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Vertel het
je kinderen …
Eigen geloof voor ouders en
opvoeders steeds belangrijker
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Eigen geloof van ouders en opvoeders
steeds belangrijker
				In onze seculiere samenleving is geloof niet langer vanzelfsprekend. Dat heeft
onder andere consequenties voor de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren.
Het eigen geloof van ouders en opvoeders wordt steeds belangrijker.
Gelukkig wordt hier stevig over nagedacht, onder
anderen door dr. Ronelle Sonnenberg. Aan de Protestantse Theologische Universiteit is zij universitair docent Youth Ministry. De Engelse term staat
voor verbindingen die worden gelegd, door professionals en anderen, tussen kinderen / jongeren
en het geloof.

Hoe problematisch is
geloofsoverdracht anno nu?
‘Google het woord en je krijgt honderden treffers.
Dat toont aan hoeveel er op dit terrein gaande is.
Dat is niet voor niets. Christelijk geloof is in onze
cultuur niet meer vanzelfsprekend. Dat dwingt
ons dieper na te denken over hoe, waarom en
waartoe mensen betrokken worden bij geloof, bij
het koninkrijk van God.
Overdracht van geloof aan de nieuwe generatie confronteert ouders en opvoeders met de
inhoud van hun geloof. Die inhoud is in deze
tijd vaak onderhevig aan onzekerheid. Wie kinderen leert bidden, moet zelf kunnen bidden en
weten welke rol gebed in het eigen leven speelt.
De God uit de kinderbijbels botst soms met veranderde Godsbeelden bij ouders. Is God aanwezig
en actief handelend, zoals een kind dat zich kan
voorstellen?
Gezinnen veranderen: moeder kan gelovig zijn,
vader ongelovig, of andersom. In veel kerkelijke
gemeenten worden kinderen en jongeren pijnlijk gemist. Er ontstaat angst: wie doet straks
het licht uit? Bovendien heeft geloven te maken
met een wonder. Je kunt nooit precies verklaren
waarom de een gelooft en de ander helemaal
niet. Geloven overstijgt ons besef. Al vergaren we
alle kennis en gieten die in gelikte methodes, we
vatten het nooit helemaal.

Kortom: de complexiteit rond geloofsoverdracht
neemt toe, gemakkelijke antwoorden heeft
niemand.’

Wat weten we wel?
‘Dat geloof al twintig eeuwen wordt overgedragen, steeds op eigen wijze, van generatie op
generatie. Er is in het evangelie een kracht die
doorgaat. Die maakt dat het verhaal van God en
mensen steeds opnieuw wordt doorgegeven. God
gaat door, ook waar wij haperen of afhaken. Het
hangt dus ten diepste niet af van onze kringen
en methoden. Wat we ook weten: je redt het
niet alleen. Je hebt de kerk nodig, andere ouders,
christelijke organisaties.’

Neem kinderen mee in jouw
belevingswereld van het geloof
‘Wat recht overeind staat, zijn de woorden uit
Deuteronomium 6: vertel het je kinderen. Dat
gaat om kennis, om rituelen en liturgie, om inbedding in de kerkgemeenschap. En vooral: neem
kinderen mee in jouw belevingswereld van het
geloof. Het vraagt moed om jouw kind toegang
te geven tot waar het hart van jouw geloof klopt.
Waarbij je altijd het recht houdt om een deel
daarvan voor jezelf te houden.
Zonder deze component wordt het heel lastig
om geloof te communiceren. Laat als ouders en
als gemeente zien hoe in vreugde dankbaarheid,
en in verdriet hoop en troost voor jou aanwezig
zijn. Hoe de woorden van het evangelie zeggingskracht krijgen, als het er in jouw leven om spant.’

Dat geldt ook voor grootouders
‘In toenemende mate, als ze de kans krijgen.
Mensen worden ouder en maken meer van hun

kleinkinderen mee. Bijvoorbeeld op hun wekelijkse
oppasdag. Als ik belijdeniscatechisanten vraag
wie voor hen belangrijke figuren zijn op hun weg
in het geloof, worden regelmatig grootouders
genoemd. Wees je daarvan bewust.’

Soms telt een gemeente
weinig jonge gezinnen
‘Vooropgesteld: in de Protestantse Kerk zijn er
gemeenten waar in verhouding veel kinderen
en jongeren komen. Het is een harde sociologische wet: waar jonge mensen zijn, komen
jonge mensen. Waar ze ontbreken, komen ze
niet. Kom je als gezin in een kerk met weinig
andere gezinnen, zoek dan andere mogelijkheden: 
evenementen als EO-jongerendagen
en The Passion, reizen naar Taizé. Dan ervaren
kinderen: wij zijn niet de enigen. Herkenning is
voor iedereen belangrijk. Het geeft hen de kans
om ‘de gemeenschap van jonge heiligen’ te
vieren en te beleven. Dat kan ook internationaal.
Dan zien zij dat elders in de wereld geloof groeit
en bloeit, ook onder leeftijdgenoten.’

Achter blijft de vergrijzende gemeente
‘Ik realiseer mij heel goed dat daarover pijn en
verdriet bestaat. Het liefste wil elke gemeente alle
generaties ontmoeten. Je mist als gemeente echt
veel als kinderen en jongeren niet meer komen.
Maar vechten tegen een sociologische wet is
vechten tegen de bierkaai.
In plaats van daarop stuk te lopen, kun je er beter
het beste van maken. Mijn advies: frame jezelf als
‘vitale grijze gemeente’. Waarom zou je vitaliteit
alleen leggen bij jongeren?
Gevoelens over het feit dat in jouw gemeente kinderen en jongeren ontbreken, kunnen raken aan
het gevoel dat het in je eigen gezin ook niet lukte
om je kinderen bij geloof en kerk te betrekken.
Dat is voor veel mensen een pijnlijke wond die wel
wordt gevoeld maar weinig besproken.’

Het is schokkend dat in veel gezinnen 
weinig gepraat wordt over het geloof
‘Bij het voorbereiden van begrafenissen merk
je dat kinderen soms geen idee hebben hoe
belangrijk kerk en geloof voor hun ouders waren.
Blijkbaar werd daar weinig over gepraat. Het is
schokkend dat in veel gezinnen de dialoog over
zo’n belangrijk onderwerp niet plaatsvindt. Het
lijkt alsof in onze gezinscultuur het gesprek hierover te moeilijk wordt gevonden. Uit angst voor
conflicten? Uit desinteresse in wat je ouder of

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers - Foto: © Sandra Haverman
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Overdenking
Tekst: Kees Posthumus - Foto vorpagina: © Sandra Haverman - Bron: PKN-magazine Woord & Weg

kind werkelijk beweegt? Uit het gevoel gefaald te
hebben?
De waarden en normen van het christelijke geloof
zijn vaak overgedragen. Kinderen werden verantwoordelijke volwassenen, dat is goed. Maar velen
zien die verantwoordelijkheid niet meer in het
licht van wie God is. Dat is juist het perspectief
van de christelijke gemeenschap, die aan elkaar
gegeven is.

Vanuit dit inzicht richt het werk voor kinderen
en jongeren zich steeds meer op de verbinding
tussen generaties. Het gaat niet langer alleen
om wat de oudere generatie te zeggen heeft
aan kinderen. Het gaat er ook om wat ouderen
kunnen leren van jonge mensen, van de manier
waarop zij hun geloof beleven. De dialoog is altijd
wederkerig.’

Onderzoek Actie Kerkbalans
Bron: Nieuwsbrief PKN

Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is lid van een kerk. Zij vinden hun kerk
belangrijk. Maar waarom? Dat wil Actie Kerk
balans nu onderzoeken met een landelijke peiling
naar de waarde van de kerk. De peiling bestaat
uit een aantal korte vragen en vraagt ongeveer
tien minuten tijd.

Wat maakt uw gemeente uniek?
Doe dan mee als gemeentelid aan de landelijke
peiling naar de waarde van de kerk en spreek u uit
voor uw gemeente. Waarin blinken jullie uit? In
gemeenschapszin, inspirerende vieringen, actieve
naastenliefde of misschien iets heel anders?
Vul de peiling in en laat Nederland weten wat uw
gemeenschap zo uniek maakt!

Start Actie Kerkbalans
De peiling wordt gehouden onder leden van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in
Nederland, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente, de vier kerkgenootschappen die samenwerken in de Actie Kerk

balans. Ook wie geen lid is van genoemde kerken,
maar wel bij een kerk hoort, kan meedoen en het
eigen kerkgenootschap invullen op de daarvoor
bestemde plek. De uitkomsten van de peiling
worden bekendgemaakt met de start van Actie
Kerkbalans op vrijdag 17 januari 2020.
Kerkleden worden van harte uitgenodigd om mee
te doen en de peiling weer door te sturen naar
anderen voor wie dit ook interessant is.

Naar de peiling
Zet onderstaande URL in de adresbalk van uw
browser, daar kunt u de enquête invullen en
doorsturen.
https://kerkrentmeester.nl/webforms/index/
index/id/53/?___store=krm_nl
U kunt ook naar de website gaan
www.kerkvenster.nl, rechtsboven in de nieuwsblokken ziet u de enquête staan. Daar staat ook
hetzelfde artikel in als hierboven. Daar klikt u op
bijgaande URL en u komt op de goede pagina
terecht.

