1

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

Om te bewerken
en te bewaren

19e JAARGANG NR. 3 • VRIJDAG 8 NOVEMBER 2019

2

Om te bewerken en te bewaren
Duurzaamheid en houdbaarheid zijn veelgebruikte termen. We denken dan direct aan producten die we kopen,
aan voedsel dat we consumeren. In groter verband denken we aan de houdbaarheid van de wereld, van ons milieu,
van onze leefomgeving. Daar gaat het om. Hoe gaan we om met onze leefomgeving bij alles wat we doen en laten?

Ook in de kerk klinkt het woord duurzaamheid in
relatie tot de leefomgeving meer en meer. Van
fairtradeproducten tot diaconale projecten, van
omzien naar elkaar, verwondering over en bewondering voor alles wat de schepping ons biedt, tot
zorg voor de natuur en bestrijding van onrecht.
In de kerk staan in dit verband bidden en geven
dikwijls centraal, maar steeds vaker komt ook de
vraag of dit niet wat gemakkelijk is. Beter gezegd,
de vraag of we niet bereid moeten zijn meer te
doen dan bidden en geven alleen.
De GroeneKerkenactie wil geloofsgemeenschappen stimuleren tot actief handelen als het
gaat om bewerken en bewaren van de leefomgeving, dichtbij en veraf. Daar ligt immers onze
opdracht uit Genesis 2.
Het bewerken van de aarde heeft inmiddels
grootse vormen aangenomen, we halen eruit
wat erin zit, en proberen daarbij tot het uiterste
te gaan. Ieder ziet voorbeelden hiervan om zich
heen. Het is de vraag in hoeverre het nieuwtestamentische begrip naastenliefde hierbij nog meespeelt. Want dit woord moet onlosmakelijk verbonden zijn met bewerken en bewaren. Het gaat
ook om eerlijk delen. Delen met hen die na ons
komen en met hen die nu al te weinig hebben.
Wat voor wereld laten we onze kinderen en kleinkinderen na en in welke omstandigheden brengen
we medemensen elders in de wereld door ons
consumptiepatroon?
De actie richt zich op geloofsgemeenschappen
die actief aan de slag willen met duurzaamheid,
met sociale rechtvaardigheid en met het vergroenen van de eigen leefomgeving. De werkgroep Groene Kerk Aalten is blij dat de kerkenraad
uitgesproken heeft zo’n geloofsgemeenschap te
willen zijn.
De naam Groene Kerken is door Kerk in Actie
gekozen vanwege de vele associaties die het
woord groen biedt. Het woord groen in onze
maatschappij staat voor goed en recht. Groen
is schepping, groen is klimaat. In een wereld
waarin we in toenemende mate te maken krijgen

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers

Bijbelse opdracht om de aarde te bewerken en te
met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht,
bewaren in de ruimste zin van de woorden. Kerk
geven Groene Kerken een tegengeluid. Dit is een
in Actie neemt hierbij het voortouw met adviezen
hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk.
en suggesties. Maar men komt niet controleren of
Een tegenactie van de kerken in een wereld waar
we het wel goed genoeg doen. Dat is onze eigen
het vaak gaat om economische groei, om verrijverantwoordelijkheid.
king binnen de eigen leefomgeving ten koste van
die van anderen. Een tegengeluid ook omdat we
De werkgroep Groene Kerk Aalten is een jaar
te maken hebben met klimaatverandering, waargeleden gestart met haar werkzaamheden en
door de armsten van onze mondiale samenlede eerste resultaten zijn al
ving het eerst en het hardst
zichtbaar.
getroffen worden.
In groter verband heeft groen
God gaf ons de wereld Waarschijnlijk hebt u de omslag van plastic koffie
ook te maken met eerlijk
om deze te bewerken
bekertjes naar papieren ecodelen tegenover uitbuiting,
en te bewaren en
bekertjes in de Zuiderkerk op
met recht tegenover onrecht,
zondag zelf al gezien.
opnieuw met naastenliefde,
dat willen we doen
De koffie die na de diensten
nu in groter verband. Groen
met liefde en
geschonken wordt in de verheeft zeker zoveel te maken
naastenliefde.
schillende kerken is inmiddels
met rentmeesterschap als
van fairtrade kwaliteit, en
met diaconale verplichtingen.
bij het schoonmaken van de
Wat wij te veel gebruiken,
gebouwen vindt een overgang plaats van gewoon
zouden anderen, elders in de wereld wel eens
goede middelen naar eco goede reinigingsmidtekort kunnen komen.
delen. Ledverlichting wordt de standaard binnen
Juist voor een kerk die midden in de maatschappij
de gebouwen en de groene energie kopen we in
wil staan, moet het bordje Wij zijn een Groene
via Greenchoice.
Kerk een signaal zijn dat we het niet bij bidden
Maar er is nog veel te doen en er liggen allerlei
en geven willen laten, maar dat we, ook als PGA,
plannen en plannetjes. Ze zijn geformuleerd in
actief willen zijn wanneer het gaat om bewerken
een beleidsplan dat momenteel bij de kerkenraad
en bewaren. De woorden zijn geen eindpunt van
ligt.
een proces, maar een voortdurende herinnering
aan onze missie als christenen. God gaf ons de
In het voorjaar van 2020 hopen we een volgende
wereld om deze te bewerken en te bewaren en
stap te maken. De vlinders en andere insecten
dat willen we doen met liefde en naastenliefde.
hebben het de laatste jaren moeilijk in Europa en
Daarom noemen we onze gemeenschap een
hun aantal neemt schrikbarend af. Mede daarom
Groene Kerk.
wil de werkgroep Groene Kerk Aalten in samenwerking met de vrijwillige tuinlieden bij de drie
Groene Kerk zijn vraagt wat van ons allen en we
kerken bloemenveldjes realiseren. Bijen, vlinders
mogen trots zijn op onze kerkenraad die het aanen andere insecten hebben deze voedselplekken
durfde om de PGA aan te melden als lid van deze
hard nodig en ook voor vogels zijn de zaden van
kerkelijke actiegroep. Gelukkig behoeven we het
levensbelang. En, wie weet, staan er volgend jaar
groene wiel niet zelf uit te vinden. Tezamen met
bloemen in de kerk die geplukt zijn uit de eigen
Groene Kerkgemeentes als Lichtenvoorde, Terbloementuinen van de kerk. Ook de plannen die
schelling, Maastricht en honderden andere daarer momenteel liggen voor een jeugdhonk naast
tussen vormen we een steeds groeiend netwerk,
de Zuiderkerk gaan in de groene richting.
waarbinnen gedacht en gesproken wordt over de

Overdenking
Tekst: Jan Haring- Foto: internet

De missie van de werkgroep Groene Kerk is stap
voor stap te werken aan een groenere geloofsgemeenschap. Een plek waar oog en aandacht
is voor duurzaamheid, zorg voor de schepping,
geven om de ander en waar we samen aan de
slag gaan met dat oude woord rentmeesterschap.
De visie hierbij is dat we met alle gelovigen in
ons land echt het verschil kunnen maken als we
opnieuw invulling geven aan de opdracht: goed
en recht doen omwille van de God die alles schiep
en omwille van onze naasten en de generaties die
na ons komen.
Binnen de PGA wil de werkgroep gevraagd en
ongevraagd advies geven aan de kerkenraad en
de kerkrentmeesters op het gebied van vergroening en milieumaatregelen. Daarnaast zal er
jaarlijks minstens één ‘groene’ kerkdienst georganiseerd worden en een gespreksavond over
een groen onderwerp. We kijken uit naar lezingen
en films op het gebied van energie en klimaat,
schepping en natuur en hopen op samenwerking
met andere groepen binnen de PGA.
De werkgroep heeft als doel zichzelf overbodig
maken. Nu willen we van harte de kar trekken op
het gebied van vergroening. We willen als een
zoutend zout het denk- en leefpatroon van de
gemeente beïnvloeden en we hopen dat binnen
enkele jaren groen en milieu bij alle beslissingen
binnen de gemeente worden meegenomen als
vanzelfsprekend. Het zou mooi zijn wanneer de
missie van de werkgroep in de loop van de tijd
overgenomen zou worden door de PGA en alle
gemeenteleden.

