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De God van de
onbeantwoorde
gebeden
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De God van de onbeantwoorde gebeden
Ds. Folkert de Jong verbleef voor Kerk
in Actie in Afrika, als vrijwilliger bij het
Ujamaa centrum in Piermaritzburg,
in KwaZulu Natal (Zuid Afrika) via
Togetthere, het jongerenprogramma
van Kerk in Actie. Daar werd hij
geraakt door een artikel van collega
Sean Kampondeni. Sean was een
medestudent van Thandi (Folkerts
vrouw) op de African Bible College.
Sean schreef het artikel voor het
magazine van de Wereldraad van
Kerken waar Thandi toen ook voor
schreef. Het raakte Folkert daarom
zo omdat hij zelf veel verdriet zag in
de gemeente waar hij predikant was:
begrafenissen van jonge mensen.
Folkert heeft Sean nooit persoonlijk
ontmoet, maar wel contact gehad via
telefoon en Facebook
Ik weet het nog als de dag van gisteren, dat jaar,
alsof het afgelopen jaar was. Ik bad wanhopig
tot God om een antwoord, maar er kwam geen
antwoord. Ik ging mijn hele leven naar de kerk en
men had mij geleerd dat, als je Gods hulp nodig
hebt, al wat je moet doen is bidden en Hij zal antwoorden. Jarenlang hoorde, las en geloofde ik dit,
maar uiteindelijk kwam die dag (zoals die voor
ons allemaal komt) dat ik ontdekte dat geloven
dat iets waar is, niet voldoende is. Maar ik had het
zo hard nodig om het te ervaren. Ik was 18 jaar
en mijn vader kwam thuis van zijn werk, gloeiend
van de koorts. Minder dan 24 uur later was hij
verlamd vanaf zijn middel. Zijn dokters zagen dat
hij een virale infectie aan zijn ruggengraat had
en meteen medische hulp nodig had. Toen de
ambulance kwam om hem naar het ziekenhuis te
brengen was ik bij hem, biddend om een wonder
zodat zijn gevoel en beweging weer terugkwamen
in zijn onderlichaam. Toen hij bewegingloos op
zijn ziekenhuisbed lag, was ik bij hem om bij hem
te waken, biddend dat God hem zou genezen.
Ik gebruikte elke vorm van gebed die mij was
geleerd in de kerken waar ik was geweest, zodat
mijn gebed goed genoeg zou zijn om te beantwoorden. Sommigen zeiden dat het enige wat
ik moest doen, was vragen. Anderen zeiden dat
ik mijn handen moest leggen op het lichaamsdeel dat genezing nodig had. Sommigen zeiden
dat ik sterk moest blijven geloven dat God hem
zou genezen; weer anderen hadden mij geleerd
dat ik moest vasten om mijn gebed op een
hoger plan te brengen. Sommigen zeiden dat
ik tijdens het bidden de genezing moest visualiseren in mijn gedachten, vóór ik het kon zien
met mijn ogen. En weer anderen zeiden dat ik na
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elk gebed luidop moest zeggen dat hij genezen
was om zo de genezing mogelijk te maken met
mijn woorden. Sommigen zeiden dat ik andere
mensen mee moest laten bidden, want dat
maakt het gebed krachtiger. Anderen zeiden
dat ik ook Bijbelteksten moest zoeken die genezing beloofden en ze moest noemen, iedere keer
als ik bad. Sommigen zeiden dat ik mijn zonden
moest belijden voor God om zeker te zijn dat ze
mijn gebeden niet blokkeerden. Anderen zeiden
dat ik moest bidden vol emotie om God te laten
zien hoe wanhopig ik was. Sommigen zeiden dat
ik moest luisteren naar de verhalen van mensen
die hun gebeden beantwoord hadden gezien,
zodat ik niet ging twijfelen. Anderen zeiden dat
ik moest stoppen met bidden om genezing en in
plaats daarvan Hem zeggen dat Hij moest doen
wat Hem het beste leek en hopen dat God genezing ook het beste leek. Nou, in een periode van
tien maanden deed ik al deze dingen. Ik volgde
ieder voorschrift dat ik kon vinden om mijn gebed
voor mijn vaders herstel beantwoord te zien. En
vijf maanden na mijn 19e verjaardag stierf mijn
vader.
Mijn wanhopige pleidooien bij God om mijn vader
in leven te laten, werden beantwoord met een
kille winter van stilte, zo voelde dat. En alsof dit
alles nog niet genoeg was om mijn geloof in God
een fatale wond toe te brengen, werd het gevolgd
door een hele serie van ontregelende vragen die
door mijn hoofd schoten als een razende storm.
Kiest God favorieten, beantwoordt Hij anderen,
maar niet mij? Of was God afstandelijk, te ver
weg of te druk om mijn gebeden te horen of te
beantwoorden? Of was Hij wreed en weigerde Hij
hulp, ook als Hij had kunnen helpen? Of was Hij

machteloos, beloofde Hij dingen die Hij niet kon
doen? Of was het dat God ingebeeld is, een verzinsel van menselijke verbeelding? Ik dacht over
elke mogelijkheid na maar ik ontdekte dat, zelfs
als ik de perfecte uitleg zou vinden, het nog zinloos zou zijn want ik zou mijn vader er niet mee
terugkrijgen. Ook zou ik niet op de een of andere
manier een mooie kant aan zijn dood gaan zien.
Maar nog fundamenteler: ik realiseerde me dat
door het eisen van een uitleg ik steeds weer in
het pijnlijke kringetje terechtkwam waarin ik bleef
wachten op een antwoord dat niet zou komen. En
dus moest ik uiteindelijk erkennen dat ondanks
dat het mijn geloof was geweest dat er een God
is die gebeden beantwoordt, deze God de mijne
niet had beantwoord. Hoewel ik gebeden had op
elke manier die mij voorgesteld was, ik had tevergeefs gebeden en bleef achter met de scherven
van een gebroken hart en stukgemaakte dromen.
Terugkijkend geloof ik dat dit de dag was dat
ik de kerk begon te verlaten. Maar anders dan
anderen die de kerk verlieten en wegbleven, verliet ik de kerk om erin te blijven. Ik ging weg om
een nieuwe kerk te beginnen. Een kerk voor jonge
mensen die net zoals ik ook zo teleurgesteld
waren in het geloof. Jonge mensen die de God
van hun ouders hadden aangeroepen om een
antwoord te krijgen op hun wanhopige gebeden
of hun diepste vragen, maar geen reactie kregen.
Ik verliet de kerk om een nieuwe te beginnen
waar geloof niet een magische toverstok is met
alle antwoorden, noch een verstikkende deken
over de onbeantwoorde gebeden en de onbeantwoorde vragen die daarop volgen. En sinds
ik met die reis begonnen ben, heb ik honderden
jonge mensen ontmoet met hun eigen reeks
van onbeantwoorde gebeden en hun eigen serie
vragen zonder antwoord. Terwijl we luisteren
naar elkaars verhalen van verwarring en verdriet
geven we elkaar toestemming om te stoppen met
toneelspelen. Aan de ene kant, willen deze mede-
gelovende-ketters leven in een wereld waar ze niet
hoeven te doen alsof ze geen geloof hebben terwijl ze dat wel hebben. Aan de andere kant willen
ze ook niet leven in een wereld waarin ze moeten
doen alsof hun geloof hen alle antwoorden
gegeven heeft, terwijl dat niet zo is. Maar als het
zo is dat het in de wereld voor sommigen prima is
om het geloof te verliezen in de mogelijkheid om
antwoorden te vinden en het voor anderen prima
is om te geloven in een schijngeloof, dan zou het
ook prima moeten zijn voor sommigen onder ons
die hun geloof willen behouden zonder de antwoorden te hebben.