‘Want bij u is de bron
van leven,
door úw licht zien wij licht’
Psalm 36:10
Het is volop herfst geworden. De bladeren
vallen van de bomen. Het wordt ’s morgens
steeds later licht en ’s avonds steeds vroeger
donker. Er zijn dagen waarop het wolkendek zo
dik is, dat er maar weinig licht is en de lampen
in de kamer een groot deel van de dag moeten
branden. Je wordt er soms somber van. Het lijkt
soms op zulke dagen of al je verdriet boven
komt en er maar weinig lichtpuntjes voorbijkomen. Wat kún je dan blij zijn als de zon, al
is het maar even, met een paar stralen door
het wolkendek breekt en je zomaar even in het
zonlicht zit of loopt.
Licht! Als het licht van de zon al in staat is ons
een beetje blij te maken, hoe moet het dan zijn
als we op zulke momenten proberen te denken
aan de Schepper van dit alles, de God die licht
is en in wie geen spoor van duisternis is, de God
bij wie de bron van leven is en door wiens licht
wij licht zien. Als je de zon ziet schijnen, kun je
iets van zijn licht ervaren, íets en niet meer dan
dat. In het evangelie kunnen we veel meer van
Gods licht ervaren. Daar zien we Jezus Christus,
door God naar de wereld gezonden om licht te
brengen in onze duisternis. Hij, die van zichzelf
zegt: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij
volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar
heeft licht dat leven geeft. Hij baande een
weg, dwárs door alle duisternis waarmee wij in
ons leven vaak omringd zijn, -de weg naar het
licht, het land van louter licht. Ja door Góds
licht, – Jezus Christus – , kunnen wij – al is het
soms nog zo donker – licht zien in ons leven,
ons leven waarin we op weg mogen zijn naar
een toekomst in het land van louter licht.
ds. Aja Yntema
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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

bredevoort
BREDEVOORT

Collectes en giften

ds. Ada Endeveld

Via Ada Endeveld € 15,00

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

Anders Dan Anders-dienst
27 oktober Joriskerk
Thema: God, waar bent U?

Wij feliciteren
In de komende weken vieren mevr. H.J. Kuenente Selle, Ambthuiswal 1- 05 en mevr. J.B.G. Huiskamp-Veeneman, Haartweg 14 hun verjaardag.
Mevr. Kuenen wordt op 24 november 86 jaar en
mevr. Huiskamp viert op 1 november haar 88e
verjaardag. Allebei van harte gefeliciteerd en een
gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar
zijn.

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

Op 27 oktober om 19.00 uur is er een dienst in
de St. Joriskerk in Bredevoort. Het thema is: God,
waar bent U? Pastor Marit Arink gaat voor in
deze dienst. Het kleinkoor Vocaliste uit Varsseveld
onder leiding van Gerrit te Lindert verleent haar
muzikale medewerking. Joop Ormel bespeelt het
orgel.
Samen hebben we nagedacht over het thema.
God, waar bent U? Waar is God voor ons. In kleine
dingen misschien, die voor ons heel groot voelen.
We willen op zoek naar God … of is God op zoek
naar ons? Ga met ons mee in deze spannende
zoektocht en kom
op 27 oktober
naar de Joriskerk.
Je bent van harte
welkom.
Namens de voorbereidingscommissie,
Marit Arink,
Anja Lammers en
Jolanda te Winkel

Het kleinkoor
Vocaliste.

Concert in de Sint Joriskerk Bredevoort
10 november 2019

Programma:

Aanvang 15.00 uur - Kerk open 14.30 uur

Gabriel Fauré (1845 – 1924)

Duo Maaike Peters en Daan van den Hurk

Claude Debussy (1862 – 1918)	Sonate voor cello en piano
– Lent
– Sérénad
– Final
Franz Liszt (1811 – 1886)

Berceuse

Elegie

Sergej Prokofiev (1891 – 1953)	Sonate voor cello en piano opus 119
– Andante grave
– Moderato
– Allegro ma non troppo
Daan van den Hurk piano
Maaike Peters
cello

Sergej Rachmaninov (1873 – 1943)

Vocalise
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Ieder mens verdient een tweede kans
Tekst: Marian Timmermans - Bron: Jong Protestant #4 • oktober 2019

Ze kennen elkaar niet, maar Nanda (62) en Veerle
(15) uit de Gereformeerde Kerk Almkerk mogen
meteen in gesprek over serieuze thema’s: rijkdom,
vergeving en dood.

Bij de voordeur hoort Veerle van den Berg, scholier
op het vmbo GT, al een blafsalvo. Ze houdt van
honden en dat zorgt meteen voor een klik met
Nanda Draaijer, ex-verzorgende, invaller bij een
brocantewinkel, en vrijwilliger bij de Wereldwinkel.
Na een draai aan het rad komt het gesprek daardoor heel makkelijk op gang.

Rijkdom
Veerle: ‘Wat zouden de makers van het rad
bedoelen met rijkdom? Rijkdom in je hoofd, vrijheid of geld?’ Voor haarzelf betekent rijkdom dat
ze goed in haar vel zit. Nanda heeft net het boek
Mijn verhaal van Michelle Obama gelezen. Ze
vond het schokkend om te lezen hoeveel beperkingen rijkdom oplegt. ‘Nou’, concludeert ze, ‘ik
wil niet beroemd zijn. Heerlijk om een kop thee te
kunnen drinken op mijn stoepje.’
Veerle knikt: ‘Als je rijk bent, zijn er mensen die
doen alsof ze je vrienden zijn. Je moet oppassen
wat je met wie deelt.’

Kennis
Veerle lacht, ze heeft onlangs nog een lesje
geleerd. ‘Mijn ouders willen dat ik studeer en dat
begrijp ik ook. Maar leren is niet zo mijn ding. Ik
had stiekem een uurtje afgesproken met mijn
vriendje. Ik dacht: daar komen ze niet achter
en had een smoesje bedacht. Mijn moeder zei:
‘Wanneer ga je mij de waarheid vertellen?’ Ik leer
daarvan dat ik het beter meteen kan zeggen.’
Nanda geeft aan vooral met haar hart te leren.
‘Raakt kennis mijn hart, dan onthoud ik het. Het
verhaal van Michelle Obama, bijvoorbeeld, of een
documentaire. ‘

Vergeving
Nanda vindt het lastig om zichzelf te vergeven.
Als na een drukke dag in de brocantewinkel bijvoorbeeld blijkt dat de kas niet klopt, zit ze daar
echt mee. ‘Ik vind het belangrijk om mijn fout te
benoemen en ik wil het goedmaken. Ik vul de kas
dan aan, omdat ik het zo vervelend vind.’
Veerle is van mening dat ieder mens een tweede
kans verdient. ‘De ene fout is groter dan de
andere, denk aan moord. Je verdient straf, je
moet er wel van leren. Maar je kunt wel vergeven
worden. Niet iedereen handelt altijd goed.’ Veerle
vermoedt dat het veel geduld vraagt om iemand
bijvoorbeeld een moord te vergeven. Nanda:
‘Met vergeving dien je jezelf. Soms is het iets
wat moet slijten, of de ander nu wel of geen spijt
heeft. Wrok kost energie, door te vergeven kun je
verder.’

Dood
Stel, je moet kiezen: weten wanneer je doodgaat
of hoe je doodgaat? Veerle wil liever het moment
weten. ‘Dan haal ik meer uit mijn leven. Als ik zou
weten hoe ik doodga, zou ik paranoïde worden.’

Nanda geeft aan dat ze, juist naarmate ze ouder
wordt, van mening is dat je uit de dag moeten
halen wat erin zit. ‘Ik moet er niet aan denken
om te weten: ik heb nog 300 dagen te leven, nog
299, enzovoort. Weten hoe ik doodga lijkt me
beter, wellicht komen er nog verzachtende middelen op de markt.’
Beiden geloven in een leven na de dood. Veerle:
‘Je lichaam blijft hier, je ziel gaat naar de hemel
of de hel. Ik denk de hemel, want God vergeeft.
Ik denk dat we herenigd worden met al onze
geliefden.’
Nanda gelooft in een hemel, maar niet in een
hereniging. ‘Het lichaam blijft hier, de ziel is daar.
Ik denk dat het een thuiskomen is met de Vader
die voor de zielen zorgt. Je bent er welkom en je
kunt zonder lijden rusten van het leven.’

Levenstip aan elkaar
Veerle: ‘Doe waar je blij en gelukkig van wordt
en vergeef jezelf iets sneller. Je kunt niet overal
wat aan doen en iedereen maakt fouten.’
Nanda: ‘Laat niks liggen van wat je nu kunt
doen. Stel niet uit en pak de kans. Ook wat
betreft je studie, je boeken en creativiteit!’

Hoop is wie we zijn
Vorig jaar augustus was Mathilde
Sabbagh, de jonge predikant van de
protestantse gemeente Al-Hassakeh in
Syrië, op uitnodiging van Kerk in Actie
een paar dagen in ons land. Haar kerk
ligt midden in oorlogsgebied. Sabbagh
vertelde over haar angst. Niet voor het
oorlogsgeweld, maar dat er straks geen
kerk meer over is omdat iedereen is
gevlucht.

Haar verhaal maakte diepe indruk. Aarzelend
vroeg een van de aanwezigen of ze nog hoop
had voor haar kerk en haar land. De reactie van
Mathilde was onverwacht fel: ‘Als u aan mij
vraagt of ik hoop voor de toekomst heb, dan
weiger ik daarop te antwoorden. Want hoe kan
ik nu gevraagd worden naar mijn hoop als er hoe
dan ook hoop ís? Als christenen zíjn wij mensen
van hoop. We kunnen onze identiteit niet veranderen, alleen omdat we in tijden van oorlog leven.
Hoop is wie we zijn.’
Het antwoord van Mathilde raakte me niet minder
dan haar verhaal. Christenen zijn de mensen van
hoop, zo hield zij ons voor. Hoe penibel de toekomst van haar land en gemeente ook is, hoop
houdt haar staande en gaande. Niet als een ‘het
zou mooi zijn als’ of als wishful thinking maar als
anker van geloof en liefde.

