalten

Pinksterdienst Zuiderkerk, 9 juni: Spelen met vuur

9 JUNI 2019

SPELEN MET VUUR

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK
VOORAF KOFFIEDRINKEN
VOORGANGER:
DS. FOLKERT DE JONG
MUZIEK: NOOTZAAK

Met Pinksteren denken we terug aan het moment
dat God de Heilige Geest heeft gegeven. Best een
vreemde gebeurtenis voor de discipelen. Stel je
eens voor: op een avond zit je met een vriendengroep bij elkaar. Plotseling begint het te stormen,
zie je vuur in een soort vlammen op hoofden en
praat iedereen een andere taal…Wat zouden wij
hebben gedacht of gedaan als we erbij waren
geweest? En wat kunnen we er nu mee? Is het
niet wat vaag allemaal?
Vaak wordt de Geest vergeleken met de wind.
Een mooi voorbeeld is dat van een rietje waar je
doorheen blaast en waarmee je een pingpongballetje kunt verplaatsen. Zoals de adem door
het rietje het pingpongballetje in beweging zet,
zo zet de Heilige Geest ook mensen in beweging.
Dat gebeurde tijdens Pinksteren voor het eerst. Je
ziet het zo op het eerste gezicht niet, maar het
gebeurt: Gods Geest waait als de wind.
In de pinksterdienst van 9 juni willen we ook het
symbool van het vuur belichten. Vuur is mooi en
fascinerend. Aan de ene kant geeft het licht en
warmte, een bron van energie. Aan de andere
(gevaarlijke) kant kan het ook verbranden en
vernietigen.
Hoe kan het dat bij sommigen het waakvlammetje bijna uitgaat en bij anderen de steekvlammen eruit komen? Hoe houden we het (heilige) vuur brandend of hoe kunnen we het vuur
aanwakkeren? Door te spelen met vuur?
Hopelijk brand jij van verlangen om de dienst bij
te wonen en zien we je op 9 juni in de Zuiderkerk.

LeF-dienst: Waar
word jij warm van?
Zondagmorgen 16 juni is er een LeF-dienst
met als thema ‘Waar word jij warm van?’
Zoals je misschien gezien hebt, heeft in het
vorige KerkVenster een oproepje gestaan.
Daarin vroegen we om antwoorden op een
aantal vragen, namelijk:
1. Bij welk Bijbelverhaal / -lied
krijg je warme gevoelens?
2. Welke mensen geven je warme gevoelens?
3. Waardoor bezorgt de kerk/gemeente
je warme gevoelens?
We hebben al een aantal reacties
mogen ontvangen, waarvoor dank!
Wil je nog antwoorden doorgeven, dan mag dit
zeker nog. In de Zuiderkerk staat een flap-over
waar het opgeschreven kan worden.
Per mail mag het gestuurd worden naar
femkenavis@hotmail.com.
Marten Jan Kooistra zal voorgaan in de dienst.
De Joysingers zorgen samen met organist
Hans te Winkel voor de muzikale invulling.
Om 09.30 uur staat de koffie klaar.
Je bent van harte welkom!
We hopen er, met jullie input,
een mooie dienst van te maken.
Tot dan!
de LeF-dienstcommissie
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P A S T O R A AT
Zieken

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

bredevoort

8 jun	dhr. H. Tolkamp
Ludgerstraat 21/08, 7121 EG
8 jun	mevr. A.C. van Drie-Menke
Boomkampstraat 30, 7121 ER
8 jun	dhr. H. Eppink
Tubantenstraat 48, 7122 CS
9 jun	mevr. J.A. Huinink-Rutgers
Ludgerstraat 25/02, 7121 EG
9 jun	mevr. H. Schutte-Meinen
Geurdenstraat 2, 7122 CG
9 jun	mevr. G. Hoens-Breukelaar
Richterinkstraat 24, 7122 ZB
10 jun	dhr. E.M. Smilda
Ludgerstraat 59, 7121 EH
11 jun	mevr. J.W. Vreeman-Eppink
Admiraal de Ruyterstraat 109, 7122 WH
11 jun	mevr. Th.W. Rensink-Hogenkamp
Koeweide 30, 7121 EJ
12 jun	dhr. J.W. Bollen
Wehmerpad 7/03, 7121 DZ
12 jun	mevr. D. Klijn Hesselink-Bosman
Beeklaan 2, 7122 BH
14 jun	dhr. D.W. ter Haar
Servatiusstraat 17, 7121 EN
14 jun	mevr. L. Roelofsen-Verhoeven
Servatiusstraat 40, 7121 EN
15 jun	dhr. D.W. te Mebel
Kreeft 19, 7122 TB
16 jun	mevr. P.H. van Lochem-ten Heuvel
Stationsstraat 3, 7122 AR
16 jun	mevr. G.J. Haverkamp-Grevers
De Hoven 10, 7122 BJ
17 jun	mevr. J.B. Schaap-Driessen
Manschotplein 61, 7121 BL
18 jun	dhr. A. Nijman
Adm. de Ruyterstraat 112, 7122 WL
19 jun	mevr. B.A. Wikkerink-Prinsen
Julianastraat 10, 7121 CD
19 jun	mevr. Th.G. Hiddink-Rutgers
Schorpioen 1, 7122 XL
20 jun	dhr. K. Beernink
Rosierweg 4, 7122 LJ
20 jun	mevr. G.W. Westerveld-Hoftijzer
Koeweide 48, 7121 EK
20 jun	dhr. J.W. ten Have
Polstraat 4/P, 7121 DH
21 jun	dhr. G. Korten
Kruisdijk 10, 7122 JX
21 jun	dhr. W.D.A. van Burk
De Miggelt 26, 7121 HB
21 jun	mevr. B.J. van Eerden-te Paske
Weversborgdijk 1, 7122 NV
21 jun	mevr. H.J.E. van Reeuwijk-Mulder
Geurdenstraat 29, 7122 CG
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