Overdenking
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Door ds. Ada Endeveld

Lucas 11: 9
Daarom zeg ik jullie: vraag en er
zal je gegeven worden, zoek en
je zult vinden, klop en er zal
voor je worden opengedaan.

door Sean Kampondeni, voorganger in Malawi
Vertaald door ds. Folkert de Jong
Foto’s: internet

Met andere woorden: Wat de mensen onder ons
die teleurgesteld zijn geraakt in het geloof willen,
wat ze zoeken en waar ze om vragen, is een kerk
die niet een geloof doorgeeft dat zo klein is dat
het alleen ruimte heeft voor onze zekerheden.
Nee, ze zoeken een geloof dat zo groot is dat het
onze onzekerheden kan omhelzen.
Waar we naar verlangen is een kerk waarvan het
geloof niet zo zwak is dat het alleen het gewicht
kan dragen van de antwoorden die het ons
brengt. Nee, we verlangen naar een kerk waarvan
het geloof zo sterk is dat het ook het gewicht van
onze vragen kan torsen. We verlangen naar een
kerk die ons niet naar huis stuurt met een veroordeling als we voelen dat God stil en afstandelijk is.
We zoeken een kerk die met meer toegeeflijkheid,
meer eerlijkheid en meer moed bij God klaagt
over al de pijn die we voelen over ieder gebed en
iedere vraag die onbeantwoord blijft.
Omdat dit de roep van zovelen van ons is, is
dit mijn uitdaging aan de rest van u die in God
gelooft omdat Hij uw gebed beantwoordde:
Verwelkom en wees blij met de mensen die hun
geloof behouden nadat hun geloof hen teleurstelde. De kerk heeft mensen nodig die God
kunnen dienen door bij Hem te klagen als ze

Sean Kampondeni is een oprichter en
voorganger van de Evangelische ‘Flood’
gemeenten in Malawi. ‘Flood’ is opgericht
in 2008 en richt zich op de grote groep
stedelijke jongeren in Lilongwe en Blantyre.
Hij is getrouwd met Thapiwa en samen
hebben ze vier kinderen. Ze wonen in de
hoofdstad Lilongwe. Hij is een adviseur van
de presidentskandidaat Lazarus Chakwera.
Sean Kampondeni leidde de Flood Church
in Malawi van 2008 tot juni 2018, toen hij
begon aan een sabbatsjaar.

voelen dat God hen niet geholpen heeft. De kerk
heeft mensen nodig die de kracht van hun geloof
niet meten aan beantwoorde vragen en gebeden,
maar die de onverklaarbare kracht hebben om
de net zo onverklaarbare winters van Gods stilte
te overleven. De kerk moet de mensen in hun
midden hooghouden die uitroepen: ‘Mijn God,
mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Want in
die klacht zonder antwoorden volgen zij Jezus.

Mag je bidden om regen? In tijden van grote
droogte zoals nu, komt die vraag altijd weer
bij me boven. Uit mijn jeugd - het zal wel tijdens de hittegolven van de jaren ‘70 zijn
geweest - herinner ik me dat die vraag onder
intellec
tuelen en dominees eigenlijk een
beetje onfatsoenlijk gevonden werd. Er werd
zoiets gesuggereerd als dat ‘bidden om regen’
iets kinderlijks was, niet zoals welopgevoede
gelovigen het hoorden te doen. Met enorme
omhaal van woorden, zoals dat in die tijden
onder dominees standaard was, werd uitgelegd dat het niet kon. Ik heb uit al die woorden
nooit een argument kunnen halen dat echt
steekhoudend leek. Bovendien had Jezus ons
iets heel anders geleerd. (zie Luc 11: 9). Toen
ik theologie studeerde begreep ik dat dat de
invloed van de theoloog Barth was. Bidden
om regen was in zijn ogen het manipuleren
van God en dingen over God zeggen die je als
kleine mens nooit over hem kon zeggen. Stel je
voor dat je zo maar zou beweren dat de Heer
je herder was! Hoe durfde je!
Ik denk dat in die tijd eenvoudige gelovigen
zich gingen verdedigen met de uitdrukking: ‘Ja
ik geloof dat, ik heb een heel kinderlijk geloof.’
De eerste die ik in mijn eerste jaar als predikant
tegenkwam die dat beweerde, zei dat met een
zekere trots en uitdagende blik in haar ogen.
Kennelijk hadden een of meerdere van mijn
voorgangers haar proberen ‘om te praten’
tot de barthiaanse uitgeklede versie van het
geloof. Dat was duidelijk niet gelukt en ik heb
haar ook verzekerd dat ik elke vorm van geloof
waardeer. Hoe geloof groeit en zich vormt,
heeft ook veel te maken met de persoon en
waar zij of hij steun aan krijgt.
Sommigen vinden God in moeilijke tijden,
anderen keren zich juist dan van Hem af of
worden boos op Hem. Geloof kent vreemde
vormen en gevoel speelt daarbij een grotere rol
dan verstand.
De laatste persoon die zei, dat hij een kinderlijk geloof had, kwam ik gisteren tegen. Hij zei
het gedecideerd maar erg vriendelijk, nadat
ik Psalm 23 voor hem gelezen had. Alsof hij
zelf even de goede herder werd, bij wie je
altijd terecht kon. Verder voegde hij eraan toe:
‘ik geloof alles daarvan’. De man had al heel
wat meegemaakt. Ik was blij voor hem dat hij
hier houvast aan had. Sterker dan ooit ben ik
ervan overtuigd dat geloof beter groeit op
gevoel dan door redeneren. De rationelen zullen
bidden om regen wellicht als manipuleren of
bijgeloof zien. Ik geloof dat bidden om regen
het uiten van een diep verlangen is, niet alleen
vanwege je bedrijf of zakelijke belangen, maar
ook om onze angst dat het verkeerd gaat met
de aarde en onze onmacht lucht te geven.
Lucas 11:10
Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt,
en voor wie klopt zal worden opengedaan.
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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

Preken op verzoek

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

Collectes en giften
Giften
Ontvangen via Carla Blekkink € 10,00
en via Ada Endeveld € 50,00 en € 20,00.

Collecte
De collecte tijdens de dienst van 27 juli
in het Ambthuis heeft € 30,25 opgebracht.
Het bedrag is bestemd voor de diaconie.

Onze gelukwensen gaan in de eerste plaats naar
dhr. G.W. Tolkamp en mevr. D. Tolkamp-Kempe,
Binnenboomweg 6 in Winterswijk, Miste. Op

17 augustus zijn zij 40 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd, een gezellige dag gewenst en nog
vele gelukkige jaren samen.
De heer J. Kingma Oranjestraat 30 te Varsseveld
hoopt op 23 augustus 84 jaar te worden.
Mevr. A.C. Blekkink-Radstake, ’t Zand 22E, mevr.
E. Klein Nibbelink, Kerkstraat 2A en mevr. D.B.
Bekius-Ypma, Polstraat 6B in Aalten vieren in de
komende weken hun verjaardag. Mevr. Blekkink
wordt op 26 augustus 91 jaar; mevr. Klein Nibbelink viert op 28 augustus haar 88e verjaardag en
mevr. Bekius wordt op 29 augustus 83 jaar.
Ook alle andere jarigen gefeliciteerd en een fijne
dag gewenst met al uw dierbaren.

Preekverzoeken

Facebook wordt app

Zieken
Lidy Hogenkamp heeft een paar dagen in het
ziekenhuis gelegen met een ontsteking aan
haar darm. Met rust en antibiotica hoopt ze
weer helemaal te genezen. We wensen haar veel
beterschap toe! Alle mensen die behandelingen
ondergaan of ziek zijn en hun mantelzorgers, veel
zegen en sterkte toegewenst!

Wij feliciteren

Bij haar afscheid als ouderling zei Coby Navis dat
ze zo graag weer eens een preek over Openbaring
zou horen. Een opmerkzame bezoeker van de
St. Joriskerk heeft begrepen dat ik het verzoek heb
ingewilligd. In de maanden juli en augustus zal ik
naast de evangelielezingen uit Lucas uit Openbaring preken (of heb ik al gepreekt). Misschien
hebt u ook wel eens zo’n verlangen om een preek
te horen uit een bepaald Bijbelboek of over de
held(in) van de kinderkerk uit uw jeugd: Simson,
David of Ruth. Wees dan vrij om te vragen. Als er
een mogelijkheid is zal ik het inpassen.
Ik heb Coby ook gevraagd om mee te helpen bij
de voorbereiding van de preek, door vragen te
stellen bij de tekst en er liederen bij te zoeken.
Dat heeft ze gedaan op 11 augustus. U hoeft dat
niet persé te doen, maar het is ook voor de preekmaker leuker om in te gaan op vragen en opmerkingen van een ander dan alleen van zichzelf.

