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“Ik noem mij christen in onze
kleurrijke samenleving”
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Ik noem mij christen in onze kleurrijke samenleving
tekst en foto’s: Corry Nicolay

Dromen van eenheid

Door het contact met moslims ben ik
theologie gaan studeren en dominee
geworden. Vervolgens ben ik mij
‘christen’ gaan noemen. Dat geeft
duidelijkheid aan mensen die anders
in God geloven. Zij kunnen verdwalen
in het oerwoud van namen van
verschillende christelijke richtingen en
vragen dan: ‘Is dat ook een christen?’
Jarenlang vond ik mijn christelijk geloof vanzelfsprekend het enig ware en waardevolle geloof.
Over andere geloven sprak ik als ‘vreemde godsdiensten’, veraf, zonder dat het mijn gevoel
raakte. Vanaf 1980 heb ik als onderwijzeres en
taaldocente veel moslims, hindoes, joden en
boeddhisten leren kennen. Dan ontmoet ik geen
godsdiensten, maar wel mensen voor wie hun
geloof en levensovertuiging net zo waardevol is
als voor mij het christelijk geloof.
Regelmatig stellen zij mij op verschillende
manieren vragen over drie belangrijke accenten:
1. 
Zo vragen hindoes en boeddhisten: ‘Hebben
jullie nu wel of niet meerdere goden: Want je
spreekt over God, die je Vader / Moeder noemt over Jezus die ook God is - over een Heilige Geest
die toch ook God is?’
2. 
Moslims vragen mij: ‘Eigenlijk is jullie geloof
best gemakkelijk. Want bij jullie wordt toch alles
vergeven?’
3. 
En mensen vanuit meerdere godsdiensten
vragen: ‘Is een protestant ook een christen? En
iemand die doopsgezind is? En hervormd? Zijn
er nog meer namen? Waarom noemen jullie je
niet gewoon christen? Wij noemen ons moslim hindoe - jood - boeddhist - en als mensen meer
willen weten zeggen we bij welke richting we
horen.’
Vraag 1 gaat over de christelijke Drie-eenheid die
we vieren met Kerst, Pasen en Pinksteren.
Vraag 2 gaat over de kern van het christelijke
geloof, de geschenken van genade, vergeving en
verlossing. Ik moest bij de eerste twee vragen
zoeken naar woorden om dit begrijpelijk uit te
leggen. Al met al daagde het mij uit om in mijn
eigen geloofsspiegel te kijken en theologie te

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Illustratie: www.kleurrijkgeloven.nl

gaan studeren. Dit vanuit twee hoofdvragen: de
houding van kerken en christenen naar mensen
die een ander geloof of levensovertuiging
belijden, en de plaats van vrouwen binnen de
diverse godsdiensten en levensbeschouwingen.
Tijdens de studie was ik oecumenisch opbouwwerker bij zeven verschillende binnenstadskerken
in Groningen en daarna van harte dominee in
meerdere gemeenten. Op dit moment functioneer ik als freelance predikant, ga voor in kerkdiensten en leid andere vieringen en rituelen. Via
mijn website ‘kleurrijkgeloven.nl’ functioneer ik
als PKN-predikant Kleurrijke Communicatie.

Dan droom ik ervan dat kerken zich gewoon een
‘Christelijke Kerk’ gaan noemen en pas daarna de
richting noemen die centraal staat. Door het oerwoud van onze vele verschillende namen lijkt het
of de verdeeldheid bovenaan staat binnen het
christelijke geloof. Dit vind ik verdrietig. Dit doet
afbreuk aan de eenheid die christenen in Jezus
Christus verbindt. Eén zijn in Christus heeft nooit
betekend dat we het in alles met elkaar eens
moeten zijn. De onderlinge verschillen zijn er en
blijven er. Maar die mogen toch geen excuus zijn
om de verschillen als uitgangspunt te nemen in
de naam die we naar buiten toe gebruiken?

Eén lichaam met vele delen

Dankbaar besef ik dat het contact met mensen
die anders in God geloven of anders betekenis
geven aan hun leven, mijn geloof en leven richting en kleur heeft gegeven. Samen met hen was
ik in meerdere landen van herkomst en bij hun
families. Steeds weer merk ik het respect voor
mijn christelijk geloof. En de nieuwsgierigheid
naar de betekenis ervan voor mij als gelovige
vrouw die een geestelijke is (dominee is een moeilijk begrip, daarom noem ik mijzelf soms priester).
Deuren van gebedshuizen zwaaien in de landen
van afkomst en in Nederland open, en mooie ontmoetingen worden voor mij geregeld met islamitische, joodse, hindoestaanse en boeddhistische
collega’s. Daardoor ervaar ik regelmatig hoe verschillende gelovigen elkaar kunnen ‘bevruchten’.

De gezamenlijke naam ‘christen’ wijst erop dat
we in Christus’ naam met elkaar verbonden zijn in
dat ene lichaam van Christus. In het bekende Bijbelverhaal in 1 Korintiërs 12 staat in vers 12: ‘Een
lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat;
ondanks hun veelheid vormen al die delen samen
één lichaam’.
Armen, benen, ogen, handen, harten, oren, enz.,
ze hebben ieder hun eigen functie en betekenis
maar ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Het
voelt voor mij als een visioen om de onderlinge
verbondenheid tussen christenen als eerste uit te
dragen in de naam die we als eerste noemen in
onze kleurrijke samenleving; ‘Ik ben christen’.
Het vergroot de geloofwaardigheid van een
eeuwen
oud christelijk geloof. Een geloof met
haar vele nuances, interne strijd en vele ontwikkelingen. Een geloof met vele namen voor de onderlinge verschillen, net zoals bij andere geloven.
Dit doet niets af aan de geschiedenis van de verschillende christelijke kerken, van de katholieke
kerk, de reformatie, en andere ontwikkelingen
blijven even belangrijk in hun betekenis. Want
dit jaar vieren we dat Maarten Luther 500 jaar
geleden de 95 stellingen op de deuren van de
Slotkapel te Wittenberg timmerde. Ik vertel aan
mensen die anders geloven dat dit een belangrijke gebeurtenis is binnen de christelijke kerk.

Onze gezamenlijke naam

De WHW-code en Gave van Begrip

Regelmatig viel het mij op welk antwoord een
jood, moslim, hindoe en bahá’i geeft wanneer
iemand hen vraagt, ben je gelovig. ‘Ja, ik ben een
jood, moslim, hindoe, bahá’i ‘, antwoorden zij.
Ik antwoordde lange tijd op deze vraag: ‘Ik ben
hervormd of ik ben protestant’. Waarop de vraag
volgde: ‘Is dat een christen?’ En ineens viel bij
mij het kwartje. Raar eigenlijk om je eerst bij de
verdeelnaam te noemen, protestant, katholiek,
doopsgezind, vrijgemaakt, vrijzinnig, ga zo maar
door. Het is mooier om eerst onze gezamenlijke
oorspronkelijke naam te gebruiken, de naam
van Jezus die wij als Christus belijden. Daarom
zeg ik nu als ze vragen: ‘Geloof jij?’, ‘Ja, ik ben
christen’. Dat bevalt me prima en het wordt
meteen begrepen. Op formulieren, zoals bijv. in
een ziekenhuis, vul ik dit in en regelmatig wordt
gevraagd: ‘Klopt dat?’
‘Ja, dat klopt, ik ben christen’.

Regelmatig vragen mij mensen die anders
geloven en anders betekenis geven aan het leven:
‘Wat geloof jij als christen?’
Dan merk ik dat de interreligieuze contacten
mijn taalgebruik beïnvloedt want ik gebruik geen
moeilijke woorden meer. En de vraag houdt mij
een spiegel voor: wie ben ik als christen, als gelovige vrouw en wat is de mooiste parel van mijn
geloof?
Hierbij gebruik ik graag de WHW-code. Deze code
baseert zich op een bijzonder geschenk dat we
allemaal van God hebben gekregen: de gave van
begrip. Ik ben ervan overtuigd dat we door God
op elkaars levensweg zijn gezet met de bedoeling deze gave te gebruiken: we kunnen elkaar
begrijpen. Regelmatig oefen ik met groepen, ook
jongeren, de WHW-code van dialoog. Dat is een
uitnodiging om vragen te stellen die beginnen
met:

Richting en kleur

Overdenking
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Kleurrijk samenleven
door ds. Corry Nicolay
In een zorgcentrum waaiert de zegen wijd uit naar
mensen die wel, niet en verschillend geloven.

WAT – HOE – WAAROM

Kleurrijk op hoge leeftijd

Want dan stel je open vragen en kan de ander
vertellen wat zij en hij gelooft. Bij het begrijpen
hoef je het niet met de ander eens te zijn. Dat
geeft over en weer rust en ruimte, zoals op de
kleurrijke middag voor vrouwen in Heerenveen.

