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Ondanks
alles horen we
bij elkaar
Over de verhouding
tussen joden en christenen
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Ondanks alles horen we bij elkaar
Over de verhouding jodendom en christendom
In geval van antisemitisme moeten
we vooral inzetten op onderwijs. Dat
is de overtuiging van prof. dr. Dineke
Houtman, bijzonder hoogleraar Judaïca
aan de Protestantse Theologische
Universiteit (PThU). Dan gaat het
bijvoorbeeld om het herkennen
en ontkrachten van stereotiepe
vooroordelen.

Houtman bestudeert de verhouding tussen
joden-dom en christendom. Ik spreek haar in de
week nadat SGP, ChristenUnie en het Centrum
Informatie en Documentatie Israël (CIDI) het

groeiende antisemitisme en de strijd daartegen
op de politieke agenda zetten.

Hoe leeft dit bij uw joodse gesprekspartners?
‘Sommige mensen zijn erg bezorgd en voelen zich
ernstig bedreigd. Anderen zeggen: ‘Wij zijn niet
de enige groep die het zwaar heeft. Die van moslims, transgenders en homo’s ook. We willen niet
als groep apart worden gezet. We willen gewoon
net als zij, in vrijheid leven.’Het is goed wanneer
Europa duidelijke straffen afspreekt in geval van
antisemitisme. Frankrijk doet dat al. Tegelijk:
met alleen straffen kom je er niet, het kan zelfs
voer zijn voor nieuwe Jodenhaat. Ik geloof dat
wij vooral moeten inzetten op onderwijs. Aan de
PThU leren we aankomende predikanten gevoelig
te zijn voor antisemitisme, en stereotiepe vooroordelen te herkennen en te ontkrachten. De
prediking vanaf de kansel is een machtig wapen.
Als het daar fout gaat, worden er nieuwe zaadjes
van antisemitisme gezaaid. Ook de christelijke
traditie kent antisemitisme. Denk aan Anderson,
de evangelische haatprediker die naar Nederland
wilde komen. Hij ontkent glashard dat de holocaust plaatsvond. Gelukkig is hij een uitzondering.
Binnen de evangelische beweging en de behoudende kant van onze kerk vind je stromingen die
volhardend voor het volk Israël zijn. Maar ook
‘filosemieten’ die geloven dat het jodendom
heeft afgedaan, dat christenen nu het legitieme
‘volk van God’ zijn. Binnen de hoofdstroom van
de Protestantse Kerk in Nederland zie ik vooral
lauwheid en angst om over het thema te praten.’

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Foto: © Sandra Haverman

Waarom is het belangrijk om te weten
waar wij als christenen vandaan komen?

Houtman heeft passie
voor de joodse traditie

‘Het besef dat ons geloof joodse wortels heeft,
is in onze kerk niet groot. Om Jezus en Paulus
te kunnen begrijpen, moeten we moeite doen
om het jodendom van hun tijd te begrijpen. Het
christendom begint als een joodse sekte, wij
zijn daaruit ontstaan. De heilsgeschiedenis van
God met onze wereld begint met het volk Israël.
God kiest dat volk om zich tot de andere volken
te richten. Jezus is aanvankelijk onduidelijk over
het verstaan van zijn roeping. Als niet-joden een
beroep op hem doen, is hij terughoudend. Hij ziet
zichzelf als Messias voor de joden. Na zijn dood
komt wonderbaarlijk snel een Jezusbeweging op
gang. Zijn volgelingen denken dat dit misschien
het moment is dat het heil via Jezus naar de
volkeren gaat. De beweging neemt een enorme
vlucht, dat is prachtig. De schaduwkant ervan is
een arrogant christendom waarvoor Israël vanaf
dat moment heeft afgedaan.’

‘Ik groeide op in een Vrij-Evangelische Gemeente
in Groningen, met grote liefde voor Israël en besef
van het belang van het Joodse volk. Ik woonde en
studeerde enige tijd in Israël, ondergedompeld in
het jodendom. Ik hou van het land en de cultuur.
Toen ik voor deze functie werd gevraagd, aarzelde
ik. Ik ben geen theoloog, ik ben judaïst, semitist
en niet per se van de dialoog. Die dialoog zat, na
een bloeitijd, op dood spoor. De tijd was rijp om
de academische kant van de verhouding tussen
jodendom en christendom aan te pakken. Ik doe
dat vanuit mijn kennis van het jodendom en
passie voor het onderwerp. Ik ben onder andere
betrokken bij een onderzoeksproject, waarin
levensbeschouwelijke
onderwerpen
worden
bezien vanuit joods en christelijk perspectief.’
‘In de Protestantse Kerk bestaan tegengestelde
meningen over Israël. De PThU organiseert
daarom sinds 2014 met als titel ‘Onopgeefbaar
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Overdenking
Tekst: Kees Posthumus - Foto: © Sandra Haverman
Illustratie hieronder: aangeleverd
Uit: ‘Woord en Weg’ blad van de PKN

Door Netty Hengeveld

Tijdens de filmmiddag van het
Aaltens Leerhuis keken we onlangs

Links: Prof. dr. Dineke Houtman.

met ingehouden adem naar de film
‘God on trial’ waarin Joden in een
barak in Auschwitz tijdens de laatste
uren van hun leven een rechtszaak
beginnen tegen God vanwege zijn
(mogelijke) rol in het (on)menselijke
lijden.

verbonden!?’ een tweejaarlijkse Israëlreis voor
predikanten, binnen de permanente educatie voor
voorgangers. In het programma is veel ruimte
voor onderlinge gedachtewisseling en reflectie
op verschillende posities die
in de kerk worden ingenomen
ten opzichte van Israël en
Palestina. Predikanten uit
de volle breedte van de kerk
reizen samen en ontmoeten
Joden uit de nederzettingen,
Palestijnen uit de bezette
gebieden, orthodoxe Joden,
liberale Joden, mensenrechtenactivisten. Deze winter
gaan we voor de vierde
keer. De opdracht is: je open
blijven stellen voor de ander.
Als je bereid bent je hart
te openen en vooroordelen
opzij te schuiven, dan kunnen
er wonderbaarlijke dingen
gebeuren.’

je niet nader tot elkaar. Het is een goede basis,
tegelijk moeten we een spade dieper graven. Ik
zie een kentering aan joodse zijde. In gesprek
met orthodoxe rabbijnen ontdek ik meer waardering en minder angst voor
het christendom. Sommigen
zien het christendom als een
geschenk aan de volken. Rabbijnen zeggen: ‘Wij zijn geen
christenen, wij willen dat ook
niet worden. Wij zien wel hoe
God werkt door het christendom. Misschien is dit de
manier om het geloof in de
ene God te verspreiden.’
Zo krijgen de drie grote
monotheïstische
godsdiensten - jodendom, christendom
en islam - ieder een functie in
Gods plan. Lang is de dialoog
belemmerd door het trauma
van de holocaust en het
terechte schuldgevoel om ons
aandeel daarin.
De dialoog wordt nu gevoerd door nieuwe generaties, nuchterder, minder problematisch. In haar
lezing op 5 mei jl. zei de joodse Rosanne Hertzberger, columnist en wetenschapper: ‘Ik heb
geen zin om nog slachtoffer te zijn. Het moet een
keer klaar zijn!’ Wij als christenen kunnen zeggen:
‘Het is gebeurd, we zullen het nooit ontkennen
en altijd de herinnering levend houden. Maar we
moeten verder, met een schone lei. Op weg naar
een nieuwe, respectvolle relatie.’

‘Als je
vooroordelen
opzij kunt
schuiven,
kunnen er
wonderbaarlijke
dingen
gebeuren’

De dialoog staat op een laag pitje
‘Maar lijkt niet minder nodig dan voorheen.
Joden en christenen zijn hoe dan ook familie van
elkaar. Het kan knallen binnen families. Natuurlijk gaat er van alles fout, ook religieuze mensen
zijn mensen van vlees en bloed. Ondanks alles
horen we bij elkaar. Wie dat ontkent, ontkent
de eigen geschiedenis. Wie altijd voorzichtig is,
komt nergens. Als je alleen praat over ‘hoe vier jij
je feesten?’ of ‘hoe bereid jij je eten?’ dan kom

Ook dr. Edith Eva Eger werd met dit lijden
geconfronteerd. Zij werd als 16-jarig meisje
samen met haar ouders en zusje naar Auschwitz gedeporteerd, waar haar ouders direct vergast werden. Zelf werd ze - als begaafd danseresje - gedwongen voor Mengele te dansen. Na
de oorlog verhuisde ze naar de VS, waar ze als
psycholoog werkzaam was. In haar indrukwekkende boek ‘De keuze’ las ik haar verworven
levenswijsheid: ‘Wat er is gebeurd, mag nooit
meer vergeten worden en kan nooit worden veranderd. Maar in de loop der tijd heb ik geleerd
dat ik ervoor kan kiezen hoe ik reageer op het
verleden. Ik kan me ellendig voelen of ik kan
hoopvol zijn. Ik kan depressief zijn of gelukkig.
We hebben altijd die keuze, die mogelijkheid
om er leiding over te nemen. Ik ben hier, dit is
het heden. Dit zinnetje heb ik mezelf aangeleerd te zeggen, telkens weer, tot het paniekerige gevoel wegebt’. Intussen wijst ze erop dat
het belangrijk is om met die keuze niet weg te
vluchten van de pijn: ‘Misschien moet je als je
wilt genezen, niet het litteken willen uitwissen
of het litteken willen repareren. Genezen betekent dat je de wond moet verzorgen.’
Over God zegt ze: ‘Ik heb het nooit moeilijk
gevonden om te zien dat het niet God is die
ons in de gaskamers, in de greppels, op de rand
van een klif, op de honderdzesentachtig traptreden doodt. God heeft niet de leiding over de
concentratiekampen. Dat hebben de mensen.
Maar daar zijn de gruwelijkheden weer en ik wil
me daar niet in verliezen. Ik stel me God voor
als een dansend kind. Levenslustig, onschuldig
en nieuwsgierig. Dat moet ik ook zijn als ik nu
dicht bij God wil zijn. Ik wil dat deel in mij dat
verwondering voelt, dat zich verwondert, tot
het einde in leven houden.’
Het zich verbinden met de onschuld van haar
kinderjaren is voor haar essentieel: ‘Het probleem - en de basis van ons aanhoudende
lijden - is de overtuiging dat pijn, fouten en
teleurstellingen iets zeggen over wat we waard
zijn. De overtuiging dat we de onprettige
dingen in ons leven verdienen.’
En dat is volgens Psalm 34: 19 niet het
geval, want zelfs de rechtvaardige blijft niets
bespaard.
Signalen van vertwijfeling,
de zachtste kreet van pijn,
Hij vangt ze op en geeft bevrijding.
Totaal gebroken mensen,
God is heel dichtbij.
uit: Psalmen van nu
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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
Financiële administratie
Dieneke Cornelissen,
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-45 28 04,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl
Beheerder ’t Koppelhuis
Wima Kleinhesselinkvan Rootseler,
Pater Jan de Vriesstr. 64,
7126 BM Bredevoort,
tel. 06-255 70 229,
tel. ’t Koppelhuis:
0543-45 15 03
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl
Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-47 11 54

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

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

Wij feliciteren
Dhr. F. Jentink, Bolwerkweg 8; mevr. J.B.H. GeerdesReesink, Ambthuiswal 1-02 en mevr. H.J. Kuenente Selle, Ambthuiswal 1-05 vieren in de komende
weken hun verjaardag.
Dhr. Jentink wordt op 17 oktober 80 jaar; mevr.
Geerdes hoopt op 22 oktober de leeftijd van
94 jaar te bereiken en mevr. Kuenen viert op 24
oktober haar 86e verjaardag.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen die u lief zijn.

Overlijden
Op 23 september 2019 is meneer Johan Hendrik
(Henk) Prins overleden in de leeftijd van 85 jaar.
Wij wensen zijn partner Annie Essink-Zetstra en
zijn zoons Henk, Hans en Gerrit en hun partners
Anja, Theresia en Nancy, de kleinkinderen en
verdere familie veel sterkte toe bij het verlies. Het
afscheid heeft zaterdagochtend 28 september in
Berkenhove plaatsgevonden. Het ‘in memoriam’
zal in het volgende kerkvenster komen te staan.

