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Geslaagd, een pittige tijd zit erop
Tekst en foto: Arnold Arentsen

De vlag ging uit, de rugzak is werkloos geworden en de opluchting is groot. Heidi
Ebbers, de jongerenwerker van de PG Aalten is geslaagd voor het examen van
kerkelijk werker in de Protestantse Kerk van Nederland. Een resultaat om je pet/
hoed bij af te nemen en diep respect te tonen voor de arbeid en de studie die zij in
vier jaar heeft volbracht, naast haar baan (60%) van jongerenwerker en dat kan bij
lange na niet iedereen zeggen. Maar daarover later meer.
Op mijn vraag waarom ze voor deze nieuwe
opleiding heeft gekozen antwoordt zij: ‘Ik kwam
op een punt van: wil ik dit nog langer?’ Al 25
jaar had ze gewerkt als activiteitenbegeleidster,
waarvan 10 jaar met cliënten die de ziekte van
Korsakov hebben.
Ze was toe aan een nieuwe uitdaging en zo kwam
ze in gesprek met de teamleider. Deze bracht
haar op het idee om theologie te gaan studeren
en pastoraal werker te worden Op dat moment
was ze al jaren actief als vrijwilliger in het jongerenwerk van de kerk, maar ze had er nog nooit
aan gedacht om daar haar beroep van te maken.
Heidi ging op zoek naar een geschikte opleiding
en vond die bij Windesheim in Zwolle. ‘Ik heb
toen gekozen voor de opleiding Godsdienst/
Pastoraal werk. Volgend jaar gaat die opleiding
HBO Theologie heten, de inhoud van de opleiding
blijft hetzelfde. ‘Omdat ik zo enthousiast was
over het jongerenwerk, vroegen ze bij het intakegesprek nog wel of ik niet de opleiding ‘godsdienstleraar’ wilde volgen. Maar ik ben veel meer
een begeleider dan een leraar. Dus jongerenwerker past veel beter bij mij.’
Vier jaar geleden begon Heidi aan deze studie.
Een hbo-opleiding, dat was wel even een ding
voor haar. Aanvankelijk zag ze daar tegenop en
heeft ze zich serieus afgevraagd of ze dat wel
doen moest. Een megaklus, maar ze heeft geen
moment spijt gehad van haar keus. Eén dag in de
week naar school (Zwolle) op maandagmiddag
en -avond en de rest studeren, opdrachten die
je meekrijgt uitvoeren, onderzoeken doen, stage
lopen enz. Wat het laatste betreft had Heidi
geluk, in Aalten kon ze een stageplek krijgen
onder leiding van jongerenpredikant Marten Jan
Kooistra.
Ze had de stage ook praktisch gekozen omdat ze
daardoor na verloop van tijd op een aanstelling
hoopte voor het jongerenwerk in de PG Aalten.
Ds. Marten Jan Kooistra kreeg een beroep naar
de Protestantse Gemeente van Woudenberg. En
wie wil nou niet zo’n enthousiaste vrouw aan
het werk die al vanaf haar 17e jaar vrijwilligerswerk doet voor de kerk? Het lukte haar dus, na
het vertrek van ds. Marten Jan Kooistra, om de
begeerde aanstelling te krijgen. Inmiddels heeft
ze een vaste aanstelling binnen de PG Aalten als
jongerenwerker. De school was met deze situatie
niet erg blij, ze zagen haar liever ‘op vreemde
bodem’ stagelopen, maar Heidi zette door en het
werd goedgekeurd.

Pittig
De opleiding was best wel pittig volgens Heidi.
Veel deelnemers aan deze opleiding zijn in de
loop van de tijd afgehaakt en van degene die

Foto Arnold Arentsen
Ontwerp voorpagina: Ben Lammers

overbleven zijn maar enkelen geslaagd. Dankzij
haar enthousiasme, haar doorzettingsvermogen
en haar doelgerichtheid heeft Heidi het gehaald.
Op mijn vraag wat de titel van haar afstudeeronderwerp is antwoordde Heidi dat er dit jaar
voor het eerst twee eindopdrachten waren. Een
onderzoek en een (creatieve) presentatie met als
thema ‘Identiteit in Professionaliteit’ (wie ben
je in je werk). ‘Wat moet de lezer zich daarbij
voorstellen?’ vroeg ik. Toen moest Heidi diep
nadenken en kon dat niet goed verwoorden,
omdat ze meer een beelddenker is.
Gelukkig kan Heidi de woorden vinden en vertelt
ze het verhaal dat ze gemaakt had voor deze
opdracht.
Het komt in het kort hierop neer, dat ze een groot
labyrint heeft gemaakt als symbool van haar
levensweg en ‘de weg naar binnen’. Aan het
begin hiervan stond haar levensboom en vervolgens kwamen in het labyrint allerlei zaken aan
de orde die Heidi belangrijk vond in haar leven
en haar werk, bijvoorbeeld haar mensbeeld, haar
Godsbeeld, belangrijke waarden enz. Ik (A.A.) vind
het moeilijk in woorden te vatten, zoals Heidi
dat uitlegde. We waren het er over eens dat je
een dergelijk project moeilijk verwoorden kunt, je
moet het zien. Zie daarvoor het aparte kader bij
dit artikel.
Daarnaast heeft Heidi onderzoek gedaan naar
wat jongeren tussen 12 en 18 jaar belangrijk
vinden met betrekking tot het jongerenwerk van
de Protestantse Gemeente Aalten. De uitkomsten
van dit onderzoek zullen door Folkert en Heidi
gebruikt worden om het jongerenwerk verder
vorm te geven.

Wat kun je nu met dit diploma?
Ik ben nu officieel kerkelijk werker. Ik mag dus ook
voorgaan in bijzondere kerkdiensten, in Aalten
zijn dat de regenboogdiensten en dan met name
de kinderdiensten en diensten voor jongeren. Dat
ligt natuurlijk het dichtst bij mijn werk. Als ik voor
zou willen gaan in meer traditionele diensten dan
heb ik daar een ‘preekconsent’ voor nodig van de
PKN. Ik zou ook voor mogen gaan in huwelijksdiensten en uitvaartdiensten, maar ik mag niet de
sacramenten bedienen. Maar ik heb die ambities
niet, ik heb gekozen voor het jeugd- en jongeren
werk en daar voel ik me prima op mijn plek!

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Heidi’s hoofd zit vol met ideeën, het komt er nu
op aan om het goed te verwoorden en in de praktijk te brengen. ‘Ik wil in elk geval nog heel lang
jongerenwerker blijven. Ik vind het ook leuk om
met groepen te werken. Zo leid ik catechisatiegroepen en de It’s4U2 en daar kom je soms tot
verrassende gesprekken. Zo was er een jongen,
boerenzoon, die het allemaal niet zo geloofde wat

er vanuit het geloof verteld werd. Ik vroeg hem:
‘Maar de natuur dan, al die bomen, bloemen en
het gras, waar komt dat dan vandaan?’ Waarop
de jongen zei: ‘Het gres, dat löt mien vader toch
greujen?’ Dat zijn dan van die momenten om
op door te gaan, prachtige gesprekken vind ik
dat. Maar ook van onverwachte gebeurtenissen
kan ik enorm genieten. Zo werd ik op een avond
geappt door een stel meiden: ‘Kom je nog in
Elim?’ Ik dacht dat ik een afspraak vergeten was,
maar nee hoor, ze wilden gewoon even gezellig
bijkletsen (iets waar ik graag even tijd voor
vrijmaak).
‘Zo kan ik verschillende voorbeelden geven,
helaas komt het niet altijd even goed uit wat er
gevraagd wordt maar als het enigszins kan, laat ik
me in mijn enthousiasme voor de jeugd wel eens
(ver)leiden.’

Jeugdhonk
Er zijn plannen voor een nieuw jeugdhonk bij de
Zuiderkerk. Ik vroeg Heidi hoever het ermee staat.
‘Niets is nog concreet,’ antwoordde ze ‘maar
er zijn wel prachtige ideeën.’ Ze blijft in dezen
diplomatiek omdat ze niet het gras voor andermans voeten wil wegmaaien. Ze hoopt wel dat er
binnenkort vooruitgang geboekt wordt.
Een mooie plek voor de kindernevendienst, voor
Its 4U2, voor de catechisanten en voor de iets
oudere jeugd. Heidi heeft daar wel mooie ideeën
over, en met haar enthousiasme en inbreng zal
het zeker goed komen.
Tenslotte wil ze graag haar lijfspreuk kwijt en
die is: 
‘They don’t care how much you know,
until they know how much you care.’
Vrij vertaald: ‘Het maakt ze niet uit hoeveel je
weet, totdat ze weten hoeveel je om hen geeft.’

Heidi wordt
ouderling
Naast de vaste aanstelling en officiële bevestiging als kerkelijk werker voor het jongerenwerk zal Heidi Ebbers ook bevestigd worden
als ouderling met bijzondere opdracht. Dit
gebeurt om praktische redenen, zij wordt dan
namelijk onderdeel van de kerkenraad en kan
op die manier meebepalen wat er op haar
terrein van jongerenwerk wordt besproken en
besloten.
Deze bevestiging zal plaatsvinden op zondag
29 september in de kinderdienst in de Zuiderkerk. De bevestiging zal gedaan worden door
ds. Folkert de Jong.
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Presentatie
Labyrint
Heidi heeft nu het plan om na die dienst het
complete labyrint, waar in het artikel over
gesproken wordt, in één van de zaaltjes van
de Zuiderkerk tentoon te stellen en daarbij
uitleg te geven over wat haar bezighoudt en
hoe ze dat in de afstudeeropdracht verwerkt
heeft. Hoe dat praktisch op die dag ingevuld
zal worden wordt nog bekend gemaakt in het
KerkVenster van 27 september a.s.