De reactie van Mathilde beschaamde me ook.
Wij leven in een veilig land. Niemand hoeft te
vluchten. En toch winnen angst en cynisme het
nogal eens van de hoop.
Haar reactie houdt ons een spiegel voor.
We kunnen nog meer betrokken raken bij de christenen in Syrië. Als teken van hoop.
Ds. René de Reuver - scriba generale synode
Bron: www.pkn.nl

Meer over de situatie in Syrië lezen?
Zie pagina 13
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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

KerkBeeld

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

Kortgeleden kreeg ik een telefoontje van Wilma
bredevoort
Onderwaater met het bericht dat er op haar een

Op 11 oktober heb ik een beroep gekregen van de
Protestantse Gemeente te Neede en dit beroep
heb ik aangenomen. Ik heb er alle vertrouwen in
dat ik mij in deze gemeente thuis zal voelen en ik
zie er naar uit om weer als predikant aan het werk
te kunnen gaan.
Dit betekent dat ik mijn werk in onze gemeente
zal neerleggen. Ruim vijf jaar heb ik in wijk BarloDale pastoraat gedaan. En ook heb ik in wijk
IJzerlo en later in wijk Lintelo een jaar pastoraal
werk verricht. In de afgelopen jaren heb ik velen
van u mogen leren kennen, vaak naar aanleiding
van verdrietige, spannende of moeilijke omstandigheden. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen
dat ik van u gekregen heb en voor de fijne contacten die zijn gegroeid.
De komende maanden zal ik gewoon mijn werk
blijven doen. Het is de bedoeling dat ik in januari
aan de gemeente van Neede zal worden verbonden en mijn werk daar zal gaan beginnen.
Met een vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

Collectemuntenverkoop

Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl

Op vrijdag 1 november a.s. is er weer collectemunten-verkoop in de Zuiderkerk van 17.00 uur
tot 18.30 uur. Natuurlijk kunt u ook bestellen via
onze webshop in KerkVenster. Ook liggen er bij de
uitgang van de kerken bestelformulieren.
Munten worden gratis bij u thuisbezorgd!

Beamteam
beamteampknaalten@
gmail.com

Geroepen tot een
nieuwe uitdaging
Beste Gemeenteleden,

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

Verandering van werk

beroep was uitgebracht door de Protestantse
Gemeente Neede en dat zij dit beroep ook zou
aannemen.
Dit telefoontje bracht gemengde gevoelens bij
mij naar boven, allereerst heb ik haar natuurlijk
van harte gefeliciteerd met dit beroep en deze
nieuwe uitdaging, maar aan de andere kant vind
ik het ook ontzettend jammer dat Wilma onze
gemeente gaat verlaten.
Vele jaren heeft zij zich als predikant en als kerke
lijk werker ingezet voor onze gemeente. In alle
rust heeft zij velen van u bijgestaan in moeilijke,
verdrietige en spannende omstandigheden. Op
de haar kenmerkende wijze, was zij ervoor ons op
de momenten dat er op haar een beroep werd
gedaan.
Rustig, geduldig, meelevend, betrokken en vertrouwen zijn woorden die naar mijn mening
passen bij Wilma en hoe zij zich bewoog in onze
gemeente.
Velen van u zullen haar gaan missen.
Namens u allen wil ik haar op voorhand al enorm
bedanken voor het vele werk wat zij in de afgelopen jaren voor onze gemeente heeft verzet.
Op dit moment is de exacte datum van het beëindigen van haar dienstverband nog niet bekend,
daarover zult u later nog worden geïnformeerd.
Het spreekt voor zich dat wij als kerkenraad op
zoek zullen gaan naar invulling van de vrijgekomen pastorale werkzaamheden in de wijk
Barlo-Dale.
Gerard Helmink, voorzitter PG Aalten

Paraplu kwijt
Heeft iemand na de startzondag in de Oude
Helenakerk (22 september jl.) per abuis een
donkerrode paraplu meegenomen? Het zou zo
fijn zijn als deze weer bij de eigenaar terecht
kwam. (tel. 472755).

Giften PBD
Via Christien Kremer ontvangen € 10,00
en € 20,00, Henriette Klein Entink € 10,00,
Riek Hoftijzer € 10,00, mevr. V.d. Hoven € 40,00,
Hermien Heinen € 50,00, Rieky Wevers € 10,00,
en via Aly Korthout € 12,50.

7

Yabima
Op zondag 3 november 2019 zal er
voor de vierde keer gecollecteerd
worden voor het jaarproject van
de Protestantse Gemeente Aalten:
Yabima, de diaconale organisatie
van de kerk op Zuid-Sumatra die het

Hierboven en hieronder:
Op deze foto’s wordt de rol van vrouwen in kaart
gebracht in het dorp Purwokencono.

werk van de boeren ondersteunt bij
landbouwmethodieken. Wij bevelen
deze collecte van harte bij u aan.
Deze bijdrage toont de stand van zaken waar
Yabima op dit moment (september 2019) mee
bezig is om de boeren op Zuid-Sumatra te helpen.
Voor verdere info: https://www.kerkinactie.nl/
projecten/rijstboeren-op-sumatra

Op deze foto is Yabima bezig met het in kaart
brengen en analyseren van problemen en
behoeften in het dorp, samen met de lokale
bewoners. Vervolgens wordt naar oplossingen
gezocht. De middelen die daarbij gebruikt
worden, moeten eenvoudig en voorhanden zijn.

Bij voortschrijdende
landbouwtechnologie
dreigen vrouwen
minder aandacht te
krijgen. Wat Yabima
wil is vrouwen toerusten in duurzame
landbouw, als tegenwicht voor minder
duurzame landbouwtechnieken, waar
vooral mannen bij
betrokken worden.

Een van de vrouwelijke deelnemers
geeft een presentatie.
Organisch voedsel voor dieren in
Varia Agung, Midden-Lampung.

Yabima besteedt extra aandacht aan vrouwen.
Hun rol is sowieso belangrijk in de samenleving,
maar Yabima wil dat vrouwen ook in het publieke
domein een grotere rol kunnen spelen.
Capaciteitsversterking van vrouwen is een goede
strategie om de samenleving verder te helpen.

Door duurzame landbouw te versterken, zijn
boeren minder afhankelijk van middelen van
buitenaf, zoals kunstmest.
Dat vrouwen minder kansen hebben en minder
toegang tot middelen dan mannen, wordt door
Yabima gezien als een vorm van geweld. Daar
staat vredesopbouw tegenover, waarbij vrouwen
niet langer als ondergeschikt gezien en behandeld worden, maar gelijke kansen krijgen. Dit
begint met kritische analyse en met inspanning om verandering aan te brengen in sociale
patronen.

Jongeren bespreken en ontwikkelen
interreligieuze vredesprogramma’s.

Giften kunnen ook digitaal betaald worden:
via kerkvensterwebshop.nl,
url: https://site.skgcollect.nl/140/
JAARPROJECT 2019 (onderaan pagina).
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Contactavond
Protestantse
Bezoek Dienst
Tekst en foto’s: Joke Rutgers

Maandag 7 oktober was de jaarlijkse contactavond voor
alle medewerkers van de protestantse bezoekdienst, de PBD.

Het was een ontspanningsavond als dank voor
het vele werk dat wordt verzet en om de onderlinge contacten te verstevigen.
Zo’n 120 medewerkers genoten van de grappen
van het cabaretduo Joost en Martijn. Onze voorzitter, Gerda Assink, sloot de avond af met het
gedicht ‘De tijd’.
De tijd, dat is wat ons vaak kwelt
Veel moeten in weinig tijd.
Totdat je beseft, pas op
anders raken we elkaar kwijt.
Druk met dit en druk met dat
zo is er altijd wat.
De tijd is niet alleen,
we hebben kostbare schatten om ons heen.
Soms moeten we de tijd
maar even laten voor wat het is,
Want geen tijd voor elkaar is een heel gemis.
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Een groene
kerk
In oktober 2013 verzorgde de
commissie Inspiratie & Ontmoeting
een gespreksavond over duurzaamheid
en een groene kerk. In oktober
2016 kaartten enkele mensen uit de
gemeente het onderwerp opnieuw
aan. In beide gevallen was de tijd
nog niet rijp. Maar het idee om
aansluiting te zoeken bij de landelijke
Groenekerkenactie bleef leven en in
het najaar van 2018 ontstond na een
oproep in KerkVenster de werkgroep
Groene Kerk Aalten. In april 2019
stemde de kerkenraad in met het
voorstel om aansluiting te zoeken bij
de landelijke actie Groene Kerken.
De groene PGA staat zeker niet alleen in haar
streven naar vergroening en duurzaamheid. Via
Kerk in Actie en Tear maken we nu deel uit van de
groeiende groep geloofsgemeenschappen, over
het gehele land verspreid, die zich daadwerkelijk
willen inzetten voor meer rechtvaardigheid, eerlijke verhoudingen en zorg voor mens en natuur
om ons heen. De werkgroep Groene Kerk Aalten
wil daarbij binnen de PGA een ondersteunende
en adviserende rol vervullen. De groep noemt zich
met opzet een werkgroep en geen commissie.
Niet het vergaderen, maar het handelen en het
aanzetten daartoe staan centraal.
Het gaat hier om een voortdurend proces dat
medebepaald wordt door al dan niet veranderende omstandigheden. Daarbij nemen we de
Bijbel als inspiratiebron en richtsnoer. Aan de ene
kant de opdracht van God aan de mens om de
aarde te bewerken en te bewaren uit Genesis 2
en aan de andere kant de oproep tot liefde
zoals Paulus deze doet. Liefde voor de medemens en ofschoon in Corinthe 13 niet genoemd,
maar zeker ook bedoeld, liefde voor de dieren
en daarmee ook voor de aarde, het door God
gegeven leefgebied van mens en dier.
Binnen de PGA moet het bewustzijn groeien dat
we met elkaar, en ieder voor zich, een Bijbelse
opdracht hebben om zorgvuldig om te gaan met
de schepping in al haar verschijningsvormen.
We willen dit doen via voorstellen die kunnen
leiden tot duurzame beslissingen binnen de kerk,
gespreksavonden over onze relatie tot schepping
en natuur en kerkdiensten waarin onze opdracht
als rentmeesters van verschillende zijden belicht
kan worden. Maar zeker zo belangrijk is dat we
elkaar kunnen inspireren met ideeën over hoe we
zelf in onze eigen situatie een bijdrage kunnen
leveren aan de leefbaarheid voor mens en dier op
deze aarde.
Op zondag 10 november zal de officiële aftrap
van de Groene Protestantse Gemeente Aalten
plaatsvinden. De ochtenddienst in de Oude
Helenakerk wordt geleid door ds. Folkert de Jong
en zal in het teken staan van de groene kerk. Na