Collectes en giften
Collectes
De opbrengst van de collectes voor de diaconie
was in augustus € 300,48; tijdens de kerkdienst
van 28 juli was de opbrengst € 79,69. De collecte
tijdens de dienst van 21 september in het Ambthuis bracht € 19,00 op. Dit bedrag is bestemd
voor de kerk.

Giften
Ontvangen via Ada € 50,00.

Zieken
Mevr. Hoefman (Misterstraat) is met succes aan
haar knie geopereerd. Ze is weer thuis en werkt
daar aan haar revalidatie. We zijn met haar erg
dankbaar dat het voorspoedig is gegaan en we
wensen haar verder herstel toe.
Zij die in het vorige KerkVenster genoemd werd
i.v.m. bestralingen en een operatie, is thuis. Het
zal nog wat tijd kosten totdat zij is bijgekomen
van alle behandelingen. We wensen haar beterschap toe.
Kim Jansen-Oberink heeft een operatie ondergaan, nadat bij haar het voorstadium van borstkanker was geconstateerd. Het heeft veel van
haar gevergd. We wensen haar spoedig herstel
toe!
Alies Kamink is nog intensief bezig met revali
datie. Bezoek kost teveel energie, maar een
kaartje is altijd welkom. Wij wensen haar veel
uithoudingsvermogen, rust en beterschap toe.
Het adres is: Roessingh, centrum voor revalidatie,
Roessinghsbleekweg 33, 7522 AH Enschede.
We wensen veel sterkte en geduld voor alle
mensen die ziek zijn, een gezondheid hebben
die te wensen over laat of herstellende zijn.
De mensen die met hen meeleven en ook hun
familie
leden en mantelzorgers wensen we veel
geestkracht toe!

Sint Jorisconcert op 13 oktober: Duo Bilitis
Een nieuw seizoen, een nieuwe concertserie in de
Bredevoortse Sint Joriskerk. Op 13 oktober opent
het Duo Bilitis. Twee harpen en een mezzosopraan. Twee musici, drie instrumenten.
Humor, lyriek en volksmuziek elementen verbinden
de tijdgenoten Benjamin Britten en Sergei Prokofiev. Een programma vol sprookjesachtige vertellingen, stoere melodieën en vrolijke dansante
thema’s over de universele kracht van de liefde:
de liefde van Romeo en Juliette, liefde ongrijpbaar als een zwaluw, liefde pril als een vroege
midzomerochtend en natuurlijk de liefde van Eva

en Ekaterina voor deze muziek die zij met alle
liefde naar u toe brengen.
Het concert vindt plaats op 13 oktober in de
Sint Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Het begint
om 15.00 uur en de kerk is open vanaf 14.30 uur.
De duur van het concert is een uur. Na afloop van
het concert is er gelegenheid om na te praten
met de musici en een glas wijn of jus te drinken.
Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een
richtbedrag van € 12,00 worden gevraagd om
het mogelijk te maken deze concerten te blijven
organiseren.

Meer informatie vindt u
op de volgende websites:
- sintjorisconcerten.nl
- duobilitis.com
-S
 tichting Sint Joris Concerten Bredevoort
Secr. H. Kuiper, tel. 0543-474520
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Vanuit de kerkenraad Bredevoort
Geregeld zullen we u onder deze noemer op de
hoogte brengen van zaken die in de kerkenraad
aan de orde zijn geweest.

Vergadering gehouden op 24-09-2019
Verzoek om consideratie
Vanuit de landelijke kerk ontving de kerkenraad
een verzoek om consideratie over wijzigingen in
de kerkorde aangaande tijdelijke aanstelling en
detachering van predikanten. De voorgestelde
wijziging behelst het volgende: de termijn die
een predikant gedetacheerd mag zijn, verkorten
van vier jaar naar twee jaar. Na twee jaar zou
de predikant beroepen moeten worden door de
gemeente waar hij/zij gedetacheerd is. De kerkenraad vindt het bezwaarlijk dat het wijzigingsvoorstel kerkelijke gemeentes beperkt in hun mogelijkheid om hun financiële of personeelssituatie naar
behoefte in te richten of te wijzigen. Ook wordt
het hierdoor voor (buur)gemeenten moeilijker om

elkaar hierin aan te vullen of te helpen. Verder
vraagt de kerkenraad zich af hoe dit wijzigingsvoorstel zich verhoudt tot de nieuwe wet ‘Arbeidsmarkt in Balans’ die op 1 januari 2020 van kracht
wordt. (NB: deze wet maakt het weer mogelijk om
mensen een langere periode op een tijdelijk contract te laten werken.)
Er zal een consideratie opgesteld worden waarin
deze punten aan de orde komen.

Voorbedenbrievenbusje
Een gemeentelid kwam met het idee om in
het Stiltecentrum een ‘brievenbusje’ neer te
zetten waar mensen verzoeken voor voorbeden
in kunnen doen. Op deze manier is het voor
iedereen mogelijk om op een discrete manier een
dergelijk verzoek te doen. De kerkenraad besluit
dat er een busje geplaatst zal worden en dat
gemeenteleden in KerkVenster hierover geïnformeerd zullen worden (uiteraard kunnen ook nietgemeenteleden van het busje gebruikmaken).

Minitheater in de St. Joriskerk

Voor aanvang van de zondagse viering zal het
busje geleegd worden.

App van Scipio
De PG Bredevoort heeft een eigen app, waarop
direct berichtjes, informatie en bijvoorbeeld foto’s
gedeeld kunnen worden. In de zomervakantie zijn
er al verschillende gemeenteleden lid geworden
van deze app, maar dit kunnen er nog veel meer
worden. Momenteel zijn er al aardig wat foto’s
van afgelopen vieringen te bekijken. Binnenkort
zal Ada wekelijks een korte gedachte of spreuk
delen en ook kunnen er bijvoorbeeld foto’s uit het
archief op getoond worden.
Gemeenteleden of geïnteresseerden die zich
willen aanmelden, kunnen een mailtje sturen
naar bas.brezet@hetnet.nl met de mededeling
dat ze graag lid willen worden. Ze ontvangen dan
een e-mail met een simpele aanmeldinstructie.
Maaike Prange, scriba

Tekst en foto’s: Joke Meynen
Buiten was het herfstachtig en het regende
gestaag, maar in de St Joriskerk waren er drie
hartverwarmende voorstellingen te zien, georganiseerd door de Anders Dan Anders-groep.
In de voorstelling maken we kennis met Geert,
een timmerman die een beetje van het padje af is
en wel een herder zou kunnen gebruiken. Daarna
horen en zien we Bas die denkt dat hij weet waar
het heen moet maar aan het twijfelen wordt
gebracht door Anne. En daarna maken we kennis
met een Bas die allesbehalve zichzelf is en door
Anne wordt aangespoord een andere richting te
gaan. Niels versterkt met piano
spel de diverse
interacties tussen de spelers.
Met drie voorstellingen hebben de acteurs van de
Anders Dan Anders-groep een aanzienlijk aantal
mensen aan het denken gezet.
En dankzij de achtergrondmedewerkers Sietske,
Henk, Jolanda en koster Henk werd het een mooi
en sfeervol geheel.

Op zondagavond 29 september
hebben we mogen genieten van het
minitheater ‘Gezocht: Herder m/v ’
tijdens Bredevoort Schittert.
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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
Ineke Kraaijenbrink
tel 0543-476967
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
Collectemunten
06-290 011 10
Elke eerste vrijdag van
e-mail: elim@kerkvenster.nl de maand van 17.00 tot
18.30 uur in zaal 2 van de
Protestantse
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
Bezoek Dienst
te Aalten (hoofdingang).
Bank:
NL72.RABO.0300.2165.72 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 batterij weer opgeladen
Verslag van de kleine kerkenraadsvergadering van 17-09-2019
Gerard Helmink opent de vergadering van 17 september 2019 met de overdenking ‘De zegen komt
uit zijn hand’ en gaat voor in gebed
De scholen zijn begonnen en de vakantie zit voor
de meesten erop. Het nieuwe kerkelijk jaar gaat
van start en we kijken uit naar de startzondag.
Afgelopen maanden is er geprobeerd zoveel
mogelijk vragen te beantwoorden rond de Oude
Helenakerk. We hebben veel reacties mogen ontvangen met vragen, suggesties, opmerkingen of
een kritische noot. We zijn dankbaar voor deze
betrokkenheid en de kans om zaken te verduidelijken. U zult begrijpen dat wij niet op alle vragen
een antwoord hebben, maar daar waar mogelijk
hebben we geprobeerd duidelijkheid te geven.
Heeft u nog vragen of wilt u met een van ons van
gedachten wisselen? Schroom niet contact met
ons op te nemen.
Zowel ds. Riemer Faber als ook ds. Wim Everts
gaan in 2020 met emeritaat, Riemer begin
en Wim eind volgend jaar. Na een gesprek
met beiden is besloten nu al te starten met de
beroepingsprocedure.
Voor het invullen van beide functies zal een commissie worden benoemd om tot een juiste samenstelling voor het invullen van de vacante plaatsen

en een goede profielschets te komen. Het pasto-

rale werk heeft een hoge prioriteit, dit kan zowel
bredevoort
door een predikant als ook door kerkelijk, c.q.

Heidi Ebbers bevestigd
als jongerenwerker
Zie Andersumme

pastoraal werkers. Zoals het er nu naar uitziet,
zal de commissie in oktober-november een voorstel doen aan de kleine kerkenraad waarna er een
beroepingscommissie kan worden gevormd.
Riemer zal vanaf 1 oktober het werk weer voor
90% oppakken. Ds. Wytze Andela en ds. Marieke
Andela zullen beiden per 1 oktober aanstaande
stoppen met hun ondersteuning volgens afspraak.
Wij zijn hen dankbaar voor alle hulp, aandacht en
inzet.
Namens alle leden van de kerkenraad willen
wij jullie heel erg bedanken voor alles wat jullie
in de afgelopen tijd voor de gemeente hebben
betekend.
Vanaf 1 februari vervalt de invulling van het
pastorale werk in de wijk IJzerlo door het emeritaat van Riemer. Er wordt naar een oplossing
gezocht, zodra hierover meer bekend is zullen we
u informeren.
Reinier sluit de vergadering met het gedicht
‘Toekomst’.
Gerard Helmink

Giften PBD
Ontvangen via Els Overbeek € 10,00;
Hermien Driessen twee keer € 10,00 en via
Ria ter Haar € 10,00 voor het bloemencomité.

Overzicht collectes
September
01-09 P
 KN Missionair Werk
Kerk
08-09 P
 KN JOP (Landelijk Jeugdwerk)
Kerk
15-09 K
 IA Zending
Kerk
22-09 P
 KN Vredeswerk
Kerk
29-09 K
 IA Werelddiaconaat
Kerk

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

627,87
491,47
559,17
455,95
668,22
538,24
551,26
423,69
744,52
482,63
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Diaconaal project Malawi
Nyumba ya Tsogolo is een dagopvang

vrouw: Tulay.