Sinds dit voorjaar hebben we als gemeente een
app. In dezelfde periode hebben we de facebook
pagina van de gemeente afgebouwd. Beide zijn
moderne media, waarop je kleine berichtjes over
de kerk of het gemeenteleven met elkaar kunt
delen. Het is alleen voor leden, d.w.z. mensen die
zich aanmelden voor de app. Het is gemakkelijk
te installeren, maar vindt u dat een probleem,
Bas Brezet wil het - bijvoorbeeld tijdens het koffie
drinken - op uw smartphone zetten. U hebt er wel
een moderne telefoon voor nodig. U krijgt bijvoorbeeld bericht over kerkdiensten en achteraf mooie
momenten of foto’s die mensen delen. Dat laatste
kunt u zelf ook doen. We hebben besloten hiertoe
over te gaan, omdat we vinden dat facebook te
wensen over laat wat privacy betreft. De app is
van Scipio. Er staat behalve nieuws uit onze eigen
kerk, ook nieuws op van andere kerken uit het land
die dit medium gebruiken. Om naar Bredevoort
te gaan tik je, nadat de app is geopend op de
drie witte streepjes links bovenaan in het blauwe
veld. Dan kun je kiezen uit agenda of meldingen;
nieuws en blogs gaat over berichten van andere
kerken. Vragen erover kunt u ook via de mail, telefoon of de whatsapp aan Bas stellen.
het moderamen
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Gast in de kerk

Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

Familie Meussen
Als ik de Oude Helenakerk binnenkom weet een
suppoost meteen waar ik voor kom en wijst mij
naar een enthousiast stel om te interviewen voor
deze rubriek. Als ik vraag of dat mag, antwoorden
de man en vrouw enthousiast en met een brede

Familie Plug
Nog twee Aaltenaren die ik die donderdagmorgen
in de kerk tegenkwam, waarvan de vrouw mij uitbundig groette, wat ze overigens altijd doet als
ik haar op straat tegenkom. Ik heb haar en haar
man beloofd dat ik een mooie foto zou maken
van hun beiden in hun geliefde kerkgebouw en
zou plaatsen in KerkVenster.
Het gaat om de familie Plug, waarvan mevrouw
uit Griekenland komt met de mooie naam: Voule
Paraskev. De tweede naam is een kerkelijke naam
en betekent ‘Vrijdag’. Als u haar in het vervolg
tegenkomt: dus vooral groeten want daar beleeft
ze heel veel plezier aan.

glimlach. Enthousiast, zoals ik nog niet vaak heb
meegemaakt.
Dit keer gaat het om moeder Elly Meussen en
zoon Gerben Meussen. Op mijn vraag waar ze
vandaan komen is er opnieuw een verrassing: ze
komen uit Aalten. Ik ken veel mensen in Aalten
van naam of van gezicht maar zij komen me niet

bekend voor. Toch wonen ze al sinds 2004 aan de
Kroondijk en het bevalt hen hier uitstekend. Elly
Meussen wil hier nooit meer weg.
Op mijn vraag wat hen in deze kerk brengt, antwoorden ze: ‘De prachtige kerk met haar mooie
interieur, de secco’s vooral en de prachtige
banken.’ Vooral over dat laatste wil zoon Gerben
wel meer vertellen, hij is namelijk architect. Zijn
liefde in het vak gaat vooral uit naar erfgoed in
het algemeen en kerken in het bijzonder. Momenteel werkt hij, via het bureau waar hij werkzaam
is, aan de restauratie van de Grote Kerk in Scherpenzeel. Ook daar zijn ze bezig met het bankenplan (verzakkingen geconstateerd), een nieuwe
vloer met vloerverwarming en er is daar ook een
grafkelder ontdekt. Ook wil men de kerk daar multifunctioneel maken. Ik vertel hen dat er veel overeenkomsten zijn met deze kerk in Aalten en dat
hij als erfgoedarchitect dus in een plaats woont
waar de komende jaren heel wat te doen valt.
Gerben benadrukt nog eens hoe prachtig hij de
bankenopstelling vindt. Hij herkent direct de theatervorm en vindt deze uniek. Tegelijkertijd beseft
hij dat er aanpassingen noodzakelijk zijn om de
kerk voor de toekomst gereed te maken.
Hoewel moeder en zoon beiden geen lid zijn van
een kerkgemeenschap, oorspronkelijk van RoomsKatholieke huize, onderstrepen ze wel het belang
van dit gebouw en andere mooie kerkgebouwen
voor de gehele gemeenschap van een dorp of
stad. Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat we er een paar ambassadeurs voor
deze kerk bij hebben gekregen na hun uitspraak:
‘Wat is er nou mooier dan deze kerk te bewaren
voor de Aaltense gemeenschap?’
Tot slot komt Gerben nog met een verrassende
mededeling: hij heeft recent De Heurnse kerk
onder voorbehoud gekocht. Op mijn vraag wat
hij daarmee gaat doen, antwoordt hij dat er wil
gaan wonen, voorlopig in de bijbehorende consistorie. Met de instanties is hij in overleg over de
bestemmingswijziging. Het lijkt me Gerben wel
toevertrouwd als erfgoedarchitect om daar de
juiste invulling aan te geven.
Na een bijzonder prettig gesprek besluiten we
een foto te maken voor de secco ‘Het Laatste
Oordeel’, een onderdeel van de secco’s in de kerk
waar moeder en zoon zo verliefd op zijn.
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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

KerkBeeld

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

Oude Helenakerk (OHK)

Oosterkerk

Eind september/begin oktober zullen er onderhoudswerkzaamheden plaats gaan vinden aan
de OHK. Het betreft regulier onderhoud. Voor
het grootste deel kan dat nog betaald worden uit
de subsidie die we tussen 2013 en 2019 hebben
ontvangen.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit schilderwerk,
bijwerken natuursteen en voegwerk. Bovendien
wordt de leibedekking waar nodig hersteld en
bijgewerkt.
Aan het installatiewerk en de verlichting wordt
ook het nodige gedaan. In de kap van de zijbeuken wordt verlichting aangebracht en er zal
worden gekeken of er verlichting kan komen bij
de buitentrap aan de kant van Elim.
Op verzoek van de organisten komt er (binnen)
een lamp bij de trap naar het orgel.

bredevoort

Het werk wordt uitgevoerd door bedrijven die
ervaring hebben met restauraties van oude
gebouwen. Het e.e.a. wordt gecoördineerd door
Boerman Kreek Architecten uit Steenderen.
Tijdens de werkzaamheden kan de kerk gewoon
worden gebruikt.

Zuiderkerk
Ook aan de Zuiderkerk zijn de afgelopen tijd
diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Alle boeiboorden van de kerk zijn vernieuwd. Deze
zijn in kleur gemonteerd, onderhoudsarm. Er is
zowel binnen als buiten schilderwerk gedaan. Het
kerkelijk bureau heeft een raam gekregen, zodat
Ger-Jan vanuit het kantoor kan zien wat er zich in
de hal afspeelt. In de verwarmingsruimte is een
opslagmogelijkheid gemaakt voor diverse spullen.
De achterdeur richting parkeerplaats is slecht.
Deze deur wordt nog vernieuwd.

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

Onderhoud kerkgebouwen

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

Deze zomer zal er onderhoud en herstel schilderwerk gedaan worden aan de onderdorpels van
de houten kozijnen aan de achterkant van de
Oosterkerk. Dit om het rotten van het hout te
voorkomen. We willen ervoor zorgen dat de kerk
in goede conditie blijft.
Afgelopen winter is er bij de zij-ingang van de
Oosterkerk een stuk van een hardstenen afdekplaat naar beneden gekomen. Gelukkig is dit
goed afgelopen en is het bij materiële schade
gebleven. Inmiddels is deze schade hersteld en
ligt er weer een nieuwe hardstenen afdekplaat op.
Namens de kerkrentmeesters,
Henk Bol

Giften Aalten
Ontvangen via Ineke Winkelhorst € 15,00,
Eva Tjoelker € 10,00, Diny Prinsen € 4,40,
Harmien ter Beest € 10,00, Antje Bos € 50,00,
Rina ter Haar € 20,00, Harmien ter Beest € 10,00
en via kerkelijk bureau € 50,00. Hartelijk dank!