geworden

de dienst zal het eerste bord ‘Wij zijn een Groene
Kerk’ door de voorzitter van de kerkenraad en
de voorzitter van de kerkrentmeesters bevestigd
worden bij de Oude Helenakerk. In de loop van
de week worden ook bij de twee andere kerken
bordjes bevestigd. Op dinsdag 12 november is
er in Elim een gespreksavond waar ieder met ds.
De Jong in gesprek kan gaan over diens woorden
van zondag 10 november. Dan zal ook mevr. Atie
de Vos van Kerk in Actie een voordracht houden
waarin ze duidelijk zal maken wat Groene Kerkzijn kan betekenen voor een gemeente en wat de

waarde is van met elkaar in gesprek gaan over
hetgeen ons bezighoudt op dit gebied.
De werkgroep Groene Kerk van de PGA is blij dat
er na een jaar zo’n mooi resultaat ligt en hoopt
dat het zaadje dat nu geplant is, zal uitgroeien
tot een groene oase.

Meer weten?
Kijk op www.groenekerken.nl
Meer informatie of reageren?
Secretaris Groene Kerk Aalten:
groenekerk@kerkvenster.nl

Nacht van de nacht
In de nacht van zaterdag 26 naar zondag 27
oktober gaan we weer terug naar de wintertijd. De klok wordt een uur teruggezet en de
nacht duurt een uur langer. Overal in Nederland, maar ook elders in de wereld, wordt dit
moment aangegrepen om aandacht te vestigen op de enorme lichtvervuiling in steden
en dorpen.
Een groot aantal organisaties, waaronder ook
Groene Kerken, roept op om juist in deze nacht
ons land te verdonkeren. Ook de gemeente
Aalten doet hieraan mee.

De werkgroep Groene Kerk Aalten vraagt u om
in de nacht van zaterdag naar zondag zoveel
mogelijk buitenverlichting te doven, binnenverlichting te dimmen en daarmee de duisternis een nacht toe te laten tot onze verlichte
wereld.
Het evenement is een initiatief van het Wereld
Natuur Fonds (WWF). Het eerste ‘Earth Hour’
werd gehouden in Australië op 31 maart 2007.
Tegenwoordig doen bijna alle landen van de
wereld mee.

geworden
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Oktober 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

25
26
27
28
29
30
31

2 Samuel 3:1-16
2 Samuel 3:17-27
2 Samuel 3:28-39
2 Samuel 4:1-12
2 Samuel 5:1-16
Psalm 58
Lucas 18:9-17

November 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1
2
3
4
5
6
7
8

Lucas 18:18-30
Lucas 18:31-43
Lucas 19:1-10
Lucas 19:11-28
2 Samuel 5:17-25
2 Samuel 6:1-11
2 Samuel 6:12-23
2 Samuel 7:1-16

Ambthuis, Bredevoort

St. Joriskerk op de Markt

Ambthuis Bredevoort
Zaterdag 26 oktober 2019
17.00 uur ds. A.G. Endeveld,
Heilig Avondmaal

Beth San
Zaterdag 26 oktober 2019
19.00 uur dhr. Fles
Zaterdag 2 november 2019
15.30 uur ds. De Jong, Heilig Avondmaal

Stegemanhof
Zaterdag 26 oktober 2019
19.00 uur dhr. Lievers
Zaterdag 2 november 2019
19.00 uur ds. Faber, Heilig Avondmaal

Doopdiensten

Bloemengroet

Aalten
Elke zondag in een van de kerkzalen (Oosterkerk en
Zuiderkerk) of Elim (Oude Helenakerk). De kinderen
worden tijdens de collecte weer opgehaald.

- mevr. Graven-Wassink, Ludgerstraat 15-02
- mevr. Lammers-Beernink, Prinsenstraat 1b
- mevr. Lubbers-Ruesink, Haermansweijde 22
- mevr Heideman-Hoftijzer, Geurdenstraat 47
- mevr. Lensink-Hoftijzer, Boomkampstraat 19

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

Zondag 3 november 2019

10.00 uur 	ds. A.G. Endeveld,
koffie drinken in ’t Koppelhuis
Collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		
Liesbeth Mateman
en Rieky Navis

Bij de diensten
Bredevoort

Anders Dan Anders-dienst
27 oktober Joriskerk
Thema: God, waar bent U?

Bredevoort
Elke zondag in ’t Koppelhuis (t.o. St. Joriskerk)

Kindernevendienst (4-12 jaar)

19.00 uur 	Pastor Marit Arink,
Anders Dan Anders-dienst,
m.m.v. kleinkoor Vocaliste
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

19.30 uur 	ds. A.G. Endeveld, Dankdag
voor gewas en arbeid
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

Kinderoppas (0-4 jaar)

10.00 uur 	ds. A.G. Endeveld,
Heilig Avondmaal
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
Kinderoppas/ kindernevendienst:
		Lenny Woerts

Woensdag 6 november 2019

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 27 oktober 2019 - Bijbelzondag

kerkvenster.nl
en

pkn-bredevoort.nl

Op 27 oktober om 19.00 uur is er een dienst in
de St. Joriskerk in Bredevoort. Het thema is: God,
waar bent U? Pastor Marit Arink gaat voor in
deze dienst. Het kleinkoor Vocaliste uit Varsseveld
onder leiding van Gerrit te Lindert verleent haar
muzikale medewerking. Joop Ormel bespeelt het
orgel.

Zie ook pagina 4.

het bekijken waard!
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 27 oktober 2019 - Bijbelzondag

Zondag 27 oktober 2019

Zondag 27 oktober 2019

Zondag 3 november 2019

Zondag 3 november 2019

Woensdag 6 november 2019, Dankdag

19.00 uur: 	Remco Hakkert Evangelisatiedienst

09.30 uur:
ds. A.J. Yntema - doopdienst
collecte: 		
Ned. Bijbelgenootschap
uitgangscollecte: Kerk
19.00 uur:
dhr. H. de Vries
collecte: 		
Ned. Bijbelgenootschap
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 3 november 2019

Dienst in de andere twee kerken

Bij de diensten Aalten

Doopdienst 27 oktober
Oude St. Helenakerk

Dienst in de Oude Helenakerk

Dienst in de Oude Helenakerk

09.30 uur:
ds. R. Faber – Heilig Avondmaal
collecte: 		KIA-project Boeren
op Zuid-Sumatra
uitgangscollecte: Kerk

19.30 uur
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

10.00 uur: 	ds. F. de Jong –
Heilig Avondmaal
collecte: 		KIA-project Boeren
op Zuid-Sumatra
uitgangscollecte: Kerk

Together Worship
een dienst om nooit te vergeten

Op 27 oktober worden in de Oude St. Helenakerk
gedoopt te midden van de gemeente: Nora Lidy
Sessink en Roef Sessink, dochtertje en zoontje van
Roy en Angela Sessink-Korthout, broertje van Ravi,
Koopmanstraat 60.
Ik verheug me zeer op deze dienst, waarin ik weer
eens in uw midden mag voorgaan en nog wel met
de doop van een tweeling.
ds. Aja Yntema

Ik wens jou ...

REMCO HAKKERT
CHOIR & BAND

Op uitnodiging van Inter
kerkelijke Evangelisatie
Comite wordt de avond
verzorgd door Remco
Hakkert en het Gospelkoor SIGN uit Epe.

3

NOVEMBER

Vier bijbelzondag met ons mee!

Zuiderkerk
Ludgerstraat 64
Aalten

Aanvang 19.00 uur
Toegang gratis
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P A S T O R A AT

Verjaardagen
In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder
hun verjaardag te vieren:

bredevoort

26 okt	mevr. J.H.C. Aalbers-Winkelhorst
Geurdenstraat 73, 7122 CG
27 okt	dhr. J.W. Schuurman
Julianastraat 1, 7121 CC
28 okt	mevr. J.A. Veenhuis-van Braak
Vredenseweg 81/B,
7101 LM Winterswijk
28 okt	mevr. A.C. Lourens-Kuiper
Berkenhovestraat 42, 7122 ZZ
28 okt	mevr. U. van Eerden-Thamm
Hamelandroute 70, 7121 GZ
28 okt	dhr. H. Luiten
Emmastraat 27, 7121 CE
31 okt	mevr. H.A. Kip-Graven
Frankenstraat 83/04, 7122 ZS
31 okt	mevr. G.B. te Kloeze-Eenink
Ambthuiswal 1/10, 7126 BC Bredevoort
31 okt	mevr. J. van Dommele-de Bruijn
Halteweg 19, 7122 MC
31 okt	mevr. C.J. van Meggelen-de Gooijer
Wikkerinkweg 1, 7122 JE
1 nov	dhr. D. Douma
Huygensstraat 4, 7121 VH
2 nov	mevr. J.B. Jentink-Ebbers
De Hoven 15, 7122 BJ
2 nov	mevr. O. Hartemink-Molleman
Varsseveldsestraatweg 26, 7122 CC
3 nov	mevr. J.W. te Paske-van Eerden
Lichtenvoordsestraatweg 66, 7121 RB
4 nov	mevr. H. ter Beest-Hoornenborg
Ormelstraat 17, 7121 DB
4 nov	dhr. G. Prinsen
Eligiusstraat 36, 7121 ED
7 nov	dhr. A. Grievink
Willemstraat 17, 7122 BK
7 nov	dhr. G.J. Bussink
Keizersweg 50, 7121 GS
7 nov	mevr. B.J. Hoornenborg-Klein Poelhuis
Barloseweg 11, 7122 PS
7 nov	dhr. H. Hoftijzer
Landstraat 8/04, 7121 CR
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Wijk Lintelo

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

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

ds. Wilma
Onderwaater

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

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

Varsseveldsestraatweg 39
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com

Verhuizing

Zieken

Dhr. Wikkerink, Heuvelweg 2, is verhuisd naar
Beth San. Hij woont hier in appartement 35/02.
Een hele verandering voor u, we hopen dat u zich
snel thuis zult voelen op uw nieuwe woonplek.

