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Geloofsgesprek hoort tot de kern van kerk-zijn
Synodeleden reageerden verheugd op het verschijnen van de nota over het
geloofsgesprek van prof. dr. Maarten Wisse. ‘Ik heb na het lezen ervan zin om
een Bijbelstudie te doen’, zei ds. Van Dam (classis Amersfoort). Ook ouderlingkerkrentmeester Flink (classis Hilversum) is blij met de nota. ‘Er wordt te weinig
over het geloof gesproken in de kerk. Zelfs onder kerkenraadsleden.’
Wisse schreef de nota ‘De Bijbel in het midden het geloofsgesprek te midden van verschillen’ op
verzoek van het moderamen van de synode. De
nota vraagt aandacht voor het geloofsgesprek
rond een geopende Bijbel. Dat sluit aan bij de
beweging die Kerk2025 wil maken. ‘Het gaat
om onbevangenheid en ontvankelijkheid om de
rijkdom van de christelijke verkondiging en traditie toe te laten en opnieuw te laten spreken.
Het is duidelijk dat we niet allemaal op dezelfde
manier geloven. We hebben elkaar echter wel
nodig om tot een hernieuwd inzicht in de bevrijdende kracht van het evangelie, het Woord van
God en de christelijke traditie te komen.’ (‘Waar
een woord is, is een weg’)

De nota maakt duidelijk welke haken en ogen
er zijn aan het voeren van geloofsgesprekken te
midden van verschillende visies. Het gesprek rond
de Bijbel biedt de mogelijkheid tot verbinding en
verdieping. Het gesprek kan dan vervolgens toch
gevoerd worden.

Versmalling
Juist het benadrukken van de verschillen vonden
sommige synodeleden een ‘versmalling’. Ds.
Huisman (classis Noordoost Groningen) vindt het
rapport weliswaar toegankelijk en geschreven in
begrijpelijk taal, ‘maar misschien worden de verschillen iets te veel benadrukt. Wees nieuwsgierig
naar de ander. En wees open over je eigen geloof.’

Ook ds. Pettinga (classis Edam-Zaandam) heeft
moeite met het benadrukken van geloofs
verschillen: ‘Ik heb ook graag een geloofsgesprek
vanuit een gevoel van herkenning.’ Daarnaast
benadrukte hij dat Bijbelfragmenten soms ook
weerstanden oproepen. ‘Dan staat juist de
moeite met de tekst het contact met God in de
weg.’

Stimulans
Prof. dr. Maarten Wisse hoopt dat de interpretatie van de tekst van de nota doet wat ze
beoogt, namelijk de hele breedte van de kerk
aanspreken en stimuleren tot het geloofsgesprek.
Wisse: ‘Daarvoor hoeft niet iedereen deze nota
op dezelfde manier te interpreteren of het met
de nota op alle details eens te zijn. Ik heb al
gemerkt dat niet iedereen aangesproken wordt
door dezelfde delen van de nota. Dat is niet erg.

De Bijbel geeft ons een sleutel om ons leven te begrijpen
‘In gesprek met niet-gelovigen moeten christenen zich niet opstellen
als eigenaar van de waarheid. Alles draait om een open dialoog
die begint met luisteren naar de echte vragen die mensen hebben,
nieuwe vragen opwerpen, zoeker worden met de zoekers.’
Welke taal is nodig voor deze dialoog?
Aan het woord is Tomás Halík, rooms-katholiek
theoloog uit Tsjechië en schrijver van theo
logische bestsellers als Geduld met God (2011)
en het recente Raak de wonden aan. Hij was in
Nederland en sprak in de lobby van zijn hotel met
Maarten Vogelaar en Bas van der Graaf. Vogelaar is pionier in de Protestantse Kerk Amsterdam
en richt zich op jonge mensen, onder wie veel
studenten. Theoloog Van der Graaf begeleidt de
veelal jonge pioniers in de hoofdstad. In hun werk
zoeken zij de dialoog met mensen die buiten de
kerk staan.

Welke ervaring heeft u in de dialoog
met mensen die niet geloven?
‘Ik groeide op in het seculiere, intellectuele, communistische Tsjechië, in een niet-kerkelijk gezin.
Tot mijn achttiende had ik nooit praktiserende
christenen ontmoet. Ik vond mijn weg naar de
kerk via christelijke kunst. Ik studeerde ondergronds theologie en werd in het geheim tot
priester gewijd. Als psychotherapeut werkte ik
met alcoholisten en drugsgebruikers, nu werk ik
veel met studenten. Ik ben gewend het gesprek
aan te gaan met mensen die niet geloven. Ik ken
hun vragen, hun taal. De juiste manier om met
hen in gesprek te gaan is de dialoog. Dat begint
met luisteren naar de echte vragen die ze hebben.
In ons antwoord kunnen we nieuwe vragen
oproepen. Ook wij christenen zijn zoekers.’

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers

‘Veel taal die binnen de kerken wordt gebruikt
is niet te volgen voor mensen daarbuiten. Onze
nieuwe taal moet mooi zijn, aardig, positief.
God is schoonheid. Zelfs niet-religieuze mensen
zeggen als ze in natuur of cultuur iets moois zien:
God, wat mooi!
Het is belangrijk vragen te blijven stellen. Ik vraag
vaak aan niet-christenen: hoe ziet die God, waar
u niet in gelooft, eruit? Vaak komen ze dan met
beelden en ideeën van een God waar ik ook niet
in kan geloven.’

Welke taal geeft de Bijbel mee
voor de dialoog?
‘Je kunt de Bijbel niet lezen als een boek dat antwoord geeft op al je religieuze vragen. Het gaat
erom ons leven en de Bijbelverhalen met elkaar
te verbinden. De Bijbel geeft ons een sleutel om
ons leven te begrijpen. Ons leven geeft de sleutel
om de schat die in de Bijbel is verborgen te
ontdekken.
Maak van de Bijbel geen ideologie. Als ik in de
Bijbel een bepaalde uitspraak lees, ga ik op zoek
naar een tegenovergestelde tekst. Dat lukt bijna
altijd. Wij veranderen, onze levens veranderen, en
dat verandert de manier waarop de tekst tot ons
spreekt.
Jezus vertelde eenvoudige verhalen, vol humor,
vol verrassingen, geheimen. Spring erin, heb het
geduld en de moed naar het geheim ervan te
zoeken. Laat je zekerheden gaan, stop nooit met

zoeken. Jezus nodigt ons uit om die diepte in te
gaan, in de dialoog met elkaar, met niet-gelovigen, met jezelf.’

In uw laatste boek zoekt u naast taal ook
naar feesten, beelden, liturgie, rituelen.
Hebben we meer dan woorden nodig?
Zeker. Het vieren van de feesten is een belangrijk element van ons bestaan. Voorafgaand aan
Kerstmis en Pasen nodig ik vaak niet-religieuze
vrienden uit om samen naar kunst te kijken die
daar betrekking op heeft. Die beelden geven
een andere kijk op onze traditie en raken de verbeelding en het hart van de mensen meer dan
woorden. Dat is ook een manier waarop God in
ons werkt.
Ga hiermee naar de mensen toe, de stad in.
Paus Franciscus zei op de dag voordat hij werd
gekozen: ‘Jezus klopt op de deur, maar vandaag
de dag klopt hij van binnenuit, om naar buiten te
gaan. En wij moeten hem volgen.’ Zo kunnen we
de reikwijdte van ons geloof vergroten.’

Als we naar buiten gaan, is het nodig
uit onze comfortzone te stappen
en kwetsbaar te worden.
‘Tegenover cynisme, valse zekerheden en spiri
tuele luiheid past ons gevoeligheid voor onze
eigen twijfels, problemen, open vragen. Juist
daarin kun je je verbinden met mensen buiten
de kerk. Ook zogenaamde niet-religieuze mensen
kennen in hun leven zaken die voor hen heilig zijn.
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Overdenking

‘Geloof laat een muur vallen’
droom van een open kerk voor iedereen
Ds. René de Reuver - scriba generale synode

De nota is, vooral ook straks als ik er naar aanleiding van het gesprek in de synode nog een en
ander aan veranderd heb, het eigendom van de
kerk als geheel. En laten we bidden of de Heilige
Geest deze gebruiken wil om elkaar als broers en
zussen in Jezus Christus te omarmen.’
De nota is uitgewerkt tot een boekje met Bijbel
studies om het geloofsgesprek in de gemeente te
bevorderen. Het boekje is gratis te bestellen op de
website van de PKN, het webadres is:
https://webwinkel.pkn.nl/
debijbelinhetmidden/1202-0132.

Vraag daarnaar, ongeacht de uitkomst. Niet als
eigenaars van de waarheid en mensen die direct
een antwoord weten op alle vragen.’

Hoe leren wij dat, met onze geschiedenis
van macht en machtsmisbruik?
‘Juist dat biedt de uitdaging onszelf te ver
anderen, de weg van vernedering te gaan.
Vaarwel te zeggen tegen een trots en zelfverzekerd christendom. De positie van macht heeft
de kerk geholpen om de cultuur te ontwikkelen.
Dat was goed. Nu is het tijd de stem van de
stemlozen te zijn, de macht van de machtelozen.
Er is één plaats in de Bijbel waar Jezus uitdrukkelijk ‘God’ wordt genoemd. Dat is wanneer
Thomas Zijn wonden aanraakt en zegt ‘Mijn
Heer, mijn God’. God is gewond, en juist daarin
verbonden met ons mensen en onze wonden.’

Hoe helpt u mensen hun wonden
te ontdekken, in een tijd waar succes
en geluk van de beeldschermen spat?
‘Dat vraagt om een diepgaande dialoog die
de oppervlakkigheid overstijgt. Jezus laat zijn
wonden zien en nodigt ons uit hetzelfde te doen.
In het verhaal over de bloedvloeiende vrouw die
Jezus aanraakt, nodigt hij haar uit haar hele verhaal te vertellen, in een ruimte van nabijheid en
vertrouwen. Niet-gelovigen zeggen mij dat ze wel
willen maar niet kunnen geloven, vanwege alle
frustraties, zorgen en pijn in hun eigen leven, in
de wereld. Wij kunnen beamen: dat is ook deel
van ónze wereld, ons verhaal van Pasen. De duisternis, de wonden zijn deel van het verhaal, niet
het hele verhaal.
Misschien zinkt het schip van de kerk, maar aan
boord is een grote schat die wij kunnen redden.
Misschien leren we zo de werkelijke waarde van
het christendom kennen: geloof, hoop, liefde, in
een nieuwe context, de wereld en de tijd waarin
wij leven.’