Wijkdag Barlo-Dale

In de afgelopen weken hebben meerdere
gemeenteleden in het ziekenhuis gelegen. We
wensen u beterschap en ook allen thuis die met
ziekte te maken hebben wensen we Gods kracht
en nabijheid toe.
Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

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

De ogen uut de kop

Thema:	Als een boom, geplant aan
stromend water
Wanneer: Zondag 23 juni 2019
Waar:
’t Romienendal, Aladnaweg
Hoe laat:
Welkom vanaf 09.30 uur
Om 10.00 uur begint de dienst, voorganger
is Netty Hengeveld. Muziek van Chr. Muziek
vereniging Excelsior Barlo. Na de dienst
een programma voor jong, oud, groot, klein … ,
dus voor iedereen.
• een lied instuderen met Marco Heusinkveld
• een quiz
• een spelcircuit
• presentatie van een project in Malawi
door Nadine Bongen
Natuurlijk is er ook ruimschoots tijd om elkaar
te ontmoeten. Om ongeveer 12.15 uur sluiten
we af met een lunch. Koffie, thee, frisdrank,
brood en soep worden u aangeboden. We hopen
veel gemeenteleden van de wijk Barlo/Dale te
ontmoeten.

Tot ziens op zondag 23 juni.

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

Overleden
Op woensdagmorgen 22 mei is mevr. Reini
Swijtink-Moedt (Reinje) overleden. Velen hebben
haar gekend van de bakkerij aan de Bredevoortsestraatweg. Mevr. Swijtink is 90 jaar geworden
en woonde de laatste jaren in de Mariënhof te
Lichtenvoorde.
Op maandag 27 mei hebben we afscheid van
haar genomen.
We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe nu zij hun moeder en
oma moeten missen.

In het vorige KerkVenster schreef ik over Hemelvaart. Ik schreef dat het prachtige gedicht van
Dick ten Hoopen ‘Oewn naam’ Hemelvaart
voor mijn gevoel dichterbij brengt, vanwege de
door hem vertolkte verbondenheid die over alle
grenzen heen gaat.
Daarbij heb ik geschreven dat hij dit gedicht
waarschijnlijk geschreven had voor zijn overleden
vrouw. Sinds ik van hem hoorde, was ik er op de
een of andere manier van overtuigd geraakt dat
zijn vrouw overleden was. Dat beeld had zich
onwrikbaar vastgezet in mijn hoofd. Misschien
door de gevoelige, persoonlijke gedichten en
verhalen die hij schreef en schrijft over rouw en
verdriet, ik weet het niet. Maar, zoals ik later ontdekte, onterecht.
Gerry en Dick ten Hoopen hebben deze pijnlijke
vergissing heel mild opgevat, maar ik wil hen ook
hier nogmaals mijn diepgevoelde spijt betuigen
en hoop dat zij nog lang in goede gezondheid
samen mogen zijn.
Het eerste deel van het gedicht in de streektaal,
dat ik ooit schreef bij Lucas 18: 9-14, beschrijft
goed hoe ik me nu voel.

De ogen uut de kop
Helrood is de kleure
die brändt op owwe kaken.
De rugge is ebaogen,
tenaer eslagen owwen blik.
I’j waogt niet korterbi’j
en beeldt ow in
dat iedereen
ow wat kan maken.
Dat iederene naor ow kik.
Potzwart is de aerde,
pikkeduuster owwe piene.
I’j zollen niks anders willen dan
in een diepe voore verdwienen.
Maor dan inens
krie-j zomaor owwe waerde waer,
wordt i’j waer mens
as Hi’j zien hemels lecht
op ow löt schienen.
Dat Hij zijn licht op u, op jou, op alle gevoelens
die je het liefst zou verbergen, laat schijnen, dat
wens ik u allen toe. Gezegende Pinksteren!
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

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

We wensen alle zieken veel kracht en sterkte toe.
In het bijzonder denken we aan hen die weten
dat ze een heel onzekere tijd tegemoet gaan met
behandelingen en spannende uitslagen. Ook zij
die eromheen staan wensen wij heel veel kracht
en sterkte toe. Goede pinksterdagen gewenst en
een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Netty Hengeveld

ds. Riemer Faber

ds. Wim Everts

Ik ben blij dat ik in overleg met de Arbo-arts vanaf
Pinksteren langzaam weer wat werkzaamheden
mag oppakken. Tot de zomervakantie zal dat
bestaan uit enkele diensten en wat kleinschalig
pastoraat. Ds. Wytze Andela en ds. Marieke
Andela-Hofstede zullen voorlopig nog het crisispastoraat voor hun rekening nemen. Onze scriba
Henk Heusinkveld blijft de komende tijd aanspreekpunt voor het (crisis)pastoraat in onze wijk.
Een hartelijke groet,
Riemer Faber

Contact

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

Overleden
Na een lange periode van ziekte is op 21 mei, op
51-jarige leeftijd, overleden dhr. Hans Helmink,
Vlierbeslaan 64. We wensen zijn vrouw Marion en
de kinderen Isa en Tessa de nabijheid en troost
toe van God en mensen.
Op 29 mei is overleden Lenie Dercksen-Oskam,
Slingelaan 8, in de leeftijd van 91 jaar. Wij wensen
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods
nabijheid toe in hun verdriet en gemis.