Na een opname in het ziekenhuis in Winterswijk
verblijft tijdelijk in Pronsweide Ida Eleveld-Mast,
Zuiderkruis 22.

Zieken

Op 1 oktober mochten Jo en Evert Lensink, Trompstraat 93, hun 50-jarig huwelijksfeest vieren. Van
harte gefeliciteerd!

Een aantal gemeenteleden in onze wijk is ernstig ziek. We leven met hen en hun familie mee.
Mogen zij zich gedragen weten door het gebed
vanuit de gemeente.
Met vriendelijke groet,
Wilma Onderwaater

Huwelijksjubileum

Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Netty Hengeveld

Netty Hengeveld

Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 0545-475969
hengeveld.kerkvenster@
gmail.com

Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 0545-475969
hengeveld.kerkvenster@
gmail.com

Wijziging e-mailadres

Wijziging e-mailadres

Mijn e-mailadres is gewijzigd. In plaats van
nettyhengeveld@kerkvenster.nl gebruik ik nu
hengeveld.kerkvenster@gmail.com

Mijn e-mailadres is gewijzigd. In plaats van
nettyhengeveld@kerkvenster.nl gebruik ik nu
hengeveld.kerkvenster@gmail.com

Gedicht

Geboorte

God lijkt soms heel ver weg. Dat gevoel kun je
hebben als alles van een leien dakje gaat, maar
zeker ook wanneer je veel te verduren krijgt. Waar
zoek je God op zulke momenten? Sommigen
ervaren soms iets van Hem of Haar in de ogen
van de ander die naar je omkijkt. Soms ervaar je
God ook diep in jezelf.
In de prachtige kerk in Laren (bij Lochem) trof ik
het volgende gedicht aan van Ad Heide:

Op 30 september werden Roel en Leonie Schreurs,
Hogestraat 71, de trotse ouders van Nova. ‘Zo
mooi, zo lief, zo bijzonder’ schreven ze op de
prachtige geboortekaart. Op die kaart is al een
mooie foto van een slapende Nova te zien, onder
een lakentje waarop het woord ‘love’ geborduurd
is. Wat een mooie, symbolische start van haar
leven: verwarmd, toegedekt en beschermd door
de liefde. Veel geluk gewenst met elkaar in de
beschutting van de Liefde met een hoofdletter.

God is in ...
God is in de ruimte tussen mijn woorden
God is in de stilte van mijn gedachten
God is in de verte van mijn kijken
God is in de diepte van mijn luisteren
God is in de verwondering van mijn ervaren
God is in de kern van mijn wezen
God is in de vreugde van mijn gevoel
God is in mij, is wat ik bedoel
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Ziekenhuisopname
Jolanda Luiten, Lage Veld 132, is weer thuis na
een ziekenhuisopname. Hopelijk knap je snel op,
Jolanda!
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld
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Wijk IJzerlo

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

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

Zieken

Wisseling bezoekmedewerkster

Op het moment van schrijven verbleven er voor
zover mij bekend geen mensen van onze wijk in
het ziekenhuis. Wel is er bij een aantal mensen
zorg en spanning door ziekte en onderzoeken. We
wensen allen sterkte en Gods nabijheid toe.

Per 1 oktober is mevr. Naatje Klein Poelhuis-te
Paske, Hondorpweg 4, gestopt als bezoekmedewerkster. Wij willen haar van harte bedanken voor
de vele jaren dat zij dit werk met liefde gedaan
heeft. Gelukkig hebben wij mevr. Ria Prinsen-van
Essen, Kiefteweg 11, bereid gevonden om haar
taak als bezoekmedewerkster over te nemen. Wij
wensen haar Gods zegen toe!

Meeleven
We leven mee met dhr. Jan Vrieze, Dinxperlose
straatweg 89. Terwijl hij zelf voor revalidatie in
Pronsweide in Winterswijk verblijft, is zijn vrouw
Simone Vrieze-Hup op 17 oktober in Beth San
overleden. We wensen hem sterkte en Gods nabijheid toe in dit verlies!
Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
Riemer Faber

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

Filmavond Gravity: Zie pagina 16

Zieken
Opgenomen in het SKB: dhr. A.J. Hesselink, Geurdenstraat 30. Na een verblijf in het SKB is mevr.
G.J. Stronks-Grevink, Geurdenstraat 16, voor revalidatie opgenomen in verpleeghuis Pronsweide.
Wij weten ons verbonden met allen die met ziekte
te maken hebben. Wij wensen hen en ook hun
naasten die in liefde om hen heen staan heel veel
sterkte toe!
Na de korte time-out die ik heb genomen, probeer
ik mijn werk in de gemeente weer voort te zetten.
Indien nodig kunt u met mij contact opnemen.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Eén telefoontje veranderde de
afgelopen dagen alles in NoordoostSyrië. Met ontzetting heb ik het nieuws
gevolgd. Nadat de Verenigde Staten
op bevel van president Trump hun
militairen terugtrokken uit NoordoostSyrië, gingen Turkse troepen de grens
juist over. Er restte Syrische Koerden
maar één ding om bloedvergieten te
voorkomen: vluchten. Daarna volgde
een deal tussen Assad en de Koerden
en nam het Syrische regeringsleger de
controle in Noordoost-Syrië over.
Honderdduizenden inwoners wachten angstig af
wat deze nieuwe fase in de oorlog voor hen zal
betekenen. Gaat het tot een confrontatie komen
tussen Syrische en Turkse troepen?
Zal verwoesting en chaos volgen in een gebied
waar het de afgelopen acht jaar relatief rustig
was? Christenen in het Noordoosten willen niets

liever dan vrede voor álle inwoners. Ze zeggen
zelf: ‘Ondanks de onzekerheid houden we ons
vast aan Jezus’ woorden: Houd moed! Ik heb de
wereld overwonnen.’
Samen zijn we de kerk in actie.
In september voerde
Kerk in Actie campagne om de kerk
in Syrië weer op te
bouwen. Herstel
van kerkgebouwen
en scholen is van
levensbelang voor
Syriërs die in het
land willen blijven.
Wij geloven in
delen en kunnen
door een gift en
gebed schouder aan

schouder staan met onze broeders en zusters
in Syrië. Hulp is dringend nodig,
nu ook in Noordoost-Syrië.
Met vriendelijke groet,
Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie
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In memoriam

Johan Hendrik Prins

Jannie Hendrika
van den Berg-Heinen

~ Henk ~

~ Jannie ~

Geboren
13 juni 1934
Overleden
23 september 2019

Geboren
30 april 1936
Overleden
28 september 2019

Bij het afscheid van Henk Prins klonken de
woorden van Psalm 23, ‘De Heer is mijn Herder’,
in de vertaling van 1951. Het waren voor hem
vertrouwde woorden, die hoorden bij zijn geloof.
Woorden die hem rust en kracht gaven de laatste
dagen van zijn leven. Zijn lichaam ging steeds
verder achteruit sinds de lente. Hij werd tijdelijk
overgebracht naar de Molenberg en vlak voor
zijn overlijden naar Pronsweide. Langzamerhand
begreep hij dat terugkeer naar de Haermansweide,
waar hij woonde met zijn partner, mevrouw Annie
Essink-Zetstra niet meer mogelijk was.
Henk Prins was een mens van gewoontes. Elke
avond werd er om half zes gegeten. Vlak daarvoor
was hij steevast thuis. De wasmachine ging elke
week op dezelfde dag en hetzelfde uur aan, net
voor het kijken van Studio Sport. Hij was vertegenwoordiger van grootverpakkingen levensmiddelen.
Een regelmatig bestaan, waarbij je wist waar je
aan toe was.
Hij is op een gegeven moment met vervroegd
pensioen gegaan, net op tijd om te ontkomen
aan het computertijdperk. De gewoontes hield
hij aan toen hij weduwnaar werd. Het was een
zware tijd voor hem en jarenlang bleef het vroege
sterven van zijn vrouw Jo als een wolk boven zijn
hoofd hangen. In die periode waren zijn vaste
gewoontes een aanleiding om te zeggen: je moet
door. Zijn jongste zoon woonde toen nog in huis
en hij bleef goed voor hem zorgen en misschien
was het ook wel een beetje andersom.
Als vader was hij ook van de vaste regels en
gewoontes. Hij was geen knuffelvader. Een hand
geven was al heel wat. Met de kleinkinderen veranderde dat wel wat, maar ook voor de klein
kinderen had hij een vaste gewoonte: een dag om
met ze weg te gaan en dingen te doen.
In die tijd ging hij ook helpen in het winkeltje van
de familie Essink. Om wat te doen te hebben en
voor de gezelligheid. Het klikte zo goed dat ze
vaak met zijn drieën op vakantie zijn geweest. Na
het overlijden van haar man ging hij samenwonen
met Annie en samen hebben ze nog veertien
goede jaren lief en leed kunnen delen.
De kerk en het geloof hoorden er ook bij. Wel had
hij het soms moeilijk om alles te verstaan in de
kerk. Hij hield van oude vertrouwde woorden, zoals
‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets’.
Je spreekt ze of hoort ze en zelfs als er genoeg is
wat je ontbreekt, weet je: datgene waar het om
gaat, dat pakken ze niet af. Want de Heer verkwikt
mijn ziel. Dat is waarom vertrouwde woorden
juist het geloof geven en meebrengen. In dat vertrouwen is hij gestorven. Wij wensen Annie, Henk
en Anja, Hans en Theresia en Gerrit en Nancy,
de kleinkinderen en verdere familie veel troost
toe. Het afscheid heeft zaterdagochtend 28 september in Berkenhove plaatsgevonden.