Overzicht collectes
Juli 2019
07-07 K
 IA Binnenlands diaconaat
Kerk
14-07 Kerk
Diaconie
21-07 Kerk
Diaconie
28-07 Kerk
Diaconie
Via het kerkelijk bureau ontvangen
€ 150,00 voor de Voedselbank

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€
€
€
€
€
€
€
€

621,89
444,58
588,51
491,57
641,06
605,20
417,98
350,45
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Harapan Baru Lombok
Afgelopen mei zijn we voor de vierde
keer naar Lombok in Indonesië gegaan.
Deze reis had voor ons iets extra’s,
we gingen namelijk ons eerste
kleinkind in het echt zien en knuffelen.
Hoewel we daar vol van zijn, willen wij
u nu laten weten hoe de situatie op
Lombok is.
We hebben ons verdiept in het werk van Harapan
Baru Lombok (HBL), de stichting die onze zoon
Nick Rensink heeft opgezet voor mensen die met
een beperking, en/of in diepe armoede moeten
leven.
In het afgelopen jaar zijn er op Lombok veel aardbevingen geweest die, zoals u in de media heeft
kunnen zien en lezen, erg veel schade hebben veroorzaakt. In verschillende dorpen op Lombok zijn
60% tot 90% van de huizen vernield. Hoewel u
in de media niets meer hoorde of zag over aardbevingen zijn er nog veel aardbevingen geweest.
Ook wij hebben in mei een aardbeving gevoeld.
Eerste prioriteit voor Harapan Baru Lombok na de
aardbevingen was om de mensen in de afgelegen
gebieden te voorzien van schoon drinkwater,
voedsel, sanitaire voorzieningen en tenten. Later,
toen de regentijd zich meldde, werd er gezorgd
voor noodwoningen i.p.v. tenten. Dit alles was o.a.
mogelijk door de financiële steun van de diaconie
Aalten.
In Indonesië is het de praktijk dat de regering
alleen hulp geeft aan mensen die langs doorgaande wegen wonen. Rijd je een weggetje in dat
iets verder gaat, dan is daar geen hulp en moeten
de mensen het zelf maar uitzoeken. Harapan Baru
Lombok zocht slachtoffers van de aard
beving
op, vroeg welke hulp ze nodig hadden en probeerde dat te regelen. Dankzij een facebookactie
is Harapan Baru Lombok in het bezit gekomen
van een Kaiser: een motor met laadbak achterop
waarmee veel goederen vervoerd kunnen worden
naar de meest afgelegen plekken.
Toen wij rondreden in de zwaarst getroffen
gebieden konden we zien dat de mensen heel
druk geweest zijn met het opruimen van de puinhopen. We zagen ook oude vrouwen met puin
sjouwen.
Harapan Baru Lombok is gestart met een ‘gereedschaps’-theek. Men kan hier een kruiwagen,
schep, bezem of ander hulpmateriaal lenen voor
het opruimen en afvoeren van puin of het vervoeren van bouwmateriaal. De kruiwagen leen je
per dag en ’s avonds moet je hem weer inleveren,
zodat de volgende dag weer iemand anders er
gebruik van kan maken. Er zijn nu al 120 kruiwagens aangeschaft. Mochten de kruiwagens niet
meer gebruikt worden, dan gaat Harapan Baru
Lombok ze verkopen en het geld weer aan een
ander goed doel besteden. In elk dorpje zie je de
rode kruiwagens staan, een prachtig initiatief!
Nick en ik zijn een paar keer op bezoek geweest
bij cliënten van Harapan Baru Lombok, die met

hulp van HBL een bedrijfje opgezet hebben.
Veel van deze mensen hebben door de aardbevingen hun bedrijfje moeten stoppen, omdat hun
huis ingestort was of door gebrek aan klanten.
Veel klanten waren de velden in gevlucht uit
angst voor aardbevingen en toen het weer veilig
genoeg was, hadden ze hun geld nodig voor hun
eigen levensonderhoud en wederopbouw. Met
een kleine lening (microkrediet) van Harapan
Baru Lombok zijn veel bedrijfjes weer gestart (een
maximale lening is ongeveer € 150,00).
We zijn bij een vrouw geweest die een bedrijf
heeft met gas, water en benzine. Zij heeft haar
bedrijf moeten stoppen omdat er geen klanten
meer kwamen en het geld dat ze nog had, heeft
ze moeten gebruiken voor haar levensonderhoud.
Met een lening van Harapan Baru Lombok heeft
ze weer geld in haar bedrijf kunnen investeren
Elke keer dat ik met Nick op stap ga om het werk
van de stichting te bekijken, voel ik een enorme
trots, bewondering en ontroering over het werk
van Harapan Baru Lombok. Fantastisch hoe zij
mensen met een klein duwtje in hun rug een
beter leven kunnen geven en zelfredzaam maken.
Het raakt me om de trots en de eigenwaarde in
de ogen van de mensen te zien. Dit alles is mogelijk geworden door de bijdragen van u en de
diaconie.

Mocht u met eigen ogen het werk van deze stichting willen zien, dan bent u van harte welkom.
Nick geeft u graag een rondleiding. Ook staat hij
open voor vragen/contact. U kunt hem bereiken
via nrensink@gmail.com
Dankzij de aandacht die er geweest is voor
de aardbevingen op Lombok is er veel geld
gedoneerd.
Maar tijdens onze ritjes over het eiland hebben
we gezien dat er nog veel hulp nodig is.
Om dit mooie werk van Harapan Baru Lombok te
kunnen continueren zou het fantastisch zijn als u
zich opgeeft als donateur.
Via http://www.harapan-baru.com/ kunt u zich
aanmelden.
Ook mag u mij natuurlijk persoonlijk benaderen
(Möllenes 2, 7122 KK Aalten).
Voor een klein bedrag per maand helpt u de
mensen op Lombok.
Terima kasih (hartelijk bedankt),
Egbert van Ewijk
Mocht u een gift willen doen:

Stichting Harapan Baru Aalten Nederland
IBAN: NL49RABO 0310390249
BIC: RABONL2U - ANBI: 8564 27 561
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Augustus 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

16
17
18

1 Samuel 10:17-27
Lucas 12:35-48
Lucas 12:49-59

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

19
20
21
22

1 Samuel 11:1-13
1 Samuel 11: 14-12:17
1 Samuel 12:18-25
Lucas 13:1-9

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

23
24
25

Lucas 13:10-17
Lucas 13:18-21
Lucas 13:22-30

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

26
27
28
29
30

Lucas 13:31-35
1 Samuel 13:1-15a
1 Samuel 13:15b-22
1 Samuel 13:23- 14:15
1 Samuel 14:16-23

Beth San, Aalten

St. Joriskerk op de Markt

Beth San

Zondag 18 augustus 2019

Zaterdag 17 augustus 2019
19.00 uur: dhr. Brethouwer
Zaterdag 24 augustus 2019
19.00 uur: dhr. Lievers

Stegemanhof
Zaterdag 17 augustus 2019
19.00 uur: mevr. Hallerdijk
Zaterdag 24 augustus 2019
19.00 uur: mevr. Jentink

Doopdiensten

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld
Koffiedrinken in ‘t Koppelhuis
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas: 	Annet Ligterink en
Thea Mengerink

Zondag 25 augustus 2019

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld
koffiedrinken in ‘t Koppelhuis
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas:
Niels ter Haar

Bij de diensten Aalten

Bloemengroet

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

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

Kinderen
Kinderoppas (0-4 jaar)
Aalten
Elke zondag in een van de kerkzalen (Oosterkerk en
Zuiderkerk) of Elim (Oude Helenakerk). De kinderen
worden tijdens de collecte weer opgehaald.
Bredevoort
Elke zondag in ’t Koppelhuis (t.o. St. Joriskerk)

