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Autobahnkerk op een eenzijdig
bereikbare parkeerplaats
Van oorsprong een gewone
kerk, nu een Autobahnkerk
Autobahnkerk op vrachtwagenterminal bij een autobaanuitrit

Anoniem
intiem in de
Snelwegkerk
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Anoniem intiem in de Snelwegkerk

Bron: EO-visie

Langs de Duitse snelwegen bevinden zich enkele tientallen kerken en kapelletjes,
Autobahnkirchen, De Nederlandse documentairemaker Elsbeth Fraanje zocht ze op,
ontmoette er mensen. De film die ze maakte won een Gouden Kalf en is te zien op:
npostart.nl/2doc/28-02-2018/VPWON_1267970
Wilnsdorf, Siegerland, Autobahn A45
Dortmund - Frankfurt. Foto Wikimedia

Autobahnkirchen zijn vrijplaatsen, tegelijk
binnen en buiten de kerk. Fraanje ontdekte
ze eigenlijk terloops, toen ze tijdens een
vakantierit door Duitsland een wegwijsbord
zag met een kerkje erop. ‘Ik deed er niet
gelijk wat mee, maar sloeg het beeld kennelijk ergens in mijn achterhoofd op.’ Waarom
ze een paar jaar later ineens een weekend
lang de ene na de andere Autobahnkirche
afstruinde, weet ze wel. ‘Het zijn conflicterende werelden, en die fascineren mij. Wie
verzint dit bij elkaar, een heilige plek op een
parkeerplaats vol asfalt en auto’s?’ Het is
een rode draad. Diezelfde spanning zocht
Fraanje al eerder op in God op IJtje (2013),
waarin Fraanje de Amsterdamse dominee
Rob Visser volgde in zijn werk op IJburg –
een hip nieuwbouwproject waar werkelijk
niemand nog een boodschap aan religie lijkt
te hebben.
Onder die spanning liggen diepere vragen, zegt
Fraanje: ‘Wie ben je als niemand kijkt? En: word
je ooit echt gekend door de ander?’ Fraanje las
de ‘wensboeken’ (zeg maar de boeken waarin
mensen hun ‘gebeden’ opschrijven), en stelt vast
dat het daar vaak over relaties gaat, over eenzaamheid, verlangen, breuken … Het raakt aan
zinvol leven, zegt ze. ‘Ik denk dat leven zin heeft
als je waardevolle relaties kunt onderhouden met
mensen die je echt kennen, die weten wat je ten
diepste raakt of ontroert.’
Die relaties zijn zeldzaam, weet ze, en in zo’n anonieme Snelwegkerk ligt het gebrek eraan onder
een vergrootglas. ‘Het verlangen om erkenning te
krijgen van de ander, echt gezien te worden door
mensen die er voor jou toe doen. Daarop loopt
het helaas vaak stuk.’

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers

Wensboeken
Het was niet eenvoudig om de mensen voor de
camera te krijgen. ‘In een Autobahnkirche ben je
volstrekt anoniem. Daarom durven mensen ook
onthutsend open te zijn in de ‘wensboeken’ die
er klaarliggen. Daar schrijven ze echt alles in, over
een daverende voetbaluitslag of spectaculaire
seks. Maar ook: Lieve God, hier ben ik weer. Het
botert niet tussen mij en mijn vader …’
Elsbeth Fraanje wilde veel verder gaan. Ze wilde
achter de voordeur komen bij de bezoekers van
de snelwegkerken.
Het lukte haar uiteindelijk ook nog. Een van de
meest ontroerende momenten in de documentaire is waar een vrouw een liefdesgedicht aan
haar man voorleest. Er is echter iets aan de hand.
Fraanje: ‘Op een dag werd de vrouw op slag verliefd op een ander. Een vrouw. Ze wist niet eens
dat ze dat voor vrouwen kon voelen.’
Die verliefdheid zette uiteraard de relatie met
haar echtgenoot sterk onder spanning. De vrouw,
Meike, vond in de Autobahnkirche haar uitlaatklep en rustpunt. En in het schrijven van gedichten
aan de vrouw op wie ze verliefd was. Ze hoopte

stiekem dat ze haar via die wensboeken zou
kunnen bereiken.
Maar Fraanje wilde zicht krijgen op de wereld
áchter die snelwegkerk. ‘Uiteindelijk waren zij en
haar man bereid om voor de camera een gedicht
te lezen en aan te horen.’
Meike leest dichtregels als ‘ik sta met je op / ik
ga met je naar bed / ik verlang naar je’, en de
camera onderzoekt het ondoorgrondelijke gezicht
van haar man. Als het gedicht uit is, zegt hij:
‘Mooi.’ Er valt een stilte. ‘Maar eeehhh … ’ En
dan uiteindelijk: ‘Niet voor mij, hè ... ?’
‘Nee’, zegt Meike.
Fraanjes ogen glinsteren. ‘Ik dacht: mooi! Maken
we dit écht mee?’
Het is ook een prachtig filmmoment natuurlijk.
Maar vindt ze het kúnnen, zo intiem het leven
van mensen binnendringen, via iets dat anoniem
bedoeld is? ‘Je kunt dit in een televisiedocumentaire niet vertellen. Dit moet je laten zien. Ik heb
hen van te voren uitgelegd dat ik dit op film nodig
heb. En ze waren in hun gesprekken ook heel eerlijk naar elkaar.’
Of het pastoraal zou kunnen werken, was niet
haar eerste zorg. ‘Ik heb het wel zorgvuldig afgewogen en ook met hen doorgesproken waarom ik
het graag wilde filmen. Daar zit ook een morele
afweging bij.’

Gelovig
Sowieso heeft het feit dat ze christen is niet zo
veel te maken met haar onderwerpkeuze, zegt ze.
Fraanje werkte een tijd voor het EO-programma
Geloof en een hoop liefde, en de documentaire
Snelwegkerk maakte ze voor IKONdocs, een van
de restjes van de voormalige omroep IKON die
binnen de EO onderdak heeft gevonden. ‘Ik krijg
heel vaak de vraag of ik zelf gelovig ben. Dat ben
ik wel, maar ik vind dat niet zo relevant. Ik ben
filmmaker. Dat het in deze film over God gaat,
is onvermijdelijk. Maar ik vind vooral dat andere
interessant, dat spanningsveld tussen de locatie
en het leven.’
Hoewel ze dus niet in eerste instantie pastorale
bedoelingen had, heeft haar documentaire uiteindelijk wel helend gewerkt. ‘Dat komt misschien
wel juist omdat ik altijd geïnteresseerd ben in
mensen, juist in hun kwetsbare kanten. Nadat
de opnames waren gemaakt, had ik nog contact
met ze. Het huwelijk dreigde te barsten. De man
vreesde dat hij de motor en het huis zou moeten
verkopen. Maar toen was de dag van de première,
en toen waren ze daar ineens samen. ‘Het gaat
eigenlijk veel beter met ons’, zeiden ze. Alsof het
heel pijnlijke benoemen en onder ogen zien, toch
leidt tot een zekere katharsis.’
Sinds 2007 weet de stichting Autobahnkirchen,
dankzij een groot onderzoek, wie de snelwegkerken het vaakst bezoeken: hoogopgeleide,
getrouwde mannen van boven de veertig jaar. De
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Overdenking
Documentairemaakster
Elsbeth Fraanje. Foto EO-visie

De eerste keer bij
‘biertje met de dominee’
door ds. Folkert de Jong

eerste Duitse snelwegkerk werd in 1958 ingewijd aan de A8, de snelweg naar M
 ünchen
ter hoogte van Adelsried, gewijd aan Maria,
schutsvrouw der reizigers. Er zouden tot
dusver meer dan veertig kerken en kapellen
volgen, protestantse en katholieke.
Twee miljoen mensen bezoeken jaarlijks
een Autobahnkirche, zo bleek uit het onderzoek. Bijna een derde van de bezoekers gaat
behalve naar de kerk ook even naar de wc,
ruim 40 procent koppelt er een picknick
of een pauze aan. Slechts de helft van de
bezoekers geeft aan religieus te zijn.
Autobahnkirche ben je niet zomaar. Er mag
niet binnen tachtig kilometer een andere
snelwegkerk staan. Er moet altijd een band
zijn met een kerk of parochie ter plaatse. De
kapel moet groot genoeg zijn om minstens
een bus vol passagiers te herbergen. Vrijwilligers moeten garanderen dat de kerk
minstens van acht tot acht open is, en, niet
onbelangrijk, de kerk ter plaatse moet ook de
energierekening en de schoonmaakkosten
betalen. Sommige kerken zijn speciaal voor
de snelweg ontworpen en gebouwd. De
architectuur is vaak verrassend mooi, zoals
die van de Autobahnkirche Siegerland die in
de documentaire van Fraanje een rol speelt.
Andere kerken zijn regelrechte historische
erfstukken, zoals de middeleeuwse Sankt

Benedikt in Hohenwarsleben (tussen Hannover en Berlijn), die oorspronkelijk al uit
1160 dateert. Het is een prachtige romantische kerk, die in 1978 op last van de overheid gesloten werd vanwege instortingsgevaar. Na veel inspanningen (het orgel
kon worden gered) bracht de gemeente
het geld en de materialen voor de restauratie bij elkaar. In 1998 werd er voor het
eerst weer een kerkdienst gehouden. Sinds
2002 is de Sankt Benedikt officieel een
snelwegkerk.
Maar de Autobahnkirchen zijn er niet om
het verleden te koesteren. Wie daar prijs
op stelt, kan zelfs via zijn mobiele telefoon
een zegen meekrijgen voor onderweg. Wie
een sms met de tekst ‘Reisesegen’ (reiszegen) stuurt (naar een telefoonnummer
dat eindigt op 777 :-) krijgt enkele minuten
later een berichtje terug met een tekst als:
‘Moge de almachtige en barmhartige Heer
u leiden op de weg van de vrede. Zijn engel
geleide ons op de weg, zodat we behouden
terugkeren in vrede en vreugde.’
Bent u ook onderweg in Duitsland de
komende maanden en wilt u wel eens een
Autobahnkirche bezoeken? Op de voor
pagina staat een plattegrond afgedrukt
van kerken die u kunt tegenkomen.

De Antoniuskapelle in Tungerloh-Capellen, nabij de afrit Gescher - Coesfeld,
A31 Bottrop - Emden. Foto Wikimedia

De dame uit Duitsland zoekt naar woorden. Ze is wat
onzeker, maar vraagt het toch: ‘Hoe weten u en al uw
collega’s toch hoe het zit? Hoe kom je bij de dingen die
je zegt?’ Dit waren niet haar exacte woorden, (het was in
half-Duits) maar wel de strekking. Ze keek verontschuldigend, maar het was ook duidelijk dat dit de vraag was die
ze al tijden wilde stellen.