Overdenking

Vakantie!
Door Heidi Ebbers
In het eerste jaar van mijn opleiding HBO
Theologie had ik het voorrecht om gastlessen
te mogen volgen van Pete Pronk, een geweldige verhalenverteller. We kregen de opdracht
om een tijdje stil te gaan zitten met onze
ogen dicht en af te wachten welk verhaal er
naar voren kwam. We hoefden hierbij niet na
te denken, want het verhaal zou ons uitkiezen.
Voor mij was dat het scheppingsverhaal. Dit
verhaal moesten we ons eigen maken om het
daarna aan onze klasgenootjes te kunnen
vertellen. Tijdens de voorbereiding werd ik erg
geraakt door met name het laatste stuk van
het scheppingsverhaal:
	Op de zevende dag had God zijn werk
voltooid, op die dag rustte hij van het
werk dat hij gedaan had.
God zegende de zevende dag
en verklaarde die heilig,
want op die dag rustte hij
van heel zijn scheppingswerk.
(Genesis 2:2 NBV)

... de ondergrond van
de presentatie is een
labyrint (als symbool
voor mijn levensweg
en de weg naar
binnen). Dit labyrint
heb ik (in het keldertje
van Elim, dat paste
net :-) ) getekend op
een groot blauw zeil
van 3 bij 4 meter.

... Aan het begin van het labyrint staat mijn
levensboom. De boom staat op de Achterhoekse
kaart en hangt vol met foto’s van mijn
voorouders, belangrijke gebeurtenissen enz.

Open de QR-code
om het lied te
beluisteren.

Als zelfs God rust van zijn werk, hoe belangrijk
is het dan voor ons mensen om te rusten?
En nu is het (bijna) vakantie: de ideale tijd
om uit te rusten en op adem te komen. Even
geen verplichtingen. Even niet te veel moeten.
Even lekker genieten. Lucht scheppen door alle
zorgen van je af te zetten. Nieuwe indrukken
opdoen, andere mensen ontmoeten, andere
culturen opsnuiven, genieten van de natuur,
op nieuwe ideeën gebracht worden, nieuwe
inspiratie op te doen. Heel verfrissend allemaal! FF lucht! Ruimte voor dingen die echt
belangrijk zijn. Rust om op adem te komen.
Even maar, want anders wordt het ook weer
saai. Als het goed is bruis je straks weer van de
energie. Dan zoek je weer nieuwe uitdagingen.
Straks ligt er weer een nieuw jaar voor je. Maar
nu eerst nog lekker vakantie, rust …
Even lekker relaxen …

Wens voor de vakantie
Dat de zon je mag verwarmen
zodat spieren zich ontspannen.
Dat de wind door je haar woelt
zodat de zorgen voor morgen verwaaien.
Dat ongekende verten zich aandienen
zodat de gedachten ruimte krijgen.
Dat nieuwe indrukken op je afkomen
zodat je het oude makkelijker loslaat.
Dat de frisse lucht je goed mag doen
zodat je weer op adem komt.
Dat je accu zich op mag laden
zodat je veerkracht weer toeneemt.
(Greet Brokerhof-van der Waa)
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Bas Brezet,
Kerkstraat 14,
7126 AM Bredevoort,
tel. 0543-45 10 12
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Maaike Prange,
Haermansweijde 29,
7121 WL Aalten,
tel. 0543-47 85 43
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl
Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11
Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

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

bredevoort
BREDEVOORT

Collectes en giften

ds. Ada Endeveld

Collectes

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

De opbrengst van de collectes voor de kerk
was in juni € 449, 84; de collecte tijdens de
dienst van 29 juni in het Ambthuis bracht
€ 30,75 op. Ook dit bedrag was bestemd voor
de kerk.

Giften
De opbrengst van de collectes voor de
diaconie Bredevoort van juni zijn:

Wij feliciteren
Op 13 augustus vieren mevr. J.D. Drenthel-Vreemann,
Haartseweg 12 en mevr. B.H.T. Geerdes- Grotenhuis,
Ambthuiswal 1-11 hun verjaardag. Mevr. Drenthel
wordt 88 jaar en mevr. Geerdes hoopt de leeftijd van
97 jaar te bereiken. Allebei van harte gelukgewenst en
een gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Overleden
Op 9 juli is mevrouw Truus (Geertruida Hendrika)
Essink-Duenk overleden in de leeftijd van 82 jaar. Wij
wensen allen die haar zullen missen, in het bijzonder
haan man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte

Samen op weg
Het beeld van DE WEG is een oerbeeld voor de
levensweg. Zo ook in de bijbel. De pelgrimage - bijvoorbeeld die naar Santiago de Compostela - verbeeldt dit.
Even buiten de pelgrimsweg, de Camino, ligt het
klooster van San Domingo de Silos. Op een hoek van
de kloostergang is een Romaanse sculptuur van de reizigers naar Emmaüs / Santiago. Christus is afgebeeld
als pelgrim met de Jakobsschelp op zijn reistas. Zoals
veel lezers intussen weten is voor mij het verhaal van
de vreemdeling die meeloopt met de avondgangers
naar Emmaüs (Lucas 24: 13 e.v.) de verbeelding van
het wandelen met ‘god’ of Christus.
Daar hoort ook een godsbeeld bij: De Metgezel.
Dat beeld inspireerde me tot een schilderij,
waarin Christus, anders dan in S. Domingo,
mij aankijkt. Het werd mijn icoon.
In onze tuin bouwde ik 25 jaar na onze tocht
een Caminokapel. Telkens als ik er langsloop
word ik herinnerd aan De Weg samen
met de Metgezel.
Wie is die derde, die steeds naast jou meegaat?
Wanneer ik tel, zijn alleen jij en ik hier samen
maar als ik uitkijk op de witte weg
dan is er steeds een ander die naast jou meegaat
vaag, gehuld in bruin gewaad, met kap.
Is het een man, een vrouw, ik weet het niet
Wie is dat toch daar naast jou, daar opzij?
T.S. Eliot, The Waste Land, r. 359 e.v. (1922)
Jan de Jongh
Bron: Red@ctieService

2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni
Totaal

€ 83,35
€ 96,05
€ 113,12
€ 79,45
€ 71,60
€ 443,57

Hartelijk dank hiervoor!
en troost toe. Het in memoriam verschijnt in
het volgende kerkblad.
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Kansarme kinderen in Malawi
Tekst en foto’s: Hermen Ligterink

In Kerkvenster van 10 maart 2017 stond een artikel waarin
werd beschreven hoe ik (Hermen Ligterink) via mijn werk bij
Vitens, terechtkwam bij een waterleidingbedrijf in Mzuzu in
het noorden van Malawi en hoe ik in aanraking kwam met
de kansarmen in de samenleving en daardoor geraakt werd.
Sinds 2014 ben ik 10 keer in Malawi geweest.
Agnes.
Maar onder deze laag
van de bevolking zit
nóg een laag: een laag
die niet eens bij hulpverleners terecht komt.
Weeskinderen, straatkinderen, éénoudergezinnen, gehandicapten, blinden, slechtzienden en albino’s.
Agnes met uniformen.

Moeder + kinderen steun GC.
Dit artikel geeft een overzicht en geeft aan wat
we hebben kunnen doen om kansarme kinderen
in Malawi een beter toekomstperspectief te geven.
Malawi is een land waarin veel mensen in arme
omstandigheden en kwetsbare situaties leven.
In de weekenden gaan we erop uit, ook naar de
‘binnenkant’ van de samenleving. Bijvoorbeeld:
SOS-kinderdorp. Prima instelling die weeskinderen
en verschopten opvangt en laat opgroeien in
veilige omstandigheden. Vaak letterlijk het verschil
tussen leven en dood voor deze kinderen.
Bezoek aan GC steunontvangers.

Trieste omstandigheden. Je ervaart het pas écht,
als je er letterlijk tussen staat.
Via, via, kwam ik in contact met Agnes Mughogho.
Zij leidt een kleine stichting: ‘God Cares’.
Met de stichting ‘God Cares’ werk ik samen, in je
eentje lukt het niet.
‘God Cares’ (GC) zorgt voor de kwetsbaren in de
Malawiaanse samenleving, zoals wees
kinderen,
gehandicapten, éénouder gezinnen, straat
kinderen, misbruikte meisjes en vrouwen. GC biedt
opvang, scholing, werk en micro-krediet.
Agnes en Hermen.

De aanpak is als volgt: GC geeft bestedingsdoelen
aan en maakt begrotingen. We bespreken de
begrotingen en maken een plan van aanpak. Ik
probeer de financiële middelen te vinden om de
doelen te verwezenlijken.
Twee keer per jaar kom ik in Malawi en zie met
eigen ogen wat er is gedaan. Rechtstreekse
hulp waarbij elke euro terecht komt bij de hulpbehoevenden.
Met donaties van de Diaconie van de PG Aalten,
maar ook met vele giften van allerlei belang
stellenden die graag een steentje bijdragen is de
afgelopen jaren al van alles gedaan om kansarme
kinderen te steunen.
Het doorbreken van de cirkel van armoede
is erg belangrijk. Onderwijs is daar
onlosmakelijk mee verbonden.
Zo hebben we inmiddels al honderden kinderen
kunnen voorzien van schooluniformen. Voor nog
geen € 10,00 per kind heb je een uniform (plaatselijk gefabriceerd), schriften en pennen!
Als ouders de uniformen niet kunnen betalen,
moeten de kinderen van school. Dat is funest voor
hun toekomst daarom is het verstrekken van uniformen van groot belang.

