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Hier zijn wij goed in, als kerk
Troost als bedding voor verdriet
Als predikant in gemeente en zieken
huis stond Henk Veltkamp honderden
mensen bij in tijden van afscheid en
rouw. ‘Troost is een bedding waardoor
het verdriet verder kan stromen.’
Wat is rouw?
‘Rouw is de prijs die je betaalt voor de liefde die
je hebt ervaren, de onvermijdelijke andere kant
van wat goed is geweest. Rouwen vindt plaats op
de grens van verleden en toekomst. Je moet los
laten wat er niet meer is en je voorbereiden op
wat komt: je moet verder. Je gaat zelf niet mee in
het graf, maar het verlies voelt als een amputatie.
Dat proces verloopt bij iedereen anders. Fasen
lopen door elkaar heen. Ontkenning naast verzet.
Woede naast momenten van berusting.’

Rouwen begint al in de laatste levensfase
‘Het is logisch dat je woedend wordt, wanneer
je niet lang meer te leven hebt. Tegelijk bekomt
het jou en je nabestaanden niet goed als je tot
je laatste snik woedend blijft. Er moet iets komen
van berusting en aanvaarding. Dat luistert nauw,
de woorden alleen al roepen woede en verzet op.
Berusten is mooi, als het je gegeven is. Aan
vaarden moet, vanuit de gedachte dat ‘het is
zoals het is’. Innerlijk kun je van alles vinden en
voelen, maar je moet het enkele feit aanvaarden.
Die aanvaarding helpt om afscheid te kunnen
nemen van het leven en je liefsten. Het helpt jou
en degene die achterblijft.’

Welke rol speelt geloof in de aanvaarding
van het naderende einde?
‘Lang heerste in de kerk de opvatting dat wat
God doet, welgedaan is, en dat wat er gebeurt
gelijk is aan wat God wil. In mijn eerste gemeente
in Dronten bezocht ik ernstig zieke mensen in
het ziekenhuis. Zij zeiden: ‘Dominee, het is geen
vreemde die het je aandoet.’
Theologisch kon ik daar geen
kant mee op, maar duidelijk
was dat het mensen troostte.
Aan de andere kant ont
moette ik mensen die troost
vonden in de gedachte dat
God dit leed niet wil.’

Predikanten kunnen goed luis
teren, zij vinden daar hun weg
in met respect voor hoe de
betrokkene ertegenover staat.
Ze kunnen mensen bijstaan en
troost bieden.’

Wat is troost?

‘Troost kan helpen als je in de rouw bent. In het
ziekenhuis vroeg een verpleegkundige mij om
bij een meneer langs te gaan die net de long
arts op bezoek had gehad, met slecht nieuws. Ik
stelde mij voor, de man keek mij aan en zei: ‘Kunt
u echt iets voor mij doen of komt u alleen maar
troosten?’ Het zit in ons taalgebruik: niemand wil
een troostprijs, schrale troost.
De Vlaamse psychiater Manu
Keirse leerde mij: troost is niet
het opwerpen van een dam
tegen het verdriet. Het is het
samen aanleggen van een
bedding waardoor het ver
driet verder kan stromen.
Mensen die bezoekwerk doen,
willen graag iets achterlaten waar degene die
rouwt iets aan heeft. Laat die verwachting los. Ga
zitten, stel een vraag en wacht af. Als het meezit,
zorgt het gesprek, of alleen al je aanwezigheid,
voor een bedding waardoor het verdriet, dat
als een knoop in het binnenste zit, verder kan
stromen. Soms letterlijk, als mensen voor het
eerst hun tranen laten gaan.’

‘Laat zien dat
je als kerk van
dienst wilt zijn’

Hoe ga je daar als predikant mee om?
‘Ik leerde: je kunt alleen verder met groot leed in
je leven als je er betekenis aan kunt geven. Voor
de een is dat: het komt ons toe uit de hand van
God. Voor een ander is het: God vindt dit net zo
erg als ik. Tot en met: dit is volstrekt zinloos en het
slaat nergens op.

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Foto: Joke Meynen

‘Aanvaarding
helpt om
afscheid te
kunnen nemen’

Welke rol speelt de uitvaart
in het proces van rouwen?

‘Een goed voorbereide en uit
gevoerde uitvaart helpt bij wat
erna komt. Verleden en toe
komst staan er naast elkaar.
Volledig recht doen aan de over
ledene kan helpen bij het los
laten van wat was en verder gaan, hoe aarzelend
ook. Herkenning brengt je bij je verdriet en omdat
het erkend wordt, kun je er verder mee.’

Wat kan de gemeente doen?
‘Hier klopt het hart van de kerk, hier zijn wij
goed in. Investeer er als kerk in. Laat zien dat je
van dienst wilt zijn, voor wie dan ook in je dorp
of stad. De kerk heeft, naast de uitvaart, zoveel
te bieden. Zo kun je eraan bijdragen dat mensen
samen alvast een stukje van de lange weg van
rouw gaan. Door te praten over de dood, over de
uitvaart zelf.
De kerk kent de afkondiging van een overlijden,
het herdenken van overledenen op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. Veel kerken maken
een ruimte waar overledenen in ere worden
gehouden. Bezoekwerk is belangrijk, en het
samenbrengen van lotgenoten, begeleid door
iemand met verstand van zaken. En ons door
gaand gebed. Wij hoeven niet te bidden voor de
overledenen, daar zorgt God voor. Wel kunnen we
in onze voorbeden danken voor het leven van de
overledene, en bidden voor de nabestaanden en
iedereen die met de dood geconfronteerd wordt.’
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Overdenking
Tekst: Henk Veltkamp - Foto: Sandra Haverman
Bron: www.protestantsekerk.nl

Wat kun je zelf doen?
‘Het begint door onder ogen te zien dat het is
zoals het is, en het toelaten van de pijn en het
verdriet die dat met zich meebrengt. Een oudere
man vertelde dat hij besloten had alleen thuis
te zijn in de nacht na de uitvaart van zijn vrouw.
Hij sliep slecht, en de volgende ochtend zette hij
twee kopjes op het aanrecht. Tot hij zich met een
schok realiseerde dat dat niet meer hoefde. Dat
hij verder moest, anders dan voorheen.
Onze samenleving heeft nauwelijks plaats en tijd
voor rouw, en beschouwt dood als iets dat afge
schaft moet worden. Na drie maanden wordt
al gevraagd: heb je het een beetje verwerkt?
Waarschijnlijk komt dat door machteloosheid,
verlegenheid; wat moet ik zeggen? Daaronder zit
een diepe angst dat het jezelf overkomt.
We hebben huiswerk te doen: zie onder ogen dat
leven en dood één zijn. Ik hoop dat ik nog lang
leef, maar dit kan ook mijn laatste dag zijn.’