Uitnodiging

De werkgroep Groene Kerk Aalten
organiseert als vervolg op de kerkdienst van zondag 10 november in
de Oude Helenakerk een gespreksavond over Groene Kerk zijn. Voor
de pauze zal mevr. Atie de Vos
van Kerk in Actie ons op plezierige wijze meer vertellen over de
GroeneKerkenactie en de achtergronden hiervan. Natuurlijk kunt u
met haar in gesprek; vragen staat
dan geheel vrij.
Na de pauze is er gelegenheid om
met ds. Folkert de Jong in gesprek
te gaan over de dienst van zondag
10 november. Hij gaat graag
dieper in op hetgeen hij tijdens
de overdenking heeft gezegd. Wij
hopen dat velen van u aanwezig
willen zijn om meer over zijn visie
te horen en misschien hun eigen

Zondag 10 november is de groene startzondag.
Ds. Folkert de Jong zal in de Oude Helenakerk
voorgaan in een kerkdienst waarbij groen geloven
in alle breedte centraal zal staan. Dan zal ook
het eerste bordje Wij Zijn Een Groene Kerk bij de
Oude Helenakerk aan de marktzijde bevestigd
worden. Iedere passant zal het kunnen lezen.
Laten we er trots op zijn!

visie daarnaast of tegenover te

De werkgroep Groene Kerk Aalten staat open voor
ideeën en wanneer u denkt dat u een bijdrage
wilt of kunt leveren aan het vergroeningsproces
binnen de PGA horen we het graag. We zullen
zeker ingaan op uw suggesties.
Stuur gerust een mailtje naar
groenekerk@kerkvenster.nl.

eind van de avond vragen we een

plaatsen.
U bent van harte welkom op
dinsdag 12 november om 20.00
uur in de grote zaal van Elim.
We hopen op een grote opkomst.
Koffie en thee zijn gratis, aan het
kleine bijdrage ter dekking van de
kosten van de avond.
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Een week geleden was de Uluru-rots in Australië in het
nieuws. Voor Aboriginals in Australië is dit een heilige
rots. Ze wilden niet langer dat massa’s toeristen deze
berg beklimmen. Na veel getouwtrek hebben ze voor
elkaar gekregen dat dit verboden werd.

Wat mij verbaasde, was het gevolg van deze beslissing.
Duizenden mensen stonden in de rij om nog één keer de
berg te beklimmen. Nu kun je je afvragen in hoeverre een
berg heilig kan zijn, maar aan de andere kant kun je je
ook afvragen wat belangrijker is: de culturele tradities
van de eigenaars van de berg of de nieuwsgierigheid en
sensatiezucht van hordes toeristen. Voor veel mensen is
hun ‘recht’ om dingen te ‘ervaren’ belangrijker dan het
fatsoen om rekening te houden met wat andere mensen
als heilig zien. Aboriginals zijn een minderheid waar eenvoudig overheen te lopen is. Sterker: wat ik zag in de
hordes toeristen was het privilege om te gebruiken, te
pakken wat je wilt zonder daar verantwoording over te
willen of te hoeven afleggen. Het is normaal om nog een
keer de Uluru-rots te willen beklimmen.
Ik had gemakkelijk een van hen kunnen zijn. Ik leg ook
niet graag verantwoordelijkheid af over mijn keuzes. Ik
kijk ook liever naar wat ik zelf leuk en plezierig vind dan
naar wat goed en mooi is. Ik heb er toch recht op te leven
zoals ík dat wil? Dat is toch normaal?
Ik denk dat dit ook meespeelt in gesprekken over milieu
en klimaat. Als je op de juiste plek zit hoef je je nergens
druk om te maken. Je hebt een mooi huis, prima auto
enzovoort. Een ‘normale’ levensstijl. Je bent toch niet
‘slechter’ bezig dan de anderen?
Waarschijnlijk is dat ook zo. Onze levensstijl is niks geks
aan, omdat we dat normaal zijn gaan vinden. Maar nou
net dát is het probleem. Er liep niet één iemand nog één
keer de Uluru-berg op, maar duizenden. Terwijl ze heel
goed wisten dat de eigenaren van deze rots dat een ontheiliging vinden. Het is normaal om geen rekening te
houden met Aboriginals.
Wat we normaal vinden is het probleem. Volgens het rapport van IPCC, een groep wetenschappers van over de
hele wereld, moeten we onze levensstijl drastisch veranderen om de opwarming van de aarde enigszins binnen
de perken te houden. Anders gezegd: wat we normaal
vinden moet veranderen om grotere problemen dan de
we nu al hebben te voorkomen.
Het uitdagen van wat ‘normaal’ is, kunnen we overal in
de Bijbel terugvinden. Van Abraham tot de profeten in
het Oude Testament vinden we mensen die protesteren
tegen de ‘normale’ gang van zaken. Bij Jezus zien we dat
het scherpst terugkomen. Jezus waarschuwt de mensen.
Als ze doorgaan met hun gedrag zal het niet goed
aflopen met het land, en niet veel later blijkt wel dat Hij
daar gelijk in had. In het jaar 70 verwoest een Romeins
leger heel het land.
Maar de Bijbel, anders dan anders, biedt ook hoop. Hoe
groot onze zorgen ook zijn, God staat niet passief op een
afstand ons gedrag te beoordelen. Hij laat ons meedoen
met Zijn plan voor Zijn wereld. Dat betekent bekering,
dat betekent ander gedrag. Als deze wereld van God is,
moeten we die ook zo behandelen. We kunnen niet doorgaan met het respectloze gedrag als de toeristen op de
Uluru-rots.
Maar het betekent ook hoop en vertrouwen. We doen
mee, maar het is en blijft Zijn wereld. Hij zal ervoor blijven
zorgen.
ds. Folkert de Jong
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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
Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl

Verjaardag
Onze gelukwensen gaan naar dhr. W.B. Lensink,
Meddosestraat 21-10 in Winterswijk; hij viert op
21 november zijn 89e verjaardag. Van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen
die u lief zijn.

Zieken
Voor alle mensen die herstellende zijn van operaties, beterschap. Voor hen die bezig zijn met
behandeling van ziektes en therapieën, veel hoop
en kracht! Voor hen die hun gezondheid steeds
meer achteruit zien gaan: veel sterkte en moed.
Dat we allemaal op moeilijke momenten ons
laten bijlichten door Gods licht.

De opbrengst van de collectes voor de diaconie
was in september € 287,11. De collecte tijdens de
startzondag van 15 september was bestemd voor
De Zonnebloem. In september brachten de collectes voor de kerk een bedrag van € 237,00 op.

geeft kerkgangers de mogelijkheid om een kaart
te sturen.
Op 17 november a.s. gaat ds. Meijlink uit Groningen voor i.p.v. ds. Endeveld.

Kring Rebible
Op maandag 18 november 20.00 uur in het
Koppelhuis is de tweede bijeenkomst van de
gesprekskring Rebible. We zijn net begonnen met
het Nieuwe Testament. Instromen kan nog. Vindt
u de aanschaf van een boek een bezwaar? Het
boek is te leen in onze St. Jorisbibliotheek.

Adreswijziging
Wij gaan verhuizen binnen Bredevoort. Per 15
november is ons nieuwe adres Pater Jan de Vriesstraat 60a. Ada Endeveld en Ruud van Wees.

Overlijden
Op 17 oktober jl. is Henk Piek (Gerrit Hendrik)
overleden in de leeftijd van 76 jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 22 oktober in de
St. Joriskerk. Wij wensen zijn vrouw Jannie, de kinderen Wim, Jocelyn en Kirsten en hun gezinnen
veel sterkte toe bij dit verlies.

Bij de diensten
Binnenkort kunt u namen voordragen voor voorbeden door ze in het witte busje in de hal van de
kerk (bij de kapstok) te doen. Voor de dienst wordt
dat geleegd, zodat in de dienst de gevraagde
voorbede kan worden gedaan.
Ook staat er voor in de kerk een mandje met
adressen van mensen die langdurig ziek zijn. Dat

Kerstmarkt op 14 december
Ook dit jaar weer kerstmarkt in Bredevoort
Dit jaar vindt de kerstmarkt plaats op zaterdag 14
december van 15.00 uur tot 20.00 uur.
Er heeft zich al weer een aantal standhouders aangemeld voor de markt, maar er zijn nog plekken
vrij. Heeft u een bedrijfje en wilt u iets verkopen,
bent u een vereniging die de kas wil spekken, wilt
u aandacht vragen voor een goed doel, heeft u
een hobby en wilt u dat graag aan anderen laten
zien: huur dan een kraam. Wij verhuren de kramen
voor de kostprijs van € 15,00 voor een halve (twee
meter) en € 30,00 voor een hele kraam (vier
meter). De kramen zijn voorzien van een kleed en
verlichting. Wij zien natuurlijk het liefst kramen in
de kerstsfeer, maar ook andere producten en items

Collectes en giften

zijn van harte welkom. U kunt reageren via de mail:
activiteitencommissie@pkn-bredevoort.nl of bellen
met Henk Siebelink: tel. 06 57197763.
Net als voorgaande jaren staat er op de kerstmarkt
weer een aantal kramen door en voor onze eigen
kerk, de Protestantse Gemeente van Bredevoort.
De gebakskraam is intussen een begrip en deze
willen we graag weer vullen met uw eigengemaakt
gebak, taarten, koek en andere lekkernijen.
De verkoop van het gebak is elk jaar een groot
succes en dus hopen wij dat u allemaal weer meebakt voor onze kraam. Te zijner tijd volgt hierover
meer informatie.

Heeft u nog een ander creatief idee voor leuke
items die passen bij Kerst (iets met bloembolletjes, snoepgoed, waxinelichthouders) en die wij
kunnen verkopen in onze kraam, dan is dat zeer
welkom.
Alvast bedankt namens de
activiteitencommissie
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Tweede Ik-mis-je-wandeling Bredevoort,
Tekst en foto’s: Jos Wessels
zondag 17 november, 14.30 uur
Op zondagmiddag 17 november wil
Bredevoort stilstaan bij de overledenen
van wie wij gehouden hebben en die
wij nu moeten missen. Vorig jaar
hebben wij voor het eerst een Ik-misje-wandeling gehouden, waarbij wij
vanaf een centraal punt vertrokken
naar de begraafplaats.