Begin dit jaar heb ik een week meegekeken op
dit project. De diaconie heeft al eenmalig een
bedrag gegeven.
Daar hebben ze o.a. voetbalshirts van gekocht,
zodat de straatkinderen mee konden doen met
het voetbaltoernooi. Daarnaast hebben ze het
geld gebruikt voor de huur. Veel donateurs,
waarvan ik er een ben, vinden dat geen leuke uitgaven, omdat het dan weg is en je niks opbouwt.
Helaas hebben ze geen keuze, want de hoge huur
moeten ze wel opbrengen elke maand.
Toen ik terug was, heeft Willard mij een financieel plan gestuurd voor de bouw van een nieuw
gebouw. In overleg met de diaconie hebben we
besloten om dit project te helpen aan een eigen

Voor dit project wordt een huis in Liwonde
gehuurd waar ze kinderen opvangen. Dit gebied is
erg duur om te wonen, omdat het aan het water
ligt en omdat er werkgelegenheid is door het toerisme. Elke gemeente heeft zijn eigen projecten
en dit wordt ook goed bijgehouden, zodat er geen
dingen dubbel gebeuren. Nyumba Ya Tsogolo is
het enige project in dit gebied dat omziet naar
de straatkinderen. Straatkinderen zijn een erg
kwetsbare en moeilijke doelgroep. De kinderen
leven normaal gesproken van diefstal of van verdiensten op straat. Thuis was door armoede geen
plek meer voor hen, omdat ze vaak uit grote en
arme gezinnen komen. Het is moeilijk om als project zelf inkomsten te genereren, omdat je met
kinderen van 5 tot 13 jaar te maken hebt.

gebouw, zodat ze volgende donaties direct aan
de kinderen kunnen besteden en niet aan de
kosten van een gebouw. Helaas door een miscommunicatie is de helft van het gebouw af. Elektriciteit is aangelegd en de waterleiding ligt naar
het gebouw, maar het dak zit er nog niet op. Wat
blijkt? Zij bouwen van onderen naar boven, terwijl
in het plan stond eerst de ruwbouw te bouwen.
Als dit was gedaan, hadden ze nu in ieder geval
kunnen verhuizen en waren ze van de hoge huur
af.
Nu was er dus geldtekort en konden ze nog niet
verhuizen. In goed overleg met de diaconie is
besloten om dit project een lening te geven die
ze in twee jaar kunnen afbetalen. We kunnen het
geld naar Tulav overmaken, zodat we geen last

voor straatkinderen in Malawi in de
omgeving van Liwonde. Wanneer
de kinderen deel uitmaken van het
project, krijgen ze twee keer per
dag te eten, een keer per dag een
douche en kunnen ze naar school.
Het project wordt gerund door
Willard van Ahmaduhz uit Malawi
met ondersteuning van een Belgische

Tekst en foto’s: Nadine Bongen

hebben van de koers. Nu kan het gebouw worden
afgebouwd en kunnen ze het in termijnen terugbetalen. De diaconie kan daarna dit geld opnieuw
gebruiken om andere projecten te helpen.

De diaconie gelooft dat het goed is om projecten
niet afhankelijk te maken en als er dingen misgaan, je dit samen moet oplossen. Dit is dan ook
de reden dat we kiezen voor een lening en niet
voor een donatie. Door het directe en open contact is dit systeem mogelijk.
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Vervolgstappen naar de toekomst
Tekst: Gerard Helmink, voorzitter PG Aalten
Foto’s van de dienst op zondag 29 september: Jan Oberink

Tijdens deze vergadering kwamen wij wel tot de
conclusie dat de rustpauze die wij hadden ingelast goed is geweest. U als gemeentelid heeft alle
tijd en ruimte gehad om uw vragen, opmerkingen
en ideeën aan ons te stellen en voor te leggen.
In totaal hebben wij 36 brieven ontvangen
waarvan er 8 positief waren, 11 neutraal, en
17 het niet eens waren met ons voorgenomen
besluit.
Er werden in veel brieven ook veel inhoudelijke
vragen gesteld over de financiële en praktische
gevolgen als wij zouden overgaan tot de overdracht van de Oude Helenakerk aan het SOGK.
Vragen die wij op dit moment nog niet kunnen
beantwoorden. Hiervoor zullen wij verder in
gesprek moeten gaan met het SOGK.
Ook kwamen een aantal gemeenteleden met de
vraag hoe het nu stond met betrekking tot de
samenwerking met de OHK-groep en of wij nog in
gesprek waren met elkaar. Verschillende mensen
kwamen ook met het idee om een mediator in te
schakelen voor dit proces.
Na een lange vergadering is de kleine kerkenraad
unaniem tot het volgende voorgenomen besluit
gekomen.

Afscheid van de huidige ambtsdragers.

Beste gemeenteleden,
De avonden worden weer langer, de bladeren
beginnen alweer te kleuren, en op het moment
van schrijven klettert een striemende regen tegen
ons keukenraam.
De herfst doet langzaam van zich spreken en
iedereen heeft na een prachtige zomer de dagelijkse gang van zaken weer opgepakt.
Ook het kerkelijk werk draait alweer op volle
toeren. Velen van u zijn weer druk bezig met
allerlei activiteiten voor het komende seizoen.
We kunnen met z’n allen terugkijken op een
prachtige startzondag, het weer werkte uitstekend mee en het was een gezellige drukte rond de
Oude Helenakerk.
Het kopje koffie smaakt dan toch extra lekker, als
je dat samen met geloofsgenoten kunt drinken,
in heerlijk warme zonnestralen. Er waren allerlei
leuke activiteiten geregeld voor elke leeftijdsgroep, maar natuurlijk was er ook alle ruimte voor
ontmoeting, even bijkletsen en gezelligheid.
Vanaf deze kant wil ik iedereen die aan deze ochtend heeft meegewerkt hartelijk danken voor hun
inzet. Het was weer fantastisch geregeld. Dank
jullie wel!

Afscheid van huidige ambtsdragers en
bevestiging van nieuwe ambtsdragers
Op zondag 29 september jl. hebben wij afscheid
genomen van een aantal ambtsdragers.
Aangezien ikzelf aanwezig was bij de bevestigingsdienst van Heidi Ebbers, heb ik jullie niet
persoonlijk de hand kunnen drukken om jullie te
bedanken voor het vele werk wat jullie voor onze
gemeente hebben verricht in de afgelopen jaren.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!
Het is natuurlijk ook ontzettend fijn dat wij op
dezelfde dag weer een aantal nieuwe ambtsdragers mochten verwelkomen en bevestigen. Ik wil
jullie van harte welkom heten en jullie heel veel
plezier en succes toewensen met de taken die
jullie worden toevertrouwd.

Voorgenomen besluit Oude Helenakerk
Ook de kleine kerkenraad heeft de eerste vergadering van dit seizoen alweer achter de rug, een
kort verslag hiervan vindt u elders in dit blad.
Tijdens deze vergadering hebben wij ook uitgebreid gesproken over de vervolgstappen met
betrekking tot het proces voor de Oude Helenakerk.
Van tevoren hadden alle leden van de kleine
kerkenraad alle ingezonden brieven ontvangen
tijdens deze vergadering is het hele proces nogmaals besproken.
Uw meningen en ideeën zijn ook terdege
besproken en meegenomen in het proces, om uiteindelijk te komen tot een voorgenomen besluit
wat ter stemming zou worden gebracht in de
grote kerkenraadsvergadering van 24 september jl.

De kleine kerkenraad stelt voor, in aansluiting op eerdere besluiten, in principe
over te gaan tot eigendomsoverdracht van
de Oude Helenakerk aan Stichting Oude
Gelderse Kerken (SOGK).
Daartoe worden het college van kerkrentmeesters
en de kleine kerkenraad belast om met de
Stichting Oude Gelderse Kerken in gesprek te
gaan en een conceptovereenkomst op te stellen
waarin op bevredigende wijze de belangen van de
Protestantse Gemeente Aalten worden geregeld.
Deze conceptovereenkomst zal te zijner tijd
worden voorgelegd aan de grote kerkenraad.

Een afvaardiging van de kleine kerkenraad
zal wederom in gesprek gaan met de leden
van de OHK-groep om de verdere vervolgstappen te bespreken.
Als men hier behoefte aan zou hebben, zullen we
een mediator van de PKN aanstellen om beide
partijen te helpen in het vervolgproces.
Ons idee zou zijn om ook twee kerkrentmeesters
te vragen, om samen te werken met de OHKgroep en daarmee gezamenlijk hun plannen en
ideeën verder uit te werken.
Op de grote kerkenraadsvergadering van 24 september jl. is dit voorgenomen besluit aan de aanwezige ambtsdragers voorgelegd en besproken.
Vanzelfsprekend hebben ook alle leden van de
grote kerkenraad al uw brieven ontvangen en
kunnen inzien. Nadat men alle tijd en ruimte
had gekregen om de vragen te stellen, is er een
stemming gehouden over dit voorstel. Het voor
genomen besluit is met een zeer ruime meerderheid aangenomen (> 90 %).
Uit de brieven, en de gesprekken met gemeenteleden, bleek ook dat er nog veel onduidelijkheden
waren. Het bleek ook dat men de informatie die
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Bevestiging van de
nieuwe ambtsdragers.
Twee nieuwe
ambtsdragers worden
nog bevestigd op
zondag 13 oktober a.s.

men had gelezen of gehoord vaak verkeerd had
begrepen of dat men de verkeerde conclusie trok.
Daarom willen u nogmaals duidelijk informeren
wat er op dit moment speelt en wat dit besluit nu
werkelijk inhoudt.

Inhoud van het besluit
Een afvaardiging van kerkrentmeesters en kleine
kerkenraad, zal met een aantal leden van de
Stichting Oude Gelderse Kerken een werkgroep
gaan vormen, waarin alles zal worden besproken
en vastgelegd wat er bijvoorbeeld zou moeten
gebeuren aan het kerkgebouw, wat de financiële
gevolgen zouden zijn, nu en in de toekomst, als
wij overgaan tot overdracht van de Oude Helena
kerk aan het SOGK. Hoe zetten we een plaatselijke stichting op, wie neemt hier zitting in, wat
is de rol van de Protestantse Gemeente Aalten
hierin, kunnen we samenwerken met de andere
Aaltense stichtingen, enz.
Alles komt hierbij aan bod. Zo zullen zij bijvoorbeeld ook met de huidige gebruikers van de kerk
om tafel gaan om te horen naar hun wensen en
hoe ze de kerk op dit moment gebruiken.
Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden

die de kerk nu al biedt en welke aanpassingen
er nodig zijn om de kerk multifunctioneler in te
zetten.
Alles zal worden besproken en vastgelegd, zodat
er uiteindelijk een compleet rapport en overeenkomst op tafel komt te liggen.
Deze conceptovereenkomst zal dan opnieuw
worden besproken op de kleine en grote kerkenraad, en ook u als gemeentelid zal hiervan op de
hoogte worden gesteld en gehoord, tijdens één of
meerdere gemeenteavonden.
Pas daarna neemt de grote kerkenraad uiteindelijk het besluit of wij wel of niet tot overdracht
over gaan.

Uitdrukkelijk willen wij hierbij vermelden dat
wij nu nog geen besluit tot overdracht aan
het SOGK hebben genomen.
Samenwerking met de groep OHK
Op sommige momenten verliep deze samenwerking wellicht wat stroef, we zijn nu eenmaal
allemaal mensen met eigen inzichten, ideeën en
emoties. Toch zijn wij van mening dat we elkaar

nog steeds recht in de ogen kunnen kijken en
hebben wij als kerkenraad ook besloten dat wij
opnieuw met elkaar het gesprek aangaan.
Het doet ons deugd dat ook de OHK-groep
dezelfde mening heeft en binnenkort zullen de
eerste gesprekken weer gaan plaatsvinden. Laten
we vooral als uitgangspunt nemen dat er heel
veel dingen zijn die ons binden, en laten we ons
daarop richten. Het voorstel van de kerkenraad is
daarom ook dat er twee kerkrentmeesters aansluiten bij de groep.
Daarmee hopen we gezamenlijk verder te kunnen
werken aan het uitwerken van alle ideeën die de
groep OHK al heeft ontwikkeld.
Mocht het noodzakelijk of wenselijk zijn, dan
zullen wij ook een mediator van de PKN vragen
om aan te sluiten in het proces.
Het spreekt voor zich dat wij u via KerkVenster op
de hoogte zullen houden van alle ontwikkelingen
rondom al onze kerkgebouwen in de komende
tijd.
Ik spreek de wens naar u allen uit, dat wij als kerkenraad met dit besluit en uitleg, een groot deel
van uw vragen hebben beantwoord en ook de
zorg over de toekomst hebben weggenomen.
Tevens hopen wij van ganser harte dat ook
de onrust die er is ontstaan, nu kan worden
omgezet in vertrouwen en omzien naar elkaar.
We hebben alle begrip voor vragen, opmerkingen,
meningen en emoties, maar laten we elkaar
vooral sterken in hetgeen wat ons bindt en laten
we elkaars verschillen accepteren en respecteren,
Dat is de basis van een krachtige en prachtige
geloofsgemeenschap.

Ambtsdragers die afscheid nemen worden
bedankt en nieuwe welkom geheten.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Oktober 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11
12
13

1 Samuel 27: 1- 28: 2
1 Samuel 28:3-14
1 Samuel 28:15-25

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

14
15
16
17

1 Samuel 29:1-11
1 Samuel 30:1-15
1 Samuel 30:16-31
1 Samuel 31:1-13

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

18
19
20

Lucas 17:11-19
Lucas 17:20-37
Lucas 18:1-8

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

21
22
23
24
25

2 Samuel 1:1-16
2 Samuel 1:17-27
2 Samuel 2:1-11
2 Samuel 2:12-32
2 Samuel 3:1-16

Beth San, Aalten

Beth San
Zaterdag 12 oktober 2019
19.00 uur: eigen dienst
Zaterdag 19 oktober 2019
19.30 uur: d
 s. A.J. Rotte (in het restaurant)
m.m.v. Sursum Corda uit Lintelo

Zaterdag 19 oktober 2019
19.00 uur: dhr. Brethouwer

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.
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.