Het ligt
in de diepte
van het verlangen
in de liefde
waarmee
je lief hebt

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

Even een berichtje

Zieken

Het ligt niet
in de lengte
of zwaarte van tijd
of iets
je lief en dierbaar is

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

Ds. R. Faber is
met ziekteverlof

Varsseveldsestraatweg 39
tel. 0543-478500
zeldenrijk@kerkvenster.nl

In de liefde
ligt
het verdriet
als je verliest
En je huilt
omdat
in je tranen
je liefde ligt
Liesbeth Blok

Zieken
Dhr. W. Stoelhorst, Hogestraat 89, is wederom
opgenomen in Nijmegen. We wensen hem veel
sterkte en een goed herstel toe.
Mevrouw Hoftijzer-Colenbrander, Richterinkstraat
1, is op het moment dat u dit leest, na een verblijf
in zowel ziekenhuis als Pronsweide, weer thuis.
Wij wensen haar toe dat zij op haar vertrouwde
plek verder zal herstellen.
Gezegende Pinksteren gewenst en een groet
in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Wijk Haart-Heurne

Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere
crisissituatie kunt u contact opnemen met de scriba
van de wijk IJzerlo. Hij zal dit dan doorgeven aan
ds. Wytze Andela of ds. Marieke Andela-Hofstede.
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Jan
van Schijndel, Kruisdijk 21c, tel. 0543-539811.
Bijzonderheden die vermeld moeten worden
graag uiterlijk op de woensdag vóór de week dat
KerkVenster uitkomt, doorgeven aan de scriba.
Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

ds. Wytze Andela
ds. Marieke
Andela-Hofstede

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

Zieken
Dhr. A.J. Klein Wolterink, Kriegerdijk 13, is na
zijn verblijf in het SKB tijdelijk opgenomen in
verpleeghuis Pronsweide. Laten wij omzien naar
onze zieken, ook naar hen die thuis verblijven. Wij
leven met hen mee en wensen heel veel sterkte
toe en Gods nabijheid!

Pinksteren
Als het gaat over de Heilige Geest, wordt er
vaak gedacht aan allerlei bijzondere en opvallende gebeurtenissen. Maar ik denk dat de Geest
van God juist en vooral aanwezig wil zijn in het
gewone leven. Ik zie de Geest van God als de
bezielende en levendmakende kracht die van God
uitgaat en die door alle dingen heen werkt en
waardoor alles gedragen en in stand gehouden
wordt. Ook in ons mensen wil de Geest van God
wonen om ons aan te vuren en te bemoedigen.
Het valt op dat bijna alle pinksterliederen die wij
in de kerk zingen gebeden zijn om de komst van
de Heilige Geest. Wij bidden om de komst van
de Geest dat die ons leven zal vernieuwen en ons
leven vol zal maken van geloof, hoop en liefde.
Mede namens mijn vrouw wens ik u goede en
gezegende pinksterdagen toe!
Wim Everts

Jongerenpredikant
Lijsterbeslaan 15
tel. 0543-478797

ds. Folkert de Jong

andelhof1@gmail.com
andelhof2@gmail.com

Zieken
Mevr. Lammy van Herksen-Strieks, Warmelinckweg 1, heeft een hartoperatie ondergaan in het
MST te Enschede. We zijn dankbaar en blij dat
de ingreep goed is gegaan. Als alles volgens plan
verloopt, zal ze bij het uitkomen van dit blad al
verhuisd zijn naar het SKB in Winterswijk, of zelfs
al weer thuis zijn.

Meeleven
We leven mee met mevr. G.J. Helmink-te Lindert,
Smitskamp 1A, nu haar zoon Hans na een
slopende ziekte is overleden op de leeftijd van 51
jaar. We wensen haar kracht toe om ook dit verlies te kunnen dragen.
Met een hartelijke groet,
Wytze Andela en Marieke Andela-Hofstede

Tel. 0543-450600
folkert.j.de.jong@gmail.com
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In memoriam
Gerda Johanna
Lammers-ter Horst
~Gerda~
geboren
26 juli 1928
overleden
9 mei 2019
Gerda ter Horst werd geboren op ‘de Heide’ in
Lintelo. Ze was het achtste kind in een gezin
dat uiteindelijk dertien kinderen telde. Na de
lagere school ging ze uit werken, zoals in die tijd
gebruikelijk was. Ook volgde ze in die tijd bij de
nonnen lessen om te leren naaien en verstellen.
Op 19-jarige leeftijd ontmoette ze bij de zang
vereniging Bernard Lammers. Op 4 november
1949 zijn ze getrouwd in de Westerkerk in Aalten.
Na de geboorte van drie kinderen kreeg Gerda
een doodgeboren kindje, iets waar ze door de
jaren heen veel verdriet van heeft gehad. Daarna
mocht ze nog vier kinderen krijgen.
Met veel liefde en aandacht zorgde Gerda voor
haar gezin. Gerda Lammers-ter Horst heeft zich
laten kennen als een zorgzame, gastvrije en
bescheiden vrouw, moeder en oma. Trots en blij
was Gerda ook met haar kleinkinderen, waarvoor
ze een geliefde oppas was.
In 2005 overleed haar man Bernard na een
periode van afnemende gezondheid. Ondanks
het grote gemis probeerde Gerda haar leven weer
op te pakken. Ze genoot van haar kinderen en
kleinkinderen, en wat was ze trots op haar achterkleinkinderen. Ze genoot ook van haar plek op de
Schorpioen, waar ze van haar balkon door de vele
bloemen het mooiste balkon van Aalten maakte.
Door verminderde mobiliteit werd dit steeds
moeilijker en uiteindelijk moest ze haar geliefde
plekje opgeven. Via het ziekenhuis, Pronsweide,
Hoge Veld en Stegemanhof kwam ze uiteindelijk
in Beth San te wonen. De laatste jaren werd echt
contact hebben met Gerda steeds moeilijker.
In haar lange leven heeft Gerda veel steun gehad
aan haar geloof in goede en in moeilijke tijden.
Veel steun had ze ook aan het zingen van vertrouwde liederen. Gerda vertrouwde op God die
ons een toevlucht is van geslacht op geslacht.
In dat vertrouwen hebben we haar gelegd in de
handen van God.
Hendrik Jan Zeldenrijk