Tot zover deel 1. Wordt vervolgd
in KerkVenster van 16 augustus.
Schooluniformen.
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Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op maandag dinsdag - donderdag vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB Aalten
e-mail: scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Oosterkerk
tel. 0543-47 14 69
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail:
oosterkerk@kerkvenster.nl
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Kosters:
Dick Wikkerink,
tel. 06-244 217 43
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
of: dickwikkerink@
hotmail.com
Theo Luiten,
tel. 06-532 66 215
e-mail:
theo.luiten@planet.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

College van kerkmusici
Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
Mobiel 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl
College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38
Diaconie
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat,
tevens voor vervoer
Willy Stronks-Sikking,
tel. 0543-47 40 05
Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat
Kerkradio
Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50

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

KerkBeeld

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

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

De Zomer is begonnen!
Beste mensen,
De zomer is in volle gang, de schoolvakanties
zijn begonnen en ook wij zijn ons aan het voor
bereiden op een vakantie in Italië. Op het
moment van schrijven zijn wij druk bezig met
het inpakken van de koffers en binnenkort zullen
wij vertrekken naar het prachtige Toscane. Even
genieten van Zon, Zee, Elkaar en de prachtige
omgeving en de fantastische Italiaanse keuken.
We zijn dus al in vakantiestemming, en wellicht
staan bij u ook de koffers in de gang voor een
welverdiende vakantie, waar ook ter wereld.
Maar ook als u thuisblijft valt er genoeg te
genieten in onze prachtige Achterhoek.
Vanuit IJzerlo willen wij u allen een prachtige tijd
toewensen.

besproken, en zullen ook de verdere plannen
zowel inhoudelijk als financieel verder worden
uitgewerkt. Ook zullen er gesprekken worden
gehouden en plannen worden gemaakt voor de
aanpassingen die gerealiseerd moeten worden,
zowel bouwkundig, als financieel. Om dit allemaal om dit allemaal te realiseren zal men nog
geruime tijd nodig hebben. Zodra deze plannen
volledig zijn uitgewerkt zullen deze gegevens
en plannen weer worden gepresenteerd aan de
kleine en grote kerkenraad, en zult u ook via een
gemeenteavond op de hoogte worden gebracht.
Daarna zal de grote kerkenraad hierover het uiteindelijk besluit nemen.

bredevoort

Reacties op het artikel
‘De Zomer is Aanstaande’
Naar aanleiding van de toelichting in de vorige
editie van KerkVenster, hebben diverse mensen
mij in de afgelopen week gebeld en aangesproken. Dit waardeer ik zeer, soms had ik direct
antwoord op hun vragen, soms waren het vragen
waarop ik het antwoord nog niet weet en soms
was het gewoon een goed gesprek waarin wij
met elkaar van gedachten hebben gewisseld. Uit
de reacties blijkt dat er veel dingen duidelijker
worden, maar soms worden toch nog een aantal
zaken verkeerd gelezen of begrepen.
Meerdere malen is mij de vraag gesteld, of de
opmerking gemaakt: Wordt er in de vergadering
van de grote kerkenraad in september besloten
dat de Oude Helena Kerk wordt overgedragen aan
het SOGK?
Het antwoord hierop is helder: Nee. Indien de
grote kerkenraad instemt met het voorgenomen
besluit zullen er alleen verdere vervolgstappen
worden genomen.

Wat is ook alweer het voorgenomen besluit,
waarin de Grote Kerkenraad in september
een beslissing over zal nemen?
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.

Wat betekent dit nu in de praktijk:
Indien de Grote Kerkenraad instemt met het voorgenomen besluit zullen wij de volgende stappen
ondernemen. De kerkrentmeesters zullen verdere gesprekken aangaan met het SOGK om tot
een principeovereenkomst te komen. In deze
gesprekken zullen alle voorkomende zaken worden

Vragen vanuit de gemeente:
Als de Oude Helenakerk wordt overgedragen
aan de SOGK moet er dan een flinke bruidsschat worden betaald?
Moet er voor elk evenement waarvoor de
kerk daarna gebruikt gaat worden, en dat
zijn niet alleen kerkdiensten ook betaald
moet worden? Wat in het geval van de suppoosten-openstelling met drie dagdelen in
de week …
Nee, wij als PGA hoeven geen bruidsschat of een
bedrag in geld over te dragen aan het SOGK bij
overdracht. Een bruidsschat is van toepassing bij
onderhoudsachterstand.
Bij de Oude Helenakerk is dit niet het geval.
Indien er een evenement zal worden georganiseerd zal de organisatie een huursom moeten
betalen voor het gebruik van het gebouw.
Het openstellen van het gebouw is geen direct
evenement, dus hiervoor zal dan ook naar
onze mening geen huursom hoeven te worden
berekend.

In het besluit van 2016 is vastgesteld:
‘Onderzoek de mogelijkheden voor het overdragen van de Oude Helenakerk en Elim in
één of andere beheersvorm zodat medegebruik door de PGA in de toekomst gewaarborgd blijft. U spreekt echter voortdurend
over ‘eigendomsoverdracht’.
Het gaat om het overdragen van de kerk. Wanneer
wij de kerk overdragen aan het SOGK hebben wij
niet langer de verantwoordelijkheid voor de lasten
en risico’s die horen bij een monumentaal pand.
Wel is medegebruik door de PGA gewaarborgd.
Elim kan niet in eigendom worden overgedragen
aan de SOGK. Dit is immers geen monumentaal
pand, een voorwaarde voor het SOGK. Wij houden
dit gebouw dan ook in eigendom en blijven hier
gebruik van maken.

Canada-reis
In uw motivatie om de Helenakerk over
te dragen aan SOGK geeft u steeds aan
dat de Oude Helenakerk te duur zou zijn
qua onderhoud.
Dit is niet de correcte weergave van wat wij
hebben besproken. 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 generatie niet belasten met deze
risico’s, de kerkleden en vrijwilligers die over

10-50 jaar nog beschikbaar zijn moeten zo min
mogelijk worden belast met bestuurlijke taken
op dit terrein.

Het kerkbestuur spreekt over ontzorgen
voor de toekomst. Daarom wilt u
de Oosterkerk verkopen en de Oude
Helenakerk overdoen aan SOGK. Betreft dit
ontzorgen dan niet de Zuiderkerk (die heel
veel onderhoud vraagt) en de pastorieën?
Op dit moment zijn wij bezig met de uitvoering
van het genomen besluit van april 2016 wat
volgde op het rapport Werkgroep Gebouwen.
Hierin is niet gesproken over de pastorieën en
deze gebouwen zijn ook geen onderdeel van
het voorgenomen besluit.
Wat betreft de vraag over de Zuiderkerk, hier
wordt alleen het normale onderhoud aan
gepleegd wat ook al in de begroting was gereserveerd. De stelling ‘heel veel onderhoud’ is
natuurlijk een persoonlijke inschatting van de
vragensteller. De Zuiderkerk heeft in verhouding niet meer onderhoud nodig dan de andere
gebouwen.

Over de kosten van de Zuiderkerk mag volgens u niet worden gesproken. Het proces
rondom de kerkgebouwen bestrijkt de hele
gemeente! Ook een financiële vergelijking
moet daarom meegenomen worden in het
totale gebouwen beleid. Welke aantoonbare kosten kunnen volgens u bespaard
worden? Om tot een goede afweging te
komen welk gebouw moet worden afgestoten is het strikt noodzakelijk een exacte
financiële analyse van beide gebouwen te
kennen.
Deze vraag is op dit moment minder relevant,
omdat wij niet spreken over het afstoten van
de Zuiderkerk of de Oude Helena kerk. Vanzelfsprekend zullen er financiële analyses worden
gemaakt en zal er worden gekeken op welke
kosten er kan worden bespaard. Daarnaast
willen wij wel vermelden, dat in het rapport
Werkgroep Gebouwen en bij de besluitvorming
2016 het kostenaspect wel degelijk is mee
genomen. Er heeft een uitgebreide vergelijking
plaatsgevonden in dat rapport.

Is het een idee om een ‘onafhankelijke
derde’ nog eens de varianten SOGK en
OHK te laten vergelijken? Deze commissie
kan dan een advies geven.
Op het ‘kruispunt’ van ingrijpende beslissingen lijkt het mij in deze verstandig, om
de kennis en kunde in te roepen van een
onafhankelijke financiële derde partij.
Deze vraag is in meerdere varianten gesteld.
Om de verschillende varianten eventueel door
een derde partij te laten beoordelen, zullen deze
verder moeten worden uitgewerkt dan de infor-

matie die nu beschikbaar is. Pas dan kunnen wij
dit laten beoordelen door een onafhankelijke
derde partij.
Op voorhand sluiten wij dit zeker niet uit en
nemen wij deze aanbeveling ter harte.
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Een lang gekoesterde wens ging
voor mij in vervulling toen ik een
Canadareis heb gemaakt met
onze dochter Astrid.

Heeft de Kerkenraad wel goed geluisterd
op de gemeenteavond van 28 mei 2019?
Waar blijft het broodnodige vertrouwen
op consensus zoals afgesproken in 2006 bij
het samengaan van Gereformeerde kerk en
Hervormde Gemeente?
Wij hebben zeker naar uw opmerkingen geluisterd, en deze waren zowel positief als negatief.
U zult ook begrijpen dat wij ook streven naar
consensus, (gezamenlijke instemming) maar
wij begrijpen ook, dat wij niet elk gemeentelid kunnen overtuigen van al onze besluiten.
Wij zullen ons tot het uiterste inzetten om
consensus te bereiken.