09.30 uur:
mevr. G. Hallerdijk, Bredevoort
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
		Annet Ligterink

Zondag 20 oktober 2019

09.30 uur:
ds. H.J. Lieftink-Buijs, Neede
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/kindernevendienst:
		
Niels ter Haar

Bij de diensten Aalten

Gospel- en bevestigingsdienst
in de Oude Helenakerk

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

Zondag 13 oktober 2019

Stegemanhof
Zaterdag 12 oktober 2019
19.00 uur: ds. A.J. Yntema

Doopdiensten

St. Joriskerk op de Markt

- fam. Nijman, Servatiusstraat 26
- kleinschalig wonen Hoge Veld,
Frankenstraat 85 en 91
- fam. Bussink, Dinxperlosestraatweg 70 b
- fam. Reinders, Stationsstraat 21
- mevr. te Linde-ter Horst, Damstraat 31
- fam. Deunk, Vredenshof, Winterswijk
- dhr. Coenradi, Sniedersweide 2

Zondag 13 oktober worden er nog twee ambtsdragers bevestigd in de morgendienst van de
Oude Helenakerk. Tijdens deze dienst zingt ook de
cantorij mee, dit keer samen met Sandra Vanreys.
Het repertoire is wat anders dan u van de cantorij
gewend bent. Sandra en de cantorij zingen Afrikaanse/Amerikaanse gospelmuziek. Liederen over
het bidden en over het vertrouwen op Jezus.
Het idee om met Sandra samen te werken ontstond bij de kerkdienst op 5 mei, vorig jaar. Daar
zong zij al mee in de oecumenische dienst. Ik
speelde toen orgel en we hebben samen het
‘Amazing Grace’ uitgevoerd. Dit keer heeft zij een
(bescheiden) solo-rol bij twee gospels die de cantorij zingt. Ook zal zij een kort sololied zingen.
Harry van Wijk
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 13 oktober 2019

Zondag 13 oktober 2019

Zondag 13 oktober 2019

09.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk
m.m.v. cantorij Aalten
en Sandra Vanreys
Bevestiging ambtsdragers
collecte: 		
KiA Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 20 oktober 2019

Dienst in de andere twee kerken

Zondag 20 oktober 2019

Dienst in de andere twee kerken
19.00 uur: 	dhr. Hans de Graaf en
mevr. Netty Hengeveld
Oecumenische dialectdienst
collecte: 		Upendo Children’s Centre –
Kenia
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:
ds. P. Bochanen, Dinxperlo
collecte: 		Upendo Children’s Centre –
Kenia
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	ds. F. de Jong
LeF-dienst, doopdienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
KiA Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Kerk
19.00 uur: 	ds. A.J. Yntema – aangepaste
dienst m.m.v. A-Company
collecte: 		
KiA werelddiacontaat
uitgangscollecte: kerk

Zondag 20 oktober 2019

10.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk
Hulp Ver Weg Dichterbij-dienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		Upendo Children’s Centre –
Kenia
uitgangscollecte: Kerk

OECUMENISCHE
DIALECTDIENST

ZONDAG
13Doopdienst
OKTOBER
Kinder-/
7 oktober om 10.00 uur
in het Kulturhus
in Lintelo

Thema: Water,
daar zit leven in

dat we in een kerk zitten. Helemaal wanneer er
kinderen gedoopt worden. Omdat deze LeF-dienst
ook een doopdienst is, staan we stil bij wat dat
dan precies is: ‘het God-is-hier-moment’. Waarom
voelen we juist de aanwezigheid van God als er
gedoopt wordt? En waarom liet ook Jezus zich
dopen?

kinderen van de Klimop

AANVANG
10.00
Muzikale begeleiding
vanUUR
Tijdens de dienst is er
ZUIDERKERK
AALTEN
Fanfareorkest Advendo
VOORAF KOFFIEDRINKEN
DOOPDIENST

Lintelo

oppasdienst aanwezig

DS. FOLKERT DE JONG

M.M.V.
MUZIKALE MEDEWERKING WORDT VERLEEND DOOR

Levendig en Flexibel

Regenboogdiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE AALTEN

n
Iedereeom!
lk
e
is w

VEURGANGERS:
Hans de Graaf en
THEMA:
He-j ok wel es onder ow

Oecumenische dialectdienst,
Oude Helenakerk, 20 oktober

Na afloop is er koffie / thee / ranja
TESTIFY

‘God-is-hier-momentje’, dat is het thema van
deze dienst. Voor sommigen van jullie zal God
iedere dag als aanwezig voelen; je staat heel
bewust stil bij God in een gebed of lied. Of je
voelt zijn kracht om dingen te ondernemen en
woorden te zeggen. Voor anderen is het gevoel
dat God nabij is veel lastiger te bepalen. Maar
voor velen zal God dichtbij zijn op het moment

Anvang 19.00 uur

eigen doeven eschotten?

We volgen ons hart.
We hebben het lef om anders
te zijn, stappen te durven
zetten om op een creatieve en
levendige manier een dienst te
houden. Voor jong en oud!

Doopdienst en LeF-dienst,
Zuiderkerk, 13 oktober

Olde Helenakerke

Netty Hengeveld

THEMA

M.m.v. Ds. Zeldenrijk en de
#GOD-IS-HIER-MOMENTJE

ZONDAG 20 OKTOBER

ZONDAG
13 OKTOBER

Jona

AANVANG 19.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN

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

He-j ok wel es onder ow
eigen doeven eschotten?
Wi’j wilt en mot zovölle en ons is eleerd um altied
moor weer ons uuterste beste te doen. Moor ‘t
kan best waen da’w met al ons geäöste onder
onze eigen doeven scheet.
Dooraover meer in de oecumenische dialectviering op zondag 20 oktober 2019 om 19.00 uur in
de Olde Helenakerke in Aalten. Hans de Graaf en
Netty Hengeveld gaot der in veur.
warkgroep dialectvieringen
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Verjaardagen
Verjaardagen

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

In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder
hun verjaardag te vieren:
12 okt	mevr. G.E. ter Haar-Eppink
Dalweg 15, 7122 BA
12 okt	dhr. J.W. Bussink
Schooldijk 27, 7122 LX
13 okt	dhr. G. Roos
Berkenhovestraat 32, 7122 ZZ
13 okt	mevr. G.S. Eppink-Winkelhorst
De Hoven 11, 7122 BJ
14 okt	mevr. J.G. Rozema-Speelberg
Hogestraat 6, 7122 BV
15 okt	dhr. W.J. de Zoeten
De Pas 10, 7123 AE
15 okt	mevr. J.C. Bolks-van der Hoek
Breukelaarplein 24, 7122 VV
16 okt	dhr. J.W. Koskamp
Dinxperlosestraatweg 157, 7122 JP
18 okt	mevr. I.J. Eleveld-Mast
Zuiderkruis 22, 7122 WZ
19 okt	mevr. J. Stronks-van der Wal
Geurdenstraat 81, 7122 CG
19 okt	mevr. G.J. Colenbrander- Eenink
Möllenes 15, 7122 KK
19 okt	mevr. B.H. Demkes-te Winkel
Berkenhovestraat 29, 7122 ZX
20 okt	mevr. H.G. te Lindert-Schutte
Geurdenstraat 33, 7122 CG
20 okt	dhr. B.J. Jansen
Lichtenvoordsestraatweg 52/A, 7121 RA
22 okt	mevr. D.H. Lubbers-Wisselink
Ludgerstraat 12/A, 7121 EM
23 okt	dhr. G.W. Westerveld
Ludgerstraat 19/04, 7121 EG
24 okt	mevr. Th.W. Wentink-Stronks
Steile Dalweg 7, 7122 BD
25 okt	dhr. E. Veerbeek
‘t Villeken 7, 7122 PK
25 okt	mevr. J.C. Veerbeek- Winkelhorst
Geurdenstraat 20, 7122 CG
25 okt	mevr. G.H. Kremer-Meinen
Brakenweg 6, 7122 LN

bredevoort

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

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

Zieken
Dhr. Tolkamp, Beth San, is thuisgekomen uit het
ziekenhuis en ook mevr. Lensink-Hoftijzer, Boomkampstraat, is weer thuis na een verblijf in St.
Antonia in Terborg.
We wensen u en alle zieken uit onze wijk sterkte
en Gods nabijheid toe.

Herfstvakantie
Van zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober
heb ik herfstvakantie. In dringende situaties kunt
u contact opnemen met mevr. Netty Hengeveld.
Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

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

Verhuisd
Dhr. en mevr. Schokkin die in het Ambtshuis in
Bredevoort woonden, zijn verhuisd naar Beth San,
Ludgerstraat 25-1. We wensen u daar een goede
tijd toe samen!

Herfst
De een houdt ervan: de zachte, warme kleuren
van het loof dat zich langzaam losmaakt van
de takken, de zachte zonnestralen, de regen die
klettert op de ruiten, de wind die blaast in ons
gezicht, de dagen die korter worden en de kachel
die brandt. Voor de ander is de herfst een sombere tijd die de winter aankondigt en de kou, de
lange (mogelijk eenzame) avonden.
De herfst doet iets met je.
Volgens Marleen Weusten doet de herfst een
appèl op je om de beweging van de natuur te
volgen in de richting van overgave en vertrouwen:

Verstilling
Herfst.
Tijd van overgang.
Tijd van overgave.
De levenskracht keert naar binnen,
maakt zich los van de vorm
en wordt onzichtbaar ...
Verstilling

.
De natuur geeft zich over
aan het onzichtbare
en vertrouwt.
Marleen Weusten
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

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

Overleden
Op 28 september is overleden Jannie van den
Berg-Heinen, de Berkhof in Winterswijk, Gradus
Kobusstraat 20, in de leeftijd van 83 jaar. Wij
wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods
nabijheid toe in hun verdriet en gemis.

Zieken
In De Molenberg in Groenlo verblijft nog altijd
Willemien Luiten, Halteweg 23.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Weer thuis
Fijn is het te mogen melden dat Willem Stoelhorst, Hogestraat 89, na een lange periode van
operaties en revalidatie weer thuis is gekomen.
Willem, we wensen je een voorspoedig herstel toe
in je eigen omgeving.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld
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Wijk IJzerlo

Jongerenpredikant

Wijk Haart-Heurne

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

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

ds. Riemer Faber

ds. Wim Everts

Molenstraat 9
tel. 0543-473676
faber@kerkvenster.nl

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

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

Biertje met de dominee

Overleden

Voorlopig wat afstand nemen

Op 30 september is overleden Henk Jansen, Huisstededijk 7B. Hij werd 76 jaar en laat vrouw, zoon,
schoondochter en kleinkinderen na. We wensen
hen Gods nabijheid toe in het verdriet en gemis.

Zoals u weet is er een moeizaam werkbare
situa
tie ontstaan tussen de kleine kerkenraad
en mij. U begrijpt misschien wel dat dit mij erg
heeft aangegrepen en dat ik niet op een normale
wijze mijn werk in de gemeente kan doen. Als ik
ertoe in staat ben, dan zal ik wel proberen om een
aantal dingen op te pakken. Van 12 tot en met
16 oktober zijn we een paar dagen met vakantie.
U kunt altijd met mij contact opnemen, maar als
het nodig is mag u ook een van mijn collega’s
benaderen.

Zieken
Mevr. Aalbers-Bouwmeester, Ludgerstraat 8A,
mocht uit Pronsweide weer naar huis terugkeren.
Haar gezondheid neemt echter steeds verder
af. Dhr. Jan Vrieze, Dinxperlosestraatweg 89, is
vanuit het streekziekenhuis in Winterswijk voor
revalidatie opgenomen in Pronsweide. We wensen
hen beiden en de andere zieken in onze wijk
sterkte en Gods nabijheid toe.

ds. Folkert de Jong

Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Woensdag 16 oktober om 20.00 uur is de maandelijkse gelegenheid om een biertje met de
dominee te drinken. Deze avonden zijn altijd een
combinatie van gezelligheid en diepgang. Ieder
kan aanschuiven en zijn/haar verhaal doen. En
mooie verhalen horen we iedere keer.
Om ook wat georganiseerde gespreksstof te
hebben, hebben we het deze keer over ‘jezelf
redden’. Dingen zélf doen. We willen graag alles
zelf regelen, zelf organiseren. Dat is natuurlijk een
goede zaak, maar kan het ook te ver gaan? Dat
we teveel zelf willen? Durf je nog wel afhankelijk
te zijn? Van elkaar, van God?