Al eeuwenlang gedenken mensen juist in
november de overledenen van wie ze gehouden
hebben. Een traditie waarin we ook vanuit Bredevoort en de buurtschappen weer bij aansluiten met een tweede Ik-mis-je-wandeling. Een
moment om met elkaar even stil te staan bij
de mensen die we missen, maar zeker ook een
moment om te laten merken dat we er niet alleen
voor staan en dat we er als gemeenschap voor
elkaar zijn.
Dit jaar starten we om 14.30 uur op het
pleintje voor het Ambthuis (hoek LandstraatAmbthuiswal). Van daar wandelen we naar de
St. Joriskerk op de Markt, waar het Stadskoor
Bredevoort enkele liederen voor ons zingt. Vervolgens wandelen we door het Vestingpark naar
de Lourdesgrot, waar we ook even stilstaan bij
mensen die we missen en die niet in Bredevoort
begraven liggen. De tocht wordt voortgezet naar
de begraafplaats Kloosterhof aan de Kloosterdijk.
De jonge groep Koperblazersensemble BarloBredevoort verzorgt daar de muziek. Dan krijgt
iedereen de tijd om de plek te bezoeken waar

men de eigen geliefden kan gedenken. Iedereen
krijgt daarvoor ook een graflicht uitgereikt. Wie
liever naar de oude begraafplaats aan de Prins
Mauritsstraat wil, is vrij om dit te doen. We sluiten
de middag af met een samenzijn met koffie of
thee bij ’t Grachthuys.
Een groot aantal organisaties uit Bredevoort
en de buurtschappen werkt mee, te weten Protestantse Gemeente Bredevoort, katholieke
geloofs
gemeenschap Sint Georgius, basisschool
’t Bastion, Stadskoor Bredevoort, Blazersensemble
Barlo-Bredevoort, Bredevoorts Belang, Kloosters
Belang, Haarts Belang, GUV Uitvaartverzorging
en ’t Grachthuys.
Wij hopen dat u ook komt. U bent van harte
welkom.

COMMISSIE KERK & ISRAËL

Cyclus van bestaan
Rivieren helpen druppels
op hun weg over de aarde
terug naar de eeuwig lonkende zee
Nooit staat de druppel los
van de -water- cyclus
Waar hij zich ook bevindt
hij is op de juiste plek
Altijd verbonden
met zijn essentie
Levend Water
Religie helpt de mens
op de weg door het leven
terug naar de eeuwig liefdevolle bron
Nooit staat de mens los
van de -levens- cyclus
Waar zij zich ook bevindt
zij is op de juiste plek
Altijd verbonden
met de essentie
Levende Liefde
Heleen Veerbeek ©

Lezing:
Tien NIET-woorden over
Joden, Jodendom en Israël
door rabbijn Tzvi Marx.
Rabbijn Tzvi Marx stelt op verschillende manieren
stereotypen over Joden, Jodendom en Israël aan
de kaak. Deze bevlogen spreker komt tot verrassende en onthullende inzichten die hij op een
eigenzinnige manier zal toelichten. Het belooft
een leerzame en boeiende avond te worden. Na
deze avond zal je perspectief op tal van zaken veranderd zijn. Enkele stellingen die deze avond aan
bod komen:
- Joden geloven NIET in de Bijbel.
- Het Jodendom is NIET een religie.
-H
 et Joodse volk is NIET superieur aan andere
volken.
Rabbijn dr. Tzvi Marx (1942) is geboren in Frankrijk. Met zijn familie vlucht hij naar Zwitserland en
na de oorlog vestigt het gezin zich in New York.
Marx studeert in 1970 af aan de Yeshiva Universiteit in New York en promoveert in 1991 aan
de Katholieke Universiteit Utrecht op het proefschrift: Halacha and handicap - Jewish Law and
Ethics on Disability.
Rabbijn dr. Tzivi Marx woont sinds 1996 in Nederland. Hij doceert over het Jodendom en is een
veelgevraagd spreker op congressen en andere
bijeenkomsten.
Organisatie: 	Kerk en Israël Aalten/Bredevoort
Spreker:
Rabbijn Tzvi Marx
Datum:
19 november 2019
Tijd:
19.30 uur
Locatie:
synagoge, Stationsstraat 7, Aalten
Toegang:
vrije gift
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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
Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl
Protestantse
Bezoek Dienst
Bank:
NL72.RABO.0300.2165.72

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
Kerkbeeld
kerkbeeld@kerkvenster.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl
Beamteam
beamteampknaalten@
gmail.com

Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl
Collectemunten
Elke eerste vrijdag van
de maand van 17.00 tot
18.30 uur in zaal 2 van de
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
te Aalten (hoofdingang).
Of via bestelformulier
groenekerk@
via het kerkelijk bureau
kerkvenster.nl

Situatie kleine kerkenraad
In de editie van KerkVenster van
11 oktober jl. heeft u onder het
wijkbericht van ds. Wim Everts
kunnen lezen dat hij beperkt zijn
werkzaamheden kan uitvoeren als
gevolg van, zoals hij dat aangeeft, een
moeizaam werkbare situatie tussen de
kleine kerkenraad en ds. Wim Everts.

gehouden heeft aan de onderling gemaakte
afspraken.
Voor de kerkenraad was dit niet langer acceptabel. Aan ds. Wim Everts is dringend gevraagd,
tot aan zijn emeritaat in december 2020, vrijwillig
af te zien van zijn recht om de vergaderingen van
de kleine kerkenraad te bezoeken.
Ds. Wim Everts heeft hiermee ingestemd en zal
zich tot aan zijn emeritaat niet meer richten op
beleid, maar zich met nadruk richten op pastoraat en erediensten. Inmiddels is ds. Wim Everts
weer volledig inzetbaar. De kerkenraad heeft er
het volste vertrouwen in dat hij tot aan zijn emeritaat weer met vrucht werkzaam zal zijn in onze
gemeente.

bredevoort

Naar aanleiding van dit wijkbericht willen wij u
als kerkenraad informeren.
In september van dit jaar is er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen de kerkenraad en ds.
Wim Everts. Aanleiding is een periode van twee
jaar waarin ds. Wim Everts op het gebied van
het proces gebouwen, zich herhaaldelijk niet

Namens de kerkenraad,
Gerard Helmink (voorzitter PGA)

Overzicht collectes en giften
Oktober 2019

Opgave-avond
koorleden
Top 2000-dienst 2020
Maandag 25 november
19.30 uur in Elim - Zing je mee?
Zet deze datum in je agenda, want we gaan het
nieuwe jaar weer beginnen met een Top 2000dienst, en net als vorig jaar voeren we deze dienst
ook dit jaar drie keer op.
Dit jaar alweer voor de vijfde keer! Johan Klein
Nibbelink heeft het geheel weer gearrangeerd en
zal de repetities en diensten muzikaal leiden.
We starten natuurlijk in Aalten, diezelfde dag
zingen we ’s avonds in Winterswijk en de zondag
erop ronden we onze kleine tour ’s morgens af
in Lichtenvoorde. Dus als je je opgeeft, gaan
we er ook vanuit dat je drie keer van de partij
bent. De band is gevormd, ze staan te popelen
om te beginnen, de liederen zijn klaar en tijdens
de opgave-avond lichten we vast een tipje van
de sluier op. Elke dienst heeft zijn eigen voorganger. In Aalten is dat ds. Folkert de Jong, ds.
Hans Hinkamp spreekt in zijn eigen gemeente en
ds. Freerk Hovinga gaat voor in Winterswijk.
Samen werken we al een aantal maanden toe
naar deze dienst en we kunnen dan ook bijna
niet wachten om te beginnen. Drie repetities, drie
diensten, een kort project maar o, zo gaaf!
Deelnemers betalen (net als voorgaande jaren)
eenmalig € 15,00 voor onkosten van dit project.

06-10 P
 KN Kerk & Israël
Kerk
13-10 K
 iA Werelddiaconaat
Kerk
20-10 U
 pendo Kenia
Kerk
27-10 N
 ederlands Bijbelgenootschap
Kerk

€ 539,85
€ 429,00
€ 973,21
€ 597,86
€ 1.048,96
€ 572,77
€ 392,64
€ 321,63

06-10 K
 inderdienst in Lintelo
PKN Kerk & Israël
Kerk

€
€

167,12
54,84

Gift ontvangen voor de Kerk via de
brievenbus kerkelijk bureau € 60,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Repetitiedata
Top 2000-diensten:
- ma.
- zo.
- ma.
- zo.
- za.
- za.
- zo.

30 dec.
12 jan.
6 jan.
12 jan.
11 jan.
18 jan.
19 jan.