Dat ik je niet zal vergeten
Als ik denk
Dan hoor ik jouw naam
Als ik slaap
Droom ik jouw naam
In hoe ik nu leef
Beleef ik jouw naam
In mijn verdriet
Betraan ik jouw naam
Uit machteloosheid
Schreeuw ik jouw naam

door ds. Ada Endeveld

Soms, heel alleen
Verwerk ik jouw naam
Met al mijn liefde
Koester ik jouw naam
Hier dichtbij me
Voel ik jouw naam
In deze saamhorigheid
Vertel ik jouw naam
Opdat je zult weten
Dat ik je niet zal vergeten
Zacht noem ik jouw naam ...
Leonita Gerssen

Foto: Joke Meynen

Verhuizen

Bovenstaand gedicht werd voorgedragen
door Sander Piek bij de Lourdes-grot in
Bredevoort tijdens de ‘Ik mis je-wandeling’
op zondag 17 november jl.

Deze week gaan we in een nieuw huis wonen.
Omdat ik verhuizingen wel vaker meegemaakt
heb, weet ik wat dat allemaal betekent. Een
nieuwe plek waar je ‘s morgens wakker wordt,
een ander uitzicht. In dit geval blijf ik in Brede
voort en prijs ik mezelf gelukkig dat ik in ieder
geval geen nieuwe dokter, kapper en tandarts
hoef te zoeken, dat scheelt alweer. Vooral over
die kapper ben ik blij. Waar ik wel vaak over
nadenk: word je een ander mens als je ergens
anders woont? Is Abram veranderd door zijn
reis naar Kanaän of veranderde hij en ging hij
daarom reizen? In de Bijbel is het God die hem
op reis stuurt met een zegen om hem te onder
steunen. Het lijkt dat de verandering daar al
begint. Abram stelt zich open voor God en luis
tert naar wat hij te zeggen heeft. Toch stel ik
me zo voor dat hij onderweg pas begreep wat
het allemaal voor hem betekende. Pas later
wordt hij Abraham, een verandering van naam,
die in de Bijbel meestal ook een verandering
van persoon betekent (wilt u precies weten wat
Abram en Abraham betekenen, dan kan ik dat
pas in een volgend KerkVenster vertellen, al
mijn boeken zijn nu ingepakt).
Nu maak ik met deze verhuizing niet echt een
wereldreis. Ik verhuis van bijna de oever van de
ene beek, naar de oever van de andere beek
in hetzelfde stadje. Maar als ik doordenk over
veranderingen, kom ik tot de conclusie dat
het hele leven een soort van reis is, waarbij je
voortdurend verandert.
Je verwacht tevreden met iets te zijn, maar er
blijkt een andere uitdaging voor je te liggen na
verloop van tijd. Niet jij, maar je werk veran
dert en je gaat op zoek naar een andere baan,
die je meer voldoening geeft. Je wordt ziek en
je bent genoodzaakt om je hele beeld van je
leven en wie je bent op zijn kop te zetten. Nie
mand blijft altijd dezelfde.
Toch is een verhuizing ook een nieuw begin
maken. Je houdt alles wat je hebt in handen
en je beoordeelt het. Gaat dat mee of niet.
Daarmee laat je ook zien wat er belangrijk voor
je is en wie je nu bent. Daaruit blijkt maar weer:
we zijn mensen onderweg en in verandering,
niet alleen als we ergens anders gaan wonen,
maar altijd. Nu neem ik maar 40 planten in
potten mee, een vorige keer honderden. Ik
heb me jaren heerlijk uit kunnen leven in mijn
tuin, maar ik ben nu ook erg blij met een kleine
goed aangelegde tuin met een goed ontwerp,
waar ik minder werk aan heb.
Ik ben veranderd. Een verhuizing drukt je
met je neus op het feit hoeveel je veranderd
bent. Gelukkig vertelt het verhaal van Abram/
Abraham dat we, waarheen we ook gaan of
wat er ook gebeurt, altijd mogen gaan met
Gods zegen.
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Collectes en giften
De collectes voor de kerk hebben in oktober
€ 270,49 opgebracht. De collectes voor de dia
conie brachten in oktober € 244,60 op.
Opbrengst collecte Ambthuis op 26 oktober,
bestemd voor de diaconie € 14,75.

Giften
Via Alie Blekkink € 10,00 en via Diny Luimes
€ 10,00.

Wij feliciteren

Zieken

Onze gelukwensen gaan naar mevr. J.J. FreriksKlanderman, Misterstraat 93 en naar mevr. B.
Wevers-Nijman, Lieversdijk 13, die in de komende
weken hun verjaardag vieren. Mevr. Freriks wordt
op 27 november 84 jaar en mevr. Wevers viert
op 1 december haar 85e verjaardag. Allebei van
harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met
allen die u dierbaar zijn.

Bernard Prange heeft ongeveer tien dagen in het
ziekenhuis geleden met benauwdheidsverschijn
selen. Het gaat weer iets beter. Hij is nu weer
thuis.
Alies Kämink heeft haar verblijf in het revalidatie
centrum afgerond. Ze is nu thuis voor verder her
stel en zet de therapie voort.
De gezondheid van mevrouw Hinkamp-Boland
laat te wensen over. Ze heeft een paar dagen in
het ziekenhuis gelegen vanwege benauwdheid.
Ze is verhuisd van de Aalterpoort naar Ludger
straat 19-12, 7121EG Aalten. Daar is ze nu weer
terug uit het ziekenhuis.
De familie van Rijn uit Vlaardingen, die elke zomer
op de Twee Bruggen verblijft en vakantiegast was
in de kerk, gaat nu door een moeilijke periode
heen. We hebben hun adressen doorgegeven aan
mensen die een kaartje wilden sturen. Ze hebben
de kaarten die gestuurd werden heel erg op prijs
gesteld. Heel veel dank daarvoor.
Voor alle mensen die herstellende zijn van ope
raties, beterschap. Voor hen die bezig zijn met
behandeling van ziektes en met therapieën voor
herstel, veel hoop en kracht!
Voor hen die hun gezondheid steeds meer ach
teruit zien gaan: veel sterkte en moed.

Overleden
Op 9 november 2019 is overleden mevr. Gerrie
Tolkamp-Winkelhorst (Gerrie Hendrika Elisabeth).
Zij is 73 jaar geworden. Wij wensen haar zoon
en zuster, kleinkinderen en schoondochter veel
sterkte toe bij het verlies. De afscheidsviering in
besloten kring vond plaats op 14 november jl.

Foto’s van het verleden
In de afgelopen jaren zijn er, bij diverse gelegen
heden, vele foto’s gemaakt. Deze zijn digitaal
opgeslagen en een groot deel daarvan is ook
afgedrukt op fotopapier. Deze worden opge
slagen in het archief. Een deel van de foto’s is al
eens gepubliceerd, o.a. via KerkVenster, maar veel
daarvan zijn nooit gezien door de kerkleden.
Nu hebben wij het plan opgevat om regelmatig,
bijv. een keer per maand, op de eerste zondag
van de maand een deel van de foto’s via de
beamer aan u te tonen. Dit zal dan gebeuren een
kwartier voor het begin van de ochtenddienst

in de St. Joriskerk en daarna tijdens het koffie
drinken in ’t Koppelhuis.
We beginnen daarmee in december.
Jan Ebbers