Heeft de kerkenraad onderzocht welke
alternatieven er zijn voor de verkoop
van de Zuiderkerk en welke financiële
opbrengsten gerealiseerd zouden kunnen
worden?
Nee, dit was ook niet de opdracht vanuit het
besluit van 2016. Vandaar dat hier ook geen
onderzoek naar is gedaan.

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 0543-466123 / 06-13017794
(ma.-vrij. 18.00-22.00 uur).
Vanaf 19 juli t/m 12 augustus zijn wij met
vakantie. Nogmaals een fijne tijd toegewenst,
geniet van uw vakantie, en blijf omzien naar
elkaar.
Hartelijke groet,
Gerard Helmink, voorzitter PG Aalten

Overzicht collectes
Per 30-06-2019
30-06 K
 IA Project Hulp
Ver Weg Dichterbij
Kerk

€ 669,60
€ 543,91

Openluchtdienst 31 mei
Door een fout in het vorige nummer van Kerk
Venster stonden er twee verschillende bedragen
in. De juiste opbrengst voor de KNGF-geleidehonden moet zijn:
€ 590,40

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!
Collectemuntenverkoop
Op vrijdag 2 augustus a.s. is er weer collectemunten-verkoop in de Zuiderkerk van 17.00 uur
tot 18.30 uur. Natuurlijk kunt u ook bestellen
via onze webshop in KerkVenster. Ook liggen er
bij de uitgang van de kerken bestelformulieren.
Munten worden gratis bij u thuisbezorgd!

De “Christ Reformed Church” Iron Springs,
Alberta, Canada. Foto: Internet
We maakten een toertocht door de Rocky Mountains
in Alberta van 15 dagen, om de laatste drie dagen
door te brengen bij familie in Picture Butte, Iron
Springs en Lethbridge. We hebben genoten van de
prachtige natuur en watervallen in de Rockies en toen
brak de zondag aan dat we ter kerke zouden gaan
in Iron Springs, de woonplaats van onze neef Ben
Stronks.
Hij was het die ons welkom wou heten, maar wij
waren er vroeger dan hij. We hadden namelijk al twee
uur gereden om van de plaats Waterton in het zuiden
van Alberta naar Iron Springs te komen. De eerste die
we tegen kwamen was de koster. In mijn beste Engels
probeerde ik hem te vertellen wie we waren en wat we
kwamen doen, maar hij had al door dat hij met Nederlanders te maken had. Hij vertelde dat hij geboren was
in Nijverdal en al jaren in Canada woonde. Wij zouden
deze zondag veel neven en nichten zien, van heinde
en verre kwamen ze naar deze kerk.
Deze familie is in 1953 geëmigreerd naar Canada,
vader en moeder Stronks / Ormel met 10 kinderen, nu
anno 2019 wonen er 11 kinderen met hun nazaten.
Al deze kinderen leven nog, de oudste is 86 jaar, de
jongste is 60 jaar en die hebben weer gezorgd voor
bijna 250 nazaten.
Om terug te komen op de kerkdienst: het viel me op
dat er veel jongelui in de kerk zaten, in de leeftijd 20
tot 30 jaar. De meeste kerkgangers blijken Nederlandse roots te hebben en bleken na de kerkdienst
behoefte te hebben een praatje te maken. Ook de
dominee blijkt van Nederlandse afkomst, hij heette
namelijk Vink, hoe Nederlands wilde je het hebben.
De dienst was uiteraard in het Engels en de te zingen
liederen werden begeleid op een vleugel.
Het waren prachtige liederen die men zong, soms zelfs
tweestemmig.
De dominee preekte uit de losse pols, met de Bijbel
in de hand wandelde hij over het podium en preekte
door zo nu en dan een tekst aan te halen uit zijn Bijbel
en met voorbeelden uit zijn persoonlijke leven. Zelf
beheers ik de Engelse taal niet, maar ik begreep wel
waar het over ging, namelijk dat Petrus die de hele
nacht gevist had en niks gevangen had, zijn netten in
opdracht van Jezus aan de andere kant van de boot
moest uitwerpen. Gevolg: bijna scheurende netten.
Wij vonden het een mooie dienst ondanks dat ik wel
wat gemist had, ook mijn dochter, die het Engels wel
machtig is, zei dat het een mooie en fijne dienst was!
De volgende dag (maandag 24 juni) waren we uitgenodigd bij een paar van de nichten, om de dagen die
restten met ons samen door te brengen. Op 27 juni
zijn we weer in het vliegtuig gestapt om geheel voldaan onze geliefden in Nederland weer te ontmoeten.
Arie en Astrid Stronks,
Haartsestraat 43 II, 7121 CW Aalten
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Juli 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

26
27
28
29
30
31

1 Samuel 3:15-4:1a
Psalm 108
Lucas 11:1-13
Lucas 11:14-28
Lucas 11:29-36
Lucas 11:37-44

Augustus 2019
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1
2
3
4

Lucas 11:45-54
Lucas 12:1-12
1 Samuel 4:1b-11
1 Samuel 4:12-22

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

5
6
7
8

1 Samuel 5:1-12
1 Samuel 6:1-12
1 Samuel 6:13-7:1
1 Samuel 7:2-17

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9
10
11

Lucas 12:13-21
Lucas 12:22-34
1 Samuel 8:1-9

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

12
13
14
15
16

1 Samuel 8:10-22
1 Samuel 9:1-14
1 Samuel 9:15-10:1
1 Samuel 10:2-16
1 Samuel 10:17-27

Ambthuis, Bredevoort

Ambthuis Bredevoort
Zaterdag 27 juli 2019
17.00 uur d
 s. A.G. Endeveld
Heilig Avondmaal

Beth San
Zaterdag 27 juli 2019
19.00 uur dhr. de Graaf
Zaterdag 3 augustus 2019
19.00 uur mevr. Rots

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.

Zondag 4 augustus 2019

Zaterdag 27 juli 2019
19.00 uur dhr. Lievers

Zondag 11 augustus 2019

Bloemengroet

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

		In de luwte
van de morgen
dak vol regenwater
		
overpeinzingen
woorden komen
gedachten gaan

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)

09.30 uur 	ds. A.G. Endeveld,
Heilig Avondmaal
koffiedrinken na de kerkdienst
collecte:		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
Kinderoppas/ kindernevendienst:
		
Niels ter Haar

Stegemanhof

Zaterdag 10 augustus 2019
19.00 uur mevr. Jentink

Zaterdag 10 augustus 2019
19.00 uur ds. Zeldenrijk

Kinderen

Zondag 28 juli 2019

09.30 uur	Ds. G. ter Maat, Aalten,
koffiedrinken na de kerkdienst
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
Kinderoppas/ kindernevendienst:
		Lenny Woerts

Zaterdag 3 augustus 2019
19.00 uur ds. Everts - broodmaaltijd

Doopdiensten

St. Joriskerk op de Markt

een verrassing
in petto
kleine momenten
groots gebaar

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- mevr. Wassink-Eenink, Geurdenstraat 65
- Groepswonen Beth San, Ludgerstraat 27

hoop doet leven,
kronkelend pad
kleuren spreken
realiteit
 			
Riek Aalbers-Hiddink

Oordelen
		Ken je mij
zoals ik jou
oren horen
flarden van een gesprek
en vellen hun oordeel
ga je mij
uit de weg
omdat ik anders hoor
voel jij
wat ik voel
			 Riek Aalbers-Hiddink
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 28 juli 2019

Zondag 28 juli 2019

Zondag 28 juli 2019

Zondag 4 augustus 2019

Zondag 4 augustus 2019

09.30 uur:
ds. W.H. Everts
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Dienst in de Oosterkerk

Zondag 11 augustus 2019

Zondag 11 augustus 2019

Zondag 11 augustus 2019

Dienst in de Oude Helenakerk

09.30 uur:
ds. W.H. Everts
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Dienst in de Oosterkerk

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 		
KIA Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oude Helenakerk

Bij de diensten Aalten

U2 LAvation in Zuiderkerk
We hadden jullie beloofd om in dit nummer van
KerkVenster de bijzonderheden door te geven
van een optreden in een kerkdienst van de
Amerikaanse Tributeband van U2, LAvation uit
Los Angeles.
Ze komen zondag 25 augustus naar Aalten en zullen
een groot deel van de dienst begeleiden die ‘s avonds
om 19.00 uur begint in de Zuiderkerk. De kerkzaal gaat
dan om 18.15 open.
De dienst wordt geleid door ds. Folkert de Jong en
samen met de LeF-dienstgroep hebben zij het thema
‘Grace’ gekozen.
Het wordt vast weer een grote happening met prachtige nummers van U2, die deze band zo ontzettend
goed kan brengen. Ze noemen zich niet voor niets de
beste tributeband van U2 ter wereld. Een must dus
voor iedereen die van deze prachtige muziek houdt en
oren heeft voor de woorden die als verbindende teksten
gesproken zullen worden.
De toegang is uiteraard, zoals een kerkdienst betaamt,
vrij entree maaaar … we houden wel een collecte bij
de uitgang om dit alles te kunnen betalen. Dan kan
iedereen zelf bepalen wat hij of zij ervoor over heeft of
kan missen.
de LeF-dienstcommissie

Dienst in de Oude Helenakerk

Zondag 4 augustus 2019

Dienst in de Oude Helenakerk
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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