Na een bezoekje aan iemand in het verpleeghuis
breng ik haar terug naar de gezamenlijke woonkamer. Ze heeft zo’n mooi gedicht gelezen, zegt ze
lekker luid. ‘Oh ja?’ vraag ik uitnodigend.
En ik lees dit gedicht:

De kracht van kleur

Als het echt is, is het onvergetelijk.

Op een vrouwenmiddag zijn ruim 60 vrouwen
aanwezig: moslima’s, hindoes, christenen, jodinnen, boeddhisten, humanisten. Het gaat over
‘De kracht van kleur’.
Een moslima, hindoe en ik als christen vertellen
ieder in vijf minuten wat de mooiste parel is van
het eigen geloof, hoe dat kleur geeft aan ons
leven als vrouw.
Daarover stellen de aanwezige vrouwen WAT HOE - WAAROM – vragen met de bedoeling
de ander te begrijpen. Dat is even wennen. We
spreken af dat ik het mag zeggen wanneer een
vrouw per ongeluk toch een vraag stelt die de
ander in de verdediging drukt.
Alle vrouwen genieten van de prettige en vrolijke sfeer, niemand hoeft zich te verdedigen. De
vrouwen ontdekken verrast rijke parels van hun

Als geluk echt is, is het onvergetelijk.
Want geluk is iets met je ogen uitspreken,
met je mond uitdrukken,
met heel je lichaam tot uitdrukking brengen
en het met je beide handen vasthouden
om het diep te bewaren in je hart
zodat het blijft glanzen
als een kostbare parel.

Wie is Corry Nicolay?
Omdat we wel vaker teksten van Corry Nicolay
gebruiken en hebben gebruikt, vinden we het
tijd om haar nader voor te stellen aan de
lezer van KerkVenster.
Corry Nicolay is geboren in 1948 te Metslawier. In 1980 werd zijn gevraagd als onderwijzeres om taalles aan Turkse vrouwen te
geven. Door het contact met moslimvrouwen
en mannen is ze theologie gaan studeren.
Tijdens de studie is ze vier jaar beleidsmedewerkster en coördinatrice geweest van het
minderheden- en vluchtelingenbeleid bij de
gemeente Heerenveen.
Nadat ze afstudeerde in ‘theologie en
samenleving’, werkte ze eerst als opbouwwerker in Groningen. Vervolgens werd ze
predikant bij de Nederlands Hervormde Kerk
en nu predikant bij de Protestantse Kerk
Nederland. Ze is mede oprichtster van het
‘Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk
Fryslân’, vanuit acht verschillende geloven en
levensbeschouwingen Friesland.
Ze schreef meerdere boeken en artikelen,
gespecialiseerd in interculturele communi
catie. Ze werkt als predikant in de twee
kleine Friese gemeenten Oldelamer en
Oldetrijne en is beschikbaar als predikant

voor interreligieuze, oecumenische en ‘eigen’
huwelijks
vieringen, kinderzegening, en voor
kerkelijke en niet-kerkelijke afscheidsdiensten
bij een uitvaart.
Kortom: een kleurrijke vrouw met een rugzak
vol ervaringen op interreligieus gebied. Wie
nog meer over haar wil weten kan haar website bezoeken: www.kleurrijkgeloven.nl.

eigen geloof en overtuiging en parels van
veelkleurigheid. Door die open vragen aan
elkaar leer je het geloof en de overtuiging van
de ander kennen. En je leert tegelijk het eigen
geloof beter kennen en hoe je dat begrijpelijk onder woorden kunt brengen. De vrouwen
zeggen na afloop dat ze zich veilig voelden,
niet in een bepaalde hoek gedrukt. Ze konden
er zijn zoals ze zijn in kleding, geloof en eigen
vragen.

Centrale leefregel
De basis van het geschenk van begrip is
de centrale leefregel die Jezus aan christenen meegeeft. Een leefregel die anderen
ook kennen. Meerdere geloven kennen de
Confuciaanse leefregel: ‘Wat u niet wilt dat u
geschiedt, doet u dan ook een ander niet’.
Deze leefregel bestond al ver voordat Jezus
leefde en Jezus kende oude wijsheden. Hij
maakt de regel van Confucius tot een positieve oproep: ‘Behandel de ander net zoals
je zelf behandeld wilt worden’. Jezus koppelt
deze oproep aan de leefregels van de Thora.
Hij wijst hiermee op het eerlijke omkeereffect:
zoals we zelf behandeld willen worden, horen
we ook de ander te behandelen.
Als christen probeer ik die centrale leefregel
te leven, zodat anderen dit merken aan
mijn 
houding, de manier van open staan
voor elkaar en de wijze van vragen stellen.
Daarmee probeer ik als christen in het voetspoor van Jezus en als volgeling van Jezus
Christus te leven.
Ik vind het heerlijk om christen te zijn en die
aloude naam te dragen. Hierdoor ervaar ik
steeds weer opnieuw de verbondenheid met
Jezus. Dit heb ik mogen ontdekken dankzij de
ontmoeting en het optrekken met gelovigen
van verschillende godsdiensten en levensovertuigingen. Daardoor is mijn geloof nieuw
leven ingeblazen en heeft mijn geloof en
leven meer kleur gekregen. God zij dank.
Mijn lijfspreuk:
Zoek eenheid in het nodige
geef vrijheid in het twijfelachtige
en in alles de Liefde/liefde.
Corry Nicolay is PKN-predikant Kleurrijke
communicatie, te Heerenveen.
Website: www.kleurrijkgeloven.nl.

En dat je zo ook over het geloof kan denken, want:
Geloven is een geluk, is een gave van de Heer.
Je kunt het door gebrek aan zorg verspelen
Maar als je het met anderen wilt delen,
			wordt het meer.
‘Vertel eens meer’, zegt een man.
‘Geloven in God is net als je hand in vertrouwen
uitsteken, net alsof iemand liefdevol tegen je zegt:
‘Kom, hand in hand gaan we’.
De Bijbel vertelt over God die je op die manier
bewaart, dat is de belofte: Ik haal je erdoor.
En Jezus laat zien dat God je ook bewaart als je
sterft. God haalt je erdoor, bewaart je.
En we praten er met elkaar over.
Ineens komt de vraag om samen te bidden. Ik heb
eerst gevraagd of iemand dat lastig of naar vindt.
En vervolgens gevraagd of iedereen zichzelf wil
blijven, want ‘u bent goed zoals u bent’.
Handen worden gevouwen, in de schoot gelegd of
met de handpalm omhooggehouden.
Na het gebed vraagt iemand met een twinkel in
de ogen: ’Krijgen we nu ook de zegen?’
Twijfel bekruipt mij.
Ik wil mensen niet overdonderen of voor het blok
zetten. Maar de ogen van de mensen zijn uitnodigend, verlangend, nieuwsgierig … Het voelt
als een voorrecht om één voor één de mensen te
mogen zegenen.
Mijn oog valt op de deuropening en ik zie de zaal
arts staan.
‘Daar kunnen wij niet tegenop’, zegt hij. ‘Dit richt
de mensen meer op dan al onze medicijnen bij
elkaar’.
‘Bent u gelovig?’ vraag ik. De dokter knikt. ‘En
weet u, als ik oud of hulpbehoevend word, hoop en
bid ik dat een ander er zo mag zijn voor mij. Mijn
geloof heeft er ook mee te maken dat ik dokter
ben geworden. Bedankt, dominee.’
‘Hou op’, zeg ik met een blos op de wangen, ‘ere
wie ere toekomt. Als u iemand wilt bedanken, dan
God. Want dit is ons gegeven en we zullen het niet
gauw vergeten’
Bron: Red@ctieService
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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

Samen Eten uit de moestuin
Op 11 september is er weer Samen Eten in
’t Koppelhuis. Welkom vanaf 17.30 uur, eten
om 18.00 uur. Zoals altijd opgeven tot en met
maandag 9 september bij Wilma Kleinhesse
link, tel.0543-451503; Ada Endeveld 0543538848 of Diny Luimes 0543-471154. In september zijn de vruchten van ieders moestuin
van harte welkom, ook groenten en andere
producten.
Graag van tevoren aanmelden!

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

Wij feliciteren
Dhr. G.J. Brusse, Tolhuisweg 6A en mevr. H.H. du
Pré-Blekkink, Meddosestraat 21-10 in Winterswijk
zijn de komende weken jarig; dhr. Brusse wordt op
9 september 82 jaar en mevr. du Pré viert op 10
september haar 92e verjaardag. Allebei gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen die
u dierbaar zijn.