Reini Swijtink-Moedt
~Reini ~
geboren 28 februari 1929
overleden 22 mei 2019
Onze moeder is geboren in Siddeburen. Ze was de
oudste in een gezin met drie kinderen.
Op haar 18e is ze gaan leren voor kleuterjuf. Dit
vond ze erg leuk. Op een gegeven moment kreeg
ze een baan in Aalten. Over deze tijd kon ze leuk
vertellen, o.a. dat ze ‘juffrouw Moedt, koffiesnoet’
werd genoemd.
In Aalten leerde ze onze vader kennen. Ze zijn op
21 augustus 1957 getrouwd. Hij was bakker en
onze moeder is toen gestopt als kleuterjuf en is
gaan meewerken in de winkel. Al snel werden vier
kinderen geboren. Onze moeder was de spil in het
gezin. Zij regelde de winkel, het huishouden en de
opvoeding. Ondanks alle drukte had ze toch tijd
om leuke dingen met ons te doen.
Zij heeft ook veel zorgen gehad om haar kinderen. Zo waren er meerdere ongelukken, ziektes
en operaties. Vooral in zulke tijden stond ze altijd
voor ons klaar en bewaren wij goede herinneringen aan haar. Toen ze 63 was, zijn onze ouders
gestopt met de bakkerij en konden ze gaan
genieten van hun vrije tijd en van hun acht kleinkinderen, waar ze heel trots op waren.
In augustus 1994 kregen onze ouders een ernstig
auto-ongeluk, dat haar leven veranderde. Op dat
moment dachten we dat onze moeder nooit meer
thuis zou komen. Maar gelukkig heeft ze nog vijftien jaar samen met onze vader aan de Bredevoortsestraatweg gewoond.
Nadat onze vader overleed moest ze alleen
verder. In de jaren die volgden heeft ze steeds
een stukje van haar leven moeten inleveren. Eerst
verhuisde ze naar verzorgingshuis Beth San en
in 2017 naar verpleeghuis Mariënhof. Hier heeft
ze nog twee jaar fijn gewoond. Op het laatst
bestond haar wereld uit haar tafel voor haar. Op
deze tafel stond alles wat ze nodig had, zoals haar
pepermuntjes en chocolaatjes, de tv-gids, de verjaardagskalender en haar grote-letterleesboeken.
Het was belangrijk voor haar om de regie van
haar leven in eigen handen te houden en dit is
haar gelukt tot het einde.
In februari werd onze moeder 90 jaar. Een hele
leeftijd. Een goede maand later werd ze ziek, elke
dag verzwakte ze een stukje meer. In de laatste
weken zijn de mensen die belangrijk voor haar
waren nog op bezoek geweest.
Woensdagmorgen 22 mei is ze om zeven uur in alle
rust overleden. Ondanks dat het verdrietig is dat we
haar moeten missen, zeggen we: ‘Het is goed zo.’
de kinderen

Heer,
we kijken omhoog
Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.

Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.

Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.

Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!

Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.

Tekst: James MacMillan,
Adrian Roest, Roeland Smith

Bron: www.sela.nl
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Vlag de witte vlag
Het is nog geen jaar geleden dat de Achter
hoekse vlag voor het eerst wapperde.
In Aalten zien we deze vlag steeds meer ver
schijnen, zelfs voor het Gemeentekantoor in
de Hofstraat. Klaarblijkelijk vervult deze vlag
toch een functie, namelijk als uitdrukking
ervan dat we het fijn vinden om te wonen
in dit deel van het land en trots zijn op de
eigenheid van deze streek.
Christenen kennen ook feestelijke momenten in
de loop van het kerkelijk jaar: Kerstmis, Pasen,
Hemelvaart, Pinksteren. Maar ook als mensen
gedoopt worden in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest mag dat gevierd
worden!
In het noorden van het land mijmerde een jaar
of wat geleden een dominee - Robbert Jansen
uit Kornhorn - over deze feesten: Als je ergens blij
mee bent, steek je de vlag uit. Maar welke vlag
kunnen christenen uitsteken, wanneer het feest
is in de kerk? Hij kwam tot de conclusie: christenen kunnen de witte vlag laten wapperen op de
christelijke feestdagen.
Wit is in de Bijbel de feestkleur en verwijst naar
overgave, reinheid en overwinning.

In goede handen
Midden in de nacht kwam ik op de spoed
eisende hulp terecht. Een team van verpleeg
kundigen ging meteen met me aan de slag.
Bloeddruk meten, infuus aanleggen, plakkers
op het lijf voor een hartfilmpje, medicijnen
tegen de ergste pijn en een ritje naar de
röntgenafdeling. Ik heb deze zorg met aan
dacht en dankbaarheid ondergaan. Er kwam
rust over mij; ik was in goede handen.
Na Pasen heeft Jezus nog veertig dagen met zijn leerlingen doorgebracht. Wat zal het een heerlijke
en helende tijd geweest zijn. Alles kon gevraagd, overlegd, besproken worden. Met de Levende in hun
midden konden ze de toekomst aan. Jezus sprak over getuige zijn en over kracht uit den hoge.
En bij het laatste afscheid hief Hij zijn handen en zegende hen, lezen we in het Lucasevangelie
(24: 51 en 52).
‘En terwijl hij hen zegende ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.’ Al zegenend verlaat
Jezus de zijnen … Wat betekent dit anders dan dat zij, wij, de kerk, de wereld in goede handen zijn?
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.

