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“Alleen
met je hart
kun je goed
zien.”

Afscheid van pastor Jos Droste
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‘Alleen met je hart kun je goed zien’
De liturgie en kerkmuziek boeien Jos Droste het meest
Tekst en foto’s: Eveline Zuurbier

Een artikel bij het afscheid van
pastor Jos Droste, geschreven door
Eveline Zuurbier, verschenen in het
katholieke parochieblad, bewerkt
door de redactie van KerkVenster voor
protestants Aalten.
Afscheid
Hij is de liturgist onder de pastores in de parochie
en dat laat hij ook doorklinken wanneer hij achter
de liturgietafel staat, pastor Jos Droste. Hij deelt
graag zijn gedachten over het geloof, die voor
de mensen in de kerk veel verklaren. Op 16 juni
vierde heel de katholieke parochie zijn afscheid
tijdens een eucharistieviering in Lichtenvoorde.
Vieren? En heel de parochie? Ja, uit dankbaarheid voor wat de pastor de Ludgerparochie heeft
gebracht.

Veel boeken
In het appartement aan de Geurdenstraat in
Aalten is de kamerwand volledig bedekt met een
kast vol boeken. De deur naar een kamer daarachter staat open en ook daar staan boeken,
boeken en nog eens boeken. ‘Oh, dit is slechts de
helft die ik kon meenemen. In de oude pastorie

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Foto: Eveline Zuurbier

had ik wat meer. ’Pastor Jos Droste zegt het met
een opgeheven gezicht, met een enigszins sceptische ondertoon. ‘Er zit heus een ordening in.
Dit deel is theologie, dat filosofie, daar religieuze
kunst en richting het raam de reeksen met kennis
over andere religies en kerkgenootschappen.’
Een rode luie stoel verraadt dat pastor Droste
het heerlijk vindt om weg te duiken in de boeken
om over woord- en taalgebruik in het delen van
geloofskennis na te denken. ‘De dingen uit te
zoeken’, zegt hij. ‘Maar of ik wijsheid geef, dat is
een ander verhaal. Wel is het zo, dat een Bijbelverhaal geen verhaal is van één op één. Achter elk
woord zitten meerdere betekenissen. Daar denk ik
graag over na.’

Opleiding
Jos Droste woont nu 23 jaar in Aalten. Zijn opleiding begon op het Klein Seminarie in Apeldoorn.
Dat was van 1964 tot 1970. Daarna volgde de
Katholieke Theologische Hogeschool in Utrecht,
wat later de Theologische Universiteit werd. ‘Ik
heb lang over mijn studie gedaan. In mijn tijd
was er nog geen tempobeurs en zo. Anders was
het misschien sneller gegaan. Mijn doctoraalscriptie kostte mij veel tijd.’ Zijn eerste baan
was in de punt van de Nederlandse ‘biblebelt’:
Kampen. Met wat pastor Droste noemt: ‘een
intensieve onderdompeling in de oecumene, waar
je samenkomsten samendeed, ondanks de tegenstellingen’. ‘Een voorbeeld is de jaarlijkse hogeschooldag, van de vrijgemaakt gereformeerde
hogeschool. Een open dag waar jongeren uit het

hele land naartoe kwamen. De katholieke kerk
bood haar kerkruimte aan, terwijl er bij hen voor
de katholieke leer verder weinig begrip was. Maar
de contacten daagden wel uit, om goed na te
denken over je eigen geloof, zowel als het gaat
om beleving als de leer.’

Is in Kampen de kiem gelegd voor
zijn liefde voor de liturgie?
‘Moet ik even kijken. Nee, die is al eerder gelegd.’
De pastor zoekt in de schappen naar zijn studiewerk en komt dan met een plaatje uit een tijdschrift dat hij geplakt heeft in een map. Twee
kinderen kijken door een poort een stad binnen.
Het zou Rome kunnen zijn of een andere ZuidEuropese stad. Dan klapt hij het plaatje open
en diezelfde twee kinderen staan ineens in een
donker bos. Met een blik van verwondering zegt
hij: ‘Je kunt een stad binnen gaan en de dingen
bekijken, maar de vraag is: wat zit erachter? Dat is
ook een motto in het (kinder)boek van De Kleine
Prins: ‘alleen met je hart kun je goed zien’.
Dit ben ik nooit vergeten en is me altijd bijgebleven. En ik probeer door gebeurtenissen heen te
kijken en niet te snel te oordelen. De buitenkant is
niet de binnenkant.’

De toon maakt de muziek
Het belangrijkste is goed communiceren. Goed
taalgebruik en de toon zijn van belang. Dit hoor
je terug in zijn preken en inleidingen voor een
gebed. ‘De boodschap die je als kerk hebt, is dat
je wat te bieden, maar ook wat te vragen hebt.
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Je kijkt wat je de mensen kan brengen zodat je
aansluit op hun vragen. Het allermooiste van het
pastoraat is dat je daar tijd voor hebt.’
En wanneer pastor Droste praat over de toon
voor inspiratie, dan is het logisch dat de kerkzang
daarbij ook hoort. Het gaat om het juiste lied te
laten horen dat tevens aanzet om mee te doen.
Ook voor de kerkmuziek heeft hij een groot hart.
In het verleden was hij lid van meerdere koren,
en nog eerder: Droste kreeg op het seminarie
muziekles van wat later blijkt de laatst dienende
pastoor (Jan Böhmer) in Aalten (1981-1989).
Muziek maakt heel wat los. ‘Liederen als, ‘Ik ben
een kind van Maria’, hebben een vroomheid waar
ik zelf weinig meer mee kan, maar die anderen
nog wel inspireren. Ze sluiten misschien niet meer
aan bij maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen, maar voelen voor hen wel vertrouwd.’

Veranderingen in de oecumene?
Is er veel veranderd in de kerk al die jaren? Ook
wat betreft de oecumene?
‘Indertijd waren er oecumenische werkgroepen
en vieringen van Woord en Tafel. Als ik dat nu zou
doen, dan zou ik eruit vliegen. In de kerk hebben
we een grote reorganisatie meegemaakt. Schaalvergroting. Een groter gebied maakt de afstand
tot de mensen groter. Weet de pastor dat hij
nodig is en waar? Belangrijk blijft, dat de kerk
naar de mensen toegaat en dat zijn niet alleen
de professionals, maar ook de mensen ter plekke
die pastoraal nabij zijn. Dat zijn de mensen bij
de voedselbank of de gebedsgroep die mensen
bijeen brengt om te mediteren of te filosoferen.
In ons beleidsplan heet dat ‘pastorale nabijheid’,
daar zijn waar je nodig bent en dat is al lang
niet meer binnen de muren of binnen de eigenheid van de katholieke kerk. Ook met andere
kerkgenootschappen kun je kijken naar wat er in
de wereld gebeurt. Het is belangrijk dat we van
elkaar weten wat er gebeurt. De communicatie is
erg belangrijk. Je hebt het parochieblad met de
uitleg, en kunt via internet een viering volgen.
De kerk wordt niet meer zo als het was, maar dat
is met alles zo. Maar het instituut kerk zal blijven
bestaan om de groepen, de geloofskernen, bij
elkaar te houden.’

Werken aan een betere wereld
The Passion en de klassieke vorm, de Matthäus,
raken de mensen. Miljoenen kijkers! Is dat een
manier om mensen met de liturgie en kerkzang

Overdenking
Door ds. Aya Yntema

Wat is dan de sterveling
dat U aan hem denkt,
het mensenkind
dat U naar hem omziet?
( Psalm 8: 5 ).
te bereiken? ‘Ik kan me voorstellen dat de liedjes
en de opgeroepen sfeer mensen aanspreken. En
als je het verhaal kent, brengt het je in vervoering.
Ik vraag me wel af of geloven consumptiegoed
moet worden? Geloven is niet alleen het lijdensverhaal beleven, maar ook, dat het iets met je
doet, en nog belangrijker: wát je ermee doet. Dat
is de geloofsvraag. Wat doet Jezus met je in de
communie? Het antwoord is: een nieuwe wereld
starten waar brood is voor iedereen. Kijk naar
de wereld, naar het milieu, naar ontwikkelingssamenwerking en zie wat er gebeurt. Het bijzondere is dat de kerk dat doet vanuit een optimisme
waardoor je andere mensen ontmoet. We kunnen
‘mee-doen’. We kunnen werken aan een betere
wereld, want die komt niet vanzelf.’