27 juli	dhr. W.A. Hoitink
Ringweg 74, 7121 MR
27 juli	mevr. D.J. Timmers-Heideman
Boomkampstraat 4, 7121 ER
28 juli	mevr. H.J. Büttner-Jansen
Koeweide 74, 7121 EK
28 juli	mevr. G.J. Stronks-Grevink
Geurdenstraat 16, 7122 CG
28 juli	mevr. G.J.A. Hakstege-Lammers
Bredevoortsestraatweg 111/E, 7121 BG
28 juli	dhr. G.W. Kappert
Manschotplein 46, 7121 BM
30 juli	dhr. D.W. Luiten
Bonifaciusstraat 13, 7121 DS
31 juli	mevr. J.G. Ormel-Meinen
Beunkdijk 2, 7122 NZ
31 juli	dhr. J.H. Klijn Hesselink
Beeklaan 2, 7122 BH
1 aug 	dhr. H. Dijkslag
Ambthuiswal 1/12, 7126 BC Bredevoort
2 aug	dhr. J.H. Klein Wolterink, Morgenzonweg 29/01, 7101 BH Winterswijk
2 aug	mevr. W. Heinen-Heideman
De Hare 26, 7121 XH
2 aug	mevr. M. Masselink-ter Haar
Driessenshof 4, 7121 XT
2 aug	dhr. A.J. Houwers
Elshoekweg 18, 7122 NG
3 aug	mevr. A. Gros-Kuiper
Geurdenstraat 24, 7122 CG
4 aug	dhr. H. Nijman
Koeweide 96, 7121 EK
5 aug	dhr. W. Nijenhuis
Hogestraat 96, 7122 BZ
6 aug	dhr. J.W. Harbers
De Hoven 23, 7122 BJ
6 aug	mevr. G.A. Prinsen-Lensink
Huiskermatedijk 7/A, 7121 KL
6 aug	dhr. A.J. Somsen
Wolterinkweg 7, 7122 MD
7 aug	dhr. M. van Driel
Hoge Veld 85, 7122 ZN
7 aug	mevr. D.A. Hoftijzer-Colenbrander
Richterinkstraat 1, 7122 ZA
8 aug	dhr. H.J. Klijn Hesselink
Varsseveldsestraatweg 16/A, 7122 CC
8 aug	Mevr. J. Duchateau
Stationsstraat 30, 7122 AT
8 aug	Dhr. J.G. Wechgelaer
Geurdenstraat 12, 7122 CG
10 aug	mevr. J.E. Wijnveen-Lammers
Geurdenstraat 41, 7122 CG
11 aug	dhr. W.J.H. Hüning
Keizersweg 111, 7121 GP
13 aug	mevr. J.B. Kuenen - Schreurs
Prinsenstraat 31/D, 7121 AE
16 aug	mevr. H.J. Somsen-Klanderman
Geurdenstraat 85, 7122 CG
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

ds. Wilma
Onderwaater

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

Overleden

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

Overleden
Op maandag 8 juli is Dinie Klein Wolterink (Dina
Johanna) onverwacht overleden. Dinie woonde
aan de Polstraat 4G en is 78 jaar geworden.
Vrijdag 12 juli hebben we afscheid van Dinie
genomen in een dienst in de Oosterkerk en
aansluitend was de begrafenis op de Oude
Begraafplaats.
Voor haar huisgenoten en het personeel van de
Polstraat is het heel verdrietig dat zij binnen zo’n
korte tijd weer iemand uit hun midden moeten
missen. We wensen hen en Dinies familie heel
veel sterkte toe en de nabijheid van onze hemelse
Vader.

Huwelijksjubileum
Op 22 juli was het een bijzondere dag voor dhr.
en mevr. Kalf-Takke, Kerkstraat 3. Op die dag
waren zij 45 jaar getrouwd. Wij willen u van harte
feliciteren met uw huwelijksjubileum en wensen u
voor de toekomst Gods zegen.

Zieken
Dhr. Eppink, Manschotplein 21, is na een val tijdelijk opgenomen in Antoniushove te Lichtenvoorde
(kamer 128). We wensen u sterkte en veel beterschap toe en hopen dat u weer snel naar huis zult
kunnen terugkeren. Meerdere gemeenteleden
hebben een tijdje in het ziekenhuis doorgebracht.
We wensen u veel kracht en geduld toe.

Bezoekmedewerkers
Dhr. Gerrit Heersink, Molenweg 19a te Heelweg
is gestopt als bezoekmedewerker in sectie 3C.
Gerrit, bedankt voor het bezoekwerk dat je in
de afgelopen periode in jouw sectie hebt verricht. Mevr. Anja Houwer-Jentink, Bredevoortsestraatweg 98, is bereid om het bezoekwerk van
Gerrit over te nemen. Zij zal ook gewoon bezoekmedewerkster blijven in sectie 9A. Anja, fijn dat je
dit stuk kerkenwerk wilt overnemen. We wensen
je een goede tijd in je nieuwe sectie.

Zomervakantie
Vanaf zaterdag 3 augustus t/m zondag 25
augus-tus heb ik zomervakantie. In dringende
situaties kunt u de eerste week contact opnemen
met ds. Everts en in de laatste twee weken met
ds. Zeldenrijk of ds. de Jong.
Met een vriendelijke groet,
Wilma Onderwaater

Op 16 juli is – na een afnemende gezondheid –
overleden Hendrik ‘Henk’ Eppink, Tubantenstraat
48. Nanny, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
en allen die hem zullen missen wensen we toe dat
God hen zal troosten met zijn oneindige liefde.
Een in memoriam van zijn leven verschijnt in het
volgende KerkVenster.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Zieken
Riek Bussink-Heideman, Stationsstraat 1, verblijft tijdelijk in de ‘Vredensehof’ in Winterswijk.
Willem Wildenbeest, Beunkdijk 9 is verhuisd van
‘Antonia’ in Terborg naar ‘De Bettekamp’ in
Varsseveld.

Geboren
Op 5 juli is geboren Anna (Dine Bea Hennie),
dochter van Harmen en Marloes Luiten en zusje
van Luuk, Halteweg 12c. Van harte gefeliciteerd!
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Netty Hengeveld

ds. Wytze Andela
ds. Marieke
Andela-Hofstede

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

Jongerenpredikant
ds. Folkert de Jong

Lijsterbeslaan 15
tel. 0543-478797

Geluk is als een vlinder:
hoe meer je er op jaagt,
hoe eerder hij zich van jou verwijdert.
Maar als je rustig gaat zitten
en je aandacht
aan andere dingen besteedt,
komt hij vanzelf op
je schouder zitten.
Antoine de Saint-Exupéry
De zomer kan een periode zijn van ontspanning
en geluk, al is het niet gezegd dat die gevoelens
automatisch komen als je even niets meer hoeft.
We zitten soms zo vast in patronen die ons leven
voor een groot deel bepalen, dat er iets anders
nodig is: een nieuwe focus. Waar liggen mijn
bronnen van kracht, van inspiratie, van leven?
Wat doet er werkelijk toe in mijn leven? Psalm
37,4 zegt: ‘Zoek je geluk bij de HEER, hij zal
geven wat je hart verlangt.’ Dat laatste wens ik
u allen toe. Ook als de zomerperiode voor u een
hele moeilijke tijd is, waarin gevoelens van gemis
sterker dan ooit komen bovendrijven.

Overleden
Op 13 juli overleed op 87-jarige leeftijd, Kees
Ruitenbeek, Batavenstraat 37. We wensen Adri,
Jan, de familie en iedereen die van hem heeft
gehouden de troost van de Eeuwige toe.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

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

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

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

andelhof1@gmail.com
andelhof2@gmail.com

Gast in de kerk

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

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

Zieken
In de afgelopen tijd is Joop Bussink voor behandeling opgenomen in het SKB. Wij wensen hem heel
veel sterkte toe bij de behandeling en van harte
beterschap! Wij weten ons ook verbonden met de
zieken die thuis verblijven. Wij wensen hen en ook
hun naasten die in liefde om hen heen staan heel
veel sterkte toe en Gods nabijheid.

Overleden
Op 28 juni is overleden: Kees Buurke, het Verzet
57, in de leeftijd van 61 jaar. Wij wensen zijn
familie en vrienden heel veel sterkte toe nu hun
lieve broer, zwager, oom en vriend van hen is
heengegaan.
Op 8 juli is overleden Gerrit Lammers, Kriegerdreef 12, in de leeftijd van 72 jaar. Wij wensen
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte toe nu zij hun lieve man, vader en opa
moeten missen.