19.30 Zuiderkerk
10.00 Zuiderkerk
19.30 Zuiderkerk
19.00 Zonnebrinkkerk Winterswijk
11.00 Zuiderkerk
11.00 Lichtenvoorde
10.00 Lichtenvoorde

•V
 erhinderd deze avond?
Dan kun je je ook opgeven via de mail:
acompany.pknaalten@gmail.com
•K
 oorleden zijn een uur voor aanvang
van de dienst aanwezig

Zie ook poster pagina 13
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‘Together we are a good team’
Tekst: Hanneke Drenth - Foto’s: Helma Noordink

Geen uitspraak van Boris Johnson of Donald Trump maar van Apollo,
de trouwe medewerker van de Joanne Foundation in Oeganda. Velen
van u zullen bekend zijn met het werk dat de stichting doet. In september
bracht Helma Noordink haar jaarlijkse bezoek en zag weer wat er met
(uw) geld en een goede coördinatie en samenwerking mogelijk wordt.
Hoe zien je dagen eruit als je daar bent?
‘Vol’ antwoordt Helma meteen. ‘De eerste dag
heb ik werkoverleg met twee mensen die daar voor
de Joanne Foundation werken, Apollo en Jane. Zij
bepalen eigenlijk mijn dagindeling en de projecten
die ik ga bezoeken. Wat zij belangrijk vinden, ga
ik bekijken en zelf wil ik ook graag de vorderingen
zien van projecten die we de vorige keren in gang
hebben gezet. Zo wordt de week strak volgepland. Elke morgen word ik opgehaald en leggen
we bezoeken af tot zo’n uur of vier of vijf in de
middag, en daarna begint het schrijfwerk voor
mij. Ik zorg ervoor dat ik de antwoorden op de
vragen van het bestuur bijwerk in een gezamenlijk bestand. Het bestuur leest op afstand mee en
komt af en toe nog met aanvullende vragen. Soms
werk ik ook Facebook nog een beetje bij of begin
alvast aan een verslag voor de Nieuwsbrief.’

Eerste schooldag
Het voert te ver om in dit artikel verslag te doen
van de hele tiendaagse reis. Dat kunt u lezen op
de vernieuwde website (zie kader). Een paar bijzonderheden lichten we eruit.
Met eigen ogen heeft Helma gezien hoe de kinderen naar school gebracht werden voor een
nieuwe schoolperiode. ‘Wij betalen voor 21 kinderen het schoolgeld en de benodigdheden. Apollo
vroeg ons om mee te gaan, omdat de start van de
nieuwe periode precies tijdens ons bezoek viel. Het
was een bijzondere ervaring,’ vertelt Helma. ‘Op
een snikhete dag bracht een pick-up truck kinderen
en dozen vol spullen naar de scholen. Als kinderen
intern zijn moeten ze namelijk, behalve het schoolgeld, ook zelf zorgen voor suiker, thee, schoensmeer, scheermesjes, wc-papier, schriften, handbezems, wasmiddel enzovoort. Dat wordt allemaal
handmatig in een schrift genoteerd. Alle spullen
worden ingeleverd en gaan naar de opslag van
de school. En dat allemaal in de brandende zon.
Maar het was bijzonder om te zien hoe rustig het
was, iedereen stond kalm op zijn beurt te wachten,
geen stress. Daar kunnen wij nog wat van leren.’

Kliniek
In 2018 is het idee ontstaan om een kleine kliniek te gaan bouwen in Ndegeya, een dorp met
4.800 inwoners. De kliniek is te vergelijken met
een soort huisartsenpost. Jammer genoeg kon de

opening van de kliniek niet plaatsvinden tijdens
het bezoek. Het wachten was op de elektriciteitsen wateraansluiting, de bouw van een septic tank
en het meubilair. Bovendien kwamen er nog aanvullende eisen van de gezondheidsinspectie. In de
kliniek zal straks naast verpleegkundige Kakande
ook Michael werkzaam zijn. Omdat Michael, verpleegkundige in opleiding en verantwoordelijk
voor de oogzorg, er werkt en woont, zal de kliniek
24 uur bemand zijn. Geen openingstijden dus,
zoals wij kennen, maar gewoon geholpen worden
als Michael aanwezig is.
In plaats van een officiële opening, werd er alvast
een Open Huis georganiseerd om de bevolking
van Ndegeya de kans te geven alvast een kijkje te
nemen. ‘Op een warme zaterdagmiddag kwamen
zo’n 75 geïnteresseerden af op dit Open Huis, de
dames in hun mooiste jurk. Iedereen was onder de
indruk van het mooie gebouw en de voorzitter van
de gemeenteraad sprak in zijn toespraak zijn dank
uit aan de Joanne Foundation en aan de medewerkers ter plaatse.’

Effecten
Er is in de afgelopen jaren al heel wat bereikt in
Ndegeya door het werk van de Joanne Foundation.
‘Een van onze doelstellingen is ervoor te zorgen
dat de mensen daar voor zichzelf kunnen zorgen.
Zelfvoorzienend worden. En wat het bekende beeld
van de vis en de hengel betreft: wij willen niet
alleen zorgen voor een hengel om mee te vissen,
maar liefst ook dat de mensen die hengel zelf
leren maken. Een goed voorbeeld daarvan is, dat
we de mensen helpen met de bouw van varkenshokken en de aanschaf van een paar biggen. Want
het fokken van varkens is een lucratieve bezigheid
en de mest rijden ze uit op het land, waardoor de
bananenbomen er beter bij staan.’
Een ander positief effect vertelde verpleegkundige
Kakande aan Helma. Dankzij de waterpompen en
de latrines krijgt hij veel minder mensen te zien
met maag- en darmklachten.
‘We zijn vooral bezig met afmaken en borgen van
projecten. Er staat nog één wat groter bouwproject
op het verlanglijstje van de Foundation: een noodopvang. Maar daar moet eerst nog eens goed over
gesproken en nagedacht worden.’

Henry, Jane, Innocent, Michael, Helma,
Kakande en Apollo

Waardoor denk je dat dit werk zo succesvol is?
‘Wat meespeelt is dat het gedachtegoed van
Joanne eraan verbonden is. Wat we verder horen is
dat we zo transparant zijn in wat we doen. De sponsors vinden het fijn dat we goed terugkoppelen
wat er met hun geld gebeurt. Sommige sponsors
voelen zich persoonlijk betrokken bij de projecten.
Twee keer per jaar brengt een bestuurslid een
bezoek aan Oeganda. Ik ga meestal in september/
oktober, Anja Lammers gaat in februari. Het is
goed om er te zijn en het motiveert ons altijd weer.
Een onmisbare schakel is natuurlijk ons team in
Oeganda. Zij zijn goud waard. Apollo is goed en
snel in de communicatie. Hij is heel zorgvuldig en
reageert vrijwel onmiddellijk via de app of mail.
Apollo is een man met een enorm warm en groot
hart. Hij ontvangt maar een kleine toelage, maar
je merkt aan hem dat het echt zijn levensdoel is.
Niet voor niets is ‘Together we are a good team’
zijn motto. Als je daar rondloopt, begrijp je dat
ook. Apollo’s huis is het centrale punt. De Joanne’s
Children Corner, de dagopvang voor kinderen met
een beperking, is bijvoorbeeld ook in zijn huis. De
kliniek staat bijna in zijn tuin. Zonder het team
van Apollo, Jane, Innocent, Kakande en Michael
zouden wij niet kunnen doen wat we nu doen.’

Hildah met haar
schoolspullen

•O
 p de vernieuwde website www.joannefoundation.nl kunt u meer
lezen over het bezoek en over de projecten van de Joanne Foundation
•E
 lke donderdagmorgen op de weekmarkt wordt er door leerlingen van
het vmbo heerlijke speculaas verkocht á € 3,00 per pakje, ten bate
van de Joanne Foundation

Open Huis van de kliniek

•W
 ilt u het werk steunen? Een bijdrage kan overgemaakt worden
op NL95RABO 01461.76.472 t.n.v. Joanne Foundation, Aalten
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

November 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

8
9
10

2 Samuel 7: 1-16
2 Samuel 7: 17-29
Psalm 101

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

11
12
13
14

Hosea 6: 4-11a
Hosea 6: 11b- 7:7
Hosea 7: 8-16
Lucas 20: 1-8

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15
16
17

Lucas 20: 9-19
Lucas 20: 20-26
Lucas 20: 27-40

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18
19
20
21
22

Lucas 20: 41- 21:4
Hosea 8: 1-7
Hosea 8- 8-14
Hosea 9: 1-9
Hosea 9: 10-17

Stegemanhof, Aalten

St. Joriskerk op de Markt

Stegemanhof
Zaterdag 9 november 2019
19.00 uur: ds. Knol (ouderenkoor)
Zaterdag 16 november 2109
19.00 uur: mevr. Wassink

10.00 uur:
ds. W.A. Andela, Aalten
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Annet Ligterink

Beth San

Zondag 17 november 2019

Zaterdag 9 november
19.00 uur: mevr. Rots
Zaterdag 16 november
19.00 uur: dhr. Maarsingh

Doopdiensten

Bloemengroet

Bij geboorte ontvangt de wijkpredikant of kerke
lijk werker die in jullie wijk werkzaam is graag
een geboortekaartje. Zo kan hij of zij bij jullie
op bezoek komen. In het gesprek of ook later
kunnen jullie dan aangeven of jullie je kind willen
laten dopen. De predikanten en kerkelijk werkers
weten wanneer er doopdiensten gehouden
kunnen worden. Graag dan tijdig (minimaal drie
weken van tevoren) contact opnemen met de
predikant die in de doopdienst voorgaat.