Hij laat ons nooit alleen

Die zegen duurt voort, tot op vandaag, ook voor ons die geloven en getuige willen zijn.
Er kunnen moeilijke periodes zijn in je leven, in de gemeente; dat het erom spant en je niet weet
hoe het verder moet. Maar er is geen reden om ongerust te zijn. We mogen onze zorg uit handen
geven. Vertrouwen hebben. Er wordt voor ons gezorgd. De Heer heeft het ons laten zien: wij zijn in
goede handen.
	He’s got the whole world in his hands.
He’s got the whole wide world in his hands.
Saskia van Meggelen, preses van de generale synode
Uit: Woord&Weg - juni 2019

Zo kan het gebeuren dat op steeds meer plekken
in het land de witte vlag wappert bij kerken en
bij huizen van christenen, wanneer het feest is
in de gemeente van Jezus. Het gevolg is dat
mensen vragen: Waarom hebben jullie de witte
vlag uit?
Een week of wat geleden waren we op zondag in
Brabant. Onze oudste kleindochter is gedoopt in
een Protestantse Gemeente. Zij zit op de roomskatholieke basisschool en merkte dat kinderen
uit haar klas mee zouden gaan doen aan de
voorbereiding voor de eerste communie. Zij zei
tegen haar ouders: ‘Dat wil ik ook graag!’ Haar
ouders hebben met de pastoor gepraat en hij
gaf toestemming, dat ook zij eerste communie
mocht doen. Toen wij op de zondag van de eerste
communie na de kerk bij haar thuis kwamen,

zagen we dat ook in het Brabantse land de witte
vlag wapperde.
De witte vlag: ik vind het prachtig om als christen
op deze manier te laten zien dat er feest is in de
kerk!
In maart van dit jaar is het boekje verschenen:
Robbert Jansen, Vlag de witte vlag. Bij de plaatselijke boekhandel heb ik het al zien liggen.
ds. Gerhard ter Maat

Nacht van Gebed
in Aalten
Bid van 21 op 22 juni in de Meiberg voor vervolgde christenen
Wereldwijd worden ruim 245 miljoen
christenen vervolgd omdat ze geloven
in de Here Jezus.
Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan
gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een
Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel
vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid
mee!
Als christen maken we deel uit van hetzelfde
Lichaam van Christus. Bid je mee voor je broers
en zusters, zoals Hea-Woo uit Noord-Korea,
Nadhir uit Noord-Afrika en Mojtaba uit Iran?
Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde
kerk van 21 op 22 juni in de Meiberg te Aalten.
De Nacht begint om 22.00 uur en duurt tot 02.00
uur. Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen
uit onder meer Noord-Korea, de Filipijnen, NoordAfrika en Nigeria en bidden we voor vervolgde
christenen.
Korrie Dijksterhuis- Hanny Noorman
Bert Kuiperij - Bert Fles
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Emotionele betrokkenheid tegenover zakelijke afwegingen
Een sfeerbeeld van een bewogen samenzijn
Tekst: Jan Haring - Foto’s: Arnold Arentsen

Impressie gemeentevond 28 mei over de kerkgebouwen
Op dinsdag 28 mei werd in de Zuiderkerk een drukbezochte gemeenteavond
gehouden. Onderwerp was de besluitvorming rondom de kerkgebouwen, in het
bijzonder de Oude Helenakerk. De kerkenraad wilde zijn voorgenomen besluit
om de Oude Helenakerk over te dragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken
toelichten en de gemeente hierover horen. Op verzoek van de redactie heeft
Jan Haring een persoonlijke impressie geschreven van deze gemeenteavond.
Het officiële verslag van de kerkenraad volgt (waarschijnlijk) in het volgende
nummer van KerkVenster.
redactie KerkVenster

Het draaide om geld en emoties op deze gemeenteavond, om ongelijke kansen in de voorlichting
aan de gemeente en om aannames die berusten
op gevoel en niet op feiten of minstens op onderzoekjes of peilingen. Wie gedacht mocht hebben
dat er een voorstel op tafel lag waarover nog
gesproken kon worden, kwam bedrogen uit. De
bijeenkomst had ten doel het voorgenomen
besluit omtrent de overdracht van de Oude
Helenakerk voor te leggen aan de gemeente eer
de beslissing definitief genomen wordt. Alle ingrediënten voor een vurige discussieavond waren
aanwezig. Hulde aan de voorzitter die uiteindelijk
de touwtjes nog in handen wist te houden.
Bij het koffiedrinken vooraf werd al duidelijk dat
velen gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging
om naar de Zuiderkerk te komen. In de hal van de
meest geschikte, maar ook al gedateerde kerk was
het druk alsof het een kerkdienst betrof, en even
later waren twee vakken van de kerkzaal vrijwel
geheel gevuld. Ik schat het aantal betrokken
aanwezigen op ca. 300 tot 350 mensen. Helaas
ook dit keer voornamelijk ouderen, terwijl juist nu
gesproken zou worden over de toekomst van de
kerk, over de PGA van 2040 en later.
Verscheidene malen werd van achter de tafel
betoogd dat de overdracht van de Oude Helena
kerk aan de Stichting Oude Gelderse Kerken, de