Bij de vieringen

Achterom bij God

Op 24 november gedenken we in de zondagse
eredienst de mensen, die het afgelopen jaar zijn
overleden, door een kaars voor hen aan te steken.
Een week eerder hebben we al een ‘Ik mis je
-wandeling’ gelopen met iedereen die iemand
heeft om te gedenken.
Op 1 december, de Eerste Advent verleent het
Aaltens Christelijk Mannenkoor medewerking
aan de dienst. We starten met een eenvoudig kin
dernevendienstproject van Bible Basics. ‘Volg de
Ster’

Op woensdag 27 november is er ter ver
vanging van de stilteviering een meditatief
moment in de kerk. Je kunt de kerk via de
zijdeur binnenkomen. Er is geen verwarming,
laat je jas aan! Vanaf 19.30 uur is er muziek.
Later wordt het helemaal stil. We zijn stil bij
elkaar, men kan een kaarsje aansteken of
een bezinnende gedachte uitspreken, wel
licht voorbede doen. Dit duurt tot 20.00 uur.
U kunt later komen of eerder weggaan. De
bedoeling is even te genieten van de stilte in
de St. Joris en tot rust te komen.
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Mythe van de zelfredzame burger
leidt tot toename van armoede
Mgr. Gerard de Korte

Bureaucratie bij de overheid is een
belangrijke oorzaak van armoede,
aldus mgr. Gerard de Korte en ds.
René de Reuver. ‘Waar een ambtenaar
altijd in zijn achterhoofd houdt of er
niet teveel wordt weggegeven, zal een
diaken zich eerder afvragen of er niet
te weinig gegeven is.’
Armoede is een hardnekkig probleem dat ook in
een welvarend land als Nederland moeilijk uit
te bannen is. Kerken hebben in 2018 meer aan
vragen om hulp ontvangen, blijkt uit het Onder
zoek Armoede in Nederland 2018, uitgevoerd
door kerken en diaconale organisaties. Overheids
bureaucratie staat hoog in de lijst van redenen
die zorgen voor schulden en armoede. De over
heid is niet alleen armoedebestrijder maar ook
deels veroorzaker van problemen. Daarom is een
cultuuromslag nodig.
Sinds 2011 stijgt het aantal huishoudens met
een langdurig laag inkomen. Kerken droegen in
2018 in totaal € 88,6 miljoen bij aan armoede
bestrijding. Diaconale hulp is vooral bestemd voor
eerste levensbehoeften. Daarmee dringt zich de
vraag op of het zorg- en beschermingsnet van de
overheid voldoende functioneert.

Oorzaken armoede
Naast schuldenproblematiek en langdurig lage
inkomens, is bureaucratie van overheidshand
een belangrijke oorzaak van armoede. Onmacht
plaagt burgers in hun omgang met een overheid
die van hen te hoge verwachtingen heeft. De
overheid gaat ervan uit dat de burger zelfredzaam

is. Maar ‘burgers zijn niet altijd in staat altijd en
overal verstandige keuzes te maken en daarnaar
te handelen’, zo schreef het WRR (Wetenschap
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid) al in 2017.
Liefst vijf redenen in de top-10 van armoedeoorzaken hebben te maken met overheidsbureau
cratie: wachttijden, vastlopen in loketten, buiten
regelingen vallen, ingewikkelde formuleren, onbe
kendheid met regelgeving. De overheid gaat er
te gemakkelijk vanuit dat mensen het systeem
snappen en ermee uit de voeten kunnen. Over
heidscommunicatie is te ingewikkeld en de toe
nemende digitalisering zorgt voor meer afstand.

Quick wins
Dat kan beter. Concreet: door meer werk te
maken van het minimaliseren van wachttijden
bij het toekennen van uitkeringen, betere dienst
verlening, gebruik van minder en eenvoudige(re)
formulieren, en een ‘één loket beleid’. Ook de
ombudsman gaf afgelopen week het advies dat
iedere gemeente een hulploket moet krijgen
voor álle vragen die burgers kunnen hebben.
Zulke ‘quick wins’ zijn belangrijk om noodhulp te
voorkomen.
De situatie voor mensen in armoede kan ook ver
beterd worden door fouten die mensen maken
vanwege ingewikkelde regelingen of formulieren
niet langer als ’fraude’ te bestempelen. De over
heid maakt het soms zo ingewikkeld met haar
te communiceren dat ook normaal redzame en
goedwillende burgers moedeloos kunnen worden
van de wirwar van formulieren waardoor zij het
opgeven.

Cultuuromslag nodig

ds. René de Reuver

Effectieve hulp vraagt daarom ook om een
cultuur
omslag. Bureaucratie gaat uit van wan
trouwen. Fouten worden bestraft. Terwijl onder
zoek heeft aangetoond dat mensen in armoede
door stress slechte keuzes maken. En daarmee in
een vicieuze cirkel terechtkomen. Zij hebben geen
overheid nodig die hen verder naar de bodem
zuigt, maar een helpende hand. Ze verdienen
niet alleen een goed werkend systeem, maar ook
menselijkheid. De vicieuze cirkel wordt niet door
broken door te straffen, maar door te ontzorgen.

Recht en barmhartigheid
Kerken en diaconale organisaties willen een
partner zijn van de overheid en mensen in
armoede. Elk vanuit de eigen rol. Waar een amb
tenaar altijd in zijn achterhoofd houdt of er niet
teveel wordt weggegeven, zal een diaken zich
eerder afvragen of er niet te weinig gegeven is.
Een overheid handelt vanuit het perspectief van
recht, terwijl de kerk evenzeer barmhartigheid als
motto heeft. Ze vullen elkaar aan en kunnen van
elkaar leren.
Overheid én kerk zouden de menswaardigheid
van mensen in armoede centraal moeten stellen.
Veel mensen kunnen zichzelf redden. Maar niet
iedereen. De bal bij deze mensen zelf neerleggen,
en geen helpende maar een straffende hand uit
steken, leidt tot toename van armoede.
Dit opiniestuk verscheen op zaterdag 9 november
in dagblad Trouw. Ds. René de Reuver heeft
dit samen met mgr. Gerard de Korte
(bisschop ‘s-Hertogenbosch) geschreven.
Bron: www.protestantsekerk.nl/verdieping

De bal wordt teveel bij de ‘zelfredzame burger’
zelf gelegd. Terwijl die zelfredzaamheid juist voor
mensen aan de onderkant een mythe is.

Nieuwe preses: ds. Marco Batenburg
Bron: www.protestantsekerk.nl - Foto: Xander de Rooij

Ds. Marco Batenburg (1972, Dordrecht)
is verkozen tot preses van de generale
synode van de Protestantse Kerk in
Nederland. Hij volgt ds. Saskia van
Meggelen op.

weer de kerk uitnodigen om het van deze Christus
te verwachten. Om van zijn genade te leven. Ik
hoop dat de synode ook een plaats zal zijn om
elkaar daarin te oefenen. Niet alleen een vergade
ring waarin besluiten worden genomen, maar ook
een ontmoetingsplaats om het geloofsgesprek te
voeren. Om van daaruit ook met vrucht en visie
leiding te geven aan de kerk.’