Andere scene
Ik ben op bezoek bij een jongere uit de gemeente, zijn
ouders zitten er ook bij. ‘Ja, ik geloof wel. Maar aan
de andere kant weet ik het ook niet. Hoe kunnen we de
dingen nu weten hè?’ Een hele andere situatie, een hele
andere generatie, maar dezelfde onzekerheid, dezelfde
vraag: Hoe kunnen we de dingen geloven in de kerk die
we geloven?
Hoe kunnen we geloven in een God, in leven na de dood,
in Jezus als opgestane Heer? Hoe kunnen we weten of de
claims van de Bijbel ergens op slaan? Hoe weten dominees nu waar ze het over hebben als ze vol geloof op de
preekstoel staan?
Nu kan ik met deze column twee kanten opgaan. Aan de
ene kant kan ik bevestigen dat we lang niet alles weten.
Er komt veel geloof en hoop bij kijken. Geloof is niet een
kwestie van weten zoals wiskunde.
Twee plus twee is vier. Daar is geen speld tussen te krijgen,
daar zit geen interpretatie bij. Het is gewoon zo.
God bestaat. Ik geloof dat. Ik kan er zelfs, zoals kortgeleden in een dienst, logische argumenten voor geven.
Maar ik kan het niet bewijzen zoals ik kan bewijzen met
vier bonen dat twee plus twee vier is. God is te groot, te
alomtegenwoordig, dat we Hem wel eens niet zien, zoals
we door de bomen het bos niet zien.
Maar zelfs áls ik een voor jou overtuigend verhaal over
Gods bestaan heb gehouden, dan hebben we het nog lang
niet altijd over de God van de Bijbel. Hoe kunnen we nu
weten waar we het over hebben in de kerk?
Een goede suggestie kreeg ik te horen van de Anglicaanse
kerk. Zij hebben het over de drie ‘bronnen’ van kennis. De
Bijbel, de traditie en de rede. De Bijbel is waar we lezen
hoe God zich bekend maakte aan de mensen. Bij traditie
bedoelen de Anglicanen niet ‘orgel en oude psalmen’,
maar het doorgeven van generatie op generatie wie God
is en wat God gedaan heeft. De rede helpt om de waarheid te leren onderscheiden in de andere bronnen en in
onze ervaringen met God. Zonder redelijk nadenken wordt
de Bijbel een gevaarlijk boek, zonder traditie hebben we
geen idee hoe we ons geloof vorm kunnen geven, zonder
Bijbel hebben we niets om over na te denken.
Ik vind dit wel een mooie manier van denken. Hoe weten
we waar we het over hebben? Door de Bijbel, door onze
ervaringen, door goed na te denken, door met elkaar over
onze ideeën en ervaringen te praten. Natuurlijk kunnen we
niet voorkomen dat we dingen zeggen die niet kloppen,
die we niet helemaal zeker kunnen weten.
Maar dat maakt geloof zo spannend, dat maakt christelijk
geloof interessant. Durf je verder te denken dan de vraag
of twee plus twee vier is? Durf je te gaan leven in een
wereld die niet van harde zekerheden aan elkaar hangt,
maar van onzekere waarheden, waarvan we hopen dat ze
waar zijn? Die ons leven zo de moeite waard maken, onze
wereld de moeite van inzet waard maken? Die geloof,
hoop en liefde als het wáre en het echte leven zien?
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Hartelijk dank hiervoor!
Dankzegging
Vrijdagmiddag 14 juni hadden we weer een
gezellige wijkmiddag bij Jose en Geert Kämink
aan de Drenthelweg. Zonnig weer, een prachtige
plek midden in de natuur, gastvrij onthaal,

levensgroot scrabbelen en veel gelach en plezier.
Kortom, het was weer een geslaagde bijeenkomst.
Namens alle gasten hartelijk bedankt.
Dieuwke Bekius-Ypma

Zolang er verdriet is, is er liefde
De Amsterdamse dominees Paul Visser (Noorderkerk) en Rob Visser (Binnenwaai,
IJburg) in gesprek met Joke Verweerd over verdriet, liefde en veerkracht.
Verhalen vertellen

Hoe rauw verdriet kan zijn, leerde
schrijfster Joke Verweerd toen ze haar
man verloor. Ze schreef Troostpleister,
een boek over haar eigen verdriet.
Maar ook over veerkracht, want ze wil
het hoofd boven water houden.

Er hangt een grijze lucht over de duinen bij
Noordwijk, waar Rob en Paul Visser in gesprek
zijn met Joke Verweerd. De regen geselt de ruiten,
het strand oogt koud en verlaten. Maar aan tafel
zit een stralende schrijfster. Ze is openhartig
over haar schrijnende verlies, en zit tegelijk vol
levenslust.
Rob Visser zegt het halverwege het gesprek
maar eerlijk: ‘Van tevoren dacht ik: wat gaan we
nu beleven?’ In het boek Troostpleister had hij
gelezen hoe Joke Verweerd het ‘verdriet tot haar
vriend’ wilde maken. Dat klonk onmogelijk. Wat
kon er nu mooi zijn aan het missen van iemand
die je intens hebt liefgehad? Maar Joke Verweerd
verrast hem én Paul Visser.

Schrijven hielp haar tijdens het ziekbed van haar
man Fred en sinds zijn overlijden bijna twee jaar
geleden. ‘Iedere keer als ik het moeilijk had,
schreef ik het op. Zo kreeg ik helderheid in mijn
hoofd.’
Het vinden van woorden voor wat ze voelde,
hield haar op de been. Zo werkt dat al haar leven
lang: als kleuter vertelde ze zichzelf al verhalen
onderweg naar school. Elke gebeurtenis groeide
uit tot een verhaal, regelmatig deed ze er een
schepje bovenop: ‘Als ik schrok van een vrachtwagen, vertelde ik thuis dat ik bijna dood was
geweest.’ ‘Doe eens gewoon’, kreeg ze te horen
als ze weer eens overdreef. Paul Visser glimlacht.
‘De verhalen gingen met je aan de wandel.’
Haar rijke fantasie leidde veel later tot een aantal
goed verkochte romans. Troostpleister is een heel
ander soort boek: hierin staan overpeinzingen
en gedichten die ze heeft geschreven tijdens de
ziekte van haar man en na zijn overlijden. Achterin staan voorbeelden van afscheidswoorden
voor verschillende situaties.
Paul Visser vindt haar veerkracht opvallend. ‘Je
geeft je verdriet de ruimte, maar je wilt ook orde
scheppen. Je wilt je niet overgeven aan radeloosheid.’ Nou, radeloos was ze soms wel, maar ‘reddeloos nooit’, reageert Joke Verweerd vol vuur.
‘Dan zou ik God tekortdoen.’
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‘Je schrijft dat ook ergens’, realiseert Rob Visser
zich, terwijl hij in het boek bladert. ‘‘Ik wíl wel
opstandig zijn, maar het heeft een grens.’ Maar in
de Bijbel gaan mensen ook over die grens heen.’
Paul Visser is het met hem eens: ‘Voor God mág
je ten onder gaan in verdriet. Diep vertrouwen
leidt in de Psalmen soms tot een verdubbeling
van de pijn.’ Maar voor haar biedt het veiligheid
om een grens te trekken, legt Joke Verweerd uit.
‘Ik wilde niet dat het verdriet me in de greep zou
houden.’

Ontsnapping
Bijna 42 jaar zijn Fred en Joke Verweerd getrouwd
geweest. Dat hij, kind van Indische ouders en
afkomstig uit een veel ‘lichtere’ kerk, in haar leven
kwam, betekende een aardschok in het orthodoxe
milieu waarin ze opgroeide. ‘Ik had een warm
thuis, een geweldige vader en moeder, maar heel
behoudend. Je wist nooit of je uitverkoren was.’
Ze haalt herinneringen op. Hoe ze werd terechtgewezen als ze vrolijk zingend de trap af kwam.
Dat ze alleen ‘ons soort mensen’ over de vloer
mocht vragen. Of hoe ze na een kerkdienst vaak
alleen maar verdrietig kon denken: hoe moet dat
toch met mij?
Ze was een impulsief en enthousiast kind, en
wilde graag bij God horen. ‘Maar ik was heel bang
voor God. Stel dat je fouten maakte waarvan je
niet wist dat het fouten waren? Ik had steeds het
gevoel dat ik iets verkeerd deed.’
‘Dat moet soms eenzaam zijn geweest’, vermoedt
Rob Visser. ‘Ik denk dat jouw verhalen je hebben
geholpen.’ Het bedenken hiervan bood ‘een ontsnapping’, begrijpt ook Paul Visser. ‘Daardoor kon
je de werkelijkheid naar je hand zetten.’

Kordaat
Door haar studie en haar baan als maatschappelijk werkster leerde ze breder te kijken. Toen
ze verliefd werd op Fred, ging er opnieuw een
wereld voor haar open. ‘Ik leerde de Indische
cultuur kennen en kreeg het geloof van mijn
schoonmoeder erbij cadeau.’ Die geloofde vol
vertrouwen. ‘Zó wil ik bij God horen, realiseerde
ik me.’
Fred en Joke waren erg verschillend. ‘Ik ben een
prater, hij niet. Hij geloofde op een heel andere
manier en praatte daar ook nooit over. ‘Dat is
voor mezelf’, zei hij dan.’
Hun leven veranderde enorm en blijvend toen Fred
op zijn 48e als ambtenaar Sociale Zaken in elkaar
werd geslagen. Hij had een scheur in zijn schedel
en in het ziekenhuis werd rekening gehouden met
een fatale hersenbloeding. Die kwam gelukkig
niet. Maar eenmaal thuis durfde hij de straat
niet meer op. Hoewel hij zich in de loop van de
jaren heel voorzichtig weer buiten waagde, bleef
hij een teruggetrokken leven leiden. Zijn vrouw
zorgde voor hem. ‘Ik kon hem niet alleen laten. Ik
was steeds in de weer om hem letterlijk in beweging te krijgen, want zijn conditie leed eronder.’
Fred werd nooit meer dezelfde, Joke was vader en
moeder tegelijk voor hun kinderen. In deze tijd
begon ze met het schrijven van romans. ‘Mijn
gewone leven kon ik niet sturen, maar zo kon ik
een wereld bedenken waarin het goed afliep.’
‘Fred heeft er veel voordeel van gehad dat je zo
kordaat bent’, vindt Paul Visser. ‘Maar het is wel
dramatisch. Er zit veel verdriet en pijn achter dit
verhaal.’

Zó benieuwd
Steeds benadrukt Joke Verweerd met hoeveel
liefde ze voor Fred zorgde, hoe belangrijk hij voor
haar was en wat ze van hem leerde. ‘Ik dacht
altijd: er is niemand die zo veel van deze jongen
houdt als ik. Dus ik kan dit doen.’
‘Hij praatte nooit over zijn geloof, dus lange tijd
dacht ik: hij moet toch ook bekeerd worden?’
Toen hij ziek werd, begon de tijd voor haar gevoel
te dringen. ‘Het werd een worsteling in mij: God,
het gaat er toch niet om wat ik denk? Het gaat
erom wat U denkt.’
Juist toen verraste Fred haar. Elke keer als ze in
het ziekenhuis kwam, legde hij een stukje van de
puzzel. ‘Beetje bij beetje leerde ik van hem om
constant in gesprek met God te zijn. Wat heb ik
jou doodgeslagen met mijn geloof, realiseerde ik
me. Misschien had ik wel te veel woorden en heb
ik hem belet om zíjn woorden te zeggen.’
‘De laatste nacht van zijn leven ging Fred twee
keer overeind zitten. Beide keren zei hij: ‘Ik ben
toch zó benieuwd.’ Dat vond ik verschrikkelijk
mooi. Ik dacht: als jij benieuwd bent, dan heb jij
een toekomst! Ik kon hem loslaten.’

Bitter en zoet
Ze nam zich voor om nooit meer te geloven in een
God die uitsluit. ‘Een onvoorwaardelijk geloof’,
constateert Rob Visser. De schrijfster beaamt
dat. Ze ziet Gods trouw door alles heen. ‘Jezus is
op aarde gekomen om te laten weten: Ik begrijp
hoe zwaar het leven kan zijn, maar je bent nooit
alleen.’
‘Denk je bij alles wat er gebeurt: God zal hier wel
een bedoeling mee hebben gehad?’ vraagt Rob
Visser zich af. Joke Verweerd verwoordt dat graag
anders: ‘Ik geloof niet dat de verschrikkingen in
deze wereld de wil van God zijn, maar ik geloof
wel dat er niets zónder God gebeurt.’
Ze vraagt zich weleens af: hoe komt het kwaad
in de wereld? ‘Als ik bijvoorbeeld iemand iets
misgun, geef ik het kwaad een open deur. Al gaat

die maar een klein stukje open, het kwaad wringt
zich ertussen. En in een mum van tijd gaat die
deur verder open op een andere plek, en zo steeds
verder de wereld in, tot het bij een kind komt dat
onschuldig overlijdt.’ Prachtig gezegd, vindt Paul
Visser. ‘Vaak plaatsen mensen het kwaad bij
iemand anders of bij God. Nee, het kwaad komt
bij mijzelf vandaan.’
‘Verdriet is ook een uitwas van het kwade’, reageert Rob Visser. ‘Maar jij trekt dat dicht naar
je toe, je zegt: ‘Het verdriet is mijn vriend.’ De
schrijfster legt uit wat ze daarmee bedoelt: ‘Verdriet is bitter en zoet tegelijk. Het is onlosmakelijk verbonden aan liefde. Want waaróm heb ik
verdriet? Omdat ik een man had die ik mijn hele
leven kon geven. Na zijn dood dacht ik: wat zou
het zeggen als ik géén verdriet zou hebben? Ik
heb altijd van Fred kunnen houden. Ik heb hem
steeds kunnen optillen, tot het echt niet meer
ging. En toen heb ik hem overgegeven.’
Het gaat er volgens haar om dat je niet achterom
blijft kijken. ‘Anders moet je altijd vechten en is
het verdriet je vijand. Als ik het verdriet tot mijn
vriend maak, kan ik ermee leven. Het woont wel
onder mijn dak, hè, dat verdriet.’
Ze blijft haar man missen, maar gaat ook verder.
Een lotgenoot daagde haar uit om nieuwe dingen
te ondernemen, zodat ze zou ontdekken wat het
leven allemaal nog kan brengen. Ze moet nog
lachen om wat haar toen als eerste te binnen
schoot: ‘Een keer naar Feyenoord. Dát heb ik nog
nooit gedaan.’