SOGK, noodzakelijk is om de jongeren van nu de
mogelijkheid te geven om in de toekomst op een
financieel gezonde wijze kerk te kunnen zijn.
Dat de hoofdbeamer niet functioneerde mogen
we de kerkenraad zeker niet aanrekenen, maar
dat daardoor mogelijk waardevolle informatie
niet of nauwelijks visueel gedeeld kon worden,
was jammer. Nu was ieder overgeleverd aan
het gesproken woord en zoals velen weten is de
geluidsweergave in de Zuiderkerk niet optimaal.
Mogelijk hebben diverse mensen daardoor de
informatie onvoldoende kunnen volgen.
Voorzitter Gerard Helmink begon zijn betoog met
het memoreren van de voorgeschiedenis die uiteindelijk leidde tot de stap om contact te zoeken
met de SOGK, met de bedoeling de kerk onder de
vleugels van deze externe stichting te brengen.
‘Om de kerk met een bruidsschat en al weg te
geven’, zo kwamen de eerste reacties uit de zaal.
Gerard besprak de voordelen van deze beheersvorm voor de toekomst en zette ze tegenover de
plannen van de lokale groep die een beheersplan
heeft gemaakt waarin het behoud van de Oude
Helenakerk binnen de structuur van de PGA verzekerd is, de OHK-groep. Een samenvatting van
deze vergelijking vindt u op pagina 8 van KerkVenster dd. 24 mei 2019.

De kerkenraad heeft het voornemen om in zee te
gaan met de SOGK omdat hierdoor de financiële
lasten van de Oude Helenakerk in de toekomst
niet zullen drukken op de exploitatierekening
van de PGA. Daarbij gaat men uit van het sombere scenario dat de dalende lijn wat betreft het
ledental zal doorzetten en dat er over twintig, zeg
dertig jaar misschien nog maar een klein groepje
betrokken leden is. Helaas zijn de huidige jongeren, de dertigers en veertigers van nu, niet of
nauwelijks actief benaderd en geïnformeerd over
deze ontwikkeling. De kerkenraad beslist bij de
definitieve besluitvorming juist over hun toekomst
binnen de PGA, echter zonder hen direct bij die
besluitvorming te hebben betrokken. Misschien
ligt hier een gemiste kans.
Vervolgens zette hij de overeenkomsten en verschillen tussen de plannen nogmaals uiteen. Het
kostenaspect heeft bij de voorgenomen beslissing de doorslag gegeven. Het feit dat gebouw
Elim buiten het beheer van de SOGK zal blijven,
is een tegenvaller voor de kerkenraad. Immers in
de opdracht aan de werkgroep gebouwen stond
dat de Oude Helenakerk en Elim tezamen, als een
twee-eenheid, zouden worden ondergebracht in
een of andere beheersvorm. In het OHK- plan is
Elim wel geïntegreerd. Over het feit dat de PGA
nu noodgedwongen het beheer houdt over Elim is
verder weinig gesproken.
Aan het eind van het betoog van de voorzitter
werd nogmaals duidelijk gesteld dat de kerkenraad voornemens is om de Oude Helenakerk na
een serie aanpassingen over te dragen aan de
SOGK. Daarbij blijft de PGA verantwoordelijk voor
het plaatselijk beheer gedurende tien jaar.
Vervolgens was er voor de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te
maken.
Een heel aantal sprekers kreeg het woord en vervolgens ook een antwoord van Gerard Helmink of
Marc Heideman, de ouderling beleidszaken. Het
voert te ver om elke spreker te noemen, wellicht
heeft de scriba hiervan een nauwkeurige registratie bijgehouden en is deze in te zien.
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Aan de ene kant werd vooral benadrukt dat
de OHK-groep nauwelijks gelegenheid heeft
gekregen om haar goed uitgewerkte en financieel onderbouwde plannen uit te leggen en te
verdedigen, aan de andere kant benadrukte de
voorzitter dat er nu beslist moet worden voor de
toekomst.
Bij overdracht aan de SOGK zal de PGA uiteindelijk wel de lusten van het gebruik hebben, maar
niet de lasten van het onderhoud. Velen pleitten
echter voor het behoud van de kerk binnen de
PGA structuur en gaandeweg dreigden emoties
de overhand te krijgen. Verscheidene malen werd
de kerkenraad opgeroepen om opnieuw in overleg
te gaan met de OHK-groep. Even zo vaak ging de
voorzitter niet in op deze suggesties. De enige
toezegging was dat de kerkenraad op het definitieve beslismoment het voorstel van de lokale
commissie zal meewegen. Toch hoopt men na
het overdrachtbesluit de groep alsnog te kunnen
betrekken bij de plannen voor aanpassing van het
gebouw.

geen cent wil spenderen aan de aanpassingen die
nodig zijn eer de kerk kan worden overgedragen
aan de SOGK. Alle kosten zijn voor de PGA. Hierop
deelde Marc Heideman mee dat deze kosten
geen probleem vormen en op deze avond ook
niet aan de orde zijn. Slechts de beslissing over de
overdracht is een struikelblok. Daarnaast is er ook
genoeg geld om andere projecten te financieren.
Toch waren er ook oproepen om het geld van de
SRF in te zetten voor de Oude Helena. Dit lijkt er
voorlopig niet van te komen.
Om 22.15 uur besloot Gerard Helmink af te
ronden met de woorden dat hij ondanks alle
verschillen van inzicht toch terugkijkt op een
positieve avond. Hij ziet dat de gemeente zich
betrokken toont bij de problematiek van de
PGA en geïnteresseerd is in de beslissingen die
genomen worden.

in een kerkbank hebben doorgebracht, maar niemand heb ik achteraf horen klagen over de lange
zit. In de hal werd nog nagepraat, pas om 23.15
uur kon koster Dick Wikkerink de lichten doven.
Wie weet hoeveel mensen vervolgens de nacht
piekerend hebben doorgebracht.