Met vrucht en visie leidinggeven

Werkervaring

In zijn kennismakingstoespraak geeft Batenburg
aan dat hij hoopt dat in vergaderingen van de
synode niet alleen besluiten worden genomen,
maar ook het geloofsgesprek plaatsvindt.
‘Als kerk leven en herleven we van de gekruisigde
en opgestane Christus. Onze vreugde ontspringt
telkens aan die Bron. Laten we als synode telkens

Batenburg is momenteel gemeentepredikant in
de Protestantse Gemeente Gouda (wijkgemeente
Sint Janskerk). Daarvoor is hij gemeentepredikant
geweest in Waddinxveen, Zalk en Veecaten.
Batenburg studeerde theologie aan Universiteit
Utrecht. Hij is afgestudeerd in de vakken dogma
tiek en Nieuwe Testament.

Naast zijn predikantschap bekleedt Batenburg
op dit moment een aantal bestuurlijke functies:
lid van de Raad van Toezicht van de Hervormde
Stichting Sonneburgh (gezondheidszorg; porte
feuille identiteit) en voorzitter Raad van Toezicht
van de IZB, vereniging voor Zending in Nederland.
Deze laatste functie zal hij in verband met
mogelijke belangenverstrengeling per direct
neerleggen.
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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

Toekomstperspectief Oosterkerk
In de afgelopen maanden hebben

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

geïnformeerd over de situatie rondom

Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38

de vraag hoe nu de stand van zaken is

Helaas kunnen wij u op dit moment nog niet
voorzien van verdere informatie over de partijen
en plannen, dit vanwege het feit dat al deze
plannen nog niet openbaar gemaakt mogen
worden. Zodra wij deze informatie kunnen delen,
zullen wij u hierover verder informeren.
Als kerkenraad en kerkrentmeesters zullen wij ons
tot het uiterste inzetten om een partij te vinden,
die een juiste herbestemming van onze Ooster
kerk voor ogen heeft, voor zowel nu, als in de verre
toekomst.

m.b.t. de Oosterkerk.

Communicatie

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

wij als kerkenraad u meerdere malen

bredevoort

de Oude Helenakerk. Naar aanleiding
van deze artikelen zijn er ook een
aantal gemeenteleden geweest die

contact met ons hebben gezocht, met

Zoals u zich wellicht kunt herinneren zijn de
kerkrentmeesters al geruime tijd in gesprek
geweest met de Gemeente van Christenen De
Meiberg.
Deze geloofsgemeente had serieuze interesse om
de Oosterkerk van ons over te nemen.
Als kerkenraad en kerkrentmeesters hadden wij er
natuurlijk alle begrip voor, dat men deze beslis
sing niet zomaar zou kunnen nemen, en hebben
wij daarom hun ook alle ruimte en tijd gegeven
om tot een besluit te komen.
Na vele gesprekken en onderzoeken en ook
intern beraad en overleg, zijn zij tot de conclusie
gekomen dat dit voor hun gemeente op dit
moment toch een te grote stap zou zijn.
Wij begrijpen hun besluit, ook al zijn we toch
wel wat teleurgesteld. In onze ogen zou de over
dracht aan een andere geloofsgemeenschap
op veel steun en begrip kunnen rekenen in onze
gemeente, en zou de Oosterkerk een huis van
Christus kunnen blijven.

Nieuwe situatie Oosterkerk
Tijdens de afgelopen zomerperiode hebben zich
in korte tijd drie partijen gemeld die serieuze inte
resse hebben voor de overname van de Ooster
kerk. De bestemming die zij met onze kerk voor
ogen hebben, past in het beeld dat we als PGA
hebben uitgesproken.
Met alle drie partijen hebben we informele
gesprekken gevoerd, en zij hebben ook de allen de
kerk bezichtigd. De één ziet meer mogelijkheden
dan de ander maar alle drie zijn ze hun plannen
nu verder aan het uitwerken.
Nu deze interesse serieuzer wordt, is het dan
ook tijd om ook van onze kant formeler te gaan
handelen en professionele hulp in te roepen om
ons te begeleiden in dit proces.
Daarom is dhr. L. ten Hooven, rentmeester van het
K.K.G. (Kantoor Kerkelijke Goederen), gevraagd
om ons te steunen en te begeleiden in de verdere
gesprekken / onderhandelingen.

Zoals u weet staan wij als kerkenraad, kerkrent
meesters, maar ook als gemeente, de komende
tijd voor een groot aantal vraagstukken en pro
blemen waar wij in gezamenlijkheid een oplos
sing voor moeten bedenken en uitwerken.
Als kerkenraad zullen we ons tot het uiterste
inspannen om een juiste oplossing te vinden voor
de vraagstukken die er nu op tafel liggen.
Wij zijn ons ervan bewust dat deze oplossingen
vragen kunnen oproepen, maar ook kunnen
leiden tot onbegrip, verdriet en teleurstelling.
Als voorzitter wil ik u allen nog wel het volgende
meegeven:
Het verkopen van de Oosterkerk is iets waar wij
als kerkenraad en ik als voorzitter enorm tegenop
zien. Dit prachtige gebouw zit in de harten van
veel gemeenteleden, van hen die hier kerk
diensten hebben bezocht, zijn gedoopt, belijdenis
hebben gedaan, hier zijn getrouwd, hun kinderen
hebben laten dopen, en hier afscheid hebben
genomen van hun geliefden.
Het werkelijk sluiten van een kerk is veel meer
dan afscheid nemen van een gebouw of van een
vaste plek in de bank. Eenieder zal dit op zijn of
haar manier ervaren en beleven en wellicht een
plek moeten geven.
Via KerkVenster en gemeente-avonden zullen wij
u op de hoogte houden van alle vorderingen en
plannen. Natuurlijk kan en mag men te allen tijde
reageren, hetzij telefonisch, het zij via e-mail of
brief.
Wel verzoek ik u om, ondanks de emoties die er
wellicht spelen, op een gepaste wijze met elkaar
te communiceren en informatie die men wellicht
in de wandelgangen verneemt, te toetsen aan de
waarheid.
Namens de kerkenraad,
Gerard Helmink, voorzitter PG Aalten
Harm Hoftiezer, voorzitter kerkrentmeesters

Vooruitkijken
Verslag van de kleine kerkenraad
Gerard Helmink opent de vergadering van 22
oktober 2019 met de overdenking ‘Beeldspraak
en verdieping’ en gaat voor in gebed.

Begroting 2020
René Veerbeek licht het verkorte overzicht van
de begroting 2020 van het college van kerkrent
meesters van de Protestantse Gemeente Aalten
toe. De opbrengst ‘levend geld’ laat een daling
zien, deze daling is moeilijk exact te voorspellen.
Het aantal kerkleden is dit jaar gedaald naar
ongeveer 6.000 kerkleden.
Er wordt kritisch gekeken waar nog op kan worden
bezuinigd, maar alles is al scherp begroot. Het
tekort ligt in de verwachting van het meerjaren
plan. Het tekort is echter minder groot dan in het
verleden verwacht.
Vanuit financieel oogpunt bekeken, is het in de
toekomst niet mogelijk om op dezelfde basis
van het aantal fte’s predikanten en kerkelijk wer
kers door te gaan. Hierop zal moeten worden
ingeteerd. Het pastoraat heeft prioriteit, voor
komende jaren is er vermogen om de kosten op
te vangen.
Johan van Eerden licht de begroting 2020 van
de diaconie toe. Jaarlijks vindt het kerkkamp in

SKB4Gambia
Op verzoek van de werkgroep Hulp Ver Weg
Dichterbij geven wij u hierbij informatie
over ons project.