Onze moeder Jannie van den Berg-Heinen werd
op 30 april 1936 in Aalten geboren. Ze was het
tweede kind van Willem en Hendrika Heinen.
Moeder was een ‘nakomertje’, haar zus Willie
was tien jaar ouder.
Tijdens haar jeugd woonde ze aan de Varsseveldsestraatweg. Opa had een schildersbedrijf. Ze
ging naar de Stegemanschool en daarna naar de
huishoudschool. Moeder ging werken bij kapsalon
van Essen aan de Hogestraat in Aalten.
Toen ze nog jong was brak de oorlog uit. Veel kon
ze zich er niet van herinneren. Aan het eind van
de oorlog is er een bom ontploft vlak bij haar
ouderlijke woning. Ze vertelde dat al de ruiten uit
hun huis waren gesprongen. Dit heeft veel indruk
op haar gemaakt. Toen ze 18 jaar was overleed
haar moeder.
Op een dansavond in het feestgebouw te Aalten
heeft ze vader ontmoet en op 9 december 1955
zijn ze getrouwd. In 1956 werd Hennie geboren.
We gingen wonen aan de Dinxperlosestraatweg.
In 1964 werd Leo geboren. In 1966 verhuisden
we naar de Nijverheidsweg.
Moeder was een lieve en altijd vrolijke vrouw.
Wij kunnen ons eigenlijk niet herinneren dat ze
chagrijnig was. Maar ze kon ook streng zijn als we
ondeugend waren.

ds. Ada Endeveld

Moeder was gek op de kleinkinderen. Je kon haar
altijd vragen om op te passen. Als de kinderen
bij haar kwamen, werden ze altijd in de watten
gelegd. Moeder vond het ook leuk om spelletjes
te spelen. Toen de kinderen uit huis waren speelde
ze met vader vaak rummikub.
Natuur en dieren vond moeder ook leuk. We
hadden thuis altijd veel bloemen en planten. We
hebben altijd een hond gehad. Ook hebben we
konijnen, kippen, vogels en goudvissen gehad.
Moeder vond gezelligheid belangrijk. Thuis stond
altijd de muziek aan. Vader en moeder waren gek
op Duitse volksmuziek. Ook luisterden ze vaak
naar geheime zenders.
Moeder was een harde werker. Ze is altijd blijven
werken, ook toen de kinderen kwamen.
Helaas sloeg in februari 1999 het noodlot toe. Ze
was al een aantal dagen moe en had een grieperig gevoel. Moeder werd onwel en we hebben
haar naar het ziekenhuis in Winterswijk gebracht.
Hier verslechterde de situatie snel. Ze is toen
opgenomen op de IC. Ze kreeg ook nog een longembolie. We hebben een nacht gewaakt. Maar
moeder was een vechter en kwam er bovenop.
Later bleek dat een griepvirus haar hersenen
dusdanig beschadigd had dat thuis wonen niet
meer kon. Ze werd opgenomen in Pronsweide
in Winterswijk. Onze vader is door verdriet overmand nog datzelfde jaar overleden.
De eerste twaalf jaar heeft ze in Pronsweide
gewoond. Na de renovatie van Pronsweide is
ze naar de Berkhof in Winterswijk gegaan. Hier
heeft ze acht jaar gewoond. Ook hier was moeder
een vrolijke vrouw.
Met moeder ging het goed tot enkele weken
geleden. Ze wilde niet meer eten en had ook
slikproblemen. Haar energie werd steeds minder.
Zaterdag 28 september jl. is ze rustig ingeslapen.
familie Van den Berg

Psalm 23
Neem mijn handen Heer

Neem mijn handen Heer

en wil mij leiden

In het volgen van Uw wegen

door groene weiden,

vol goedheid, vol van zegen,

verkwik mij langs het water van de zee,

aan Uw tafel zit als gast,

Goede Herder neem mij mee.

Goede Herder houd mij vast.

Neem mijn handen Heer

Neem mijn handen Heer

in het donker van de nachten

als de dagen mij gegeven

en het morgenlicht verwachten,

klimmen naar het einde van dit leven,

Uw stok en staf vertroosten mij,

bij het scheiden van mijn aardse huis,

Goede Herder wees nabij.

Goede Herder, breng mij eeuwig thuis.
Rieteke Hoogendoorn
bron: www.gedichtensite.nl
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Indrukwekkende oecumenische dialectdienst

Tekst en foto’s: Arnold Arentsen.

Zondag 20 oktober was er weer
een oecumenische dialectdienst
in de Oude Helenakerk. Het was een
indrukwekkende dienst met het thema
‘He-j ok wel es onder ow eigen doeven
eschotten?’
Er was een mooi decor gemaakt van een notenboom, compleet met noten en een duif door
Henk Heijnen.
Voorganger Hans de Graaf had een twee gesprek
met een zekere ‘Kraaienbrienk’, vertolkt door
Frans Stoltenborg en voorganger Netty Hengeveld kwam met een prachtig verhaal over een
‘Geestelijke’, die op een wonderlijke wijze zijn
leven zag veranderen.
Wie de dienst gemist heeft kan deze nog beluisteren via www.kerkbeeldaalten.nl en dan uitzending gemist.

herfstgloed

Laatste keer als commissielid
Vanaf 2008 is Henk Heijnen lid
geweest van de commissie ‘Dialect
diensten’. Henk heeft de dienst
van afgelopen zondag nog helpen
voorbereiden maar heeft zich
bedankt voor verdere medewerking
om persoonlijke redenen.
Henk was een bijna onmisbare schakel in het
geheel, mede omdat de commissie al was
geslonken tot twee personen, Henk en ondergetekende. Ik wil Henk dan ook via dit medium
bedanken voor de plezierige samenwerking die
we in de afgelopen jaren hebben gehad.

Ik begrijp Henk’s keuze, maar vind het wel heel
erg jammer. Stoppen nu de dialectdiensten?
Nee dat is niet de bedoeling omdat het in een
duidelijke behoefte voorziet en ook om de plezierige samenwerking met de RK Parochie van
Aalten met één keer per jaar een gezamen
lijke viering. We hebben al een flink aantal
pogingen gedaan om de commissie uit te
breiden maar dat is niet gelukt. Voorlopig
wordt de organisatie rondom deze diensten
eenvoudiger gemaakt en door mij gedaan.
Ik hoop natuurlijk dat zich toch nog mensen
willen aanmelden die het plezierig vinden om
samen twee keer per jaar een dialectdienst te
organiseren.
Arnold Arentsen

herfst . . .
langzaam dwarrelen
de bomen leeg
versieren de grond
blad voor blad
met een veelkleurig kleed
van indrukwekkend dieprood
bruin tot goudgeel
die elke voetstap
ritselend hoorbaar maakt
beschenen door de middagzon
steeds meer
een naakte boom onthullend
waarachter toch
bladknoppen
al nieuwe lente dragen
impressie
om stil van te genieten
de Bedenker
van dit stukje schepping
te ervaren
en bedanken
voor zoveel schoons

Nico Siebel
bron: www.gedichtensite.nl
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Geleuf ’t noo maor!

Zondagsschole
Beste Henk te Paske,
I-j hoppen al een betjen dat der gereageerd zol
wodden op ow artikel ovver de Daalse zondagsschole in ’t veurege KerkVenster. D’r zölt heel wat
leu herinneringen an hebben, nem ik an, dee heb
ik ok, al bun ik nooit in Dale naor de zondagse
bi-jeenkomst ewest. Miene herinneringen gaot
terugge naor de beginjaorn van de Daalse Schiet
Vereniging. Dee werd op-ericht deur een paar
‘Vreggen uut de Wolboom’, toevalleg waarn der
een paar daorvan famillie van mi-j. Eerst schotten
ze bi-j mien opa op de daele, maor toen ’t een
betjen serieus wodden gingen ze naor de zondagsschole. Dat was in een tied dat der schienbaor ok al bezuunigd mos wodden want de steule
en taofels waarn van een zeer matige kwaliteit.
‘t Was zelfs zo arg dat der regelmaoteg kapotte
steule en taofels op-estokt wedden um ’t een
betjen warm te kriegen.
De scheetvereniging is in 1955 op-ericht en
enkele jaoren later moch ik al met mien vader
met naor de scheetaovend, ik wazze toen elf of
twaalf jaor.
Vake mos ik van mien vader veuruut gaon. Eerst
snappen ik dat neet en mien vader wol mi-j dat
ok neet zeggen, ‘Hee mos nog effen wat doon’
maor wat dat’ effen doon’ was wol hee neet
zeggen. Een tiedjen later kwam ik via zien medeschutters der achter. Hee was penningmeester
van de scheetvereniging en had as bestuurslid het
geweer in beheer, wat-e an ’t ende van de aovend
weer met nom umdat ’t neet in de zondagsschole
op-eborgen kon wodden. As ik dus veuruut ging,
met name in de winterdag, ging mien vader nog
effen met een flinke zaklöchte en het geweer de
boskage in, vlakbi-j de zondagsschole.
Daor zatten regelmaoteg fazanten in de boom.
En a’j dee fazanten dan met de zaklöchte in de
ogen schenen blevven ze mooi stille zitten en kon

mien vader der ene scheten en had mien moder
weer een stuksken vleis in de pot. A-j dat heden
ten dage zollen doon zollen de leu der schande
van sprekken. Maor ja wi-j hadden ’t thuus neet
zo breed dus dan werd der al ejuicht at der zo’n
lekker stuksken vleis op ow bord kwam.
Dat scheten kreg mi-j te pakken, zoas zowat de
hele familie Aorntsen. Daor zatten goeie schutters bi-j maor der waarn der ok wat wee ‘t neet al
te beste konnen, en dan druk ik mi-j zachjes uut.
Daor he’k nog wal een paar anekdotes van, maor
zee bunt eigenlek neet geschikt um ze in een kerkblad te zetten. Ik wil der allene maor met zeggen
dat der vrogger ok wal ‘s esjoemeld wed in de
sport, zelfs bi-j ’t scheten.
Veur de rest was ’t daor in de zondagsschole een
mooien tied en as kind heurn i-j ok wal ‘s dinge
dee eigenlek neet veur kinderaorne bestemd
waarn. Wa’k ok mooi vonne was de catering.
Der was in de zondagsschole natuurlek gin
kantine of wat der veur deur ging. En zo brach
Herman Lammers van Tolhuus elken dinsdag de
spullen met wat der enuttigd wedden. Ik dronke
uiteraard nog neet, tut mien negentiende ok
nooit gin behoefte an ehad, maor wa’k mooi
vonne was dat Herman Lammers altied toeten vol
pinda’s bi-j zich had wee’j zelf nog mossen pellen.
Dat waarn best grote zekke maor mien vader
gunnen mi-j dat schienbaor wal en ik was de hele
aovend zeute.
Toen ik ongeveer dattien jaor wazze moch ik ok
probeern te scheten en dat ging mi-j wonderwel