Dit interview verscheen in magazine Petrus.
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/
zolang-er-verdriet-is-is-er-liefde/

Joke Verweerd schreef ook een gedicht
over gemis en vertrouwen. Dit gedicht
staat afgedrukt op pagina 13.
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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

De zomer is aanstaande

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

Op een zwoele zomeravond zit ik heerlijk onder onze appelboom, de wind zorgt

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

KerkBeeld

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

bredevoort

voor een verkoelende bries en naast me staat een vers gezet kopje koffie. De
zomer is begonnen en onze weermannen hebben het over de verwachte hittegolf,
warmteplannen en temperaturen boven de 35 graden. Langzaamaan begint een
ieder al uit te zien naar zijn of haar vakantie en ook op de diverse scholen is men
al druk bezig met de afsluiting van weer een studiejaar. Ook binnen onze kerk
zullen de meeste werkgroepen en de verschillende commissies een korte pauze
inlassen, het kerkelijk jaar loopt op z’n einde. Het is goed om even een korte
pauze in te lassen, lekker op vakantie, ver weg of dichtbij, de tijd om de batterij
weer op te laden en ontspanning te zoeken samen met je geliefden.
Via deze weg wil ik allereerst iedereen zeer hartelijk bedanken die zich, op welke wijze dan ook,
heeft ingezet voor onze kerk en onze kerkleden.
Als voorzitter ben ik enorm trots en dankbaar voor
het vele werk dat u heeft verzet in het afgelopen
jaar. Zonder al deze vrijwilligers hadden wij geen
prachtige, levende kerk van Christus. Ik hoop
natuurlijk dat u dit werk met net zoveel plezier
doet als ik en dat wij ook het komende jaar op u
allen mogen rekenen.

Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat

Het afgelopen jaar was een roerig jaar in alle
facetten. Als kerkrentmeesters, moderamen en
kleine kerkenraad hebben wij het afgelopen jaar
veel tijd gestoken in het verder uitwerken van de
toekomstvisie voor onze kerkgebouwen. Tijdens
de gemeenteavond en in het artikel van de vorige
editie van KerkVenster hebben wij u op de hoogte
gebracht van het voorgenomen besluit en de
stand van zaken tot op heden.

Kerkradio
Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

Wat is ook alweer het
voorgenomen besluit?

Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

De grote kerkenraad stelt voor, in aansluiting op
eerdere besluiten, in principe over te gaan tot
eigendomsoverdracht van de Oude Helenakerk
aan Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Het
college van kerkrentmeesters en de kleine
kerkenraad krijgen de opdracht om met de SOGK
een conceptovereenkomst 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.

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

Beste mensen,

Beamteam
beamteampknaalten@
gmail.com

Reacties en vragen:
Naar aanleiding van de gemeenteavond en het
verslag, zijn er via KerkVenster en rechtstreeks
aan de kerkenraad veel opmerkingen, reacties en
vragen binnengekomen over het voorgenomen
besluit.

Veel van deze vragen hebben dezelfde strekking
en deze hebben wij gebundeld per onderwerp.
Voor zover de vragen op dit moment al te beantwoorden zijn, willen wij deze in dit artikel en in de
komende nummers van KerkVenster proberen te
beantwoorden. Er zijn ook gemeenteleden die ons
ideeën, tips en adviezen hebben aangedragen.
Weet dat wij deze mee zullen nemen in ons uiteindelijke besluit.

Vragen over de SOGK
Wat is de Stichting Oude Gelderse Kerken?
De Stichting Oude Gelderse Kerken bestaat inmiddels ruim 45 jaar en heeft meerdere kerken in haar
bezit. Het doel van de SOGK is de kerkgemeenschappen te ‘ontzorgen’ zodat zij niet langer de
directe zorg voor het gebouw hebben maar zich
kunnen richten op het ‘samen kerk-zijn’.
Kijk voor meer informatie op hun website
www.oudegeldersekerken.nl.

Wat doet de plaatselijke commissie?
Gelijktijdig met de overdracht van het eigendom
van de kerk aan de SOGK wordt er een plaatselijke
commissie geïnstalleerd, bestaande uit enthou
siaste lokale mensen. Hierin zal de PGA ook zitting nemen. Deze plaatselijke commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van p
 assende
activiteiten in en om de Oude Helenakerk.

Kunnen wij in de toekomst te allen tijde
gebruik blijven maken van de Oude Helena
kerk voor kerk-, rouw- en trouwdiensten en
eventuele andere activiteiten als de kerk
wordt overgedragen aan de SOGK?
Ja, de PGA kan en mag te allen tijde gebruik
blijven maken van de Oude Helenakerk voor al
haar activiteiten. Dit zal ook worden vastgelegd
in de overdrachtsovereenkomst met de SOGK. Alle
huidige gebruikers zullen in de toekomst betrokken
worden bij deze afspraken (denk hierbij aan de
cantorij, suppoosten, restauratiefonds et cetera).
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Als de Oude Helenakerk wordt overgedragen
aan de SOGK, zal er dan ook een gedeelte
van mijn jaarlijkse bijdrage aan Kerkbalans
worden overgemaakt aan het SOGK?
Nee, uw jaarlijkse kerkelijke bijdrage komt volledig
ten goede aan de PGA.

Dient de PGA een bruidsschat mee te geven
bij overdracht naar de SOGK?
Nee, wij als PGA hoeven geen bedrag in geld over
te dragen aan de SOGK bij overdracht.
Een bruidsschat is van toepassing bij onderhoudsachterstand. Bij de Oude Helenakerk is dit niet
het geval.
De Oude Helenakerk moet wel aangepast worden
om deze multifunctioneler te krijgen. Denk hierbij
aan het realiseren van een toilet, een uitgiftepunt
van koffie e.d. Deze aanpassingen zijn op kosten
van de PGA. Als gebruiker voor o.a. de eredienst
profiteren wij daar ook van. De uiteindelijke aanpassingen en de investeringen hiervoor zijn op dit
moment nog niet exact bekend. Dit zal (indien de
grote kerkenraad instemt met het voorgenomen
besluit) in de toekomst nader worden uitgewerkt
en weer voor besluitvorming worden voorgelegd
aan de grote kerkenraad. Daarnaast zijn wij gedurende tien jaar na overdracht van de kerk aan de
SOGK verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud aan de kerk (minus het bedrag aan subsidies en bijdrage van verschillende fondsen).
Deze kosten zijn gelijk aan de kosten wanneer wij
de kerk in eigendom houden. Na deze periode
zijn wij niet meer verantwoordelijk voor deze
onderhoudskosten.

Dienen wij een huurprijs te betalen
voor gebruik en wat wordt de huurprijs
per uur of dagdeel?
Ja, de PGA zal een vergoeding dienen te betalen
voor het gebruik van de Oude Helenakerk. De
definitieve huurkosten zijn nog niet bekend, dat
zal mede afhankelijk zijn van de activiteit die
er plaats vindt en de duur daarvan. Ook dit zal
onderdeel zijn van de overdrachtsovereenkomst
met de SOGK, die voor zal worden gelegd aan de
grote kerkenraad. Door het gebouw te huren is de
PGA niet langer verantwoordelijk voor de kosten
die horen bij onderhoud, renovatie, subsidie
werving, energieverbruik en exploitatiebeheer.
Ook hoeft de inzet van vrijwilligers hier niet meer
op gericht te zijn, zij kunnen zich volledig inzetten
voor het samen kerk zijn.

Waarom dragen we de Oude Helenakerk
niet over 5 á 10 jaar over aan de SOGK?
Financieel kunnen we het toch nog betalen?
Wat is het bezwaar om eerst met de OHKgroep in zee te gaan? Waarom zou er in de
toekomst geen plaats zijn voor nog een kerk
binnen de SOGK?
De voorgenomen keuze van de kerkenraad
gaat in elk geval toch ook uit van de toekomstbestendigheid van deze stichting?
Dat zou een optie zijn ware het niet dat de SOGK
niet alle kerkgebouwen overneemt die haar wordt
aangeboden. Op dit moment is de Oude Helena
kerk een van de weinige kerken die nog in aanmerking komt voor overdracht. Mochten wij dit
over 5 á 10 jaar besluiten dan is het maar de
vraag of wij hiervoor in aanmerking komen bij
de SOGK. Niet voor niets hebben wij het over een
visie voor de toekomst. Onze plannen en besluiten
zijn gebaseerd op de feiten die nu bekend zijn,
wat er in de toekomst gebeurt, is ons niet bekend.

Als wij wachten totdat we het niet meer kunnen
betalen dan hebben we echt een groot probleem.
Wel kunnen we uitgaan van de huidige cijfers wat
betreft inkomsten en ledenaantallen en die lopen
terug. Op deze feiten en cijfers baseren wij ons
toekomstige beleid en onze visie.

De SOGK maakt het ons gemakkelijk.
Subsidieverleners zoals rijk en provincie
praten gemakkelijker met overkoepelende
organisaties zoals de SOGK dan met
individuele partijen. In dat opzicht is de
SOGK in het voordeel, toch?
De SOGK heeft zeer veel expertise, ervaring en
kennis in het aanvragen van subsidies en het
beheer van gebouwen zoals de Oude Helenakerk.
Met een terugloop in het aantal kerkleden en vrijwilligers die bestuurstaken op zich willen nemen
voor de kerk, is het belangrijk dat de continuïteit
van deze kennis en taken is geborgd bij de SOGK.
In geval van eigendomsoverdracht aan de SOGK
ligt deze verantwoordelijkheid niet meer bij de
kerkenraad.

Als de grote kerkenraad in september
instemt met het voorgenomen besluit,
wordt dan ook de Oude Helenakerk
overgedragen aan de SOGK?
Nee. Indien de grote kerkenraad in september
instemt met het voorgenomen besluit, zullen de
kerkrentmeesters verder in gesprek gaan met de
SOGK. Na deze gesprekken en verdere uitwerking
van alle plannen, financiële consequenties e.d. zal
het wederom worden voorgelegd aan de kleine en
grote kerkenraad en zal de gemeente ook weer
worden gehoord d.m.v. een gemeenteavond.

Komen de gelden van het Restauratiefonds,
na overdracht van de Oude Helenakerk aan
de SOGK, dan ook in bezit van de SOGK?
Nee. De gelden van het Restauratiefonds blijven
onder het beheer van het Restauratiefonds en zij
zullen ook verantwoordelijk zijn voor de uitgifte
hiervan. De PGA of de SOGK heeft hier geen zeggenschap over. Wij kunnen alleen een bijdrage
aanvragen bij het Restauratiefonds, maar zij
beslissen over de toekenning hiervan. Het Restauratiefonds zal een beslissing nemen in overeenstemming met de doelstelling van het fonds.

Zullen de gewone diensten, bij een keuze
voor de SOGK, in de Oude Helenakerk
op termijn verdwijnen, bijzondere gelegenheden daargelaten? Je moet immers huur
betalen en dat zijn extra kosten.
Nee, ook nu zijn er kosten verbonden aan het
houden van een kerkdienst. Zolang er behoefte
is aan kerkdiensten in de Oude Helenakerk zullen
deze daar ook worden gehouden. Medegebruik
blijft in de toekomst gewaarborgd.

Bij een keus voor de SOGK zal de energie
nota hoger zijn dan bij het plan van
de vrienden van de Oude Helenakerk.
Niet noodzakelijk, het plan van de OHK-groep
voorziet in mogelijkheden in het energieneutraal
maken van de Oude Helenakerk. Hiervoor zijn
uiteraard investeringen noodzakelijk. Er zal nog
onderzocht moeten worden of dit financieel een
voordeel oplevert, los van het feit dat het natuurlijk een positieve bijdrage levert aan het milieu en
duurzaamheid.

Het historisch interieur is beter gewaarborgd
bij het plan van de vrienden van de Oude
Helenakerk. Bij de SOGK moet er meer aangepast worden. Dat is een heel belangrijk
verschil.
Dat kan men niet zo stellen, ook in de plannen
van de OHK-groep zullen er aanpassingen worden
gemaakt aan het interieur. Zo wil de OHK-groep
een herinrichting van het kerkgebouw met o.a.
stiltehoek, egaliseren van het koor en aanpassing bankenplan (21e eeuw-proof). Zie KerkVenster van 12 april. Het is niet zo dat de SOGK eist
dat er meer aanpassingen aan het historisch
interieur moeten worden gedaan. Er zijn alleen
ideeën geopperd en eerste schetsen en plannen
gemaakt. Ook dit zal nog veel verder moeten
worden uitgewerkt.