In het Kanifing General Hospital in
Gambia, waar SKB4Gambia sinds 2012
vrijwilligerswerk doet, gebruiken ze
nu alleen steriel gaasverband. Hier
wordt alles mee gedaan, want speciaal
wondverband dat niet kleeft aan brand
wonden en goed materiaal dat wonden
en huid niet verweekt, is niet voorradig.
Het gevolg hiervan is dat er veel onnodige pijn
lijke wissels zijn zonder het gewenste resultaat.
De gazen plakken vast aan de brandwonden en
bij wissels trekt het de wonden weer open. Helaas
zien we vooral veel kinderen met brandwonden,
door o.a. het spelen bij de open vuren.
We ontvangen via zorgorganisaties vaak verband
materiaal. De verpakkingen zijn verschillend en zo
ook de kleuren. Dit geeft veel onduidelijkheid en
geen eenduidig en goed gebruik van materiaal.
N.B. w
 e zetten het elders in het Kanifing
General Hospital in, maar niet bij de
brandwondpatiënten.
Erg fijn is het dat we van een firma, waar we in
het SKB mee werken, een aanbieding hebben
gekregen voor goed materiaal, dat simpel en
doelmatig is in gebruik en dat we voor deze

 orculo plaats. Nu de eigenaar van de kamp
B
locatie is overleden, hebben de erfgenamen de
grond en woning aangeboden aan de diaconie.
De grond mag, naast het gebruik voor de kamp
weken, niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. De diaconie heeft e.e.a. in overweging,
bekeken wordt of het exploitabel gemaakt kan
worden.

Personele aangelegenheden
We feliciteren ds. Wilma Onderwaater van harte
met het beroep naar Neede, ondanks dat we het
voor onze gemeente ontzettend jammer vinden.
Ds. Wim Everts heeft zich weer beter gemeld.
De commissie ‘Toekomstvisie voor invullingen
vrijkomende predikantenplaatsen’ heeft veel
aandachtspunten en vragen gesteld bij hun over
wegingen en een advies gegeven voor de invul
ling van de vrijkomende predikantsplaatsen. Dit
wordt tijdens een extra vergadering met elkaar
besproken.
In verband met het vertrek van ds. Wilma Onder
waater en het afscheid van ds. Riemer Faber
wordt er achter de schermen hard gewerkt aan
een oplossing voor de invulling van het pastoraat
van de wijken Barlo-Dale en IJzerlo.

patiëntencategorie kunnen inzetten. We gaan er
in januari zelf mee werken, maar de rest dragen
we over aan de afdelingsverpleegkundigen zodat
ze een lange tijd vooruit kunnen met deze mid
delen. Indien mogelijk zullen we proberen dit aan
te vullen.
We zijn dankbaar dat jullie als diaconie van de
Protestantse Gemeente Aalten ons ondersteunen.
Het maakt voor de Gambiaanse verpleeg
kundigen, artsen maar vooral voor de Gambi
aanse patiënt een wezenlijk verschil!
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Voortgang gebouwen
Er zijn informele gesprekken gevoerd met drie
gegadigden voor de Oosterkerk. De Gemeente
van Christenen De Meiberg heeft aangegeven
naar een ander pand uit te kijken binnen Aalten.
De stichting KKG-Adviseurs is gevraagd om ver
dere gesprekken te voeren met de gegadigden,
op korte termijn wordt er meer duidelijkheid ver
wacht. In het volgende KerkVenster zult u verder
worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van
de Oosterkerk.
Wat betreft de Oude Helenakerk staat er een
overleg gepland met het moderamen en de OHKgroep. Doel van het gesprek is om alle geschil
punten te bespreken en een streep te zetten door
het verleden. We willen verder gaan op een frisse
nieuwe voet.

Overige
Naar aanleiding van het ontvangen beleidsplan
Groene Kerk PGA zal er een langetermijnvisie
opgesteld worden, die besproken kan worden in
de kleine kerkenraad.
Er zijn problemen geconstateerd m.b.t. het volgen
van de Oosterkerk via de kerktelefoon. Helaas is
het probleem nog niet opgelost, ook hier wordt
hard aan gewerkt.
Dick Jansen sluit de avond met een gebed van
Benedictus van Nursia
Gerard Helmink, voorzitter

Voor verdere info verwijzen we u door
naar onze site: www.skb4gambia.nl
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

November 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

22
23
24

Hosea 9: 10-17
Psalm 39
Lucas 21: 5-19

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

25
26
27
28

Lucas 21: 20-28
Lucas 21: 29-38
Hosea 10: 1-8
Hosea 19: 9-15

Vrijdag
Zaterdag

29
30

Micha 1: 1-7
Micha 1: 8-16

December 2019
Zondag

1

Micha 2: 1-5

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

2
3
4
5
6

Micha 2: 6-11
Micha 2: 12- 3:4
Micha 3: 5-12
Filippenzen 1: 1-11
Filippenzen 1: 12-26

Doopdiensten

Ambthuis, Bredevoort

Ambthuis Bredevoort
Zaterdag 23 november 2019
17.30 uur ds. Knol

Stegemanhof
Zaterdag 23 november 2019
19.00 uur mevr. Jentink
Zaterdag 30 november 2019
19.00 uur dhr. Scholl

Kinderoppas (0-4 jaar)
Aalten
Elke zondag in een van de kerkzalen (Oosterkerk en
Zuiderkerk) of Elim (Oude Helenakerk). De kinderen
worden tijdens de collecte weer opgehaald.
Bredevoort
Elke zondag in ’t Koppelhuis (t.o. St. Joriskerk)

Kindernevendienst (4-12 jaar)
Elke zondagochtend zowel in Aalten als in
Bredevoort. Wanneer er een kinderdienst is,
er geen kindernevendienst in de andere kerk.

Zondag 24 november 2019
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

10.00 uur: 	ds. A.G. Endeveld,
gedachtenisdienst
koffiedrinken in ‘t Koppelhuis
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Carla Blekkink, Lenny Woerts
en Marieke Navis

Beth San
Zaterdag 23 november 2019
19.30 uur ds. Zeldenrijk
Deze weeksluiting wordt gehouden in het
restaurant en begint om 19.30 uur, er wordt
medewerking verleend door een zangkoor

Woensdag 27 november 2019

Zaterdag 30 november 2019
19.00 uur dhr. Fles

10.00 uur: 	ds. A.G. Endeveld,
koffiedrinken in ’t Koppelhuis
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
linderoppas/ kindernevendienst:
		Annet Ligterink

Bloemengroet

19.30 uur

ds. A.G. Endeveld, stilteviering

Zondag 1 december 2019
Eerste advent

Bij de diensten Aalten

Vespers in de
adventstijd

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

St. Joriskerk op de Markt

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- mevr. Klein Poelhuis-te Paske, Hondorpweg 4
- Jolanda Luiten, Lage veld 132
- fam. Eppink, Manschotplein 21
- mevr. Kalf-Schreurs, Lichtenvoordsestraatweg 24A
- mevr. Aalbers-Bouwmeester, Ludgerstraat 8a