Huwelijksjubileum
Op 19 oktober mogen Bennie en Hannie Vreemann, Vondelstraat 20, hun 40-jarig huwelijks
jubileum vieren. We wensen hen een fijne dag en
Gods zegen voor de toekomst.

Hervatting werkzaamheden
Ik ben blij dat ik - na een langzame opbouw vanaf
Pinksteren - mijn werkzaamheden inmiddels weer
helemaal heb kunnen oppakken. Dat zal nog voor
een maand of vier zijn, omdat ik in februari met
emeritaat ga. In het vorige kerkblad heeft Henk
Heusinkveld, scriba van onze wijk, al de collega’s
bedankt die mij in de afgelopen tijd hebben vervangen. Rest mij nog om Henk zelf te bedanken
voor het werk dat hij heeft gedaan, o.a. ook het
schrijven van de wijkberichten. En natuurlijk ook
Jan van Schijndel, voorzitter van onze wijk, en alle
bezoekmedewerkers. Het was goed om te merken
dat mede door de inzet van zoveel vrijwilligers
alle werk door kon gaan!

Tot slot
Langs deze weg wil ik nogmaals bedanken voor
alle goede wensen die wij in de afgelopen tijd op
welke manier dan ook mochten ontvangen. Het
heeft ons goed gedaan!

Orgelconcert door
Gerrit Hoving
Op zaterdag 12 oktober speelt een oude
bekende op het orgel in de Oude Helenakerk:
Gerrit Hoving. Gerrit is opgegroeid in Aalten
en heeft al heel wat speeluurtjes op dit orgel
achter de rug.
Hij heeft een programma samengesteld met
muziek waarmee vele klankkleuren van het
orgel te horen zullen zijn. Onder andere een
Suite van de Fransman Guilain uit het begin
van de 18e eeuw. Een suite bestaat uit verschillende delen die gebaseerd zijn op dansen
uit die tijd. Die delen krijgen elk hun eigen
klankkleur. Datzelfde geldt voor een variatiereeks van J.S. Bach over het lied ‘O Gott du
frommer Gott’.

Wees welkom!
Zaterdag 12 oktober, 19.30 uur
toegang € 10,00 - Oude Helenakerk

Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
Riemer Faber

NCTV spreekt zich uit over wantrouwen in de samenleving
Nationaal Coördinator Terrorisme
bestrijding en Veiligheid - Pieter-Jaap
Aalbersberg - houdt op 31 oktober de
protestantse lezing 2019. Het thema is
‘Gestold wantrouwen. Een onbedoeld
effect van secularisatie?’

Kunnen christenen bijdragen aan een opbouw
van vertrouwen in een wereld van gestold wantrouwen en afbrokkelend vertrouwen in de medemens? Op deze centrale vraag geeft Pieter-Jaap
Aalbersberg antwoord tijdens de protestantse
lezing 2019 op donderdag 31 oktober 2019 in de
Koepelgevangenis in Arnhem.

Pieter-Jaap Aalbersberg (1959) is sinds 1 februari
2019 de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Daarvoor was hij hoofdcommissaris van de Politie in Amsterdam. In 2014, na
de ramp met vlucht MH17, gaf hij leiding aan de
repatriëringsmissie in Oekraïne.
Het bijwonen van de protestantse lezing
is gratis. Wel graag even aanmelden via
www.protestantsekerk.nl/lezing
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In memoriam

Sfeerimpressie
Wandelconcert Aalten
28 september 2019

Hendrik Jansen

Komend bij de Zuiderkerk die zaterdag

~ Henk ~
Geboren
1 mei 1943
Overleden
30 september 2019
Henk Jansen werd op 1 mei 1943 als tweede in
een gezin van vijf jongens geboren aan de Huisstededijk. Zijn ouders hadden er een boerderij
en het lag dan ook voor de hand dat Henk na
de lagere school een agrarische opleiding ging
volgen. Dat heeft hij gedaan aan de landbouwschool of - zoals hij het zelf met zijn kenmerkende humor altijd noemde - de ‘universiteit’ van
Bredevoort.
In 1965 trouwde hij met Riek Oberink uit Varsseveld. Ze ontvingen twee kinderen, Eric en Marcel.
Naast het werk op de boerderij dat hij samen met
Riek deed, was hij ook nog druk met melkrijden,
eerst met paard en wagen en later met de tractor.
Voor uitstapjes was niet veel tijd, maar toch
gingen ze wel eens weg, bijvoorbeeld naar het
‘Tropisch Oosten’ in Silvolde of naar Hellendoorn.
In 1995 brak voor het gezin een zwarte periode
aan. Op weg naar zijn werk in Duitsland verongelukte Marcel. Het verdriet was enorm. Henk kon
er niet goed over praten en vanaf dat moment
keerde hij zich meer in zichzelf. Hij vond zijn afleiding vooral in zijn werk op de boerderij.
In 2002 stopten ze met de boerderij. De schuur
werd een opslagplaats voor caravans. Henk heeft
daarna nog jarenlang bij de firma Van Schijndel
gewerkt. In het voorjaar was hij druk met het
omploegen van landerijen op verschillende
plekken in de omgeving. En in het najaar met het
rooien van aardappels. Dat ging van ‘s morgens
vroeg tot ‘s avonds laat en hij had er veel plezier
in.
Vanaf 2014 vonden hun kleinkinderen Sabine
en Marita bij hun opa en oma een warm thuis,
toen hun moeder na een slopende ziekte was
overleden.
In augustus 2018 kreeg Henk te horen dat hij ernstig ziek was. Hij werd bestraald en heeft daarna
nog een tijdlang redelijk goed kunnen functioneren. Maar sinds afgelopen voorjaar werd het
allemaal moeilijker. Hij scharrelde nog wat rond
de boerderij en deed nog wat klusjes, maar de
krachten werden minder. Hij moest steeds meer
dingen uit handen geven en daar had hij moeite
mee.
De laatste week ging hij hard achteruit. En in de
vroege morgen van maandag 30 september is hij
toch nog vrij onverwacht overleden. In een dienst
in de Oude Helenakerk, waar hij en Riek bijna
54 jaar geleden trouwden, hebben we zijn leven
herdacht in het vertrouwen dat hij in Gods liefde
geborgen is. We wensen zijn vrouw, zoon, schoondochter en kleinkinderen sterkte en Gods nabijheid toe in het gemis.
Riemer Faber

middag, zien we een drukte van belang

Als er niets meer rijmt
Als er niets meer rijmt.
Geen woord meer wordt gevonden.
Je als breekbaar plantje kwijnt.
Verzwakt bent door je wonden.
Als je kleurloos verder moet
door de grauwe, lege dagen.
Je kwetsbaar bent. Zo onbehoed
door duizend-en-één-vragen.
Als je als blad valt van de boom.
Het leven in je is verdwenen.
Een eind komt aan je levensdroom.
Geen hoop meer te ontlenen.
Staat in het donker Iemand op
bij het breken van de morgen.
Die zegt: Ik zie je tranen, je getob.
Zal Ik nu maar voor je zorgen?
Dan komt Mijn licht weer op je pad.
Zullen Mijn kleuren je eens omringen.
En zal in jouw gebroken vat
Mijn hoop en moed weer gaan
ontspringen.
Ronald Lammers
bron: www.gedichtensite.nl

in de hal. Pratende mensen rond de
statafels dan wel genietend van koffie
of thee zittend in een van de hoeken,
geven een levendig beeld.
Immers de Zuiderkerk is dit weekend opnieuw ontvangende partij in de route van Septemberkunst
2019. Echter niet iedereen komt voor het zichtbare deel van kunst. Intussen hebben een groot
aantal mensen zich gemeld voor het hoorbare dat
kunst ook biedt: orgelspel door onze cantor, Harry
van Wijk.
Deze energieke musicus neemt zijn toehoorders
mee naar de kerkzaal en hier worden de mensen
verrast door klankkleuren die voor velen als nieuw
uit dit orgel op hen neerdalen.
Na twintig minuten verplaatst eenieder zich naar
het volgende kerkgebouw, lopend, fietsend, of
gebruikmakend van de auto.
In de Oosterkerk aankomend horen we al orgelspel. Harry van Wijk neemt met registrant Joop
Ormel enkele passages van de te spelen stukken
door. We krijgen Noorse muziek te horen die ons
ver wegvoert van wat sommigen gewend zijn te
horen wanneer op zondag in dit kerkgebouw het
orgel bespeeld wordt.
Wanneer aankomend in de Christelijk Gereformeerde Kerk de toehoorders dichtbij organist en
orgel zitten en Van Wijk o.a. eigen composities
ten gehore brengt, besef je steeds meer, dat een
orgel een koninklijk instrument is! Met handen en
voeten zie je een organist aan het werk en hoor je
mooie, fraaie, dissonerende en zuivere akkoorden
door menig componist geschreven voor orgel.
De laatste stappen hebben ons naar de Oude
Helenakerk gevoerd. Gasten uit Middelburg,
Ermelo en Zoetermeer hebben zich gemengd met
de andere bezoekers. De folders, meegenomen
na bezichtiging van de OHK eerder in de week,
hebben hen verrast en nieuwsgierig gemaakt.
Natuurlijk heeft Bach geklonken in de laatste
twintig minuten.
Het totaalprogramma dat Harry van Wijk
gespeeld heeft, vraagt om ‘nog een keer’. Wederzijds enthousiasme bij musicus en toehoorder zal
absoluut beloond worden in het jaar 2020!
De stichting O.R.G.E.L. kan terugkijken op goed
bezochte marktconcerten tijdens de Aaltendagen
en dit wandelconcert. Zaterdagavond 12 oktober
a.s. verwelkomt de stichting u graag bij het orgelconcert door Gerrit Hoving (Dalfsen).
Tia van der Schoot-Schuil

Passie voor de muziek en voetbal
Ik werd erop attent gemaakt dat
organist Hans te Winkel een nieuwe
website heeft. Nieuwsgierig geworden
mailde ik naar de man achter deze
site met zijn passie. Ook de foto op de
website en bij dit artikel maakte mij
nieuwsgierig, wie is die man die daar
zo lekker ontspannen op de kerkbanken
van de Oosterkerk ligt?
Hans is een gewone Barlose jongen, opgegroeid
aan de Vragenderweg en daar woont hij nog
steeds met zijn vrouw en twee kinderen. Ook
moeder te Winkel woont nog onder hetzelfde dak.
Op mijn vraag of hij nog meer doet dan orgelspelen en muziek maken met NootZaak, zijn
band, geeft Hans aan dat hij ook nog werkt als
hoofd van het magazijn bij een bedrijf in Aalten.
En voetbal is hij weer gaan ontdekken. Vanaf zijn
twaalfde heeft hij enkele jaren gespeeld heeft
maar volgens Hans was dat geen doorslaand
succes. De muziek trok hem meer.