Happen en stappen
Op zondag 8 september willen we in Bredevoort
gaan happen en stappen met sectie/wijk 1 en 2
(Bredevoort binnen de bebouwde kom)
Dat betekent dat we het plan hebben om te gaan
wandelen door Bredevoort, op drie huisadressen
te eten (voorgerecht-hoofdgerecht-toetje) en
om daarna koffie te drinken in ’t Koppelhuis. We
komen om 17.00 uur bij elkaar vóór ’t Koppel-

Zieken
Dhr. Huiskamp (Haartweg) heeft enige tijd
geleden zijn arm gebroken en heeft daarvoor
langer in het ziekenhuis gelegen dan verwacht
was. Nu is hij opgenomen in de Molenberg in
Groenlo. We bidden hem Gods zegen toe.
Voor degene die bestralingen en daarna een
operatie moet ondergaan: we bidden voor je om
kracht om alles goed te doorstaan.
Alies Kämink is aan het revalideren in het Roessingh, Enschede. We wensen haar goede moed
toe. Hou vol!
Allen die worstelen met de gezondheid wensen
we veel sterkte toe. Voor alle mantelzorgers en
mensen met een zieke in de naaste omgeving:
veel geestkracht toegewenst om door te zetten
en het goede te ervaren in de kleine dingen die
het leven waardevol maken.

huis (binnen als het regent). Daar verdelen we
ons in groepen van zes of zeven en krijgen we de
route. Elke groep bezoekt drie adressen binnen de
bebouwde kom van Bredevoort en komt samen
bij ‘t Koppelhuis voor koffie. Het duurt ongeveer
tot 20.00 uur. Voor donker thuis!
Misschien is het maar één groep, misschien zijn
het er meer. We wachten het af! Graag aanmelden tot en met 5 september bij Ada Endeveld.

START
ZONDAG
15 SEPTEMBER
BREDEVOORT
E...
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workshop voor kinderen
muzikale omlijsting:
koperblazerensemble Bredevoort

09:30 uur KOPPELKERK

Uitnodiging startzondag:

Vrijheid om te …
Dit jaar vieren de kerken in
Bredevoort de startzondag
in de Koppelkerk! Daar wordt
dan in het kader van septemberkunst werk van kunstenaars
tentoongesteld, onder het
motto ‘vier de vrijheid’.
Dit laatste houdt verband
met de herdenking van het
einde van de oorlog, 75 jaar
geleden. In onze viering
spelen de schilderijen een rol
en denken we na over het
thema: vrijheid om te …
Zijn er grenzen aan de vrijheid? Wat doen we met onze
vrijheid? Wat betekent het
voor mij persoonlijk? Ben ik
als mens vrij? De tentoonstelling in de grote zaal van de
Koppelkerk wordt later pas
geopend, dus wij hebben er
een voorproefje van.
We worden in de dienst begeleid door een koperensemble.

Kunstworkshop
voor de kinderen!
Iedereen welkom!
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COMMISSIE KERK & ISRAËL

De Commissie Kerk en Israël Aalten/
Bredevoort vertoont in samenwerking
met het Aaltens Leerhuis de film:
GOD on Trial op maandag 16
september in Elim. Aanvang 14.30 uur.
Toegang gratis, een vrije gift voor de
onkosten wordt op prijs gesteld.
1943. In Auschwitz wacht een groep gevangenen
hun afschuwelijke lot af. De mannen van uiteen
lopende afkomst en positie worden als beesten
behandeld door de bewakers van het concentratiekamp. Ze trachten niet alleen te overleven,
maar proberen ook nog eens de reden te achterhalen waarom God hen verlaten heeft en Hij toelaat dat mensen zo moeten lijden op deze mensonterende plek.

De selectie bij de aankomst in AuschwitzBirkenau, mei 1944: direct naar de gaskamer
of eerst nog werkkamp. Wikipedia

God on Trial is het aangrijpende verhaal over
een groep mensen die op de vooravond van hun
waarschijnlijke dood een debat aangaan om
erachter te komen wat Gods intenties zijn voor
deze uitzichtloze situatie. Is God genadig en is er
een hoger doel voor dit alles? Of staat God aan
de zijde van de nazi’s en wil hij de mensheid laten
boeten voor hun zonden? Ondanks de wetenschap dat velen van hen de volgende dag naar
de gaskamer afgevoerd zullen worden, laat God
on Trial de kracht en het vertrouwen van mensen
zien.

Informatie en training

Protestantse
Kerk

23 september (Ede):
Training pastoraal gesprek

25 september (Tiel) of 8 oktober (Apeldoorn):
Vacant, waar sta je dan?

Gaat u binnenkort starten met het ambt van ouderling of als pastoraal
medewerker? Of voert u misschien al jaren pastorale gesprekken en
wilt u uw vaardigheden opfrissen of vergroten? Deze training neemt
u stap voor stap mee in het voeren van een pastoraal gesprek.

Gaat de predikant van uw gemeente vertrekken? Zit u in vacaturetijd
en wilt u op zoek naar een nieuwe professional? Deze informatiebijeenkomst
over het beroepingswerk vertelt u alle do’s en don’ts die u kunt tegenkomen
in het mooie en intensieve wervingsproces.

Meer informatie via
www.protestantsekerk.nl/training/pastoraal-gesprek/

Meer informatie via www.protestantsekerk.nl/training/
beroepingswerk-introductie/
Marloes Nouwens-Keller
Woordvoerder/ persvoorlichter/ hoofdredacteur
www.protestantsekerk.nl./contact
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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

KerkBeeld

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

In overleg met de Arbo-arts mag ik de komende
tijd mijn werkzaamheden verder uitbreiden. Voorlopig nemen ds. Wytze Andela en ds. Marieke
Andela-Hofstede nog wel het crisispastoraat voor
hun rekening, maar vanaf 1 oktober hoop ik dat
ook zelf weer te kunnen oppakken.
Ondertussen komt mijn emeritaat ook steeds
dichterbij. Door het nieuwe pensioenakkoord mag
ik in februari 2020 stoppen in plaats van in juni
van dat jaar. Ik vind het fijn dat ik, zoals het er
naar uitziet, voor die tijd nog weer een aantal
maanden volledig kan functioneren.

Solidariteitskas
In de maand september wordt de actie solidariteitskas gehouden. Heeft u in het verleden toestemming gegeven voor automatische incasso
dan zal dit in deze maand worden afgeschreven.
Het bedrag bedraagt € 10,00 per kerklid, er wordt
2 x € 10,00 afgeschreven als u gehuwd/samenwonend bent. Zij die geen automatische incasso
hebben afgegeven, ontvangen een brief met het
verzoek om het bedrag over te maken.

bredevoort

Vriendelijke groet,

Waarom is deze actie?
Kerken uit het hele land dragen bij aan dit
fonds met een bedrag van € 5,00 per belijdend
gemeentelid. Sommige gemeenten lopen tegen
hun grenzen aan, het ontbreekt hen aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is deze solidariteitskas. Daarnaast is de solidariteitskas voor
gemeenten die vernieuwende ideeën hebben.

Riemer Faber
college van kerkrentmeesters

Verkoop collectemunten

Scriba diaconie
Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com

Op vrijdag 6 september is er van 17.00 uur tot
18.30 uur weer collectemuntenverkoop in de Zuiderkerk. Natuurlijk kunt u ook bestellen via onze
webshop op www.kerkvenster.nl. Ook liggen er bij
de uitgang van de kerken bestelformulieren.
Munten worden gratis bij u thuisbezorgd!

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

Gerard Dibbelink overleden

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

Uitbreiding
werkzaamheden en
aanstaand emeritaat

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

Gerard Dibbelink, de eigenaar van het kampterrein waar elk jaar de kerkkampen worden
gehouden, is overleden. Gerard was al langere tijd
ernstig ziek en kon niet meer beter worden. Op
zaterdag 17 augustus jl. gaf Gerard aan dat het
niet meer ging en op maandag 19 augustus is hij
rustig ingeslapen.
Nadat zijn vrouw in 2014 is overleden, heeft
Gerard dapper de draad weer opgepakt na dat
grote verlies. Hij had er plezier in als de kampweken weer begonnen op zijn mooie terrein in
Borculo.
Sinds 2004 is de recreatiecommissie meer dan
welkom geweest op dat terrein. Iedereen die aan
de kampen heeft meegewerkt en de vele honderden kinderen die er een fijne week beleefden,
hebben Gerard gekend als een warme persoonlijkheid. De contacten waren altijd goed.
Niets was Gerard te gek, hij stond altijd klaar.
Schuilen in zijn boerderij bij noodweer, gastvrij,
meedenkend, enthousiast en belangstellend.
Gerard bracht ook altijd een kort bezoek in de verschillende weken. Soms mee-eten met de groep en
op de afsluitende bonte avond was hij er ook altijd
bij. Hij genoot van de kinderen en zij van hem.
We zullen Gerard heel erg missen. We leven mee
met zijn kinderen en kleinkinderen.
de recreatiecommissie

Gerard Dibbelink met zijn zoon Mike bij de
ingebruikname van de nieuwe tenten in 2018.
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Artsen zonder Grenzen

Project ziekenhuis voor moeder-en-kindzorg en traumacentrum
Sinds 2015 wordt Jemen geteisterd door een burgeroorlog.
Taiz, Jemen
Een groot deel van de openbare infrastructuur en gezond
heidsfaciliteiten is vernietigd door de strijdende partijen,
waardoor de toegang tot de gezondheidszorg en andere