Kinderen
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.

10.00 uur:
ds. T. Meylink, Groningen
collecte:		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		
Niels ter Haar

Bij de diensten Aalten

Viering van het licht
Op zondag 10 november wordt er
om 19.00 uur in de Oude Helenakerk
de jaarlijkse ‘Viering van het Licht’
gehouden. Het is een meditatief
avondgebed met mooie meditatieve
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- mevr. Ter Maat-Klijn Hesselink,
Ludgerstraat 21-03
- mevr. Lensink-Obbink, Varsseveldsestraatweg 29/L - Pronsweide afd. Slingeland
- mevr. Te Hennepe-Wevers,
Varsseveldsestraatweg 18

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.

Zondag 10 november 2019

kerkvenster.nl
en

pkn-bredevoort.nl
het bekijken waard!

liederen. De meeste liederen zijn van
Taizé.
Taizé is een plaatsje in het Franse Bourgondië
(ongeveer 800 km van Aalten). In dit plaatsje
bevindt zich een oecumenische kloostergemeenschap die in 1940 door frère Roger gesticht werd.
Vanaf het einde van de jaren vijftig worden er in
Taizé steeds meer jongeren ontvangen. Elk jaar
komen duizenden jongeren vanuit de hele wereld
naar Taizé.
Heel bijzonder zijn de vieringen die elke dag in
Taizé gehouden worden. De liederen die dan
gezongen worden, bestaan meestal maar uit
enkele woorden of zinnen (vaak uit de Bijbel) die
verschillende keren herhaald worden. Doordat ze
herhaaldelijk gezongen worden dringt de betekenis van de tekst dieper tot je door. Ook de stilte
neemt in zo’n gebedsviering een belangrijke
plaats in. Hoogtepunt is de viering ‘la Lumière
Pascale (het Licht van Pasen)’ die elke zaterdagavond in Taizé gehouden wordt.
In navolging van deze viering wordt er op veel
plaatsen in Duitsland ieder jaar de zogenaamde
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 10 november 2019

Zondag 10 november 2019

Zondag 10 november 2019

Zondag 17 november 2019

Zondag 17 november 2019

09.30 uur: 	ds. F. de Jong,
themadienst: Groene Kerk
collecte: 		
Dorpskerken
uitgangscollecte: Kerk
19.00 uur: 	ds. W.H. Everts, muziekdienst dienst van het Licht,
m.m.v. de Cantorij
collecte:		
Dorpskerken
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 17 november 2019

Dienst in de Oude Helenakerk

09.30 uur:
ds. R. Faber, doopdienst
collecte: 		
Kerk (Orgelfonds)
uitgangscollecte: Diaconie (PBD)

Dienst in de Oude Helenakerk

10.00 uur: 	ds. K. de Lange, Lelystad
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Kerk (Orgelfonds)
uitgangscollecte: Diaconie (PBD)

19.00 uur:
ds. J. van Pijkeren, Lochem
collecte: 		
Kerk (Orgelfonds)
uitgangscollecte:	Diaconie (PBD)
s.v.p. Liedboek meenemen

Dienst in de andere twee kerken

9 JUNI 20192019
17Kinder-/
NOVEMBER
Doopdienst

SPELEN MET7 oktober
VUUR
om 10.00 uur

Gezien
worden

in het Kulturhus
in Lintelo

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

AANVANG 10.00
10.00 UUR
UUR kinderen van de Klimop
AANVANG
ZUIDERKERK
ZUIDERKERK
VOORAF KOFFIEDRINKEN
KOFFIEDRINKEN
VOORAF
Muzikale begeleiding van
VOORGANGER:

Tijdens de dienst is er

Fanfareorkest
Advendo
VOORGANGER:
DS KLAAS
DE LANGE
oppasdienst aanwezig
DS. FOLKERT DE JONG
MUZIEK: A-COMPANY ENLintelo
MUZIEK:
NOOTZAAK
HANS TE WINKEL

Na afloop is er koffie / thee / ranja

Gezien worden!
‘Nacht der Lichter’ gehouden. In onze protestantse gemeente kennen wij de jaarlijkse ‘Viering
van het Licht’. De Cantorij zal aan deze viering
haar medewerking verlenen, ditmaal o.l.v. Elske te
Lindert. De korte mediatie gaat over het thema:
‘Geloof bewijzen - tekens van God’.
In deze viering speelt de symboliek van het licht
een belangrijke rol. In deze donkere tijd van het

jaar steken wij kaarsen aan als teken van ons vertrouwen en uiting van de hoop die in ons is dat
het licht uiteindelijk overwint.
Een ieder die belangstelling heeft voor een meditatief moment en die van mooie muziek houdt, is
van harte welkom!
Wim Everts

‘Gezien worden!’ is het thema van de Regenboogdienst op zondag 17 november in de Zuiderkerk. Ds. Klaas de Lange heeft deze dienst voorbereid en zal in deze dienst voorgaan.
Het is altijd fijn om een vertrouwd gezicht terug
te zien en we zijn dan ook blij dat ds. Klaas de
Lange weer een keer naar Aalten komt. A-company en Hans te Winkel zullen de dienst muzikaal
omlijsten.
Het lied ‘Delf mijn gezicht op, maak mij mooi’
van Huub Oosterhuis en het Bijbelgedeelte uit
Genesis 29 over Lea zijn inspiratiebron voor deze
dienst.
We hopen op een fijne dienst samen!
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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

9 nov	dhr. J.H. Bussink
Arfmanssteeg 2/A, 7261 KB Ruurlo
9 nov	mevr. G.S. Smit-Ebbers
Ludgerstraat 21/02, 7121 EG
9 nov	dhr. W.R. Arentsen
Dinxperlosestraatweg 84/A, 7122 JG
10 nov	mevr. J. Jansen-Heersink
Eligiusstraat 51, 7121 EB
10 nov	dhr. B.H. te Winkel
Reviusstraat 14, 7121 VX
11 nov	dhr. J.H. Helmink
Piet Heinstraat 28, 7122 VP
12 nov	mevr. G.J. Lammers-Ruessink
‘t Villeken 18/A, 7122 PK
14 nov	mevr. H.J. Prinsen-Schutte
Manschotplein 83, 7121 BL
15 nov	mevr. H. Lievers-ter Horst
Vondelstraat 28, 7121 VC
16 nov	mevr. R. Lensink-Tolkamp
Varsseveldsestraatweg 31, 7122 CB
17 nov	mevr. B.G.W. Stoltenborg-Bouwman
Dijkstraat 28, 7121 EV
17 nov	mevr. A.H. Tolkamp-Rougoor
Admiraal de Ruyterstraat 91, 7122 WG
18 nov	dhr. G.H.C. Hoornenborg
Barloseweg 11, 7122 PS
18 nov	mevr. M.S.E. Nijenhuis-van Huet
Varsseveldsestraatweg 91/A, 7122 NR
18 nov	dhr. P.L.C. van Meggelen
Wikkerinkweg 1, 7122 JE
21 nov	dhr. A.J. Rensink
Driessenshof 21, 7121 XT
21 nov	mevr. D.W. te Winkel-Klein Entink
Vragenderweg 3, 7121 RK
21 nov	mevr. M.G. van der Meij
Ludgerstraat 48, 7121 EM
21 nov	mevr. A.G. Eppink-Bömer
Ludgerstraat 15/05, 7121 EG
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

ds. Wilma
Onderwaater

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

Beste mensen,

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

Huwelijksjubileum
Op 15 november is het 40 jaar geleden dat Gerrit
en Rita Rensink, Boterdijk 2a, elkaar hun ja-woord
hebben gegeven. Een bijzonder mooi huwelijksjubileum voor hen en hun naasten. Tegelijkertijd
valt er ook een schaduw over deze dag, omdat
zij enkele weken geleden hun (schoon)moeder
hebben verloren.
Rita en Gerrit, vanuit onze gemeente willen we
jullie van harte feliciteren met jullie huwelijksjubileum en hopen we dat jullie samen met degenen
die jullie lief zijn toch een goede dag mogen
beleven.