Giften PBD
Via Hennie Jansen € 10,00
en via Diny Prinsen € 10,00

Advent is zoveel meer dan alleen de tijd waarin
wij druk bezig zijn met de voorbereidingen voor
het komende kerstfeest. Advent is de tijd van de
verwachting. We leven toe naar de komst van
Christus. Het is een tijd van inkeer en bezinning.
Advent vieren we in de donkere tijd van het jaar
waarin de dagen steeds korter worden. We zien
uit naar de komst van het licht. Zo bereiden wij
ons in de vier weken van Advent voor op het
feest dat komen gaat: Kerst, het feest van het
Licht. In deze adventsweken houden we op elke
donderdagavond een vesper, een meditatief
avondgebed. We willen stil worden voor God om
samen te bidden, om samen te luisteren naar
een gedeelte uit de Bijbel en met elkaar mooi
adventsliederen te zingen.
De vespers worden gehouden op de donderdagen
28 november, 5 december, 12 december en 19
december in het koor van de Oude Helenakerk
en beginnen om 19.00 uur. Iedereen is van harte
welkom.
Wim Everts
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 24 november 2019
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 24 november 2019
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 24 november 2019
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

09.30 uur: 	pastor N. Hengeveld,
ds. W. Onderwaater,
ds. W.H. Everts,
gedachtenisdienst
collecte: 		
Pastoraat
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk; ds. R. Faber,
gedachtenisdienst
collecte: 		
Pastoraat
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur

Dienst in de andere twee kerken

19.00 uur: 	ds. F. de Jong,
LeF-dienst m.m.v. Amio
uitgangscollecte: Jeugdwerk

Donderdag 28 november
19.00 uur

Adventsvesper

Zondag 1 december 2019
Eerste advent

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk, doopdienst
collecte: 		
Kerk (plaatselijke
		evangelisatiecommissie)
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 1 december 2019
Eerste advent

Zondag 1 december 2019
Eerste advent

Dienst in de andere twee kerken

10.00 uur: 	mevr. H. Ebbers,
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		Kerk (plaatselijke
evangelisatiecommissie)
uitgangscollecte: Diaconie

19.00 uur:	ds. F. de Jong, muziekdienst
Advent en Opwekking

Donderdag 5 december
19.00 uur

Adventsvesper

ZONDAG 24 NOVEMBER
Advent en Opwekking
in de Oude Helenakerk
Zondag 1 december staat ’s avonds de muziekdienst in het teken van
Advent, en van opwekkings- en gospelmuziek. De lezingen, de meditatie en
de muziek gaan over de komst van Jezus. Suzanne van de Velde, die velen
zullen kennen van ‘Psalmen voor Nu’, zingt in deze dienst. De instrumentale
begeleiding van haar, en van de samenzang, is een combinatie van moderne
instrumenten en van het prachtige orgel van de Oude Helenakerk. Johan
Klein Nibbelink en Harry van Wijk gaan, samen met een aantal anderen, de
uitdaging aan om mogelijkheden van deze combinatie te benutten.

Wees welkom! Zondag 1 december, 19:00 Oude Helenakerk

THEMA

THUISKOMEN

AANVANG 19.00 UUR
ZUIDERKERK AALTEN
M.M.V.

DS. FOLKERT DE JONG

MUZIKALE MEDEWERKING WORDT VERLEEND
DOOR

AMIO ORGEL GERARD WESSELINK

Levendig en Flexibel
We volgen ons hart.
We hebben het lef om anders
te zijn, stappen te durven
zetten om op een creatieve en
levendige manier een dienst te
houden. Voor jong en oud!
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Dat voor God geen naam verloren gaat ...
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
(24 november) noemen wij de namen van
hen die in het afgelopen kerkelijk jaar over
leden zijn. In de Oude Helenakerk en in de
Oosterkerk zal er gelegenheid zijn om bij
het noemen van de namen een lichtje aan
te steken. Maken de familieleden of andere
nabestaanden van deze mogelijkheid geen

gebruik, dan zullen de voorgangers de licht
jes aansteken. Met het aansteken van het
lichtje aan de paaskaars belijden we ons
geloof in God, die ons niet bestemd heeft
voor het duister van de dood, maar voor
de opstanding en het leven in Gods eeuwig
licht. In dat geloof willen wij onze over
ledenen gedenken.

•W
 illem Theodoor de Bruin,
Molenkamp 39, 69 jaar, 9 maart 2019
• J ohanna Willemina Lammers,
Hogestraat 84, 75 jaar, 8 maart 2019
•W
 ilhelmina Douma-Bussink,
Ludgerstraat 25-06, 79 jaar,14 maart 2019
•T
 obertha Doornink-te Winkel,
Geurdenstraat 23, 84 jaar,18 maart 2019
•G
 eertruida Willemina te Voortwis-Hoornenborg,
Ludgerstraat 19-12, 90 jaar, 26 maart 2019

Aalten
Overledenen 1 november 2018 - 31 oktober 2019

•D
 ate Engbert van der Zaag,
Dalweg 33, 84 jaar, 27 maart 2019

• Anna Gesina Tichelman-te Brinke, Ziekenhuis
straat 14, Groenlo, 85 jaar, 4 november 2018

• Jan Willem ter Haar,
Ludgerstraat 19, 79 jaar, 4 januari 2019

•G
 rada Hermina Alice Isabella Douma-Perebolte,
Huygensstraat 4, 78 jaar, 6 april 2019

• Hendrika Obbink-Wensink, Slaadijk 14,
90 jaar,12 november 2018

• Aleida Engelina Grievink-Wiggers,
Ludgerstraat 21-02, 91 jaar, 5 januari 2019

• Elisabeth Marianne Nijman-Delsman,
Morgenzonweg 29, Winterswijk,
74 jaar, 26 november 2018

• Jan Willem Tolkamp,
Smitskamp 58, 73 jaar, 6 januari 2019

• Elisabeth van Leeuwenkamp-Hansen,
Bredevoortsestraatweg 111C,
97 jaar, 28 november 2018
• Antoinetta Boom-Vreeman,
Jupiter 47, 73 jaar, 29 november 2018
• Aleida Wilmina Hulzink-te Lindert,
Stationsstraat 22, 65 jaar, 1 december 2018
• Hendrika Wilhelmina Vreeman-Lammers,
Ludgerstraat 19-01, 92 jaar, 7 december 2018
• Dina Hendrika te Winkel-ter Haar,
Ludgerstraat 19-07, 85 jaar, 8 december 2018
• Janna Wilhelmina Grievink-Hoftijzer,
Kostersweide 38, 83 jaar, 8 december 2018
• Lambertus Theodoor Kempink,
Willemstraat 23, 77 jaar, 10 december 2018
• Mina Reindina Dora Westervelt-Veldhuis,
Ludgerstraat 25, 88 jaar, 11 december 2018
• Hendrik Jan te Brake,
Eerste Broekdijk 43, 62 jaar, 11 december2018
• Willemina Prins-Masselink,
Oranjestraat 30 Varsseveld,
79 jaar, 13 december 2018
• Gerrit Johan Duenk,
Ludgerstraat 26-6, 79 jaar, 21 december 2018
• Mina Berendina Groeneveld-Hoitink,
Ludgerstraat 31-04, 90 jaar, 22 december 2018
• Jolanda ter Horst,
Slaadreef 15, 51 jaar, 23 december 2018
• Berendina Nijland-Tichelman,
Frankenstraat 83/ vh Gendringseweg 29,
82 jaar, 28 december 2018