Traumacentrum

tot water geleid tot het uitbreken van cholera. Operationele

Op 4 februari 2016 opende Artsen zonder Grenzen een trauma- en stabili
satiecentrum met vijf bedden (later uitgebreid naar tien). Dit als reactie
op een gebrek aan toegang tot gratis kwaliteitszorg voor traumapatiënten
en oorlogsgewonden op het gebied van stabilisatie, spoedeisende chirurgische zorg en postoperatieve zorg. Ook vinden wij het belangrijk dat veilige
doorverwijzingsopties (inclusief ambulancediensten) toegankelijk zijn voor
mensen die dringend medische zorg nodig hebben.

medische faciliteiten kunnen veelal niet door mensen

Enkele cijfers van onze hulp in 2018

worden bereikt. Hierdoor kunnen gemakkelijk geneesbare

• 8.443 baby’s ter wereld geholpen
• 54.488 kinderen gevaccineerd
• 42.674 consulten voor moeder-en-kindzorg
•5
 04 jonge patiënten opgenomen
in het therapeutische voedingscentrum
•2
 3.050 aanstaande moeders
ontvingen prenatale zorg
•2
 .089 spoedeisende verloskundige
operaties uitgevoerd
• 11.127 consultaties op de eerste hulp
•1
 2.456 consultaties in het traumaen stabilisatiecentrum

essentiële diensten ernstig is verhinderd. Ook zijn
vaccinatiecampagnes tot stilstand gekomen, wat heeft
geleid tot de uitbraak van ziekten, zoals difterie en mazelen.
Daarnaast heeft het gebrek aan veilige openbare toegang

kwalen alsnog dodelijk zijn, omdat ze niet of niet tijdig
worden behandeld.

Zie ook pagina 9

STARTZONDAG

PROTESTANTE GEMEENTE AALTEN
Een premature tweeling wordt nauwlettend in de gaten gehouden op
de neonatale afdeling van het ziekenhuis voor moeder-en-kindzorg.
© Matteo Bastianelli
Artsen zonder Grenzen Nederland startte in 2012 een hulpproject in Ad
Dhale. In 2015 startten we onze hulp in Taiz. In 2016 schaalden we onze
hulp op in bestaande projectlocaties en vergrootten wij onze betrokkenheid
bij ziekenhuizen en gezondheidsfaciliteiten in Sanaa, Mahwit en Hajjah.
Artsen zonder Grenzen is momenteel actief in onder meer Aden,Taiz, Saada,
Amran, Hajjah, Ibb en Sanaa.

ZONDAG 22 SEPTEMBER DEZE

HOUD
VRIJ!
DATUM

Een goed verhaal

Ziekenhuis voor moeder-en-kindzorg
In november 2015 startte Artsen zonder Grenzen haar hulp in het ziekenhuis voor moeder-en-kindzorg, een hotel dat we ombouwden tot ziekenhuis.
Sindsdien stijgt het patiëntenaantal voortdurend.
Onze teams houden zich in dit ziekenhuis bezig met gezinsplanning, prenatale zorg, verloskunde en kraamzorg. Ook is er een operatiekamer voor spoedeisende verloskundige operaties.
Daarnaast voeren we vaccinatiecampagnes uit, hebben we voedings
programma’s (zowel in het ziekenhuis als ambulant) en bieden we 24-uurs
ambulante spoedeisende hulp. Voorts hebben we er een afdeling kinder
geneeskunde en een afdeling neonatologie.

AANVANG 10.00 UUR OUDE HELENAKERK

VOOR DE DIENST (9.30 UUR): KOFFIE/FRIS DRINKEN
NA AFLOOP: GEZAMENLIJKE LUNCH (NEEM
GENOEG MEE VOOR UZELF EN OM TE DELEN)
VOOR DE KINDEREN IS ER KINDERNEVENDIENST
EN NA DE DIENST ACTIVITEITEN

M.M.V. FOLKERT DE JONG EN WIM EVERTS
MUZIEK: HARRY VAN WIJK EN DE
EENDRACHT
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Augustus 2019
Vrijdag
Zaterdag

30
31

1 Samuel 14: 16-23
1 Samuel 14: 24-35

September 2019
Zondag

1

Lucas 14: 1-11

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

2
3
4
5

Lucas 14: 12-24
1 Samuel 14: 36:46
1 Samuel 14: 47-52
1 Samuel 15: 1-9

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

6
7
8

1 Samuel 15: 10-23
1 Samuel 15: 24-35
1 Samuel 16: 1-13

9
10
11
12
13

1 Samuel 16: 14-23
1 Samuel 17: 1-11
1 Samuel 17: 12-30
1 Samuel 17: 31-40
1 Samuel 17: 41-54

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ambthuis, Bredevoort

Ambthuis Bredevoort
Zaterdag 31 augustus 2019
17.30 uur: mevr. Jentink

Beth San
Zaterdag 31 augustus
19.00 uur: dhr. Scholl
Zaterdag 7 september
19.30 uur: Evangelisatiekoor

Stegemanhof
Zaterdag 31 augustus 2019
19.00 uur: dhr. Fles
Zaterdag 7 september 2019
19.00 uur: ds. Knol, broodmaaltijd

Doopdiensten

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.

Zondag 1 september 2019

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld,
koffiedrinken in ‘t Koppelhuis
collecte:
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Lenny Woerts

Zondag 8 september 2019

09.30 uur:
ds. J. Brezet, Duiven
collecte: Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Liesbeth Mateman

Bij de diensten Aalten
Theoloog en schrijver Alain Verheij
in Regenboogdienst over zijn boek:

God en ik …
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

Kinderen

St. Joriskerk op de Markt

- fam. Mateman, Lage Veld 8
- fam. Veerbeek Molenstraaat 1

In het boek ‘God en ik …’ neemt theoloog en
schrijver Alain Verheij de volgende vraag als
uitgangspunt: wat bezielt een westerling in de
21e eeuw om zich nog te verdiepen in verhalen
over God?
Verheij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag ...
NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

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.

1
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Geloven in de 21e eeuw

God en ik

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.

kerkvenster.nl
en

pkn-bredevoort.nl
het bekijken waard!
KerkVenster_cover-15mrt2019-boekbespreking-def.indd 1
KV12.indd 1

07-03-19 22:10
13-03-19 11:44

9

Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 1 september 2019

Zondag 1 september 2019

Zondag 1 september 2019

Zondag 8 september 2019

Zondag 8 september 2019

Zondag 8 september 2019

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. R. Faber
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oude Helenakerk

09.30 uur:
ds. W.H. Everts
collecte: 		
Jeugdwerk JOP
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	Regenboogdienst met Alain
Verhey, schrijver van de bestseller ‘God en ik’, zie artikel
hieronder, m.m.v. Amio
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	ds. F. De Jong,
welkom- en overstapdienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Jeugdwerk JOP
uitgangscollecte: Kerk

Een datum om vast op te schrijven!

9 JUNI 2019

Kinder-/ Doopdienst

SPELEN MET7 oktober
VUUR
om 10.00 uur
in het Kulturhus
in Lintelo

Thema: Water,
daar zit leven in
M.m.v. Ds. Zeldenrijk en de

AANVANG 10.00 UUR kinderen van de Klimop
ZUIDERKERK
VOORAF KOFFIEDRINKEN

Muzikale begeleiding van
Tijdens de dienst is er
VOORGANGER:
Fanfareorkest Advendo
oppasdienst aanwezig
DS. FOLKERT DE JONG
Lintelo
InMUZIEK:
KerkVenster
nr. 12 van 15 maart 2019 heeft
Het wordt ongetwijfeld een zeer interessante kerkNOOTZAAK

ds. Marieke Andela-Hofstede een groot artikel
dienst waar veel vraagstukken aan de orde komen
gewijd aan de inhoud van het boek
over het leven met God in de 21e eeuw.
afloop is door
er koffie
/ theeDeze
/ ranjaHet artikel van ds. Marieke Andela-Hofstede is
God enNa
ik geschreven
Alain Verhey.
theoloog en schrijver gaat in de Regenboogdienst
nog te lezen op de website van KerkVenster, ga
van 1 september a.s. in, op de zeven onderwerpen
daarvoor op de site naar ‘Kerkvensterblad’ in de
die ds. Marieke Andela beschrijft in haar verhaal:
rechterkolom en klik daar op ‘Klik hier’ en vervolgens zoekt u nummer 12 op. Daar klikt u op down1. Het leven overkomt je
load en scrolt u naar pagina 2.
2. Alledaagse rituelen
Aan de dienst werken ook mee: Amio, en Joop
3. Radicaal puberen
Ormel op het orgel. De dienst begint om 10.00 uur
4. De ontdekking van het lichaam
en vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar.
5. Richting kiezen
De Regenboogdienstcommissie wenst u een bij6. Omgaan met tegenslagen
zondere, inspirerende dienst toe.
7. Zin in het leven

Startzondag
22 september
Heeft u de agenda ook al opengeslagen om verschillende weer startende activiteiten te noteren?
Wilt u dan deze datum ook even vastleggen?
Zondag 22 september willen we het kerkelijk jaar
namelijk starten met: ‘Een goed verhaal’. Deze
startzondag vieren we dit jaar in de Oude Helenakerk en na de dienst sluiten we de ochtend af
met een gezamenlijke lunch. Uiteraard denken we
ook aan de kinderen en is er voor hen een leuk
programma samengesteld door Heidi Ebbers.
Hebt u het genoteerd?