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

- Pronsweide afd. Gelresland
- mevr. Nijman-Lievers, Tubantenstraat 82
- fam. Eppink, Ludgerstraat 15/5
- dhr. Wildenbeest, de Bettekamp
afd. Korenbloem 16
- fam. Aalbers, Driehonderdmeterweg 12c

	loop met me mee
daar waar ik ga
ga naast mij staan
als ik vertel
hoor
structuur is een houvast
stuur mij
opdat ik verder kan
ben jij dat
ontbrekende puzzelstukje
Riek Aalbers-Hiddink

LeF-dienst 25 aug
Zuiderkerk ds. Folkert de Jon
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 18 augustus 2019

Zondag 18 augustus 2019

Zondag 18 augustus 2019

Zondag 25 augustus 2019

Zondag 25 augustus 2019

Zondag 25 augustus 2019

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. R. Faber, Heilig Avondmaal
collecte: 		
Kerk (Restauratiefonds)
uitgangscollecte: Diaconie

gustus - 19.00 uur
Voorganger:
ng - Thema: Grace

09.30 uur:
ds. B. Pleijsant
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Dienst in de Oude Helenakerk

Kinderkoor
Op 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 koor zijn geen
kosten verbonden.
Als je mee wilt doen
stuur dan even
een mail aan
Harry van Wijk:
harry@harryvanwijk.nl.

10.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk, doopdienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

19.00 uur:
ds. F. de Jong, L.A.vation
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Onkosten van deze dienst
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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

17 aug	dhr. A. van Triest
Tubantenstraat 94, 7122 CT
17 aug	dhr. W. Schoppers
Molenstraat 1, 7122 ZW
18 aug	mevr. A.W. Kalf-Nijman
Molenstraat 8, 7122 ZW
19 aug	mevr. D.G. te Brinke-Kraaijenbrink
Tubantenstraat 42, 7122 CS
20 aug	dhr. H.W. Eppink
De Miggelt 27, 7121 HC
21 aug	mevr. J.A.W. Aalbers-Bouwmeester
Ludgerstraat 8/A, 7121 EM
22 aug	mevr. J.W. Hogeweg-Bruggink
Varsseveldsestraatweg 9/D, 7122 CA
24 aug	mevr. G.H. Westervelt-Wildenbeest
Kruisdijk 14/1, 7122 JX
25 aug	mevr. B.H. Graven-Wassink
Ludgerstraat 15/02, 7121 EG
26 aug	mevr. E.E.J. van Huet-Hüpscher
Haartsestraat 90, 7121 WK
26 aug	mevr. B.H. Korten-Jentink
Koeweide 112, 7121 EK
26 aug	dhr. J.W. Rijks
Nijverheidsweg 95, 7121 GE
28 aug	mevr. A.G. ter Haar-Heijerman
Bevrijding 128, 7121 WV
28 aug	dhr. G.H. ter Horst
Kruisdijk 3/A, 7122 LL
28 aug	dhr. A.J. Heideman
Varsseveldsestraatweg 29/D, 7122 CA
29 aug	mevr. L. Tolkamp-Winkelhorst
Het Verzet 48, 7121 XC
29 aug	dhr. B.L. Bruil
De Pas 52, 7123 AG
30 aug	dhr. G.J. Tichelman
Meiberg 9/1, 7121 AN
30 aug	mevr. I.F.C. Brethouwer-Smit
Ludgerstraat 25/01, 7121 EG
30 aug	dhr. H.J. Mengerink
Knibbelweide 20, 7122 TC
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Barlo-Dale

Wijk Lintelo

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

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

ds. Wilma
Onderwaater

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

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

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

Overleden

Overleden

Op vrijdag 19 juli is dhr. Frits de Witte (Frederik
Enno) onverwacht overleden. Samen met zijn
vrouw woonde hij aan de Herenstraat 1C. Hij
is 83 jaar geworden. De herdenkingsdienst en
begrafenis vonden plaats op woensdag 24 juli.
Zijn vrouw zal hem intens missen. We wensen
haar de steun toe van mensen om haar heen en
Gods kracht en nabijheid in deze moeilijke en verdrietige tijd.

Op 30 juli is overleden Wim Navis, Halteweg 42,
in de leeftijd van 81 jaar. Wij wensen zijn vrouw
Annie, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in dit grote gemis en verdriet.

Huwelijksjubileum
Vandaag, 16 augustus, is het 40 jaar geleden
dat dhr. en mevr. Boerefijn-Kuiperij, Servatiusstraat 11, 40 jaar zijn getrouwd. Van harte gelukgewenst met dit robijnen huwelijksjubileum! We
wensen u een heel mooie dag toe en voor de toekomst Gods zegen.

Zomervakantie
Op dit moment heb ik nog zomervakantie. In
dringende situaties kunt u contact opnemen met
ds. Zeldenrijk of ds. De Jong. Vanaf maandag 26
augustus ben ik weer bereikbaar.
Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

Zieken
Riek Bussink-Heideman, Stationsstraat 1 mocht
vanuit de Vredense Hof in Winterswijk weer naar
huis terugkeren. In het ziekenhuis in Winterswijk
is opgenomen geweest Willemien Rutgers-te
Giffel, Gendringseweg 6.

Doopdienst Zuiderkerk op 18 augustus
In deze doopdienst mogen Elin te Bokkel, Barloseweg 6 en Anna Luiten, Halteweg 12C worden
gedoopt. In deze dienst willen we stilstaan bij de
vraag: ‘Wat wil je je kinderen graag meegeven?’
Marlies Heideman zal ook aan deze dienst meewerken en muzikale medewerking is er van Johan
Klein Nibbelink en Henk Kremer. We zien uit naar
een blijde dienst!
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Netty Hengeveld

Netty Hengeveld

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

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

Op het moment dat u dit leest, is mijn vakantie bijna voorbij. Voel u vrij om – vanaf maandag
19 augustus contact met mij op te nemen als u behoefte hebt aan een gesprek.
Een groet in verbondenheid van

Netty Hengeveld

Stichting
Restauratiefonds

Boeken voor de boekenmarkt
Uw tweedehands boeken, mits in goede staat, zijn bij ons welkom. Nette boeken, geen
rommel, tijdschriften of encyclopedieën. Afleveradres: fam. Rutgers, Lage Veld 30, Aalten.
Hartelijk dank voor uw bijdrage,
bestuur St. Restauratiefonds OHK - www.restauratiefondsaalten.nl
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Scriba: Henk Heusinkveld, Kruisdijk 12a,
tel. 0543-478752, h.heusinkveld@upcmail.nl

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

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.

ds. Riemer Faber

ds. Wim Everts

Ik wens u allen een goede en gezegende vakantie
tijd toe!

Wijk IJzerlo

Ds. R. Faber is
met ziekteverlof

Wijk Haart-Heurne

Met vriendelijke groeten

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

Wim Everts

Jongerenpredikant
Contact

Zieken

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.

In de afgelopen tijd werd mevr. G.J. Fries-Heinen,
Haermansweijde 28, in het SKB opgenomen.
Gelukkig kon ze na een paar dagen weer thuiskomen. Wij weten ons verbonden met de zieken in
ons midden. Wij wensen hen en ook hun naasten
die in liefde om hen heen staan, heel veel sterkte
toe en Gods nabijheid.

Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

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

andelhof1@gmail.com
andelhof2@gmail.com

Meeleven
Na een periode in het Slingelandziekenhuis in
Doetinchem is mevr. J.H. Westrum-Oonk, Kleine
Maote 85, opgenomen in De Molenberg in
Groenlo. Zij verblijft op afdeling De Wieken, kamer
13. We leven mee met haar en met haar man.
Sommige mensen willen liever niet worden vermeld in KerkVenster. Ook met hen leven we mee.
Allen die te maken hebben met ziekte, verdriet of
gemis wensen we moed en sterkte toe.
Een hartelijke groet van ons beiden,
ds. Wytze Andela en
ds. Marieke Andela-Hofstede

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

Vakantie
Wij zijn nog met vakantie tot 31 augustus. Indien
nodig kunt u contact opnemen met ds. Folkert de
Jong. In de laatste week van mijn vakantie kunt
u contact opnemen met ds. Wilma Onderwaater.