Blokfluit
Hans’ muzikale carrière is begonnen met blokfluitspelen op de lagere school, toen hij 11 of 12
jaar was. Op die leeftijd begon ook zijn interesse
al voor het orgel. Als hij met zijn ouders naar de
Oosterkerk ging, speelde daar o.a. Wim Kempers
op het orgel. Dat fascineerde hem zo, dat hij rond
zijn 18e jaar lessen ging nemen bij Hans ten Barge
(van Con Forza). Na een paar jaar ging hij naar
orgelles bij ‘Meneer’ Kok, toen cantor-organist in
de Oude Helenakerk. Hij bewaart aan die periode
heel goede herinneringen en is enorm dankbaar
dat hij daar zoveel geleerd heeft. Hans heeft ook
nog een jaar muziekschool gedaan in Doetinchem
maar dat vond hij maar niets. Intussen kwam hij
ook in aanraking met andere organisten, zo was
hij een fan van Feike Asma, een van Nederlands
beste en bekende organisten.
Een uitspraak die Hans is bijgebleven is van deze
organist is: ‘Een orgel kan klinken als een orkaan
(juichen), maar je kunt hem ook laten bidden
(stiltemuziek)’. Een orgel doet heel veel met Hans,
hij vindt het een van de mooiste instrumenten. Je
kunt er zo ontzettend veel mee. We zouden daar
veel meer gebruik van kunnen maken, met een
band bijvoorbeeld. Ik geef aan dat een aantal
jaren geleden de U2 tributeband LAvation in de
Zuiderkerk het nummer MLK, ter ere van Maarten
Luther King, speelde met het orgel erbij. Hans is
daar ook bij geweest en zegt: ‘Geweldig toch’.
Er zijn organisten die op het orgel zware klassieke orgelmuziek of popmuziek toegankelijk
maken voor iedereen. Bijvoorbeeld van Queen het
nummer Bohemian Rhapsody dat door een organist wordt gespeeld, fenomenaal. De motivatie
om zich toe te leggen op het orgelspelen is vooral
om de mensen blij te maken maar het moet bij
hem ook van binnenuit komen. Soms wordt hij
gebeld als hij bepaalde muziek heeft gespeeld
met de vraag welke muziek dat was en vaak volgt
er dan een compliment. Hans houdt er ook van
om bijvoorbeeld na een preek even een rustig
intro te spelen en niet direct het gekozen lied in
te zetten, even een rustmoment inbouwen zoals
hij dat noemt.
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Tekst: Arnold Arentsen
Foto: website Hans te Winkel:
www.hanstewinkel.nl

Vier kerken
In 1985 is Hans als organist begonnen in de
Gereformeerde Kerk van Bredevoort. Op dat orgel
mocht hij ook verder studeren, waar hij nog altijd
dankbaar voor is.
In 1987 kwam er een vacature in de Gereformeerde Kerk van Aalten. Hans was nog niet eens
officieel benoemd toen hij al zijn eerste dienst
deed in de Zuiderkerk. Hij zal deze dienst niet
snel vergeten. Ds. Gros, die wel van humor hield,
zei tegen de gemeente: ‘U zult zich wel afvragen
wie vanmorgen de organist is. Nou dat is Hans te
Winkel, hij is nog niet officieel benoemd maar hij
zit er al wel’.
Behalve in de Zuiderkerk speelt Hans ook in de
Oosterkerk en na de fusie in 2006 kwam daar ook
de Oude Helenakerk bij. Met nog een Aaltense
collega speelt hij een aantal keren per jaar in de
St. Joriskerk van Bredevoort.

Vreugde en verdriet
Op mijn vraag wat Hans in de loop van zijn organistenbestaan zoal heeft meegemaakt, zijn hem
vooral de vreugdevolle diensten bijgebleven maar
ook heeft hij een paar heftige diensten meegemaakt. Zoals spelen in twee zeer emotionele
rouwdiensten van jonge mensen. Voor hem zelf
kwamen vreugde en verdriet soms wel heel dicht
bij elkaar. Zo werd Hans benaderd door een stel
dat driekwart jaar later wilde gaan trouwen en
Hans vroeg om in de trouwdienst te spelen.
Dat wilde hij wel, niet wetende voor welke situatie
hij zou komen te staan. Toen de trouwdag
naderde was Hans’ schoonvader ernstig ziek en
het zou niet lang meer duren dat hij zou overlijden. Zijn vrouw en schoonmoeder zeiden echter:
‘Gewoon door laten gaan, wat er ook gebeurt.’
Op de dag van die trouwdienst overleed zijn
schoonvader in de ochtend. Om 12.00 uur
speelde hij in de trouwdienst, wat voor hem zeer
emotioneel was. Het bruidspaar heeft er niets van
gemerkt.
En diezelfde dag moest hij ook met NooTzaak
spelen bij de afscheidsavond van ds. Marieke
Andela-Hofstede. ‘Ook dat moest ik laten doorgaan en het is allemaal goed gegaan. Zo heb ik
ervaren dat muziek als een ‘medicijn’ kan werken
en dat samen muziek maken heel erg mooi is. Ik
heb daar veel steun aan gehad.’
Met vreugde denkt hij terug aan een paar dat
voor de tweede keer trouwde; beiden hadden hun
partner verloren door overlijden en gingen samen
een nieuwe toekomst tegemoet. Zij kwamen bij
Hans thuis om de trouwdienst voor te bereiden.
Wat hem ook is bijgebleven is een Johannes de
Heer dienst, een volle Oosterkerk, waar Hans
alles uit het orgel kon halen wat erin zit en een
volle kerk die uit volle borst meezingt. ‘Kippenvel
achter het orgel kan ik je vertellen’, aldus Hans.
De 5 mei-viering van dit jaar was ook zo’n
emotioneel moment. Hans vertelt: ‘Ik spölde het
leed: Wij willen Holland houen. In dee stampvolle
kerk heb ik alle ‘pinnen’ (registers) der uut-ehaald
en as de kerkgangers dan volop metzingt, scheet
ik vol. Mooiere momenten bunt d’r neet.’
Zo volgen er nog een paar emotionele voorbeelden van vreugde en verdriet. Ook van iemand
die voor zijn overlijden nog had gezegd: ‘Hans
mot spöllen, en zeg moor dat ‘t hard mot gaon.’

Die diensten zijn hem allemaal bijgebleven. ‘Het
gevoel was altijd goed, maar soms was het best
slikken,’ erkent hij.

Waardering
Ik vraag hem of hij zich gewaardeerd en erkend
voelt onder de huidige collega’s. Hij is daar vol lof
over, hij roemt ook de samenwerking met Joop en
Gerard, en met cantor-organist Harry. Hans erkent
vakmensen, acht ze zelfs hoog, maar in de kerk
zijn we gelijk en doen we allemaal ons uiterste
best om van de dienst iets moois te maken, ieder
met zijn eigen kwaliteiten.
Ook de samenwerking met de Bredevoortse collega Jan is super. ‘Die ken ik al heel lang, waardoor een vriendschapsband is ontstaan.’

Brede muzieksmaak
Al pratend over muzieksmaken komen we terecht
bij Hans’ favoriete muziek en bij NooTzaak, de
band die door hemzelf is samengesteld. Hans
heeft een brede smaak, van Daniël Lohues, Status
Quo, The Beatles, The Rolling Stones, Kensington,
tot Celtic Thunder en niet te vergeten U2. De
laatste wil hij nog graag een keer horen in een
stadion. Hij heeft ook eindeloos genoten van het
laatste optreden in de Zuiderkerkdienst van U2
LA-vation.
We praten verder over zijn band NooTzaak. Hoe
is die ontstaan? Binnen de groep vond men het
nood(t)zakelijk dat er wat andere muziek gemaakt
werd. NooTzaak is een groep muzikanten die
in wisselende samenstelling kerkdiensten maar
ook andere bijeenkomsten muzikaal aankleedt.
Ook de zgn. NooTzaakdienst van vorig jaar was
heel mooi. Die dienst was voortgekomen uit de
zangdienst genaamd ‘Bakkie Troost’. Het thema
van de NooTzaakdienst was: De toon maakt de
muziek, een dienst met een lach en een traan die
veel reacties opleverde. Kortom: NooTzaak is van
alles, als het maar met muziek te maken heeft.
Als het over dialect gaat, vertelt Hans nog een
leuke anekdote: In de voorbereiding voor een
dienst werd voorgesteld om een lied in het ‘plat’
te doen. De predikant (die overigens niet meer in
Aalten staat) schrok: ‘Jullie houden het toch wel
netjes?’ Hij dacht dat het om heel ander ‘plat’
ging. Mogelijk had hij daar in de Achterhoek al
kennis mee gemaakt.
Verder is Hans nog jeugdleider van AZSV JO17-3.
‘Dat bunt een stel ‘buuls’ waor a’j schik met könt
hebben. Ook op het voetbalveld kö’j proberen
om iets moois te ‘componeren’. Zit er een keer
een valse noot tussen, dan neet drammen moor
deurgaon.’
Muziek en voetbal blijven Hans boeien.

16

Geleuf ’t noo maor!

Vreggen uut de Wolboom
Tekst: Henk te Paske - foto’s: aangeleverd

Veur de ruilverkaveling leep de
Romienendiek met een flauwe bochte
naor rechts richting de Wolboom
en de Radstake. Een klein stuksken
van den olden weg lig nog op de
parkeerplaatse van het Romienendal.
De Aladnaweg beston ton nog neet.
In de buutenbochte begon de Slatdiek
(nog zandweg), en den kwam, net
as noo, uut precies teggenaover de
Gendringseweg. In de buutenbochte
van de Romienendiek ston ok onze
Zondagsschole ‘Dale - West’ genaamd.
De schriever van dit stuksken zat in
de tweede helfte van de jooren ‘60 op
dizze zondagsschole.
De ingang van de zondagsschole zat an de
achter
kante. In de deure zat een gat veur de
brevenbusse, maor de kleppe van de brevenbusse
zat ‘r eigenlek helemaol neet. An de binnenkante,
onder het gat zat een spieker en daor hing de
slöttel an. De slöttel kon iederene dus gewoon
pakken deur het brevenbusgat. Ene kere wol een
meester de slöttel pakken, maor leet ‘m op de
grond vallen, völ te wied um ‘m nog te können
pakken. Hee mos toen effen naor Gerrit Wildenbeest um een reserveslöttel op te haaln.
De zondagsschoolruumte kon met schotten verdeeld worden in dree min of meer aeven grote
ruumtes: A’j binnenkwammen zatten links (an de
kante van de Wolboom) de ‘kleinen’ (daor was ok
het podium). Het midden was een soort tussen
ruumte met kapstökke an de mure, en rechts
zaten de ‘groten’. An de rechterkante zat ok nog
een heel klein kökkentjen.
De ‘kleinen’ hadden juffrouwen, de groten
hadden meesters. In mien tied hadde wi-j onder
anderen juffrouw Ter Horst en juffrouw Driessen.
Juffrouw Driessen ging trouwen in de tied dat
ikzelf nog bi-j de kleinen zat. Wi-j gingen met zien
allen naor de ton nog betrekkelek ni-je Zuderkerke

veur de trouwdienst. Ik kwam op de tweede banke
te zitten, vlakbi-j meester Elburg van de groten.
Wat mi-j den dag eigenlek nog het meeste verrassen was, dat wi-j nao de trouwdienst naor de
Sociëteit mosten fietsen, aover een heel smal,
geheim bruggesken tussen de Wehmerstraote en
de Hofstraote. Nooit ewetten dat daor een bruggesken was …
Wi-j mosten as kleuters wel eens zingen ‘Daarboven juicht een grote schaar …’ Ton ik weer
buuten kwam, kek ik direct naor bovven um te
kieken of dee schere ok echt te zeen was in de
locht (in miene gedachten zonge wi-j dat naor
anleiding van het verongelukken van een klasgenootjen, maor ik kan dat neet helemaol kloppend
kriegen met de tied; dan zonge wi-j dat misschien
dan toch as kleuters op de kleuterschole).
Met de kerstviering gingen de schotten d’r tussenuut en zo wordn het ene hele grote ruumte. Alle
vaders, moders, soms ok opa’s en oma’s van de
kinder kwammen naor de zondagsschole. Wildenbeest en ziene vrouwe waren drok met koffie en
chocomel. Wi-j zongen kerstliedjes onder begeleiding van een örgel dat bespöld wordn deur
vrouw Ter Horst van Karsies. Het kerstverhaal uut
Lucas 2 wordn verteld, en natuurlek ok een heel
spannend kerstverhaal (‘Er was eens een …) wat
spannend was, maor uutendeleke altied goed