Overleden
Na een periode van afnemende gezondheid is op
23 oktober mevr. Liny Joldersma-Ottes (Engelina)
overleden. Ze is 86 jaar geworden en woonde
aan het Manschotplein 42. De afscheidsdienst en
begrafenis hebben plaatsgevonden op dinsdag
29 oktober. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen zullen hun moeder en oma missen. We
wensen hen de steun toe van mensen om hen
heen en de nabijheid van onze hemelse Vader.
In de leeftijd van 88 jaar is op dinsdagavond 29
oktober mevr. Miek Rensink-Rutgers (Hermina)
onverwacht overleden. Zij woonde aan de Boterdijk 2. Op maandag 4 november hebben wij
afscheid van haar genomen en hebben wij haar
bij haar man te ruste gelegd. Haar kinderen, kleinen achterkleinkinderen wensen we veel sterkte
toe en Gods nabijheid in deze moeilijke periode.
Op woensdag 30 oktober is dhr. Joop Hilbelink
(Johan) overleden. Hij is 91 geworden en samen
met zijn vrouw woonde hij aan de Peperstraat 10.
De afscheidsdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op woensdag 6 november. We wensen
mevr. Hilbelink, hun kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen veel sterkte toe en kracht
van God nu zij hun man, (schoon)vader en opa
moeten missen.
Met vriendelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

Dit keer heb ik geen namen om te noemen. Wel
zijn er verschillende mensen in onze wijk die al
langere tijd ernstig ziek zijn. Hen en hun naasten
wensen we kracht en Nabijheid toe.
Wilt u graag een (herhalings)bezoekje? Laat dit
dan even weten via mijn nieuwe mailadres of
telefonisch. Dan maken we een afspraak.
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 27 oktober is overleden Wim te Mebel, Kreeft
19, in de leeftijd van 87 jaar. Wij wensen zijn
vrouw Riek en de familie Gods nabijheid toe in
hun verdriet en gemis.

Zieken
In het ziekenhuis in Winterswijk zijn opgenomen
geweest Toos Winkelhorst, Zomerweg 5, en Truus
Roedema, Andromeda 18.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Beste mensen,
Als je relatie in zwaar weer zit, als je een slechtnieuwsgesprek hebt gehad, ziek bent of depressief, als je rouwt om degene van wie je zo hebt
gehouden, dan is het een hele uitdaging om

11
iedere ochtend toch maar weer op te staan, de
nieuwe dag tegemoet. Je moet daarvoor moed
verzamelen. Een mooi tekstje daarover vond ik die
van Kris Gelaude:
Moed verzamelen doe je een beetje
zoals hout sprokkelen,
je zoekt kleine takjes, niet te zwaar om te dragen,
en je neemt daar alle tijd voor.
We vragen de Eeuwige om ons tijdens het sprokkelen tegemoet te komen.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Wijk IJzerlo

Doopdienst
Op zondagmorgen 17 november hoop ik voor te
gaan in een doopdienst in de Oosterkerk. In deze
dienst worden drie kinderen gedoopt:
- Jade Tolkamp, dochtertje van Ruben en Janneke
Tolkamp-Koskamp en zusje van Cas en Tim,
Klokkemakersweg 15.
- Esmee Eenink, dochtertje van Wiebe Eenink en
Kirsten Huls en zusje van Fenna, Essinkweg 4.
- En onze kleinzoon David Jan Willem Faber,
zoontje van Matthijs en Nienke Faber-te
Boveldt, dr. Kochlaan 1 in Ooij.
We zien uit naar een fijne dienst!
Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
Riemer Faber

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

Overleden

Zieken

Op zaterdag 2 november is totaal onverwacht
overleden Nico (Nicolaas Gerrit) Griffioen, zoon
van Diny Griffioen-Drenthel, Grote Maote 58. Nico
mocht slechts 23 jaar worden. We wensen zijn
moeder Diny, zijn verdere familie, zijn vrienden en
alle anderen die met Nico verbonden waren en
van hem hielden sterkte en Gods nabijheid toe in
dit verschrikkelijke, niet te bevatten verlies.

Opgenomen voor revalidatie in verpleeghuis
Pronsweide: dhr. A.J. Hesselink Geurdenstraat 30.
Opgenomen in verpleeghuis De Molenberg: mevr.
J. Doeleman-ter Horst, Ludgerstraat 15-09. We
leven mee met allen die met een ernstige ziekte
te maken hebben en die of in het ziekenhuis of
thuis verblijven. Wij wensen hen Gods nabijheid
toe.

Zieken
We leven mee met verschillende mensen in onze
wijk, die te maken hebben met ziekte en zorgen.
We wensen allen moed en vertrouwen toe.

Overleden
Op 20 oktober is overleden Emmie WikkerinkScholten, Beestmanweg 2, in de leeftijd van 76
jaar. Voor haar drie kinderen was ze een lieve en
zorgzame moeder. We wensen hen in hun verdriet
heel veel sterkte toe en Gods nabijheid.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

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

Dominee … elke dag anders
Een paar jaar geleden had je reclames op tv om
meer leraren te krijgen. Leraar, elke dag anders.
Nu begrijp ik dat deze reclame wel in de herhaling
mag, maar ik heb ook het idee dat deze reclame
over mij ging.
De ene dag zit ik een ganse middag naar een
scherm te kijken om een preek te typen voor de
zondag, of een overdenking voor KerkVenster.
Andere middagen zijn, nou, anders. Afgelopen
zondag wás mijn plan om ‘s ochtends naar de
kerk te gaan in de Oude Helena. Er was doopdienst en ik hoopte de ouders te spreken. Aangekomen bij de kerk zie ik Heidi door de gangen
stiefelen met frisdrank en koek. Het blijkt tijd te
zijn voor It’s4U2.
Ja, dan schuif ik graag aan, zo vaak is er geen
kans om bij deze tieners aan te schuiven op een
zondagochtend. Gelukkig is er na de dienst nog
kans om ook de ouders aan te spreken.
‘s Avonds pak ik de kans om, goed oecumenisch, naar de afsluitende dienst te gaan van het
Sourceweekend in de Oosterkerk. Zo’n tachtig
jongeren uit een heel aantal kerken hebben een
weekend gehad waarin ze met elkaar wilden
ervaren wie Jezus nu voor hen is. Ik zie mensen
die ik verwacht, en minder verwacht en kan er nog
wat uitnodigen om in kleine groep verder op zoek
te gaan bij catechese.
Zo is het een zondag vol met de kerk, zonder dat
het per se gepland was. Een zondag waar ik voel
dat de Geest me van hot naar her sleept.
Dominee, elke dag anders. Daar zorgt mijn Baas
wel voor.
ds. Folkert de Jong

Meezingen met het Festival of Lessons and Carols
Zondag 15 december houden we de morgendienst in de Oude Helenakerk in de vorm van een
Festival of Lessons and Carols. Dit is een dienst
waarin de lezingen beginnen met een paar verzen
uit Genesis, doorgaan naar de profeten en eindigen bij het geboorteverhaal van Jezus. In een
volgend KerkVenster krijgt u meer informatie over
deze dienst.
We zingen advent- en kerstliederen zoals ‘Komt
allen tezamen’ en ‘Hoor de engelen zingen de
eer’. Ook zingen we Nederlandse versies van
‘Once in royal Davids city’ en ‘O little town of
Bethlehem’. Dit gaat in afwisseling met de hele
gemeente en de Cantorij. Ook zingt de Cantorij

bovenstemmen bij een slotvers, en o.a. de prachtige ‘Gabriels message’ van D. Willcocks.

Heeft u zin om deze dienst mee
te zingen met de Cantorij?
Kom dan de laatste drie repetities met ons meezingen. Deze zijn op donderdag 28 november,
en 5 en 12 december, van 19.30-21.00 uur in de
Oude Helenakerk (op 5 december zorg ik voor
pepernoten …). Als u mij vooraf even mailt, stuur
ik u de muziek toe. Ik zie uit naar uw komst!
Harry van Wijk, harry@harryvanwijk.nl
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In memoriam

Bij Psalm 71

Emma Harmina
Wikkerink-Scholten

Engelina
Joldersma-Ottes

~ Emmie ~

~ Liny ~

geboren
21 september 1943
overleden
20 oktober 2019

Geboren
13 maart 1933
Overleden
23 oktober 2019

Emmie is geboren op de boerderij de Wikkerinkskamp in de Aaltense Heurne. Thuis waren ze met
vier kinderen, zij was de jongste. Haar moeder
kwam te overlijden toen Emmie nog vrij jong was.
Vanaf toen kwam de zorg voor het gezin vooral
op haar neer. Naast het werk thuis had ze ook
een dienstbetrekking. In die tijd leerde zij Herman
Wikkerink kennen.
In 1969 zijn ze in het huwelijk getreden. Ze
gingen wonen in het ouderlijk huis van Herman,
die ook twee broers had die bij hen inwoonden.
Ze kregen samen drie kinderen: Jan, Hannie en
Johanna. Ze hadden het heel goed met elkaar.
Samen deden ze het werk op de boerderij. Emmie
mocht dat werk graag doen. Ze was het liefst in
de stal, bij de koeien. Een groot verdriet kwam
in haar leven toen Herman in 1988 heel onverwachts kwam te overlijden.
Emmie kwam er alleen voor te staan om te
zorgen voor haar kinderen en ook voor haar beide
zwagers Jan Hendrik en Gert. Toen Jan Hendrik
ziek werd heeft Emmie voor hem gezorgd en later,
toen haar andere zwager Gert opgenomen werd
in het Hoge Veld, hebben Emmie en haar kinderen hem heel trouw opgezocht. Elke dag zijn ze
bij hem geweest.
Zo heeft Emmie haar leven lang gezorgd voor
anderen en heeft ze altijd hard gewerkt. Ook de
buurt waar ze woonde was voor haar belangrijk.
Als er iets was, stonden ze altijd voor elkaar klaar.
Vier jaar geleden werd Emmie zelf ernstig ziek.
Maar gelukkig ging het daarna weer beter met
haar. Alleen het fietsen wat ze altijd deed, ging
niet meer. Voortaan deed vooral haar zoon voor
haar de boodschappen.
Na haar verjaardag op 21 september ging het
met haar gezondheid hard achteruit. Ze moest
in het ziekenhuis opgenomen worden. Haar kinderen hebben haar heel trouw bezocht. Alles wat
zij voor hun moeder konden doen, hebben ze ook
gedaan. Ze was voor hen een lieve en zorgzame
moeder. In dankbaarheid gedenken zij haar.
Op haar verzoek hebben we in de afscheidsdienst
gelezen uit Psalm 23: De Heer is mijn herder. Het
zijn woorden van troost. Wij wensen haar kinderen veel sterkte toe en bovenal Gods nabijheid.