Folkert de Jong is met vakantie
t/m 20 augustus.

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 ingezonden brief ontvangen.
Ook deze brief bevat emoties en vragen aan
de kerkenraad. De ingezonden brief wordt
niet integraal geplaatst, maar de redactie
heeft de vragen en emoties zoveel mogelijk
verwerkt in onderstaande samenvatting.
De volledige brief is 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 (later) in zijn bijdrage
antwoorden en reacties op de vragen en
emoties uit de ingezonden stukken.
redactie KerkVenster

De recent ingezonden brief is een reactie op de
manier waarop in KerkVenster door de kerkenraad antwoord wordt gegeven op de vragen uit
de ingezonden brieven. De briefschrijfster vindt
de manier van beantwoorden verwarrend en zij
is van mening dat de antwoorden inhoudelijk te
weinig duidelijkheid geven op de gestelde vragen.
Daarbij stelt ze dat de kerkenraad heeft verzuimd
om de gemeente door de tijd mee te nemen in
zijn afwegingen. Door te weinig informatie vooraf
werd op de gemeenteavond de gemeente voor
een onmogelijke beslissing gesteld.

Haar verdere vragen en overwegingen
staan in verkorte vorm hieronder.
• In het principeakkoord van 2016 staat dat
er gezocht moet worden naar één of andere
beheersvorm om de Oude Helenakerk én Elim in
onder te brengen. De opdracht is dus te zoeken
naar een vorm om te beheren en te bewaren.
Dat betekent niet overdragen of weggeven,
zodat de gemeente de zeggenschap verliest.
• Voor ontzorgen voor de toekomstige generaties
hebben wij de SOGK niet nodig; de gemeente
is heel goed in staat op de eigen financiën te
passen, er zijn genoeg capabele mensen om de
financiering rond te krijgen, zoals dat al eeuwenlang gelukt is.
• K
 ost de Zuiderkerk geen geld, kom eens met •
cijfers? Kan aangetoond worden dat de Oude
Helenakerk en Elim duurder zijn dan de Zuiderkerk, of is dat een aanname?
• Waarom moet de gemeente nú een beslissing
nemen en welke actie moet er worden ondernomen, zoals herhaaldelijk op de gemeenteavond ons werd voorgehouden?
• Er wordt hoog opgegeven over samen kerk zijn,
wat wordt daarmee bedoeld?
• Waar blijft de broodnodige consensus (= brede
overeenstemming) ? En dat betekent niet het
iedereen naar de zin maken, maar zorgen voor
duidelijkheid en begrip.
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In memoriam
Gerrit Lammers

Geertruida Hendrika
Essink-Deunk

Hendrik Eppink

~Gerrit~

~Truus~

~ Henk ~

geboren
23 oktober 1946
overleden
8 juli 2019

geboren
21 december 1936
overleden
9 juli 2019

Geboren
8 juni 1938
Overleden
16 juli 2019

Op maandag 8 juli is Gerrit Lammers ‘Gerrit van
Somsenhuus’ thuis in het bijzijn van zijn gezin
rustig ingeslapen. Gerrit werd op 23 oktober 1946
geboren op Garretshuus in de Heurne. Hij was de
oudste uit een gezin van acht kinderen.
Gerrit heeft vele jaren met veel plezier gewerkt als
vrachtwagenchauffeur bij de firma Heideman in
Dinxperlo. Bij de boeren het vee ophalen en vervoeren naar hun eindbestemming.
Gerrit had een grote passie in zijn leven: de jacht.
Het jagen zat er al van jongs af aan in. Hij genoot
van alles wat met de jacht en de natuur te maken
had. Iedere avond kon je Gerrit tegenkomen
met zijn auto door zijn jachtgebied in IJzerlo en
omstreken.
Gerrit was een man die altijd vrolijk en optimistisch in het leven stond. Zelfs toen drieënhalf
jaar geleden bleek dat hij ongeneeslijk ziek was.
Een lange periode van vele ups en downs volgde,
maar klagen hoorde je hem nooit.
Tot het eind bleef Gerrit positief. De laatste weken
van zijn leven zijn wij als gezin intens betrokken
geweest. Het waren zeer kostbare weken waarin
we als gezin ondanks veel verdriet ook veel
genoten hebben. Wij zijn ontzettend dankbaar
dat we de kans hebben gekregen om met heel
ons hart afscheid te hebben kunnen nemen van
Gerrit. Dit zal ons als gezin hopelijk verder helpen
in ons rouwproces.
Rust zacht.

Truus werd geboren in Winterswijk, als jongste
in het gezin. Toen ze Sinus ontmoette wilden ze
samen verder, ze trouwden, kregen drie kinderen
en ondertussen hielp ze ook altijd mee in het
bedrijf. Toen ze ouder werd, vroeg ze zich vaak af
of de kinderen niet tekortgekomen waren. Maar
die vonden van niet: ‘Wij weten niet anders dan
dat het zo ging’.
Vakanties waren er ieder jaar, met het hele gezin.
Weer later gingen ze met z’n tweeën ieder jaar
zes weken naar Florida. Dat vonden ze geweldig.
Totdat ze een herseninfarct kreeg. Daarna revalidatie terwijl ook thuis allerlei werd aangepast
zodat ze zichzelf weer zou kunnen redden. En dat
lukte goed, met hulp in huis en van Sensire.
Truus bleef al die tijd ook genieten: van uitstapjes, van feestjes met de polonaises en de
muziek, vakanties met De Zonnebloem, boodschappen doen. En wanneer de klein- en later ook
achterkleinkinderen op bezoek kwamen leefde ze
helemaal op.
En hoewel ze maar zelden over haar geloof sprak,
was dat er wel, op de achtergrond. Ze leefde
ernaar, het was te merken in haar handelen,
vooral in haar aandacht en meelevendheid met
anderen. Pas later in haar leven kreeg het meer
een duidelijke plaats in haar leven: kerkdiensten
op tv werden trouw gevolgd en religieuze muziek
raakte haar tot in haar hart.
Gaandeweg ging haar gezondheid verder achteruit; dat merkte ze wel. Toen kwam de periode
met opnieuw ziekte, achteruitgang, veel verdriet
en pijn waardoor ze uiteindelijk in Pronsweide
terechtkwam.
Deze laatste periode van haar leven is voor
Sinus en de kinderen heel waardevol geweest, ze
hebben die samen aan haar bed doorgebracht,
ze hebben veel naar muziek geluisterd en hebben
ontroerende momenten ervaren. Deze lieve vrouw
zal zeker gemist worden, maar heeft nu rust.
Tijdens de afscheidsdienst hebben we troost
gezocht in de woorden waar zij op vertrouwde:
‘De Heer is mijn herder. Al gaat mijn weg door
een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U
bent bij mij.’ We mogen geloven dat God, als
herder, haar heeft opgevangen en veilig heeft
thuisgebracht.
Gerry Hallerdijk