Vakantie
Wij zijn met vakantie van 10 augustus tot 31
augustus. Indien nodig kunt u in de eerste week
van mijn vakantie contact opnemen met ds. de
Jong. In de twee andere weken kunt u contact
opnemen met ds. Wilma Onderwaater. Zij weten
welke predikant beschikbaar is. In de vakantietijd nemen wij als Aaltense predikanten ook waar
in Dinxperlo en omgekeerd. Dus in bijzondere
gevallen kan ook een beroep gedaan worden op
ds. Bochanen.
Ik wens u allen een goede en gezegende vakantie
tijd toe!
Met vriendelijke groeten,

Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

Wim Everts

Het is weer vakantietijd en dus gaat KerkVenster
weer op zoek naar gasten in onze Oude Helena
kerk tijdens de bezichtigingsuren. Dit keer kom
ik vrij laat bij de kerk aan omdat een andere
bijeenkomst nogal uitliep. Als ik vraag aan de
suppoosten of er nog gasten in de kerk aanwezig
zijn om te interviewen, geven ze een gouden tip
om twee mensen aan te spreken die net de kerk
willen verlaten.
Het zijn broer en zus Kraaienbrink uit ‘s Heerenberg. Op mijn vraag of ze soms roots in Aalten
hebben, blijkt dat niet het geval, voor zover ze dat
weten. Hun opa kwam uit Steenderen. Ze zijn een
middag in Aalten, waar ze wel eerder zijn geweest
maar nog nooit in deze kerk.
Ze komen oorspronkelijk uit Rotterdam omdat
hun vader als treinmachinist werkte en werd
overgeplaatst naar Rotterdam. Ze zijn geen lid
meer van de kerk, hoewel de zus wel gedoopt is.
De predikant wilde echter de jongens niet dopen
omdat de vader, met name in de zomerdag, op
zondag moest werken als machinist. Die weigering viel bij de fam. Kraaienbrink helemaal verkeerd omdat de vader niet anders kon, want er
moest brood op de plank komen.
De kerk in Aalten vinden ze prachtig, met name
de muurschilderingen en de inrichting met z’n
mooie ronde banken. Dit hadden ze nog niet
eerder zo mooi gezien. Opvallend vonden ze ook
het prachtige orgel en dan hebben ze het nog
niet eens horen spelen. Toen ik hen vroeg een
foto voor dit artikeltje te plaatsen, wilden ze dan
ook dolgraag met het orgel op de achtergrond op
de foto. Aldus geschiedde.
Arnold Arentsen
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In memoriam
Kornelis Gerard
Buurke

Dina Johanna
Klein Wolterink

~ Kees ~

~Dinie~

geboren
22 juli 1957
overleden
28 juni 2019

geboren
10 september 1940
overleden
8 juli 2019

Na een kortstondig ziekbed is toch nog plotseling
overleden onze oudste broer Kees. Hij is 61 jaar
geworden. Op vrijdag 5 juli was er een mooie
herdenkingsdienst.
Kees heeft geen gemakkelijk leven achter de rug.
Zijn chronische ziekte, waardoor hij niet altijd
stabiel was, heeft diepe sporen achtergelaten.

Kees heeft momenten gehad waarop hij de
werkelijkheid zoals wij die ervaren op een andere
manier waarnam. Heel soms zal dat prettig zijn
geweest maar vaak zorgde dit voor onrust, angst
of het zich niet begrepen voelen.
De laatste jaren ging het veel beter met Kees. Hij
knapte zienderogen op, nam weer initiatief, ging
op bezoek en stuurde kadootjes naar neefjes en
nichtjes en genoot van alle contacten. GGnet en
het FACT-team hadden hierin naar ons idee een
groot aandeel. Wij zijn hen dankbaar voor hun
aandacht en goede zorgen.
Kees heeft altijd een aantal onbaatzuchtige
mensen om zich heen gehad die hem veel steun
hebben gegeven. Het heeft ons altijd gerust
gesteld dat ze er voor hem waren. Kees was er
overigens ook altijd voor een ander, als dat mogelijk was.
Veel mensen zullen Kees kennen van de kinderboerderij. Vanaf eind jaren ‘80 tot aan zijn overlijden werkte hij daar als vrijwilliger. Vooral de
laatste jaren kon hij vol passie vertellen over zijn
werk daar en de jongeren die hij daar begeleidde.
Dat vond hij fantastisch en hij was zo trots op die
kinderen, zo blij dat ze het goed deden. En eigenlijk was hij ook best trots op zichzelf.
Plotseling moesten we afscheid van je nemen.
We zullen je missen Kees.
De familie

Op maandag 8 juli is Dinie Klein Wolterink overleden. Sinds december 2016 woonde Dinie
aan de Polstraat. Ze voelde zich helemaal thuis
temidden van haar huisgenoten en de mede
werkers en kreeg een goede en liefdevolle zorg en
begeleiding.
Dinie is geboren aan de Kriegerdijk. Ze was de
jongste van het gezin Klein Wolterink en groeide
op samen met haar vijf broers en twee zussen.
Dinie bezocht de MLK-school in Aalten en na haar
schoolperiode ging ze naar de sociale werkplaats.
Ze werkte op de sorteerafdeling en deed haar
werk nauwgezet. Toen er veranderingen in het
werk kwamen vond ze dat lastig en na een tijdje
stopte ze dan ook. Een tijdlang heeft ze de dagopvang op de Hoven bezocht.
In 1983 verhuisde Dinie naar ’s Heeren Loo
in Ermelo en daar heeft ze bijna veertien jaar
gewoond. Ze had het hier erg naar haar zin.
Trouw kwam haar familie haar hier bezoeken,
maar toen de familie ouder werd, was het prettig
wanneer Dinie wat dichter in de buurt zou wonen.
Toen de gelegenheid kwam om op de Slaaborg te
komen wonen, verhuisde Dinie weer naar Aalten.
Ze vond het fijn dat velen om haar heen weer
gewoon dialect spraken, want dit klonk voor Dinie
heel vertrouwd.
Dinie hield van het luisteren naar liedjes en zong
zelf ook graag. Als ze zong deed ze dat uit volle
borst. Ze hield van gezelligheid en genoot met
anderen om haar heen. Haar nicht Elly nam haar
regelmatig zmee naar het zwembad. Daar genoot
ze van, ze vond het heerlijk in het water.
Regelmatig ging ze op familiebezoek en ze vond
het leuk om uitstapjes te maken.
Ze had ook lieve vrijwilligers die met haar gingen
wandelen, haar meenamen naar de kerk of
samen kleding met haar gingen kopen.
De laatste tijd was haar gezondheid kwetsbaar
geworden, maar toch is ze nog onverwacht overleden. Dinie is 78 jaar geworden.
Als jong meisje ging Dinie graag naar de zondagsschool en daar heeft ze veel liedjes geleerd.
Tijdens de afscheidsdienst in de Oosterkerk
hebben we dan ook samen oude bekende liederen gezongen.
En we hebben geluisterd naar woorden uit Jesaja
waar staat: ‘Zie, Ik heb je in mijn handpalm
gegrift’. In dat vertrouwen hebben we afscheid
genomen van Dinie. Haar leven is voorgoed
geborgen in de hand van haar Heer.

Veilig in Uw armen

ds. Wilma Onderwaater

Als U mij in Uw armen neemt
en wandelt over golven,
hoef ik niet bevreesd te zijn
‘k word niet door hen bedolven.
En als U door woestijnen loopt,
zal mij de zon niet steken,
U leidt mij in Uw armen
naar frisse waterbeken.
U draagt mij over bergen
met afgronden zó steil,
‘k voel mij volkomen veilig
bij U, mijn God van heil!
En als de wolven komen
verkleed in schapenvacht,
houdt U als goede Herder
over mij de wacht!

Els Hengstman-van Olst

bron: www.gedichtensite.nl

13

Geleuf ’t noo maor!

Anloop
In de jaoren zesteg en zeuventeg van de veurege
eeuw was ‘t ‘n kommen en ‘n gaon van allerhande
leu op de boer in ‘t algemeen en op ‘t Bokkel in ‘t
biezunder. En net noo ik mien veur-enommen heb
daor ‘s ‘n verhaal ovver te schrieven, dat ‘t met
d’n gang naor de boer völle minder is eworden,
kump vergangen waeke alle dage Thomas, onzen
veearts op visite. Op visite, zo neumt ze dat
teggenwoordeg en dan komt ze echt neet op de
koffie umme ‘n präötjen te hollen ovver koetjes
en kalfjes. Nae, was dat maor waor. Leandra 77,
onze verwende en meest geliefde knuffelkoo was
slim zeek. Zee hef ne zwaore longontstaeking opelopene en ondanks de inzet van de veearts en
de völle penicillinekuren is ze d’r neet meer deurekommne en dan kö-j as boer maor één ding doon,
dat is Rendac (de kadaverophaaldienst) bellen. Noo
wet ik wal, ok noo geldt de altied wieze weurde van
onze moder; ‘better naregheid in ’t achterhuus dan
in ’t veurhuus’, maor toch, i-j hebt ‘r ne band met
en i-j wordt ‘r verdreteg van.
Maor good, ik wol ‘t noo ovver vrogger hebben,
ovver de tieden ton den hoonderkraemer nog langs
kwam en Jan Hakstege met de hofzäöding, ton de
postbode nog tot in de kökkene kwam, umme de
post te brengen en de bakker dat ok dee met de
breude, maor dan ens in de waeke, wal ne benne
vol, met onder andere kuch en zwartbrood, want
met enkel en alleen witbrood is d’r gin anhalen an.
In de oogsttied, maor ok wal tiedens ‘t dorsen in
de wintermaonden, was d’r anloop van volk waor
wi-j kwelleke kundigheid an hadden. ‘t Was wied
en zied bekend dat wanneer i-j ‘n ongemak (vake
was dat ne angel of iets dargeleks), in ’t oge
hadden zitten, en dat d’r neet meer uut konden
kriegen, ze op ’t Bokkel wal ‘n bizunder hulpmiddel
hadden, ‘t zgn. kreeftenoge, ‘n soort relikwie kö’j
wal zeggen, dat mennigeen eholpene hef umme
van dat irritante geveul af te kommen. Dan worden
allereerst ne theedook op de taofel elegd, want dat
versteende kreeftenoge mocht neet kwiet worden.
‘t Was kleiner dan ‘n olderwets dubbeltjen, maor
meer ovaler en wat boller. Wanneer i-j dan rusteg
Agent Herman Korterink.