De boodschap van St. Ludger
‘Vroeger ging je als kind naar de kerk en dan
mocht je er tot de eerste communie niet bij horen.
En nu zijn ouders nog nooit vóór de eerste communie met hun kinderen naar de kerk geweest.
Ze krijgen een stoomcursus, maar schiet het
geloof ook wortel? Zonder met de kerk vertrouwd
te zijn, lukt dat niet. Van de andere kant kun je
ook met andere ogen kijken naar kerk en geloof.
Van mij mag je best afwijken van regels, maar
je moet wel weten dat je afwijkt en het kunnen
verantwoorden. Het moet kloppen. Ik houd er van
om dat soort dingen uit te zoeken. Ik wil weten
wat er gebeurt, wat mensen bezielt, zonder al te
dogmatisch te zijn. Over grenzen heen kijken. Dat
was wat de heilige Ludger, de patroonheilige van
onze parochie deed en waar ons fusieplan aan
gerelateerd was. Een boeiend figuur, die zonder
oordelen de mensen moedig tegemoet trad,
maar wel met een boodschap.’

Psalm 8 is een Psalm die er mee begint Gods
grootheid te bezingen, Zijn grootheid in de
schepping. De psalmdichter staat in het
donker, onder de open hemel. De maan en
de sterren staan aan de hemel te schitteren.
Een machtig schouwspel, ter ere van God, de
Schepper van hemel en aarde. De psalmdichter
gaat zich bij dit alles heel klein voelen. En dan
vraagt Hij zich af: ‘Wat is de sterveling dat U
- God - aan hem denkt, het mensenkind dat
U naar hem omziet?’
Ook wij kunnen ons verbazen dat God, de Here
naar ons omziet, naar ons kleine mensen die
leven op een grote aarde, een aarde die ook
nog maar een stofje is in het imméns grote
heelal. Immers, hoe klein en onbetekenend
is onze aarde te midden van de vele zonne
stelsels. Maar toch - zo zingt de psalm - ziet
God naar ons om, hoe klein en onbetekenend
we ook lijken te zijn. Want juist het kleine,
bijna onbetekenende heeft Gods aandacht.
Een klein, heel gewoon volk - Israël - een volk
dat woont midden tussen de grote volken in,
wordt door God uitgekozen om Zijn volk te zijn
en voorop te gaan.
Een eenvoudig meisje uit Nazareth mag de
moeder zijn van Jezus Messias, die als een
eenvoudig Joods kind in een voerbak voor
de beesten ligt. ‘De hemel heeft het kleen
verkoren’, dichtte Vondel al. En onder de miljoenen mensenkinderen heeft God ook ons
in Het oog. Hij wil Vader zijn voor ons, kleine
mensen. Hij ziet naar ons om. In Jezus Messias,
Zijn Zoon, is Hij naar ons toegekomen. Zijn
Zoon die Hij voor ons gegeven heeft, omdat
Hij de wereld zo líef had! Zijn Zoon door wie
ieder, die in Hem gelooft, eeuwig leven zal
hebben. Ja, in Hem hééft God omgezien naar
ons kleine mensen. Door Hem mogen we op
weg zijn naar een nieuwe aarde, waarop God
bij de mensen zal wonen.
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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
Bank (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
Diny Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten
tel. 0543-47 11 54
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

Vrijwilligers gevraagd
voor duofiets Ambthuis
Sinds kort beschikt het Ambthuis de hele
week over een duofiets. Ouderen kunnen
samen met een vrijwilliger fietsen. Wel is eerst
instructie nodig, als je nooit eerder op de
fiets gereden hebt. Voor het overzicht is het
fijn dat oude bekende vrijwilligers zich ook
opgeven via het formulier. Opgaveformulieren
voor vrijwilligers liggen in het restaurant van
het Ambthuis aan de balie/bar. Daar ligt ook
het rooster voor de fiets.

bredevoort
Collectes en giften

BREDEVOORT
ds. Ada Endeveld

De collectes voor de kerk hebben in mei € 277,05
opgebracht. Er is een gift van € 10,00 via Coby
Navis binnengekomen.

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

Fotoverslag gezellige avond
vrijwilligerspastoraat

Zieken
Voor iedereen die het moeilijk heeft, geestelijk
of lichamelijk, veel sterkte toegewenst. Ook voor
degenen die wachten op uitslagen, een lange
weg naar genezing voor zich hebben of twijfelen
over gezondheid, veel kracht!. Veel zegen voor de
mantelzorgers, die vaak dubbele lasten dragen.
Ada Endeveld

Welkom aan tafel in Bredevoort
Eet u vaak alleen en lijkt het u fijn om eens niet
alleen aan tafel te zitten? Graag nodigen wij u
van harte uit om bij ons te komen eten. Het idee
is om ongeveer een keer per week/ een keer per
twee weken (ligt ook aan het animo, dat is even
afwachten) samen te eten met mensen die dit
leuk lijkt. U hoeft niet per se alleen te zijn om
hier aan mee te doen, ook echtparen zijn natuurlijk van harte welkom. Ook kunt u natuurlijk van
tevoren doorgeven of u bepaalde allergieën of
dieetwensen heeft. De bedoeling is dat er per
keer twee á drie mensen komen eten. Het eten is
om 17.30 uur U kunt u opgeven via het formulier
dat voorin de St. Joriskerk ligt, na de viering. De
eerste keer ‘Welkom aan tafel’ zal zijn op dinsdag
25 juni en de tweede keer is op vrijdag 5 juli.
Mocht er veel belangstelling zijn, dan wordt er
geloot wie er kan komen, maar aangezien het
plan is om dit wekelijks of één keer per twee
weken te organiseren bent u een volgende keer
aan de beurt. Mocht u hiervoor geïnteresseerd
zijn, graag het formulier invullen en inleveren bij
Diny Luimes of bij Janneke Derksen.

Open brief aan
een vrijwilliger
Beste meneer Stoltenborg,
Naar aanleiding van onze zeer geslaagde wandeltocht op Hemelvaart langs de gängeskes van
Aalten, waar zestien volwassenen en een kind
aan meededen, wil ik u graag bedanken. Al direct
achter het museum bleek dat achter elke schutting of gevel een verhaal schuilgaat. Niet alleen
weten we nu waarom Schiller zo heet, maar ook
waarom men stro onder de dakpannen stopte,

Onlangs is er voor alle medewerkers in het pastoraat in de Protestantse Gemeente Bredevoort een
gezellige avond georganiseerd. Op de Schaarsdijk hebben we boerengolf gespeeld. Vele graspollen zijn gesneuveld en er werd bijna een hond
geraakt. De gezelligheid werd kracht bijgezet door
het heerlijke eten. Paula en Herman te Paske, Hartelijk dank!

waarom de slager een kroeg hield en waar men
pijpen maakte. Van het hoogste punt van Aalten
(waar in het verleden een klankvolle gebeurtenis
heeft plaatsgevonden) tot aan de beek werden
wij rondgeleid en geïnformeerd. Aanvankelijk was
ik van plan u gewoon een brief te schrijven, maar
ik dacht: dit mogen meer mensen weten. Nogmaals heel hartelijk dank voor deze rondleiding
en ook dank aan het Verzetsmuseum, die deze
wandeling mogelijk maakt.
Namens alle deelnemers,
Ada Endeveld
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Afscheid/bevestiging
ambtsdragers
Tekst: Joke Meijnen - foto’s: Maaike Prange
‘Het is vandaag weer zon-, feest- en vaderdag.
Zo begon ds. Jaap Konink vanmorgen zijn speech
aan het eind van de kerkdienst in de St. Joriskerk.
Hij was vanmorgen te gast in de St. Joriskerk ter
gelegenheid van een memorabele dag.
Op de kop af 45 jaar geleden deed hij zijn intrede
in Bredevoort als predikant van de toenmalige
Gereformeerde Kerk. Bredevoort was zijn eerste
gemeente en zoals hij zelf zei: ‘Je eerste liefde
vergeet je nooit’.
Hij was te gast in een bijzondere dienst. Want we
hebben afscheidgenomen van Coby Navis, die 12
jaar ouderling geweest is. Zij heeft dit ambt met
veel Lef vormgegeven.
Lef betekent in het Hebreeuws hart. De voorzitter
van de kerkenraad bedankte haar daarom met
een rode roos. Haar werk wordt voortgezet door
Herman te Paske. Hij is bevestigd als ouderling
en kreeg een witte roos, welke hij zelf kleur mag
geven. Na afloop van de dienst waren er veel
dankwoorden, felicitaties en koffie.