Henk werd op 8 juni 1938 geboren als één na
jongste in een gezin van zeven. Hij groeide op
met zijn drie broers en drie zussen op boerderij
’t Nooitgedacht in Dale. Zijn jeugd heeft hij als
prettig ervaren, ondanks dat deze in de oorlog
begon. Hij startte zijn carrière als jongen van 14
in een timmerfabriek in Varsseveld. Al snel hierna
leerde hij de fijne kneepjes van het timmeren bij
Ter Haar in Lintelo, dit werd onderbroken door
militaire dienst.
In deze periode leerde hij Nanny kennen op een
toogdag en hij was wel onder de indruk van deze
knappe moderne jonge vrouw. Ze kregen verkering en in 1961 zijn ze getrouwd. Samen kregen
ze twee dochters.
In zijn werk ontwikkelde hij zich verder via avondstudie en verschillende banen. De langste periode
werkte hij voor Te Pas als uitvoerder aan grote
bouwprojecten door het hele land. De eerste jaren
woonde hij met zijn gezin bij de bouw, totdat in
1978 zijn zelfgebouwde huis op het Hoge Veld af
was. Hierna reed hij iedere dag op en neer naar
de bouw.
De dochters werden ouder en gingen het huis uit,
trouwden en kregen kinderen, zes in totaal. Hij
was inmiddels met de VUT en dit was voor hem
een nieuwe fase. Hij genoot van zijn kleinkinderen, samen naar de wei gaan, bij de vogels of
de vijver kijken. Ook was hij geïnteresseerd in hun
hobby’s en heeft veel wedstrijden en voorstellingen van hen bezocht.
Acht jaar geleden verhuisden ze naar hun huidige
woning in de Tubantenstraat, hier kwam uiteraard
een volière, daarnaast was zijn wei met dieren
een fijne bezigheid om op de fiets te bezoeken.
Helaas werd hij ziek en werd het duidelijk dat hij
niet meer beter zou worden. Het ging veel sneller
dan gedacht, maar in de laatste paar weken
hebben we mooie gesprekken gehad en heeft hij
veel meer van zijn gevoelens laten zien. In deze
periode heeft hij tot zijn grote vreugde ook nog
twee achterkleinkinderen leren kennen.
Helaas nemen wij vandaag afscheid van man,
vader, opa en opi. Dat hij niet meer bij ons is, wil
niet zeggen dat hij vergeten wordt.

de familie

Nanny, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
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Frederik Enno
de Witte
~Frits~
geboren
4 augustus 1935
overleden
19 juli 2019
Frits de Witte werd geboren in Amersfoort. Toen
hij nog klein was verhuisde hij met het ouderlijk
gezin naar Arnhem, waar hij verder opgroeide. Als
jongen heeft Frits de oorlog meegemaakt. Toen de
inwoners van Arnhem moesten evacueren vonden
Frits en zijn familie onderdak bij een boer in Beekbergen. Dit gebeuren heeft op Frits een diepe
indruk gemaakt.
Frits volgde een opleiding voor machinebankwerker,
kreeg werk als verwarmingsmonteur en stapte later
over naar de fotohandel. Toen bleek dat hij de fotochemicaliën niet kon verdragen ging hij aan de
slag in een zaak voor automaterialen. Hier heeft hij
ruim dertig jaar gewerkt.
Frits is getrouwd geweest met Alie Kooy. Zij werd
ziek en na een langdurige ziekteperiode is zij overleden. Frits kwam weer alleen te staan. Opnieuw
vond hij zijn geluk toen hij Thea Voskuil uit Aalten
ontmoette en op 16 mei 1990 huwden zij.
Frits was een bescheiden en vriendelijke man. Zijn
passie lag in de muziek. Hij was dirigent en instructeur bij tamboer, drumfanfare en trompetterkorpsen. Jarenlang is hij tamboermaître geweest,
eerst in Arnhem en later in Nijmegen. Ook heeft
hij op een mannenkoor gezeten. Toen hij zelf niet
meer actief mee kon doen, bleef de liefde voor
de muziek. Frits kon intens genieten van het luisteren naar de muziek of van het bijwonen van een
optreden.
Het geloof had voor Frits veel betekenis, voor hem
was het de bron waaruit hij steun en kracht putte.
Het gaf hem richting op zijn levensweg.
Enkele jaren geleden kreeg Frits te horen dat hij Parkinson had. Meer en meer merkten hij en zijn vrouw
welke gevolgen deze ziekte had in hun dagelijks
leven. In februari van dit jaar verhuisden zij daarom
ook van de Bongenkamp naar de Herenstraat.
De laatste tijd was zijn gezondheid zeer kwetsbaar
geworden. Toen hij 16 juli plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen, werd al snel duidelijk dat hij niet meer zou herstellen. Zijn vrouw en
de familie zijn die laatste dagen voortdurend bij
hem gebleven. Vrijdagmorgen 19 juli is Frits toen in
alle rust overleden.
Dinsdag 24 juli hebben we afscheid van hem
genomen in een dienst van woord en gebed. We
hebben geluisterd naar muziek die Frits zelf had
uitgezocht en hebben geluisterd naar een pelgrimslied uit de Bijbel, Psalm 121. Terwijl trompetmuziek klonk, hebben we hem in het graf gelegd in
het vaste vertrouwen dat Frits Thuisgekomen is bij
zijn hemelse Vader.
ds. Wilma Onderwaater

Jan Willem Navis

Hennie
Wildenbeest-Sloëtjes

~ Wim ~

~ Hennie ~

geboren
26 september 1937
overleden
30 juli 2019

geboren
28 augustus 1927
overleden
3 augustus 2019

Wim Navis is geboren aan de Tolhuisweg in
Bredevoort. Na de lagere school ging de jonge
Wim naar de ambachtsschool. Daar werd hij
opgeleid tot machinebankwerker.
Lang heeft hij gewerkt bij Pillen in Lichtenvoorde
en bij Nijman Arentsen in Varsseveld. Wim was
goed in dat hele precieze werk dat hij moest doen.
Hij was een echte vakman. Wim Navis heeft een
bijzondere diensttijd gehad. Hij werd geselecteerd
voor de commando-opleiding. Hoewel hij er niet
over sprak was hij best wel trots op de groene
baret.
In 1964 trouwde Wim met Annie Aarnink. Uit dit
huwelijk werden twee kinderen geboren. Bijna 55
jaar mochten Wim en Annie getrouwd zijn. Met
elkaar hebben ze het heel goed gehad.
Wim Navis was een lieve, vriendelijke, geduldige
en zorgzame man die voor iedereen klaar stond.
Voor Annie, voor de kinderen en kleinkinderen,
voor de familie, voor de buurt, voor iedereen die
een beroep op hem deed. Daarnaast was hij heel
veelzijdig en secuur en of je hem voor een verbouwing nodig had of voor het verlenen van zorg, of
voor wat dan ook, je kon altijd bij hem terecht.
Wim Navis was een man van weinig woorden,
met een groot hart.
Meer dan zestig jaar heeft Wim zijn tijd en
energie aan AZSV gegeven, als speler, als leider
en als vrijwilliger.
Tot op hoge leeftijd kon Wim heel veel. De laatste
twee jaar ging zijn gezondheid achteruit, zowel
lichamelijk als geestelijk. Hoe langer hoe meer
begon Wim te verdwalen in zijn eigen leven.
Het was intens verdrietig dat Wim in januari van
dit jaar niet meer thuis kon blijven wonen en naar
Beth San moest gaan. Het werd steeds moeilijker
om Wim te bereiken.
Ondanks het grote gemis is er ook dankbaarheid
bij zijn geliefden dat Wim niet meer verder hoeft
te lijden. Wim kende in zijn leven het stille basisvertrouwen dat God erbij is in alle omstandigheden van het leven. In het vertrouwen dat God
er ook zal zijn over de dood heen hebben we Wim
uit handen gegeven.
Hendrik Jan Zeldenrijk

Hennie Wildenbeest was een lieve, zorgzame
vrouw. Ze was een echt mensenmens. Ze had
echt aandacht voor je, kon goed luisteren. Ze had
een ruime blik: ze had niet snel een oordeel klaar,
maar keek altijd naar de menselijke kant.
Naast de boerderij had ze pensiongasten. Ze
genoot ervan om voor hen te zorgen. Maar minstens zoveel genoot ze van de contacten. Er
kwamen gasten uit alle delen van het land met
allerlei achtergronden. Ze brachten haar in aanraking met andere manieren van leven, andere
gewoontes, andere manieren van geloven. Zo verrijkten ze haar leven.
Het geloof was belangrijk voor haar. Ze ging elke
zondag naar de kerk; en toen dat niet meer ging,
luisterde ze naar de kerkradio. Ze putte er richting
uit, kracht, inspiratie, ook in de moeilijke perioden
van haar leven, bij de ziekte van haar man en na
zijn overlijden.
De laatste jaren van haar leven waren niet
gemakkelijk. Lang kon ze thuis blijven wonen,
met veel hulp van buurtzorg, kinderen en kleinkinderen, buren en vrienden. De laatste maanden
van haar leven woonde ze in Den Es. Daar is ze
uiteindelijk rustig weggegleden.
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte en Gods zegen voor de
komende tijd.
ds. Gertjan de Pender, Varsseveld