• Alide Anna Francina Mulder,
Varsseveldsestraatweg 29 F,
90 jaar, 6 januari 2019
• Grada Gerharda Brus,
Patrimoniumstraat 16 C,
80 jaar, 8 januari 2019
• Dora Elsa Krajenbrink-Fässler,
Dalweg 16, 94 jaar, 15 januari 2019
• Janna Therese van Zuidam-Eelink,
Ludgerstraat 20A, 69 jaar, 15 januari 2019
• Gezina Hendrika Hoftijzer-Klein Wolterink,
Frankenstraat 91-04, 91 jaar,18 januari 2019
• Wilhelmina Theodora van den Hoek-te Lindert,
Adm. de Ruyterstraat 96,
91 jaar, 23 januari 2019
• Gesiena Testerink-ter Maat,
Morgenzonweg 29 Winterswijk,
85 jaar, 26 januari 2019

•G
 errit Willem Elferink,
Geurdenstraat 31, 92 jaar,14 april 2019
• J antje Willemina Hendrika Ottens,
Polstraat 4G, 75 jaar, 20 april 2019
•W
 illemina Nijman-Lensink,
Ambtshuiswal 2 Bredevoort,
87 jaar, 26 april 2019
•B
 ernardus Jan Willem Schreurs,
Koeweide 22, 84 jaar, 2 mei 2019
•G
 erda Johanna Lammers-ter Horst,
Ludgerstraat 19, 90 jaar, 9 mei 2019
•A
 leida Catharina Walvoort-Slotboom,
Ludgerstraat 27-04, 96 jaar, 11 mei 2019
•R
 einje Swijtink-Moedt,
Lievelderweg 22 Lichtenvoorde,
90 jaar, 22 mei 2019
• J ohan Helmink,
Vlierbeslaan 64, 51 jaar, 21 mei 2019
• L ena Dercksen-Oskam,
Slingelaan 8, 91 jaar, 29 mei 2019
• J annetje Weijnman-Blokhuis,
Ludgerstraat 29, 91 jaar, 1 juni 2019

• Ida Arentje ter Horst-de Jong,
Ludgerstraat 4d, 74 jaar, 26 januari 2019

•E
 ijmert van Teijlingen,
Bocholtsestraatweg 52, 83 jaar, 4 juni 2019

• Johanna Willemina Lammers-ter Vrugt,
Varsseveldsestraatweg 9c,
92 jaar, 4 februari 2019

•G
 errit Johan Wilterdink,
Morgenzonweg 29, Winterswijk,
68 jaar, 3 juni 2019

• Anneke Tjitske ter Haar-van der Kooi,
De Hare 140, 70 jaar, 6 februari 2019

•H
 endrika Johanna Scholten-Vels,
Frankenstraat 85-01, 93 jaar, 10 juni 2019

• Gerrit Willem Navis,
Kleine Maote 117, 72 jaar, 8 februari 2019

•F
 rederik Johan Heijerman,
Den Es te Varsseveld, 90 jaar, 16 juni 2019

• Anton Jansen,
Damstraat 55, 78 jaar, 12 februari 2019

•H
 endrika Harrietta Westervelt,
Saturnus 34 te L ichtenvoorde,
64 jaar, 17 juni 2019

• Johan Veerbeek,
Engelandsdijk 3, 85 jaar, 12 februari 2019
• Elisa Hermina Doornink-Lammers,
Prinsenstraat 34, 91 jaar, 16 februari 2019

• Gerrit Duenk,
Ludgerstraat 25-4, 83 jaar, 29 december 2018

• Johanna Berendina Hengeveld,
Polstraat 4N, 79 jaar, 20 februari 2019

• Anna Willemina Fukkink-Lensink,
Ludgerstraat 19-4, 88 jaar, 1 januari 2019

• Neeltje Johanna Obbink-Westhoeve,
Hoekstraat 15, 89 jaar, 21 februari 2019

• Dirk Antoon Houwer,
Ambtshuiswal 2 te Bredevoort,
85 jaar, 3 januari 2019

• Gerharda Johanna Assink,
Dr. Jennyhuis te Dinxperlo v/h Eligiusstraat 2,
99 jaar, 24 februari 2019

• Janna Hendrika Vaags-Jentink,
Zuiderkruis 12, 92 jaar, 3 januari 2019

• Willem Jacobus de Leeuw,
Wehmerstraat 5, 84 jaar, 7 maart 2019

•K
 ornelis Gerard Buurke,
Het Verzet 57, 61 jaar, 28 juni 2019
•D
 ina Johanna Klein Wolterink,
Polstraat 4G, 78 jaar, 8 juli 2019
•G
 errit Lammers,
Kriegerdreef 12, 72 jaar, 8 juli 2019
•C
 ornelis Ruitenbeek,
Batavenstraat 37, 87 jaar, 13 juli 2019
•H
 endrik Eppink,
Tubantenstraat 48, 81 jaar, 16 juli 2019
•F
 rederik Enno de Witte,
Herenstraat 1C, 83 jaar, 19 juli 2019
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Hetzij wij leven of sterven, we zijn altijd van de Heer

Herfstimpressie
• Jan Willem Navis,
Halteweg 42, 81 jaar, 30 juli 2019
• Hennie Wildenbeest-Slöetjes,
Beatrixplantsoen 2, 91 jaar, 3 augustus 2019
• Jannie Willy te Brake-Wentink,
Keizersweg 99, 77 jaar, 5 augustus 2019
• Geertruida Aleida Nijman-Lievers,
Tubantenstraat 82, 77 jaar, 23 augustus 2019
• Gesina Hendrika Mateman-Wevers,
Dinxperlosestraatweg 116,
58 jaar, 23 augustus 2019
• Gerdina Johanna Fries-Heinen,
Haermansweijde 28, 93 jaar, 27 augustus 2019
• Marijke Obbink-Loosman,
Haermansweijde 13, 78 jaar, 27 augustus 2019
• Ietje Fenna Catharina Brethouwer-Smit,
Ludgerstraat 19, 89 jaar, 11 september 2019
• Johan Kempers,
Ludgerstraat 35-02,
85 jaar, 15 september 2019
• Mientje Masselink-ter Haar,
Ludgerstraat 19-05,
88 jaar, 16 september 2019
• Maria Moerkerken,
Ludgerstraat 19-12,
97 jaar, 22 september 2019
• Jannie Hendrika van den Berg-Heinen,
Waliënsestraat 33 K20, Winterswijk
83 jaar, 28 september 2019
• Hendrik Jansen,
Huisstededijk 7B, 76 jaar, 30 september 2019
• Emma Harmina Wikkerink-Scholten,
Beestmanweg 2, 76 jaar, 20 oktober 2019
• Engelina Joldersma-Ottes,
Manschotplein 42, 86 jaar, 23 oktober 2019
• Derk Willem te Mebel,
Kreeft 19, 87 jaar, 27 oktober 2019
• Hermina Rensink-Rutgers,
Boterdijk 2, 88 jaar, 29 oktober 2019
• Johan Hilbelink,
Peperstraat 10, 91 jaar, 30 oktober 2019