an taofele gingen zitten en i-j stopten dat oge
onder ‘t ooglid, en toelen dat kreeftenoge rond, net
zo lange totdat ow smerege oge weer schone was.
Ok lepen d’r tondertied nogal wat veekoopleu um
de pöste, um te heurn of d’r nog wat te versteuern
was. Bekende namen, as de Van Gelders, Frenken,
gebr. Elferink, Eppink, Oonk, Rexwinkel, Warmerdam, en Bouwmeester, wel veur de G.O.S. leep en
natuurlek Johan van de Smol, den altied good was
veur ‘n grepken of ‘n möpken. En noo zal ik d’r nog
wal ‘n paar vergetten, ik had altied ‘t idee dat d’r
meer koopleu wazzen, as dat ‘r vee op stal ston.
Dat ‘r zo völle koopleu lepen, worden helemaols
neet as ‘n bezwaor beschouwd, ze kregen allemaol
koffie en wanneer d’r zaken worden edaone naodat
boer en koopman mekare in de vuuste hadden
eslagen, worden d’r meestentieds ok nog ne borrel
op edronken met ne dikken sigare d’rbi-j.
Wel ok regelmaoteg op bezeuk kwam was onzen
domneer, Henk de Ruijter, verbonden an de Hervormde Karke te Aalten sinds 1979, as opvolger van
ds. Stegeman. Domneer de Ruijter was enigst kind,
maor toch geerne onder de mensen en dat zal,
denk ik ok de reden waen ewest waorumme hee
domneer is eworden. Want veur ‘tzelfde geld was
hee timmerman eworden, want hee was ne ontzettend handegen vakman den van jonks af an as
bi-jverdienste sigarenkistjes in mekare timmerden
veur zien vader, den ‘n sigarenfabriek bestierden in
Strijen. ‘t Is dan ok neet verwonderlek dat ds. De
Ruijter ‘n verwoed roker worden, hee smookten
twee pekskes Roxy per dag op.
Wi-j wazzen bi-j thuuskomst van de laegere schole
d’r dan ok al gauw achter dat den domneer d’r
weer was ewest. Wat ne walm hing d’r dan in de
kökkene, i-j könt d’r ow now haoste gin veurstelling meer van maken. Later ging domneer op de
‘gezonde’ toer, rookten hee neet meer van dee
zwaore sigaretten en ging e ovver op Peter Stuyve
sant. ‘n Groot deel van zien tied in Aalten hef hee
ewond in de pastorie van de karke op Stations
straote 28 en in 1972 leet hee ‘n eigen huus
bouwen an de Ludgerstraote. Henk de Ruijter was
‘n zachtaardegen man, vrolek orthodox en toch
zeker ok ne bourgondiër, hee genoot van ’t laeven.
Ik kan neet ontkennen dat hee ok invloed op mien
eigen laeven hef ehad. Zo hef e mien edeupt en
ik heb dri-j jaor lang catechesatie van ‘m ehad en
daor ginge wi-j met plezeer hen. Helaas is ds. Henk
de Ruijter veur Palmzondag in 1978 plotseling
estorven en hebt al zien catechesanten beliedenis
können doon onder ds. Overdijk.
‘t Kwam ok nogal ‘s veur, da-j thuus kwammen van
schole en de borrelflesse ston nog op taofele. Dan
was Herman Korterink d’r ewes, den roken ok slim
en sloog dan meestal ok wal ‘n stuk of wat borrels
achterovver. Hee was van beroep politieagent en
kwam regelmaoteg bi-j ons an en of e noo dienst
had of hee kwam as burger, daor meek e gin onderscheid in. Of politieagent, Korterink was meer ne
veldwachter, en good bevriend met ons vader.
Hee reed altied op ‘n wit brummerken en wanneer
d’r streupers of boeven op-epakt en verbaliseerd
mosten worden, dan gingen ze met hun beiden in
vaders DKW op pad, bi-j nacht en ontiede. Zo was
d’r ‘s streuperi-je in de Vennebulten en ze wisten
dat dee leu vuurgeveurlek waarn. Tiedens ne
wilde achtervolging worden ovver en weer dan ok
dufteg eschottene maor ‘t was neet allemaole raak
gelukkeg, jao wel bi-j Stronks Dahlia in de kozienen.
Gelukkeg bunt ze wal ovvermeesterd en geboeid
af-evoerd. Ok ging Korterink in de harfst altied met

Ds. De Ruyter in juni 1978.
op jacht, ok wanneer hee dienst had, dan kwam e
gewoon in uniform, daor meek hee gin probleem
van. Zo was d’r ok ‘s zo’n jachtdag op ‘t Bokkel
op 20 december 1969. Tiedens de drift op de
Aaltense Esch kwam d’r ‘n telefoontjen binnen, hee
mos samen met wachtmeester in opleiding Bertus
ten Harkel, ogenblikkelek naor de Balse weg want
daor was ‘n slim ongeval gebeurd, teggenovver
de boerderi-je van Veerbeek op de Nachtegaal.
Daor an-ekomne ston ‘t zwart van ’t volk, want
heel Balle was uut-elopene op den knal en ‘t harde
gegil van de bestuurder op ne witte Puch, waorvan
beiden neet völle meer ovver was. Al vlot ging de
praot rond deur Balle van ’t verschrikkeleke ongeluk
dat de zönne van domneer de Ruijter was ovverkommne met zien brommer. Jan de Ruijter was
‘t enig kind van ds. Henk de Ruijter en bestuurder
van de Puch, wee in botsing was ekommne met de
organist van de Helenakerk, dhr. Kok. Jan was d’r
lillek an too, zien linkse been was gans versplinterd.
De jacht leep al op zien ende, de jagers met de drievers waarn ondertussen al in de jachtkamer met de
leste drift begonnen, ton Korterink en Ten Harkel
zich weer anslotten veur hun leste drift. ‘t Is allemaole weer good ekommne, ok met Jan de Ruijter,
den noo anno 2019 samen met zien Antjen in ‘t
huus van zien olde leu an de Ludgerstraote wont.
Tieden verandert, wi-j hebt noo veer keer zovölle
vee as in de jaoren zesteg en zeuventeg,en d’r
kump maor enen koopman (op de koffie) veur al
dat vee en dat is Knufing uut Harreveld.
En heel soms kump d’r ok nog ‘s ne domneer d’r
achterhen kieken, lang neet zo vake as domneer
De Ruijter, maor dat hooft eigenlek ok neet zo, in ’t
veurhuus geet ‘t noo immers weer good.
	En zelfs de leu van ‘t gezag,
d’r was van hun nogal wat anloop
middenin de nach.
	Zee hadden in de jaoren tachteg
‘n nogal ongewone traditie.
Veur noppes stonden ze op ‘t Bokkel
an de deure, dee leu van de politie.
I-j zeet ze neet meer de leste tied.
Dat is ok neet zo gek,
want dee wilde heure bun’k al lange kwiet.
Völle anloop is d’r ewest op de boer de leste zesteg
jaor, grotendeels beroepsmaoteg maor toch, ok
veur burgers is ‘t van groot belang da’j de gang
naor mekare d’r in holdt.
Bram te Paske
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Samenvatting
ingezonden
brieven
De redactie van KerkVenster heeft, naar aanleiding van de gemeenteavond op 28 mei jl.
en de reactie daarop van de kerkenraad,
weer 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 weer 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 over dit onderwerp op deze zelfde wijze behandelen.
De kerkenraad geeft in haar bijdrage
antwoorden en reacties op de vragen
en emoties uit de ingezonden stukken.
Deze samenvatting en het stuk van de
kerkenraad overlappen elkaar deels, maar
wij willen onze belofte aan de inzenders
nakomen, en plaatsen daarom beide stukken
naast elkaar.
redactie KerkVenster

Een goede
vakantieperiode
gewenst
Of u nu ver weg gaat, dichtbij blijft
of gewoon thuis verblijft,
bestuur en redactie van KerkVenster
wensen u een
goede vakantieperiode toe.

De recent ingezonden brieven gaan onder
andere over besluiten en afspraken uit het
verleden. Er wordt gevraagd om meer openheid met betrekking tot alle gebouwen.
Daarnaast wordt de vraag gesteld wat voor
de kerkenraad leidend is bij de huidige
besluitvorming met betrekking tot de
gebouwen.
• In de in 2016 vastgestelde notulen van de
grote kerkenraad is o.a. het besluit opgenomen:
‘Onderzoek de mogelijkheden voor het over
dragen van de Oude Helenakerk èn Elim in
een of andere beheersvorm, zodat medegebruik
door de PGA in de toekomst gewaarborgd blijft.’
Waarom spreekt de kerkenraad nu voortdurend
over ‘eigendomsoverdracht’?
• In zijn motivatie om de Helenakerk over te
dragen aan de SOGK geeft de kerkenraad aan
dat de Oude Helenakerk te duur zou zijn qua
onderhoud. Over de kosten van de Zuiderkerk
mag niet worden gesproken.
• Waarom wordt er geen financiële vergelijking
gegeven waarin aantoonbaar wordt gemaakt wat
de besparing is bij de keuze voor deze overdracht
van de Helenakerk? Hierbij overwegende dat de
Oude Helenakerk altijd zal blijven bestaan en de
Zuiderkerk over een x aantal jaren zal worden
vervangen/afgestoten/afgeschreven?
• De kerkenraad wil de Oosterkerk verkopen en
de Oude Helenakerk overdragen aan de SOGK
om de gemeente te ontzorgen voor de toekomst.
Betreft dit ontzorgen dan niet de Zuiderkerk (die
heel veel onderhoud vraagt) en de pastorieën?