Liny werd geboren in De Krim, in Overijssel. Vader
en moeder Ottes hadden een boerderij. Liny was
de oudste van twaalf kinderen en al jong moest
ze thuisblijven om te helpen.
Ze leerde Klazinus Joldersma kennen, hij was een
broer van haar vriendin Sjoukje.
Liny en Klazinus trouwden in 1956. Ze gingen
wonen in Stadskanaal, waar Klazinus meester
werd op de lagere school. Tineke werd in Stadskanaal geboren. In 1959 werd Klazinus leraar aan
de Mulo in Aalten. Ingrid, Ubelien en Ruchama
werden geboren in de Meidoornstraat. Het
was een periode van veel pret met vrienden en
collega’s. Daarna ging ons gezin wonen in de

Frankenstraat. Liny zorgde dat alles thuis keurig
op orde was en Klazinus was druk met school, kerk
en politiek.
Toen Liny meer de handen vrij kreeg, zette zij zich
in voor het Chr. Dameskoor, later het Aaltens Chr.
Gemengd Koor (ACGK). Daarvan was ze 25 jaar
met veel plezier voorzitter. Ze was ook voorzitter
van de ouderenbond PCOB. De kerk was belangrijk voor onze moeder. Ze ging in vroegere jaren
iedere zondag twee keer naar de kerk en was
ouderling en diaken. Muziek was altijd van grote
betekenis. Alle kinderen kregen muziekles. Er werd
gezongen bij het harmonium, liedjes van vroeger
en uit Johannes de Heer en natuurlijk liederen
van het ACGK.
De kinderen vlogen uit, kregen partners en later
zelf ook kinderen. Na jaren wonen op het Hoge
Veld gingen Liny en Klazinus naar de Hogestraat.
Klazinus overleed in 2005 en Ruchama in 2006,
een onbeschrijflijk groot verdriet. Er volgde een
zware tijd. In 2016 verhuisde Liny naar het Manschotplein. Ze had het er goed.
Ze was blij met kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het dressoir stond vól met foto’s, waar ze
tot op het eind veel plezier aan beleefde.
Eind 2017 werd ze ongeneeslijk ziek. Moedig
sloeg ze zich er doorheen, en probeerde ‘het
lijntje naar Boven’ vast te houden. Uiteindelijk
heeft haar lichaam het opgegeven.
Verder lijden blijft haar nu bespaard. Wij hebben
er vrede mee.
Op dinsdag 29 oktober namen we afscheid van
haar. In een mooie viering zongen we de door
Liny geliefde liederen. Er werden lichtjes aangestoken door de kleinkinderen en enkele kleinkinderen maakten muziek. We lazen uit Psalm
71: Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor U
zing. Zo deelden we verdriet en vonden troost.
De begrafenis was op Berkenhove.

Wim Everts

Toevlucht
Rechtvaardige
Rots
Vesting:
God, houd mij vast.

Namens de familie,
Tineke, Inge, Ubelien

U loofde ik
altijd toen ik jong was
Iedereen zei:
hij dient de Heer,
zingt een loflied
voor zijn Schepper.
Laat mij, nu ik oud word
niet vallen uit Uw hand.
Laat niemand zeggen:
God heeft hem verlaten.
Haast U, o Heer,
wees mijn hulp,
snel mijn bevrijder.
Ik mag blijven hopen
Uw lof te zingen.
Uw woord laat mij
niet vallen.
Oud, naar veilig bij U,
blijf ik mens op aarde.
Mijn ziel,
zing een lied voor de Heer,
noem Hem
Heilig in Israël.
Mijn ziel,
zing een psalm,
want Uw God geeft vrede.
Frans den Harder
bron: www.gedichtensite.nl
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Requiem Fauré in de
Oude Helenakerk
Onder de vele Requiems die er geschreven zijn,
springt er één uit die misschien wel het meest
bekend en geliefd is: het Requiem van Gabriel
Fauré. Het is niet een Requiem met grootse dramatiek zoals bijvoorbeeld bij Verdi, maar met
mooie, vaak wat melancholische melodieën die de
boodschap op een rustige manier ondersteunen.
Het wordt uitgevoerd door het ensemble
Octagon+ uit Utrecht. Octagon+ is een koor
dat ooit begon met acht zangers, maar voor
deze gelegenheid is uitgebreid tot vijftien. Het
zijn geoefende zangers die samenwerken met
instrumentalisten in wisselende samenstelling,
en werken met verschillende dirigenten. Dit concert wordt uitgevoerd onder leiding van Rienk
Bakker, met orgelbegeleiding van Harry van Wijk.
Naast het Requiem wordt ook het prachtige Cantique de Jean Racine uitgevoerd, en twee orgelwerken van C. Franck.
- zaterdag 16 november - 19.30 uur
- toegang € 10,00
Facebook: Muziek in de Oude Helena - Aalten
www.orgelsinaalten.nl

Biertje met de dominee

Jouw
schuld!

WOENSDAG
20 NOVEMBER
20.00 UUR
CAFÉ SCHILLER

De KruX blijft doorgaan met het opzoeken van
mensen, met elkaar praten over God en geloof. En
waar kan dat beter dan in ons dorpscafé Schiller,
onder het genot van een goed glas bier (of koffie,
voor wie wil).
Op woensdag 20 november om 20.00 uur.
Dit keer gaan we spreken over het gevoel dat je
kunt hebben dat alles jóuw schuld is. Jij bent verantwoordelijk voor van alles en nog wat. Als het
misgaat heb jíj het gedaan. Dat kan gelden voor
kleine dingen in het leven, maar je kunt het ook
voelen voor de grotere zaken. Klimaatverandering, armoede ver weg: allemaal jóuw schuld. En
natuurlijk ervaren we ook dingen die vooral de
schuld zijn van ánderen. De boete voor te snel
rijden kreeg je natuurlijk omdat die agenten op
een sneaky plek stonden te flitsen.
Is er ook een gezondere manier om om te gaan
met schuld en verantwoordelijkheid? Daar gaat
het om.

HET NIEUWE JAAR MUZIKAAL STARTEN?
GEEF JE DAN OP VOOR DE

TOP 2000
DIENST
ON
TOUR

Engelenproject:
als een geschenkje
uit de hemel
De periode van advent en Kerst typeert zich
door bomen in ieders woonkamer, lichtjes in het
donker, aandacht voor elkaar, vele geschreven
kaarten en leuke cadeautjes. Want iedereen verdient wat extra aandacht. Zo ook de bewoners
van de zorghuizen van Sensire.
Voor een aantal van de zorghuizen van Sensire
gaat tijdens de adventstijd (december 2019)
het Engelenproject van start. Middels dit project
hopen we de onderlinge verbondenheid tussen
de bewoners en iedereen die mee wil doen te stimuleren. Wanneer je meedoet, ga je een bewoner
verrassen met een kaartje of een presentje; wat
je zelf ook bedenkt. Je stuurt dan vier keer een
kleine verrassing naar een bewoner.
Zou jij het leuk vinden om een bewoner van een
van de zorghuizen van Sensire een zelfgemaakt
kerstpresentje te geven tijdens advent? Kijk dan
op de website: sensire.nl/wees-een-kerstengel/
en meld je aan als engel!
Dienst Geestelijke Verzorging

● Zondag 12 januari 2020
10.00 uur Zuiderkerk,
Aalten
● Zondag 12 januari 2020
18.00 uur Zonnebrinkkerk
Winterswijk
● Zondag 19 januari 2020
10.00 uur Johanneskerk
Lichtenvoorde

ZING MEE IN HET
TOP 2000 KOOR!
Opgave en informatie:
maandag 25 november 2018 19.30 uur in Elim, Landstraat 20 Aalten
of via acompany.pknaalten@gmail.com

gina 6

Zie ook pa

Oefendata in de Zuiderkerk:
maandag 30 december 19.30 uur, maandag 6 januari 19.30 uur,
zaterdag 11 januari 9.00 uur band,11.00 uur band+ koor,
zaterdag18 januari 9.00 uur band,11.00 uur band+ koor
(deelnamekosten € 15,00)

IEDEREEN IS WELKOM
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Hoogstandjes

Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

In het KerkVenster van 16 augustus jl. heeft u kunnen lezen dat er aan de kerk
gebouwen onderhoud gepleegd zou worden. Wie in de afgelopen twee weken
de Oude Helenakerk gepasseerd is, heeft kunnen zien dat daar een hoogwerker
geparkeerd stond of dat mensen ermee aan het werk waren.