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
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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

31 aug	dhr. J.W. Kolthof
Huygensstraat 19, 7121 VE
31 aug	mevr. J.W. Stronks-Pothof
Ludgerstraat 19/09, 7121 EG
1 sep	mevr. J.C. Luiten-Pennings
Bosweg 1, 7121 KP
1 sep	mevr. B.G. Meurs-Mengerink
Karel Doormanstraat 8, 7122 WC
2 sep	dhr. J. Straaijer
Kemenaweg 55, 7122 XJ
2 sep	dhr. J.A. Papiermole
Molenstraat 15, 7122 ZW
3 sep	mevr. J.H. Prinsen-Lensink
Ludgerstraat 29/03, 7121 EG
3 sep	mevr. J.B. Lohuis-Obbink
Haartseweg 5, 7121 LB
4 sep	dhr. G.J.W. Lensink
Driehonderdmeterweg 12/A, 7121 KK
5 sep	mevr. J.G. Kaemingk-Heezen
Tubantenstraat 29, 7122 CP
5 sep	dhr. J.G. Heijink
De Heurnseweg 3, 7122 LS
6 sep	dhr. G. Gijsbers
Hogestraat 84/A, 7122 BX
6 sep	mevr. C.J. Duenk-Schrijver
Varsseveldsestraatweg 16, 7122 CC
7 sep	mevr. J.G. van Eerden-te Voortwis
Beeklaan 12, 7122 BH
8 sep	dhr. R.W.H. van Braak
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
9 sep	dhr. E.W. Nijman
Servatiusstraat 26, 7121 EN
10 sep	dhr. W.C. ter Haar
Dalweg 15, 7122 BA
11 sep	mevr. J.B. Klein Poelhuis-te Paske
Hondorpweg 4, 7121 KA
11 sep	mevr. J.C. Lubbers-Raab
Karel Doormanstraat 10, 7122 WC
12 sep	mevr. H.H. Swijtink-Stronks
Servatiusstraat 42, 7121 EN
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

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

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

Zieken

Wijk IJzerlo

Ruben Houwer, Bredevoortsestraatweg 98, is van
13 tot 15 augustus opgenomen geweest in het
ziekenhuis in Winterswijk.

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

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

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

Verdere uitbreiding werkzaamheden
Onder de algemene berichten (zie pagina 6)
kunt u lezen dat ik mijn werkzaamheden verder
mag uitbreiden. Voorlopig hoort het crisispastoraat daar nog niet bij. Dat wordt tot 1 oktober
nog waargenomen door ds. Wytze Andela en ds.
Marieke Andela-Hofstede. Scriba Henk Heusinkveld blijft tot die tijd aanspreekpunt voor het
(crisis)pastoraat in onze wijk.

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

Vriendelijke groet,
Riemer Faber

Jubileum

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

‘Liefde is de voeding van je leven’.

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

Huwelijksjubileum
Op 21 augustus mochten Jan en Hennie SomsenLuiten, Wolterinkweg 7, 60 jaar getrouwd zijn.
Een bijzonder jubileum waar ze heel dankbaar
voor zijn. Van harte gefeliciteerd!
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Wim en Ina Kruisselbrink-Brunsveld, Kruisdijk 27,
7122 JX Aalten, zijn op 5 september 50 jaar
getrouwd. Ze zijn dankbaar en blij dat ze dit met
de kinderen, kleinkinderen en genodigden mogen
vieren op zaterdag 7 september.
Wim en Ina van harte gefeliciteerd! Veel liefde en
Gods zegen voor de toekomst.

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

11
ds. Wytze Andela
ds. Marieke
Andela-Hofstede
Lijsterbeslaan 15
tel. 0543-478797

andelhof1@gmail.com
andelhof2@gmail.com

Jongerenpredikant

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

ds. Wim Everts

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

Middag voor bezoekmedewerkers

In de vroege ochtend van 23 augustus is over
leden Gea Mateman-Wevers, Dinxperlosestraatweg 116, op de leeftijd van 58 jaar. Gea was
geruime tijd ziek.
We wensen haar man en twee dochters en allen
die rondom haar stonden, sterkte en kracht toe.
In het volgende nummer van KerkVenster zal een
in memoriam worden opgenomen.

Het is een traditie geworden om elk jaar een
gezellige middag te organiseren voor onze
bezoekmedewerkers van de wijk. Op zaterdag 7
september wordt deze middag gehouden.

Zieken
In Pronsweide is op het moment van schrijven
opgenomen voor revalidatie dhr. Bennie Lensink,
Grote Maote 190.
Ook mevr. Aalbers-Bouwmeester, Ludgerstraat 8a,
is opgenomen in Pronsweide.
We wensen hen en alle zieken uit de wijk (thuis of
in het ziekenhuis) die hier niet genoemd worden,
sterkte toe.
Met een hartelijke groet,

ds. Folkert de Jong

Nieuw seizoen
Als ik dit schrijf, is het nog een paar dagen voor
mijn vakantie. Als u dit leest, hopen wij weer
terug te zijn. Hopelijk ook met nieuwe energie om
het werk in de gemeente weer op te pakken. Ik
heb een aantal theologisch boeken aangeschaft
om die in mijn vakantietijd te lezen. Zo probeer
ik een beetje bij te blijven bij de nieuwe ontwikkelingen binnen de theologie. Misschien dat ik in
het nieuwe seizoen hierover een themadienst ga
houden met daarbij een gespreksavond.

Kerkganger ‘in den vreemde’
Achter mij zingt een man
mijn trommelvliezen bol,
zijn ritme schokt de bank.
Vol overtuiging klinkt het.
Lofprijzend is zijn dank.

Bij het verlaten van de kerk
valt hij het orgel bij.
Zijn echtgenote fluistert sssst
maar hij is veel te blij.
Haar diep ontroerde ogen
beroeren die van mij.
Coby Poelman-Duisterwinkel
bron: www.gedichtensite.nl

Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Wytze Andela en Marieke Andela-Hofstede

Gast in de kerk
Als ik de kerk binnenkom wordt het

kringloopwinkel. Deze is in een oude schuur, de
‘Snuffelschuur’ genaamd en is één dag per week
open. De netto-opbrengst gaat naar de kerk en
dat gaat niet om een gering bedrag.
Het echtpaar is vooral actief met het sorteren
van de nieuwe goederen die binnenkomen. Vaak
bestaan deze goederen uit nalatenschappen
van gemeenteleden of van mensen die zich met
de kerk verbonden voelen. De goed verkoopbare
spullen halen ze eruit, de rest gaat weg.
Het plezierige gesprek zit erop, het orgel is stilgevallen en voor we afscheid nemen, maken we
buiten een foto.

orgel uitbundig bespeeld. Ik vraag
of ik midden in een (markt) concert
binnenval maar dat is niet het geval.
Er is juist een groepsrondleiding en
daar hoort de orgelbespeling bij.
Ik zit te zinnen op een plek waar ik eventueel met
bezoekers een klein interview kan houden, zodat
ik niemand stoor en ik niet terug hoef te komen.
Een echtpaar komt belangstellend kijken naar de
ruimte onder de toren en ik denk: daar kunnen we
ons mooi even terugtrekken.
Het echtpaar is bereid om mee te werken, dus
heb ik met een beetje mazzel weer een ‘Gast in
de kerk’.
Het echtpaar is Gerrie en Adri van Dijk en ze
komen uit Leersum. Ze zijn voor het tweede
jaar op vakantie in Aalten en verblijven op camping ‘Nieuw Kempink’ in de Heurne. Ze hebben
het hier reuze naar hun zin, zoals ze opmerken:
‘Leersum is mooi maar Aalten is ook heel mooi’.
Ze zijn nog niet eerder in de Oude Helenakerk
geweest en vinden het een prachtig gebouw. Er
is geen specifiek onderdeel van de kerk dat er
bij hen uitspringt maar het totaalplaatje klopt
gewoon. Leersum heeft een kleinere kerk met
aanbouw en is recentelijk gerenoveerd.