afleep (… lang en gelukkeg’). An het ende was er
dan het afscheid van iederene wee-t in de zesde
klasse zat. Dee mosten naor veuren kommen en
mochten op het podium staon. I-j kreggen een
toespraakjen en een biebel.
Van de tied bi-j de groten herinner ik mi-j
natuurlek völle meer. De zondagsschoolgangers
kwammen uut alle heuke en gaete van Dale:
uut de Wolboom, het Grevink, d’n Elshook, het
Aoverjordaanse en ’t Villeken tut teggen Balle an.
Ik wet nog dat wi-j de jongens uut de Wolboom
beheurlek vreg vonden (ik wil gin trammelant, dus
ik hol miene afkomst stille). Dat vregge gedrag
begon buten al. Ze smetten met eikels naor ons,
dus wi-j gooiden dee eikels terugge naor dee
vreggen uut de Wolboom. Op het hoogtepunt van
de gevechten klom iemand uut de Wolboom op
het talud achter de zondagsschole, plukken daor
een knolle van het land, smet ‘m met een flinke
slinger naor ondern en de knolle ging natuurlijk
deur een roete. Ok worden d’r wal eikels naor
binnen gesmokkeld um rond te smieten. Iemand
uut de Wolboom mos een kere veur straf in het
kökkentjen. Hee hef van gif ton een gat in het
onderste paneel van de kökkendeure etrapt.
Rudolf te Paske hef d’r later nog een ni-je plate
triplex in motten timmern. Volgens mi-j is dee ene
plate jaorenlang ongeschilderd eblevvene.
Wi-j hadden as meester onder anderen Johan
Elburg, Henk Hoopman, meester Vraeman van
de Mulo, Johan van de Bleeke, Anton Wikkerink
en Herman Lammers. Vraeman zat daor namens
de Christelijk Gereformeerden. Hee wonn’n in
Aalten en kwam altied met een deftigen peersen
Peugeot 404, met van dee punten bovven de
achterlechten.
Er was een presentielieste um af te strepen wie d’r
allemoale waren. Vraeman ston achter de broene
holten lessenaar en zei ton ‘ns heel plechteg:
‘Ik noem jullie namen op, wie er wel is moet ‘ja’
zeggen, en wie er niet is moet ‘nee’ zeggen …’
En dat veur een leraar van de Mulo … Den holten
lessenaar hef een plekjen ekreggene in de hal van
het Romienendal, en hee steet d’r nog tut op d’n
dag van vandage.
Wat ik mi-j ok nog heel goed herinner is dat wi-j
in de adventstied van meester Wikkerink mosten
zingen ‘Nu daagt het in het Oosten’ een versjen
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van maor veer regels. Wikkerink zettn zelf in, en
begon luudkeels te zingen op de melodie van
‘Van U zijn alle dingen’ met acht regels. Dan
kump er een hele gekke situatie: de woorden
waarn op, maor d’r was nog een heel stuk
melodie aover. Probeer het zelf maor ’s a’j klaor
bunt met ‘t laezen van dit stuksken.
Er was ok een heus jaorleks schoolreisjen in de
zommer. Het schoolreisjen ging meestal naor de
Vennebulten, maor um een of andere reden heb
ik een uutzondering met-emaakt. Wi-j gingen ton
in auto’s van olders argens hen: aover de Slatdiek, wi-j stokken de weg naor Varsseveld aover,
dan aover de spoorbane en ton wist ik het neet
meer. Het was een vreselek lange autorit deur
totaal onbekend gebied. Ik zat volgens mi-j in een
greun Volkswagenbusken van Pennings, den met
dee kippenhökke in de Wolboom (oeps … ha’k
misschien baeter neet können zeggen, maor de
leu wee noo in dat huus wont, laest dit toch neet).
Uutendeleke kwamme wi-j in een openlucht
theater waorvan ik pas völle later d’r achter kwam
dat ’t Engbergen bi-j Gendringen was. De veurstelling daor was een gruwelek spannende klucht,
wi-j as publiek wisten namelek meer as de spöllers
zelf. I-j wilt dan wal schreeuwen zoiets van ‘kiek
toch uut, want het klopt neet wat hee zeg – hee
lög as de mieter!’ Ton ik later dee kluchten van
John Lanting op televisie zagge, mos ik soms toch
weer an Engbergen denken.
Maor goed, normaal ging het reisjen naor de
Vennebulten. Wi-j mosten op platte wagens met
een trekker d’r veur gaon zitten, en dee reden
dan dwars deur eeeeeh … de Wolboom naor
de Venne
bulten. Het stuk nao de Botterdiek
was nog een zandweg. Ik herinner mi-j dat ik op
een platten wagen zat van Houwers ‘Vervelde’
met een oranjen Fiat-trekker d’r veur. Er gingen
breudjes met, en het drinken (ranja) zat in melkbussen. Op de Vennebulten, bi-j de schaopskooie deden wi-j spelletjes zoas speurtochten en
naomaak papiergeld smokkelen, dwars deur een

stuk bos tussen twee zandwaege. Ene kere wazzen
d’r ok soldaoten an het oefenen. Ze pakten een
paar legergreune blikken trommels uut eure Jeeps
en gavven dee an de leiding. D’r zatten biskwietjes in. Lekker wazzen ze neet (zee govven ze neet
veur niks weg) maor wi-j hadden heel völle ontzag
veur dee soldaoten met indrukwekkende geweern
an de scholder. Wi-j zeiden gewoon dat het heerleke koekjes waarn, want anders hadden ze ow
zomaor dood können scheten.
Een kere was d’r ok een klein ander feestjen op
de Vennebulten, ik denk een kinderfeestjen of
zo. Daor was een echten goochelaar den deed
trucjes, maor wi-j konnen het neet good zeen
want het was te wied weg en i-j gaot d’r ok neet
bi-j staon. Ik zag dat Herman Lammers ston te
proaten met een paar andere meesters, en ton
de goochelaar klaor was, leep Herman naor den
goochelaar. Hee hef ‘m bliekboar evroagd um
veur ons ok een paar trucjes te doon, en dat wol
hee wal doon. Herman en den goochelaar waren
beide met d’n auto op de Vennebulten, allebeide
precies d’n zelfden Volkswagen-kever, in precies
dezelfde kleure. De auto’s stonnen ok nog betrekkelek kort bi-j mekare. Wat nog gekker was: de
twee letters van de nummerborden waren precies
hetzelfde! Beide nummerborden begonnen met
de letters HE, ton nog witte letters op een blauwe
achtergrond. Ik dachte eerst dat ‘t een goocheltrucjen was, maor dat was het neet.

Wi-j schrokken een kere alderbastend: Ton wi-j uut
de zondagsschole op huus an fietsen, kwam d’r
vlak achter ons een auto vanuut Aalten anjagen.
In de bochte bi-j de zondagsschole verloor de
chauffeur de macht aover het stuur.
D’n auto sloog aoverkop: hee meek een salto
aover de ziedkante en kwam ton, helemaol
achteraover, met de konte in de graven teggen
aover de zondagsschole te staon. Midden tussen
de beume in de binnenbochte, dee beume staot
d’r nog altied. Hee vlog neet uut, maor in de
bochte. Hoo ’t kon wet ik neet, maor het gebeurn.
Gelukkeg kwammen alle dree kearls min of meer
ongedeerd, met de schrik vri-j uut d’n auto. Een
van de kearls hef d’n trekker op-ehaald bi-j de
Waelink, en hef het hele spul uut de graven etrokkene. De moder van de twee breurs in d’n auto
kwam later met een bessem anlopen, de schorte
nog veur, um het glas en de andere rotzooi in de
barm te vaegen. D’r is neet völle fantasie veur
neudeg um te begriepen dat ze vreselek mietereg
was.
Now ja, misschien komt d’r bi-j de laezers noo ok
nog herinneringen baoven borreln. Ik zol zeggen:
zet ze op papier en schrief een vervolgstuksken.
Misschien kent iemand uut de Wolboom ok wal
vreggen uut een ander stuk van Dale …
(Noaschrift: ik kon neet an een goeie foto van
de veurkante kommen. Mocht iemand d’r ene
hebben, graag naor htp@live.nl mailen)

Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven
Van 4 t/m 10 november 2019 wordt
voor de 24e keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op bijna duizend
locaties in Nederland – in super
markten, kerken en scholen – zamelen
duizenden vrijwilligers, samen met
consumenten, producten en geld
in voor de allerarmsten in Albanië,
Moldavië, Oekraïne en Roemenië.
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de
allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken
en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor, en
ze komen vanwege gezondheidsproblemen of
ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers
van een pakket worden zorgvuldig door lokale
partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners
weten welke mensen hulp nodig hebben.

Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is
onderdeel van een breder programma van Dorcas.
Samen met hun partners creëert ze een sociaal
vangnet voor de allerarmsten. Zo gaan er mensen
voor hen zorgen. Met een voedselpakket wordt het
leven de komende wintermaanden dragelijker. Het
pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje
in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden
mensen in Nederland om hen geven.

Nederland in actie
In Nederland zijn van 4 tot en met 10 november
tienduizend vrijwilligers op de been om de producten in te zamelen. Meer dan zeshonderd supermarkten en vele scholen en kerken verlenen hun
medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend
publiek. Hierop staan producten die samen een
voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten doen een boodschapje extra en geven
deze af aan de vrijwilligers. Daarna wordt alles
gesorteerd, ook door vrijwilligers. Nadat het pakket

met de vrachtwagen op de plaats van bestemming
is aangekomen, geeft Dorcas het aan de partnerorganisatie die het vervolgens via een lokale kerk
bij de juiste mensen brengt.
In Aalten wordt op 8 en 9 november de Dorcas
Voedselactie gehouden op de volgende locaties:
Albert Heijn en Jumbo.
Voor contact over de lokale actie kunt u contact
opnemen met: Marian Holtman, tel. 0543-476706.
Op www.dorcasvoedselactie.nl vindt u alle actie
locaties van dit jaar en kunt u antwoord vinden op
de veel gestelde vragen.
Hierbij roepen wij onze vrijwilligers op om weer
mee te doen, maar ook nieuwe vrijwilligers.

Hartelijk welkom!
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Ger-Jan Voerman wint publieksprijs
Tekst: Arnold Arentsen - Foto: Marianne Lubbers-Ligtenbarg

Ger-Jan Voerman, medewerker op het kerkelijk
bureau in Aalten en beheerder van de Zuiderkerk,
heeft tijdens de ‘Septemberkunstdagen’
de publieksprijs gewonnen met zijn schilderij,
zoals op bijgaande foto afgebeeld. Iedere
bezoeker in de Koppelkerk, waar iedere deelnemer
een kunstwerk tentoonstelde, en in Bocholt,
kon één stem uitbrengen op zijn/haar favoriete
kunstwerk.
Met een flinke meerderheid van stemmen werd de inzending
van Ger-Jan gekozen. Het is een olieverfschilderij waarop zijn
schoonzus gehurkt in het water van de Slingeplas zit en met het
water speelt. Het schilderij werd door zeer velen als heel realistisch gezien en niet van een goede foto te onderscheiden.

Ger-Jan maakt ook het liefst realistisch werk waarin hij de perfectie
nastreeft. Hij zegt daarover: ‘Ik
kijk vaak naar andere kunstenaars,
hoe kan de een bijvoorbeeld een
appel wel perfect naschilderen en
de ander minder goed’. Die perfectie heb ik me eigen gemaakt
door steeds te kijken en me af te
vragen: ‘Hoe doen ze dat?’ Door
goed te kijken en te vragen en veel
te oefenen kom je tot een resultaat.
Ger-Jan is rond het jaar 2000 met
het schilderen begonnen en doet
dit bijna altijd met olieverf. Daarvoor was hij al druk in de weer met
tekenen en schetsen. Het virus kreeg
hem te pakken doordat hij met
bewondering naar de schilderkunst
van Rien Poortvliet keek. Dat wilde
hij ook: dieren, mensen en de omgeving schilderen op zo’n realistische
wijze. Hij steekt daar redelijk veel
tijd in. Vooral in de vroege ochtendhij is geen uitslaper- staat hij in het
weekend graag achter de schilders
ezel. Op zondagochtend zelfs regelmatig de hele ochtend waarbij hij
vaak tegelijkertijd op kerkbeeld
‘kijkt’ naar een kerkdienst.
Aan een schilderij werkt hij gemiddeld ongeveer acht weken, soms
ook veel langer, afhankelijk van het
formaat en de details. Ger-Jan kan
er ook veel tijd in steken omdat hij
geen ‘televisiemens’ is.
Septemberkunst
gezien?
Dan
mogen we toch trots zijn dat er
zoveel talent in de gemeente Aalten
aanwezig is! We feliciteren Ger-Jan
van harte met die mooie prijs en
erkenning. En wie weet maakt GerJan nog weer eens een mooie voorpagina met Pasen of Kerst.

Voldaan?
Een rijke oogst.
Daar doe je het
toch voor als mens?