Ds. René de Reuver droomt van een open
kerk voor iedereen. Van een kerk waar
mensen bij het kruis ruimte vinden
om zich uit te spreken en hoop te vinden.
Nog even en het nieuwe seizoen gaat weer van
start. Plannen zijn gemaakt, voorbereidingen
getroffen, roosters opgesteld. Alles staat in de
startblokken voor een mooi nieuw seizoen. Startzondag en de Kerkproeverijzondag onderstrepen
hierbij onze missionaire drive: een open kerk voor
iedereen. Bij God is immers ieder mens welkom.
Prachtig om te dromen van een open kerk voor
iedereen. Alleen, klopt de droom wel met de
werkelijkheid? Is zo’n droom geen bedrog?
Dromen zijn kwetsbaar. Ze kunnen zomaar uiteenspatten of een illusie blijken te zijn. Zo ook de
droom van een open kerk voor iedereen. Hoe lang
kun je nog in deze droom geloven in ons seculiere
land waar steeds minder mensen iets met de kerk
hebben? Gelooft u nog in deze droom? Hebt u de
energie om u in het komende seizoen voor deze
droom in te zetten?

Sterk verhaal
Hoe houden we de droom van een open kerk
voor iedereen levend? Allereerst door ons te
focussen, ons te concentreren. Door steeds weer
terug naar de kern te gaan. Naar het wonder van
Gods liefde: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft ...‘
(Johannes 3:16). Gods liefde beperkt zich niet
tot een beperkt groepje mensen maar heeft de
hele wereld op het oog. Dit evangeliewoord is
het mission statement van de kerk. Hiervan leeft
en getuigt ze in woord en daad. Het maakt de
droom van een open kerk voor iedereen tot een
sterk verhaal.
Een inspirerend voorbeeld zijn de memoires
van de Wende-dominee, ds. Christian Führer.
Als jongen groeide hij op in de DDR. Kerk en
dominee-zijn waren achterhaald. Nog even, zo
was de gedachte, en dan doet de laatste het licht
uit. Christenen werden niet vervolgd, maar om
hogerop te komen kon je geen lid van een kerk
zijn. Toch liet Christian zich niet ontmoedigen.

Hij werd dominee in twee dorpjes in het voormalige Oost-Duitsland. De pastorie en de kerkjes
stelden niet veel voor. Het aantal kerkgangers
was beperkt en vergrijsd. Ondanks dit werd
Christian een echte dorpsdominee. Hij leefde mee
met alle dorpelingen, inclusief de partijbonzen.
Voor de dorpelingen, kerkelijk en niet-kerke
lijk,
was Christian hun dominee. De kerk bleek een
plek voor iedereen, een plek van ontmoeting,
hoop en vrolijkheid in een grauw Stasi-klimaat!

Huis van vrijheid
In 1981 werd Christian Führer predikant in
Leipzig. Ondanks het grote verschil met het platteland was hij hier op dezelfde wijze dominee.
Hij schaamde zich het evangelie niet en had
hart, oog en oor voor de noden en vreugden van
de mensen in de stad. Hij zette ‘zijn’ Nikolai
kirche open voor iedereen. Tijdens een vredestiendaagse nodigde hij allen uit om een kaarsje
aan te steken en op het kruis te leggen dat op de
grond lag, vlak voor het altaar. Bij het neerzetten
van het kaarsje kon men een gebed uitspreken of
gewoon iets zeggen.
De reacties waren overrompelend. Kerkelijk en
niet-kerkelijk, jong en oud, nagenoeg iedereen
stak een kaarsje aan en luchtte zijn hart. De Nikolaikerk werd een huis van vrijheid bij het kruis.
Deze ‘kruismeditatie’ bracht een ongekende
reactie op gang, het werd de opmaat voor de
wekelijkse vredesvespers in de Nikolaikerk.
De eerste werd gehouden op 20 september 1982.
Zeven jaar later, op 9 oktober 1989, vond na de
vredesvesper de Geweldloze Revolutie plaats.
Zeventigduizend mensen liepen hierin mee, met
een brandende kaars in hun hand. Een maand
later viel de muur ...

Geïnspireerd
Ik droom van een open kerk voor iedereen. Van
een kerk waar mensen bij het kruis ruimte vinden
om zich uit te spreken en hoop te vinden. Kortom:
de plek voor een goed gesprek, met woorden
als daden. Het verhaal van ds. Führer inspireert
me om me hiervoor het komende seizoen in te
zetten.
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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

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

bredevoort
BREDEVOORT

Collectes en giften

ds. Ada Endeveld

De collectes voor de kerk hebben in juli € 305,17
opgebracht; in augustus was de opbrengst
€ 287,15. De collecte tijdens de weeksluiting
van 31 augustus in het Ambthuis bracht € 22,00
op; dit bedrag is bestemd voor Philadelphia.
De giften in het ‘kleine kerkje’ in het stiltecentrum zijn geteld: hiervan was de opbrengst
€ 178,45. Via Alie Blekkink is een gift van € 5,00
ontvangen.

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

Wij feliciteren

Financiële administratie
Dieneke Cornelissen,
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Op 26 september viert dhr. G.J. Eppink, Landstraat
30, zijn 84e verjaardag. Van harte gefeliciteerd en
een fijne dag gewenst met allen die u lief zijn.

Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-45 28 04,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl

Zieken

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

Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-45 19 43

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Lidy Hogenkamp herstelt langzaam maar zeker
na haar verblijf in het ziekenhuis.
Degene die in het vorige KerkVenster genoemd
werd i.v.m. bestralingen en een operatie: de operatie is goed gegaan. We wensen diegene alle
goeds toe met het vervolg.
Voor alle ouderen die merken dat hun gezondheid alleen maar achteruit gaat: Gods kracht toegewenst. Allen die worstelen met hun gezondheid
wensen we veel sterkte toe. Voor mantelzorgers
en mensen met een zieke in de naaste omgeving:
veel geestkracht toegewenst. Voor allen: maak
het beste van de kleine goede dingen die het
leven waardevol maken.

Overleden
Op 1 september is Johann Gerhard (Joop) Vaags
overleden op de leeftijd van 64 jaar. We wensen
zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en allen die
geschokt zijn door zijn overlijden troost toe.
Ada Endeveld

er is een Woord gesproken
een gebaar gemaakt naar ons bestaan
wie het leven zwaar valt
krijgt een hand gereikt om op te staan
er is een Woord gesproken
een zin gegeven onder ons bestaan
voor wie gebukt gaat onder schuld
is er recht op verder gaan

De Lichtjesfeestfabriek was vorig jaar de titel van
het eerste minitheater dat door de Anders-DanAnders-dienstcommissie bedacht en gespeeld
werd tijdens Bredevoort Schittert. Dat is zo goed
bevallen dat ook dit jaar weer is gewerkt aan een
nieuw minitheater. Dit jaar is de titel ‘Gezocht:
Herder m/v’. In een halfuurtje voltrekt zich langs
lijnen van dagelijkse verwondering, kerkelijke zelfspot en innerlijk verlangen een speurtocht naar
de Herder. Het belooft ook nu weer een bijzondere ontmoeting tussen Kerk en minitheater te
worden. De voorstelling zal tijdens Bredevoort
Schittert op 29 september drie keer gespeeld
worden in de St. Joriskerk.

START
ZONDAG

Er is een woord gesproken
- tussen kyrie en gloria -

Minitheater in Bredevoort

15 SEPTEMBER

er is een Woord gesproken
dat richting geeft aan ons bestaan
wat dood liep in tekort
vult een weg ten leven aan

BREDEVOORT

er is een Woord gesproken
door een God die deelt in ons bestaan
verheugd door onze vreugde
geraakt door ons verdriet
is de God die mensen aanspreekt
de God aanspreekbaar in ons lied
bron: Medemens,
uitgave van Kerk in Actie

Rein Algera
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workshop voor kinderen
muzikale omlijsting:
koperblazerensemble Bredevoort

09:30 uur KOPPELKERK
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Korte reflectie op het vredesweekthema 2019

‘Vrede verbindt over grenzen’
Jan Gruiters, algemeen directeur PAX

Het is de kortste en meest rake definitie van vredeswerk die ik ken.
Vredeswerk is: de verbindende krachten sterker maken en verdelende krachten
zwakker. Dat is wat PAX in essentie wil doen in door oorlog en onrecht
verscheurde samenlevingen. Maar ook in onze eigen samenleving waarin
er ook mensen zijn die zich buitengesloten, ongezien en ongehoord voelen.
Verbindende krachten sterker maken. Dat klinkt
mooi. Maar wat zijn verbindende krachten? Voor
het antwoord op die vraag heb ik weer eens
het boek ‘Mensen voor dag en dauw’ van Huub
Oosterhuis opengeslagen. Voor mij was het lezen
van dat boek een ervaring die mijn leven op een
ander spoor zette. Het is door dit boek dat ik bij
de vredesbeweging belandde. Oosterhuis schrijft
in ‘Mensen voor dag en dauw’ op een inspirerende en krachtige manier over hoop. De verbindende kracht in de samenleving, dat zijn voor mij
de mensen met hoop. Met hoop bedoel ik niet
een vorm van optimisme dat alles wel goed zal
komen. Het is ook meer dan de reflex waarmee
je reageert op tegenslag of ongeluk: hoop dat het
morgen beter gaat. Nee, verbindende krachten
in de samenleving laten zich door meer dan dat
leiden. Huub Oosterhuis noemt dat de ‘de onherleidbare hoop’.
‘De hoop die het eerste en laatste antwoord is op
de wanhoop. (…) De hoop die zich stelt als feit
tegenover alle denkbare en onmiskenbare feiten.’
Hoop in deze krachtige betekenis is, zoals dichter
en dissident Vaclav Havel het zo treffend formuleerde, ‘een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart voorbij de horizon verankerd.’