KruX filmavond

Gravity
Leven in de ruimte
is niet mogelijk

Gravity is een actiefilm uit 2013 die een grote
indruk op me maakte toen ik hem destijds in
de bioscoop zag. De spanning is in de film om
te snijden, Sandra Bullock en George Clooney
acteren fantastisch en het ziet er prachtig uit.
Maar wat me vooral bij bleef waren al de grote
thema’s die indirect ter sprake kwamen in de film.
Dood, wedergeboorte en rouw spelen een rol.
Maar ook de plaats van de mens in het gigantische universum. Wat mij opviel was dat in de
leegte van het heelal God aanwezig leek.

Vandaar dat we deze film kijken met de KruX, op
5 november in de bovenzaal van oerkroeg Schiller.
We beginnen de avond om 19:30 uur en we
nemen natuurlijk de tijd om de film na te
bespreken.
Geloof me: dat wil je wel.

good af. Ik wedde lid en ik moch in dat jaor zelfs
een paar keer invallen in de competitie dee der
in Aalten was. Toen ik veertiene wazze ginge
wi-j bi-j de zondagsschole weg. En ginge wi-j
naor ’t Noorden. Dat was nog wal een betjen
een probleem bi-j ons thuus want ik heure mien
moder nog zeggen: ‘Hendrik (mien vader) hol den
jongen in de gaten want daor ligt tiedschriften
(in de leesmap) dee den jongen neet mag zeen.’
Jao dat mo’j zeggen waor zo’n jongen bi-j steet.
Ik was dan ok ni-jsgiereg wat dat wal neet veur
een bladen mosten waen.
Noo zatte wi-j bi-j ’t Noorden in ’t café en schotte
wi-j toentertied in de angebouwde serre. At mien
vader dan an de beurte was kek ik gauw wat veur
tiedschrift mien moder bedoelen. I-j zölt het misschien al wal raoden, het was De Lach. Dat was
mien wat, dat was wal iets anders dan De Spiegel
dee mien grotvader en grotmoder lazen en De
Arend wee wi-j as kind kreggen. Ik wet neet meer
of mien vader en moder der ooit achter ekommen
bunt da’k wal ‘s in dat blad kekke. Ze hebt mi-j in
elk geval neet veur hoeven te lichten, ik had al wal
ezene dat der ook mensen bunt weet der anders
uut zeet as de keerls waor wi-j bi-j de scheetvereniging met te maken hadden.
Heel af en too vrög mi-j wal ‘s een (ni-jen)
schriever veur dizze rubriek: ‘Mot het ovver het
geleuf gaon?’ Ik zegge dan: ‘Het verhaal hooft
gin praeke te waen maor ’t mot wal raakvlakken
met geleuf hebben’. Wi-j bunt tenslotte gin clubblad van bi-jveurbeeld de scheetclub. Noo ik dit
nog es naolaeze krieg ik de indruk dat ik een
betjen teggen dee doelstelling ezundigd hebbe.
Maor as excuus he’k de vraoge van Henk te Paske
uut het artikel van t veurige KerkVenster en daor
he’k volgens mien wal an voldaone. Ik belovve
jullie da’k binnenkort nog een ander artikel zal
maken, wat iets meer met ’t geleuf te maken hef.
Annold Aorntsen
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Een feestelijke dienst
Dat was het op zondagavond
13 oktober in de Zuiderkerk.
De toneelspelers en ds. Aja Yntema vertelden ons
het verhaal van Jona.
Dat verhaal zegt ons dat God de mensen wil vergeven als ze verkeerde dingen hebben gedaan.
Jona was wel boos toen de boom verdorde, maar
voor de inwoners van Ninevé kwam alles goed.
Bij de gebeden hebben wel elkaars lief en leed
gedeeld. Dankjewel, acteurs van de spelersgroep,
de blazers Marco, Leo en Annie en de zangers en
spelers van A-company die ons prachtig begeleid
hebben.
Was je er niet bij? Dan heb je wat gemist!
Kijk maar naar de foto’s van Arnold Arentsen.

Meer foto’s in het fotoalbum van de website
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Kampweken en kampkrant,
onverminderd populair
PB

De kinderkampen blijven hun grote populariteit
behouden. Ook dit jaar gingen weer meer dan
200 kinderen op kamp naar het mooie terrein
in Borculo. In vijf verschillende weken zorgden
meer dan 60 leiders en keuken-medewerkers
voor onvergetelijke weken. En niet te vergeten de
medewerkers van de op- en afbouwploeg, de technische mensen en het bestuur van de recreatie
commissie. Ook Jan Ebbers zijn we dankbaar dat

Kampkrant als bijlage
Bij dit KerkVenster treft u deze week de jaarlijkse kampkrant aan. Er was door mij een verkeerde week gepland, namelijk bij het vorige
nummer, maar toen was er de geldwervingsweek voor KerkVenster en dat kon ik de bezorgers niet aandoen. Excuses naar de bezorgers
dat ik dit over het hoofd heb gezien.

KampKrant2019
VERSLAG VAN DE KAMPWEKEN

verheugt zich nu al op zaterdag
9 november. Dan reist hij weer naar
Utrecht voor de Landelijke Diaconale
Dag. Hij is de tel al bijna kwijt: gaat
hij nu voor de 5e of 6e keer? Hoe dan
ook: Jan vindt het een feest. ‘Wij zijn
maar een klein diaconietje, hier in
Biggekerke-Meliskerke, maar op de
LDD zijn we onderdeel van een groot
geheel. Dat geeft een enorme boost!’

VRIJDAG 11 OKTOBER 2019

Tekst: Arnold Arentsen

hij de foto’s wilde maken in de vier kampweken
(week 2 heeft voor een eigen opmaak gekozen).
Wie zich wel eens verdiept in al dat werk van de
recreatiecommissie neemt z’n petje af voor deze
mensen. Ook petje af voor de sponsors voor het
beschikbaar stellen van levens
middelen, attributen, hout, terrein voor de slotavond en vervoermiddelen voor de aan- en afvoer van bagage en
kampspullen. Ook niet te vergeten, de eigenaar
van het kamp in Borculo, Gerard Dibbelink. Al die
jaren, sinds 2004, stond hij klaar om iedereen
weer te ontvangen. Helaas is Gerard op maandag
19 augustus aan een ongeneeslijke ziekte overleden.

Groeten van Kampweek 2

pweek 1
Groeten van Kam

Groeten van Kam
pweek 4

Groeten van Kampweek 3

Groeten uit

Groeten van Kam
pweek 5

BORCULO

Extra exemplaren
Kent u iemand die ook graag een (extra) kampkrant wil ontvangen? Er liggen exemplaren om
mee te nemen in de drie kerken van Aalten en
u kunt exemplaren bestellen via de webshop:

www.kerkvensterwebshop.nl In dit laatste geval
krijgt u de exemplaren gratis thuisbezorgd in
Aalten, Bredevoort en de buurtschappen.

De Landelijke Diaconale Dag:
‘Ieder jaar weer een feestje om te gaan’
Diaken Jan Vink (62) uit Biggekerke

1

Ieder mens telt
Dat is het thema van de Landelijke Diaconale
Dag 2019. Hoofdspreker op 9 november is Hugo
de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president. Hij zal
spreken over hoe ‘ieder mens telt’ zijn dagelijkse
motivatie is om zijn werk te doen: ‘Ik wil werken
aan een zorgzamere samenleving waarin het
vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken
en als het nodig is voor elkaar zorgen.’ Ook is
Igor Kohaniuk, directeur van kinderdagcentrum
Bethania in Moldavië, partner van Kerk in Actie,
deze dag onze gast. Hij vertelt hoe bij Bethania
ieder mens telt. Samen met zijn vrouw en een
enthousiaste staf vangt hij kinderen op die een
beperking hebben, niet genoeg te eten krijgen of
op een andere manier worden verwaarloosd. Bij

Bron: www.pkn.nl/nieuws

Bethania vinden kinderen een veilige plek en de
liefde en vrolijkheid die ze thuis missen. Het werk
van Bethania staat dit jaar centraal in de kerstcampagne Geef Licht van Kerk in Actie.