Rectificatie

Zelf zijn ze lid van de Hervormde kerk van
Leersum, aangesloten bij de PKN. Het echtpaar
is een aantal jaren hulpkoster geweest en maakt
zich nu druk in de organisatie van een soort

Bij de ‘Gast in de kerk’ in het vorige nummer
heb ik de naam van mevrouw Plug verkeerd
gespeld. De juiste naam van haar is: Voula
Paraskevi. Met excuses aan mevrouw Plug
en haar man. Voordeel van zo’n fout was
in dit geval dat ik bezoek kreeg van de heer
Plug, een kopje of wat hebben gedronken
en mooie verhalen heb aangehoord over
historisch Aalten en met name van de Oude
Helena kerk en familie geschiedenissen
van de familie Plug, heel interessant. Johan
Cruijff zou gezegd hebben:
‘Elk nadeel heb z’n voordeel’.
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Ingezonden brieven Oude Helenakerk
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, plus
een verslag van een informatieavond met de
OHK-groep op de Haart.
Zowel deze brief als dit verslag bevatten
emoties en vragen aan de kerkenraad.
De ingezonden brief en het verslag worden
niet integraal geplaatst, maar de redactie
heeft de vragen en emoties zoveel mogelijk
verwerkt in onderstaande samenvatting.
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.
De schrijver van de ingezonden brief over de
Oude Helenakerk heeft zijn brief zowel aan de
kerkenraad als aan KerkVenster gezonden. Zijn
belangrijkste punt is samen te vatten in de zin: je
kunt het niet iedereen naar de zin maken, maar
je moet wel iedereen horen om de eenheid te
bewaren. En dat laatste is volgens de schrijver
niet gedaan. Naar zijn opvatting is de gemeente
maar ten dele gehoord in de zaak rondom de
mogelijke overdracht van de Oude Helenakerk.
Zijn argumenten: op de gemeenteavond van 28
mei was door een kapotte beamer de vergelijking
tussen de SOGK en de groep OHK onvoldoende te
volgen en daarbij werden sprekers afgekapt, zodat
visie en argumentatie van de OHK-groep onvoldoende bij de gemeente overkwamen, terwijl het
kerkenraadsstandpunt door de voorzitter van de
kerkenraad juist wel ruim werd uitgemeten.

De briefschrijver vindt dit onevenwichtige informatievoorziening. Daardoor kon de gemeente
ook niet goed overwogen signalen afgeven naar
de kerkenraad. Hij besluit zijn brief met de volgende woorden:
‘Dat betekent, dat het kerkbestuur de gemeente
onvoldoende heeft gehoord en daarom ook geen
zorgvuldig gewogen besluit kan nemen. Dit is
onacceptabel. Bij het wel nemen van een besluit
nu, is mijns inziens daarom de rechtsgeldigheid
hiervan in het geding. Daarom een dringend
verzoek aan de kerkenraad: organiseer andermaal
een bijeenkomst waarbij alle aspecten aan de
orde mogen komen.’
Daarnaast ontving de redactie een verslag van
een informatieavond, gehouden op 6 augustus
in gebouw Ons Genoegen op De Haart.
Een aantal gemeenteleden van wijk Haart/
Heurne wilde meer weten over de mogelijke
eigendomsoverdracht van de Oude Helenakerk en
heeft de OHK-groep uitgenodigd. Volgens het verslag was er grote belangstelling. Daarom werd de
wens geuit om meer van zulke avonden te organiseren, maar dan voor alle gemeenteleden en
belangstellenden.
Het grote punt dat naar voren komt in dit verslag is dat de aanwezigen de overdracht van de
Oude Helenakerk aan de SGOK geen goede zaak
vinden.
Een eventuele oprichting van een lokale stichting
voor beheer en exploitatie achten ze een goed
alternatief.
Mocht eigendomsoverdracht toch gebeuren, dan
zal dit naar hun inschatting grote verdeeldheid
geven in de gemeente.

Informatieavond
van de OHK-groep
over de toekomst van
de Oude Helenakerk

Op dinsdagavond 6 augustus is, op verzoek van een aantal gemeenteleden, een
informatie
avond gehouden op de Haart
over de toekomst van de Oude Helena kerk
(zie samenvatting ingezonden brieven hiernaast). Op bovengenoemde avond werd de
vraag gesteld aan de OHK-groep om voor alle
gemeenteleden en alle andere belangstellenden nog een avond te organiseren over
hun toekomstplannen voor de Oude Helena
kerk en Elim.
U bent allen van harte welkom op:
dinsdag 3 september in Elim of op
woensdag 4 september in de Zuiderkerk.
Beide avonden beginnen om 19.30 uur.
Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staat de
koffie klaar.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten.

redactie KerkVenster

Groep Oude Helenakerk

De voedselbank nog altijd nodig, helpt u mee?
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen
onder de armoedegrens.
De mensen die dat het hardste nodig hebben,
worden tijdelijk geholpen met een voedselpakket.
Fabrikanten, supermarkten, winkeliers, kerken,
overheden en particulieren helpen om een goed
pakket te kunnen samenstellen.
In onze regio worden de voedselpakketten samengesteld in Lichtenvoorde. Elke week worden de
volgende afgiftepunten bevoorraad: Aalten, Dinxperlo, Eibergen, Gendringen, Groenlo, Lichtenvoorde, Neede, Ruurlo, Varsseveld en Winterswijk.
Wekelijks worden in het gehele werkgebied
gemiddeld een kleine 400 pakketten verstrekt,
waarvan in de gemeente Aalten tussen de 45 en
50 pakketten.

Inleverpunt Aalten
Naast bedrijven (winkels) die wekelijks in Aalten
producten aan de voedselbank schenken, kunnen
particulieren ook bijdragen door producten te
leveren en deze te brengen naar de Zuiderkerk
(ingang achterzijde).
Aangezien het aanbod de laatste tijd zeer krap
is om een pakket samen te stellen, vraagt de
voedselbank om uw attentie. Als u producten

over heeft of sowieso wel wat wilt schenken dan
is dat heel welkom. Het liefst producten die de
mensen dagelijks nodig hebben om een maaltijd
te bereiden.
U kunt die goederen in de speciale kast plaatsen
in de garderoberuimte van de Zuiderkerk. De Zuiderkerk is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Ook
op zondag als er een kerkdienst is kunt u terecht,

Verse groente en fruit
U mag ook verse groente en fruit schenken. Misschien heeft u een moestuin met een overschot
aan groente of een kleine boomgaard met
een overschot aan fruit, denk dan eens aan de
voedselbank.
Verse groente en fruit mag echter alleen op vrijdagmorgen ingeleverd worden van 9.00 uur tot
12.00 uur in de Zuiderkerk.

Giften
Heeft u geen goederen, dan mag u uiteraard ook
een donatie doen. Ga daarvoor naar de website
van de voedselbank Lichtenvoorde, daar staat
hoe u kunt doneren. Het websiteadres is:
voedselbankachterhoek.nl

Op deze website staat
ook de werkwijze van de
voedselbank uitvoerig
beschreven en de jaar
verslagen zijn daarop te
zien.

Helpt u mee? De mensen die het
ontvangen zullen er dankbaar voor zijn.

Niet over de datum
Recentelijk is de voedselbank in de Zuiderkerkkast geconfronteerd met een forse partij
producten die over de houdbaarheidsdatum
waren, sommige producten zelfs met een
einddatum in 2015.
Dit kan en mag niet, ook al bent u van
mening dat de producten nog goed zijn.
De voedselbank wordt ook gecontroleerd en
het kan toch niet zo zijn dat we de medewerkers in gevaar brengen en met een mogelijke
boete opzadelen, doordat ze producten uitgeven die over de datum zijn.
Bovendien wordt de voedselbank dan met
kosten opgezadeld aangezien ze deze goederen dan weer moeten afvoeren.

Welcome to Nyeri, the country of God
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Tekst en foto’s: Johan Scholl

Samen met zijn dochter Andrea verbleef Johan Scholl drie
weken in het kindertehuis Upendo in Nyeri Kenia.
Dit kindertehuis wordt mede door de diaconie
van de PG Aalten gesteund.
Wat een ervaringen! Na deze reis had ik wel een week nodig om weer in
Nederland met beide benen op de grond te landen. Als eerste wil ik in een
soort uitgebreide ‘Kiek de kerk’ een inkijkje geven in het kerkelijk leven van
Kenia. Bij een andere gelegenheid zal ik nog uitgebreid verslag doen van
mijn werkzaamheden.
Nyeri is een flinke stad in het centrum van Kenia, twee uur rijden vanaf de
hoofdstad Nairobi. Wat meteen opvalt is dat het in Kenia wemelt van de
kerken. Of je nu een wandeling maakt in de stad of in het dorpje Gatitu, zo’n
vijf kilometer van de stad, overal kom je kerken tegen.
In Nyeri staat zelfs een rooms- katholieke kathedraal, maar de meeste kerken
dragen de titel ‘Gospel Church’. Met de meeste kerken gaat het goed. Een
prachtig voorbeeld:

Op zondag ga ik met een groep kinderen van Upendo naar de ‘Presbyterian
Church of East Afrika’ in het dorpje Gatitu. Ook hier was ik twaalf jaar
geleden en het gaat de kerk goed. Naast de kerk is een zondagsschool en is
er een kerkelijk centrum in aanbouw.