Als iets gebleken is tijdens deze bijeenkomst, dan
is het wel dat de Oude Helenakerk niet alleen
in het hart van het dorp staat, maar ook een
belangrijke plaats inneemt in de harten van veel
leden van de Protestantse Gemeente Aalten.

De gemeenteavond is opgenomen en u kunt
de gehele bijeenkomst ook terugzien via
http://www.kerkbeeldaalten.nl/
archief-zuiderkerk/

Kennelijk voelden zowel enkele sprekers als de
voorzitter dat de PGA door deze stap het risico
loopt om in verdeeldheid verder te moeten, want
van verschillende zijden werd opgeroepen om
vooral de eenheid te bewaren en de Oude Helenakerk ook in de toekomst in het hart te sluiten,
onafhankelijk van wie die kerk dan is. In de loop
van de avond kwam zelfs de oproep om de beslissing uit te stellen omdat steeds duidelijker werd
dat de emoties heel diep zitten. ‘Dit is niet het
moment om te beslissen, de pijn is te groot.’
Ook de financiën kwamen aan de orde tijdens de
vraag- en antwoordronde. Al snel bleek dat de
Stichting Restauratiefonds Oude Helenakerk (SRF)

Als belofte gaf hij mee dat er door de kerkenraad
goed is geluisterd naar de sprekers, dat de stemming in de zaal is geproefd en dat deze aspecten
zullen worden meegewogen bij de uiteindelijke
besluitvorming. Maar er moet wel een beslissing
vallen en hierbij zullen naast het bovenstaande
ook de financiële feiten en het toekomstperspectief een rol spelen.
De voorzitter sloot af met een kort gedicht over
Hemelvaart en Pinksteren van Coby Poelman
waarin de woorden Geest, vuur en verbondenheid
centraal staan.
Het was inmiddels vrijwel 22.30 uur, ik vermoed
dat slechts heel weinigen ooit drie uur achtereen
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Werk maken van je inspiratie

De nieuwe Petrus is er

‘Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van’,
dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek
komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing.

Nee, dit blad gaat niet over die ene visser, die
vriend en volgeling van Jezus. Wel over de kerk,
want die lijkt wel wat op Petrus. Sterk als een rots
en tegelijk zwak en feilbaar. Net zoals de mensen
in de kerk, soms moedig, soms overmoedig, soms
te voorzichtig.

In dit nieuwe nummer gaat het over:

Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet
aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor- en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst
pastoraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraads; en geestelijke verzorger.
Wat kenmerkt de theologieopleidingen van Windesheim nu? Onze opleidingen bieden, naast een
gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan
de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/
levensbeschouwelijke identiteit met het oog op
de beroepsuitoefening. Die identiteit van de studenten en docenten is heel divers. En daar zijn
wij blij mee. De klas is de eerste oefenplaats met
het oog op het latere beroep van onze studenten.
Want of je nu kerkelijk werker wordt of leraar
godsdienst en levensbeschouwing, later zal je in
een werkomgeving en in een cultuur gaan werken
waar mensen op heel verschillende manieren
geloven en hun levensbeschouwing vormgeven.
Het vraagt een open hart en een open geest om
vanuit je eigen inspiratie met deze diversiteit te
kunnen omgaan.
Verschillende kerkgenootschappen erkennen de
afgestudeerden van Windesheim als volwaardige
professionals die kunnen werken als pastoraal
kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger. De opleiding Godsdienst pastoraal
werk is erkend door de PKN, het Leger des Heils,
de Molukse kerken, de vrijzinnige geloofsgemeenschap (aVP) en Baptisten.
Ook is er een tendens merkbaar naar zelfstandig
werkende pastoraal werkers. Zij worden bijvoorbeeld ritueel begeleider of zelfstandig levensbeschouwelijk begeleider. Wij spelen hierop in door
o.a. een minor Levensbeschouwelijk Ondernemen
aan te bieden.

Studenten die leraar godsdienst en levensbeschouwing worden, komen terecht in de onderbouw van het vrnbo, havo of vwo. Zij kunnen
d.m.v. de master hun eerstegraadsbevoegdheid
halen.
Pastoraal werkers kunnen bij ons een master
Geestelijke Verzorger halen met een educatieve
verdieping. Cursussen, trainingen of intervisie
bieden we op maat aan. Vraag gerust naar de
mogelijkheden.
Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan voor
een meeloopdag. Dat kan via de website: http://
www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/
verzameI/meeloopdag/.
Je volgt die dag de lessen samen met de studenten. Er is ook een informatiegesprek met een
van onze studiecoördinatoren, die je informeren
en aan wie je je vragen kunt stellen.

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!

Het kleinste kerkje ter wereld bevindt zich
in de Amerikaanse staat New York.
De Cross Island Chapel, gelegen in een
meer, is een populaire trouwlocatie.
Foto: Pinterest
Gaat u op vakantie en komt u op uw reis een
mooie kerk tegen? Maak ons er dan deelgenoot
van. Neem wat mooie foto’s en schrijf erbij wat
u zo bijzonder aan die kerk vond. Deze rubriek
valt zeer in de smaak bij onze lezers, het zou dus
mooi zijn als u daaraan wilt meewerken. De tekst
zien we graag tegemoet in een Wordbestand.
Foto’s graag in een hoge resolutie (minimaal
1000 pixels) in een apart bestand aanleveren.
redactie@kerkvenster.nl.