Exploitatierekening Diaconie
Protestantse Gemeente
Bredevoort 2018
We willen u een korte toelichting geven
op de jaarrekening van de diaconie van
de PG Bredevoort.
De baten onroerende zaken zijn hoger uitgevallen. Er was een groot, langdurig onderhoud
gepland aan een pand. Echter mede door de
drukte in de bouw is dit uitgesteld en kon de verhuur nog doorlopen.
De collecte-opbrengsten zijn ook goed. Waarschijnlijk door de gerichte acties en onze inzet
om deze collectes bij u onder de aandacht te
brengen. De overige inkomsten zijn in lijn met
de begroting. Ook de lasten komen behoorlijk
overeen met de begroting.
Het grootste deel van de inkomsten geven we uit
aan het diaconale werk: plaatselijk, landelijk en
wereldwijd.
• Plaatselijk: We ondersteunen onder andere
nog enkele personen in onze gemeente, er is
zes keer per jaar een gezamenlijke maaltijd te
nuttigen in ’t Koppelhuis. Daar is ook het koffiedrinken na de kerkdienst. Doordat de Stichting
Vrienden van St. Bernardus is opgeheven, is er
geld gereserveerd om iets te kunnen doen voor
de bewoners van het Ambthuis. Daar zijn de
maandsluitingen met een broodmaaltijd.
Verder worden er kerstpakketten uitgedeeld.
• Regionaal/landelijk: de voedselbank,
Hospice de Lelie en enkele kleinere instanties.
• Wereldwijd: Christenhulp, Roemenië,
Kerk in Actie, Kinderen in de Knel en natuurlijk
de Joanne Foundation kunnen op onze steun
rekenen.
Als u de volledige jaarrekening wilt inzien dan
kan dat natuurlijk. Stuur een mail aan diakonie@
pkn-bredevoort.nl. Of neem contact op met de
voorzitter of administratie. De jaarrekening ligt
gedurende twee weken na publicatie ter inzage in
’t Koppelhuis.

Baten		Begroting 		 Resultaat		 Resultaat
		 2018		 2018		 2017
Baten onroerende zaken
Rente baten en dividenden
Bijdragen levend geld
Door te zenden collecten
Totaal

€
€
€
€
€

64.000
650
2.200
2.500
69.350

€
€
€
€
€

78.140
178
2.121
4.321
84.760

€
€
€
€
€

74.695
550
1.763
4.110
81.118

Lasten overige eigendommen en inventarissen
Afschrijvingen
Lasten kerkdiensten, catechese, etc.
Verplichtingen/bijdragen andere organen
Salarissen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal
Diaconaal werk wereldwijd
Afdracht door te zenden collecten en giften

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

57.500
1.600
1.000
12.600
1.000
700
300
12.250
3.800
8.200
2.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

18.611
1.600
1.067
11.620
957
578
270
25.386
2.710
19.358
4.322

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

16.916
1.600
671
13.892
897
1.330
314
15.745
7.972
15.507
4.110

Totaal

€ 101.450

€ 86.479

€

78.954

Saldo baten - lasten

€ - 32.100

€ – 1.719

€

2.164

€

€

–5

Lasten

Incidentele baten en lasten		

-

Onttrekking aan fondsen en voorzieningen

€ 23.861		

Resultaat

€ – 8.239

€

1.973

-		
254

€

2.159
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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 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
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:
pterhaar9@gmail.com
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,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

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

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

Verslag van de gemeenteavond van 28 mei jl. en het vervolg

Eenheid - Verbondenheid - Samen op Weg
Beste mensen,

bredevoort

Er is al veel gezegd en geschreven over de gemeenteavond van 28 mei jl.
Velen van u hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de gemeenteavond,
waarbij u op de hoogte zou worden gebracht van het voorgenomen besluit van de
grote kerkenraad met betrekking tot de toekomstvisie voor onze kerkgebouwen.
Daarnaast was er ruimte om vragen te stellen over het voorgenomen besluit.
Het was een avond vol emotie, betrokkenheid, twijfels, verwarring, onwetendheid, zorg, maar ook van
vertrouwen, waardering, medeleven, positiviteit en
hoop voor de toekomst. Een ieder die deze avond
heeft bijgewoond, of deze heeft mee- of terug
gekeken op KerkBeeld, zal deze avond op zijn of
haar manier hebben beleefd. Velen van u heb ik
al via de mail of telefoon gesproken en ook zijn
er veel vragen gesteld. ‘Hoe heb jij deze avond
beleefd Gerard?’ is een vraag die mij de afgelopen
weken vaak is gesteld. Natuurlijk was het voor mij,
maar ook voor de kerkenraad een avond waar wij
naar uitkeken met gezonde spanning: hoe zou
de avond verlopen, zou er wel belangstelling voor
zijn, hoe zouden onze gemeenteleden reageren,
wat voor reacties zouden wij krijgen, is het voor
iedereen duidelijk wat onze visie is en kunnen wij
dit ook duidelijk overbrengen aan onze leden?
Gelukkig was de opkomst goed, het is fijn om te
ervaren dat onze gemeenteleden meeleven met
hun kerk. Ondanks een gedegen voorbereiding was
het jammer dat de techniek ons net voor aanvang
van de gemeenteavond in de steek liet. De hoofdbeamer functioneerde niet en daardoor was de
presentatie alleen nog op de zijbeamer te volgen.
Ik besefte dat dit niet voor een ieder even duidelijk te lezen was, dus zouden wij met onze stem de
plannen moeten overbrengen aan u. Mede door
de hulp van Marc Heideman en Johan van Eerden
hoop ik dat dit redelijk gelukt is.
Op deze avond wilden wij u op de hoogte brengen
van de stappen die wij hebben genomen naar aanleiding van het besluit Toekomstvisie Gebouwen
van de grote kerkenraad uit 2016.

Wat was dat besluit van 2016 ook al weer:
1. Handhaaf de Zuiderkerk als heel geschikte kerk
op dit moment;
2. Onderzoek de mogelijkheden voor het overdragen van de Oude Helena Kerk en Elim in
één of andere beheersvorm, zodanig dat mede
gebruik door de PGA in de toekomst gewaarborgd blijft;
3. Zoek een passende bestemming voor de
Oosterkerk.

Wat was en is het centrale doel van de
Kerkenraad om deze stappen te zetten?
Centraal staat hoe wij gemeente van Christus
kunnen zijn, nu én voor 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.
Sinds het besluit van 2016 zijn wij als kerkenraad
achter de schermen bezig geweest met het uitwerken van dit besluit. Wat is nu de situatie op dit
moment voor de drie verschillende gebouwen.

OOSTERKERK: Zoek een passende bestemming voor de Oosterkerk.
De afgelopen jaren zijn intensieve gesprekken gevoerd met de Gemeente van Christenen ‘De Meiberg’. Ook zijn andere mogelijke opties onderzocht. Dit proces gaat onverminderd door.
Zolang de kerk niet is overgedragen, zullen wij deze
blijven inzetten voor onze kerkdiensten.
Zodra er meer nieuws is, of als er verdere plannen
zijn voor overdracht, zal de gemeente hierover
worden geïnformeerd.

ZUIDERKERK: Handhaaf de Zuiderkerk
als heel geschikte kerk op dit moment.
Er wordt een plan ontwikkeld voor:
- Eigen ruimte voor jeugd.
- Toename multifunctioneel gebruik.
- Renovatie van de klokkentoren.
Zodra deze plannen verder zijn uitgewerkt zal de
gemeente hierover ook worden geinformeerd.