Zo beschouwd is hoop niets minder dan een
levensbeginsel. Het is de kracht van deze hoop
die mensen een besluit doet nemen. Ze beslissen
dat het besluit over de toekomst van hun stad,
van hun samenleving, van de aarde nog niet is
gevallen. Ja, er zijn machten die over het lot van
de toekomst lijken te beslissen. En deze machten
zijn vasthoudend. Meestal hebben we beslissingsrecht aan hen toegekend, onnadenkend verkwanseld of domweg aan deze verdelende krachten
overgelaten. Maar gelukkig zijn er dan die andere
stemmen. De stemmen van de verbindende
kracht, van de mensen van de hoop. Zij zeggen
‘zo kan het niet verder’.
‘Het kan anders als we verantwoordelijkheid
nemen voor elkaar en voor de aarde’.
‘Samen kunnen we besluiten dat de toekomst
van de samenleving niet vast ligt’.
Verbindende krachten kunnen ook, of beter
gezegd juíst, een nieuwe werkelijkheid aan het
licht brengen. Midden in de chaos van oorlog en
geweld, in de wanorde van ongelijkheid en uit-

sluiting. Als mensen verantwoordelijkheid nemen
voor elkaar en openstaan voor de ander dan kan
er iets nieuws ontstaan. Dan zijn ze niet langer
onmachtige of zelfzuchtige individuen, maar een
saamhorige en zich vrijvechtende verbindende
kracht. Die samenkomende, samenwerkende en
elkaar versterkende verbindende kracht is natuurlijk een opdracht waaraan elke dag gewerkt moet
worden. Je zou ook kunnen zeggen dat het een
toekomstvisioen is. Een droom waarover de
dichter Pablo Neruda ooit schreef: ‘Dan komt
de dag, dat wij licht en water, aarde en mens
bevrijden. Dan zal het zijn: alles voor allen.’
Aan het aanbreken van die dag kan gewerkt
worden als we onszelf als verbindende kracht zien
en organiseren. Als we mensen van de hoop zijn
die vandaag besluiten dat het lot van de aarde
niet vastligt maar door ons is te veranderen.
Wie een verbindende kracht wil zijn moet ook
over grenzen heen. Ja, dat kunnen grenzen zijn
tussen landen, culturen en religies die we moeten
overbruggen als we ons samen willen inzetten
voor vrede.
Maar het grensoverschrijdende karakter van de
verbindende kracht ligt ook dichterbij, in onszelf.
Verbinding krijgt pas echt betekenis als we zelf
over drie grenzen heen gaan:
• De eerste grens is dat we zelfkritisch moeten
durven te zijn. Soms zijn we ongemerkt ook
onderdeel van het probleem of ons niet bewust
van onze eigen zelfingenomenheid. Zelfkritisch
vermogen is een eigenschap die we in het
publieke debat vaak missen. Juist als het om
ongemakkelijke aangelegenheden gaat. Als
het gaat over verborgen en minder verborgen
vormen van discriminatie en uitsluiting.
Wist u dat een autochtone sollicitant met een
strafblad in Nederland drie keer vaker wordt
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan
een sollicitant zonder strafblad maar met een
Arabisch klinkende naam?
• Een tweede grens die we moeten oversteken
heeft betrekking op de erkenning van het
goede bij de ander. Als we echt in gesprek
willen, als we echt verbinding willen maken met
mensen buiten onze eigen bubbel, buiten onze
eigen wijk en gemeenschap dan moeten we
ook bereid zijn het goede in de ander te zien.
Ook die bereidheid is lang niet altijd aanwezig.
Hoe vaak gebeurt het niet dat we de ander volledig vereenzelvigen met de negatieve eigenschappen die we de ander toedichten? Zijn we
bereid het goede te zien in andersgelovigen, in
een vluchteling of migrant?

• Een derde grens die we over moeten trekken
is collectieve actie voor vrede, voor een menswaardig bestaan. Als we zelfkritisch zijn en als
we bereid zijn om het goede in de ander te
erkennen, dan kunnen we ook met de ander
samenwerken aan een gedeeld ideaal, aan dat
toekomstvisioen, aan die dag waarop ‘alles
voor allen’ zal zijn.
Verbinden. Het wordt gedreven door een krachtige
hoop die onze blik gericht houdt op een visioen
dat vandaag al kan beginnen, al begonnen is.
Verbinden. Het is niet vanzelfsprekend en vrijblijvend. Het zet ons in beweging en drijft ons over
grenzen heen richting de ander. Verbinden over
grenzen. Dat is gedurfd om niet te zeggen revolutionair. Het staat haaks op de tijdsgeest die
mensen verdeelt en onmachtig houdt. Het maakt
een volhardende vindingrijkheid bij ons los. Het
roept een dieper liggend verlangen van mensen
naar vrede en een menswaardig bestaan wakker.
Verbinden over grenzen kunnen we, of liever
gezegd, móeten we ook heel concreet maken.
Door een ander aan de overzijde van een breuklijn in onze samenleving op te zoeken. Door de
dialoog aan te gaan met mensen met een andere
culturele achtergrond. Door in gesprek te gaan
met wel-, niet- of andersgelovigen. Als we dat
zelfkritisch doen, met oog voor het goede in de
ander, dan kunnen we ook samen in actie komen.
Samen aan tafel. Samen in een Ambassade voor
Vrede. Samen een vredeswandeling. Samen in
een dialoogplatform. Samen in gesprek met de
gemeente. Samen laten zien dat het anders kan.
Samen laten zien dat je tot de mensen met hoop
behoort, dat je onderdeel wilt zijn van de verbindende krachten in de samenleving.
Dat is wat PAX inspireert, waartoe PAX oproept,
en waaraan we samen met u willen werken.

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

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

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

KerkBeeld

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

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

Bevestigingsdienst op 29 september
om 09.30 uur in de Oude Helenakerk
Aftredende ambtsdragers:
- Riny Kappert-Klein Hesselink
Herenstraat 8, 7121 DA
- Willy Stronks-Sikking
Elshoekweg 8, 7122 NE
- Jan ter Maat
Dijkstraat 38, 7121 EV
- Alice Prinsen
Loohuisweg 10, 7121 JM
- Wim Rutgers
Lage Veld 30, 7122 ZG
- Jorick Westerveld
Acaciastraat 12, 7121 AT
- Gert Hendrik van Eerden
Barloseweg 1, 7122 PS
- Wilco Hoftijzer
Rengelinkweg 4, 7122 JW
- Hans Rutgers, Giebinkslat 6A, 7095 BX de Heurne
- Thea Lensink-Zijlstra
Hogestraat 82, 7122 BX
- Henk Hoftijzer
Aladnaweg 7, 7122 RN
- Ad Doornink, Bredevoortsestraatweg 3A, 7121 BA
- Johan Elburg
Grevinkweg 14, 7122 NE
- Anja Koskamp-Scholten
Thijsweg 3a, 7122 KH
- Ellie Hoftijzer-te Bokkel
Möllenes 9C, 7122 KK

Nieuwe ambtsdragers:

- J an Willem Duenk
bredevoort
Halteweg 47, 7122 MC

diaken

-H
 enrie Eppink
Huisstededijk 12, 7122 KC
-B
 ert Lensink, Varsseveldsestraatweg 93, 7122 NR
-H
 enk Sluiskes
Sondernweg 25, 7122 LM

diaken
diaken
diaken
diaken
diaken

kerkrentmeester
kerkrentmeester
kerkrentmeester

kerkrentmeester

ouderling

kerkrentmeester
kerkrentmeester

-W
 im Drenth
Lijsterbeslaan 25, 7121 BS
diaken
- J an Schieven
Ahavestraat 36, 7121 DX
diaken
-M
 artie Balke
Haermansweijde 33, 7121 WL diaken
-W
 ilco Luiten
Lichtenvoordsestraatweg 65 diaken
Wim Drenth kan niet bij de bevestigingsdienst
aanwezig zijn en zal later bevestigd worden.
-H
 eidi Ebbers
Jupiter 21, 7122 XM	ouderling met
bijzondere
opdracht
-H
 enk Heijnen
Zuiderlaan 6, 7122 AC
beleidsouderling

ouderling
ouderling
ouderling

Giften PBD

Augustus 2019
€
€
€
€
€
€
€
€
€

427,80
435,12
828,10
504,46
661,05
606,33
502,07
287,91
1.157,46

Via het kerkelijk bureau ontvangen € 30,00 en
€ 20,00 voor de Voedselbank en € 50,00 voor het
Werelddiaconaat. Gift van € 50,00 voor de Kerk
via Albert Scholten

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

kerkrentmeester

kerkrentmeester

Overzicht collectes
04-08 Kerk
Diaconie
11-08 K
 iA Werelddiaconaat
Kerk
18-08 Kerk
Diaconie
28-07 K
 iA Werelddiaconaat
Restauratiefonds
Onkosten U2 dienst

kerkrentmeester

Via Diny Prinsen € 20,00, Ina Lammers € 10,00,
Joke Yeboah € 10,00, Jannie van Ek € 10,00,
Mardi Klein Poelhuis € 20,00, Gerrie Ebbers
€ 10,00 en via Annie Houwers € 20,00.

Hartelijk dank.
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Aanschaf tweede pick-uptruck voor Stichting HoPe

Cusco – Peru, 26 augustus 2019

Begin dit jaar heeft de Protestantse Gemeente
Aalten een grote bijdrage geleverd voor de aanschaf van een tweede pick-uptruck voor Stichting
HoPe Holanda Peru.
De reden van de inzameling was dat onbekenden in november 2018 beide pick-uptrucks
van HoPe ontvreemd hebben. Eén is er vrij snel
teruggevonden, van de tweede is nooit meer iets
gehoord of gezien. Dankzij uw bijdrage en die
van vele anderen heeft HoPe een tweede auto
kunnen kopen.
De inzameling is zelfs nog beter verlopen dan
we hadden gehoopt. De gezamenlijke bijdrage
van particulieren, kerkgemeenschappen, stichtingen en bedrijven heeft ruim € 17.000 opgeleverd. Stichting Wilde Ganzen heeft daar nog een
bijdrage bovenop gedaan en ook onze Toyota-

garage in Cusco heeft ons dermate geholpen dat
we uiteindelijk een nieuwe pick-uptruck hebben
kunnen kopen. Het betreft een instapmodel van
de Toyota Hilux, het model waar HoPe al meer
dan twintig jaar gebruik van maakt. HoPe Peru is
erg blij met deze aanwinst.
We kunnen nu weer onbezorgd al onze projecten
bezoeken. Met deze auto durven we de meest
lastige wegen weer aan.
Namens HoPe Peru en HoPe Nederland wil ik u
heel hartelijk danken voor uw belangrijke bijdrage
voor de aanschaf van deze, voor ons onmisbare,
auto.
Walter Meekes
directeur Stichting HoPe Holanda Peru

Gast in de kerk
In de consistorie zitten drie mensen
gezellig te praten, het lijkt wel of ze
elkaar goed kennen. Het zijn Wil en
Frans Bauter uit Papendrecht en Siep
Tjoelker, gids in de Oude Helenakerk.
Als ik erbij kom zitten blijkt dat Frans
Bauter en Siep Tjoelker beiden uit het
onderwijs komen en beiden directeur
zijn geweest van een basisschool,
genoeg gespreksstof dus.
Mevrouw Wil Bauter heeft volgens haar man het
mooiste beroep gehad: dat van huisvrouw.
Wil en Frans Bauter zijn lid van de PKN Bethlehemkerk van Papendrecht. Papendrecht kent vier
kerken die aangesloten zijn bij de PKN, maar dat
zijn allemaal zelfstandig functionerende kerken.
Frans is actief in de kerk als collectant, is voorzitter geweest van de commissie ‘Kerk en school’

en heeft verder wat ad hoc functies verricht in de
kerkelijke gemeenschap van Papendrecht.
Het echtpaar is nu gepensioneerd en heeft dus
alle tijd om er lekker op uit te trekken. Zo komen
ze graag in de omgeving van Winterswijk, waar ze
nu ook verblijven op camping ‘Erve Hesselink’ in
Huppel. In Aalten waren ze nog nooit geweest.
Ze hebben wel van Aalten gehoord (vanuit het
onderwijs) en ze kennen Aalten van de Zeskamp
(een populair NCRV-spelprogramma, dat Aalten
in 1968 won).
Op mijn vraag wat ze van de kerk vinden, antwoorden ze dat ze buiten al met bewondering
naar de kerk hebben gekeken en goed konden
zien dat het om een heel oude kerk ging.
Ook valt hen op dat de kerk op zo’n prachtige verhoging staat. Binnen vallen vooral de secco’s op
en de mooie ronde banken. De rest willen ze nog
bekijken.
Even later zie ik hen de orgelzolder beklimmen
onder leiding van Siep Tjoelker. Dat indrukwekkende instrument zullen ze ook vast bewonderd
hebben.

Tekst en foto: Arnold Arentsen

Wil en Frans Bauter links en
gids Siep Tjoelker rechts in de consistorie.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

September 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

13
14
15

1 Samuel 17:41-54
1 Samuel 17:55-18:5
1 Samuel 18:6-16

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

16
17
18
19

1 Samuel 18:17-30
Lucas 14:25-35
Lucas 15:1-10
Lucas 15:11-32

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

20
21
22

Lucas 16:1-9
Lucas 16:10-18
1 Samuel 19:1-17

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

23
24
25
26
27

1 Samuel 19:18-24
1 Samuel 20:1-11a
1 Samuel 20:11b-23
1 Samuel 20:24-21:1
Lucas 16:19-31

Stegemanhof, Aalten

Koppelkerk

Beth San

Zondag 15 september 2019

Zaterdag 14 september 2019
19.00 uur: ds. Knol
Zaterdag 21 september 2019
19.00 uur: dhr. Brethouwer

Stegemanhof
Zaterdag 14 september 2019
19.00 uur: ds. Rotte
Zaterdag 21 september 2019
19.00 uur: ds. Endeveld

Doopdiensten

Bloemengroet

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

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.

- fam. Schokkin, Ambthuiswal 1/06
- mevr. Wisselink-Erfman, Hof van Flierbeek,
Lichtenvoorde
- fam. Schoppers, Molenstraat 1
- fam. Westrum, Kleine Maote 85

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.

St. Joriskerk op de Markt
Zondag 22 september 2019

09.30 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
Kinderoppas/ kindernevendienst: Niels ter Haar

Bij de diensten Aalten

Vredeszondag ochtenddienst
Oosterkerk

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.

Kinderen

09.30 uur:
Startzondag
Thema: 		‘Vrijheid om te…’
Met workshop voor de kinderen
en muzikale medewerking
koperensemble Bredevoort.
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
Kinderoppas/kindernevendienst: Annet Ligterink

kerkvenster.nl
en

pkn-bredevoort.nl
het bekijken waard!

Op zondag 15 september is er in verband met
de vredesweek een bijzondere morgendienst in
de Oosterkerk. Medewerking wordt verleend door
het Aaltens Christelijk Mannenkoor onder leiding
van Susanna Veerman. Organist is Harry van Wijk,
voorganger is ds. Wim Everts. Vrede lijkt vanzelfsprekend. Maar niets is minder waar. De vrede in
onze wereld lijkt soms ver te zoeken. De inzet voor
vrede vraagt onze blijvende aandacht.

Oecumenische vredesdienst avonddienst: Technologie
gaat over grenzen
Kortgeleden verscheen op Netflix de documentaire ‘the great hack’. Daarin werd uit de doeken
gedaan hoe bedrijven als Facebook en Twitter
privé-informatie delen waar politieke reclame
bureaus misbruik van maken. Dit is een van de
vele voorbeelden hoe nieuwe technologie ons
leven beïnvloedt en beheerst. Zelfs onze ‘eigen’
overtuigingen worden deels gevormd door internationale bedrijven. Hoe gaan we daarmee om?
Technologie gaat over grenzen. Dit kan prachtig
zijn, het is heerlijk om met familieleden ver weg
te kunnen praten via WhatsApp, maar nadelen
heeft het zeker ook. We gaan er op vredeszondag
over nadenken, want technologie heeft veel
invloed op ons leven en op het wereldgebeuren
van dit moment.
Op zondagavond 15 september om 19.00 uur in
de Oosterkerk.
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 15 september 2019,
Vredeszondag

Zondag 15 september 2019,
Vredeszondag

Zondag 15 september 2019
Vredeszondag

Zondag 22 september 2019,
Startzondag

19.00 uur: 	ds. F. de Jong –
oecumenische vredesdienst,
Liedboek meenemen!
collecte: 		
KiA Zending
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oosterkerk

10.00 uur: 	ds. F. de Jong en
ds. W.H. Everts - Startzondag
Thema:		‘Een goed verhaal’, m.m.v.
blazersensemble De Eendracht,
koffiedrinken om 09.30 uur.
collecte: 		
Vredeswerk
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur: 	ds. W.H. Everts – vredesdienst
m.m.v. het Aaltens Christelijk
Mannenkoor
collecte: 		
KiA Zending
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 22 september 2019
Dienst in de Oude Helenakerk

Dienst in de Oosterkerk

Zondag 22 september 2019
Dienst in de Oude Helenakerk

Voor de kinderen

Een goed verhaal

STARTZONDAG

PROTESTANTE GEMEENTE AALTEN
ZONDAG 22 SEPTEMBER

Een goed verhaal

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.
M.M.V.FOLKERT
FOLKERTDE
DEJONG
JONGEN
ENWIM
WIMEVERTS
EVERTS
MUZIEK:
HARRY VAN
VAN WIJK
MUZIEK: HARRY
WIJK EN DE
EENDRACHT
BLAZERSENSEMBLE
DE EENDRACHT
Dat is het thema van de startzondag van onze
kerk, maar ook het landelijk thema van de PKN.
Er zijn verhalen uit de Bijbel die we allemaal
kennen, die je zelfs als je niet vaak naar de kerk
gaat wel eens hebt gehoord. De broden en twee
vissen, het verhaal van Noach, en zo zijn er nog
een heel aantal op te noemen.

Er zijn ook verhalen die we minder goed of niet
kennen, andere verhalen. We leven met en luisteren naar de boodschap die deze verhalen ons
vertellen. Zelf hebben we ook een verhaal, en van
de een ken je de verhalen beter, van de ander
weet je iets minder. Op de startzondag gaat de
dienst hierover, luisteren we naar muziek, zingen
we samen en na de dienst is er tijdens de koffie
tijd om even fijn bij te praten, te horen wat de
ander te vertellen heeft, want iedereen heeft
een (goed) verhaal. We willen de ochtend samen
afsluiten met een gezamenlijke lunch, zoals we
dat de afgelopen jaren gewend zijn.
Heidi Ebbers heeft voor de kinderen een leuk
programma samengesteld en er is iets lekkers te
maken. Dit keer is de startzondag in de Helena
kerk en het leuke is dat u daardoor gelijk ook iets
meekrijgt van het verhaal dat kunst ons vertelt.
Tijdens de startzondag is er namelijk ook Septemberkunst en Jan Ebbers en Jan Willem Helmink
exposeren in Elim. Na de dienst zijn de kerk en
Elim open om even rond te kijken en zijn er suppoosten aanwezig om iets te vertellen over de
Oude Helenakerk. Tevens is er buiten nog muziek
van blazersensemble De Eendracht.
Neemt u iets te eten mee voor uzelf en een beetje
om te delen? Kleine, koude, handzame gerechtjes
hebben de voorkeur (er is geen gelegenheid om
dingen op te warmen), maar daar komt u vast uit,
gezien het succes van voorgaande jaren.
Praten we 22 september verder!
de startzondagcommissie

Startzondag Aalten:
Een goed verhaal …
… dat is het thema van de startzondag op 22
september. De Bijbel staat vol met verhalen,
welke vind jij het mooist? Tijdens de kindernevendienst op de startzondag gaan we aan de slag
met jou favoriete Bijbelverhaal.
We bedenken hoe je jouw verhaal zou kunnen
verbeelden. Na de dienst gaan we creatief aan de
slag en mag je je verhaal verwerken in een kunstwerk. Nodig gerust je vader, moeder, opa, oma,
oom, tante, grote broer of zus enz. uit om ook
mee te doen.
Het is de bedoeling om alle kunstwerkjes samen
te voegen tot één groot kunstwerk. En hoe meer
mensen er mee doen, hoe groter het kunstwerk
wordt! Dit kunstwerk wordt tentoongesteld in de
hal van Elim, zodat alle bezoekers van de startzondag (maar ook van Septemberkunst) het
kunnen bewonderen.
De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, waarbij er ook pannenkoeken
gebakken worden!

Nieuwsgierig geworden?
Je bent van harte welkom!
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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

15 sep	mevr. G.C. Oldenhave-Lensink
Ludgerstraat 19/08, 7121 EG
15 sep	dhr. K. Kremer
Bredevoortsestraatweg 107, 7121 BE
16 sep	dhr. P. Sanders
Manschotplein 32, 7121 BM
17 sep	dhr. G.E. Hoftiezer
Kiefteweg 9, 7121 LX
17 sep	mevr. G.W. Vervelde-Testerink
Koopmanstraat 57, 7121 VS
17 sep	mevr. J.G. de Haan-Bijl
Berkenhovestraat 44, 7122 ZZ
18 sep	mevr. H.E.W. van Eerden-Scharpert
Middelkampweg 5, 7122 JK
19 sep	mevr. D.B. ten Brinke-Beernink
Koeweide 114, 7121 EK
19 sep	dhr. A.G. Kemink
‘t Smees 1, 7121 CB
19 sep	mevr. J.W. te Brake-te Kolstee
Lievelderweg 22,
7131 MC Lichtenvoorde
20 sep	mevr. A.J. Houwer-Hoens
Pasdijk 8, 7122 NT
20 sep	mevr. E.A. Heersink-ter Maat
Grote Maote 56, 7123 CE
20 sep	mevr. A.G. Ebbers-Helmink
Tubantenstraat 92, 7122 CT
21 sep	dhr. J.H. Wamelink
Varsseveldsestraatweg 106/A, 7122 NM
23 sep	mevr. B.W. Arentsen-Assink
Pasopweg 2/B, 7122 PD
23 sep	mevr. H.A. Koskamp-Stronks
Bruninkweg 3, 7122 PM
24 sep	mevr. W.J.G. Rutgers-te Voortwis
Frankenstraat 91/05, 7122 ZS
24 sep	dhr. D.A. Graven
Ludgerstraat 35/01, 7121 EG
25 sep	mevr. H.J. Klein Wolterink-Wijnveen
Kruisdijk 2/A, 7122 LL
25 sep	mevr. H.H. Bosman-Boerema
Geurdenstraat 46, 7122 CG
25 sep	mevr. J.W. Vaags-Duenk
Ludgerstraat 31/01, 7121 EG
26 sep	mevr. G.A. Rougoor-Hartemink
Molenstraat 5, 7122 ZW
26 sep	dhr. W.D. Ottevanger
Hoge Veld 1/A, 7122 ZL
26 sep	mevr. H.J. Hoftijzer-Luiten
Keizersweg 76/A, 7121 GS
27 sep	dhr. J.G. Vrieze
Dinxperlosestraatweg 89, 7122 AH
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

ds. Wilma
Onderwaater

Zieke
Dhr. J. Schokkin, Ambthuiswal 1-06, is in het SKB
opgenomen. Wij wensen hem en zijn vrouw veel
sterkte toe.
Een hartelijke groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

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

Zieken
Na enkele weken in Antoniushove te Lichtenvoorde te zijn geweest, is dhr. Eppink, Manschotplein, inmiddels weer thuisgekomen. Mevr.
Arentsen, Servatiusstraat, verblijft tijdelijk in de
Vredensehof te Winterswijk, en mevr. LensinkHoftijzer, Boomkampstraat, ligt in het SKB. We
wensen u allen veel kracht en beterschap toe.
We leven ook mee met hen die ernstig ziek zijn
en thuis verblijven. We wensen u de steun toe
van mensen om u heen en de nabijheid van onze
hemelse Vader.
Met een hartelijke groet,

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

Vakantie
De afgelopen tijd heb ik mogen genieten van drie
weken vakantie. A.s. maandag 16 september zal
ik weer beginnen. Eventuele berichten in dit KerkVenster zijn verzorgd door Netty Hengeveld, die ik
ook dank voor de vervanging.

Wilma Onderwaater

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

In onze vakantie hebben we genoten van het
niets moeten (het ont-moeten), maar vooral
ook van verschillende ontmoetingen. We konden
de tijd nemen voor dierbare vrienden. Dat de
waarde van vriendschap nauwelijks overschat
kan worden, dat zijn we met dichter Kahlil Gibran
(1883-1931) eens:
‘Je vriend is een antwoord op je verlangen.
Hij is je akker, die je met liefde zaait
en met dankzegging oogst.
En hij is je tafel en je haardvuur.
Want je komt bij hem met je honger
en bij hem zoek je rust.
Ook de schrijver van het boek Spreuken weet
vriendschap te waarderen:
Een vriend is je altijd toegedaan,
je broer is geboren om te helpen
in tijden van nood. (17:17)
Hoewel wij als pastores wellicht niet behoren tot
uw vriendenkring, zijn ook wij altijd bereid om u
bij te staan. Dus mocht u behoefte hebben aan
een kennismakingsgesprek of een vervolggesprek,
laat dit dan gerust aan ons weten.

Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Huwelijksjubileum
Leven
Voor wie liefhebben wordt Leven
met een hoofdletter geschreven
ondanks leed en droefenis
omdat leven, liefde is.
Toon Hermans
Op 18 augustus waren Harry en Diny Blanken,
Dalweg 27, 60 jaar getrouwd! Van harte geluk
gewenst! Ook voor de toekomst wensen we u en
uw gezin Gods liefdevolle zegen toe!

Huwelijksjubilea en geboorteberichten
in KerkVenster
Huwelijksjubilea en geboorteberichten worden
niet automatisch vermeld onder de pastorale
berichten in KerkVenster. Stelt u berichtgeving
wel op prijs, dan kunt u mij bellen, een mail sturen
of aan de bezoekmedewerker vragen dit aan mij
door te geven.
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Hartelijk dank Joke Veldboom
Joke Veldboom, Slingelaan 27, heeft zich zo’n
tien jaar lang ingezet als bezoekmedewerker voor
kerkleden aan de Slingelaan, de Steile Dalweg en
’t Dal. Maar vanwege gezondheidsklachten heeft
ze moeten besluiten om hiermee te stoppen.
Vanaf deze plaats heel hartelijk dank voor alles
wat je voor de wijk hebt betekend Joke!
We wensen jou en je gezin alle goeds toe voor de
toekomst.
Een hartelijke groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

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

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

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

Jongerenpredikant

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

ds. Wim Everts

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

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

Zieken
Thuisgekomen uit het ziekenhuis:
mevr. B.H. Graven-Wassink, Ludgerstraat 15-02.
Wij weten ons verbonden met allen die met ziekte
te maken hebben. Wij wensen hen en ook hun
naasten die in liefde om hen heen staan heel veel
sterkte toe!

Overleden
Op 27 augustus is overleden: Marijke Obbink-Loosman, Haermansweijde 13, in de leeftijd van 78
jaar. Haar man, kinderen en kleinkinderen zijn
ondanks het verdriet om haar heengaan toch
ook dankbaar voor haar liefde en voor alles wat
zij tijdens haar leven aan hen gegeven heeft. Wij
wensen hen heel veel sterkte toe nu zij verder
moeten leven zonder hun lieve vrouw, zorgzame
moeder en schoonmoeder en trotse oma.
Op 27 augustus is overleden: Gerdina Johanna
Fries-Heinen, Haermansweijde 28 in de leeftijd
van 93 jaar. Haar kinderen hebben een in memoriam geschreven. Wij wensen haar kinderen, kleinen achterkleinkinderen heel veel sterkte toe nu zij
afscheid moesten nemen van hun lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.

De zomer is weer voorbij, tijd om weer bij elkaar
te zitten in cafés, verhalen te delen en over een
goed glas bockbier na te denken over dingen van
het geloof, hoop die je hebt en liefde die je deelt.
Deze eerste keer van het seizoen zal gaan over de
oproep van Jezus om je tegenstander de andere
wang toe te keren. Wil je dat? Gaat je tegenstander dan niet nog eens slaan? En hoe ga je om
met mensen die je tegenwerken?
Woensdagavond 18 september
om 20.00 uur in Café Schiller.

De andere
wang
toekeren?

In verband met mijn vakantie is ds. Wilma Onderwaater voorgegaan in beide afscheidsdiensten.

Nieuwe ouderling
Al een tijdje heeft wijk Haart-Heurne geen ouderling gehad. Namens onze wijk zat ik alleen in
de kleine kerkenraad. Gelukkig hebben wij Henk
Heijnen, Zuiderlaan 6, bereid gevonden om
in onze wijk beleidsouderling te worden. Henk
woont wel net buiten onze wijk in wijk IJzerlo,
maar wil toch namens onze wijk meedenken over
het beleid in onze kerkelijke gemeente.

WOENSDAG
18 SEPTEMBER
20.00 UUR
CAFÉ SCHILLER

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

andelhof2@gmail.com

Meeleven
Verschillende mensen in wijk IJzerlo hebben te
maken met langdurige ziekte, belastende behandelingen, gemis of tegenslag. We wensen hen en
hun naasten vertrouwen toe en goede moed.

Waarneming
Het is fijn dat ds. Faber steeds meer kan doen
in wijk IJzerlo. Wij zullen tot 1 oktober het crisis
pastoraat blijven doen. Daarna zal ds. Faber dit
weer oppakken.
Met een hartelijke groet,
Wytze Andela en Marieke Andela-Hofstede

God van Vrede
dat wij
als reisgenoten onderweg
naar het Land van Belofte
ons met U
en al die andere reisgenoten
verbonden mogen weten
in Uw grenzeloze Verlangen
naar Vrede

dat wij
als reisgenoten onderweg
naar het Rijk van Vrede
ons door alles heen
verbonden mogen weten
met al uw mensen
in Uw grenzeloze Bewogenheid
voor ieder mens

Bron: www.vredesweek.nl/Liturgiekrant

dat wij
als reisgenoten onderweg
naar het Messiaanse Rijk
er telkens opnieuw
durven zijn
voor elkaar
en ons verbonden mogen weten
met ieder
en alles wat ademt
op Uw lieve aarde
zo bidden wij
in Vredesnaam
Moge het zo zijn
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In memoriam

Geertruida Aleida
Nijman-Lievers

Gesina Hendrika
Mateman-Wevers

Gerdina Johanna
Fries-Heinen

~Gerda~

~Gea~

~Dien~

geboren
11 juli 1942
overleden
23 augustus 2019

geboren
9 mei 1961
overleden
23 augustus 2019

geboren
10 februari 1926
overleden
27 augustus 2019

Gerda had al jong de zorg voor haar moeder. En
zorgzaam is ze gebleven. Bij AGAVE verdiende
ze de kost met het naaien van babykleertjes. Na
haar huwelijk met Johan Nijman uit Bredevoort
op 2 augustus 1963, kwamen ze te wonen aan de
Kerkstraat. Bijna twee jaar later had ze tot haar
geluk zelf babykleertjes nodig, want toen werd
hun zoon Henri geboren. In Zutphen, waar Johan
voor zijn werk naartoe moest, werden ze gezegend met Bernd.

Gea hield van kleuren, het liefst zoveel en zo uitgesproken mogelijk. Op haar overlijdenskaart staat
een prachtige bos met veel fleurige bloemen. Dat
paste bij haar. Maar die kaart kwam te vroeg:
Gea werd maar 58 jaar.
In oktober 2018 moest ze afscheid nemen van
haar moeder, die overleed in de leeftijd van
83 jaar. Niemand had kunnen denken dat tien
maanden later Gea zelf zou overlijden.
Gea werd geboren in Aalten als oudste dochter
van ‘Gaswevers’. Na haar kwamen nog twee
broers en een zus. In haar jonge jaren heeft ze in
Aalten gewoond, later in IJzerlo. Op 2 december
1981 trouwde ze met Han Mateman. Samen
kregen ze twee mooie dochters: Chantal en
Kimberly. Vijfentwintig jaar lang heeft ze van
wege de verstandelijke beperking heel veel zorg
gegeven aan Chantal. Dat heeft ze gedaan
op een bewonderenswaardige manier: zonder
Kimberly tekort te doen. Gea zei altijd: ‘Ik heb
twee dochters die allebei even belangrijk voor me
zijn.’
Gea was een liefdevolle vrouw. Geen prater, maar
wel iemand die goed kon laten merken wat ze
wilde. Haar hobby’s waren vooral lezen en kruiswoordpuzzels maken.
In februari van dit jaar kreeg Gea te horen hoe
ernstig ziek ze was. Natuurlijk heeft ze gevochten,
voor haar gezin, de mensen die ze liefhad, maar
toen de strijd niet te winnen bleek, heeft ze de
ziekte zonder te klagen gedragen. Vanaf mei lag
ze op bed. In de nacht van donderdag 22 op
vrijdag 23 augustus is ze overleden. Rustig en stil.
Han was bij haar. Dat was goed en mooi.
Op woensdag 28 augustus waren we bij elkaar
om afscheid van Gea te nemen. We lazen Psalm
139, en we luisterden naar de muziek waar Gea
wat mee had.
In de hoop en het vertrouwen dat Gea nu in een
wereld van licht is, hebben we haar losgelaten.
Kimberly zei: ‘Ik hoop dat er boven veel kleurtjes
zijn, want daar hield ze van.’
We wensen Han, Chantal, Kimberly en Pepijn, hun
familie en vrienden toe dat elke keer als ze een
lichte regenboog vol kleuren aan de hemel zien,
zij zich getroost zullen weten door de Eeuwige
Liefde.
ds. Wytze Andela

Ze was de oudste van een gezin van drie kinderen:
Dien, Henk en Annie. Hun vader was, toen onze
moeder 8 jaar was, al overleden. In de oorlog
kregen ze er nog een joods pleegzusje bij, Nita,
die oma liefdevol opving. Ook ontmoette mama
in de oorlog onze vader, Jacob Dirk Fries. Hij zat in
het Verzet. Mama wist daar niets van, pas na de
oorlog hoorde ze daarvan. Op 14 december 1949
zijn papa en mama getrouwd.
Mama heeft altijd in de zaak meegewerkt. Ze
nam de telefoon aan, maakte afspraken met
klanten, werkte in de winkel en ving de klanten op
die achterom de werkplaats in liepen. Zo stuurde
ze de werkdag van onze vader aan. Ze was de spil
van de zaak en de huishouding. Ze was er erg aan
gebonden en verbonden.
Ze waren beiden heel actief in het verenigingsleven. Allebei op een kegelclub. Ze was ook lid
van het toneelclubje. Zij voerden regelmatig een
toneelstuk op. We hebben haar regelmatig overhoord als ze weer een rol uit het hoofd moest
leren. Eén keer is ze tijdens de voorstelling van het
toneel gevallen en brak toen haar sleutelbeen.
Ook heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan. In het
ziekenhuis als gastvrouw, als bezoeker bij mensen
in rouw, in het museum en tot op hoge leeftijd
was ze aanwezig in de Soos in Elim, het centrum
van de kerk.
Toen haar kinderen het huis uit gingen was ze
altijd erg geïnteresseerd in hun wel en wee.
Ze kreeg vijf kleinkinderen en vier achterklein
kinderen. Ze was heel geïnteresseerd in hun leven.
Heel verdrietig was ze toen haar schoonzoon
André twee jaar geleden overleed.

In 1971 keerde het gezin terug naar Aalten (Europaweg), waar Gerda werk vond bij een huisartsenpraktijk. Wel zorgde ze er altijd voor dat ze thuis
was als de kinderen uit school kwamen. Toen
bleek dat Johan cystenieren had, brak een spannende tijd aan. Op 11 mei 1978 is hij overleden
aan de complicaties van een niertransplantatie.
De contacten met anderen hielpen haar door die
moeilijke tijd. Ze deed kantinediensten bij AZSV
tot ze in 1981 een bestuursfunctie aanvaardde.
Zo raakte ze nauw betrokken bij het damesvoetbal. Intussen haalde ze haar rijbewijs, zodat
ze haar kinderen kon laten genieten van fijne
vakanties.
Zo’n acht jaar na het overlijden van Johan werd
Gerda weer verliefd. In 1988 – toen haar jongens
op eigen benen stonden – verhuisde ze voor Joop
Bosker naar Groenlo, waar ze samen zowel de
Protestantse als de Katholieke Kerk bezochten.

Met hem genoot ze van fietstochtjes en uitjes
met de caravan. Ook de kleinkinderen van haar
en van Joop waren een bron van vreugde.
Ze was blij om begin 2018 weer terug te kunnen
keren naar Aalten, maar nog geen twee maanden
daarna overleed Joop. Ze zei daarover: ‘Ik heb
een goeie laerschole ehad. I’j mot ’t echt zelf
doen.’ Het was wel fijn dat ze nu zelfstandig naar
de kinderen kon en dat ze overal oude bekenden
trof.
Gerda had al longfibrose, maar in het voorjaar
ging ze zich echt ziek voelen. Nadat ze op 30 juli
hoorde dat daar niets meer aan te doen was,
berustte ze in het onafwendbare en werd ze
steeds milder. De laatste dagen van haar leven
heeft ze doorgebracht in hospice De Lelie, waar ze
ondanks alles genoot van alle goede zorgen. Daar
kon ze op een goede manier afscheid nemen van
haar kinderen en kleinkinderen. Hen en allen die
haar missen wensen we Gods troostende nabijheid toe.
Netty Hengeveld

Ruim twintig jaar heeft ze op de Haermansweijde
gewoond. Ze heeft daar hele goede, veilige jaren
gehad met heel fijne buren. Van de medewerkers
van Buurtzorg team 3 Aalten heeft ze veel ondersteuning en gezelligheid gehad.
De laatste jaren ging haar gezondheid wat achteruit. Ze vond het moeilijk dat haar vrijheid en zelfstandigheid minder werd. Drie weken geleden
werd ze getroffen door een herseninfarct, het
was wonderbaarlijk hoe snel en goed ze hiervan
herstelde.
Een week voor haar overlijden ging het slechter
met haar, ze was misselijk, moest overgeven en ze
voelde zich niet goed. Zondag 25 augustus werd
ze opgenomen in het ziekenhuis. Ze is maandagmiddag 26 augustus geopereerd. Ze was zieker
dan we voor mogelijk hadden gehouden.
Dinsdag 27 augustus is ze in het bijzijn van haar
kinderen overleden.
Erna en Koos, Bennie en Mieni, Jaco
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Geleuf ’t noo maor!
‘n Stuksken van niks
Jan van Eerden

Ik zeg ‘t ow dreks maor, dit is een
stuksken van niks. A’j neet in de
stemming bunt veur een stuksken
waor‘j bi-j mot naoodenken, dan
mo’j ‘t eerste deel maor ovverslaon
en drek an ‘t tweede beginnen, dat
bunt namelek twee humoristische
gebeurtenissen in de kerke.
Ik heb last van een ‘writers block’ of in ‘t plat:
ik zol neet wetten waor ik ovver zol motten
schrieven. Op ‘t moment a’k dit schrieve, he’k nog
een paar dage vakantie, dus ik denke dat mienen
kop ok nog in de vakantie-modus steet. ‘t Mooie
weer dut der ok gin good an um der ‘s uutgebreid
veur te gaon zitten, en een stuksken met enege
diepgang te schrieven. ‘t Verstand wordt ow jo
dunne met dizze temperaturen.
Noo kan ik natuurlek wal wat ovver vrogger klassineern of ovver den dreugen heiten zommer of zo,
maor ik vinne dat een stuksken in ‘t KerkVenster
ok wat met de kerke, ‘t geleuf of met menseleke
zaken te maken mot hebben. Anders kö’j ok wal
veur de ‘Moespot’ schrieven.
‘t Hooft natuurlek neet altied hoogdravend en
serieus te waen, humor past ok prima in de kerke.
Starker nog: elke gemeenschap hef in miene ogen
humor en zelfreflectie neudeg.
I-j mot ow eigen beperkingen onderkennen en
daor de humor maor van inzeen. A’j dat neet
könt dan gaot mensen egals met de beschuldegende vinger naor een ander wiezen, zonder dat
ze zichzelf ‘s veur ‘t lechte holdt. Kennelek is dat
iets van alle tieden, want Jezus had ‘t ok al ovver
den splinter in andermans oge en de balk in ow
eigen oge. In ‘t plat zolle wi-j misschien zeggen:
‘n bret veur de kop.’
Sommige presidenten en populisten hebt daor
ok last van. Maor ok rond de kerke bunt der
groepen wiet meent dat ze eur geliek mot halen,
deur te wiezen wat de kerkenraod, de kerkleden,
dominees neet good doot. Inderdaod de kerk
gemeenschap besteet uut ne hele groep mensen
met allemaole eure menseleke beperkingen.
I-j hooft ‘t natuurlek ok neet altied der met eens

De pot is leeg
Bijna 19 jaar hebben we kunnen teren op
een pot vol namen van kerkleden die eventueel bereid waren KerkVenster 23 keer per
jaar te bezorgen. De pot is nu leeg en daarom doen we nu een oproep voor:
Nieuwe bezorgers
Op dit moment is er behoefte aan een bezorger
op het Manschotplein. Maar als het u niet uitmaakt waar u moet bezorgen, mag u zich ook
opgeven als reserve, om bij een volgende vacature ingezet te kunnen worden.

te waen, dee vri-jheid hebbe wi-j. I-j könt ow
mening laoten heurn, ok prima . Maor um noo
egals te wiezen wat anderen fout doot is wal
lekker makkelek en ok neet relevant. Uutendeleke
hef niemand de wiesheid in pacht, zeker neet at ‘t
ovver de toekomst geet. Noo kö’j net as sommige
presidenten en populisten doon en de problemen
deurschoeven naor de volgende generatie, maor
da’s mooi makkelek en ok neet eerlek. Ok in onze
kerkgemeenschap kö’j de ogen neet sluten veur
de toekomst. In ‘t blad ‘Petrus’ las ik twee artikelen waor ik ok twee zinsnedes uut wil halen:
‘De kerk moet zich niet uitsluitend richten
op behoud van wat we nu hebben.’
‘We gaan niet investeren in stenen
maar in mensen.’
Zo, noo he’w ‘t serieuze gedeelte ehad, zeet maor
wa’j der met doot. En noo gao’w ovver op ‘t
humoristische deel.
Ik bun al ‘s ne horte diaken ewest en dan most i-j
ok wal ‘s helpen met ‘t Aovendmaol. In ‘t Oosten
mot der dan altied enen diaken samen met de
predikant achter de taofel staon um de bekers
af te poetsen en weer te vullen. I-j staot daor ‘n
betjen te kiek, zo veur in de kerke want a’j beveurbeeld knooit, kan dat de hele kerke zeen.
Noo had ik net ne olderling met volle bekers
weer de kerke in-estuurd ton hee al weer terugge
kwam. Ik trokke de wenkbrauwen al wat op, want
den beker kon nog neet läög waen.
Too at hee dichte bi-j de taofel was, slissen hee
zo zachjes tussen de tande: ‘Dizzen wien is neet
good’.
Ik schrok mien een ongeluk want de halve kerke
had al van dizzen wien wat ehad. Maor gelukkeg,
an de wien zelf mankeern niks, maor toen ik in de
beker kekke, lag daor ne dikken bromvlege in. As
ne motorboot met ne buutenbaordmotor draejen
den brommert rundjes deur de wien.

Een wijk is in het dorp/stad tussen
de 20 en 28 adressen. In de buurtschappen zijn er tussen de
8 en 15 adressen, afhankelijk
van de afstand.
Van september tot juli verschijnt KerkVenster 1 x per 14 dagen en in de
maanden juli, augustus en met kerst
1 x per drie weken.
Lijkt u het leuk werk om de kerkleden
weer blij te maken met een nieuw
KerkVenster, meldt u dan aan bij
Ad Doornink, tel. 0543-723360,
e-mail: adencorrie@live.nl

Onder’t endgebed verbeelden ik mien da’k dee
vlege nog heurn brommen.
As diaken mos ik ok al ‘s met ne deupdienst liturgiën uutdelen in de Olde Helena. ‘t Was nog vrog
want der was nog maor ‘n man of 30 in de kerke.
Ik stonne an de markt-kante, toen daor een wat
older stel an kump waorvan dudelek was dat
ze veur ‘t eerste in dizze kerke kwammen. Noo
gebeurt dat natuurlek wal vaker, en zeker met ne
deupdienst.
Toen ik ze ne liturgie wol gevven, bekek mien den
man van top tut teen en zae toen zo schampereg:
‘Zo, dus i-j bunt hier kerkmeister’.
Den man kennen maor één soort volume, en dat
was hard. Dus ‘t klonk de hele kerke deur. Wal
tweedarde deel van de anwezegen draejden zich
umme, um te kieken wee at der mi-j veur kerkmeister had versletten. De andere aanwezegen
mossen ‘t ok wal eheurd hebben, maor dee wollen
zich neet drek ummedraejen.
To zeg den man weer keihard: ‘Veur at dat spul
hier begunt mot miene vrouwe eerst nog pissen,
kan dat hier?’
Noo konnen ok de andere anwezegen niet meer
stoïcijns veur zich uut kieken, en mossen toch
ok ‘s zeen welke vrouwe hoge nood had, en nog
meer, welken man dat dat zo hard deur de kerke
menen te motten schreeuwen. Ik fluustern dat
ze in Elim wal terecht kon, en daor poddeken ze
dwars deur de kerke. Ondertussen blef den man
met mien praoten. Hee had ‘t aover zien dochter,
wiet met ne Aaltensen was etrouwd en dee leten
vandage eur kind deupen. Ze kwammen zelf neet
uut Aalten, maor dat ha’k al begreppen. De hele
kerke kon metluustern en dat deden ze dan ok.
Toen endeleke de deur an de andere kante van
de kerke los ging, kwam zien vrouwe der weer an.
Noo zetten den man wat volume betreft nog een
extra tandjen bi-j en bulken hee letterlek: ‘Bu’j
klaor?’ Ze knikken en toen wissen ok alle anwezegen dat de dienst wat dat betreft kon beginnen.
Ik zei jo al: ‘t Is een stuksken van niks. Een serieus
gedeelte en een humoristisch deel wat neet ens
bi-j mekare past, maor met enen moraal. Zeet de
humor, maor holdt ok owzelf en ow eigen mening
geregeld kritisch veur ‘t lechte (en dan neet alleen
bi-j geliekgezinden) en zeet ok ow eigen beperkingen, kö’j lachen.
Ik belovve ow da’k der volgende kere weer meer
wark van zal maken.
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Ingezonden brieven en verslagen
Vlak voor de zomer (28 mei) was de
gemeenteavond in de Zuiderkerk over de
toekomst van de kerkgebouwen.
De redactie van KerkVenster heeft met de
kerkenraad de afspraak gemaakt dat ingezonden brieven naar aanleiding van deze
gemeenteavond in samenvatting geplaatst
zouden worden, waarna de kerkenraad op
de vragen en emoties in het blad zou kunnen reageren. Al de ingezonden brieven zijn
tevens doorgestuurd naar de kerkenraad.
Nu zijn we drie maanden verder en is het ook
goed om de discussie in KerkVenster n.a.v. de
gemeenteavond te sluiten. Tenzij er nieuwe ontwikkelingen zijn waarop lezers van Kerk
Venster
willen reageren, plaatst KerkVenster vanaf volgend nummer geen (samenvattingen van)
ingezonden brieven meer naar aanleiding van
genoemde gemeenteavond.
Wel zal de kerkenraad in het volgende nummer
reageren op de nog niet beantwoorde vragen.
De redactie ontving een verslag van de tweede
informatieavond van de OHK-groep, waarin
de schrijver zijn ongenoegen uit over de stekelige toon van de presentatie van de OHK-groep.
Bovendien vond hij de tijd die overbleef om
vragen te stellen te kort. Waardering heeft hij
voor het vele werk dat de groep heeft verzet.

Er werd een gedegen plan gepresenteerd, waarin
men ervan uitgaat dat de OHK behouden blijft
voor de PGA en dat Elim in de toekomst voor
meerdere doeleinde gebruikt kan worden. Zijn
verslag besluit hij met onderstaande hartenkreet:
‘Ook ik weet dat er in het verleden binnen de PGA
een visie is ontwikkeld met betrekking tot de (kerk)
gebouwen. Maar wat let een kerkenraad om een
visie gedurende een tijdspad te wijzigen? Er is de
laatste jaren binnen de PGA zoveel veranderd
(terugloop aantal leden én terugloop kerkbezoek)
dat het noodzakelijk is om eerder gemaakte
plannen aan te passen.
Gezien de onrust binnen de gemeente is het
wijsheid de plannen van overdracht van de OHK
aan de SOGK uit te stellen c.q. niet door te zetten.
Ik verbaas mij erover en met mij meerdere mensen
aan de tafel tijdens deze presentatie, dat er over
en weer tussen de OHK-Groep én de kerkenraad
van de PGA onvoldoende of géén overleg kan zijn!
Wij zijn toch met z’n allen verstandige en
volwassen mensen die nú, maar óók in de toekomst
door één (kerk)deur moeten kunnen ....
Ik doe hierbij dan ook een dringende doch zéér
dringende oproep aan allen die hierbij betrokken
zijn om de gesprekken niet uit de weg te gaan
maar om tafel te gaan, elkaar te respecteren,
recht in de ogen te kijken en gezamenlijk te

zoeken naar oplossingen waar wij allen als leden
van de PGA mee kunnen leven – nu en in de
toekomst!
Zoek binnen dit overleg naar een gespreksleider/
mediator, (buiten onze gemeente) met een
zakelijke instelling of achtergrond, die het
voortouw kan nemen.’
Vervolgens kwamen nog twee ingezonden
stukken binnen. Een brief waarin de schrijver,
net als in bovenstaand (samengevat) verslag,
oproept tot gesprek en openheid. En een brief
van de OHK-groep, waarin gemeld wordt dat de
drie informatieavonden van de OHK-Groep goed
bezocht zijn.
De OHK-groep bedankt daarin een ieder die zich
met hen verbonden weet. Daarnaast gaat hun
dank uit naar de kerkenraad ‘voor het overlegmandaat dat verleend is’ en naar de Stichting
Restauratiefonds.

Naast de dank is er de oproep tot gesprek.
In hun eigen woorden:
‘De Oude Helenakerk staat als een huis in het
centrum van ons dorp, met Elim als pleisterplaats.
Die twee-eenheid toekomstbestendig maken
voor komende generaties zal het kerkelijk leven
een andere glans geven. Laat ons met elkaar het
gesprek aangaan hoe dat vorm te geven.’
redactie KerkVenster

Stichting Restauratiefonds

De nieuwe Petrus is er
Speciale startzondageditie

Toneelvereniging Lintelo presenteert:

Dan liever de bak in
In de nieuwe
Petrus, het gratis
magazine van de
Protestantse Kerk
Nederland, weer
veel verhalen.
Een greep uit
de inhoud:
• Hoe de Bijbel mensen verrast
• Vrede en verzoening
• Gratis kamperen bij Appie voor de minima
• Twaalf pagina’s extra over de wereldwijde kerk
• Christenen in Syrië bouwen hun kerk weer op
Deze Petrus staat weer boordevol verhalen van
geloof, hoop en liefde uit de Protestantse Kerk.
Het magazine ligt in de kerken van Aalten en
Bredevoort, u mag het blad gratis meenemen.
U kunt zich ook gratis abonneren via www.petrusmagazine.nl. U krijgt dan vier nummers per jaar
gratis geleverd per post.
Het nummer is ook te bestellen via onze webshop:
kerkvensterwebshop.nl. Als u daar bestelt, krijgt
u het blad gratis geleverd als u in Aalten, Bredevoort of de buurtschappen woont.

‘Dan liever de bak in’, een vrolijk blijspel uit
Engeland. Het is een stuk met alles erop en eraan
zoals dat gaat in de Engelse traditie. Met een stel
mooie klojo’s die in de meest ongelofelijk
situaties terechtkomen. Het stuk speelt zich af in
de ontvangsthal van een hotel. De baas is een
gepensioneerde majoor. Zijn vrouw kan de
melkboer niet met rust laten en als die niet wil,
zoekt ze wel een ander. Haar niet al te snuggere
zuster doet de huishouding en wil zich nergens
mee bemoeien. Drie heren hebben een speciale
reden om in het hotel te zijn. Ze zijn op zoek naar
een koffer. Kortom, niet zomaar een rustig
hotelletje. Je zal er maar te gast zijn ....

Stichting Restauratiefonds voor de Oude
St. Helenakerk aan de Markt te Aalten
Datum: zaterdag 28 september
Plaats: Elim, zaal open 19.15 uur
Aanvang: 19.45 uur
Entree: € 7,00 incl. kop koffie/thee bij aanvang

Kaartverkoop:
- Meneer Kees, Messink & Prinsen en Priméra.

Kaartverkoop / kaartreservering:
- Siny Veneberg, Kreeft 6, tel. 0543-471203
- Ina v.d. Put, Hogestraat 75a, tel. 0543-476171.

Stichting Restauratiefonds voor de Oude
St. Helenakerk a.d. Markt te Aalten heeft
dit jaar onder meer nog onderstaande
activiteiten nog voor u in petto:
1. De jaarlijkse kunstexpositie in de Oude Helena
kerk. Aaltense beeldende- en schilderende
kunstenaars tonen hun werk op: vrijdagavond
13 december 19.15-21.00 uur, zaterdag
14 december 10.00-16.00 uur en zondagmorgen 15 december, 11.00 tot 13.00 uur.
2. Op zaterdag 14 december wordt voor de
27e keer de adventsmarkt rond de Oude
Helenakerk gehouden. U kunt zich hiervoor
als standhouder met uw hobby of zakelijke
artikelen aanmelden.
Bent u muzikaal, solo, koortje, bandje of
muziekkorps, ook u kunt zich nog aanmelden.
Aanmelden tot 1 november via onze site
www.restauratiefondsaalten.nl/Adventsmarkt/
opgaveformulier 2019.
Wilt u ons helpen bij onze activiteiten?
Van harte welkom: bloemstukjes maken,
knieperkes bakken, meewerken aan fietsen wandeltocht, bemensen adventsmarkt
(stand bemannen-opbouwen en/of afbreken).
Vrijwilligers krijgen vanzelf weer bericht,
nieuwelingen kunnen zich aanmelden bij:
secretaris SRF Harm Veldhuis, Hogestraat 104,
srfharm@hotmail.com of tel. 0543-472543.
bestuur Stichting Restauratiefonds
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Verenigingen

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Woensdagmiddag 18 september hebben we een
bingomiddag met mooie prijzen.
Dan hebben we op 25 september de gewone
spelletjes uit de kast, ook altijd gezellig.
Wij hopen alle vaste bezoekers weer te zien,
maar ook als u nog nooit bent geweest bent u
van harte welkom om te komen kijken en mee te
spelen. U kunt Dien Scholten bellen voor vervoer,
tel. 0543-476042.
namens de werkgroep van ’t Praothuusken
Jolanda Wevers tel. 0543-472776

De Soos

COLOFON

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.

KerkVenster is het nieuwsblad van

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

Kledinginzameling
Sam’s Kledingsactie
Datum: Zaterdag 21 september 2019
Locatie: Zuiderkerk, Ludgerstraat 64, Aalten
Tijd:
09.00 tot 12.00 uur

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

‘Vreemdelingen en priesters’
Stefan Paas Hoe ga je als kerk om met ontkerkelijking?
Jongerenreis naar Israël en Palestina
Beste mensen in en rondom Doetinchem,
De Protestantse Kerk organiseert volgend jaar
een jongerenreis naar Israël en Palestina. Dat
duurt natuurlijk nog een hele tijd (zeker voor jongeren), maar zoiets moet je echt lang van tevoren
plannen/organiseren. Vandaar dat we woensdag
25 september een informatiebijeenkomst hebben
en we 31 oktober als deadline voor de inschrijving
hebben gesteld.
Er hebben zich reeds twee jongeren uit onze
directe omgeving gemeld, maar het zou mooi zijn
als er een paar bijkomen vanuit onze regio.
Willen jullie dit bericht (en de verwijzing naar de
website) in je omgeving verspreiden?
Het volledige bericht én het reisprogramma
staan op protestantsekerk.nl/agenda/informatiebijeenkomst-over-jongerenreis-naar-israel-enpalestina-zomer-2020/
Floor Barnhoorn
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
Dat is de centrale vraag in het boek ‘Vreemdelingen en priesters’ van Stefan Paas, hoogleraar
missiologie en interculturele theologie. Kerken
hebben op allerlei manieren geprobeerd om het
tij te keren, maar zonder succes. Stefan Paas pleit
voor een andere houding van kerken: bescheidener, meer passend bij de tijdgeest. Daarbij doet
hij recht aan de realiteit en aan de missionaire
kern van het christelijk geloof. De bedoeling van
de groep is om zijn visie met elkaar te bespreken
en onze eigen mening te vormen.
Data: dinsdag 24 september, 22 oktober,
3 december, 14 januari
Tijd:  19.30 uur - Plaats: Borchuus Varsseveld
Info/opgave: Gertjan de Pender,
tel. 06-42082029 of
dependergertjan@gmail.com

Rijndal 22, 7007 HP Doetinchem
tel. 06 15908558
f.barnhoorn@protestantsekerk.nl

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
27 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
18 september 2019 voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven
of getypte kopij geldt als uiterste inleverdatum
maandag 16 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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Dhani is de winnaar
In KerkVenster van 16 augustus jl. stond een quiz
voor de jeugd met het thema: Maak een reis door de
Bijbel.
Dhani Siebelink uit Bredevoort was één van de
negen inzenders met het goede antwoord. Na loting
heeft zij de prijs gekregen. Dhani is 5 jaar oud, dus
bijzonder knap dat zij op bijna alle vragen zelf het
antwoord wist.
Dhani heeft inmiddels de beloofde ‘zomerse verrassing’ gekregen in de vorm van een waardebon voor
een paar heerlijke ijsjes bij de ijssalon in Bredevoort.
Het woord dat gevonden moest worden is: Pelgrim.
Alle meisjes en jongens, bedankt voor het meedoen.
Volgende keer gewoon weer meedoen, het is leerzaam
en misschien val jij ook wel een keer in de prijzen.

Feestelijke welkom- en overstapdienst
Zondag 8 september was er in de Zuiderkerk een overstapdienst waarin vijf kinderen, die dit jaar vier jaar
zijn geworden, welkom werden geheten op de kindernevendienst. En vijf tieners maakten de overstap van
de kindernevendienst naar de It’s4U2. Het thema van deze dienst was, hoe kan het ook anders “Welkom”.
We hopen dat jullie je welkom (gaan) voelen op de kindernevendienst en bij It’s4U2!
Heidi

Young Company
ook iets voor jou!

Op 29 september zingt Young Company tijdens de
kinderdienst, doe jij mee?
We repeteren op 16 september en 23 september
om 19.00 uur en op 28 september om 10.00 uur!
Kun je goed zingen of misschien wel muziek maken?
En ben je tussen de 8 en de ….. ? Kom dan een
keertje meedoen! Meespelen kan ook, maar dan
moet je wel al een beetje ervaring hebben.
Het lijkt ons super om van Young Company een
grotere groep te maken, want wat is er nou leuker
in een kerkdienst dan fijn samen zingen en muziek
maken!
Meedoen in 2019 kan alleen deze ene keer, we
hopen dat je het zo leuk vindt dat je dan in 2020
alle diensten waarin wij spelen meedoet!
Hieronder een link naar de playlist voor Young
Company voor de dienst van 29 september.
https://www.youtube.com/watc
h?v=JgfYcKyv61Q&list=PLMx
aMBr-aAAKv5mdzGruHXW3Qr9mU7s-T
Johan, Marinke en Simon

Groep
kindernevendienst

Groep It’s4U2

Meer foto’s
in het fotoalbum kerkvenster.nl

Meer
jongerennieuws:
Overstappers
van kindernevendienst
naar It’s4U2
Welkom vierjarigen kindernevendienst
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