• Jongeren die de kerk verlaten: leren we daar ook
van, vraagt radio-dj Wietze de Jager
• Marusja. Een piepklein kerkje was het, verstopt
in een onopvallend pand in Instanbul. Een klein
groepje Turkse christenen zong ‘Abba Vader’.
Het ontroerde iemand, lees maar …
•P
 izza! Petrus bakt ze knapperig in Steenderen
•B
 innenkijken: gezinshuis in De Glind
Deze en nog zeventien andere lezenswaardige
artikelen staan in de nieuwe Petrus, magazine
voor Protestant Nederland. Het blad is gratis.
Vanaf heden ligt ‘Petrus’ weer op de leestafels
van onze vier kerken in Aalten en Bredevoort. Ook
is het magazine te bestellen via de webshop van
KerkVenster. Het blad wordt dan gratis thuisbezorgd in Aalten, Bredevoort en de buurtschappen.
U kunt zich ook abonneren op het magazine via
petrusmagazine.nl.
Er is een wekelijkse nieuwsbrief, te bestellen op:
protestantsekerk.nl/petrus-nieuwsbrief.

‘Petrus’ voor verhalen van
GELOOF, HOOP, en LIEFDE.
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Verenigingen

COLOFON

’t Praothuusken

KerkVenster is het nieuwsblad van

De Soos

Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.

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.

Op 12 juni is er geen Praothuusken, maar dan
kunnen we ons vast gaan verheugen op het reisje
dat we op 19 juni gaan maken. We vertrekken
dan om 10.00 uur vanaf de Zuiderkerk met de
bus naar de Loosdrechtse Plassen.
Graag om 09.30 uur aanwezig zijn bij de kerk,
zodat we op tijd kunnen vertrekken. We hopen
tegen 17.15 uur weer in Aalten terug te zijn.
Wanneer u geen eigen vervoer heeft, kunt u
Dien Scholten bellen, tel. 0543-476042.

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

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

Namens de werkgroep van ’t Praothuusken,
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

Uitgever

Welkomstdienst
tweede pinksterdag

Spoorzoeken
in Slangenburg

Maandag 10 juni is er om 10.00 uur een welkomstdienst
in de Chr. Geref. Kerk aan de Berkenhovestraat 9 in Aalten.

Meditatieve wandelingen:

Het thema is: Ik kan het (niet) alleen!?
Een dienst voor jong en oud, voor alle stromingen en richtingen,
kortom samen één! Voel u welkom om het pinksterfeest mee te
vieren en samen de boodschap van Pinksteren uit te dragen en toe
te passen.
Namens wijkkring Wolboom-Kobus,
Marco Heusinkveld

Welkomstdienst 2e Pinksterdag
Maandag 10 juni 2019

Op 7 en 14 juni
een kloosterwandeling
en op 21 en 28 juni
een kortere natuurwandeling
in de buurt van de
Slangenburgse kerk.

Mediteren met de Bijbel:
Op 17 juni en 1 juli
in de Slangenburgse kerk
van 14.00-16.00 uur.
Zie ook agenda: www.
spoorzoekenslangenburg.nl
Het is ook mogelijk om met
Helma te overleggen over een
activiteit op maat voor een
groep, via tel. 06-43229677,
wmvanloonkuiper@hetnet.nl
of via het contactformulier
op de website.

Chr. Geref. Kerk Aalten
Berkenhovestraat

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

Redactie

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

Fotografen

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

Coördinatie website en blad

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Financiën

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

Bezorging

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

Vormgeving

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

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3750 ex.

Thema: Ik kan het (niet) alleen!?

Inleveren kopij

Aanvang: 10:00 uur
Schilderij: Christa Lensink

Een welkomstdienst voor jong en oud met zang, poppenkast en overdenking.
Er is oppas voor de allerkleinsten.

Koffie, thee en ranja na afloop van de dienst in de hal van de kerk!

Welkom, we zien uit naar uw komst!

Wijkkring Wolboom-Kobus

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag
21 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 12 juni 2019 voor 22.00 uur.
Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt als uiterste
inleverdatum maandag 10 juni 2019 voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster in 2019 verschijnt,
vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

E-mail: redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2019. Overname van artikelen
alleen met toestemming en bronvermelding

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

Helaas, het mag
dit jaar niet zo zijn

Spannend!

Begin dit jaar kreeg ik een telefoontje van Herman
Onnink dat er in het archief iets lag wat ik wel inte
ressant zou vinden en dat ik dat wel mocht komen
ophalen. Aangezien ik erg nieuwsgierig ben, stond
ik even later op de stoep van het archief. Het bleek
een enveloppe te zijn met daarin dromen van kin
deren die in juni 2009 afscheid namen van de
kindernevendienst.
Maar … voorop de enveloppe stond groot geschreven: ‘Te openen in juni 2019’ en dat was het
nog niet. En aangezien ik naast nieuwsgierig ook
erg gehoorzaam ben, moest ik dus nog even geduld
hebben. Maar nu is het dan bijna zo ver! Nog heel
even wachten en dan mag ik de enveloppe open
maken! In het volgende KerkVenster zal ik onthullen
wat er in de enveloppe zat … Ik ben heel benieuwd!
Groetjes Heidi

Nestverlatingsangst, werk, studie en geplande
vakanties zijn misschien deels oorzaak van het niet
doorgaan van de uitwisseling met jongeren naar
Jibou, Roemenië. Misschien is het ook een tijdsver
schijnsel waar we mee moeten dealen.
In het vorige berichtje hadden we nog hoop, maar
het aantal deelnemers bleek uiteindelijk toch (veel)
te klein. Ondertussen beraden we ons of en hoe we
deze activiteit gaan voortzetten. Tips en ideeën zijn
hierbij van harte welkom! Wanneer er meer bekend
is over een wel of geen vervolg van deze jongeren
uitwisseling, laten we weer van ons horen.

Meer jongerennieuws:
LeF-dienst 16 juni - Zuiderkerk  .  . p. 11

Bron: Alef