OUDE HELENA KERK: Onderzoek de mogelijkheden voor het overdragen van de
Oude Helena Kerk en Elim in één of andere
beheersvorm zodanig dat medegebruik door
de PGA in de toekomst gewaarborgd blijft.
Er is in de afgelopen jaren veelvuldig overleg geweest met het moderamen, kleine en grote kerkenraad, jeugdraad, kerkrentmeesters, werkgroepen,
klankbordgroepen maar er is ook overleg geweest
met de burgerlijke gemeente, instanties, provincie,
naburige geloofsgemeenschappen, het Restauratiefonds, de groep Vrienden van de Oude Helena
Kerk en diverse betrokken gemeenteleden. Daar-
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deze gemeenteavond. Vele waren opbouwend en
ondersteunend, sommige kritisch en een enkele
negatief van toon. Weet dat u allen van ons een
reactie zult krijgen, echter realiseer u zich dat wij
(nog) niet direct alle antwoorden hebben op uw
vragen of opmerkingen.

naast zijn presentaties geweest aan de kerkrentmeesters, de kleine en grote kerkenraad.
Na het inventariseren, beoordelen en wegen van
al deze informatie en plannen heeft de kleine
kerken
raad het onderstaande voorgenomen
besluit gepresenteerd aan de grote kerkenraad,
waarna de aanwezige ambtsdragers deze plannen
in hun klankbordgroepen hebben besproken. Na
een verdere evaluatie heeft de grote kerkenraad
met grote meerderheid ingestemd met het voor
genomen besluit.

Voorgenomen besluit Oude Helenakerk:
De grote kerkenraad stelt voor, in aansluiting
op eerdere besluiten, in principe over te gaan
tot eigendomsoverdracht van de Oude Helena
kerk aan Stichting Oude Gelderse Kerken
(SOGK).
Het college van kerkrentmeesters en de kleine
kerkenraad krijgen de opdracht om met de
Stichting Oude Gelderse Kerken een concept
overeenkomst op te stellen waarin op
bevredigende wijze de belangen van de
Protestantse Gemeente Aalten worden
geregeld. Deze overeenkomst zal te zijner tijd
worden voorgelegd aan de grote kerkenraad.
Wat houdt dit voorgenomen besluit
in de praktijk nu in:
De kerkrentmeesters zullen verdere vervolg
gesprekken gaan voeren met het SOGK en andere
instanties om de eigendomsoverdracht verder te
gaan uitwerken. Welke verbouwingen en aanpassingen zijn nu werkelijk noodzakelijk, wie is waar
verantwoordelijk voor, enz enz enz.
Alles zal verder tot in detail worden uitgewerkt
zodat wij exact weten wat de praktische en financiële gevolgen zullen zijn voor nu en ook in de toekomst. Daarna zullen deze plannen weer worden
voorgelegd aan de kleine en grote kerkenraad
en zullen wij u als gemeente daar ook vanzelf
sprekend over horen en inlichten d.m.v. publicaties
in KerkVenster en op gemeente-avond(en).
Uiteindelijk zal de grote kerkenraad het definitieve
besluit hierover nemen.
Op de gemeenteavond werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen
of opmerkingen te maken over het voorgenomen
besluit. Het werd een lange avond, waarin de
emoties soms hoog opliepen. Toch zijn wij van
mening dat dit moet worden gezien als betrokkenheid van onze leden. Wij begrijpen dat moeilijke
en ingrijpende beslissingen gepaard gaan met
emoties. Wij willen hier zorgvuldig mee omgaan
en het spreekt voor zich dat ook de kerkenraad
deze avond terdege heeft geëvalueerd en wij dan
ook nu pas onze reactie kunnen geven over de
gemeente-avond.
In de afgelopen weken hebben wij via de telefoon,
brief of e-mail, steunbetuigingen, reacties maar
ook veel vragen ontvangen naar aanleiding van

Uit alle reacties bleek wel dat er nog veel onduidelijkheid is onder onze gemeenteleden. Daarom
heeft de kerkenraad besloten de stemming van het
voorgenomen besluit uit te stellen tot de vergadering in september. In de tussenliggende tijd zullen
wij u via KerkVenster meer informatie geven over
het besluit en zullen wij ook in de komende edities,
zoveel mogelijk vragen die door gemeenteleden
zijn gesteld hierin beantwoorden. Mocht u zelf
nog vragen en/of opmerkingen hebben, schroom
dan niet om deze aan ons te stellen. U kunt deze
mailen naar scriba.aalten@kerkvenster.nl, maar
vanzelfsprekend kunt u mij ook te allen tijde
bellen op de volgende nummers 0543-466123 /
06-13017794 (maandag – vrijdag graag tussen
18.00-22.00 uur)
Graag wil ik ook u nog iets persoonlijks meegeven.
Ik begon dit verslag met de volgende drie woorden:
Eenheid, Verbondenheid, Samen op Weg.
Laten wij deze drie woorden meenemen in dit
gehele proces. We zullen het wellicht niet altijd
eens zijn met elkaar, misschien staan wij soms
lijnrecht tegenover elkaar. Maar ik verwacht van
iedereen dat wij respectvol met elkaar omgaan,
gemaakte afspraken nakomen, respect hebben
voor elkaars meningen, op een duidelijke manier
met elkaar communiceren, elkaar recht in de ogen
kunnen zien, omzien naar elkaar, elkaar niet verliezen, beslissingen durven nemen, elkaar bij de
hand kunnen pakken, allemaal werken aan verbinding en niet aan verwijdering, we altijd verbonden
zijn in ons geloof en het belangrijkste dat we dit
alles doen om een levende kerk van Christus te
kunnen zijn. Nu en in de toekomst.
Een hartelijke groet,
Gerard Helmink, voorzitter

Ingezonden brieven over
de Oude Helenakerk
De redactie van KerkVenster heeft naar
aanleiding van de gemeenteavond over de
kerkgebouwen op 28 mei jl. een aantal ingezonden brieven ontvangen.
Deze brieven bevatten veel emoties en ook
vragen aan de kerkenraad. Wij zullen in
de komende nummers van KerkVenster de
brieven samenvatten en deze samenvatting publiceren. In deze samenvatting zullen
uw gevoelens en vragen een plek krijgen.
De volledige brieven sturen we door naar de
kerkenraad.
De kerkenraad heeft toegezegd al uw vragen
en emoties van een reactie of antwoord te
voorzien. Deze reactie van de kerkenraad
publiceren wij steeds gelijktijdig.
Gedurende de zomer, mag u brieven met
vragen en emoties met betrekking tot
de gebouwen blijven sturen. Wij zullen deze
op dezelfde manier behandelen.
redactie KerkVenster

Oud Aaltense predikant
ds. Omta overleden
In de laatste week van de maand mei, bereikte
ons het bericht dat ds. Omta op 23 mei 2019 is
overleden in Amersfoort. De wat ouderen onder u
zullen zich ds. Omta wellicht nog wel herinneren.
Ds. Omta kwam in Aalten op 9 mei 1982 en was
hier predikant tot 5 oktober 1986, waarna hij
werd beroepen naar Bunschoten Spakenburg.
Daar is hij voorganger gebleven tot 1 februari
2000; dat was de datum waarop hij met emeritaat ging.
Voordat ds. Omta naar Aalten werd beroepen,
was hij vanaf 1967 eerst nog predikant in Daarle,
Zwartebroek en Boskoop.
Ds. Omta is 82 jaar geworden. De dienst van
Woord en Gebed werd gehouden op vrijdag 31
mei 2019 in de Zuiderkerk te Bunschoten.
Wij wensen zijn vrouw, zoon en schoondochter en
kleinkinderen Gods ontferming om dit verlies te
kunnen dragen.
Namens de kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Aalten,
Dick Jansen, scriba

Giften PBD
Ontvangen via Stien Helmink € 20,00,
waarvoor hartelijk dank!

Collectemuntenverkoop

Op vrijdag 5 juli a.s. is er weer collectemuntenverkoop in de Zuiderkerk van 17.00 uur tot 18.30
uur. Natuurlijk kunt u ook bestellen via onze webshop in Kerkvenster. Ook liggen er bij de uitgang
van de kerken bestelformulieren.