Waarom krijgt een plaatselijke stichting
niet de kans om het te proberen?
De kerkenraad wil het eigendom van de Oude
Helenakerk overdragen aan de SOGK, inclusief
het bijbehorende financiële risico van exploitatietekorten, onderhoud, renovatie en tegenvallende subsidies en fondsen. Een andere stichting,
die onder dezelfde voorwaarden als de SOGK
het eigendom van de Oude Helenakerk wil overnemen, heeft zich niet gemeld.

Het lijkt erop dat de kerkenraad al in een
vroeg stadium heeft gekozen voor de SOGK
en de OHK-groep toch wat links heeft laten
liggen. Waarom is er niet of onvoldoende
geprobeerd een gezamenlijke weg te vinden?
Kerkenraad, neem eerst wat gas terug,
maak pas op de plaats en kijk naar de
parallellen in beide plannen, naar mogelijkheden die de inzichten van beide stromingen
kunnen verenigen.
Wij als moderamen, kleine en grote kerkenraad en
kerkrentmeesters hebben meerdere malen overleg
gehad met de OHK-groep. Wij zijn ook blij met hun
betrokkenheid en hun inzet om mee te denken
over de toekomstvisie voor onze gebouwen. Beide
plannen hebben zeker parallellen, maar er zijn ook
duidelijke verschillen. Dat wil niet zeggen dat we
de groep links laten liggen. Integendeel, wat ons
betreft blijven wij in contact met elkaar en hopen
wij ook dat wij kunnen blijven samenwerken in
de toekomst, en de ideeën en plannen in elkaar
kunnen verenigen.

Vragen over de jeugd en
de toekomstige generaties
Is er geen vertrouwen in de
toekomstige generaties?
Er is volop vertrouwen in de toekomstige generaties. Maar als de ontkerkelijking doorzet, zal ook in
onze gemeente het aantal kerkleden de komende
10, 20 tot 50 jaar steeds verder afnemen. De
financiële bijdrage van leden aan de kerk zal hierdoor ook afnemen. Met een teruglopend aantal
leden en afnemende financiële middelen vinden
wij het belangrijk om toekomstige generaties
te ontzorgen. Een monumentaal pand brengt
risico’s met zich mee. Wij willen de toekomstige
generaties niet belasten met deze financiële
risico’s (onderhoud, renovatie, tegenvallende

subsidies, etc). De kerkleden en vrijwilligers die
over 10 tot 50 jaar nog beschikbaar zijn, moeten
zo min mogelijk worden belast met bestuurlijke
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Overzicht collectes

taken op dit terrein. Wij willen deze generaties de
ruimte geven om samen kerk te zijn, het pastoraat vorm en inhoud te geven (voor jong en oud)
en samen diensten te vieren.

• ‘Voor heel wat mensen lijkt ‘samen kerk zijn’
gelijk te staan aan het in bezit hebben van een
gebouw, een eigendom. Dat kan toch niet de
bedoeling zijn?’

Gelukkig is er naar de mening van de
jeugdouderlingen/jeugdraad gevraagd, maar
wat vindt de jeugd hier nou eigenlijk van?
En is er wel naar hun mening gevraagd?

• ‘Was het nou niet mooier geweest dat we alle
tijd/energie die we de afgelopen jaren aan stenen
hebben besteed, besteed hadden aan pastoraal
werk en het omkijken naar elkaar?’

De afgelopen jaren is er steeds voor gezorgd dat
de jeugd en de middengroepen vertegenwoordigd waren in de diverse commissies. Zo waren
er mensen uit de jeugd en de middengroep lid
van de werkgroep Gebouwen die in 2015 hun
advies hebben uitgebracht en waar het besluit
uit 2016 op gebaseerd is. Daarnaast is de jeugdraad en KruX (doelgroepenpastoraat voor de middengroepen) vertegenwoordigd in de kleine kerkenraad en hebben daar hun inbreng. Dat geldt
ook voor alle jeugdouderlingen in de kerkenraad.
Zij kwamen tot de conclusie dat de jeugd en
middengroep zich minder bezighouden met de
gebouwen. Zij steken hun tijd liever in het maken
van diensten voor de diverse doelgroepen en het
opzetten en organiseren van allerlei activiteiten
voor ontmoeting, inspiratie, het samen beleven
en delen van hun geloof.

Er wordt door de kerkenraad naar de
toekomst gekeken van kinderen en kleinkinderen. Waarom wordt er geen rekening
gehouden met de huidige generatie?
De toekomstvisie is opgesteld om zowel de huidige als de toekomstige generatie de mogelijkheid te geven om een levende kerk van Christus
te zijn.

Reacties van gemeenteleden
Hieronder volgen een aantal reacties van
gemeenteleden welke wij via de mail hebben
ontvangen:
‘Wij zeggen vaak tegen elkaar waar heeft de kerk
nog toekomst, daar waar de jeugd nog komt.’
• ‘Er worden beslissingen genomen die getuigen
van weinig vertrouwen in die toekomstige
generatie. Zouden zij niet voor zichzelf kunnen
zorgen en hun eigen verantwoordelijkheid kunnen
dragen?’
• ‘Wij zijn Oosterkerkgangers en vinden het ook
zeer spijtig dat op termijn voor deze kerk een
andere bestemming wordt gezocht; maar we zijn
er zeer van doordrongen dat gezien het dalend
aantal kerkleden/kerkgangers er iets moet
gebeuren en beseffen dat het misschien moeilijk
anders kan.
Iedere kerksluiting geeft verdriet en onrust en kost
kerkgangers, maar als PG Aalten moeten we toch
proberen de eenheid te bewaren.’
• ‘Kerkenraadsleden, het spreekwoord zegt
‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’.
Mijn advies: overweeg zeer serieus een herijking
van uw voorgenomen besluit. Mogelijk komt u
dan alsnog tot de conclusie dat ook een behoud
van de OHK eventueel samen met de Oosterkerk
tot een goed alternatief behoort.’

• ‘Door de eeuwen heen zijn tempels en kerken
gelovigen ten dienste geweest, derhalve
bevreemd mij ook de uitspraak van kerkrent
meesters ‘we zijn er niet om gebouwen te
beheren, maar om ons met het geloof en mensen
bezig te houden.’
• ‘Ik heb erg veel bewondering voor alle tijd en
energie die gestoken is in de plannen voor de
Oude Helenakerk. Maar moet de jeugd in de
toekomst de grote financiële risico’s dragen van
de Oude Helenakerk, met teruglopende subsidies,
minder kerkleden en het risico van duur
onderhoud?’
• ‘Wat is er aan de hand met deze kerkenraad dat
ze de Oude Helenakerk, het kroonjuweel van de
huidige PGA, weggeeft in de hoop dat een ander
er goed voor zal zorgen?’
• ‘Naast emotioneel is het toch zeker een
zakelijke kwestie: er moet geld op tafel gelegd
worden! Zoals de praktijk uitwijst komt de jongere
garde bijna niet in de Helena, maar wel in Zuid …
en daaruit blijkt, dat zij daar behoefte aan
hebben. De Helena onderbrengen in een stichting
blijft daarom toch de beste oplossing.’

Juni 2019 m.u.v. 30-06
02-06 Restauratiefonds
Diaconie
09-06 K
 iA Pinksterzending
Kerk
16-06 Kerk
Diaconie
23-06 K
 iA Werelddiaconaat
Vluchtelingen
Kerk

€
€
€
€
€
€

356,10
326,14
978,04
647,24
659,52
598,75

€
€

437,56
298,85

€
€

590,40
429,16

€
€
€

264,40
257,70
365,61

Openluchtdienst 31-05
KNGF-geleidehonden
Voor de onkosten dienst

Wijkdagen 23-06
Barlo-Dale, Huis van de
Toekomst Malawi
Barlo-Dale, onkosten
Haart-Heurne, Joanne Foundation

De collectebusjes van de kerkradioluisteraars
in het tweede kwartaal hebben € 1.432,84
opgebracht: 1/3 voor de kerk,
1/3 voor de diaconie en 1/3 voor de zending.

Opbrengst collecte Heilig Avondmaal
Beth San:
€ 30,95 voor het Werelddiaconaat.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Opbrengst collecte KNGF

• ‘De noodgedwongen verkoop van de Oosterkerk
doet ook veel pijn en dat zou bij een verkoop voor
de bezoekers van de Oude Helenakerk niet anders
zijn. Maar dat is niet aan de orde, want men kan
de diensten in de Oude Helenakerk straks gewoon
blijven bezoeken omdat deze niet verkocht hoeft
te worden, maar in de Stichting Oude Gelderse
Kerken ondergebracht kan worden om de
financiële risico’s voor onze nazaten af te dekken.’
• ‘In de plannen wordt uitgegaan van een visie
ontwikkelen met als uitgangspunt twee
gebouwen. Je kunt je afvragen hoe reëel dat
(nog) is. De terugloop in het aantal kerkgangers
zal het laagste punt nog niet hebben bereikt.
En nu zie je al vaak dat twee gebouwen bijna niet
nodig is.’

Tot slot
In de volgende edities van KerkVenster zullen wij
nog meer vragen 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 telefoonnummers
0543-466 123 of 06-1301 7794 (maandagvrijdag tussen 18.00 uur en 22.00 uur).
Ik wil u alvast een hele fijne zomer toewensen,
geniet van uw vakantie, en blijf omzien naar
elkaar. Hartelijke groet,
Gerard Helmink,
voorzitter PG Aalten

Hallo Jan en Annie Gussinklo,
Wat ontzettend fijn dat wij, het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds, € 560,04 van jullie
kerkgemeente mochten ontvangen! Bedankt
namens Nathalie en alle anderen die mèt een
geleidehond weer zelfstandig kunnen reizen.
De donatie kunnen wij zeer goed gebruiken,
want er komt echt heel veel kijken bij het fokken,
opvoeden en trainen van onze honden.
Nathalie en vele anderen kunnen op hun blinden
geleidehond vertrouwen, omdat u ons uw gift
toevertrouwt … want wij krijgen geen subsidie
en vragen geen vergoeding aan mensen die we
aan een professioneel getrainde hond helpen.
Daarom nogmaals: hartelijk dank voor de spontane gift. We zijn er erg blij mee.

Wijkdag Barlo-Dale 23 juni 2019
Tekst en foto›s: Wim Bulsink

Tijdens een zonovergoten ochtend hebben
we bij het Romienendal de tweejaarlijkse
wijkdag Barlo/Dale gehouden.
In de buitenlucht ging Netty Hengeveld
voor tijdens de dienst met het thema: ‘
Als een boom, geplant aan stromend water.’
De kinderen staken een kaars aan.

Tijdens de kindernevendienst hebben zij samen
met Hannie, Zwanie en Erica fruitprikkers en
mobiles gemaakt voor de wensboom. De wensboom kreeg ook water. Muziekvereniging Excelsior, gedirigeerd door Henk-Jan Radstaak, begeleidde ons bij het zingen.
Na de dienst heeft een groep met Marco Heusinkveld twee liederen ingestudeerd: ‘De Rivier’
en ‘Genade zo oneindig groot’. Velen hebben
meegedaan aan het zoeken van achterhoekse
gemeentenamen. Deze waren afgebeeld op
foto’s van bloemstillevens. Ad Doornink had het
ze niet gemakkelijk gemaakt.
Nadine Bongen heeft het leven in Malawi toegelicht met afbeeldingen op de beamer. De collecte
voor het project in Malawi tijdens de dienst heeft
€ 264,40 opgebracht. Na de soep en broodjes
hebben we de wijkdag onder leiding van Reinier
Demkes afgesloten met het zingen van ‘Ga met
God en Hij zal met je zijn.’

De wensboom kreeg ook water.

Na de dienst heeft een groep met Marco Heusinkveld twee liederen
ingestudeerd: ‘De Rivier’ en ‘Genade zo oneindig groot’.

Velen hebben meegedaan aan het zoeken van
Achterhoekse gemeentenamen. Deze waren
uitgebeeld op foto’s van bloemstillevens. Ad
Doornink had het ze niet gemakkelijk gemaakt.