• Waar blijft het broodnodige vertrouwen op
consensus, zoals afgesproken in 2006 bij het
samengaan van de Gereformeerde Kerk en de
Hervormde Gemeente?
• Bij het ontbreken van openheid over feiten,
motivering en (financiële) onderbouwing
ontstaat geen draagvlak en ontbreekt het
vertrouwen dat consensus kan worden bereikt.
Wanneer en op welke wijze gaat de kerkenraad
volledige openheid geven?
• Tijdens de gemeenteavond werd o.a. door de
voorzitter bij herhaling gezegd dat onze PKNgemeente nu verplicht is om actie te ondernemen,
om straks onze kinderen en kleinkinderen niet te
belasten met een ondraagbare (financiële) last.
Daarbij wordt gerefereerd aan opgestelde
begrotingen en meerjarenplanningen die
aantonen dat we in 15 tot 20 jaar aan het einde
van de weg en van de draagkracht van onze
kerkgemeenschap zullen staan. Een opvatting die
dus duidelijk enkel en alleen gebaseerd is op onze
menselijke blik en het perspectief dat wij zien.
Maar in hoeverre mag die menselijke blik leidend
zijn in een dergelijk principiële discussie binnen
onze kerk?
• En waar blijft dan ons geloof?
In onze kerk belijden wij telkens weer Gods
almacht, Gods sturing en kracht …, maar als het
erop aankomt, dan varen we enkel en alleen op
ons eigen kompas?
• Naar onze mening is het, om voldoende
draagvlak te krijgen, noodzakelijk een
onafhankelijke procesmanager (landelijke PKN?)
voor het gebouwenbeleid aan te stellen.

UITNODIGING VAN THE JOYSINGERS
Woensdag 4 september is het zover! Voor iedereen die wel eens wil horen,
beleven, voelen, proeven, ervaren hoe leuk ons koor is. We houden namelijk een

Open Repetitieavond
Samen zingen geeft zoveel energie en plezier. Ben je soms moe, een beetje uitgeblust,
na een avond zingen met The Joysingers ga je energiek en blij weer naar huis.
We zijn een gezellige groep afkomstig uit verschillende plaatsen in de Achterhoek.
Naast het zingen in diverse kerkdiensten en bij gezellige gelegenheden, ondernemen we
af en toe prachtige projecten samen met ons Duitse partnerkoor. Geheel vrijblijvend uiteraard.
Enthousiast samen zingen dat wil toch iedereen. Voel je welkom en van harte uitgenodigd
om bij ons te komen in de Heurnse Kerk, Lage Heurnseweg 58 in De Heurne.
De avond is van 20.00 tot 22.00 uur met een koffie- / theepauze.
Kom en zing met ons mee op 4 september 2019!

		

Alle leeftijden zijn welkom.
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

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

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

Hoofdredacteur: Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens, Ada Haasnoot,
Gerda ter Maat, Johan Scholl
Voorzitter: Joke Meynen, contact voorzitter:
voorzitterredactie@kerkvenster.nl
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

Dorpskerk in Retranchement
tekst en foto’s: Arnold Arentsen
Enig idee waar dit dorp ligt, in het verre buitenland of wat dichterbij? Ik had er nog nooit van
gehoord. Het ligt in het zuidelijkste stukje van
Zeeland, een stukje onder Cadzand Bad. Op onze
fietstocht langs en door het prachtige ‘Het Zwin’
op de grens van Nederland en België kwamen we
dit dorpje tegen. De kerk was open en dus togen
we even naar binnen om deze te bekijken en
foto’s te maken. Het is geen spectaculaire kerk
maar wel één die gebouwd is voor een speciaal
doel. Waar ik ook benieuwd naar was, is hoe deze
kerk in een superkleine gemeenschap in stand
gehouden wordt. Maar eerst de geschiedenis.
Tijdens de aanleg van de vesting Het Retranche
ment Cadsandria (1604-1648) werd aan de
soldaten de mogelijkheid geboden om de zondagmorgen een protestantse kerkdienst te bezoeken.
Daarvoor werd een vurenhouten kerk gebouwd.
Predikanten van Sluis, Cadzand en Sint Anna ter
Muiden verzorgden bij toerbeurt de erediensten
tot in 1623. Eén vaste predikant werd aangesteld
voor Retranchement en Terhofstede.

Al snel bleek het kerkje te klein en besloot de
kerkenraad een nieuwe stenen kerk te bouwen.
Doch de financiën ontbraken. Jarenlang werd er
met de Raad van State geredetwist over de penningen, want de Nederduitsch Gereformeerde
Gemeente Retranchement had de benodigde
1045 Vlaamsche Ponden niet voorhanden.
Uiteindelijk werd in 1653 de bouw van de kerk
aanbesteed. Verschillende instanties schonken
geld en goederen. Op zondag 10 februari 1654
werd de kerk in gebruik genomen en op zondag
9 maart 2014 heeft de laatste eredienst van
de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek hier
plaatsgevonden.
Het is een eenvoudige zaalkerk. De klokkenstoel
bevat één klok. In de kerk bevindt zich een kansel
uit de 17e eeuw en een pijporgel, mogelijk opgeleverd tijdens de restauratie rond 1950. De orgelbouwer was H. Vermeulen.
De laatste restauratie van het gebouw vond plaats
in 2009. Sinds augustus 2015 is het gebouw
eigendom van de Stichting ‘d Ouwe kerke.
Het heeft na bouwkundige aanpassingen een
sociaal-maatschappelijke functie ten dienste van
de bevolking van Retranchement.
Mensen van deze stichting organiseren allerlei
activiteiten in en buiten de kerk. Zo heeft deze
kerk ook een echte dorpsfunctie gekregen, het
leeft weer en toeristen bezoeken deze kerk
veelvuldig, met name de vele exposities die er
gehouden worden.
Dat alles wordt georganiseerd en beheerd door
een grote groep van vrijwilligers. Een mooi voorbeeld van de gezamenlijke aanpak van dorpelingen om deze kerk in stand te houden voor de
gemeenschap en dat is goed gelukt.

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
16 augustus 2019. De kopij, inclusief die voor de website,
dient te w
 orden 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 inlever
datum kopij per e-mail is woensdag 7 augustus 2019 voor
22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij geldt
als uiterste inleverdatum maandag 5 augustus 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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Kinderkoor Ik vertrek
tekst: Arnold Arentsen - foto’s: Harmien Wensink
U kent allemaal vast het programma
‘Ik vertrek’ waarin meestal een echtpaar of stel naar het buitenland
vertrekt om een droom in vervulling te doen gaan. Aangekomen op de
locatie valt het vaak zwaar tegen en
zien ze pas waar ze aan begonnen zijn.

Met de startzondag op 22 september zal ook
een kinderkoor aan de kerkdienst meedoen. Het is
immers een dienst voor jong en oud! Een dienst met
veel muziek!
Vind je zingen leuk, kom dan ook en zing mee! Je
leert er veel van! Wie weet, misschien heb je wel
een groot muzikaal talent! Veel bekende zangers en
zangeressen zijn ook in een kerkkoor begonnen!
Wij oefenen op donderdag 5, 12 en 19 september
van 16.00 tot 17.00 uur in de Oude Helenakerk.
Aan het deelnemen in het koor zijn geen kosten
verbonden. Als je mee wilt doen stuur dan even een
mail aan Harry van Wijk:
harry@harryvanwijk.nl

kerkvenster.nl
&

pkn-bredevoort.nl
het bekijken waard!
Meer jongerennieuws:
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Zal het de hoofdleiders, assistent-hoofdleiders,
overige leiding en de koks ook zo vergaan in de
komende vijf weken als ze voor een nieuw avontuur
naar Borculo vertrekken? En wat te denken van
die arme kinderen die met deze ‘ondernemers’ mee
gaan als gast? Komen zij wel in een gespreid bedje
of is het zoals in dat beruchte programma, waar
geen licht aangesloten is, de riolering verstopt
blijkt te zijn, de kachels niet aangesloten op het
gas, de bedden nog verschoond moeten worden en
de douches niet gebruikt mogen worden vanwege de
waterschaarste?
Als ik andere jaren op zaterdagmorgen bij de
Zuiderkerk sta om wat foto’s te maken van de vertrekkende groep, en de leiding zich presenteert,
denk ik wel eens: ‘arme kinderen’. Nieuwsgierig naar
hoe het gegaan is ga ik dan aan het eind van de week
wel eens terug naar de Zuiderkerk om de groep
weer op te wachten. Dan blijkt wat voor een week ze
hebben gehad: Totaal uitgeteld, te weinig zakgeld,
kleffe macaroni, smartphoneverbod, slaapgebrek
etc. ... Maaaaaaaaar, wat hebben ze een fantástische week gehad, met een (te) gekke leiding, een
prachtig kampterrein, fanatieke spelen en een
bonte avond waar nog lang over nagepraat wordt,

maar wel dood- en- doodmoe, soms tot huilens toe.
En de leiding? Kom dan kijken de zaterdag daaropvolgend om circa 12.30 uur bij de Zuiderkerk, dan
komt de groep kinderen met leiding terug, totaal
afgepeigerd.
Maar je moet het meegemaakt hebben: de kampweken van 2019. Zaterdag 20 juli vertrekt de
eerste groep weer richting Borculo. Vanaf 10.00
uur kunt u ze bij de Zuiderkerk uitzwaaien, en dat
vijf zaterdagen lang. Ook dit jaar weer het maximale
aantal van 200 kinderen die over een -tig aantal
jaren nog praten over die prachtige week in Borculo
of dan meegaan als leiding. Wist u dat de meeste
leiding van nu bestaat uit oud-deelnemers?
Ervaring hebben ze dus wel over hoe het eraan
toegaat.
Chapeau voor de mensen die het ook dit jaar
hebben georganiseerd, de commissie kinderkampen,
de onderhoudsmensen, de kampopbouwers, de
grondeigenaar, de sponsors, de leiding, de koks en
iedereen die er verder aan meewerkt. We wensen
iedereen een fantastische week toe, op dat fraaie
kamp in Borculo.