Munten worden gratis bij u thuisbezorgd!
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Juni 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

21
22
23

Lucas 8: 16-21
Lucas 8:22-25
Lucas 8:26-39

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

24
25
26
27

Lucas 8:40-56
Lucas 9:1-9
Lucas 9:10-17
Lucas 9:18-27

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

28
29
30

Lucas 9:28-43a
Lucas 9:43b-50
Lucas 9:51-62

Juli 2019
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1
2
3
4
5

Psalm 76
Handelingen 4:32-37
Handelingen 5:1-11
Handelingen 5:12-26
Handelingen 5:27-42

Ambthuis, Bredevoort

Ambthuis Bredevoort
Zaterdag 29 juni 2019
17.30 uur: dhr. Maarsingh

Beth San
Zaterdag 22 juni 2019
19.00 uur: dhr. Maarsingh
Zaterdag 29 juni 2019
19.00 uur: dhr. De Graaf

Stegemanhof
Zaterdag 22 juni 2019
19.00 uur: mevr. Wassink
Zaterdag 29 juni 2019
19.00 uur: mevr. Rots

Doopdiensten

Bloemengroet

Kinderoppas (0-4 jaar)

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

09.30 uur: 	ds. W. Bisschop, Breda
koffie drinken na de dienst
in ’t Koppelhuis
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
		
Niels ter Haar

Zondag 30 juni 2019

09.30 uur:
dhr. Te Lindert, Westendorp
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
Kinderoppas/kindernevendienst:
		Dieneke Cornelissen

Licht

aanstotend Licht
tot opstaan opnieuw
Adem om te leven
Levenslicht

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
-

mevr. Barmentloo-ter Haar Het Verzet 52
dhr. D. Meijer, Geurdenstraat 23
mevr. Van Herksen, Warmelinckweg 1
Femke Westervelt, Kruisdijk 4a

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 23 juni 2019

het eerste woord gesproken
door een onvermoede
scheppende Stem

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

kerkvenster.nl
&

pkn-bredevoort.nl

aanstotend Licht
in mensen
opvlammend tot hoop
op vrede recht en gerechtigheid
voor ieder mens
tot heelheid van de schepping
Licht van ons geweten
aanstotend Licht
onuitvlambaar
temidden van mensen
opwarmend tot liefde
als niet aflatend Vuur
mensen tot bondgenoot
tot reisgenoten onderweg
vasthoudend Licht
een Kaars
brandend in onrustig verlangen
Geestkracht ontstoken
om te vieren
het hele lieve Lichtend Leven lang
Sjon Donkers

het bekijken waard!

bron: Medemens, uitgave van Kerk in Actie
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 23 juni 2019

Zondag 23 juni 2019

Zondag 23 juni 2019

Zondag 30 juni 2019

Zondag 30 juni 2019

Zondag 30 juni 2019

Dienst in de Oosterkerk

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. R. Faber
collecte: 		
KiA Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk,
collecte: 		Jaarproject
Hulp Ver Weg Dichterbij
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oosterkerk

10.00 uur: 	ds. F. de Jong - doopdienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		Jaarproject
Hulp Ver Weg Dichterbij
uitgangscollecte: Kerk

Bij de diensten Aalten

Morgendienst
Oosterkerk 23 juni
Na lange tijd hoop ik a.s. zondag weer voor te
gaan in een kerkdienst. Thema van de morgendienst in de Oosterkerk zal zijn: ‘Is het leven
maakbaar … ?’ Ik hoop dat we samen een fijne
dienst mogen beleven.
ds. R. Faber

Collecte 30 juni
Op 30 juni wordt in de dienst gecollecteerd voor
het jaarproject van Hulp Ver Weg Dichterbij:
‘Handen en voeten geven’ aan boeren op
Zuid Sumatra – Indonesië, een project van
Kerk in Actie.
Voor algemene informatie en een aantal
foto’s verwijzen wij u naar de site van Kerk
in Actie:https://www.kerkinactie.nl/projecten/
rijstboeren-op-sumatra#more-info.

Voorafgaande
aan de v olgende
collecte hopen
wij u over de
voortgang van
het project
te kunnen
informeren.”
Namens Hulp VerWeg Dichterbij,
Anita Bolks
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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

22 jun	mevr. H. Kämink-Geurink
Navisweg 1/A, 7122 ME
23 jun	mevr. J. Strijker-Zwiers
Haermansweijde 2, 7121 WL
23 jun	dhr. A.J. Hesselink
Geurdenstraat 30, 7122 CG
23 jun	dhr. H. Rots
Landstraat 7, 7121 CM
25 jun	mevr. D.W. Houwers-Kottelenberg
Ludgerstraat 29/06, 7121 EG
25 jun	dhr. D.J. Eenink
Driehonderdmeterweg 4, 7121 KK
26 jun	mevr. A.G. Sanders-Fennema
Manschotplein 32, 7121 BM
27 jun	dhr. H.L. van Harten
Vlierbeslaan 6, 7121 BN
29 jun	mevr. H.E.J.H. Stellinga-Walvoort
Vondelstraat 2, 7121 VC
30 jun	dhr. R.J. Baas
De Miggelt 23, 7121 HC
1 jul	dhr. J.W. Lensink
Varsseveldsestraatweg 29/L, 7122 CA
2 jul	mevr. A.H.J. te Paske-te Voortwis
Lichtenvoordsestraatweg 74, 7121 RC
3 jul	dhr. A.J. Sellink
Koningsweg 8, 7121 MR
4 jul	mevr. G.J.A. te Linde-ter Horst
Damstraat 31, 7121 AX
5 jul	mevr. B. Scholten-Wijnveen
Zuiderlaan 10, 7122 AC
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

ds. Wilma
Onderwaater

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

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

Overleden
Op zaterdag 1 juni is mevr. Janny WeijnmanBlokhuis (Jannetje) overleden. Mevr. Weijnman
is 91 jaar geworden en woonde de laatste jaren
in Beth San, app. 19-05. Haar man woont nog
altijd op het adres waar ze eerst samen vele jaren
hebben gewoond, Manschotplein 65. Op vrijdag
7 juni was de afscheidsdienst en aansluitend de
crematie.
Haar man, kinderen en kleinkinderen zullen
haar erg missen. Moge zij steun ontvangen van
mensen om hen heen en zich gedragen weten in
Gods nabijheid.

Geboren

Herinnering wijkdag 23 juni
Het zal u vast niet zijn ontgaan: op 23 juni a.s. is
er voor de gemeenteleden uit de wijken Barlo en
Dale een ontmoetingsdag. Vanaf 9.30 uur bent
u van harte welkom in het Romienendal (Aladnaweg) voor een viering met aansluitend een
samenzijn met verschillende activiteiten en een
lunch. Wees welkom!

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

Zieken
Van de afgelopen periode zijn mij geen ziekenhuisopnamen bekend.
We wensen alle zieken thuis en hen die om hen
heen staan veel kracht en sterkte toe
Hartelijke groet,

	Niet je hele lange leven
met je voetjes op de grond
beetje dromen, beetje zweven
lijkt me ook niet ongezond.
Dit gedichtje staat te lezen op het geboortekaartje van Elin te Bokkel (Barloseweg 6). Elin is
de dochter van Daan en Gerdienke en het zusje
van Wiebe en Nienke. Voluit luiden haar voornamen Elin Willemina en ze is geboren op 23
april.
Vanuit onze wijk willen we jullie van harte feliciteren met de geboorte van jullie dochter en zusje.

Vakantie
De aankomende week neem ik al een week op
van mijn zomervakantie. Dat betekent dat ik van
22 t/m 30 juni niet bereikbaar ben. In dringende
situaties kunt u contact opnemen met ds. Wim
Everts.
Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

Netty Hengeveld

Algemeen wijknieuws

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

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

Zieken
Verschillende mensen uit de wijk Barlo zijn opgenomen of opgenomen geweest in het ziekenhuis
of elders. Wij wensen u, en hen die dicht bij u
staan, veel kracht en nabijheid toe!
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Geslaagd
Op het moment dat ik dit schrijf gaan vele
vlaggen uit, ondanks de stromende regen. Vanavond of op enig ander moment deze week
zullen prachtig uitgedoste jongeren zich op vele
creatieve manieren bewegen richting het voor
hen georganiseerde schoolgala. Een dag om
nooit meer te vergeten! Straks een periode van
vakantiewerk, maar hopelijk ook van ontspanning,
voordat de volgende levensfase begint. Een fase
die – zoals we dat onlangs in de krant konden
lezen – steeds meer verantwoording en daarmee
ook een steeds groter gevoel van stress met zich
mee kan brengen, want als je je in de schulden
steekt vanwege een studielening, dan wil je wel
de juiste keuze maken.
Succesvol zijn wordt zo langzamerhand een knellende, dwingende factor. Een mooiere vraag dan
die naar succes vind ik de vraag naar je roeping.
Ook als je (nog) niet geslaagd bent, ook als je niet
tot de top behoort, kun je je roeping volgen. Die
zal niet voor iedereen even duidelijk zijn, maar de
richting van elke roeping is volgens dichter Jane
Austie dat je mag ‘worden wie je bent’ en mag
delen van je liefde. Ik vermoed dat de wereld daar
meer behoefte aan heeft dan aan ‘geslaagde’,
succesvolle mensen. Ik wens jullie allemaal –
geslaagd of niet – toe dat je ervan kunt genieten
om te delen vanuit je hart en dat – al delende –
de weg zich voor je ontvouwt.
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83 jaar. De uitvaart vond plaats op 11 juni in
Berken
hove. We leven mee met zijn dochter,
schoonzoon en kleinkinderen.