Nadine Bongen heeft het leven in Malawi
toegelicht met afbeeldingen op de beamer.
De collecte voor het project in Malawi tijdens de
dienst heeft € 264,40 opgebracht.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Juli 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

5
6
7

Handelingen 5:27-42
Psalm 42
Lucas 10:1-16

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8
9
10
11

Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37
Lucas 10:38-42
Psalm 25

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12
13
14

Kolossenzen 1:1-14
Kolossenzen 1:15-23
Kolossenzen 1:24-2:5

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

15
16
17
18

Kolossenzen 2:6-15
Kolossenzen 2:16-3:4
Kolossenzen 3:5-17
Kolossenzen 3:18-4:6

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

19
20
21

Kolossenzen 4:7-18
Psalm 79
1 Samuel 1:1-20

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

22
23
24
25
26

1 Samuel 1:21-2:11
1 Samuel 2:12-26
1 Samuel 2:27-36
1 Samuel 3:1-14
1 Samuel 3:15-4:1a

Beth San, Aalten

St. Joriskerk op de Markt

Beth San

Zondag 7 juli 2019

Zaterdag 6 juli 2019
19.00 uur: Evangelisatiekoor
Zaterdag 13 juli 2019
19.00 uur: dhr. Maarsingh
Zaterdag 20 juli
19.00 uur: Eigen dienst

Stegemanhof
Zaterdag 6 juli 2019
19.00 uur ds. Knol, broodmaaltijd
Zaterdag 13 juli
19.00 uur: nog niet bekend
Zaterdag 20 juli
19.00 uur: dhr. Fles

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

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

09.30 uur:
Zangdienst, koffiedrinken
collecte:
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Liesbeth Mateman

Zondag 21 juli 2019

09.30 uur: 	ds. R. Israël, Amsterdam,
koffiedrinken
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
		Annet Ligterink

Vertrouwen

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.

Kinderoppas (0-4 jaar)

Zondag 14 juli 2019

Bloemengroet

Doopdiensten

Kinderen

09.30 uur:	mevr. G. Hallerdijk, Bredevoort,
koffiedrinken na de dienst
in ’t Koppelhuis
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
Kinderoppas/ kindernevendienst:
		
Lenny Woerts

vertrouwen op je kompas
geeft vleugels en moed
strijdbaar
tegelijk afwachten

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
-

dhr. Wisselink, Slaadreef 11
fam Veerbeek, ’t Villeken 7
dhr. Wikkerink, Heuvelweg 2
fam Lammers, Willemstraat 11 A
mevr. Helmink, Smitskamp 1A.

vertrouwen op je kompas
ondersteunt je
onzeker
over de toekomst
vertrouwen op je kompas
weldaad voor de geest
innerlijk
welbevinden

Riek Aalbers-Hiddink

Collectes en giften
Via Rina ter Haar is een gift
ontvangen van € 10,00.
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 7 juli 2019

Zondag 7 juli 2019

Zondag 7 juli 2019

Zondag 14 juli 2019

Zondag 14 juli 2019

Zondag 14 juli 2019

Zondag 21 juli 2019

Zondag 21 juli 2019

Zondag 21 juli 2019

09.30 uur:
ds. F. de Jong
collecte: 		
KiA, binnenlands diaconaat
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur: 	ds. R. Faber,
m.m.v. de Cantorij
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Dienst in de Oosterkerk

Dienst in de andere twee kerken

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

10.00 uur: 	Heidi Ebbers,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
KiA, binnenlands diaconaat
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	ds. W. Everts - KiU-dienst koffiedrinken vanaf 09.30 uur.
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Dienst in de Oosterkerk

Bij de diensten Aalten
Morgendienst Oude Helenakerk 14 juli

KiU-dienst van 14 juli

Laatste zondag voor
de schoolvakantie

Adem in, adem uit

Vakantietijd: een tijd waarin velen van
ons op reis gaan, de bergen in of naar zee.
Prachtige uitzichten, mooie natuur.
Het is Gods wereld waarin wij leven en die
is zeer de moeite waard om te bekijken en
bewonderen.
De laatste zondag voor de schoolvakanties, 14
juli, gaat het in de morgendienst in de Oude
Helenakerk over de schepping en over God die
alles maakte. Uiteraard lezen we het loflied op de
Schepping uit Genesis 1. Ds. Riemer Faber gaat
voor in deze dienst.
De organist is Gerard Wesselink en de Cantorij
o.l.v. Harry van Wijk zingt mee. Zij zingen o.a. het
prachtige lied van John Rutter: ‘All things bright
and beautiful’ waarin de natuur in alle toonaarden bezongen wordt met steeds als refrein:
‘The Lord God made them all’.
We hopen op een fijne dienst!

Alles heeft een ritme. Het leven zit er vol
mee. Veel dingen in ons leven spelen zich
af in een bepaald ritme. Ons eigen lichaam
is een vernuftig, ritmisch mechanisme van
allerlei regelsystemen.
Ook in de muziek is ritme belangrijk. Samen met
melodie en harmonie is het een van de drie pijlers
waarop de muziek rust.
Maar essentieel is de balans hierin. Dat geldt
zowel voor muziek als de ritmes in ons leven en
gedrag. Aan juist aan deze gezonde balans daar
schort het nog wel eens.
Aan de hand van Bijbelteksten, zang en voorbeelden uit het dagelijks leven, willen we op
zondagmorgen 14 juli hierover nadenken, bidden
en zingen.
De muzikale medewerking wordt verzorgd door
Foeke, Henk en Harry. Joop Ormel bespeelt het
orgel. We hopen er met elkaar een mooie en
inspirerende dienst van te maken.

KINDERDIENST

7 JULI 2019
KIJK EENS OM JE HEEN!

GENIET EN RUST
AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
VOOR EN NA DE DIENST IS
ER FRIS, KOFFIE/THEE
VOORGANGER: HEIDI EBBERS
ORGANIST: HANS TE WINKEL

KINDER
DIENST
AALTEN
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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

6 juli	mevr. J.G. ter Haar-te Winkel
Frankenstraat 89/04, 7122 ZS
8 juli	mevr. D.H. Barmentloo-ter Haar
Het Verzet 52, 7121 XC
8 juli	mevr. D.G. Beernink-Arentsen
Grevinkweg 17, 7122 ND
8 juli	dhr. G.H. Luiten
De Hoven 2/A, 7122 BJ
9 juli	mevr. J.J.G. Hilbelink-Schreurs
Peperstraat 10, 7121 CT
9 juli	mevr. E. Wevers-ter Haar
Bodenvoor 20, 7121 CL
11 juli	mevr. B. Brethouwer-Heinen
Patrimoniumstraat 4, 7121 CH
11 juli	dhr. J. Kempers
Ludgerstraat 35/02, 7121 EG
11 juli	mevr. B. Luiten-Veerbeek
Hogestraat 72/A, 7122 BX
12 juli	mevr. G.J. Perebolte-Heideman
Zuiderlaan 3/A, 7122 AC
16 juli	dhr. B. Veldhuis
Ludgerstraat 15/01, 7121 EG
17 juli	mevr. W.G. Jentink-te Giffel
Gendringseweg 2, 7122 MJ
17 juli	mevr. H.H. Mateman-Prinsen
Lijsterbeslaan 31, 7121 BS
18 juli	mevr. E.H. Prinsen-Pampiermole
Geurdenstraat 54, 7122 CG
19 juli	mevr. A.N. van der Zaag-Kuiper
Dalweg 33, 7122 BB
20 juli	mevr. B. Driessen-Schreurs
Keizersweg 73, 7121 GN
21 juli	mevr. J.G. Wolsink-Kempers
Ludgerstraat 25/05, 7121 EG
21 juli	dhr. J.B. Wevers
Bevrijding 76, 7121 WS
22 juli	dhr. G.B. Pampiermole
Beerninkweg 3, 7121 MD
22 juli	mevr. D.A. Nijman-Heideman
Zuiderkruis 4, 7122 WZ
22 juli	mevr. G. van Klompenburg-Kloek
‘t Slaa 6, 7123 CV
23 juli	mevr. J.C. Wassink-Koskamp
Varsseveldsestraatweg 16/G, 7122 CC
24 juli	mevr. J.B. Lammers-Fles
Polstraat 20, 7121 DH
24 juli	mevr. A.G. Rijks-Heinen
Andromeda 53, 7122 XB
25 juli	dhr. J. van Drie
Boomkampstraat 30, 7121 ER
25 juli	mevr. G. Stronks-Piek
Koeweide 28, 7121 EJ
25 juli	mevr. H.J. Winkelhorst-Lubbers
Koeweide 106, 7121 EK
25 juli	mevr. G.C. Ottevanger-Amersfoort
Hoge Veld 1/A, 7122 ZL
26 juli	dhr. G.W. Ligterink
Hoge Veld 111, 7122 ZP

26 juli	dhr. A.J. Jentink
Bijnenweg 1/C, 7121 ML
26 juli	mevr. E.R. Radstaak-Tolkamp
Frankenstraat 6, 7122 ZS

hangt, je dan toch mag weten dat er een touw is,
als verbindingslijn tussen de hemel en de aarde.
En dat je dat touw altijd vast kunt grijpen, ook al
zie je geen hand voor ogen.

Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Verandering in geloven wordt vaak negatief
geduid. Maar Marijke de Bruyne heeft in onderstaand gedicht prachtig verwoord hoe verandering ook verinnerlijking en verdieping kan
betekenen:

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

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

Jubileum
Op 14 juli is het echtpaar Henk Houwer en Thea
Houwer-Heusinkveld, Oranjelaan 29-04, 60 jaar
getrouwd. Zij zijn dankbaar en blij dat zij dit
kunnen vieren. Wij feliciteren hen van harte met
dit jubileum! Wij wensen hen samen met hun kinderen en kleinkinderen nog veel goede en gezegende jaren toe!

Zieken
Voor meerdere gemeenteleden is dit een onzekere en spannende periode, omdat zij zitten te
wachten op uitslagen, moeten revalideren of een
behandeling volgen. We wensen jullie sterkte en
vertrouwen.
Ook zijn er gemeenteleden die in de afgelopen weken slechte berichten te horen hebben
gekregen. Ook hen wensen we toe dat zij zich
gedragen mogen weten door de mensen om hen
heen en de nabijheid van God.

Vroeger was Jij in verhalen
Ver van mij vandaan, maar echt
Jij bestond, maar door de jaren
Is dat alles weggeëbd
Langzaam wist ik dat het denken
Over Jouw Aanwezigheid
In de kosmos, in ons leven
Zoeken zonder antwoord blijft.
Toch heb Jij een spoor geslepen
Door de diepten van mijn ziel,
Bleef mij zin en richting geven
Aan de wegen die ik ging.
Nee, nooit zal ik Jou meer vragen
Wie Je bent en hoe Je bent,
Want ik weet, ik kan niet anders,
Dat Jij bent en in ons werkt.
Marijke de Bruyne
Dhr. Van Harten, Vlierbeslaan 6, heeft mij gevraagd om via dit medium aan de bewoners van
de Lijsterbeslaan te laten weten dat hij zijn werk
als bezoekmedewerker tijdelijk moet onderbreken,
omdat hij herstellende is van een ziekte. Mocht u
graag bezoek ontvangen, voel u dan vrij om met
mij contact op te nemen. We wensen hem vanaf
deze plaats een voorspoedig herstel toe.
Het is fijn dat dhr. Eppink, Tubantenstraat 48,
weer terug is uit het ziekenhuis. Ook hem wensen
we een goed herstel toe.
Een groet in verbondenheid van

Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

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

Vandaag sprak ik met mensen over hun veranderend geloof. Dat de Bijbel een erfenis is geworden
die steun geeft, maar die ook wenkbrauwen doet
fronsen. Maar soms, zo vertelden ze mij, komt
God op een andere manier heel dichtbij. In een
zwaluw die voorbijvliegt en je laat voelen dat er
hoop is. Of in een beeld dat door een dominee
werd geschetst in een preek: dat als je het gevoel
hebt dat er tussen jou en God een dikke mist

Netty Hengeveld
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Wijk Haart-Heurne

Wijk IJzerlo

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

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

Overleden
Op 10 juni is overleden Hendrika Johanna
Scholten-Vels, Frankenstraat 85-01, in de leeftijd
van 93 jaar. Wij wensen haar familie Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis.