Keur aan workshops
Op de Landelijke Diaconale Dag worden wel 23
keuze-workshops gegeven. Voor ieder is er wat
wils. Alle workshops zijn zeer de moeite waard om
te bezoeken. Bent u bijvoorbeeld voor het eerst
diaken? Hanna Oosterlee geeft u een inkijkje in
een training voor diakenen en diaconieën. Diverse
onderwerpen komen aan bod, zoals welke diaconale rol bij u als persoon past en welke rollen een
diaconie heeft.
Nico van Splunter en Bram Dijkstra zijn wijk
pastors in Rotterdam. In de workshop ‘creatief
diaconaat’ vertellen zij hoe diaconaat creatiever,
veelzijdiger en vooral met veel meer impact
gedaan kan worden. Zoals in Rotterdamse wijk
Spangen, waar ééń op de drie mensen onder
de armoedegrens leeft. De diaconie heeft er
weinig geld, dus wordt er gezocht naar creatieve
en nieuwe manieren om toch zoveel mogelijk
mensen te kunnen helpen.

Kom ook
Op 9 november komen meer dan duizend diakenen, zwo-commissieleden en andere diaconaal
werkers bij elkaar in het Beatrixgebouw van de
Jaarbeurs Utrecht en laten zich inspireren door
sprekers, workshops, ontmoeting en viering. Komt
u ook? Ga voor meer informatie en aanmelden
naar kerkinactie.nl/ldd.
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Verenigingen

KerkVenster is het nieuwsblad van

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.

Samen aanbidden

Woensdagmiddag 30 oktober is er geen Praothuusken. We moeten dan nog uitrusten van de
bazar.
Op 6 november hebben we dan weer spelletjesmiddag. Ook is er tijd om met elkaar een praatje
te maken, te zingen, koffie en thee te drinken.
Kortom een gezellige middag waar iedereen van
harte welkom is.
U kunt Dien Scholten bellen voor vervoer tel.
0543-476042

Zondag 27 oktober is er weer een komdienst.
Deze keer wordt de dienst geleid door Remco
Hakkert en zijn vocals & band met hun dienst
Together Worship. Een dienst voor jong en oud!
Het thema van de dienst is ‘Samen aanbidden’.
Namens de komdienstcommissie heten
wij u van harte welkom om 19.00 uur
in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk.

Voor het komende seizoen hebben we alle middagen al bijna ingevuld maar het zou fijn zijn dat
er een man of vrouw bij komt om ons te helpen
met de uitvoering daarvan. Weet je niet precies
wat we doen, kom dan langs of bel voor informatie. Je hoeft niet elke week aanwezig te zijn,
dat mag natuurlijk wel!

Bijbelse Dagkalender
Sinds jaar en dag is dit het meest populaire dagboek om thuis te gebruiken. De meditaties in
de Bijbelse Dagkalender zijn kort en bondig en
volgen het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Iedere week begint met een inspirerend lied of een motiverende spreuk. Elke dag
is voorzien van een bemoedigende tekst! En voor
de belangrijke momenten in het leven zijn er een
aantal gebeden opgenomen.
Het boekje kost € 8,49 per stuk en is te koop bij de
plaatselijke boekwinkels.

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.

Wij zijn op zoek naar iemand die ons wil gaan
helpen om deze middagen te verzorgen.

Namens de werkgroep
van ’t Praothuusken
Dien Scholten, tel. 0543-476042
Dinie van Lochem, tel. 0543-475007
Lidy Heusinkveld, tel. 0543-475657
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

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

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

Requiem van
Johannes Brahms

Fotografen

Oorspronkelijk is Ein Deutsches Requiem een werk
voor koor, orkest en solisten. Op verzoek van zijn
uitgever maakte Brahms een versie waarin het
orkest vervangen is door de piano. Hierdoor ontstond een meer intieme compositie waarin tekst
en het koor een prominentere rol hebben, de
vocale lijnen helderder en de harmonieën herkenbaarder zijn.
De tekst van Ein Deutsches Requiem bestaat uit
bijbel passages die in de Lutherse traditie gebruikt
worden om mensen te laten stilstaan bij hun sterfelijkheid en om nabestaanden, die een geliefde
betreuren te troosten. Anders dan in de traditionele Latijnse dodenmis begeleidt deze tekst niet
de doden, maar de levenden.
Naast Ein Deutsches Requiem worden twee
werken van Heinrich Schütz ten gehore gebracht:
‘Selig sind die Toten die in dem Herren sterben’
en ‘Die mit tränen säen‘.
Het eerste concert is op zondag 3 november
om 15.00 uur in de Catharinakerk van Doetinchem. Dit concert wordt herhaald op zaterdag
9 november om 20.00 uur in de Dorpskerk in
Ruurlo en op zondag 10 november om 17.00 uur
in de St. Georgkirche Bocholt (D).
Uitvoerenden zijn, naast het Oost-Nederlands
Kamerkoor, Martje van Damme, piano en de
solisten Petra Frölich, sopraan, en Tiemo Wang,
bariton. Het geheel staat onder leiding van Rob
Vermeulen.
Kaarten voor Doetinchem en Ruurlo zijn
in de voorverkoop verkrijgbaar via mij
(datemak@hetnet.nl) of via de website
www.oostnederlandskamerkoor.nl en kosten
26 euro per stuk. In de kerk kosten de kaarten
28 euro. Bij het concert in Bocholt is het
‘Spende am Ende’.

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

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

Coördinatie
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
8 november 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
30 oktober 2019 voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven
of getypte kopij geldt als uiterste inleverdatum
maandag 28 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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Actie4kids schoenendoosactie ...
Vorig jaar een succes! Wie doet er mee?
Tekst: Jacqueline de Vos - Foto’s: aangeleverd

Voor ons gewoon een doos met spulletjes,
voor deze kinderen een SCHATKIST!
Graag wil ik dit jaar weer ieders aandacht vragen
voor een geweldige actie, waar veel mensen
uit Aalten (van alle leeftijden) aan mee zouden
kunnen werken. Het gaat om de Actie4kids
Schoenendoosactie.

Zal het weer zo’n succes worden
als afgelopen jaar?

Ben jij tussen de 12 en
16 jaar oud? Dan ben je van
harte welkom bij It’s4U2!
It’s4u2 is de naam voor onze tienerkerk. Eén
keer in de maand komen we op zondagochtend
om 10.00 uur bij elkaar in de jongerenruimte
(Keldertje van Elim).

De eerstkomende bijeenkomsten
van It’s4U2 zijn op:
27 oktober, 10 november (Let op! deze keer
starten we om 09.30 uur) en 15 december.
Zien we jullie dan!?
Groetjes
Ilse, Gerrit Jan en Heidi

Meer jongerennieuws:
Feestelijke dienst  .
13 oktober  .  .  .  .
Kampweken en  .  .
kampkrant 2019  .

 .  .  .
 .  .  .
 .  .  .
 .  .  .

 .  .  .
 .  .  .
 .  .  .
 .  .  .

 .  .
p. 17
 .  .  .
p. 18

Met 209 leuk versierde, en mooi zorgvuldig gevulde
schatkisten (schoenendozen) in Aalten en Winterswijk gemaakt, werden in Oekraïne 209 kinderen heel
blij verrast!!!
Het gaat alweer naar het einde van het kalenderjaar, waarin velen straks weer Sinterklaas en Kerst
zullen vieren met cadeautjes en lekkere maaltijden.
Maar in veel landen hebben kinderen het zwaar!!!
Gelukkig kunnen we ook op een praktische manier
wat goeds voor hen doen!
Met de Actie4kids schoenendoosactie kan ieder
meewerken om een grote hoeveelheid ‘verrassingspakketten’ te maken, voor de allerarmste kinderen
tussen de 2 en 14 jaar. Deze groepen kinderen
worden zorgvuldig geselecteerd. De dozen worden
via organisaties persoonlijk aan de kinderen uitgedeeld. Met zo’n doos met school- en toiletspullen
en speelgoed krijgt een kind de kans om naar school
te gaan, zich lekker te verfrissen en fijn te kunnen
spelen!
De dozen worden naar Afrikaanse- en Aziatische
landen, en regelmatig naar de armste regio’s in
Roemenië gebracht. Regelmatig worden door de

hulpverleningsorganisatie Gain (Global Aid Network), schoenendozen meegenomen naar plekken
waar noodhulp wordt geboden. GAIN zorgt voor
eerste hulp; water, tenten en dekens en kleding.
Zo komen de dozen terecht bij kinderen die in
vluchte
lingenkampen leven of te maken hebben
met natuurrampen, dus plekken waar dringend
hulp nodig is. Aan elke doos wordt een boekje met
25 bijbelverhalen in de taal van het kind bijgevoegd.

Op de site www.actie4kids is hier veel info
over te vinden. De benodigde actiefolder is
op te halen bij o.a. de Zuiderkerk, maar ook
bij Intertoys, Jumbo en Albert Heijn, Elim,
de Bibliotheek, Meneer Kees en Messink
& Prinsen
In elke folder heb ik een lijst gevoegd met tips voor
de schoenendoos-inhoud. Wie ook één of meer dozen
wil versieren en vullen kan deze zelf inleveren bij:
• Jacqueline Obbink, Hofstraat 7 in Aalten op
maandag 11 en woensdag 13 nov. tussen
17.00 uur en 20.00 uur.
Dozen die op maandag 16 en donderdag 19
december worden ingeleverd bij ons in Aalten,
(op dezelfde tijden), brengen we naar een inzamelpunt in Ochten. Verder op afspraak via de mail.
Later is via de site te vinden waar de dozen uitgedeeld zullen worden, en in 2020 komt daar ook
een foto/filmverslag van op de site.
* Of bij gebouw ‘De Wingerd’, De Bongerd 4, in Doetinchem op 19 en 21 nov. 16.30 -19.30uur.

Op de site is nu te zien waar o.a. (95) dozen die we
via Aalten en Winterswijk hebben ingeleverd, zijn
uitgedeeld in Pakistan in januari 2018. De dozen
die hier ingeleverd zijn in afgelopen november en
december (209 stuks) zijn uitgedeeld in OekraÏne
t/m mei 2019. Wij zien uit naar een succesvolle en
groeiende actie!
Voor info: jacq.devos@gmail.com, ook voor
afspreken inleveren op andere tijden.