Zieken

Er zijn zoveel verschillende
vormen van liefde
als er momenten zijn in de tijd.
Jane Austie
U en jullie allen wens ik toe dat u – in welke situatie u ook verkeert – verschillende vormen van
liefde mag ervaren.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

ds. Riemer Faber

Blij en dankbaar mocht Lammy van Herksen,
Warmelinckweg 1, weer thuis komen in IJzerlo.
Er zal nog wel een langere periode van rustig
werken aan herstel volgen. Met haar delen we in
de dankbaarheid.
Soms weten we het van elkaar als we het moeilijk
hebben, soms ook niet. Niet iedereen wil in KerkVenster vermeld worden. Wij wensen allen die te
maken hebben met ziekte en zorg Gods bemoediging toe.
Met een hartelijke groet,
Wytze Andela en Marieke Andela-Hofstede

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

ds. Wim Everts
Ds. R. Faber is
met ziekteverlof

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

Contact
Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere
crisis
situatie kunt u contact opnemen met de
scriba van de wijk IJzerlo. Hij zal dit dan doorgeven aan ds. Wytze Andela of ds. Marieke
Andela-Hofstede.
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
Lijsterbeslaan 15
tel. 0543-478797

andelhof1@gmail.com
andelhof2@gmail.com

Overleden
Op 3 juni overleed dhr. Hans Wilterdink, in de leeftijd van 68 jaar. Hij woonde al geruime tijd (vanaf
2013) in Pronsweide, waar ook zijn vrouw Henny
verblijft. In Aalten hebben zij de laatste tijd op
de Köstersweide en in Beth San gewoond. We
wensen zijn vrouw Henny sterkte toe in dit verlies.
Op 4 juni overleed na een periode van afnemende gezondheid dhr. Eijmert van Teijlingen.
Hij woonde aan de Bocholtsestraat 52 en werd

Openluchtdienst wijk Haart-Heurne
Op zondag 23 juni a.s. is er weer een wijkdag/
openluchtdienst van onze wijk. Dit keer wordt de
dienst gehouden bij het gebouw ‘D’n Heurnsen
Tref’ aan de Brethouwerweg. Anders dan voorheen begint de dienst al om 09.30 uur. Er is ook
kindernevendienst. Voor de kinderen is er een
leuke bezigheid. Na afloop is er koffie, thee en
frisdrank.
Daarna is er nog een heel interessante voortzetting van onze bijeenkomst. Wij gaan een
bloemen/plantentuin bezichtigen aan de Brethouwerweg. Vooraf wordt daarop een toelichting
gegeven. De bezichtiging van deze bloementuin
past ook heel mooi bij het thema van de dienst:
‘Kijk ... met verwondering’. In de dienst zullen
deze woorden van Jezus centraal staan: ‘Kijk
eens naar de bloemen die groeien in het veld’
(Matteüs 6:28). In deze dienst zal Johan Klein
Nibbelink zijn muzikale medewerking verlenen.
We zingen mooie liederen over de verwondering
om de schoonheid van de schepping. We hopen
op een mooie en zonnige dag! Bij minder mooi
weer wordt de dienst binnen gehouden! Alle
belangstellenden zijn van harte welkom!

Zieken
Zo ver ik weet is in de afgelopen tijd niemand
uit onze wijk in het ziekenhuis opgenomen. Toch
zijn er velen onder ons die met ziekte te maken
hebben. We leven mee met allen die zich vanwege hun ziekte zorgen maken over wat de toekomst hen zal brengen. Wij wensen hen en ook
allen die om hen heen staan heel veel kracht en
sterkte toe!
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Jongerenpredikant
ds. Folkert de Jong
Köstersweide 38
tel. 0543-450600
folkert.j.de.jong@gmail.com

Afsluiting seizoen KruX
We sluiten een bijzonder seizoen af bij de KruX.
Het wegvallen van de grote Jan Willem zorgde
voor een later opstartmoment en een nieuw
‘zoeken’ naar wat we gaan doen.
Met andere woorden: de KruX is de KruX gebleven:
altijd nieuwe dingen proberen, oude successen
herhalen. We hebben een prachtige avond gehad
met spreker Enis Odaci, we hebben onze hersens
gekraakt over andere religies in de Bijbel, we
hebben bier gedronken en hele goede gesprekken
gehad in Schiller, we hebben goede gesprekken
gehad bij mensen thuis, we hebben gewandeld
en the Passion gekeken. We hebben gesproken
over en mét God. Sommige mensen zagen we één
keer, anderen zagen we geregeld. Anderen leren
we het komend seizoen kennen.
Iedereen is welkom bij de wandeling en de
afsluitende barbecue, gezellig bij Mark Aalbers
thuis. Het zou fijn zijn als je je hiervoor opgeeft,
zo weten we hoeveel er moet worden ingekocht.
Laat je niet weerhouden: dekrux.pga@gmail.com.

seizoensafsluiting
met

bbq en
wandeling

Donderdag

27 juni

Julianastraat 23
18:30 uur

Opgave: dekrux.pga@gmail.com

Oplossing puzzel Andersumme:
Gods nieuwe wereld lijkt op een schat
die verstopt is in de grond.

	Roeping is
de liefdevolle uitnodiging
en het innerlijk appèl
om te worden wie je bent.
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In memoriam
Lucia Aleida Maria
Essink-Sonderen
~ Lucie ~
geboren
5 oktober 1940
overleden
30 mei 2019
Lucie was een vrolijke vrouw, die van het leven
hield. Op elke foto van haar spat dat er vanaf.
Die vrolijkheid heeft ze lang vast kunnen houden,
ook toen de weg van haar leven een donkere kant
op ging. Daarom hebben haar man Gert en haar
dochters die tekst uit Prediker 3: 12 gekozen om
boven de kaart te zetten. ‘Ik heb vastgesteld dat
voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve
vrolijk te zijn en van het leven te genieten.’
Dat was Lucie ten voeten uit. Uit alle verhalen
van zussen, broer en schoonzus en haar dochters
bleek diezelfde stralende persoonlijkheid. Het
woord ‘schaterlachend’ komt telkens terug. Het
maakte haar niet uit hoe lastig het leven was,
haar gevoel voor humor bleef, ze bleef de goede
kanten van het leven waarderen.
Anderhalf jaar geleden werd ze gediagnosticeerd
met een snelle vorm van dementie. Heel snel verloor ze steeds meer dingen die het leven kleur en
vorm geven. In die periode las ik ‘de Heer is mijn
Herder’ voor haar, net als bij de afscheidsviering.
Een lied dat haar lang vertrouwd bleef.
God wordt daar voorgesteld als iemand die met
ons mee gaat, wat er ook gebeurt in het leven.
Lucie had dat vertrouwen en ze had ook de moed
om het moeilijke wat er op haar af kwam recht in
het gezicht te kijken en er een manier van leven
mee te vinden.
Lucie verloor haar moeder toen ze achttien was.
Tijd om lang te treuren kreeg ze niet. Als gevolg
van het sterven van haar moeder kreeg zij als
oudste dochter de verantwoordelijkheid over
jongere broertjes en zusjes en het hele huis
houden.
Ze hield ook de administratie van haar vaders
bedrijf bij. Later - in haar eerste huwelijk - had ze
samen met haar man een schoonmaakbedrijf en
voedde ze vijf dochters op. Ze was altijd bezig.
Het harde werken vond ze iets wat vanzelf sprak.
In haar huishouden werkte ze ook zo. Haar
dochters konden zo het hele rijtje opnoemen.
maandag dit, dinsdag dat, woensdag vrij, donderdag boven en vrijdag de boodschappen. Ze hield
van die regelmaat, vroeg opstaan hoorde daarbij.
Wat dat betreft pasten Gert en zij goed bij
elkaar. Hun relatie had iets van dezelfde vanzelf
sprekendheid. Lucie waardeerde hun band zeer
en heeft gelukkig nog uitgesproken dat ze het de
laatste dertig jaar zo goed had gehad met Gert.
Behalve dat, was geloof een steun in haar leven.
Ze kon dat uitdragen als ouderling en ze beleefde
het bij het bezoeken van de kerkdiensten en
vooral bij het zingen in de kerk. Toen ze door een
donker dal moest, aanvaarde ze moedig wat voor
haar lag, en hield lang vertrouwen. Wij kunnen
haar loslaten in datzelfde vertrouwen dat zij had:
Je kunt nooit zo diep vallen, dat je uit Gods hand
valt. De afscheidsviering vond plaats op 4 juni j.l.
in Berkenhove.
Ada Endeveld