Zieken
In De Molenberg in Groenlo verblijft Willemien
Luiten, Halteweg 23.
In het ziekenhuis in Winterswijk is 
opgenomen
geweest Mien van den Berg-Tolk, Manschotplein 5.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Zieken
Mw. Aalbers-Schoppers, Varsseveldsestraatweg 9F,
verblijft nog in Pronsweide voor revalidatie.
Dhr. Willem Stoelhorst, Hogestraat 89, is nog
opgenomen in verpleeghuis Antonia in Terborg.
In het Prinses Máxima Centrum in Utrecht verblijft Kevin Veerbeek, Molenstraat 16.
We wensen hen allen, maar ook de zieken die hier
niet genoemd (willen) worden, nabijheid toe van
God en mensen.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

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

ds. Riemer Faber

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

Ds. R. Faber is
met ziekteverlof

Contact

Jubileum

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

Op 19 juni was het echtpaar Gerrit en Riekie Ruessink-Lievers, Eligiusstraat 29, 55 jaar getrouwd.
Al een tijdlang verblijft Riekie in het woonzorg
centrum De Molenberg in Groenlo. Maar toch
konden ze het samen vieren met hun kinderen
en familie. Wij willen hen hiermee van harte
feliciteren en wensen hen voor de toekomst Gods
zegen toe!

Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

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

Zieken
Al een tijdje geleden is voor revalidatie opgenomen in het Roessingh in Enschede:
dhr. W.J. Nijman, Dinxperlosestraatweg 97.
Tijdelijk opgenomen in Verpleeghuis Pronsweide:
mevr. J. Doeleman-ter Horst, Ludgerstraat 15-09.
Wij weten ons ook verbonden met hen die heel
ernstig ziek zijn en thuis verblijven. Wij wensen
hen en ook hun naasten die in liefde om hen heen
staan heel veel sterkte toe en Gods nabijheid.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

andelhof1@gmail.com
andelhof2@gmail.com

Jongerenpredikant

Overleden

ds. Folkert de Jong

Op zondag 16 juni overleed Fred Heijerman in de
leeftijd van 90 jaar. De laatste jaren verbleef hij
in Den Es, daarvoor woonde hij op de Servatius
straat 6. In ons dorp was hij een bekende persoon.
Een in memoriam staat elders in dit kerkblad.

Köstersweide 38
tel. 0543-450600
folkert.j.de.jong@gmail.com

Vakantiewaarneming
Gedurende onze vakantie (tot 22 juli) is, zo nodig,
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk onze waarnemer,
te bereiken via Henk Heusinkveld of Jan van
Schijndel (zie ook bericht hierboven).
Met een hartelijke groet,
Wytze en Marieke Andela

Toekomst
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
verlegt de grens van water en van zand.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.
Soms lijkt het of de wereld is vergaan,
geen hand voor ogen en geen weg te gaan.
Je valt en bent te moe om op te staan.
De toekomst lijkt niet langer te bestaan.

Je kunt niet verder met je ogen dicht.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!
Wie zich verliest in droefheid en gemis,
vergeet wat was en bleef en komt en is.
Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,
geloof in ‘ooit is alles héél en goed’.
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand.
Er is nieuw leven aan de overkant.
Joke Verweerd
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In memoriam
Frederik Johan
Heijerman

Daar ben ik veilig

~Fred~
geboren
8 januari 1929
overleden
16 juni 2019
‘Mijn vader wees ons altijd op de steen bij de
ingang van de begraafplaats in Aalten waarop
staat: Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis.
Hij ging ons daarin voor.’
Dit zijn de woorden die zijn zoon Erik schrijft bij
het overlijden van zijn vader, Fred Heijerman.
Voor Fred was sterven niet enkel een donker
geheim, maar ook thuiskomen.
Fred Heijerman werd geboren in het Friese Beetsterzwaag. Toen hij 8 jaar oud was, verhuisde het
gezin naar Winterswijk, waar zijn vader als smid
ging werken. Fred volgde de opleiding tot horloge
maker en startte na enige omzwervingen in 1958
een juwelierszaak in Aalten.
Op 23 november 1954 trouwde hij met Mien
Kamphuis. Samen kregen ze vijf kinderen.
In het leven van Fred waren naast zijn gezin twee
dingen erg belangrijk: muziek en geloof. Beide
hingen ook samen. Jarenlang speelde hij op de
kerkorgels van Aalten. Psalmen van vertrouwen
en hoop vonden hun weg in prachtige klanken.
Geloof was voor hem de basis van het vertrouwen
dat in de psalmen doorklonk.
Fred was een man van vaste ritmes en gewoontes.
Zijn kinderen gaf hij de ruimte om zichzelf te zijn.
Plichtsgetrouw, zorgzaam, liefdevol en een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel zijn begrippen die bij
hem passen.
Hij kon genieten van kleine dingen, die voor hem
voldoende waren om gelukkig te zijn.
Op 29 november 2010 overleed zijn vrouw, op de
leeftijd van 78 jaar. In haar in memoriam staat:
‘Haar sterven bracht met verdriet ook opluchting
met zich mee omdat aan haar lijden een einde
was gekomen. De verlangde rust werd haar zo
gegund’.
De laatste periode van zijn leven werd getekend
door Alzheimer, die steeds meer bezit van hem
nam. In 2015 verhuisde ook hij naar Den Es in
Varsseveld.
Maar bij alles wat hem overkwam bleef hij toch
die lieve mens, en kon hij ook loslaten, het leven
zoals dat geweest was. Fred was in Den Es de man
met een glimlach, die dankbaar was voor alle zorg
die hij kreeg. Op 16 juni overleed ook hij, rustig en
stil, zonder pijn en zonder lijden. Het gevoel dat
achterblijft is dankbaarheid.
Boven de kaart hebben zijn kinderen de woorden
uit Prediker 12 gezet: ‘Want de mens gaat naar
zijn eeuwig huis’.
Deze woorden mochten weer klinken toen we op
zaterdag 22 juni in grote kring bij elkaar waren
om afscheid van hem te nemen. We wensen zijn
kinderen en (achter)kleinkinderen toe dat zij in de
dankbare herinnering aan deze zorgzame en lieve
man, kracht zullen vinden voor het leven.
ds. Wytze Andela

Veilig in de armen van Jezus.
Veilig aan zijn Vaderhart.
Daar mag ik in vrede wonen.
Na alle aardse smart.
Veilig in de armen van Jezus.
Veilig wonen in zijn huis.
Na alle aardse zorgen,
kom ik veilig bij Hem thuis.
Daar mag ik wandelen met Jezus.
Door de straten van geluk en vree.
Aan zijn hand ben ik veilig,
en ga ik rustig met Hem mee.
Hij leidt mij langs gouden wegen.
Waar de levensstroom ontspringt.
Hij leidt mij aan de koele wateren.
Waar het engelenkoor al zingt.
Vol verlangen treed ik nader,
om te juichen voor zijn troon.
Om te zingen van genade.
Mij geschonken door Gods Zoon.
Dan zie ik mijn Heiland stralen.
Hij kijkt vol liefde op mij neer,
Mijn kind, zegt Hij, jij mag voor eeuwig
wonen, in het huis van God je Heer.
Tiny van der Linde-Altena
Bron: www.gedichtensite.nl

Genda Musa ligt ruim 250 km ten oosten van
Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië.
Het is ongeveer 100 km van Asabe Teferi vandaan waar we in februari 2018 een waterproject
met drie tappunten hebben geopend.
De plaatselijke overheid heeft de stichting benaderd om mee te helpen in deze regio.
Er zijn nog erg veel mensen daar die geen enkele
toegang hebben tot schoon drinkwater.
In mei 2019 is het eerste tappunt gerealiseerd!
Hierdoor hebben ruim 5000 mensen toegang tot
schoon drinkwater.

Het volgende project zal weer een waterproject
zijn in de buurt van Genda Musa om ervoor te
zorgen dat meer mensen schoon drinkwater
binnen handbereik krijgen.
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Biertje met
de dominee
Zeker weten? Hoe kom je bij wat je gelooft, of
wat je niet gelooft? Durf je nog dingen zeker te
weten of is het onzekerheid en twijfel wat de klok
slaat? Wat ‘weten’ we in de kerk? Wat geloof je
met overtuiging? Of weet je zeker dat alles wat
mensen in de kerk geloven fantastische onzin is?

Zeker
weten!?

Al die vragen komen door de eerste keer ‘biertje
met de dominee’, waar een dame vroeg: maar
hoe weet je nu waar je het over hebt op de preekstoel? Hoe weet je dat zo zeker?
Een goede vraag om het de laatste keer bij
‘biertje met de dominee’ over te hebben.
ds. Folkert de Jong

WOENSDAG
10 JULI
20.00 UUR
CAFÉ SCHILLER

De taal van mijn hart
Opvangreservoir voor 50.000 liter water

Eerste tappunt in Genda Musa

Heel hartelijk dank voor de hulp
en ondersteuning vanuit de
Protestantse Gemeente Aalten.

Voor de pinksterdienst van zondagmorgen 9 juni jl. in de Zuiderkerk
stond het lied ‘De taal van mijn hart’ van Stef Bos op de liturgie.
NooTzaak en ds. Folkert de Jong zongen tot ieders verrassing dit
samen in vier talen: Nederlands, Zuid-Afrikaans, Achterhoeks en
Fries. Naar aanleiding van de vele reacties staat de tekst hieronder
afgedrukt.
Nederlands

Achterhoeks

Kijk de zon staat aan de hemel
Dit is het einde van de nacht
Ik was verdwaald in het donker
Ik vond mijn weg terug op de tast
Vroeger was ik rijk aan woorden
Ik ben verstild, ik ben veranderd
Maar mijn stem,
mijn stem bleef branden
Dit is het vuur, jij mag je warmen

Soms dan zuuk ik noar de weurde,
Die könt zeggen wat ik vuul,
Moar dan tast ik in et duuster,
Zeg ik wal wat ik bedoel?
Et zit diep in mi’j van binnen,
‘k Heb et hart niet op de tonge,
Moar wat kump oaver mien lippen,
Is echt, mear kon ik niet verzinnen.

Hoor de taal van mijn hart
Hoor de taal van mijn hart
Ook al klink ik soms gebroken
Gebroken en verward
Dit is de taal van mijn hart

‘k Zing de taal van mien hart,
Heur de taal van mien hart,
Ok al klunk et soms gebrokken,
gebrokken en verward,
Dit is de taal van mien hart.

Zuid-Afrikaans

Fries

Ek het my spieëlbeeld sien val
Ek lê an skerwe op die grond
Ek het myzelf leer ken
As heldin en as ‘n hond
Maar daar ‘s nou so min oor
Van al my woede en geweld
want ek ken nou ook my donkre kant

Ik haw myn spegelbyld fallen sjoen
it lei yn stikken op de grûn
ik haw mysels kinnen leart
as in held en as in hûn
Der is net in protte mear oer
fan al myn lilkens en geweld,
mar ik kin no ek myn minne kanten
en ik bin tichter by mysels.

Ek het vrede met myself
Want ek sing die taal van my hart
Hoor die taal van my hart
En al klink ek soms gebroke,
gebroke en verward
Dit is die taal van my hart

Hear de taal fan myn hert
Hear de taal fan myn hert
Al hear ik soms brutsen,
brutsen, ferbjustere,
it is de taal fan myn hert (2x)

De kerkdienst is terug te zien op kerkbeeldaalten.nl/archief-zuiderkerk/
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De pen opgepakt

Samenvatting ingezonden brieven
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. De ingezonden
brieven worden niet integraal geplaatst,
maar de redactie heeft de vragen en emoties zoveel mogelijk verwerkt in onderstaande
samenvatting.
De volledige brieven hebben wij doorgestuurd
naar de kerkenraad.
Gedurende de zomer mag u brieven blijven
sturen. Wij zullen alle brieven die u nog instuurt
naar de redactie over dit onderwerp op dezelfde
wijze behandelen.
De kerkenraad geeft in haar bijdrage ‘De zomer
is aanstaande’ van voorzitter Gerard Helmink
antwoorden en reacties op de vragen en emoties uit de ingezonden stukken (pagina 6).
De samenvatting en het stuk van de kerkenraad overlappen elkaar deels, maar wij willen
onze afspraak aan de inzenders nakomen en
plaatsen daarom beide stukken.
Redactie KerkVenster

De een ervoer de avond als enerverend,
de ander als ‘een klap in het gezicht’,
of was verbaasd over de harde toon
vanuit de zaal. Deze emoties leidden tot
de volgende vragen en opmerkingen:
• Er wordt door de kerkenraad naar de toekomst
gekeken van kinderen en kleinkinderen. Ontzorgen
is het toverwoord. Waarom wordt geen enkele
rekening gehouden met de huidige generatie?
• De jeugd was op deze avond vreselijk onder
vertegenwoordigd. Ik vraag me werkelijk af of dit
het merendeel van hen wel interesseert. Want als
de jeugd het belangrijk genoeg had gevonden,
dan was de kerk deze avond toch wel met meer
jeugd gevuld geweest?
• Gelukkig is er naar de mening van de jeugd
ouderlingen / jeugdraad gevraagd, maar wat
vindt de jeugd hier nou eigenlijk van? En is er wel
naar hun mening gevraagd?
• Er worden beslissingen genomen die getuigen
van weinig vertrouwen in die toekomstige
generatie. Wat is er aan de hand met het
vertrouwen in de volgende generaties? Zouden zij
niet voor zichzelf kunnen zorgen en hun eigen
verantwoordelijkheid dragen?
• Ik heb erg veel bewondering voor alle tijd en
energie die gestoken is in de plannen voor de
Oude Helenakerk. Maar moet de jeugd in de
toekomst de grote financiële risico’s dragen van
de Oude Helenakerk, met teruglopende subsidies,
minder kerkleden en het risico van duur
onderhoud?
• Voor heel wat mensen lijkt ‘samen kerk zijn’
gelijk te staan aan het in bezit hebben van een
gebouw, een eigendom. Dat kan toch niet de
bedoeling zijn?