Kees Ruitenbeek
~Kees~
geboren
8 februari 1932
overleden
13 juli 2019
Hij was plichtsgetrouw en perfectionist maar deed
alles altijd met vreugde. En hij leefde met God. Bij
alles wat hij deed was God zijn leidsman. Bijna
63 jaar was hij samen met zijn Adri. Zij hielden
intens van elkaar en verrijkten elkaar. Zoon Jan
kwam erbij. Bijna ontroostbaar proberen Jan en
Adri elkaar nu te troosten.
Kees was een man die gericht was op anderen,
speciaal kinderen hadden zijn grote belangstelling. Hij was geïnteresseerd, vroeg door en stond
niet boven je maar naast je. De kinderen en de
mensen rondom hem, maar ook de natuur, de
schoonheid van de schepping hadden zijn hart.
Hij wist altijd weer bijzondere plekjes, weggetjes
te vinden. Deze week hoorde ik mensen zeggen:
het was mijn favoriete meester! En altijd had hij
iets leuks. Hij had een droge humor en verbazend
veel interesses. Museum, natuurpadenroutes,
onderwijspakketten. Allerlei organisaties en werkgroepen waarin hij een inspirerende kracht was.
We zullen hem missen.
familie van Kees
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Kansarme kinderen in Malawi
(vervolg van KerkVenster 26 juli) - Deel 2 - slot
Het brengen van plezier in het leven van
bijvoorbeeld gehandicapte kinderen is ook
een belangrijk punt waar we mee bezig
zijn. We hebben speeltoestellen geplaatst
bij de school voor blinden, slechtzienden en
albino’s in Ekwendeni. Er zijn kippen aangeschaft en er is een moestuin gemaakt zodat
de school zichzelf kan voorzien.
Door de aanschaf van zonnepanelen en een dikke
kabel, is de oude waterbron van de blindenschool
gerenoveerd. Uitgevoerd in samenwerking met
een Nederlander die in Malawi woont. Belangrijk
is ook dat de mensen zelf worden betrokken bij de
aanleg.
In februari 2019 hebben we een zandbak
gebouwd bij de blinden- en slechtziendenschool.
Deze zandbak met dak, is een mooie plek waar
de kinderen kunnen zitten en spelen. Het geeft ze
afleiding en ze kunnen met hun handen bezig zijn.
Goed voor hun ontwikkeling.
Het dak is speciaal voor de albino’s. Ze kunnen
hier in de schaduw spelen. Albino’s kunnen slecht
tegen de zon vanwege hun lichte huid met weinig
pigment.
Ook hebben we een basisschool in Ekwendeni
kunnen helpen. Deze basisschool biedt, in samenwerking met de stichting ‘God cares’ , onderwijs
aan weeskinderen en kinderen uit de armste
gezinnen. Tegen lage kosten wordt goed onderwijs gegeven. Deze school maakt het mogelijk
dat kansarme kinderen onderwijs krijgen in het
Engels en niet alleen in Tumbuka (gebiedstaal).
Door basisonderwijs in het Engels, wordt het voor
de kinderen mogelijk om na de basisschool naar
vervolgonderwijs te gaan. Hiermee doorbreekt
de school de vicieuze cirkel van armoe en lage
opleiding!
Kansarme kinderen krijgen kansen en een goed
toekomstperspectief.
Met de opbrengst van het benefietconcert (2710-2018) van het Aaltens en Apeldoorns Christelijk Mannenkoor is deze school begin 2019 afgebouwd. In april 2019 heb ik de school bezocht en
het resultaat met eigen ogen kunnen zien. Honderden kinderen krijgen hiermee in de komende
jaren toegang tot onderwijs wat hun kansarme
positie omzet naar een kansrijke toekomst!!
Kansarme kinderen in Malawi kunnen onze hulp
als opstap naar een beter bestaan heel goed
gebruiken, zodat ze later op eigen kracht verder
kunnen.
Niemand kan iedereen helpen,
maar iedereen wel iemand. (Gandhi)
Hermen Ligterink
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KerkVenster is het nieuwsblad van

Wie is God toch?

Oude Helenakerk op flaneersteiger

Zondag 25 augustus is er weer een komdienst.
Het thema is: Wie is God toch?
Ds. Wentink gaat voor in deze dienst.
De muzikale medewerking komt van de PGWband en Wim Ruessink. Namens de komdienstcommissie heten wij u van harte welkom om
19.00 uur in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk

Weet u het nog? Van de Oude Helenakerk werd
in 2017 een 3D print gemaakt als prijs voor het
mooiste erfgoed/gebouw van de Achterhoek.
Alle negen 3D geprinte karakteristieke Achterhoekse gebouwen van het project Achterhoek
in 3D worden nu tentoongesteld in een buitenruimte. De 3D-geprinte gebouwen komen in
negen zuilen op de flaneersteiger aan de Oude
IJssel in Doetinchem te staan. Ze staan er tot en
met zondag 25 augustus.
Als u dus in Doetinchem komt, flaneer dan
ook even langs de Oude IJssel om deze kunstwerken te bewonderen en natuurlijk onze trots,
de Oude Helenakerk.

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

Levensbomen van Mary Velthoen
Van 17 augustus tot en met 8 september
exposeert Mary Velthoen uit NoordGroningen in de bovenzaal van de
Koppelkerk in Bredevoort. Velthoen heeft
zich gespecialiseerd in het maken van houtreliëfs: kleurrijke taferelen die zij uit het hout
gutst. De expositie is vrij toegankelijk.
Levensbomen en Madonna’s zijn centrale thema’s in het werk van Mary Velthoen. De levensbomen gaan terug tot haar eigen kindertekeningen en tot de levensbomen zoals je die boven
deuren van oude huizen en in volkskunst ziet. Het
zijn bomen met wijd uitlopende takken en grote
wortels.
De moeder en kind-reliëfs zijn moderne versies
van de kerkelijke Madonna’s. Door haar protestantse opvoeding, vindt Mary vaak in Bijbelverhalen haar inspiratie. Ook hebben de iconische
Mariabeelden uit de kunstgeschiedenis haar altijd
gefascineerd. Velthoens Madonna’s gaan over
het ouderschap, het moeder zijn en geborgenheid. Voor Mary reiken deze thema’s verder dan
alleen het menselijke domein; het wijst ook op de
relatie met het hemelse domein.
Mary werkt volgens een zelfontwikkelde techniek.
De kunstenares maak een tekening op paneel en
zaagt de contour van het ontwerp uit, gutst de
oppervlakte vanuit de tekening en beschildert
het geheel met acryl, waarna ze het afwerkt met
olieverf. Andere technieken waarin ze werkt zijn
sjabloondruk en monotype, in combinatie met
tekenen en schilderen.

ningen als kunstdocent in het examenonderwijs.
Zij woont in Middelstum in Noord Groningen,
waar zij haar atelier heeft. Op zondag 8 september geeft de kunstenares een workshop in het
maken van een levensbomen in hout. Aanmelden
kan via www.koppelkerk.nl.
Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
Looptijd expositie: 17 augustus t/m 8 september
Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 11.00 17.00 uur
Entree: gratis

Meer info:
Sylvia Heijnen, directeur Stichting Koppelkerk
sylvia@koppelkerk.nl / 06 13 23 41 96

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

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
30 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 21 augustus 2019
voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven of getypte kopij
geldt als uiterste inleverdatum maandag 19 augustus
2019 voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster in 2019 verschijnt,
vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij

Mary heeft een expressief handschrift, gecombineerd met intense kleuren. Ze werkt vanuit verbeelding en waarneming. Mary is opgeleid aan
Academie Minerva te Groningen en werkt in Gro-

E-mail: redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2019. Overname van artikelen
alleen met toestemming en bronvermelding
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Als je deze quiz oplost en opstuurt voor 2 september a.s.
naar coordinator@kerkvenster.nl, plus je naam, adres
en telefoonnummer, dan verloten we een zomerse
prijs onder de goede inzenders.

Een zomerse prijs
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