Liefde
Eén woord,
maar alles en alles
is ermee gezegd,
alles en alles
is ermee gezongen –
liefde,
val samen
met dit woord,
ga er in op,
wees mens, mens
tot het uiterste,
tot het innigste,
laat liefde
je trefwoord zijn,
je diepste naam.
Hans Bouma
bron: Medemens,
uitgave van Kerk in Actie

Vanuit de werkgroep Hulp Ver Weg Dichterbij
komen wij graag nog even terug op het verslag van Food For Life in KerkVenster van
7 juni. Wij hebben ons vooraf onvoldoende
gerealiseerd dat dit verslag onnodig kwetsend opgevat kan worden. Binnen de werkgroep hechten wij veel waarde aan de kracht
van de lokale bevolking, wederzijds respect
en gelijkwaardigheid. Het zijn deze waarden
die wij in het verslag niet duidelijk terugzien.
Achteraf bezien zouden wij dit artikel dan ook
niet op deze manier geplaatst hebben. Het is
een leerpunt geweest voor ons allemaal.
In een volgend nummer van KerkVenster
zal in deze rubriek nog verder worden ingegaan op onze standpunten voor het wel/ niet
ondersteunen van het project.
Namens Hulp Ver Weg Dichterbij,
Anita Bolks

Thailand, gezien vanaf het zadel
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Ontmoetingen met christenen in het hoge noorden
Tekst en foto’s: Anneke en Jan Haring
Vervolg van het reisverslag in KerkVenster van 7 juni jl.

Thoen was een van de hoogtepunten
van onze reis, maar zeker niet het
hoogste punt. Dat lag in de bergen
ten noorden van Chiang Rai bij het
bergvolk de Akha
(http://www.akhahill.com/).

Hier, in een dorpje dat onbereikbaar was per fiets,
waar we na vijf kwartier stijgen en dalen in een
oude fourwheeldrive pick-uptruck terechtkwamen,
waren we twaalf jaar geleden ook geweest. Nu
hadden we de foto’s bij ons van toen.
In 2007 had niemand een fototoestel of smartphone, nu konden wij ouders en kinderen blij
maken met beelden van vroeger. Jongens van
veertien, vijftien jaar die zichzelf nog nooit als
peuter gezien hadden, een volwassen vrouw die
tot tranen toe ontroerd was toen we haar een
foto overhandigden van haar oude moeder die
inmiddels was overleden. Het waren heel bijzondere momenten.
Zoals de meeste bergvolken in Thailand zijn
ook de Akha christen, ze waren heel trots op de
nieuwe kerk die ze zelf hadden gebouwd omdat
de oude veel te klein was geworden. Levend
vanuit hun geloof proberen ze een bestaan op te
bouwen hoog in de bergen.
Ofschoon ieder gehecht is aan het ongecompliceerde leven in de jungle, vind je toch maar
weinig jongeren en mannen in het dorp.
De inmiddels ook voor de bergbewoners verplichte middelbare school staat in de vorm van

een samenwerkingsproject van diverse bergstammen weliswaar in een van de bergdorpen
verderop, voor een beroepsstudie moeten de
jongeren nog steeds naar de grote stad. Van
terugkeer naar boven is vervolgens weinig sprake.
Daar is geen werk, daar is geen toekomst. Bij de
mannen gebeurt iets dergelijks: wie een inkomen
voor zijn gezin wil verdienen, moet weg om als
arbeider elders in de bouw of op het land te
gaan werken. Velen komen slechts eens in de drie
maanden terug naar huis.
Intussen wordt de dorpsgemeenschap geleid
door de vrouwen. Zij ontvangen de eco-toeristen en zorgen voor de jongeren. Overdag thee
plukken bij de Chinezen verderop, in de avond bij
de warmte van een kampvuurtje en in het licht
van de koelkast borduren en kralen rijgen. Ook
voor ons werden direct de kleedjes met bandjes
en portemonneetjes uitgelegd. Je ontkomt dan
niet aan het kopen van dingetjes die je eigenlijk
niet nodig hebt, maar er wel mooi uitzien. Onze
kleinkinderen dragen inmiddels alle drie een Akha
armbandje.
We vroegen en vragen ons af hoelang zo’n
gemeenschap nog kan blijven bestaan. Zonder
externe steun is dit haast onmogelijk. Christenen
moeten zich in Thailand maar zelf zien te redden,
ze worden door de regering getolereerd en het
leven in de bergen is zwaar. Toeristen zijn hard
nodig, maar de meesten gaan liever naar de witte
stranden dan dat ze in de eenvoudige dorps
onderkomens overnachten en dagtrips maken in
de bergen.

Hoe moeilijk het is om in de bergen te leven en
te overleven, hoorden we ook toen we een paar
weken later in Chiang Mai, de tweede stad van
het land, een vrouwenproject bezochten. In
Myanmar, aan de andere kant van de bergen,
leven moslims en christenen in armelijke en
gevaarlijke omstandigheden. De christenen van
het noorden vluchten als het even kan naar het
veiliger Thailand. Ze trekken de bergen in, de
grens over en vestigen zich illegaal langs de
bergrug aan de Thaise kant. Geen fijn leven, maar
wel veiliger dan in eigen land.
De stichting Weave (Women’s Education for
Advancement and Empowerment) trekt zich
het lot van deze illegale vreemdelingen aan
door speciale vrouwen- en kinderprojecten op te
zetten. Naast eenvoudige taalcursussen staan
gezondheidsthema’s centraal. Maar net zo

belangrijk zijn de weefcursussen voor de vrouwen.
Ze krijgen weefgetouwen in bruikleen en leren om
zelfstandig stoffen te weven die in de vorm van
onder meer sjaals en grote omslagdoeken buiten
Thailand via Fairtrade winkels worden verkocht.
Op deze manier kunnen ze enig eigen inkomen
verwerven en daarmee hun gevoel van eigenwaarde vergroten. Het is de moeite waard
om de website van Weave eens te bezoeken:
http://www.weave-women.org.
Ook deze stichting heeft christelijke wortels, in
Chiang Mai staat een rooms katholieke dame
uit de Filippijnen aan het hoofd, ze wordt geassisteerd door een jonge vrouw uit de Karen
stam. Leven vanuit een Bijbelse opdracht door
bestaansmogelijkheden en enig toekomstperspectief te bieden aan anderen, door daar te
zijn waar hulp hard nodig is. We waren onder de
indruk.
Fietsen in Thailand is ontspannend, ondanks de
inspanning die het vraagt om over hoge bergen
te komen, over soms slechte wegen te rijden en
elke dag onderdak en eten te moeten zoeken (en
gelukkig ook te vinden).
Het is weer allemaal gelukt, we kijken terug op
een mooie reis en de bijzondere ontmoetingen
die we ook dit jaar weer hadden, zijn voor ons
pareltjes aan het snoer van mooie momenten.
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Geleende Gezichten Tentoonstelling in de Synagoge
Ada Stel-van Dijken
Bijna 18.000 Joodse kinderen zijn tijdens
de Tweede Wereldoorlog, vooral via Wester
bork, gedeporteerd naar vernietigings
kampen in Oost-Europa en vermoord.
Guus Luijters heeft al hun gegevens opgespoord en gepubliceerd in een lijvig boekwerk ‘In Memoriam’. Tijdens een interview
naar aanleiding van de verschijning van
dit boek in 2012 lichtte hij zijn bedoeling
als volgt toe: ‘Ik wil die kinderen weer een
naam geven’.Die woorden maakten diepe
indruk op de Friese kunstenares Ada Stel,
en uiteindelijk bracht haar dat tot het voornemen: ‘Dan wil ik die kinderen weer een
gezicht geven.’
Uit de 3700 foto’s in het boek van Guus Luijters
en een later toegevoegd supplement, koos zij
102 kinderportretten, waarbij elk portret symbool
staat voor één van de 102 transporten waarmee
Joodse kinderen uit Nederland zijn weggevoerd.
Ze schilderde die op kleine paneeltjes in kleur en
noemde het project ‘Geleende gezichten’.
Ada Stel-van Dijken (* Appingedam 1947) is beeldend kunstenares en maakt behalve schilderijen ook objecten van keramiek en in brons. Van
2012-2014 werkte zij aan het project ‘Geleende
gezichten’. Zij wordt veelvuldig gevraagd voor
tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
Vanzelfsprekend leidde dit tot een expositie,
maar voor een bredere verspreiding besloot zij
ook tot de publicatie van een boek, waarin haar

man Koos Stel bij een aantal schilderijen indrukwekkende gedichten schreef. Een voorbeeld bij
het portret van Mirjam Lisette Katz (Essen 30-041937 – Auschwitz 06-09-1944):
	ze weet dat iemand haar
zal missen
ooit eens
over wie weet
hoeveel jaar
	misschien wel
in een andere eeuw
maar iemand zal haar
missen