• Was het nou niet mooier geweest dat we alle
tijd/energie die we de afgelopen jaren aan stenen
hebben besteed, besteed hadden aan pastoraal
werk en het omkijken naar elkaar?
• Gedurende vele eeuwen hebben Aaltenaren,
kerkbestuurders en kerkenraden de Oude Helena
kerk in bezit gehad en indien nodig opgelapt,
hersteld, gerenoveerd, heringericht.
In het Godsvertrouwen dat onderhoud aan de
kerk gezegend werk was, hielden onze voorouders
het gebouw in stand en vooral in eigendom.
Wat is er aan de hand met het toekomst
vertrouwen van de huidige kerkenraad dat ze het
niet aandurft om dit bijzondere gebouw in eigen
beheer te houden?
• Wat is er aan de hand met deze kerkenraad dat
ze de Oude Helenakerk, het kroonjuweel van de
huidige PGA, weggeeft in de hoop dat een ander
er goed voor zal zorgen?
• Waarom is er meer vertrouwen in de SOGK
dan in de gemeenschapszin van de Aaltenaren,
nu en in de toekomst?
• Er wordt door de kerkenraad aan ‘cherry picking’
gedaan: alleen acht slaan op die gegevens die
de gewenste uitkomst ondersteunen.
Als de Oude Helenakerk wordt overgedragen
aan de SOGK moet een flinke bruidsschat worden
betaald, terwijl voor elk evenement waarvoor de
kerk daarna gebruikt gaat worden, en dat zijn
niet alleen de kerkdiensten, betaald moet
worden.
• Wat ik heb gemist zijn de kosten van de
Zuiderkerk. Waarom legt de kerkenraad deze
kosten niet naast elkaar, zodat een ieder kan zien
hoe je het beste kunt ontzorgen?
Het lijkt erop dat de kerkenraad al in een vroeg
stadium heeft gekozen voor de SOGK, en de
OHK-groep toch wat links heeft laten liggen.
Waarom is er niet of onvoldoende geprobeerd
een gezamenlijke weg te vinden?
Kerkenraad, neem eerst wat gas terug, maak pas
op de plaats en kijk naar de parallellen in beide
plannen, naar mogelijkheden die de inzichten
van beide stromingen kunnen verenigen.
• Wat is het bezwaar om eerst met de OHK-groep
in zee te gaan? Waarom zou er in de toekomst
geen plaats zijn voor nog een kerk binnen de
SOGK? De voorgenomen keuze van de kerkenraad
gaat in elk geval toch ook uit van de toekomst
bestendigheid van deze stichting?
Het historisch interieur is beter gewaarborgd bij
het plan van de OHK. Bij de SOGK moet er meer
aangepast worden. Bij een keus voor de SOGK zal
de energienota hoger zijn dan bij het OHK-plan.
Dat zijn heel belangrijke verschillen.
Een zo breed mogelijke opzet zou mooi zijn,
liever nog verder dan alleen kerk en Elim.
Bovendien betrek je zo de gemeenschap erbij.
Zou een bouwcommissie kunnen onderzoeken
of er een variant mogelijk is?

• In de plannen wordt uitgegaan van een visie
ontwikkelen met als uitgangspunt twee
gebouwen. Je kunt je afvragen hoe reëel dat
(nog) is. De terugloop in het aantal kerkgangers
zal het laagste punt nog niet hebben bereikt.
En nu zie je al vaak dat twee gebouwen bijna niet
nodig is.
Zullen, zoals gezegd op deze gemeenteavond, bij
een keuze voor de SOGK de gewone diensten in de
Oude Helenakerk op termijn verdwijnen? Je moet
immers huur betalen en dat zijn extra kosten.
• Wat te denken van de rol van het Restauratie
fonds? Al heel lang is het Restauratiefonds erin
geslaagd het enorme kostenprobleem van
kerkrestauratie het hoofd te bieden. Dat is geen
geringe prestatie. Grote inzet van mensen,
vindingrijkheid en een heel breed draagvlak
hebben dit mogelijk gemaakt.
• Maakt de SOGK het zichzelf niet erg makkelijk?
Ze vraagt en krijgt - als het ware op een
presenteerblaadje - een aangepast en goed
onderhouden gebouw. Daarna is pas op termijn
het onderhoud voor de SOGK. Voor dat onderhoud
klopt ook zij op een aantal subsidie-deuren.
Susidieverleners zoals rijk en provincie praten
gemakkelijker met overkoepelende organisaties
zoals de SOGK dan met individuele partijen.
In dat opzicht is de SOGK in het voordeel.
• Uit het verhaal van de kerkenraad had ik de
indruk gekregen dat, als je in zee gaat met de
SOGK, het vanzelfsprekend is dat je automatisch
het eigendom overdraagt. Maar op de website
van de SOGK staat te lezen: ‘In bijzondere
gevallen kan de SOGK religieuze eigendommen
overnemen, bijvoorbeeld als de kerkgemeenschap
het beheer niet meer kan dragen of als er andere
‘goede’ redenen zijn die een eigendoms
overdracht wenselijk maken en waarbij de
verwerving ook verantwoord is’. Hoe zit dat?
• De SOGK-voorzitter zei op een vraag, gesteld op
deze gemeenteavond, dat er een vorm van
samenwerking mogelijk is, zodat je beide partijen
recht kunt doen. Hierop kwamen geen
enthousiaste reacties, maar samenwerkings
mogelijkheden zijn er wel: zo kun je ook een
‘verbonden instelling’ worden.
Door niet vast te houden aan eigendoms
overdracht, kun je de angel uit het conflict halen
tussen kerkenraad en OHK-groep. Je kunt dan nog
steeds een beroep doen op ondersteuning van de
expertise van de SOGK. En je behoudt de steun
van een enthousiaste groep mensen.
• De kerkenraad heeft nu de regie nog in handen
om zo’n keuze te maken. Blijft de kerkenraad bij
haar voorgenomen besluit om na zoveel jaren van
vergaderen, overleggen, tijd en energie, de knoop
door te hakken en een besluit te nemen waardoor
de jonge generatie een onbezorgde toekomst
tegemoet kan gaan? Toont de kerkenraad visie en
vertrouwen en komt ze op haar schreden terug?
Of overweegt de kerkenraad de voorgenomen
keuze nog eens en bekijkt hij welke weg men
gezamenlijk kan gaan?
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Openluchtdienst wijk Haart-Heurne
Tekst en foto’s: ds. Wim Everts

Op zondagmorgen 23 juni kwamen wij
als wijk Haart-Heurne samen voor een
openluchtdienst bij d’n Heurnsen Tref
aan de Brethouwerweg.
Om 09.30 uur begon de dienst. Het was een heel
zonnige dag, maar het was te zonnig om buiten
te zijn! Gelukkig konden we heel goed binnen
zitten. Het thema van de dienst was: ‘Kijk ... met
verwondering’.

Met de kinderen hadden wij een gesprek over de
vraag wat een wonder is.
Met een schaal water en twee bootjes van papier
en wat groene zeep werd een proefje gedaan.
Het ene bootje schoot naar de overkant, en het
andere bleef gewoon liggen. Hoe kon dat? Het
leek wel een wonder! De dominee legde aan de
kinderen uit dat hier sprake was van het zogenaamde ‘Marangoni-effect’.
Thijs las toen het volgende gedicht voor:
Alle dingen mooi en prachtig,
alle wezens groot en klein,
alle dingen wijs en machtig,
omdat ze door God geschapen zijn.
De collecte in de dienst was bestemd voor de
‘Joanne Foundation’. Deze stichting werd opgericht om het werk voort te zetten dat Joanne
Noordink in Oeganda is begonnen. Joanne wilde
de kinderen die zij in Oeganda had leren kennen,
kansen geven op een betere toekomst. Na haar
dood in 2008 hebben familie en vrienden de

In de dienst stonden deze woorden van Jezus
centraal: ‘Kijk eens naar de bloemen die groeien
in het veld’ (Matteüs 6:28).
Johan Klein Nibbelink verzorgde met zijn gitaar
de muzikale begeleiding en zong op een indrukwekkende manier ook het mooie lied ‘Everything’
van Lauren Daigle.
Verder zongen wij mooie liederen over de schoonheid van de schepping.

handen ineengeslagen om Joanne’s droom te
realiseren.
In de loop van de jaren daarna heeft de stichting haar activiteiten uitgebreid naar anderen die
hun hulp kunnen gebruiken, naar scholen en naar
dorpen. De opbrengst van de collecte was het
mooie bedrag van € 365,61.
Na afloop van de dienst hebben we met elkaar
koffiegedronken. Daarna zijn we naar de pluktuin
gegaan van Toon Scholten en Marion te Stroet.
Vooraf gaf Marion nog enige informatie over de
tuin.
Toen we weer terugkwamen stond de soep klaar
en waren de broodjes gesmeerd. We mogen
terugzien op een heel mooie bijeenkomst. Met
heel veel dank aan de voorbereidingscommissie!
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Geleuf ’t noo maor!

De blomen uut de karke
Tekst en foto: Erik Schokkin

De blomen uut de karke! In de 70er
jaoren ontstaon. Elken zondag ’n
mooien bos blomen in de karke weet
nao afloop van de ton nog middagof aovonddienst naor ’n zeek of
older gemeentelid werden ebracht.
Altied weer ’n verrassing waor’t ze
hengaot en vake de eerste vraoge
weet mensen stelt wanneer ze ‘t ovver
de zondagsendienst hebt: ‘Wee hef
de blomen uut de karke ekreggene?’
En misschien nog wal belangrieker,
Waorumme? ‘
Rond de eeuwwisseling, met ‘t samengaon van de
karken hadde wi-j hier in één dienst nog twee bossen bleume: Eén veur de gereformeerden en eén
veur de hervormden. Veur de gereformeerden (’n
kleineren trop) kreg i-j met 70 jaor al de blomen,
bi-j de hervormden lag de lat wat hoger en kreg
i-j ze pas a-j 80 waren eworden en wieters bi-j
zeekte en alle andere rouw en trouw.
Uut wetenschappelek onderzeuk blik dat blome
een positief effect hebt op iederene. Zee vermindert negatieve gedachtes en bevordert de onderlinge verstandholding tussen de leu. Blomen bunt
neet allene mooi, wi-j wordt d’r ok bli-j van. Met

blomen in de hand wordt i-j vroleker, aardeger,
warmer en ondernemmend evonden. Blomen
doot wonderen. En a’j arrogant of bleu bunt, kom
i-j met blomen neet zo ovver.
Een mooi initiatief dus, dee blomen uut de karke.
En veur iederene: trouwe karkganger of neet
(meer) zo trouw, juust dan is ‘t ‘r in goeie of
slechte tieden ne bos blomen uut de karke.
De blomen uut de karke, ik hop dat ze nog lange
wordt rond-ebracht. En dat ‘t neet zometene net
as ’t dialect as ne nachtkeerse uutgeet. Want
geleuf ’t of neet, ‘t dialect steet op uutstarven.
Wee praot ’t ‘r ovver twinteg jaor nog plat? Ik
denk neet dat d’r dan iemand nog prakkezeert
ovver de rubriek ’geleuf ’t noo maor’ in KerkVenster, geleuf dat mor. Weineg leu weet dan nog
plat praot, laot staon könt laezen. Um ’t nog
maor neet te hebben ovver ’t geleuf en de karke
zelf. ‘t Antal deupelingen en kerkeleke huweleken
bunt de afgelopen jaoren op één hand te tellen.
’n Teken an de wand. Want dat is natuurlek wal
’t fundament en dan kö-j ow afvraogen hoo ‘t
‘r dat ovver 20 jaor zondags uutzut in de karke.
‘Geet natuurlek neet um de antallen’, heuren ik
ooit ’n domneer zeggen. Kan wal waen, maor ik
zit ’t ‘r zondags lever met zeuventeg mensen dan
met zeuven.
Dat is natuurlek al iets wat völle langer spölt.
Zörgelek, maor wi-j mot mekare ok gin onheil
anpraoten. ’t Is zoas ’t is, en an de andere kante
bunt leu steeds meer op zeuk naor zingeving en
spiritualiteit. D’r bunt dus nog volop kansen en
kerken bunt daor al volop met bezeg. In de ELNA
(de Aalten-Vooruit van Lechtenvoorde) laezen ik
zelfs dat ’t met Pinkstern zondags basten van de
positiviteit in de Johanneskerk.