Heeft het leven
gebracht
wat je ervan
verwachtte?
Of moet het
nog verder rijpen?
Zijn er nog dromen
die vervuld
moeten worden?
Wat een geluk,
wanneer je
met voldoening
kunt terugkijken op
een rijk gevuld leven.
Tekst:
Greet Brokerhof-van der Waa

Afkomstig uit het Zinboekje
Leef-Tijd, Oase Media

Geldwerving KerkVenster 19e jaargang
De geldwerving voor de 19e jaargang van Kerk
Venster is gestart en verschilt niet met voorgaande
jaren. Bij dit nummer van KerkVenster is een folder
gevoegd met antwoordstrook. In de komende week
komt de bezorger bij u aan de deur om de strook
op te halen.

Incasso heeft onze voorkeur.
Daarbij geldt het volgende:
• Het incasso-ID van Stichting KerkVenster is
NL17ZZZ091236360000.
• De incassomachtiging op het antwoordformulier
is slechts geldig voor een jaargang.
• Het machtigingskenmerk bestaat uit de postcode, aangevuld met huisnummer en indien van
toepassing een huisnummertoevoeging.

Uw adres op of rond 1 oktober 2019
(het adres tijdens de geldwerving) is bepalend
voor het machtigingskenmerk.
• Incasso vindt plaats op: 1 december 2019
(jaar, 1e halfjaar en 1e kwartaal)
1 maart 2020 (2e kwartaal)
1 juni 2020 (2e halfjaar en 3e kwartaal)
1 september 2020 (4e kwartaal)
of de eerstvolgende bancaire werkdag
• Als u het niet eens bent met de afschrijving
kunt u deze laten terugboeken. Het recht op
terugboeking bestaat 56 kalenderdagen.
Neem binnen 8 weken contact op met uw
bank en vraag de bank naar de voorwaarden.

• L et u er alstublieft op dat u een rekeningnummer
invult dat niet geblokkeerd is voor incasso.
•V
 oor mensen met een postabonnement die door
middel van incasso betalen, gelden dezelfde
regels.
De acceptgiro blijft nog voor onbepaalde tijd in
gebruik. Wij vragen u echter vanwege de kosten en
de hoeveelheid werk over te schakelen op incasso.
Mocht u een contante gift willen doen, vult u dan
wel het bedrag in op het formulier. In verband met
de jaarlijkse controle van onze boekhouding door
een accountant willen wij ook de ontvangst van
deze bedragen goed kunnen verantwoorden.
KerkVenster is en blijft een blad voor iedereen en
de bijdrage is geheel vrijwillig. Door de ANBI-status
van Stichting KerkVenster is de bijdrage aftrekbaar
van het inkomen als u aan de voorwaarden voldoet.
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Verenigingen

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Voor woensdagmiddag 16 oktober hebben
we Frans ter Bogt uit Aalten uitgenodigd.
Hij heeft mooie foto’s van de omgeving
van Aalten die hij aan ons wil laten zien.
En dan op 23 oktober is de jaarlijkse Bazaar.
Zie uitnodiging in dit KerkVenster.
Wanneer u nog bruikbare spullen heeft voor de
verkoop dan kunt deze meebrengen op woensdagmiddag 16 oktober of brengen op maandagmiddag 21 oktober vanaf 15.30 uur tot 17.00 uur
in de Zuiderkerk. Ook Douwe Egberts-punten zijn
van harte welkom, deze graag eerder inleveren
zodat we daar nog iets voor kunnen aanschaffen
voor de verkoop. Dit mag bij Lidy Heusinkveld,
Het Verzet 63 in Aalten.
U kunt Dien Scholten bellen voor vervoer,
tel. 0543 -476042
Namens de werkgroep van ’t Praothuusken
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

Bazaar van ’t Praothuusken
Woensdag 23 oktober 2019
van 14.00 uur tot 17.00 uur
Ludgerstraat 64 7121 EM Aalten

KerkVenster is het nieuwsblad van

Grunninger (kerk)dainst
Op zondag, 3 november a.s. hopen wij weer een
kerkdienst in het Gronings dialect te hebben.
Aanvang:
15.30 uur
Waar:		Doopsgezinde kerk
Torenstraat 2-4, Winterswijk
Voorganger:
ds. Fokko Helder
Organist:
Klaas Jan Tiggelaar

Maria in de christelijke kunst
Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie op
dinsdag 22 oktober een avond in de H. Calixtus
basiliek aan de Nieuwstad in Groenlo. Vanaf
19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of
thee. De avond begint om 19.30 uur.
Mgr. drs. Herman Woorts, zal het hele leven van
Maria belichten zoals dat verbeeld is in christelijke kunst vanaf de derde eeuw tot heden, met
voorbeelden uit het westen en oosten. Ook zal
hij ingaan op haar rol als beeld van de Kerk. Tenslotte zal hij aandacht besteden aan een aantal
bedevaartplaatsen rond Maria, o.a. Lourdes en
Kevelaer.
Naast zijn werk als hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht doceert hij aan priester- en
diakenopleidingen het vak ‘Christelijke kunst en
iconografie’.

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

In het logo van KerkVenster valt het witte kruis op.
De wereldbol in het midden wijst op de aarde, die
is toevertrouwd aan mensen. De ring symboliseert
het plaatselijk en wereldwijd samenkomen van de
gemeente van Christus en geeft het kerkelijk jaar
aan met de kleuren paars, wit, groen en rood.
De kleur geel in de hoeken duidt op het doorbrekende
licht van Gods Koninkrijk.

Uitgever

KerkVenster wordt uitgegeven door de Stichting
KerkVenster. Adres: Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten,
tel. 0543-472835, b.g.g. 06-50936465

Redactie

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

Fotografen

Jan Oberink (algemeen), Jan Ebbers (Bredevoort)
Tijme Bouwers (Zuiderkerk)
Gerrit ter Maat (Oosterkerk)
Christiaan Eppink (Oude Helenakerk)

Coördinatie

l Boeken en curiosa
l Mooie bloemstukjes
l Eigengebakken koekjes, kniepertjes
en appeltaart
l Raadt u de lengte van de worst of de krenten
in het brood, dan mag u deze meenemen
l Het overbekende Rad van Fortuin draait
l Verloting met mooie prijzen
l Koffie, thee en frisdrank
l Ook voor de kinderen is er van alles te doen
De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten
die elke woensdagmiddag worden georganiseerd
in de Zuiderkerk.
U kunt hier helaas niet pinnen, dus contant geld
meenemen!

PCOB
Donderdag 17 oktober 2019
PCOB-bijeenkomst in ’t Koppelhuis, Markt 3a in
Bredevoort van 14.30-16.30 uur. Jos Korenromp
met een presentatie ‘Op de heide en in het veen’
een presentatie over de flora en fauna van veenen heidegebieden. Hij schrijft hierover:
De diaserie Op de heide en in het veen wil
trachten u iets van de rijkdom en schoonheid van
deze Twentse (Haaksbergerveen, Buurserzand),
Achterhoekse (Korenburgerveen, Wooldse Veen)
en Duitse (Zwillbrocker Venn) gebieden te laten
meebeleven.
In het laatste deel van het klankbeeld ziet u
beelden van de Sallandse Heuvelrug, waar de
laatste Nederlandse en dus uiterst zeldzame korhoenders kunnen worden aangetroffen.

Bere-Gaaf Kinderfeest 2019:
Gezocht!
Varsseveld
Op dinsdag 22 en woensdag 23 oktober 2019,
tijdens de herfstvakantie, vindt het jaarlijkse
Bere-Gaaf Kinderfeest plaats. Alle kinderen in de
basisschoolleeftijd zijn op deze dagen welkom in
het Borchuus in Varsseveld. De kinderen staat een
ochtend vol muziek, verhalen, spel, toneel en creativiteit te wachten.
De kinderen zijn welkom vanaf 10.00 uur en het
feest eindigt om 12.00 uur. Woensdagavond zijn
de kinderen en ouders/verzorgers welkom van
19.00 uur tot 20.00 uur in het Borchuus voor een
feestelijke afsluiting met een voorstelling van
theater de Regenboog!
De organisatie van het Bere-Gaaf Kinderfeest is
in handen van een werkgroep vrijwilligers uit verschillende kerken van Varsseveld en omgeving.
De letters ‘BERE’ van het staan voor Beleving,
Enthousiasme, Respect en Evangelie.
Als u het Bere-Gaaf Kinderfeest een warm hart
toedraagt kunt u dit tonen door een gift over te
maken.
Dit kan op IBAN NL 47 RBRB 0931 1428 30
t.n.v. Beregaaf Kinderfeest.
Neem voor meer informatie een kijkje op:
Facebook.com/BGKVarsseveld.
Adres Borchuus: Kerkplein 3, Varsseveld

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
25 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
16 oktober 2019 voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven
of getypte kopij geldt als uiterste inleverdatum
maandag 14 oktober 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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De kerk zijn wij!
… dat was het thema van de bijzondere kinderdienst op 29 september in de Zuiderkerk. De
zondag daarvoor, 22 september hadden we startzondag gevierd, de start van het nieuwe seizoen.
Tijdens deze startzondag hadden veel kinderen,
tieners en volwassenen een schilderijtje gemaakt
met hun favoriete Bijbelverhaal. Al deze schilderijtjes zijn samengevoegd tot een groot schilderij. Dit
grote schilderij werd in de kinderdienst gebruikt om
het thema ‘De kerk zijn wij’ uit te leggen.

Dit grote schilderij bestaat uit verschillende kleine
schilderijtjes. Elk klein schilderijtje is anders, ze
zijn allemaal verschillend: prachtig en uniek. Zo zijn
wij dat als mensen ook. Maar… samen wordt het
nog mooier. Samen vormen de schilderijtjes een
prachtig geheel, samen vormen wíj een prachtig
geheel! Samen komen we nog beter uit de verf, we
versterken elkaar. Samen maken we de cirkel rond!
Dat is iets wat voor iedere groep geldt. Voor iedere
vriendengroep, iedere klas en zeker ook voor de kerk
want: De kerk zijn wij!

Foto’s: Mieke Wamelink

Christenen vormen samen één geheel
Daarover lezen we ook in de Bijbel,
1 Korintiërs 12: 12-14 en 18-20
12 Het menselijk lichaam is één geheel, maar het
bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen
vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen
wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij
Christus. 13 We zijn allemaal gedoopt. We hebben
allemaal die ene heilige Geest gekregen. Dat geldt
voor joden en voor niet-joden, voor slaven en voor
vrije mensen. Wij vormen samen één geheel. Alle
delen van het lichaam zijn nodig.
14 Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit
veel verschillende delen. (…) 18 God heeft elk deel
van het lichaam een eigen taak gegeven. Precies
zoals hij dat wilde. Alle delen van het lichaam zijn
belangrijk.
19-20 Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en
al die delen zijn verschillend. Want als ze allemaal
hetzelfde waren, zouden ze nooit met elkaar één
lichaam kunnen vormen.

Kampkrant volgende keer

Meer jongerennieuws:
Regenboogdiensten 13 okt  .  .  . p. 11
Bere-gaaf kinderdienst  .  .  .  .  . p. 19

In de vorige Andersumme stond een berichtje
dat deze keer de kampkrant zou verschijnen,
dat is niet juist. Deze verschijnt in het volgende KerkVenster, omdat de bezorgers
deze keer druk zijn met de geldwerving voor
KerkVenster.
Maar ben je toch nieuwsgierig geworden hoe
de kampkrant er uitziet en wat de kinderen
allemaal beleefd hebben? In de drie kerken van
Aalten liggen de kampkranten al klaar op de
leestafels. Daar mag jij of je vader, moeder, opa
of oma er een van meenemen.
Sorry dat we je verkeerd hebben ingelicht.
redactie KerkVenster

De kerk heeft dus allerlei verschillende mensen
nodig om goed te kunnen functioneren. Mensen die
goed kunnen vertellen, die uitleg geven, mensen die
helpen, mensen die anderen in hun armen sluiten,
mensen die toestappen naar anderen die het nodig
hebben, mensen die luisteren naar de verhalen van
anderen, of mensen die een mooi kaartje maken voor
iemand die wat zenuwachtig is, en ga zo maar door!
Iedereen heeft zijn eigen talent, iets waar hij of zij
goed in is. En talent was er zeker in deze dienst:
Young Company zong werkelijk fantastisch!
Wat deze kinderdienst extra bijzonder maakte was
dat Heidi Ebbers door ds. Folkert de Jong werd
bevestigd als jongerenwerker. Op deze Andersumme
zien jullie de foto’s van deze speciale kinderdienst.