De openingstijden van de synagoge
zijn woensdag van 13.30-16.30 uur
en donderdag van 10.00-16.00 uur.

	en beelden scheppen
om te verbeelden
en woorden vinden
om te verwoorden

Bezoekadres: Stationsstraat 7, 7122 AR Aalten. 

	opdat ze niet
gemist
zal worden

Bachconcert

	toen niet
nu niet
nooit niet
De tentoonstelling is te bezichtigen van
donderdag 13 juni tot en met donderdag
12 september 2019. De toegang is € 2,00
voor volwassenen en € 1,00 voor kinderen tot
en met 12 jaar. Groepen zijn van harte welkom,
ook buiten de openingsuren, mits u zich aanmeldt via synagogeaalten@xs4all.nl.

God met de vele gezichten
Er was eens een marmeren troon
aan de poort in het oosten
van grote stad.
Op deze troon zaten duizend koningen
die blind waren aan het rechteroog
duizend koningen
blind aan het linkeroog
en duizend koningen
met licht in beide ogen.
Allen riepen zij tot God
dat Hij zich zou vertonen,
zodat zij hem konden zien,
maar allen gingen het graf in
zonder dat hun wens was vervuld.
Toen de koningen waren gestorven,
kwam er een arme man,
barrevoets en hongerig,
en ging op de troon zitten.
‘God’, fluisterde hij,
‘de mensenogen
kunnen het niet verdragen
regelrecht in de zon te kijken,
want zij worden verblind.
Hoe zouden zij dan, Almachtige,
regelrecht naar u kunnen kijken?

Heb medelijden, Heer.
Temper uw kracht,
wend uw heerlijkheid naar mij toe,
opdat ik, die arm en bedroefd ben,
u moge zien!’
Toen ... werd God
een stuk brood,
een beker koud water,
een warme jas, een hut,
en voor de hut een vrouw,
die haar kind liet drinken.
De man strekte zijn armen uit
en glimlachte gelukkig.
‘Dank u Heer, fluisterde hij,
‘U hebt uzelf vernederd om mijnentwil.
U werd brood, water, een warme jas
en mijn vrouw en zoon,
Opdat ik U zou kunnen zien.
En ik zag U.
Ik buig mij neder
en aanbid uw geliefde gedaante
met de vele gezichten!’
Niko Kazantzakis
Bron: Medemens, uitgave van Kerk in Actie

Op zaterdag 22 juni speelt organist Harry van
Wijk een programma met muziek van Johann
Sebastian Bach op de orgels van de Oude Helena
kerk. De muziek van deze componist klinkt uitstekend op deze orgels. Na een bijzonder feestelijk
‘Praeludium und Fuge’ klinkt een programma
met een paar prachtige orgelkoralen, en vrolijk
Concerto, een lichtvoetige triosonate, wat kamermuziek op één van de kleine orgels, en als afsluiting één van de grootste orgelwerken die Bach
geschreven heeft: de ‘Passacaglia und Fuge’.
De organist is weer te zien op een beamerscherm.
Zie voor meer informatie: www.orgelsinaalten.nl,
facebook: Muziek in de Oude Helena - Aalten.
Wees welkom!

Zaterdag 22 juni, 19.30 – 20.45 uur
Oude Helenakerk in Aalten, toegang € 10,00
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Verenigingen

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Denkt u ook weleens wat is dat eigenlijk ’t Praot
huusken, en is dat wat voor mij, kom gerust een
keer kijken. Kijken kost niets, en als u besluit om te
blijven komen, betaalt u € 8,00 per maand.
Daarvoor krijgt u een hele gezellige middag met
andere ouderen uit de gemeente Aalten.
We hebben nog mooie middagen op het programma voordat de zomervakantie begint.

COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

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.

Op 26 juni hebben we een spelletjesmiddag
en kunnen we napraten over het reisje dat we
gemaakt hebben. Op 3 juli is er weer Bingo met
mooie prijzen.
Wanneer u geen eigen vervoer heeft kunt u Dien
Scholten bellen tel. 0543-476042

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

Uitgever

Perspectief
van de hoop
Afgelopen zondagmorgen bij het binnengaan van
onze Oude Helenakerk zag ik haar zitten. Tussen
de beplanting van de kerktuin zit moeder eend te
broeden. Ook de natuur is verguld met onze oude
Helenakerk.
Arjen Timmers

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Eendengebroed

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

Hij zat in de hoek van de klappen
zag geen enkel lichtpunt meer
maar toen iemand zich ontfermde
geloofde hij het leven weer.
Hoop biedt het ware perspectief
God heeft de mensen eindeloos lief.
Zij was te vaak al afgewezen
voelde zich moederziel alleen
maar toen ‘t vertrouwen groeide
legde een arm zich om haar heen.
Hoop biedt het ware perspectief
God heeft de mensen eindeloos lief.
Zij hadden al zo lang gevochten
zouden hun eenheid verbreken
maar toen ze werkten aan herstel
gingen ze naar elkaars harten spreken.
Hoop biedt het ware perspectief
God heeft de mensen eindeloos lief.
Ze staren wanhopig in het donker
ontvluchtten eigen huis en haard
zoeken ergens veilig heenkomen
van de snede van het zwaard.

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
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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.

Inleveren kopij

Hoop biedt het ware perspectief
God heeft de mensen eindeloos lief.
Waar mensen dreigen te vergaan
veilig leven lijkt te zijn verloren
wil daar, o God, in ieder kloppend hart
Uw perspectief van hoop laten horen!
Marij van den Heuvel
Bron: www.gedichtensite.nl

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag 5 juli
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 26 juni 2019 voor 22.00 uur.
Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt als uiterste
inleverdatum maandag 24 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
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Spannend!
Deel 2:
Komen dromen uit?
Op de vorige Andersumme schreef ik een stukje over
een enveloppe die ik uit het archief had gekregen en
die ik in juni open mocht maken. Op de enveloppe
stond: I have a dream…(Ik heb een droom). Maar
wat zat er nu in de enveloppe??
Dat mag ik dus nu onthullen:
In de enveloppe zaten vragenlijstjes die waren
ingevuld door vier kinderen die op 28 juni 2009
afscheid hadden genomen van de kindernevendienst. Leuk om te zien hoe ze toen dachten hoe hun
leven er over tien jaar uit zou zien. Zouden de verwachtingen uitgekomen zijn?

Over 10 jaar ....
ben ik van beroep …
m ballonvaarder
m sportcommentator
m rapper, DJ of gitarist
m iets in de techniek

woon ik …
m nog steeds in de Achterhoek
m in een rijtjeshuis in Aalten
m vrijstaand huis met een grote tuin
m in een gewoon huis en ik woon in IJzerlo

heb ik als hobby’s …
m vliegeren en iets met het weer
m voetballen, hardlopen en lol maken
m gitaarspelen, voetballen en muziek luisteren
m voetballen

Bron: Alef

gaat een kerkdienst anders
dan nu, n.l. …
m dat je in een dienst meer je eigen fantasie
mag gebruiken, dat de meeste mensen vrolijker
zijn dan nu
m ja, daar gaat het heel anders,
veel meer met een scherm
m leukere liedjes, geen kerkorgel
maar een band of een keyboard
m korter, geen kerkmuziek

denk ik dat een dominee …
m nog steeds preekt, maar ook af en toe wel wat
anders zal doen dan preken en liedjes zingen
m andere dingen in de dienst doet
m normalere kleren aan heeft
m nog zoals nu is