Ik vind daorumme wal dat iedere karkganger ‘n
bos blomen verdeent. Neet um dat dee better
bunt as ’n ander. Zekers neet, neet veur niks wordt
‘r zon-dags an ’t ende van de dienst wal ’s ezegd
dat ‘t wark in de wereld dan pas begönt. Neet
allene wa’j zondags in de karke doot is belangriek maor veural wat i-j d’r in de wekke met doot.
En ok neet umdat ik ze zelf zo grage wil hebben,
en ok neet umdat ’t zo’n straf is um daor elken
zondags te zitten (want dat is natuurlek neet zo),
maor gewoon um de mood d’r ’n betjen in te
hollen. Blomen hebt ’n positief effect op iederene
en dat kö’w goed gebroeken. Neet allene met
Pinkstern, maor altied. De blomen gaot naor ons
allemaole.

Heel veel stuurlui
Allemaal collega’s en oud-collega’s
van een transportbedrijf uit de buurt
hebben ons geholpen om zo efficiënt
mogelijk de 113 m3 grote ruimte in
de vrachtwagen te vullen. Elke keer
kunnen we een beroep op hen doen en
dan komt het voor elkaar. Geweldig!

Kasten, kleding, ziekenhuisbedden, meubels, huisraad en noem maar op. Als de aangeboden
goederen heel zijn en schoon en in goede staat
dan kunnen ze in Roemenië heel veel betekenen voor hen die het nodig hebben. Po-stoelen,
rollators, rolstoelen en ook verstelbare bedden

voor hulpbehoevende ouderen waren dit keer op
de lijst en wij weten waar het terecht komt.
De werkgroep ouderenzorg in Jibou bestaat nu
ongeveer vier jaar en vooruitgang hebben we met
eigen ogen gezien. Elke keer is het hartverwarmend om te ervaren dat het goed van pas komt

en dat de zieke een steeds betere zorg krijgt.
Zorg die wij zo normaal vinden maar die voor
velen daar een enorme luxe is.
Wij blijven hen steunen en ook u kunt ons helpen.
Alle medewerkers hartelijk dank en heel graag
weer tot een volgende keer.
Frans Stoltenborg
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Verenigingen

COLOFON

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Op 10 juli hebben we een bijzondere spelletjesmiddag, wat dat gaat worden is nog even
afwachten.
En dan is 17 juli alweer de laatste middag voor de
vakantie. Traditiegetrouw met iets extra’s, deze
keer komt Charlotte Glorie.
Charlotte Glorie is vanaf haar geboorte blind. Zij
schrijft al haar teksten en melodieën zelf en begeleidt zichzelf bij het zingen aan de piano. Na ruim
veertien jaar gaat Gerrie Westerveld stoppen als
werkgroeplid bij ’t Praothuusken. Zij is een groot
fan van Charlotte dus op deze manier willen we
Gerrie, en natuurlijk ook de andere bezoekers, een
mooie slotmiddag bezorgen.
Wanneer u geen eigen vervoer heeft kunt u
Dien Scholten bellen. tel. 0543-476042.
Namens de werkgroep van ’t Praothuusken
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

KerkVenster is het nieuwsblad van

Spoorzoeken
in de Slangenburg
JULI
• Elke zondagmiddag ‘open huis’
bij het labyrint, tussen 14 en 16 uur.
• Op vrijdag 5 en 12 juli een kloosterwandeling,
inloop vanaf 10.15 uur.
Meer info: www.spoorzoekenslangenburg.nl

PeGeWe Fietsvierdaagse
voor goede doelen
Van 23 t/m 26 juli in Winterswijk. Meer info:
www.kerkvenster.nl, rubriek ‘Venster naar Buiten’

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

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

Uitgever

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

Redactie

Expositie

BEZIELD ERFGOED
• Nationaal Onderduikmuseum Aalten
• Grenslandmuseum Dinxperlo
• Kulturhus ’t Grachthuys Bredevoort
• 6 juli-25 september 2019

Voorzijde boerderij D’n Esch De Heurne

Bezield Erfgoed is een expositie in drievoud
die het verhaal vertelt van het landschap,
de wegen en de nederzettingen in de
gemeente Aalten.
In totaal 23 informatiepanelen op drie
locaties vertellen u het verhaal van 34
rijks- en gemeentelijke monumenten
in onze gemeente, vol informatie en
rijkelijk voorzien van foto’s en ander
illustratiemateriaal. In de bijbehorende
vitrines worden talloze voorwerpen getoond
die bij deze monumenten horen.
De expositie is nauw verbonden met
het boek Bezield Erfgoed, straten en
monumenten in Aalten, Dinxperlo,

Bredevoort en buurtschappen van Jos
Wessels dat verschijnt op Monumentendag,
14 september 2019. Dit boek gaat over
de elf dorpen en buurtschappen in de
gemeente Aalten, waarbij de 601 straten,
paden, steggen en gängeskes in onze
gemeente aan bod komen, alsmede de circa
550 rijksmonumenten,
gemeentelijke
monumenten en
karakteristieke
objecten.

Activiteiten rondom deze expositie:

Op donderdag 11 juli om 19 uur houdt Jos
Wessels een presentatie in het Nationaal
Onderduikmuseum.
Op zondag 18 augustus organiseert het
kulturhus ’t Grachthuys een monumentenwandeltocht langs de monumenten in
Bredevoort en omgeving. Starttijd: 9-11 uur.
Op donderdag 19 september om 19.30 uur
houdt Jos Wessels een presentatie in het
Blauwe Meer in Dinxperlo.

‘Achter elke bocht in de weg zit een verhaal en elk monument
of karakteristiek gebouw heeft een geschiedenis. Zo worden de
verborgen schatten in onze gemeente ontsloten!’

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

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.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag
26 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 17 juli 2019 voor 22.00 uur.
Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt als uiterste
inleverdatum maandag 15 juli 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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Jongerenw
erker
Heidi Ebbe
rs
tel. 06 48
6 23 833
jeugdwer
kaalten@
kerkvenst
er.nl

De jeugdraad zit niet stil!
We zijn op veel manieren samen kerk in
Aalten. Soms in de diensten, vergaderingen, bijbelstudiegroepen of zelfs met
de KruX in Schiller.
De jeugdraad is met het jongere deel van de kerk
bezig. Er is volop jeugdwerk in de PGA. Voor kinderwerk zijn er kinderdiensten, kindernevendienst,
basiscatechese enz. Voor tieners zijn er verschillende catechese-groepen, It’s4U2, de kerkkampen
en ga zo maar verder. Er gebeurt zoveel.
En wie doet dat allemaal?
Wie zijn de mensen er achter en wat zijn de plannen
voor de komende jaren?
Heidi heeft laatst met twee groepen jongeren om
tafel gezeten om te vragen welke activiteiten in
de kerk zij mooi vonden. Daar heeft ze een verslag
van geschreven met aanbevelingen waarmee we de
komende jaren aan de slag kunnen. Er zit heel wat
moois aan te komen!
De komende tijd zullen mensen die in de jeugdraad
zitten hier op Andersumme hun verhaal gaan doen.

Opgave welkomst- en overstapdienst
van de kindernevendienst
Op zondag 8 september organiseert de kinder
nevendienst samen met It’s4U2 en ds. Folkert de
Jong een feestelijke welkomst- en overstapdienst
in de Zuiderkerk.
Is uw kind tussen oktober 2018 en oktober 2019
vier jaar geworden? Dan willen we hem/haar bij
deze van harte uitnodigen voor deze feestelijke
welkomstdienst!
Of neem jij dit jaar afscheid van de basisschool en
wil je de overstap van de kindernevendienst naar de
It’s4U2 maken? Geef je dan op voor deze feeste
lijke overstapdienst.
Opgeven voor de welkomst- en overstapdienst kun
je doen door een mailtje te sturen naar:
jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl
Weet je niet zo goed wat de kindernevendienst of
de It’s4U2 is? Verderop staat wat meer informatie
en je mag natuurlijk ook altijd een mail sturen als je
nog meer wilt weten!

Jongerenreis naar Israël
en Palestina in 2020

Kindernevendienst
Met de kindernevendienst willen we de kinderen
zoveel mogelijk bij de kerkdienst betrekken. De kinderen gaan mee naar de kerk en op het moment dat
het daar ‘te moeilijk’ wordt, verlaten ze de dienst
om op hun eigen niveau uitleg te krijgen over het
Bijbel
gedeelte dat deze zondag op het rooster
staat.
Afhankelijk van het aantal kinderen worden ze
verdeeld over twee groepen op basis van hun leeftijd.
Er wordt tijdens de kindernevendienst een Bijbelverhaal verteld en daarna volgt een verwerking middels een gesprekje, spelletje, knutselwerkje enz.
Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in
de kerkdienst.

It’s4U2
It’s4U2 is de naam voor de tienerkerk van de
Protestantse Gemeente Aalten en is voor jongeren
van 12 tot ongeveer 16 jaar.
Eén keer in de maand komen we op zondagochtend
om 10.00 uur, in de jongerenruimte (Keldertje
van Elim) bij elkaar. In deze bijeenkomsten staat
centraal: ontmoeting, bezinning en gezelligheid.
Kernwoorden zijn: respect, openheid, elkaar op weg
helpen.
Uitgangspunten zijn: aansprekende thema’s, inspirerende werkvormen, eigen inbreng. Je kunt naar
It’s4U2 komen zoals je bent

Geen doorsnee vakantiebestemming, maar iedereen die er eenmaal
geweest is, wil nog eens terug:
Israël. In de zomer van 2020
organiseert de Protestantse Kerk
een jongerenreis naar Israël, met
een bezoek aan Palestina. Jongeren
uit je gemeente kunnen mee!
Samen met leeftijdsgenoten het beloofde land ontdekken, en een duik nemen in deze oriëntaalse wereld
waarin mensen van allerlei afkomst met elkaar
samen leven maar waar de verschillende werelden
ook voortdurend botsen. Een land ook met een
fantastische natuur en een kleurrijk straatbeeld:
van orthodoxe joden en Arabische handelaren in
Jeruzalem tot hipsters in Tel Aviv. Een reis met een
bezoek aan toeristische highlights naast ontmoetingen met joden en christen-Palestijnen, volgens de
manier waarop de Protestantse Kerk haar roeping
verstaat. UIteindelijk doel van de reis is onder meer
kennismaken met het land, de geschiedenis en het
jodendom, en het ervaren van het belang van dialoog
(tussen de verschillende bevolkingsgroepen).

Meer jongerennieuws:
Kinderdienst 7 juli  .  .  .  .  .  .  . p. 11

Praktische informatie
Datum: 19 tot 28 juli 2020
Doelgroep: jongeren van 18 jaar en ouder
Kosten: ca € 1.200,- p.p.
Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan. Op woensdagavond 25 september 2019 is
er een informatiebijeenkomst in Utrecht, voor
iedere jongere die geïnteresseerd is in deze reis.
Daarna pas volgt de definitieve aanmelding voor de
reis.

Ken je jongeren voor wie dit interessant is? Attendeer ze dan op deze reis. Jongeren kunnen meer
informatie krijgen bij Floor Barnhoorn (f.barnhoorn@
protestantsekerk.nl).
Bron: jop.nl/actueel/
jongerenreis-naar-israel-en-palestina-in-2020