Dan heeft u ook kunnen zien dat dit werk op zeer
hoog niveau uitgevoerd werd. Een niveau waar
menigeen niet aan zou durven beginnen, maar
wel de mensen van schildersbedrijf Bartholomeus
uit Aalten en restauratiebedrijf Koster uit Vorden.
Er werd schilderwerk verricht, o.a. aan de klokkenhuisjes (of hoe noem je die kastjes waar de
grote wijzerplaten in gemonteerd zijn?) en aan de
buitenlampen en deuren. Voegen werden gerepareerd, leibedekking hersteld en er werd verlichting
aangebracht of hersteld.
Onze Oude Helena staat er dus weer puik bij en
kan weer jaren mee.
Dit restauratiewerk werd uitgevoerd met subsidie
van de rijksoverheid en een eigen bijdrage van
het Restauratiefonds. De rijksoverheid kent namelijk een soort preventiesubsidie, de zogeheten SIM
(Subsidie Instandhouding Rijksmonumenten).
Met deze subsidieregeling hoopt men monumenten te beschermen tegen verval, want anders
zou het op den duur veel meer kosten.
Meestal wordt 50% van de kosten gesubsi
dieerd, de andere 50% moet in dit geval de PG
Aalten zelf betalen. De PG Aalten mag zich echter
gelukkig prijzen dat we een Restauratiefonds
hebben dat met zijn activiteiten zoveel geld binnenhaalt dat er genoeg is om de eigen bijdrage
nog jaren te kunnen financieren.

Concert Byzantijns
Kozakkenkoor
- Oude Helenakerk - Zondag 22 december - Aanvang 15.00 uur - Kerk open 14.15 uur
- Entree:
voorverkoop € 12.50 aan de kassa € 15.00 incl. 1 kop koffie/thee.

Voorverkoop:
- Messink & Prinsen - Meneer Kees - Primera
- Siny Veneberg, tel. 0543-471203
- Ina van der Put, tel. 0543-476171
- Via webshop: www.kerkvensterwebshop.nl
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Christelijk koor Testify
is weer volop in de
voorbereiding voor
een najaarsconcert
Testament
van een missie,
sporen van spiritijnen
Zo luidt de titel van de film die de commissie Ontmoeting & Inspiratie op woensdag 20 november
om 19.30 uur in het Achterhuis (achter de RKkerk), Borculoseweg 43 in Neede zal vertonen. U
bent v.a. 19.15 uur welkom voor een kop koffie/
thee. Na afloop van de film en een korte pauze
is er gelegenheid in gesprek te gaan met één
van de in de film acterende paters en de beide
filmmakers.
In de film zijn indrukwekkende getuigenissen
te horen. De ﬁlm toont wat het betekent om de
Blijde Boodschap te brengen, waarbij het gaat
om de heelheid van de mens. De film geeft stof
tot nadenken over wat missie en de Blijde Boodschap in de kern zijn.

Spoorzoeken op zaterdag
Taizéviering
Thema: ‘Licht van de wereld’
Zaterdag 9 november om 19.30 uur
Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35 te
Doetinchem

Mediteren met klankschalen
Zaterdag 23 november, 14.00 - 16.30 uur
Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35 te
Doetinchem
Bijdrage: € 10,00 (inclusief koffie, thee)
Opgave bij Helma van Loon,
wmvanloonkuiper@gmail.com,
tel. 0314-646039/06 43229677

Spoorzoeken op vrijdag
Op vrijdag 15 en 22 november ben je welkom
voor een natuurwandeling.
Inloop met koffie vanaf 10.15 uur.

Spoorzoeken op maandag
Mediteren bij woorden uit de Bijbel
Op maandagmiddag 11 en 25 november,
14.00 - 16.00 uur - Slangenburgse kerk,
IJzevoordseweg 35, Doetinchem
Zie voor meer informatie:
www.spoorzoekenslangenburg.nl

Op zaterdag 16 november willen we dit uitvoeren
in samenwerking met Jeanette Lensink en Hanneke Houwers op gitaar. Het belooft weer een
mooie avond te worden met veel nieuwe liederen.
Het koor staat onder leiding van Mincke Nicolai
en wordt op piano begeleid door Thomas Dekker.
De aanvang is 19.30 uur .
Locatie : Christelijke Gereformeerde kerk,
Berkenhovestraat 9, Aalten
Voor niet-donateurs is de toegang € 5,00.
Tot 15 jaar gratis.

Kerkcafe Winterswijk
Kom op vrijdag 22 november naar kerkcafe in Den
Angang op de Markt 46 te Winterswijk. Muziek
door singer-songwriter Wouter Heinen met
akoestische pop met invloeden van soul, reggae
en swing. Om 19.30 uur kun je binnen komen
wandelen en tegen 20.00 uur beginnen we, tot
ongeveer 22.00 uur.
Entree is een vrije gift!

Verenigingen

Passage
Vrouwenmisbruik in Indonesië
Dinsdag 12 november om
20.00 uur in de Zuiderkerk
Susanne Jaquet uit Aalten gaat ieder jaar naar
Indonesië en bezoekt daar vrouwen en meisjes
die misbruikt worden. Ze komt daarover vertellen.
Het wordt een indrukwekkende avond.
Gasten van harte welkom.
het bestuur

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
De bazaar van 23 oktober heeft, zoals u waarschijnlijk al wel in de krant heeft gelezen,
€ 2.775,65 opgebracht. De worst had een lengte
van 131,6 cm, het brood bevatte 4.999 rozijnen
en het gewicht van de fruitbak was 10,85 kg.
We willen iedereen die iets geschonken of gekocht
heeft, heel hartelijk bedanken. We kunnen van
het geld weer mooie activiteiten organiseren.
Woensdagmiddag 13 november worden we druk
want we gaan kaarten maken. Altijd mooi om
iemand een zelfgemaakte kaart te geven of te
sturen. U kunt die natuurlijk ook gewoon zelf
houden.
Op 20 november hebben we weer de spelletjesmiddag. U kunt zoals altijd Dien Scholten bellen
voor vervoer, tel. 0543-476042.
Namens de werkgroep van ’t Praothuusken
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.

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

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

Uitgever

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

Redactie

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

Fotografen

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

Coördinatie

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Financiën

Eenmaal per jaar wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd om KerkVenster te kunnen bekostigen.
Deze bijdrage is aftrekbaar als gift. Belangstellenden
buiten Aalten en Bredevoort kunnen een postabonne
ment op KerkVenster nemen. De abonnementskosten
bedragen € 45,00 per jaargang.
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595, t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno Elburg, tel. 0543-476724.

Bezorging

De bezorging wordt gedaan door vrijwilligers.
Hoofd van de distributiecommissie is Ad Doornink,
tel. 0543-723360, e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met klachten over de bezorging
en voor het aanvragen van extra nummers.
Wilt u KerkVenster ontvangen of ervoor bedanken,
dan graag mailen naar: coordinator@kerkvenster.nl

Vormgeving

Het verzamelen van de kopij en de rubricering worden
verzorgd door de vormgevingscommissie. Hoofd van
deze commissie is Tiny Oosterink, tel. 0543-476350.
KerkVenster wordt in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3750 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag
22 november 2019. De kopij, inclusief die voor de
website, dient te worden aangeboden per e-mail in
Word 2010 of hoger, in txt-formaat. Illustraties en/of
foto’s altijd in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren.
Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is woensdag
13 november 2019 voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven
of getypte kopij geldt als uiterste inleverdatum
maandag 11 november 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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#God-is-hiermomentje
Foto’s gemaakt door It’s4U2
Als vervolg op de LeF-dienst met het thema #Godis-hier-momentje zijn we met It’s4U2 verder met
dit thema aan de slag gegaan. We lazen het verhaal
van Elia die God ontmoet (1 Koningen 19:11-18).
Elia maakt eerst een zware storm mee, daarna
een aardbeving en daarna zag hij een vuur. Maar hij
ervaart God in het zachte suizen van de stilte.
Zijn er momenten dat jij ervaart dat God er(bij)
is? En wanneer is dat dan? Zou je een foto kunnen
maken van zo’n #God-is-hier-momentje?
Deze vragen leverden prachtige verhalen en foto’s
op die we graag met jullie delen.
Tijdens de EO-jongerendag, wanneer we daar met duizenden jongeren samen zingen.

In de kerk.
Tijdens mijn vakantie in IJsland.

Tijdens de / een oorlog heb je God
nodig, maar je zou je dan ook juist
kunnen afvragen of God er wel is ...

In de natuur ...

Bij It’s4U2 ...

In vriendschappen ...

In de prachtige herfstkleuren ...

Heb jij / heeft u
ook een #God-is-hier-momentje?
We zouden het heel leuk vinden als
jullie dat met ons zouden willen
delen. Stuur je foto naar:
jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl

