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De naolde in ’t spek stekken

Tekst: Liesbeth Greydanus - Foto: bci.nu

Op 29 september a.s. gaat dominee
Wytze Andela met emeritaat. Van
1998 tot 2013 was hij predikant te
Aalten. De afgelopen zes jaar was
hij gedetacheerd in Neede. Vanaf
het begin van KerkVenster is hij
betrokken geweest bij het kerkblad.
We ontmoeten elkaar op een mooie
septemberochtend bij hem thuis.

Ons gesprek begint met de detachering. Zes jaar
geleden was het een tijd waarin veel gemeenten
moesten bezuinigen. En er waren gemeenten
die geen geld hadden om structureel een predi
kant te benoemen. Zo vonden Aalten en Neede
elkaar in de persoon van Wytze Andela. Zelf had
hij helemaal niet aan detachering gedacht. Niet
zolang daarvoor was een huis in Aalten gekocht
met het idee dat hij en Marieke, zijn vrouw, in
Aalten zouden blijven tot hun emeritaat. Maar
toen detachering naar voren kwam, stond hij open
voor een avontuur. Er kwam een kennismakings
gesprek met de benoemingscommissie van Neede,
waar men eerst bang was met een afdankertje
van Aalten opgezadeld te worden. Maar vanaf het
begin was er een klik en spijt heeft Wytze Andela
dan ook niet van deze afgelopen zes jaar. ‘Neede
is een fijne gemeente en het is een hele goede tijd
voor me geweest. Een nieuwe uitdaging spreekt
opnieuw kwaliteiten aan in een mens. Dat is met
mij ook gebeurd.’

Hoe heeft u het ervaren om op
afstand van uw werk te wonen?
‘Dat is heel dubbel. Het mooie is, je stapt in je
auto, er is een half uur niets, je kunt de knop
omzetten in je hoofd. Het is precies de tijd die je
nodig hebt om je hoofd leeg te maken. Een nadeel
is dat, als je bij iemand die ziek is even wilt langs
gaan of even iets kleins wilt afhandelen, het een
uur rijtijd kost. Je kunt dat als een belemmering
ervaren maar dat heb ik nooit gedaan. De N18
rijdt zo gemakkelijk. Hij geeft rust want of je nu
iets harder of iets zachter rijdt, binnen een half uur
ben je gewoon in Neede. Het leven is net als deze
weg, als je loslaat is het een rivier die rust geeft.’
Het beeld van de rivier zal steeds opnieuw terug
keren in ons gesprek.

Het heeft bijna iets spiritueels
zoals u erover praat …
‘Dat klopt. Het komt gewoon steeds meer in je
denken dat je het gewone leven in beelden gaat
vatten. Je kunt het beelden van leven noemen. Je
leven is als een reis.’ Lacht dan: ‘In Neede vroegen
ze mij wat ik als afscheidscadeau zou willen.
Ik wilde wel een icoon. In Neede woont een kunste
nares die iconen schildert. Ze is ook lid van onze
kerk. Het was dus wel snel duidelijk welke heilige
het moest worden: Christoffel, de beschermheilige
van de reizigers. De kunstenares vertelde ook dat er
in elk van haar iconen ook iets van haar gevoel zit.

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers

Het is dus niet alleen de techniek die bepaalt hoe
de afbeelding wordt. Daarin herken ik wel iets van
hoe ikzelf werk: het gaat niet alleen om de tech
niek van bijvoorbeeld het voeren van gesprekken,
maar je komt bij mensen als een op hen betrokken
persoon. Dat heeft de laatste tijd goed gewerkt, je
gaat gewoon mee met de rivier.’

Als persoon? Meegaan met de rivier?
Ik geloof niet dat ik het helemaal begrijp …
‘Neede is een ‘potdeurmekare’, een soort stamppot met van alles erin. Ik had het buitengebied.
Daar kom je naast alles wat je ook in Aalten ziet
ook nog oude vrijzinnigheid tegen. Je komt niet
meer in de kerk, je betaalt wel trouw je bijdrage,
het kerkgebouw is de binding. Het bezoek van de
predikant wordt gewaardeerd en meeleven staat
op de voorgrond. Ik kom bij mensen op bezoek
zoals ik ben. Maar ik breng als extra ook het ambt
van dominee mee. Dat is er altijd. Zo was ik bij
eens bij een zieke. Aan het eind van het bezoek
zei ze: ‘Fijn, dat u geweest bent, het geeft me
echt het gevoel dat ik erbij hoor.’ Dit is de basis.
Het gaat erom dat je elkaar raakt. Iedereen wist
hoe het met die vrouw ging, leefde ook met haar
mee. Maar als de kerk, in dit geval de dominee,
niet komt, is het niet compleet. Het gaat om het
present zijn, de aanwezigheid van iemand die

ongezegd verwijst naar God als dragende kracht.
Je moet elkaar respecteren en niet direct gaan peu
teren in iemands leven, maar nabij zijn. Vroeger
was een bezoek pas goed als het met gebed werd
afgesloten. Nu kijk ik hoe het gesprek gaat, wat er
gezegd wordt. En wat belangrijk is komt dan van
zelf aan de orde. Gewoon meegaan met de rivier.’

We krijgen het over taal, over
de humor in het Achterhoeks.
‘In Neede praten ze graag plat. Ook tegen de
predikant blijven ze in het Achterhoeks praten.
Gelukkig versta ik het plat goed en kan zelfs een
beetje mee pruttelen. Laatst had ik een rouw
gesprek. Mensen waren hard met elkaar aan het
praten, in het plat. Ineens klapt de boer met zijn
hand op de tafel en zegt: ‘Domneer, kön i-j het
allemaole nog rechte kriegen?’ Waarna iedereen in
de lach schoot. Het mooie van het Achterhoeks is

dat het een gemoedelijke humor in zich heeft. Je
kunt de taal gebruiken om in ernstige situaties nog
een lach te krijgen. Zo was ik in Aalten onlangs bij
een zieke op bezoek. Hij vertelde dat iemand hem
vroeg: ‘Bun i-j niet bange um dood te gaon?’ Ik
vroeg hem: ‘Wat heb ie gezegd?’ Hij antwoordde:
‘t Steet neet bovven an mien verlangliesken, maor
as ‘t zo wied is dan is het zo wied.’
Ik lachte met hem mee en zei: ‘Dat vind ik nou een
prachtig antwoord.’ Via de taal van het hart heb
je elkaar dan helemaal te pakken. Het gaat zoveel
verder dan een technisch gesprek. Het gaat om het
herkennen van de diepte achter alles.”

Als predikant kom je bij mensen die te maken
hebben met rouw, ziekte, verlies. Zelf zit je op
dat moment soms ook in zo’n situatie.
Hoe ga je daar als predikant mee om?
‘Ik laat nu gemakkelijker mijn eigen emoties zien.
Ik neem niet innerlijk afstand. Maar je bewaart
wel de rust. Je moet er zijn voor hen. Het denk
schema van ‘het goede midden’ helpt mij daarbij.
‘Het goede midden’ komt uit de deugdethiek
van Aristoteles.’ Wytze Andela geeft enkele voor
beelden van ‘het goede midden’. Moed is het
goede midden tussen weglopen en overmoed.
Vrijgevigheid tussen geld over de balk smijten
en gierig zijn. Nabij zijn tussen meehuilen met
de wolven in het bos en technisch aanwezig zijn.
‘Het gaat om de balans. Dat filosofische denk
schema heeft mij geholpen om mezelf te zijn, ook
in mijn werk. Als mijzelf iets overkomt denk ik: er
zijn goede tijden geweest, er zijn slechte tijden. Ik
moet niet wegzakken in eigen verdriet of erover
heen fietsen. Het goede midden is dan voor mij:
een gevoel van dankbaarheid en vertrouwen dat ik
in goede handen ben en de kracht zal krijgen om
verder te kunnen.
Ik preek ook steeds meer op deze manier: het gaat
niet buiten mezelf om. Je gaat niet je eigen ver
haal vertellen, maar je vertaalt wat je voelt.
Of zoals het gezegde gaat: Voel je het liedje niet,
zing het dan ook niet. Dit is de laag waarin ik werk:
de laag van de beelden, kunst en poëzie waar je
niet altijd woorden aan kunt geven. Het is de laag
waar mensen moed, vertrouwen houden ook al is
er tegenslag. Het is als met de rivier: niet tegen de
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stroom inzwemmen maar laat het maar gebeuren,
hoe het leven soms ook loopt. Loop het leven niet
in de weg. Ja, dat is de kernzin. In de Bijbel staat
het verhaal over de doop van Jezus. Johannes
vraagt hem: ‘Moet ík u dopen, ik die niet waard
ben uw voeten te wassen?’ Jezus antwoordt dan:
‘Laat het maar gebeuren.’
Ook als het soms verdrietig is, soms blij, laat het
gebeuren, geef het de ruimte. Dat zit er een beetje
onder: als het zover is, is het zover.’

‘Ieder mens zou een rivier moeten zijn: Komen
zonder verlangen te blijven, gaan zonder heimwee.’
Maar dat gevoel heb ik niet wanneer ik denk aan
mijn afscheid. Daarbij is wel zeker sprake van
heimwee, want de periode in Aalten en Neede is
een heel goede tijd voor mij geweest.

U bent vanaf het begin betrokken geweest
bij KerkVenster. Vanwaar die passie?

‘Ja, men heeft het altijd over het grote genieten
wanneer iemand stopt met werken. Als predikant
heb je zeven dagen in de week weekenddienst.
Altijd kan er een telefoontje komen waardoor alles
omgezet moet worden. Dat missen vind ik niet
erg. Er zijn wel andere dingen die ik ga missen, de
mensen, de contacten …
En ja, dat genieten. Dat doe ik nu ook al. Voor
mij zit dat in het landschap dichtbij, in dingen
die om je heen zijn, in een bloeiende struik, in
een pimpelmeesje in de tuin. Dat is voor mij veel
meer genieten dan een lange reis maken. Aan
dacht voor de natuur en boeken die mij naar verre
oorden brengen. Geluk is voor mij thuis zijn en me
voelen alsof ik op reis ben. Ik zoek het bij mezelf
en dichtbij en dan gaat het maar zoals het gaat.’
Het Achterhoeks blijft een bron van inspiratie voor
Wytze Andela. ‘Ken je die uitdrukking: De naolde
in ’t spek stekken? Dat is een oude Achterhoekse
uitdrukking voor ‘ophouden met werken’. Als je
ophoudt met werken heb je nog van alles te doen,
maar het moet allemaal niet meer. De druk is
eraf.’

‘Nou, ik ben er door Arnold Arentsen bij gehaald.
Hij had de creatieve ideeën voor het eerste full
color kerkblad in Nederland, maar wist niet hoe hij
de kerkenraad kon overhalen. Ik heb toen tegen de
kerkenraad gezegd: ‘We zouden het eens kunnen
proberen.’ Er werd een representatieve enquête
gehouden en de uitslag was dat het draagvlak voor
een nieuw kerkblad groot was. Arnold en ik zijn een
complementair geheel: hij heeft speciale kwali
teiten, ik kon het op een ander gebied aanvullen.’

Maar terugkomend op die passie …
‘Alles is communicatie: Predikant zijn, bij mensen
komen, taal, ook het begrijpen van jezelf, alles wat
er gebeurt in de gemeente. KerkVenster past in
dat beeld: het is een prachtige gereedschapskist
om te communiceren. Als je de heg regelmatig
snoeit, voorkom je dat je dik hout moet doorzagen.
Met andere woorden: wie goed en regelmatig
communiceert van het begin af aan, voorkomt veel
problemen. Het bezig zijn met die gereedschaps
kist van KerkVenster is leuk, het past bij hoe je in
het leven staat: goed communiceren, met jezelf,
met anderen, met andere groepen.’

U heeft verschillende gemeenten gehad.
Zou je kunnen zeggen dat elke gemeente een
leerschool is geweest?
‘Inderdaad. Maar toch zeker ook de laatste
twee gemeenten: Aalten en Neede, hebben veel
impulsen aan mijn persoonlijke ontwikkeling
gegeven. Rutger Kopland schreef eens:

En dan is er tot slot de vraag wat u na uw
emeritaat gaat doen. Veel mensen hebben
nog een bucketlist met af te vinken wensen.
Hoe zit dat met u?

Wij van KerkVenster gunnen Wytze Andela nog
een mooie tijd ‘um ’t spek draejende te hollen.’
Ds. Wytze Andela was van 2013 tot 2019 vanuit
Aalten gedetacheerd in Neede. Op zondag 29
september neemt hij vanwege emeritaat afscheid
van Neede. Deze dienst begint om 10.00 uur in de
Grote Kerk te Neede, Kerkplein 1.
Ds. Marieke Andela-Hofstede blijft voor een deel
van haar tijd nog twee jaar in Neede werken.

Wytze Andela met emeritaat …
Een beroepingscommissie krijgt voor haar werk
een profielschets van de gewenste predikant: het
startsein voor een zoektocht naar een schaap met
vijf poten. In 2013 eindigde die zoektocht voor
Neede met de bevestiging en intrede van Wytze
Andela. De complete verlanglijst bleek afgevinkt
en wij kregen véél meer :
• prima preekheer
• behoedzame herder
• briljante bruggenbouwer
• toegewijd toehoorder
• onbevangen observator
• praktische probleemoplosser
• onvervaarde organisator
• vaardige visionair
• bedreven ijsbreker
• zwierige zwoeger
• schitterende schoffelaar in de wijngaard

Hemeltjelief, hoeveel poten heeft dit schaap!?
Dit is allerminst een volledige opsomming. Door
zijn open opstelling en aimabele persoonlijk
heid heeft Wytze zich in korte tijd buitengewoon
geliefd gemaakt in de Needse gemeenschap.
Wij zijn hem diep dankbaar voor zijn tomeloze
inzet, gunnen hem ten volle zijn emeritaat, maar
we gaan hem enorm missen.
Wij wensen Wytze, samen met Marieke,
grazige weiden.
Lieke Sies, lid Protestantse Gemeente Neede

Meer herinneringen aan Wytze op pagina 8

Overdenking
‘Zondaars zijn we allemaal’
Dat hoorden we veel in de kerk vroeger: dat we
allemaal zondaars waren. Tegenwoordig wordt
dat veel minder expliciet zo uitgesproken.
Mogelijk als een reactie op het gevoel van
‘dat weten we nu wel’. De dominee wordt er
niet populair van als hij daar weer over begint.
Eigenlijk is het best wel jammer dat het begrip
zonde in de kerk een beetje een uitgesleten
begrip is geworden. Uiteindelijk heeft het te
maken met de kern van ons christelijk geloof.
Als zondige mensen mogen wij altijd weer
opnieuw beginnen is de boodschap van het
evangelie.
Het mooiste voorbeeld daarvan is misschien
wel de roeping van Levi de tollenaar in Lucas 5.
Jezus zegt tegen deze grote zondaar: ‘Volg Mij’
en Levi doet dat en begint een nieuw leven.
Jezus roept hem terwijl Hij van zijn zonde weet,
maar begint daar niet mee. Hij begint met een
nieuwe kans aan Levi te geven. Levi is daar
heel blij mee en verandert zijn leven.
Als wij het niet meer over zonde hebben omdat
we het zo’n uitgesleten begrip vinden, zullen
we er ook niet blij van worden als het evan
gelie zegt dat we een nieuwe kans krijgen. Mis
schien is het daarom goed om het hele begrip
zonde eens wat dichterbij te halen en het te
verwoorden op een manier die ieder mens zal
herkennen.
Bij Francis Spufford las ik een zin die mij erg
aansprak en die wat meer verstaanbare taal
bevat over het begrip zonde. Zo verstaanbaar
dat deze voor sommigen misschien zelfs de
tijd vooruit is. Spufford zegt: ‘Zonde is niets
anders dan de menselijke neiging om dingen te
verkloten.’
De vraag in deze meditatie is dan ook niet of
wij de komende tijd eens over onze zonden
willen nadenken maar of wij eens willen
nadenken over de vraag of wij dat herkennen
in ons eigen leven. Dat wij op wat voor gebied
dan ook de neiging hebben om dingen te ver
kloten. Misschien komen we dan tot de ontdek
king, met alle pijn die dat kan geven, dat het
begrip zonde helemaal geen begrip is dat uit
ons leven is verdwenen. Als wij die ontdekking
doen krijgt het verhaal van Levi ineens weer
een heel actuele betekenis, ook voor ons. Als
wij dingen hebben verkloot in ons leven krijgen
we van God altijd weer een nieuwe kans. Is er
altijd weer ruimte voor een nieuw begin. Dat
blijft iets om heel blij van te worden. En moge
lijk wordt je blijdschap nog groter, als je net als
Levi in staat bent om die blijdschap een plek
te geven in de manier waarop jij in het leven
wil staan.
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Toekomst r.k. kerk
gebouw Bredevoort
Stand van zaken na drie sessies
Gezien het feit dat er in Bredevoort een
nauwe samenwerking bestaat met de

Wij feliciteren
Dhr. G.W. Essink, Beerninkweg 7, en mevr. D.H. te
Bokkel, Haartweg 12 in Winterswijk-Miste, vieren
in de komende weken hun verjaardag. Dhr. Essink
wordt op 3 oktober 81 jaar en mevr. Te Bokkel
viert op 9 oktober haar 83e verjaardag. Allebei
van harte gelukgewenst en een fijne dag gewenst
met al uw dierbaren.

Zieken
Mevr. Hoefman (Misterstraat) wordt binnenkort
aan haar knie geopereerd. We hopen dat het
goed mag gaan en dat de revalidatie voorspoedig
verloopt. Beterschap!
Degene die in het vorige KerkVenster genoemd
werd i.v.m. bestralingen en een operatie: De ope
ratie ging aanvankelijk goed, maar die moest
later toch opnieuw. We wensen diegene veel rust
toe om op te knappen.
Alle mensen die worstelen met problemen rond
hun gezondheid wensen we veel sterkte toe en
ook hun familieleden en mantelzorgers, veel
kracht!

Collectes en giften
Via Ada Endeveld € 20,00.

9 oktober Samen Eten

r.k. parochie, geven we u onderstaand
verslag door van de gehouden
brainstormsessies over de toekomst
van deze kerk, met toestemming van
de redactie van hun parochieblad.
redactie KerkVenster
Op 24 mei en 18 juli vonden er twee brainstorm
sessies plaats over de toekomst van het r.k. kerk
gebouw van Bredevoort. Tijdens de tweede sessie
kwamen onderstaande zaken aan de orde.
Er is informeel contact met de gemeente geweest
waarin duidelijk is geworden dat de gemeente
bereid is mee te werken door een positieve opstel
ling in bijvoorbeeld wijziging van bestemmings
plannen in verband met verbouw of nieuwbouw.
De gemeente is momenteel al bezig beleid te
ontwikkelen over wat er moet gebeuren met over
bodige kerkgebouwen.
De penningmeester van het parochiebestuur
vermeldde de diverse taxatiecijfers van het kerk
gebouw en de pastorie zoals opgesteld door een
makelaar. Naast deze cijfers werden de onder
houdskosten genoemd van het kerkgebouw.
Alleen de onderhoudskosten vragen jaarlijks
al een budget tussen de € 15.000 en € 20.000.
Energie, met name de verwarming, kost op dit
moment ongeveer € 3.000 op jaarbasis. Dit
laatste cijfer geeft echter een vertekend beeld.
In de koude maanden wordt de kerk op 10 à 12
graden gehouden en gaat de kachel alleen aan

Gesprekskring Rebible

In september was Samen Eten weer een groot
succes. Wacht niet te lang met opgeven voor
9 oktober! Zoals altijd uiterlijk tot en met
maandag 7 oktober bij Wilma Kleinhesselink,
Diny Luimes of Ada Endeveld.

‘s Morgens is er een reguliere dienst.
Een week later - op 6 oktober - hopen
wij het Stadskoor uit Bredevoort te
verwelkomen in de morgendienst.
Meer over het Minitheater bij
‘Bredevoort schittert’ op pagina 19.

Het boek dat we vorig jaar samen lazen
Rebible van broer en zus Van Oort, was
nog niet uit. Het Oude Testament hebben
we gehad, het Nieuwe willen we dit jaar
bespreken. Nieuwe leden zijn van harte
welkom, liefst wel even aanmelden bij Ada
Endeveld.
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Happen en Stappen met wijk 1 en 2
Nadat we ons verzameld hadden bij ’t Koppelhuis, gingen
we met z’n tienen op stap naar de eerste locatie. We werden
hartelijk ontvangen bij Ada en Ruud. Nadat Ada ons voor
ging in gebed kregen we heerlijk pittige tomatensoep
opgediend, gemaakt door Carla. Daar lazen we samen het
gedicht Zeven dagen van verwondering: Zonderdag, Aandag,

Zindag, Doendag, Wonderdag, Zijndag en Overvloeddag.

wanneer er een van de weinige vieringen is. Bij
een ander en intensiever gebruik zullen de verwar
mingskosten dus sterk gaan stijgen.
Wil de exploitatie kostendekkend zijn dan zullen
er voor de langere termijn voldoende inkomsten
gevonden moeten worden door de partij die het
gebouw gaat overnemen. De schutterij Wilhel
mina had een brief gestuurd met het idee een
schutterijmuseum in het kerkgebouw te ontwik
kelen. Een delegatie van de schutterij gaf een
toelichting op dit idee. Na het aanhoren van de
cijfers bleek dat alleen een museumfunctie te
weinig inkomsten zal opbrengen om de kosten te
kunnen dekken. Het zoeken naar meer partijen die
willen samenwerken en bijvoorbeeld een gedeelte
van het gebouw willen huren werd als ‘huiswerk’
meegegeven voor de volgende bijeenkomst.
Voor het aankopen van het gebouw wordt
gedacht aan het zoeken naar sponsoren en aan
vragen van diverse subsidies (gemeentelijk, regio
naal en/of Europees). Aan het eind van dit jaar
moet duidelijk zijn of een plaatselijk initiatief
levensvatbaar is. Op dit moment zijn adviezen
van professionals nog niet nodig. Te zijner tijd
zal voor het financiële gedeelte een registerac
countant worden ingeschakeld door het parochie
bestuur. Ook heeft er overleg met een aantal
boekhandelaren plaatsgevonden. Het resultaat
is dat enige handelaren bereid zijn een gedeelte
van het gebouw te huren. Voor de transitie gaat
de beheercommissie op zoek naar een deskun
dige die ervaring heeft met deze materie.
Tijdens de sessie van 18 juli bleek dat de schut
terij meer tijd nodig heeft voor haar ‘huiswerk’.
Ze waren helaas niet aanwezig op deze bijeen
komst. De boekhandelaren konden melden dat
er minimaal tien handelaren bereid zijn een
gedeelte van de kerk te huren.
Er is ook nagedacht over de constructie: een inves
teerder koopt het gebouw aan en verhuurt via
een stichting het gebouw aan bovengenoemde
handelaren.
De handelaren zagen ook graag verbreding van
het aanbod, gedacht wordt aan kleine uitgeve
rijen, ook Duitse, grafische kunst en vinyl. Een
combinatie aangaan met de schutterij leek hen
geen goede zaak aangezien er nauwelijks raak
vlakken bestaan tussen beide partijen.

Vervolgens liepen we verder naar de familie
Brezet. We vervolgden de maaltijd in klooster
sfeer. Er stonden een lamsstoofschotel en een
paddenstoelenstoofschotel klaar, met puree van
aardappel en knolselderij, en rode kool. Het was
volgens de kok een sobere kloostermaaltijd, maar
bijzonder smakelijk.
Bij de maaltijd hoorde voor de liefhebbers een
heerlijk kloosterbiertje of een wijntje.
Net als in een klooster hebben we in stilte gegeten
en werd uit de Bijbel Lucas 10: 1 -11 gelezen, drie
maal in drie verschillende vertalingen.
Bij de tweede ronde werd besloten om weer te
praten, vooral omdat we zo graag wilden zeggen
hoe lekker het was.

Daarna liepen we naar de familie Stronks om
te genieten van een vanille panna cotta met
aardbei coulis en gemarineerde aardbeien. Van
daaruit liepen we terug naar ’t Koppelhuis via het
nieuwe park aan de Bekendijk, met in gedachten
een gedicht van Hugo Pos:
Beloof me, kind, als ik van hier verdwijn,
treur niet om mij, straks bloeit weer de jasmijn
en geurt de kamperfoelie. Erger zou het wezen
als zij verdwenen waren. En ik er nog zou zijn.

Bij ’t Koppelhuis hebben we ‘happen en stappen’
afgesloten met koffie en thee. Met dank aan de
organisatie en de koks gingen we allemaal met
een fijne ervaring rijker weer huiswaarts.
Joke Meynen

6
Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op maandag dinsdag - donderdag vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB Aalten
e-mail: scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Oosterkerk
tel. 0543-47 14 69
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail:
oosterkerk@kerkvenster.nl
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger-Jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Kosters:
Dick Wikkerink,
tel. 06-244 217 43
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
of: dickwikkerink@
hotmail.com
Theo Luiten,
tel. 06-532 66 215
e-mail:
theo.luiten@planet.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

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

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

KerkBeeld

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

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

De zomer voorbij …
Op het moment van schrijven zit ik

lijk hebben. Wat we wel hebben gemerkt is dat

zonnestralen. We kunnen goed merken

zo duidelijk mogelijk te omschrijven, maar toch
hebben wij gemerkt dat dit maar gedeeltelijk
gelukt is.

voor veel mensen het voorgenomen besluit erg
buiten nog te genieten vanbredevoort
de laatste
veel vragen oproept. Wij hebben geprobeerd het

dat de avonden al weer korter worden.
De zomer is bezig aan zijn laatste
mooie dagen en langzaam doet de
herfst zijn intrede. Tijd voor ons om
onze appels te oogsten en om te zetten
in appelmoes en appeltaarten. Op dit
moment staat er ook weer een in de
oven, en zelfs buiten kun je de heerlijke
geur opsnuiven. Ik hoop dat iedereen
genoten heeft van deze prachtige
zomer, als was het soms wel heel erg
heet en droog.
Toch vind ik het altijd wonderlijk hoe de natuur
zich weer herstelt, als ik nu rondkijk zijn de wei
landen weer prachtig groen, dat was een tijd
geleden een heel ander verhaal.
Nu de vakanties voorbij zijn, iedereen zijn dage
lijkse werkzaamheden weer heeft opgepakt en
ook de scholen zijn begonnen, pakken wij binnen
onze gemeente ook weer de draad op. Het is
natuurlijk niet dat alles in de afgelopen twee
maanden helemaal stil heeft gelegen, verre van
dat zelfs, maar in september starten we traditie
getrouw het kerkelijk jaar weer op.
Ook gaan we ons weer beraden op het besluit
met betrekking tot onze kerkgebouwen.
Na de gemeenteavond van 28 mei jl. hebben wij
van verschillende gemeenteleden reacties gehad
op ons voorgenomen besluit m.b.t. de Oude
Helenakerk.
U heeft telefonisch contact met ons gezocht,
maar wij mochten ook brieven en e-mails van u
ontvangen met verschillende meningen, vragen,
opmerkingen en aanbevelingen.
Wij willen bij deze al die gemeenteleden van
harte bedanken voor hun reacties.
Het is goed om te merken dat u ook mee wilt
denken met dit besluit en daarbij betrokken bent.
In verschillende edities van KerkVenster hebben
wij geprobeerd de vragen die u had te beant
woorden, en de meningen en aanbevelingen met
u te delen.
Niet alle vragen konden wij beantwoorden,
omdat wij ook nog niet alle informatie inzichte

Het voorgenomen besluit waar de grote kerken
raad op 24 september over zal gaan stemmen,
houdt eigenlijk alleen maar het volgende in.
De kerkrentmeesters zullen verdere vervolg
gesprekken gaan voeren met de SOGK.

Het doel van deze gesprekken is:
•H
 et in kaart brengen van de mogelijkheden
•W
 at zijn de gevolgen, zowel financieel
als voor het dagelijks gebruik?
•A
 an welke voorwaarden moet het gebouw
voldoen?
•W
 elke aanpassingen moeten er
aan het gebouw worden gedaan?
•W
 elke kosten zijn er hieraan verbonden?
•H
 oe wordt het gebruik van het gebouw
gegarandeerd?
•W
 ie is waar verantwoordelijk voor,
nu en in de toekomst?
•W
 elke rechten en plichten hebben
beide partijen?
•E
 nz. enz.
Als wij dan alle informatie, cijfers en gegevens
in ons bezit hebben, zullen wij de uiteindelijke
plannen wederom laten beoordelen door de
kleine en de grote kerkenraad, en u als gemeente
leden informeren op een gemeenteavond.
Dan kunnen wij ook alle financiële- en beheers
vragen die nu worden gesteld beantwoorden.
Pas daarna zal er een definitief besluit worden
genomen, welke stappen wij verder gaan zetten.
Het is dus zeker niet zo dat wij nu al hebben
besloten om met de SOGK in zee te gaan. Alle
opties zijn in principe nog mogelijk.
Wat betreft de samenwerking met de OHK-groep,
wij als kerkenraad zijn nog steeds van mening
dat, ondanks onze verschillende inzichten, wij
nog steeds open staan voor verdere inhoudelijke
gesprekken, en wij hopen dan ook dat wij deze
binnenkort weer kunnen opstarten. Onze mening
is dat er veel meer zaken en waarden zijn die
ons binden, dan ons afstoten. Wij hopen op een
vruchtbare samenwerking die leidt tot een mooie
oogst.
Namens de kerkenraad,
Gerard Helmink

Giften
Ontvangen via Dini Koskamp € 20,00,
H.en I. Lammers € 20,00, via Eva Tjoelker
€ 10,00 en via Joke Yeboah € 25,00.

Rectificatie
Met betrekking tot bevestiging van nieuwe
ambtsdragers op zondag 29 september 2019

Wandelconcert in Aalten
Op zaterdag 28 september kunt u genieten van
muziek, van vier interessante kerkgebouwen en
van een wandeling door ons prachtige dorp.
De organist Harry van Wijk speelt in elk van de
kerken een programma van ongeveer 20 minuten,
te beginnen in de Zuiderkerk, daarna de Ooster

Een van de voorgedragen ouderlingen zal op
zondag 29 september niet worden bevestigd
als beleidsouderling voor de wijk Haart-Heurne.
Namens de kerkeraad,
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kerk en de Christelijk Gereformeerde kerk, en als
laatste in de Oude Helenakerk. De programma’s
bestaan uit vrolijke, lichtvoetige muziek, en de
muziek is zodanig gekozen dat dit goed tot zijn
recht komt op de verschillende orgels.
Op deze manier kunt u kerken bezoeken die u mis
schien nog niet zo vaak van binnen gezien hebt,
en orgels beluisteren die wellicht ook onbekend
voor u zijn.
Om 13.30 uur is er ontvangst met koffie in de
Zuider
kerk. Om 14:00 begint het eerste con
cert. De middag duurt tot 17:00 uur De kosten
bedragen € 10,00 (inclusief de koffie).

Gerard Helmink, voorzitter
Zie voor meer informatie: www.orgelsinaalten.
nl, en onze facebookpagina: Muziek in de Oude
Helena – Aalten. Wees welkom!
Stichting ORGEL

Collectemuntenverkoop
Op vrijdag 4 oktober a.s. is er weer collecte
munten-verkoop in de Zuiderkerk van 17.00 uur
tot 18.30 uur. Natuurlijk kunt u ook bestellen via
onze webshop in KerkVenster. Ook liggen er bij
de uitgang van de kerken bestelformulieren.
Munten worden gratis bij u thuisbezorgd!

Rekeningnummer PG Aalten

Boven: Orgel
Oosterkerk.
Rechts: Orgel
Zuiderkerk.

Sinds eind vorig jaar hebben we bij de PG Aalten
een nieuw rekeningnummer. Velen van u
gebruiken dit rekeningnummer al.
Door de ‘overstapservice’ van de Rabobank werd
uw bijdrage tóch op ons nieuwe rekeningnummer
gestort indien u ons oude rekeningnummer nog
gebruikte.
Deze ‘overstapservice’ van de Rabobank
stopt per 1 december a.s. en dan zullen
betalingen naar ons oude rekeningnummer
(NL74FVLB 0635800608) niet meer lukken.
Dit is het huidige en goede bankrekening
nummer: NL26RABO0373714688 t.n.v.
CvK PG Aalten (= college van kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Aalten).

He’j ok wel ‘s onder ow
eigen doeven eschotten?

Wi-j wilt en mot zovölle, en ons is eleerd um altied
maor weer ons uterste beste te doen. Maor ‘t kan
best waen da’w met al ons geäöste onder onze
eigen doeven scheet.
Daoraover meer in de oecumenische dialect
viering op 20 oktober 2019 um 19.00 uur in de
Olde Helenakerke in Aalten. Veurgangers bunt
dan Hans de Graaf en Netty Hengeveld.

Links: Orgel Christelijk Gereformeerde Kerk.
Rechts: Orgel Oude Helenakerk.
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Herinneringen aan Wytze
Nu ds. Wytze Andela met emeritaat
(pensioen) gaat, kijk ik mede namens de
redactie van KerkVenster terug op een
samenwerking met Wytze van bijna 19 jaar.
Het was in het najaar van het jaar 2000 dat
ik een telefoontje kreeg van Wytze. Wytze was
nog maar kort predikant van de Gereformeerde
Kerk in Aalten. Hij was met een aantal andere
mensen gevraagd om na te denken over een
nieuw kerkblad. Het oude zwart-wit blad was
niet meer van deze tijd en werd door steeds
minder abonnees gelezen.
De groep kwam er niet goed uit wat het worden
moest, en zo gebeurde het dat mijn naam viel
en Wytze contact me zocht. We zaten neutraal
tegenover elkaar, Wytze kende mij niet en ik
kende Wytze alleen van naam. Die ochtend
hebben we gebrainstormd met elkaar en ideeën
over de opzet van een nieuw blad besproken.

Regie houden
Op het eind van die ochtend kwam het eerste
sterke punt van Wytze uit de koker, hij wil altijd
de regie houden over zaken die spelen, maar dit
keer ging het mis en dat vond hij niet leuk. Ik
had namelijk voorgesteld om een ‘brainstorm
groep’ samen te stellen van gemeenteleden die
elk hun eigen kwaliteit vertegenwoordigden.
Wytze wilde daar graag in meedoen en ik
stelde voor om dat niet te doen. Mijn argu
ment was: ‘Laten we een groep samenstellen
die geen b
 inding heeft met de kerkenraad en
de bestaande commissie voor een nieuw kerk
blad.’ Laat zo’n groep brainstormen en een
voorstel maken en daar kan dan iedereen zijn of

haar commentaar op geven. Wytze ging schoor
voetend akkoord.

Verbinder en inspirator
De moeilijkheid was dat we te maken kregen
met op dat moment vier kerkenraden, twee
in Aalten en twee in Bredevoort. Daar kwam
het tweede sterke punt van Wytze naar voren,
Wytze is een verbinder en inspirator. Ik zal u niet
vermoeien met de problematiek waar we mee te
maken kregen in de verschillende kerkenraden.
Wytze heeft een grote rol gespeeld om met
goede argumenten de 
partijen in gesprek te
laten blijven. Zijn inspirerende gedachten heeft
hij kunnen overbrengen aan de brainstormgroep
en de kerkenraden.

Organisator en tacticus
Maart 2001 was de kogel door de kerk en
konden we beginnen met de voorbereiding
van een nieuw kerkblad. Er werd een nieuwe
redactie samen
gesteld met Wytze als hoofd
redacteur en tevens voorzitter van het nieuwe
stichtingsbestuur.
Daar kwam Wytze’s vierde kwaliteit naar boven,
namelijk dat van organisator en vooral de man
die de puntjes op de i kon zetten en tactische
zetten kon doen om de laatste hobbels te
nemen. Het resultaat kent u.

Luisteren en afwegingen
Was het dan altijd hosanna in de redactie en
het bestuur van KerkVenster? Nee, er waren ook
stevige discussies en dan kwam een vijfde kwali
teit van Wytze naar boven. Hij kan ontzettend
goed luisteren en aan het eind van zo’n d
 iscussie

komt Wytze dan met een samenvatting, soms
met een afgewogen oordeel, soms met een
voorzichtig voorstel. Maar altijd probeert hij con
sensus te bereiken en dat lukte altijd.

Duidelijkheid
Wytze heeft ook aan de wieg gestaan van een
goed redactiestatuut en plaatsingsbeleid voor
KerkVenster. Er zijn heldere regels voor iedereen
in de redactie en voor de inzenders van kopij.
Dat blijkt niet voor iedereen altijd even makke
lijk, maar het geeft wel duidelijkheid en het is
werkbaar. Duidelijkheid is ook een kwaliteit van
Wytze. Hij volgt consequent de afspraken die
er gemaakt zijn maar staat open om diezelfde
regels te wijzigen als dat in de praktijk nood
zakelijk is. Duidelijkheid geeft ook rust in het
redactieteam.

Blij dat hij blijft
Wytze heeft aangegeven dat hij de taak van
hoofdredacteur van KerkVenster nog wil blijven
doen, ook nu hij met emeritaat gaat. Daar zijn
we heel blij mee, we zijn een hecht team waarin
Wytze een belangrijke schakel is.
We gunnen hem de rust die hem nu toekomt
en hij zal ongetwijfeld veel inspiratie vinden in
zaken die nu op zijn pad komen, waarvan lange
fietstochten door zijn geliefde Achterhoek er
ongetwijfeld één is.
Een glaasje goede port gunnen we hem van
harte op z’n tijd. Het komt naar je toe Wytze
en bedankt voor die fantastische 19 jaar dat we
met jou mochten samenwerken.
redactie KerkVenster / Arnold Arentsen

Afscheid nemen bestaat niet?
Voor de tweede keer in zijn loopbaan neemt
Wytze Andela afscheid van de Protestantse
Gemeente Aalten. Nu niet omdat hij vertrekt
naar een nieuwe gemeente, maar omdat hij
mag gaan genieten van zijn emeritaat. Eind
augustus 1998 werd hij, samen met zijn vrouw
Marieke, als predikanten-echtpaar verbonden
aan onze gemeente. En al snel voelde hij zich
hier thuis.
Wij hebben Wytze leren kennen als iemand die
altijd openstond voor nieuwe ideeën en andere
inzichten, en verder keek dan de gebaande
paden.
De tijden veranderen, en als predikant en
als kerkgemeenschap moet je daar oog voor
hebben.
Ook was hij iemand die mensen bij elkaar
bracht, verbindingen legde en nieuwe initia
tieven startte.
Hij stond aan de wieg van ons prachtige blad
KerkVenster en is hier tot op de dag van van
daag nog steeds bij betrokken. Ook de muur
schilderingen in de Zuiderkerk zijn op zijn initia
tief tot stand gekomen.
In 2013 werd hij gedeeltelijk gedetacheerd naar
de Protsestantse Gemeente Neede. Wytze had
besloten om het iets rustiger aan te gaan doen,

en de keuze gemaakt om alleen predikant te
blijven voor de PG Neede. Daarom namen wij
in november 2014 als PG Aalten voor de eerste
keer afscheid van hem. Toch bleef hij zich ver
bonden voelen met de PG Aalten.
Toen wij als kerkenraad op zoek waren naar een
invulling van het crisispastoraat voor de wijk
IJzerlo, stond Wytze (en daarbij ook Marieke)
klaar om ons te helpen.
Voor de gemeenteleden voelde het zeer ver
trouwd, of zoals een dame op leeftijd mij toevertrouwde:
‘Het lik jo of ze ga neet weg bunt ewest,
of hadden ze soms heimwee?’
Nogmaals willen wij hierbij onze dank uit
spreken voor het vele werk dat Wytze voor onze
gemeente heeft gedaan. Namens de kerkeraad
spreek ik de wens uit dat jullie, met elkaar, nog
lang mogen genieten van Wytze’s emeritaat.
Neem de tijd voor jezelf, je geliefden, en blijf je
verwonderen.
En wij hebben het idee,dat we elkaar toch nog
regelmatig zullen treffen.
Dus … Tot ziens Wytze, we spreken elkaar snel.
Namens de kerkeraad,
Gerard Helmink, voorzitter

Ds. Wytze Andela met zijn vrouw Marieke
tijdens het afscheid in de PG Aalten.
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Wytze Andela nog niet uit
gediend bij KerkVenster
Met ingang van 1 oktober 2019 gaat Wytze
Andela met emeritaat. Emeritus is een Latijns
woord dat letterlijk vertaald ‘uitgediend’
betekent; de gangbare betekenis in het
Nederlands is ‘rustend’. Als predikant legt
Wytze na vele jaren zijn werkzaamheden
neer en gaat hij hopelijk genieten van wat
ons betreft een welverdiende rust. Wytze
heeft aangegeven dat hij het komende jaar
ook daadwerkelijk rust gaat nemen en zich
niet meteen in allerlei andere verplichtingen
gaat storten.
Als bestuur van de Stichting KerkVenster
prijzen we ons gelukkig dat dit niet geldt voor
zijn inzet als hoofdredacteur van KerkVenster,
ondanks dat 18 jaar hoofdredacteurschap
wellicht ook de emeritus-status rechtvaardigt.
Elders in dit blad is al beschreven wat de rol
van Wytze is geweest in de afgelopen jaren .
We hopen en wensen dat hij dit op eenzelfde
wijze nog een aantal jaren met veel ple
zier mag voortzetten, samen met de andere
redactieleden. Want voor alles, en Wytze zal
dat beamen, is KerkVenster het resultaat van
teamwerk.
Maar vooral wensen we Wytze toe dat hij
mag genieten van de nieuwe fase die aan
breekt, in goede gezondheid en samen met
Marieke en anderen die hem lief zijn.

Voorleesmaatjes in de Bibliotheek Aalten
Op dinsdag 1 oktober kunt u tussen 10.00 en
11.00 uur weer terecht in de Bibliotheek voor
een gezellig samenzijn met ‘Voorleesmaatjes’.
Leerlingen van Basisschool St. Jozef lezen dan
voor aan ouderen. ‘Voorleesmaatjes’ is iedere

VOORLEESMAATJES

Kinderen lezen u voor!

Samen met de leerlingen
van basisschool
St. Jozef kunt u genieten
van mooie, leuke en
herkenbare verhalen.

Ap te Winkel

Komt u ook?

Wytze als collega ...

Namens de collega’s,
Riemer Faber

Samen
(voor)lezen
en genieten
van
verhalen

De Bibliotheek Achterhoekse Poort organiseert samen met
Basisschool St. Jozef en Marga Klompé iedere eerste dinsdag van
de maand een gezellige ochtend in de Bibliotheek Aalten. Op deze
ochtend zijn de rollen een keer omgedraaid:

Namen het bestuur van de
Stichting KerkVenster,

Op 23 augustus 1998 deed Wytze samen
met Marieke zijn intrede in de toen nog
Gereformeerde Kerk van Aalten. Vanaf dat
moment hebben wij als collega’s hem leren
kennen als iemand die vaak met vernieu
wende ideeën kwam. Zo stond hij aan de
wieg van ons prachtige kerkblad KerkVenster.
Maar ook de muurschildering op de achter
wand van de Zuiderkerk en de schildering van
de orgelbak waren initiatieven van hem. Het
bijzondere daarvan was, dat door dit project
- onder leiding van Jan Haen - veel gemeente
leden (weer) actief betrokken werden bij de
kerk.
Dat zag je in die tijd ook terug in het kerk
bezoek. Wytze onderscheidde zich in het pre
dikantenoverleg als een scherpe analytische
denker, die snel lijnen kon uitzetten. In inge
wikkelde discussies kwam hij aan het eind
vaak met een heldere samenvatting en een
afgewogen voorstel.
In 2013 werd Wytze gedeeltelijk gedeta
cheerd naar de Protestantse Gemeente van
Neede. In 2014 besloot hij om wat gas terug
te nemen en alleen in Neede verder te gaan.
Daarmee kwam een einde aan een jaren
lange samenwerking, maar gelukkig niet
aan de onderlinge contacten. We hopen dat
Wytze samen met Marieke nog lang mag
genieten van zijn emeritaat en wensen hem
alle goeds toe!

eerste dinsdag van de maand in de Bibliotheek
Aalten aan de Hogestraat 10. Deelname is gratis.
Graag wel even aanmelden bij het Servicebureau
via tel. 088-0062929 of in de Bibliotheek. Bent u
moeilijk ter been? Dan regelen we vervoer voor u!

Dinsdag 1 oktober
van 10.00 tot 11.00 uur
De Bibliotheek Aalten,
Hogestraat 10
Indien nodig regelen we vervoer voor u.

Gevonden voorwerpen
in de oude Helenakerk
Zit er iets van u bij op de foto links, neem dan s.v.p.
contact op met de koster van de Oude Helenakerk.
Eind oktober gaat alles wat niet opgehaald is naar
Dorcas Aalten.
Alvast hartelijk dank.
Groet, Arjen Timmer
telefoonnummer 06 - 1391 0450
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

September 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

27
28
29
30

Lucas 16: 19-31
Lucas 17: 1-10
1 Samuel 21: 2-10
1 Samuel 21: 11-22:5

Oktober 2019
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

1
2
3

1 Samuel 22: 6-23
1 Samuel 23: 1-13
1 Samuel 23: 14-28

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

4
5
6

1 Samuel 24: 1-8a
1 Samuel 24: 8b-23
1 Samuel 25: 1-19

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

7
8
9
10
11

1 Samuel 25: 20-35
1 Samuel 25: 36-44
1 Samuel 26: 1-12
1 Samuel 26: 13-25
1 Samuel 27: 1- 28: 2

Ambthuis, Bredevoort

St. Joriskerk op de Markt

Ambthuis Bredevoort

Zondag 29 september 2019

Zaterdag 28 september 2019
17.30 uur: mevr. Jentink

09.30 uur:
ds. F. van Keulen, Winterswijk
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst: Lenny Woerts

Beth San
Zaterdag 28 september 2019
19.00 uur: mevr. Hallerdijk

19.00 uur	Anders dan Anders-dienst
Bredevoort Schittert

Zaterdag 5 oktober 2019
19.30 uur: Evangelisatiekoor

Zondag 6 oktober 2019, Israëlzondag

Stegemanhof
Zaterdag 28 september 2019
19.00 uur: mevr. Rots
Zaterdag 5 oktober 2019
19.00 uur: d
 hr. van de Graaf, broodmaaltijd

Doopdiensten
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.

Bloemengroet

Bij de diensten Aalten

Muziekdienst

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- mevr. Ebbers-Westerveld, Kiefteweg 12
- mevr. Wassink-Koskamp,
Varsseveldsestraatweg 16G

Kinderen

KINDERDIENST

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)

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld, koffiedrinken
na de dienst in ‘t Koppelhuis
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Liesbeth Mateman

29 SEPTEMBER 2019

DE KERK
ZIJN WIJ!

Elke zondagochtend zowel in Aalten als in
Bredevoort. Wanneer er een kinderdienst is,
er geen kindernevendienst in de andere kerk.

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
VOOR EN NA DE DIENST IS
ER FRIS, KOFFIE/THEE
VOORGANGER: HEIDI EBBERS
MUZIEK: YOUNG COMPANY

KINDER
DIENST
AALTEN

Zondag 6 oktober is er ‘s avonds om 19.00 uur
een muziekdienst in de Oude Helenakerk. In een
muziekdienst speelt de muziek een grotere rol dan
in een ‘gewone’ avonddienst. Natuurlijk blijft het
een kerkdienst met de vaste elementen van Bijbel
lezing, gebed en (korte) overdenking. Dit keer
gaat het over Psalm 42: Zoals een hert verlangt
naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. Harry van
Wijk speelt muziek van J.S. Bach (o.a. de Praelu
dium und Fuge in C) en van G. Böhm (variaties
over de melodie van psalm 42). Prachtige muziek
die de boodschap van Psalm 42 ondersteunen.
Wim Everts

‘De kerk zijn wij!’
is het thema voor de kinderdienst
op 29 september a.s.
In de dienst gaat Heidi uitleggen hoe wij de kerk
kunnen zijn. De kerk heeft allerlei mensen nodig,
mensen die goed kunnen vertellen, die helpen, die
uitleg geven …
Zonder al die verschillende mensen zou het niet
lukken om kerk te zijn. Om 10.00 uur begint deze
dienst, die zeker ook wel heel bijzonder gaat
worden.
Want … Heidi Ebbers, onze jongerenwerker,
wordt officieel bevestigd door Folkert de Jong.
Dat dit bijzonder is, is zeker waar.
Nog veel meer bijzonder is, dat dit in een kinder
dienst gebeurt. Dus jij, jij en jij en alle vriendjes
en vriendinnetjes van jou worden uitgenodigd om
naar bij deze bijzondere kinderdienst te komen.
Bij dit feestelijke gebeuren hoort natuurlijk de
muziek van Young Company.
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 29 september 2019

Zondag 29 september 2019

Zondag 29 september 2019

Zondag 6 oktober 2019, Israëlzondag

Zondag 6 oktober 2019, Israëlzondag

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

Dienst in de Oosterkerk

19.00 uur.
ds. Everts, muziekdienst
collecte: 		
KiA Kerk en Israël
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. R. Faber
collecte: 		
KiA Kerk en Israël
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	mevr. H. Ebbers, kinderdienst,
m.m.v. Young Company, koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
KiA Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 6 oktober 2019, Israëlzondag

Dienst in de Oosterkerk

Lintelo Kulturhus

Bij de diensten Aalten

Regenboogdiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN

n
Iedereeom!
is welk

Kinder-/ Doopdienst
7 oktober om 10.00 uur
in het Kulturhus
in Lintelo

Zondag 6 oktober 2019
10.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk, kinderdienst,
m.m.v. basisschool De Klimop
en leerlingenorkest Advendo

Kinderdienst

Thema: Water,
daar
zit leven in
ZONDAG
13 OKTOBER

Jona

M.m.v. Ds. Zeldenrijk en de
kinderen van de Klimop

Muzikale begeleiding van
Tijdens de dienst is er
Fanfareorkest Advendo
AANVANG 19.00
UURoppasdienst aanwezig
Lintelo

ZUIDERKERK TE AALTEN

Na afloop is er koffie / thee / ranja

medewerking: ds. Aja Yntema, commissieleden en spelers
muzikale begeleiding: A-company en gastmuzikanten

Zondag 6 oktober om 10.00 uur
in het Kulturhus in Lintelo
Thema: Samen maakt je blij
M.m.v. :	ds. Zeldenrijk en de kinderen
van De Klimop
Muzikale begeleiding
van het leerlingenorkest
Advendo o.l.v. Jilt Jansma
Tijdens de dienst is er oppas aanwezig
Na afloop is er koffie thee en ranja.
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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

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

Hartelijk dank

28 sep	mevr. G.J. Ruessink-Wevers
Frankenstraat 83/06, 7122 ZS
28 sep	dhr. A.A.J. Driessen
Keizersweg 73, 7121 GN
29 sep	mevr. W.C. Blekkink-Lensink
Frankenstraat 85/01, 7122 ZS
30 sep	mevr. C. Heinen-Tolkamp
Polstraat 27, 7121 DJ
1 okt	mevr. C.J. Bannink
Nijverheidsweg 69, 7122 AB
1 okt	mevr. G.W. Eenink-Onnink
Rengelinkweg 10, 7122 JW
1 okt	dhr. H.H. Scholten
Polstraat 49/B, 7121 DK
2 okt	mevr. G.B. Tolkamp-te Bokkel
Reviusstraat 3, 7121 VZ
2 okt	mevr. G.A. Duenk-Brüggink
Manschotplein 53, 7121 BL
3 okt	mevr. J.H. Scholten-Reussing
Driessenshof 10, 7121 XT
3 okt	mevr. A. Demkes-van Braak
Orion 27, 7122 XE
3 okt	dhr. W. Rutgers
Geurdenstraat 40, 7122 CG
4 okt	mevr. E.J. Bulsink-Brummelman
Geurdenstraat 25, 7122 CG
4 okt	dhr. B.H. Wolfs
Geurdenstraat 18, 7122 CG
6 okt	dhr. Th.A. Doornink
Emmastraat 2/A, 7121 CE
7 okt	mevr. J.F. Bussink-Nijman
Schooldijk 27, 7122 LX
7 okt	mevr. J.W. te Hennepe-te Loo
Geurdenstraat 15, 7122 CG
9 okt	dhr. G.J.Th. Doornink
Het Verzet 31, 7121 XB
10 okt	mevr. D.W. Geesink-Wisselink
Tubantenstraat 5, 7122 CN
10 okt	mevr. A.G. Houwers-Heinen
Geurdenstraat 38, 7122 CG
10 okt	mevr. M.G. Jansen-Ruessink
Hogestraat 58, 7122 BW
10 okt	mevr. W.J. Rutgers-te Giffel
Gendringseweg 6, 7122 MJ

Alle ambtsdragers die komend weekend afscheid
zullen nemen, willen we vanaf deze plaats harte
lijk danken voor hun inzet. Aangezien het hier een
pastorale rubriek betreft, willen we de vertrek
kende ouderlingen graag met name noemen.

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

Dhr. Tolkamp, Beth San, verblijft in het SKB.
Mevr. Lensink-Hoftijzer, Boomkampstraat, heeft
het ziekenhuis verlaten en verblijft voor revali
datie in St. Antonia te Terborg.
We wensen u beiden beterschap.

Ad Doornink (wijkouderling voor Barlo/Dale) en
Johan Elburg (ouderling, sectiecoördinator en
bezoekmedewerker), wij willen jullie heel harte
lijk danken voor het vele werk dat jullie voor de
wijk en voor de PG Aalten hebben verzet, voor het
luisterend oor dat jullie voor velen zijn geweest.
Victor Hugo zei ooit:
De geest wordt rijk door wat hij ontvangt,
het hart wordt rijk door wat het geeft.
Wij hopen dat jullie, in alles wat jullie mochten
geven, de rijkdom hiervan hebben mogen
ervaren. Ook de nieuwe ambtsdragers wensen we
– naast wijsheid - die rijkdom van het hart toe!
ds. Wilma Onderwaater
Netty Hengeveld

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

Dank en welkom
Na twintig jaar te hebben gefungeerd als con
tactpersoon voor de secties 1 en 2 van de wijk
Barlo, is er voor Annie Heezen-Blekkink het
moment gekomen om te stoppen. Maar niet
voordat ze een geschikte opvolger heeft gezocht
en gevonden in de persoon van Marieke KobusVan Eerden. Vanaf deze plaats willen we jullie
beiden dankzeggen. Annie, wat is het bijzonder
dat je voor zo lange tijd de spin in het web wilde
zijn met een warm hart voor de mensen in Barlo!
Marieke, dank je wel dat je je bereid hebt getoond
om het werk van Annie over te nemen!
In het bericht boven de wijkberichten van Barlo
en Dale hebben we Johan Elburg dankgezegd
voor al zijn werkzaamheden in de PG Aalten.
Voor wat betreft het bezoekwerk heeft hij een
opvolger gevonden in de persoon van Tiny
Luiten-Vredeveld.
Welkom Marieke en Tiny! We wensen jullie Gods
zegen toe bij alles wat er op jullie pad komt!
Een groet in verbondenheid met u allen,
Netty Hengeveld

ds. Wilma
Onderwaater

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

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

Overleden
Zondag 15 september is dhr. Joke Kempers
overleden. De laatste periode woonde hij in
Beth San, woning 35, maar zijn thuisadres was
Prins Bernard
straat 9. Dhr. Kempers is 85 jaar
geworden. We wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte nu zij hun man, vader
en opa moeten missen.

Zieken

Met een vriendelijke groet,
Wilma Onderwaater

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk
Varsseveldsestraatweg 39
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com

Overleden
Op 16 september is overleden Mientje Masselinkter Haar, Ludgerstraat 19-05, in de leeftijd van 88
jaar. Wij wensen haar dochter Hannie, schoon
zoon Jan en de kleinkinderen Gods nabijheid toe
in hun verdriet en gemis.

Huwelijksjubilea
Op 26 september mogen Evert en Dini Albers,
Saturnus 1, vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn.
Op 28 september mogen Arie en Minie Lensink,
Rosierweg 2, hun 40-jarig huwelijksjubileum vieren.
Beide bruidsparen van harte gefeliciteerd en een
blijde dag gewenst met allen die jullie lief zijn.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Netty Hengeveld

De heer J. Vrieze, Dinxperlosestraatweg 89, moest
na een val worden opgenomen in het SKB te Win
terswijk. Van harte beterschap!

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

Aftreden ouderlingen en
nieuwe bezoekmedewerkers

Verhuisd
Dhr. Johan Lensink, Varsseveldsestraatweg 29L, is
verhuisd naar de Vredense Hof, Vredenseweg 81E
in Winterswijk. Wat is het verdrietig als je (van
wege een toegenomen zorgbehoefte) als echt
paar niet meer samen kunt wonen. We wensen
Johan en zijn vrouw Siny, en allen die - net als zij ongewild van elkaar gescheiden worden, Gods
troostende nabijheid toe.
We bidden voor mensen die leven, zich voort
bewegen tussen hoop en vrees. Voor zieken die
beginnen aan belastende behandelingen, zonder
zeker te weten wat de uitkomst zal zijn. We bidden
voor mensen die afscheid moesten nemen en
voor hen die geen afscheid konden nemen, maar
toch moesten loslaten. Elke dag is voor zovelen als
het betreden van nieuwe, onvaste grond. Maar je
blijft tasten en hopen, voorzichtig verder lopen …
stap voor stap.
God, ga met hen mee en neem hen bij de hand.
Ga met Uw licht voor hen uit.

Op zondag 29 september treden uit de wijk
IJzerlo af de ouderlingen Anja Koskamp-Scholten
en Ellie Hoftijzer-te Bokkel. Anja (buurt 9-B) en
Ellie (buurt 9-D) hebben acht jaar veel werk en
veel bezoekjes afgelegd in de wijk IJzerlo. Heel
veel dank!
Het bezoekwerk van Anja in de buurt buurt 9-B
(Kruisdijk 7122 JX 13 t/m33 oneven en Warme
linckweg 7122 JV) wordt overgenomen door René
van Schijndel en Rachel van Schijndel-Sluiskes,
Warmelinckweg 6, tel. 0543-470266.
Het bezoekwerk van Ellie in de buurt buurt 9-D
(Hagtweg 7122 JS, Rengelinkweg 7122 JW, Stok
kertweg 7122 JP en Westendorpweg 7122 JT)
wordt overgenomen door Johan Koskamp en
Everdien Koskamp-Luijmes, Thijsweg 4, tel. 0543466375.

Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

Netty Hengeveld

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

ds. Riemer Faber
Molenstraat 9
tel. 0543-473676
faber@kerkvenster.nl

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

Met een hartelijke groet,
Wytze Andela en Marieke Andela-Hofstede

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

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

Overleden
Op 11 september is overleden: Ietje Fenna Catha
rina Brethouwer-Smit, Ludgerstraat 25-1, in de
leeftijd van 89 jaar. Wij wensen haar kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte toe nu zij afscheid
moesten nemen van hun lieve, zorgzame moeder
en hun leuke en spontane oma.

Voorlopig afstand nemen
Vanwege een eventuele eigendomsoverdracht
van de Oude Helenakerk aan de SOGK zijn de
spanningen bij mij zo toegenomen dat er licha
melijke klachten zijn opgetreden. Daardoor ben
ik momenteel niet in staat om mijn werk in de
gemeente te doen. Indien nodig kunt u contact
opnemen met één van mijn collega’s.

andelhof1@gmail.com
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

andelhof2@gmail.com

Einde ziekteverlof Riemer Faber

Einde waarneming - nieuwe periode

Gelukkig is Riemer Faber voldoende hersteld om
per 1 oktober alle werkzaamheden weer op te
pakken. Daarmee komt er een einde aan het werk
van Wytze Andela en Marieke Andela-Hofstede in
de wijk IJzerlo. Wytze en Marieke, heel hartelijk
dank voor de prettige samenwerking en het vele
werk dat jullie hebben gedaan in onze wijk.
Ook dank aan de collega’s van Riemer, die in
crisissituaties bereid waren te helpen in de wijk
IJzerlo.

Dit is het laatste wijkbericht dat wij voor IJzerlo
schrijven. Zeven maanden hebben we het crisis
pastoraat in deze wijk mogen doen. Dat gaf
goede en mooie ontmoetingen, en er waren
momenten die we in onze herinnering zullen
bewaren, ogenblikken van een lach en een traan.
We willen u danken voor het vertrouwen dat u ons
gaf. Ook danken we de leden van het wijkteam
en in het bijzonder Henk Heusinkveld en Jan van
Schijndel voor de goede, prettige samenwerking.

Emeritaat Wytze Andela

We zijn blij voor wijk IJzerlo dat ds. Riemer Faber
zijn pastorale werk weer helemaal kan oppakken.
Voor ons beiden begint nu een nieuwe tijd. Met
ingang van oktober gaat Wytze met emeritaat.
Eerst was het de bedoeling dat we allebei zouden
stoppen met het werk in Neede, maar de kerken
raad van Neede heeft aan Marieke gevraagd of
zij voor de periode van twee jaar nog voor een
deel van haar tijd zou kunnen doorgaan. Daarin
heeft ze toegestemd.

Op zondag 29 september neemt Wytze Andela
wegens emeritaat afscheid van de Protestantse
Gemeente in Neede. De afscheidsdienst zal
plaatsvinden om 10.00 uur in de Grote Kerk, Kerk
plein 1 te Neede.

We wensen u en jullie Gods zegen toe. En we
wensen ds. Faber goede en gezegende maanden
tot aan zijn emeritaat toe.

René en Rachel, Johan en Everdien fijn dat jullie
dit bezoekwerk willen overnemen .

Een groet in verbondenheid van

Wijk IJzerlo

Zondag 29 september is de afscheidszondag in
Neede. In de tijd daarna hopen we wat rust te
vinden, te kunnen genieten van het goede dat er
nog is, en ons te richten op allerlei dingen en con
tacten die de afgelopen tijd zijn blijven liggen.

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

Artikel burn out-bijeenkomst:
zie pagina 16
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In memoriam

Secco’s in uitstekende conditie
Tekst en foto: Arnold Arentsen

Ietje Fenna
Catharina
Brethouwer-Smit

De muurschilderingen in de Oude
Helenakerk worden vaak aangeduid
als fresco’s, terwijl het secco’s zijn.

~Ietje~

Wat is het verschil?

geboren
30 augustus 1930
overleden
11 september 2019
In de vroege ochtend van 11 september is onze
lieve moeder en oma rustig ingeslapen.
Ietje is geboren in Siddeburen als oudste dochter.
Ze groeide, samen met haar broer Jacob, op in
een warm gezin. Ze werd geboren in een oude
boerderij, die later vervangen werd door een
gewoon woonhuis met daarachter een bouw
bedrijf, genaamd Kremer en Smit. Ze heeft de
lagere school gevolgd en daarna de landbouw
huishoudschool in Appingedam. Ondanks de oor
logsjaren heeft ze een fijne jeugd gehad. Tijdens
deze periode verleende het gezin onderdak aan
een jonge jongen uit Rotterdam wegens de
voedselschaarste.
In 1955 leerde zij Herman kennen en twee jaar
later zijn ze getrouwd. Zij mocht moeder en later
ook oma worden, waar ze blij en trots op was.
Tijdens de studie theologie van Herman wist
zij door haar creativiteit en vindingrijkheid de
eindjes aan elkaar te knopen. Ietje ging werken
in een winkel en ze deed thuiswerk. Samen met
haar vader, moeder en kinderen maakte ze sou
venir-klompjes. Ook hielp ze als hulp in de huis
houding. Gedurende de zomermaanden werd ons
huis verhuurd en kampeerden wij op camping
Boomans. Na drie jaar studie verhuisde het gezin
naar Gasselternijveen in Drenthe en daarna naar
Stadskanaal in Groningen. Tijdens deze periode
in het Noorden, bleek dat ma hier door heimwee
werd overmand en doordat er geen uitzicht was
op herstel heeft pa besloten om terug te gaan
naar Aalten. Na haar herstel genoot ze volop van
het leven met dansen, schaatsen, skiën, breien en
autorijden en deed ze veel vrijwilligerswerk. Ietje
was erelid van de NCRV, ze deed spelbegeleiding
bij Beth-San en ze was erg trouw in het bezoeken
van mensen.
Later genoten ze samen van de kleinkinderen.
Een moeilijke tijd begon toen pa ziek werd. Hij
werd opgenomen in het verpleeghuis Pronsweide.
Daarna ging hij naar het groepswonen in ‘t Hoge
Veld. Ietje heeft hem in al die tijd heel trouw
opgezocht. Op 1 januari 2008 is hij overleden.
Ondanks het verdriet is Ietje in de tijd daarna
heel flink geweest.
Ook de laatste drie jaar waren voor haar moeilijk,
deze laatste levensfase bracht veel beperkingen
met zich mee. Van erg zelfstandig naar steeds
meer afhankelijk zijn. Ondanks dat ze het af
en toe benoemde, schikte ze zich in haar lot en
genoot ze van al het bezoek dat ze kreeg en de
‘oepkes’ met de kinderen en kleinkinderen.
We zullen haar missen!
kinderen en kleinkinderen
In de dankdienst voor haar leven hebben wij haar
in dankbaarheid herdacht en troost gezocht bij de
woorden van Psalm 23: De Heer is mijn Herder.
Voor Ietje was deze psalm heel belangrijk. In haar
familie heeft deze psalm altijd een bijzondere plek
gehad. Moge haar kinderen en kleinkinderen in de
woorden van deze psalm hun troost vinden!
Wim Everts

Het verschil tussen deze twee technieken is dat bij
een fresco, terwijl het droogt, de pigmenten een
verbinding aangaan met het natte pleisterwerk,
terwijl de verf bij de secco-techniek op het droge
pleisterwerk als een laagje blijft liggen.

gespecialiseerd in het restaureren van muur
schilderingen. Hoewel ze beiden zelfstandig zijn,
werken ze meestal samen als Bouwhuis en Journé.
Wie meer over hun werk wil weten kan terecht
op hun website: bouwhuisjournee.nl. Zij hebben
een aantal muurschilderingen onderzocht op
hun conditie en de conclusie is dat ze in een rela
tief goede staat verkeren. Er hoeft dus voorlopig
niets aan te gebeuren, maar de dames geven wel
het advies om ze één keer in de vijf jaar te laten
inspecteren. Je kunt anders na jaren tot de verve
lende conclusie komen dat er niets meer aan te
doen valt, of tegen hoge kosten.
We kregen ook een demonstratie wat er met
een digitale microscoop gedaan kan worden. Er
werd op een secco ingezoomd en zo kunnen de
originele kleuren beter worden vastgesteld maar
ook zouten of schade op microniveau. Ook de
verschillen in kleuren, die op het oog gelijk zijn,
kunnen worden vastgesteld. Ook ontbrekende
onderdelen op een secco kunnen zo mogelijk
waarheidsgetrouw worden vastgesteld.
Dit laatste is belangrijk voor een idee dat leeft
binnen de groep die de bezichtigingen in de Oude
Helenakerk regelt namens het Restauratiefonds.

Digitale restauratie

Nanon Journé en Aafje Bouwhuis verrichtten
hun onderzoek op grote hoogte.

Tot ongeveer 1515 werden deze gewelf- en muur
schilderingen aangebracht. De kerk werd aan
St. Helena gewijd. Volgens een legende vond zij
restanten van het Heilig Kruis. Ze wordt daarom
altijd afgebeeld met in de ene hand een kruis en
in de andere hand een kapel of kerkgebouw. Zij
was de moeder van de beroemde keizer Constan
tijn de Grote. Door zijn doop kwam een eind aan
de vervolging van de christenen. Samen staan
Helena en haar zoon afgebeeld op de binnen
muur aan de kant van de Markt. Deze afbeelding
is uniek voor Europa. Met deze muurschildering
werden tussen 1973 en 2002 ook vele andere
secco’s blootgelegd, nadat al in het begin van de
20e eeuw schilderingen op het gewelf in het koor
waren bijgewerkt. De secco van ‘Het laatste oor
deel’ is voor een gedeelte bijgewerkt en op som
mige plekken van nieuwe verf voorzien. Dit geldt
ook voor de plafondschilderingen bovenin het
koor, die van eerdere datum zijn.
Het blootleggen van de muurschilderingen is
vooral te danken aan de grote inzet en voort
varendheid van toenmalig kerkvoogd Bertus Post.
Samen met adviseur en kunsthistoricus Paul le
Blanc, hebben ze dit project geklaard, nadat deze
muurschilderingen eeuwen geleden, tijdens de
Reformatie, verborgen raakten achter witkalk.

Veel toeristen en groepen die een dagje uit zijn
bezoeken elk jaar de Oude Helenakerk. Met name
de groepsbezoeken breiden zich uit. Zo was er
recentelijk een ‘vrijgezellendag’ van een groep
mannen die dolgraag een bezoek wilde brengen
aan de Oude Helenakerk, niet voor de vrolijke
noot maar om serieus de geschiedenis van deze
oude kerk aan te horen. Ze ontdekten vele ver
borgen schatten en wijsheden die deze kerk rijk is.
We beseffen als Aaltenaren misschien niet eens
wat voor een rijke geschiedenis deze kerk heeft
en wat er allemaal te zien is in dit monumentale
gebouw.

Controle zeer gewenst

Die schatten zijn dus o.a. de secco’s, waarvan
de beeltenis van moeder Helena met haar zoon
Constantijn uniek is in Europa. Maar ook afbeel
dingen van de Mariakroning en de Apostelen zijn
uniek. Het is alleen jammer voor veel bezoekers
dat de afbeeldingen niet allemaal meer volledig
zichtbaar zijn. Bezoekers zijn ook zeer geïnteres
seerd in het verhaal achter de muurschilderingen.
Om die redenen zou de groep die de kerkbezich
tiging coördineert en uitvoert graag de beschik
king hebben over de geschiedenis, maar vooral
over een beeltenis hoe de oude secco’s er com
pleet hebben uitgezien. Dat allemaal bijvoorbeeld
fraai vormgegeven in een boekwerkje of digitaal
bestand. Bij dit laatste kan dan een presentatie
of video gemaakt worden om zo de bezoekers te
informeren.
Met nieuwe technieken is dat waarheidsgetrouw
digitaal te reconstrueren. Daar kunnen dan weer
foto’s of digitale bestanden van gemaakt worden
en zo kan de bezoeker geïnformeerd worden over
de oorspronkelijk afbeelding en overige gegevens.
Wel is zoiets een hele klus, maar het is te doen
en zeker waardevol om een compleet beeld te
krijgen van de secco’s en hun verhaal.

Vrijdag 6 september jl. was Paul le Blanc opnieuw
in de Oude Helenakerk om de secco’s te laten
controleren. Hij had daarvoor uitgenodigd Nanon
Journé en Aafje Bouwhuis, ze zijn restauratoren,

Met dank aan de bouwonderneming uit Aalten
die het steigerwerk beschikbaar stelde, het vol
gens de regels opbouwde en weer afbrak.
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Noodhulp op Lombok
Verslag van de diverse projecten

Scholen

Algemeen

Waterfilters

In juli en augustus werd Lombok opgeschrikt
door een aantal krachtige aardbevingen, gevolgd
door duizenden naschokken. Meer dan 500
mensen vonden de dood en meer dan 350.000
mensen werden door de aardbevingen getroffen.
Veel publieke voorzieningen werden vernietigd
en veel families werden in tijdelijke kampen
ondergebracht.
In totaal zijn er als gevolg van de aardbevingen
in Noord- en West-Lombok meer dan 400 scholen
vernield. De drinkwatervoorziening kwam door de
aardbevingen in de problemen. Meer dan 60%
van de huizen is vernield en moet door de bewo
ners weer opgebouwd worden.

a. Scholen
Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI) heeft
scholen in de gelegenheid gesteld legertenten te
lenen om als leslokaal in te richten. In samenwer
king met een privé sponsor zijn 11 tenten gekocht.
Deze zijn verdeeld over 15 locaties (sommige
tenten zijn op meerdere lokaties gebruikt). Daar

Gereedschap

naast zijn meer dan 40 scholen ondersteund bij
de vervanging van het lesmateriaal, dat verloren
is gegaan. In totaal zijn ongeveer 500 leerlingen
hiermee geholpen. Eén van de tenten is gebruikt
voor het trauma-healing project, waarbij kinderen
worden geholpen de aardbevingen te verwerken.

b. Waterfilters
Door de aardbevingen is de watervoorziening
en dan vooral de drinkwatervoorziening met
name in kleine afgelegen dorpen in de pro
blemen gekomen. Door HBLI zijn 101 waterfilters
geplaatst, die van het water schoon drinkwater
maken.

c. Uitlenen gereedschap
HBLI heeft gereedschap (zoals kruiwagens,
schoppen, hamers, elektrische zagen, beitels e.d.)
aangeschaft, die de dorpsbewoners kunnen lenen
ten behoeve van de herbouw van hun woningen
e.d. Tot en met juli zijn in verschillende dorpen
822 huizen met gebruikmaking van dit gereed
schap herbouwd en waren nog 209 families
hiermee bezig. In het dorp Ledang Re is in juli
dit project van start gegaan. Er zijn inmiddels 13
huizen herbouwd.
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Gast in de kerk

Hollandse Amerikanen
Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

Ik word gebeld door een suppoost
van de Oude Helenakerk. Er zijn
twee ‘Hollandse Amerikanen’, zeer
interessante mensen om een gesprekje
mee te hebben, volgens de suppoost.
‘Ik kom er aan’, zeg ik en haast mij
met pen, papier en camera naar de
kerk. Die haast is achteraf niet zo slim
maar daarover straks meer.
De ‘Hollandse Amerikanen’ zijn Gerard en Phyllis
de Jong. Zij wonen in Bradenton in de staat Flo
rida aan de westkust onder St. Petersburg. Zij
hebben Aaltense roots. Gerard de Jong is in 1947
geboren en woonde tot zijn 7e jaar met zijn ouders
boven café ’t Noorden. Zijn vader was bij de mare
chaussee en werd overgeplaatst van Hillegom naar
Aalten, waar hij later politieagent werd. Gerard zijn
opa was molenaar op de molen die vroeger aan de
Koningsweg stond, net voor het huis waar vroeger
dr. Knol woonde en nu de familie Sellink. De molen
heette ‘Op hoop van zegen’. Een sluitsteen ligt nog
altijd bij de resten van de molen die daar nu nog
liggen, verborgen onder struikgewas en onkruid.
Phyllis de Jong’s grootmoeder komt ook uit Aalten.

hij als projectmanager voor een groot bedrijf dat
grote supermarkten opzette van tekentafel tot
opening. Hij was verantwoordelijk voor het hele
traject.
Het echtpaar verbleef bij hun neef en nicht in
Aalten, Dick ter Haar en zijn vrouw. Zij traden bij
dit interview een beetje op als gastheer en gast
vrouw, maar soms ook als tolk omdat ik wel een
beetje Engels versta maar het moeilijk spreek.
Ik vraag hen wat ze van Aalten en Nederland
vinden. Ze vinden dat er sinds 1999 heel veel ver
anderd is. Alles veel groter, heel veel gebouwd.
Maar wat hen het meeste opvalt, is dat hier alles
zo schoon en netjes is. Weinig afval op straat,
mooie tuintjes en alles zo keurig geordend en
vooral ook: zulke gezellige mensen.
Gerards ouders waren gereformeerd en Gerard
is nog in de Oosterkerk gedoopt. Ook in Amerika
is het echtpaar bij de Gereformeerde Kerk aan
gesloten. Eén van de voorgangers is een predi
kant met Hollandse roots, zijn naam is Gerard
Besteman.
Op mijn vraag wat hij van deze kerk vindt, is hij
één en al lof, hij vindt alles mooi aan deze kerk.
Hij begrijpt alleen niet dat de kerkgang in Neder
land zo terugloopt. Ik vertel hem dat dit ook
in Aalten het geval is en er zelfs een kerk moet
sluiten. Daar begrijpt hij helemaal niets van, maar
hij zegt: ‘Een kerk moet wel een kerk blijven’. Het
is belangrijk dat Christus voorop blijft staan in dit
kerkgebouw, al het andere is bijzaak.
‘God moet de glorie blijven’, zoals Gerard dat
uitdrukt.

Zondag komen ze ook in de kerk (8 september jl.).
Ze zullen er niet veel van verstaan, maar ze
hopen dat er oude liederen gezongen worden,
dan kunnen ze die in het Engels meezingen of de
melodie als bekend ervaren. Maar ze komen vooral
voor het orgel, dat vinden ze een prachtig instru
ment, en ze willen graag horen hoe het klinkt.
Ik maak een foto van het echtpaar, uiteraard met
het orgel op de achtergrond.
Omdat Gerard in de Oosterkerk gedoopt is, vraag
ik hem of hij daar nog graag naar toe wil. Nou, dat
hoef ik geen twee keer te vragen. In de Oosterkerk
ontmoet hij een metgezel in het vak, timmerman
Erik Bekkers, de koster. Gerard herkent dat gelijk
aan de duimstok in Erik zijn werkbroek. We maken
een foto bij het doopvont en boven voor het
gedenkraam, dat hij zeer indrukwekkend vindt.
Weer naar beneden lopen we langs de banken
waar zijn vader en moeder zaten en hij natuur
lijk, aan de rechterkant onder de galerij als je
ervoor staat. Gerard vindt het prachtig maar ook
emotioneel.
We bedanken Erik Bekkers dat hij spontaan toe
zegde om te komen. Op de parkeerplaats nemen
we afscheid en ik wens hen nog een fijne tijd in
Aalten.
Dit is de laatste ‘Gast in de kerk’ die ik heb
gemaakt in de zomerse periode. Het waren weer
heel mooie ontmoetingen. Deo volente hoop ik
volgend jaar er weer een paar op te tekenen.

Burn-out

Spreker Erik van Winkelhoff,
hulpverlener van de christelijke
stichting Koinonia.
Hoe gaan we om met stress en
burnout, hoe voorkom je het,
hoe kijk je ernaar vanuit je
geloof.

Woensdag
2 oktober
20.00 uur
Zuiderkerk

Haar zoon Henk Prinzen, die vroeger aan de Dam
straat woonde, is inmiddels overleden, maar vele
ouderen zullen hem kennen van de Volkshuisves
ting in Aalten.
Het echtpaar vindt het leuk om over hun afkomst
te praten. Ik vertel hen dat de mensen hier altijd
vragen ‘Waor bu’j van’, als ze willen weten waar
je vandaan komt. Gerard weet dat en in Amerika
noemen ze dat ‘Dutch Bingo’.
Gerard de Jong is een gezellige prater, hij is gepen
sioneerd en voor de tweede keer met zijn vrouw
in Nederland. Zijn werkzame leven heeft hij door
gebracht als timmerman. De laatste jaren werkte

Hij ook al? Zij ook al. Ik ook …
Hoeveel mensen ken jij, die te maken hebben
met stress, burn-out of overspannen zijn?
Iedereen die dit leest kent iemand, of heeft
er zelf mee te maken (gehad). Op het nieuws
wordt het regelmatig besproken, volksziekte
nummer 1. Je zou willen dat mensen in de
kerk tot rust komen. Maar christenen lopen
vaak niet minder hard dan de rest (of nog
harder, vrijwilligerswerk voor de ander en
zo …). Is dat wel de bedoeling?

Startzondag 2019 PG Aalten
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Foto’s Jan Oberink

Meer foto’s in het fotoalbum op de website kerkvenster.nl
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Verenigingen

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
In de eerste week van juni 2018 liep o.a. Hans
Klumpenhouwer uit Aalten, in Albanië mee met
de Dorcas-groep die één miljoen stappen voor
gerechtigheid zette, met als doel geld in te
zamelen voor het werk van Dorcas.
Natuurlijk bezochten zij er ook projecten van
Dorcas. Vanuit ’t Praothuusken hebben we toen
ook geld gedoneerd voor dat project.
Op woensdag 2 oktober komt Hans Klumpen
houwer vertellen over deze reis naar Albanië.
Op 9 oktober is er weer tijd om te zingen, samen
iets te drinken en een spel te spelen.
U bent allemaal weer van harte welkom.
U kunt Dien Scholten bellen voor vervoer,
tel. 0543-476042.
Namens de werkgroep van ’t Praothuusken

Esther, een Perzisch sprookje
In het kader van de herdenking van 75 jaar vrij
heid die dit jaar begonnen is, vraagt de Com
missie Inspiratie en Ontmoeting van de protes
tantse Gemeente Eibergen/Rekken en Neede
op verschillende manieren aandacht voor de
problematiek van oorlog, verzet en vluchten.
Dit gedenken beginnen we met een sprookje,
nou ja … de dreiging met uitroeiing is nou niet
bepaald sprookjesachtig.
In de voorstelling ‘Esther, een Perzisch sprookje’
presenteren verhalenverteller Kees Posthumus
en muzikant Henk van Glabbeek een actuele en
muzikale versie van een oud oosters verhaal.
Het belooft een bijzonder ‘uur’ te worden en we
ontmoeten u graag!
Plaats:
Oude Mattheüskerk in Eibergen
Datum: dinsdag 15 oktober
Tijd:
20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur
Toegang:	Vrije gift, tussen 19.30 uur en 19.45
uur is er koffie of thee à € 2,00

Jolanda Wevers tel. 0543-472776

Zet alvast in uw agenda: de Bazar
van ’t Praothuusken is dit jaar op
woensdagmiddag 23 oktober.

De profeet Elia in een nieuw licht
Zo luidt de titel van de nieuwe cursus moderne
kunst en spiritualiteit.
Je hoeft niet thuis te zijn in de Bijbelse verhalen
of moderne kunst, belangrijk is een open geest
om je te verdiepen en te laten verrassen.
De cursus vindt plaats op zes donderdagavonden
in het parochiesecretariaat van de St. Paulus- en
St. Ludgerparochie te Groenlo. De kosten voor alle
avonden samen bedragen € 30,00.
De begeleiding is in handen van Carla Roetgerink,
pastoraal werker.
U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 11 oktober aan
melden. Voor uitvoerige informatie verwijzen we
u naar de website van de parochie.
Elia in een nieuw licht

Passage: ‘Bezield Erfgoed’
Dinsdag 8 oktober om 20.00 uur
in de Zuiderkerk
De heer Jos Wessels uit Bredevoort houdt een ver
haal over straten en monumenten in Aalten, Bre
devoort en de buurtschappen. Hoe komen straten,
paden, gestes en gängeskes aan hun namen?
Leden en gasten hartelijk welkom.
het bestuur

Spoorzoeken op vrijdag
Meditatieve wandelingen
In principe wandelen we iedere vrijdag. De eerste
twee vrijdagen van de maand lopen we naar de
Sint Willibrordsabdij en wonen daar het middag
gebed bij (12.15-12.30 uur). De andere vrijdagen
wandelen we in het bos rond de Slangenburgse
kerk.

Data kloosterwandelingen:
4 en 11 oktober 2019

Data natuurwandelingen:
18 en 25 oktober 2019

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.

Spoorzoeken op zaterdag

cursus 2019-2020

Eén keer in de maand organiseren
we een activiteit op de zaterdag:

26 oktober: Bezinnen door bewegen
(10.15 - 16.00 uur)
Een dag o.l.v. Wilma Broeze en Helma van Loon.
Lichamelijke beweging helpt om rust, verstilling
en verbinding te ervaren. Bijdrage: € 25.00

Stichting
Restauratiefonds

Toneelavond

Spoorzoeken op maandag

met Toneelvereniging LINTELO

Mediteren met de bijbel (14.00-16.00 uur)

Zaterdag
Zaal open:
Aanvang:
Entree:
Blijspel
Auteur:

28 oktober 2019

28 septemper in zaal Elim
19.15 uur
19.45 uur
€ 7,00 incl. 1 kop koffie/thee.
‘Dan liever de bak in’
Derek Benfield
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

27 - 28 - 29 september

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

met:
Minitheater in de St. Joriskerk

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

Anders dan Anders Mini Theater

Gezocht: Herder m/v
tijdensBredevoort
Bredevoort Schittert
tijdens
Schittert
op
29
september
in
de
Joriskerk
op 29 september in de St.
st Joriskerk

voorstellingen om 19:00, 20:00 en 21:00

Voorstellingen om 19.00, 20.00 en 21.00 uur
‘Gezocht: Herder m/v’ is de titel van het tweede
minitheater dat de Anders dan Anders-groep
brengt tijdens Bredevoort Schittert.
De groep, bestaande uit Anne Stonks, Geert
Kämink, Niels ter Haar en Bas Brezet, is al weken
bezig de voorstelling vorm te geven. Dit onder
regie van Sietske Stronks en de technische bege
leiding van Henk Siebelink.
Deze bijzondere ontmoeting tussen Kerk en
Theater voltrekt zich langs lijnen van dagelijkse
verwondering, kerkelijke zelfspot en innerlijk ver
langen een speurtocht naar de Herder.
Tijdens Bredevoort Schittert starten de voorstel
lingen om 19.00, 20.00 en 21.00 uur.

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
11 oktober 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 inleverdatum kopij per e-mail is woensdag
2 oktober 2019 voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven
of getypte kopij geldt als uiterste inleverdatum
maandag 30 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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LET OP!

Wil je dit seizoen (weer) meedoen met
de catechese, geef je dan snel op via
https://www.kerkvenster.nl/catechese/!
Welke groepen catechese zijn er ook alweer?
Hieronder zie je een overzicht:

Kennismakingscatechese (voor kinderen
uit groep 5 en 6 van de basisschool)
Als je in groep 5 en 6 van de basisschool zit dan
mag je meedoen met de kennismakingscatechese.
We komen een aantal keer 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.

KINDERDIENST

Basiscatechese
(voor kinderen uit groep 7 en 8)
Als je in groep 7 en 8 van de basisschool zit ben je
van harte welkom bij de basiscatechese. We komen
een aantal keer 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 bezig houden.
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.

12 MEI 2019
KINDERDIENST KINDERDIENST
MAG IK AAN TAFEL?
29 SEPTEMBER 2019

DE KERK
ZIJN WIJ!

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?

AVO
Zondag
6 oktober om 10.00 uur
AANVANG 10.00
UUR
in het Kulturhus in Lintelo
ZUIDERKERK TE AALTEN
Thema: Samen maakt je blij
VOOR EN NA DE DIENST
IS
M.m.v. ds. Zeldenrijk en de
ER FRIS, KOFFIE/THEE
kinderen van De Klimop

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
VOOR EN NA DE DIENST IS
ER FRIS, KOFFIE/THEE

KINDER
VOORGANGER:
DIENST
DS.
HENDRIK JAN ZELDENRIJK
AALTEN
M.M.V. YOUNG COMPANY
Muzikale begeleiding is
van het leerlingenorkest
Advendo o.l.v. Jilt Jansma

VOORGANGER: HEIDI EBBERS
MUZIEK: YOUNG COMPANY

Belijdenis doen
Wanneer je erover denkt om het komende jaar belijdenis te gaan 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.
Na de herfstvakantie krijg je dan bericht wanneer je
en waar je verwacht wordt. Heb je je opgegeven en
half november nog niets gehoord, neem dan contact
op via jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl
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Tijdens de dienst is er oppas aanwezig
Na afloop is er koffie thee en ranja
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KampKrant2019
VERSLAG VAN DE KAMPWEKEN

week
Groeten van Kamp

VRIJDAG 11 OKTOBER 2019

Groeten van Kampweek 2
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Groeten van Kamp
week

Groeten van Kampweek 3
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Groeten uit

Groeten van Kamp
week
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BORCULO

KINDER
DIENST
DIENST
LINTELO
AALTEN

Kampkrant 2019
Ben jij afgelopen zomer met het kinderkamp mee geweest naar
Borculo? Of is misschien één van je vriendinnen of vriendjes
mee geweest naar het kamp en lezen zij KerkVenster niet?
Bij het volgende KerkVenster (vrijdag 11 oktober) zit namelijk
de speciale kampkrant, met alle verslagen en foto’s van de vijf
weken die zijn gehouden. Wil je een extra exemplaar, bijvoorbeeld voor je vriendinnen of vriendjes?
We hebben er wat over en die leggen we in alle drie de kerken van
Aalten neer op de informatietafels. Daar mag je ze meenemen.
Kom je niet in de kerk, geen nood.
Je kunt hem ook bestellen via de webshop:
www.kerkvensterwebshop.nl en dan krijg je hem
gratis thuisbezorgd in de gemeente Aalten.