Deze foto maakte ik precies twaalf jaar geleden en hij stond ook bij ‘Kiek de
kerk’ in KerkVenster. De kerk met de naam New Life Church hield zijn diensten al jaren in een soort schuur onder een afdak van golfplaten. Er kwamen
plannen om een stenen kerk te bouwen en de nieuwe kerk werd gewoon om
de oude heen gebouwd. Bewust heb ik dezelfde plek nu weer opgezocht en
nu ziet het er zó uit:
De dienst duurt meer dan twee uur en wordt gehouden in het Gikuju, de taal
van deze streek. Ik hoor bekende melodieën en dankzij een beamer en een
scherm kan ik fonetisch meezingen. Ik heb alleen geen idee wat ik zing. Halverwege de dienst wordt mij gevraagd om naar voren te komen en me voor
te stellen. Ik krijg als welkomstgeschenk een zakdoekje. Na een uur gaan
de kinderen naar hun kindernevendienst, die hier ‘Sunday school’ wordt
genoemd.

Overheersend is de prominente gevel en met een flink
reclamebord wordt aandacht gevraagd Op het bord staat o.a.:
’WELCOME TO NYERI, THE COUNTRY OF GOD.’

Een eindje
verder staat
deze kerk.
Dus ook Nyeri
heeft zijn Elim.
Maar deze kerk
zier er een stuk
soberder en
zelfs armoedig
uit.

Hier hebben de kinderen in drie groepen hun eigen dienst. Het valt me op
dat de kinderen zo vrij zijn. Ze zingen en dansen samen en kinderen gaan
voor in gebed. Ik word ook uitgenodigd om een verhaaltje te houden en ik
mag daarna het gezang begeleiden op de trommel.

Een andere keer verder.
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Monumentendag/
Open Orgeldag

De pen opgepakt
‘De God van de verhoorde gebeden’
Geachte redactie,
Geschrokken van de omslag van KerkVenster
nr. 21 en het artikel over-de God van-de onbeantwoorde gebeden, lijkt het mij juist om in dit KerkVenster ook ruimte te maken voor de God van de
verhoorde gebeden.
Als twaalfjarig kind heb ik op 14 mei 1940 het
bombardement van Rotterdam meegemaakt.
De muren van ons huis gingen heen en weer en
mijn moeder liet ons knielen in de kamer en bad
tot God: ‘Heer bewaar gij ons gezin en ons huis.’
Dat gebed werd verhoord toen later bleek, na
onze vlucht naar de Kralingse plas, dat ook ons
huis aan de Adelaarstraat als laatste gespaard
was gebleven terwijl half K
ralingen was afgebrand. Men zei dat dit kwam omdat de wind was
gedraaid maar ik heb altijd aangenomen dat mijn
moeders gebed was verhoord. Mijn moeder heeft
ons geleerd bij zorgen onze handen te vouwen
en dat God uitkomst gaf bijvoorbeeld door het
ontvangen van voedselpakketten, weliswaar verzonden door familieleden. Ook in mijn eigen gezin
hebben wij de zorg van God ervaren al zijn er ook
zaken geweest die op een andere wijze tot een
oplossing kwamen. Beveel gerust uw wegen al
wat u het harte deert. Zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet zal gaan.

Verenigingen

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
We gaan weer beginnen op woensdagmiddag
4 september! Na een aantal weken vakantie
hebben we vast wel weer iets te praoten maar
we hebben ook een gast uitgenodigd. Want deze
middag laten we ons meenemen in de magie van
een goochelaar.
Op 11 september hebben we dan weer onze spelletjesmiddag. Maar we zullen ook vast nog wel
zingen, koffiedrinken en praoten met elkaar.
Wij hopen u allemaal weer terug te zien.
En voor het vervoer is er ook niets veranderd,
u kunt nog steeds Dien Scholten bellen tel. 0543 476042. Dan zorgt zij dat u opgehaald wordt
door een van onze altijd trouwe vrijwilligers!
Namens de werkgroep van ’t Praothuusken
Jolanda Wevers, tel. 0543 - 472776

De Soos

Elke dinsdagvan 13.30 tot 17.00 uur is er
een gezellige middag in gebouw Elim.
Er wordt gekaart en rummikub gespeeld in
verschillende groepjes.
Hebt u interesse, kom gerust een kijkje
nemen bij de soos. Nieuwe leden zijn van
harte welkom. Voor meer informatie kunt u
Jannie Heersink bellen, tel. 0543-471084.

Nu in onze ouderdom hebben wij verhoring
van gebed ervaren toen mijn vrouw vanwege
een arteriosclerose met een verstopping van
50 en 90% van de bloedvaten had, waardoor
zij aan beide benen wonden had van 10 tot
12 cm waarbij de vaatchirurg al dacht aan een
amputatie.
Deze open benen zijn na het dotteren in het MST
en onder behandeling van broeder Joop van
het SKB en de nimmer aflatende zorg van de
zusters van de Buurtzorg team 4 geheel genezen.
Wel is de pijn gebleven waarvoor gebedssteun
wordt gevraagd.
Wij kennen ook een Aaltens gezin dat twee kleindochters heeft met taaislijmziekte, van wie er één
een longtransplantatie heeft ondergaan en na
haar huwelijk is verblijd met de geboorte van een
gezond kindje. Ook een verhoring van heel veel
gebed.
Ik weet zeker dat u nog veel meer reacties zult
krijgen van gebedsverhoring die u moet noemen
in KerkVenster. Dit ter stimulering om te blijven
bidden ook al zullen er ook gebeden onverhoord blijven. Dat ons mogelijk later zal worden
verklaard.
Rien van Driel

Passage
Woensdag 11 september om 16.00 uur.
Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en bestaat landelijk 100 jaar. Als
afdeling Aalten hopen we dit jubileum feestelijk
te vieren bij ‘Het Noorden’.

Ouderenbonden KBO Aalten, PCOB
Aalten en PCOB Dinxperlo openen
gezamenlijk het nieuwe seizoen met
‘Boer’n van gister’n’.
Op landelijk niveau zijn de ouderenbonden KBO
en PCOB gefuseerd. Op plaatselijk niveau is dat
nog niet officieel het geval.
Er wordt echter in de praktijk plaatselijk al wel
veel samengewerkt. De Aaltense KBO en PCOB
organiseren al verschillende jaren gezamenlijk
activiteiten. Voor het eerst doet nu ook de PCOB
Dinxperlo daaraan mee.
De eerste gezamenlijke activiteit van deze drie
bonden is de openingsbijeenkomst van het
nieuwe seizoen op donderdag 19 september
a.s. in partycentrum ‘t Noorden, Lichtenvoordse
straatweg 44 te Aalten.
Tijdens die bijeenkomst zal het klankbeeld ‘Boer’n
van gister’n; alles geet veurbiej’ worden vertoond.
Dit klankbeeld, gemaakt door Henk Graaskamp
en Fons Rouwhorst, gaat over het boerenleven
van ongeveer honderd jaar geleden. Leidraad

Op 14 september is dit jaar de Nationale Monumentendag waarbij veel monumenten voor het
publiek toegankelijk zullen zijn. Op dezelfde dag
is het in grote delen van Nederland ook Open
Orgeldag en de stichting ORGEL werkt hier graag
aan mee.
In Aalten zal de Oude Helenakerk, zoals gebruikelijk, open zijn voor belangstellenden,waaronder
organisten. Dit jaar zal ook de Oosterkerk zijn
geopend. Hier kan het gedenkraam en het
Friedrichs orgel worden bezichtigd en toegelicht.
De openingstijden zijn voor de Oosterkerk van
11.00-16.00 uur en voor de Oude Helenakerk
van 09.30 – 17.00 uur

Zoekt en gij zult vinden
Twee weken geleden
kreeg ik via Facebook
een bericht dat een
klein meisje van drie
jaar. Haar allerliefste en
o zo belangrijke knuffel
was verloren in Aalten.
Wat de ouders ook
ondernamen om deze
knuffel terug te vinden.
Het lievelings konijn van hun dochter bleef
onvindbaar. Tot ik zaterdagmorgen de Oude
Helenakerk binnen kwam. Bij de gevonden
voorwerpen lag een knuffel die mij bekend
voor kwam.
Via via contact gekregen met de blijde
ouders en de knuffel is weer veilig thuis.
Onze Oude Helenakerk bewaart alles wat
voor mensen belangrijk is. Zelfs een knuffel
van een klein driejarig meisje.
Arjen Timmers, koster Oude Helenakerk

in het verhaal zijn de seizoenen zoals die in het
leven op het boerenland altijd een grote rol
hebben gespeeld. Het klankbeeld is sober maar
stijlvol ingesproken met vele gezegden en typisch
Achterhoekse uitdrukkingen. De kijkers worden
meegenomen naar het leven in en om de boerderij en het werk op het land, in al zijn facetten.
Koeien die karren en ploegen trekken en kinderen
die in de touwen eggen voortzeulen. In beeld
komt de paastijd, die gevierd wordt met veel
eieren. Eieren, die niet zoals tegenwoordig in de
winkel voor het rapen liggen, maar die gedurende
lange tijd moesten worden opgespaard. Ook spelende kinderen met tollen, ballen, krijt, knikkers en
touw zijn er te zien. Boer’n van gister’n verhaalt
ook over de belangrijke functie van de naobers en
uiteraard is er plek voor geboorte, trouw en rouw.
Naast de ingesproken tekst zijn de beelden
voorzien van toepasselijke muziek. Beeld en
muziek zijn op een harmonieuze wijze op elkaar
afgestemd.
Het klankbeeld wordt geprojecteerd op een groot
scherm van maar liefst 3.50 m breed bij 2.50
m hoog. Hiervoor is bewust gekozen om zo het
publiek zoveel mogelijk te betrekken bij de sfeer
van vroeger.
De bijeenkomst begint om 14.30 uur en de toegang is gratis. Ook niet-leden zijn van harte
welkom.
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KerkVenster is het nieuwsblad van

Palestijns auteur Tass Saada
bezoekt Aalten op 10 september
Van 5 tot en met 14 september zal de bekende
Palestijnse auteur Tass Saada opnieuw ons land
bezoeken. Saada is bekend van zijn boeken
Arafat was mijn held en Een geest van terreur. Hij
bezoekt ons land op uitnodiging van zijn uitgever,
Uitgeverij Gideon, en doet dat inmiddels voor de
vierde maal. Op 10 september zal hij een avond
verzorgen in de Westerkerk in Aalten.
Westerkerk (Hogestraat 52)
Aanvang: 20.00 uur (19.30 uur inloop
met koffie/thee)
Engels (met Nederlandse vertaling)
Boekentafel aanwezig
Toegang gratis (er wordt een collecte gehouden
voor het werk van Hope for Ishmael)

Het Enschedees Byzantijns
Kozakkenkoor voor de
vierde keer in de St. Joriskerk
Zaterdag 14 september geeft het Enschedees
Byzantijns Kozakkenkoor voor de vierde keer een
concert in de St. Joris kerk te Bredevoort.
De Byzantijnse en Slavische muziek is de sacrale
zang van de christelijke kerken die de orthodoxe traditie volgen. De kerngedachte bij deze
oeroude geloofsmuziek is dat het om de heilige
zang van engelen gaat. De schoonheid van deze
muziek spreekt velen aan ook zonder dat men de
taal begrijpt. Soms vederlicht in melancholieke
liefdes
liederen, dan weer breed en gespierd in
vrijheidsliederen uit het strijdbare verleden van
de kozakken.
Kaarten incl. consumptie € 12,00.
E-mail: impresariaat@ebkk.nl
- Messink & Prinsen, Landstr. 39,
Aalten, tel. 0543-472473,
- VVV Bredevoort, Markt 8,
Bredevoort, tel. 0543-452380
- Indien voorradig aan de kerk € 15,00
Aanvang 20.00 uur,
de kerk is open om 19.15 uur.

Uitnodiging van The Joysingers
Woensdag 4 september houden we een open
repetitieavond. We zijn een gezellige groep
afkomstig uit verschillende plaatsen in de Achterhoek. 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/thee pauze.
Kom en zing met ons mee op 4 september 2019!
Alle leeftijden zijn welkom.

Op 23 september
organiseert de r.k.kerk Lichtenvoorde/
Lievelde in het kader
van de vredesweek
een avond over
Thomas Merton,
een Amerikaanse
trappist.
In 2015 zei paus Franciscus in zijn rede voor het
Amerikaanse Congres over hem: ‘Hij was een
man van de dialoog, iemand die zich inzette voor
de vrede tussen volkeren en religies. Hij blijft een
bron van spirituele inspiratie en een gids voor
velen.’
Na een inleiding en een korte pauze zullen wij
met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een
tekst van Thomas Merton.
Voor meer informatie: zie de parochiewebsite.
De avond vindt plaats op maandag 23 september
om 19.30 uur in het Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelde. Vanaf 19.15 uur bent u welkom
voor een kop koffie/thee. De entree is gratis, een
vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.

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

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
13 september 2019. De kopij, inclusief die voor de
website, dient te worden aangeboden per e-mail in
Word 2010 of hoger, in txt-formaat. Illustraties en/of
foto’s altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren.
Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is woensdag
4 september 2019 voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven
of getypte kopij geldt als uiterste inleverdatum
maandag 2 september 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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Je wordt van harte
uitgenodigd voor
de catechese!
Kennismakingscatechese
(voor kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool)
Als je in groep 5 of 6 van de basisschool zit, mag je meedoen met de kennismakingscatechese. We komen een aantal keren in het keldertje van Elim bij elkaar
en gaan samen op ontdekkingstocht. Zo leren we op een speelse manier elkaar,
de kerk en de gebruiken in de kerk beter kennen.

Basiscatechese
(voor kinderen uit groep 7 en 8)
Als je in groep 7 of 8 van de basisschool zit, ben je van harte welkom bij de
basiscatechese. We komen een aantal keren bij elkaar in het keldertje van Elim.
Door middel van spel en andere leuke werkvormen ontdekken we samen wat het
geloof voor ons betekent.

Catechese
voor jongeren van 12 t/m 14 jaar
Je komt met leeftijdsgenootjes bij elkaar en samen gaan we aan de slag met
dingen die jou bezighouden. We proberen te ontdekken wat dit te maken heeft
met het geloof en de kerk. Dit kan aan de hand van een spel, een film of andere
werkvormen.

Catechese
voor jongeren van 15 jaar en ouder
Je komt met leeftijdsgenoten bij elkaar en we gaan aan de slag met belangrijke
onderwerpen die jou bezighouden. Het gaat over dingen van alledag in combinatie met geloof- en levensvragen. Want wat heeft het geloof eigenlijk met je
dagelijks leven te maken?

Belijdenis doen
Wanneer je erover denkt om het komende jaar belijdenis te doen, dan ben je
hartelijk welkom bij de belijdeniscatechese. In de tijd rond Pasen (vaak op Palmzondag) wordt in een feestelijke dienst belijdenis van het geloof gedaan. De
belijdenisgroep wordt begeleid door de jongerenpredikant. Tijdens de belijdeniscatechese wordt gesproken over belijdenis doen, maar ook over allerlei vragen
rondom geloof waarover je graag meer wilt weten. Zo komen op deze avonden de
meest wezenlijke onderwerpen van het christelijk geloof aan de orde.
Wanneer je mee wilt doen met één van de bovengenoemde vormen van catechese
dan kun je je aanmelden via de website.
Na de herfstvakantie krijg je dan bericht wanneer en waar je verwacht wordt.
Heb je je opgegeven en half november nog niets gehoord, neem dan contact op
via jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl

Welkom- en overstapdienst
Op zondag 8 september zal er in de Zuiderkerk een welkom- en overstapdienst
zijn. In deze dienst worden de vierjarigen welkom geheten bij de kindernevendienst en maken de kinderen van groep 8 een feestelijke overstap van de kinder
nevendienst naar It’s4U2.

Welkom
Ben je vier jaar geworden? Dan ben je van harte welkom bij de kindernevendienst!
En zondag 8 september willen we dat samen met jou vieren.
Voor jullie ouders zal er nog een voorbereidingsavond plaatsvinden met de predi
kant en met de leiding van de kindernevendienst. Tijdens deze voorbereiding
wordt onder andere ingegaan op wat de kindernevendienst inhoudt en praten we
over de invulling van de dienst. De voorbereidingsavond voor de welkomstdienst
is op woensdag 4 september om 20.00 uur in het Keldertje van Elim.

Overstap
Ga je van groep 8 naar de vervolgopleiding? Dan ben je na de vakantie te oud
voor de kindernevendienst, maar ben je van harte welkom bij It’s4U2! Daarom
wil de kindernevendienst samen met it’s4U2 voor jullie, op zondagmorgen
8 september, een feestelijke ‘overstapdienst’ organiseren. We beginnen in de
kerk, nemen daar afscheid van de kindernevendienst en gaan daarna samen naar
it’s4U2. Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing … maar het
wordt vast leuk, zeker wanneer jij meedoet!
Opgave voor deze welkom- en overstapdienst kan door een mailtje te sturen
naar:

Meer jongerennieuws:
Startzondag Bredevoort 15 september ��������������������������������������p. 4
Startzondag Aalten 22 september ������������������������������������� p. 7 en 9

Heidi Ebbers - jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl
Wie weet tot 8 september!
Groetjes van de leiding van de kindernevendienst,
de It’s4U2 en ds. Folkert de Jong.