Een stralende zondag. Misschien wel de laatste
mooie zonnige zondag van het jaar, voordat
het weer omslaat naar guur, mistig en koud.
Volgende week zondag alweer de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. Dan zullen in de
dienst alle namen worden
genoemd van hen die in
het afgelopen jaar binnen
onze kerkelijke gemeente
gestorven zijn. Velen.
Goede bekenden. Minder
bekenden. Zoveel namen.
Zoveel mensen. Het maakt
je triest, want ze zijn niet
meer bij ons. Ze zijn voor
ons die achterblijven niet
meer te bereiken.
Het is al in de namiddag,
maar ik wil toch nog even
naar buiten, een eindje om.
Ik loop richting Aaltense
Es, de Barloseweg over en
neem het paadje achter
langs het kerkhof. Mooi, die laagstaande zon
over de kale akkers aan de ene kant.
Ook mooi, dat plekje aan de andere kant, deze
laatste rustplaats onder de bomen. Door de
gouden herfstgloed met elkaar verweven.
Ik steek de Romienendiek over, het holle weg
getje in, dat naar beneden loopt. Waar je,
tussen hoge kanten van het bouwland door,
als het ware in de aarde verdwijnt, om vervol
gens de weg weer omhoog te klimmen en te
genieten van het grandioze uitzicht.
Een wijdse blik tot aan de horizon. Hier en
daar een boerderij. Daarboven de hemelboog,
zich welvend over de glooiende velden. Je
voelt je opgenomen in de rust van eeuwenoud
landschap.
Hier komen woorden uit Psalm 89 tot leven:
Uw goedertierenheid rijst op
en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.
Hemel en aarde Heer, ’t is alles uw domein,
de grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.

Bredevoort
Gedachteniszondag
Overledenen
1 november 2018 - 31 oktober 2019
• Evert Wouters,
op 1 november 2018 in de leeftijd van 96 jaar
• Garritdina Johanna (Dina) Visschers-
Lindenschot, op 12 december 2018
in de leeftijd van 85 jaar
• Willem Johan (Wim) Sturris,
op 13 januari 2019 in de leeftijd van 95 jaar
• Johanna Hendrika (Jo) Boom-Gijsbers,
op 11 februari in de leeftijd van 96 jaar
• Carla Schuurman-Rots,
op 24 februari in de leeftijd van 69 jaar

• J an Dirk (Jan) de Ruijter,
op 5 april in de leeftijd ven 89 jaar
•C
 arel Frederiks,
op 30 april in de leeftijd van 88 jaar
• L ucia Aleida Maria (Lucie) Essink-Sonderen,
op 30 mei in de leeftijd van 78 jaar
•G
 ertruida Hendrika (Truus) Essink-Duenk,
op 9 juli in de leeftijd van 82 jaar
• J ohan Gerhard (Joop) Vaags,
op 1 september in de leeftijd van 64 jaar
• J ohan Hendrik (Henk) Prins,
op 23 september in de leeftijd van 85 jaar
Eén gemeentelid is in de laatste week van
oktober overleden, op verzoek van de familie
wordt die volgend jaar genoemd.

Over het hoge land teruglopend naar het dorp
kijk ik nog even en denk: God, rakelings nabij.
Troostend om ons heen. Pastoraal landschap.
Ineke

Boven Dale
Bleekgezicht, novemberzon,
je ronde kom
hangt laag boven ’t bouwland,
waarop in rechte richels, rand na rand
als plooien van een toga,
in diepzwarte rust,
ondergeploegd
tot mest tesamen ligt
resten van zomergezwoeg,
daar rust, naast ‘t oude zweet,
het jonge zaad
dat zich straks weer
goudwuivend weet.
Weer,
staat aan de rand
laag boven ’t glooiende land
de boerderijen rondom
April je morgenzon.
In speelse randen dansend geel,
plooien licht op zwart fluweel,
breng je tot leven het bouwland,
de stoere voren, straks wuift er weer het koren.
Je zet de bremheg in de brand,
je roept de dotters wakker,
de wallen en de kronkelweg,
langs slootkant en de akker
ontspruit, in kanten kleed, het fluitenkruid
als een witte bruid.
Zo zullen winters gaan en zomers komen.
De oude eik plant om zich heen
weer nieuwe bomen.
Door de seizoenen heen
gaat God zijn ongekende gang.
Zijn ongekende gang,
toch is er voor elk mensenkind,
een spoor door de tijd:
de Weg die alles verbindt.
Ineke
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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 ver
jaardag te vieren:

bredevoort

24 nov	mevr. A.J. Obrink-Piek
Keizersweg 84, 7121 GS
24 nov	dhr. W. Jansen
Frankenstraat 87/03, 7122 ZS
25 nov	mevr. D.G. Hoefman-Lapré
Trompstraat 6, 7122 VW
25 nov	dhr. H.G. Wamelink
Helfrichstraat 7, 7122 VS
25 nov	dhr. H.L. Helmink
Hessenweg 2, 7121 MG
25 nov	mevr. H.J. Wikkerink-Wiggers
Stationsstraat 6/A, 7122 AS
26 nov	mevr. A. Freriks-Esselink
Varsseveldsestraatweg 99/A, 7122 NS
26 nov	mevr. D. Prinsen-Ansink
Haartseweg 11/A, 7121 LA
26 nov	mevr. E.G. Veerbeek-ter Horst
‘t Villeken 7, 7122 PK
26 nov	dhr. H.J. te Lindert
Veenhuisweg 9, 7121 KH
28 nov	mevr. J.W. Meinen-Grievink
Ziekenhuisstraat 7/108,
7141 AN Groenlo
29 nov	mevr. G.H. Mengers-Eppink
Ambthuiswal 1/19, 7126 BC Bredevoort
29 nov	dhr. G.H. Mateman
Lichtenvoordsestraatweg 73, 7121 RD
30 nov	mevr. D.W. Westerveld-Veerbeek
Ludgerstraat 19/04, 7121 EG
1 dec	dhr. G.J. Nijeboer
Smitskamp 126, 7121 HL
4 dec	mevr. E. Jansen-Douma
Smitskamp 94, 7121 HK
6 dec	dhr. W.J. Stronks
Engelandsdijk 1, 7122 PJ
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

Kerstviering
Op 9 december wordt er voor de wijk Barlo-Dale
een kerstviering gehouden in Elim. Vanaf 14.00
uur staan de koffie en de thee klaar. Om 14.30
uur hopen we te beginnen. We hopen u daar
graag te ontmoeten. Voel u van harte welkom!

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

Overleden
Na een lange periode van afnemende gezond
heid is op vrijdagmorgen 1 november Henk
Simmelink (Gerard Hendrik) overleden. Henk is 71
jaar geworden en woonde samen met zijn vrouw
Joke aan de Lichtenvoordsestraatweg 50.
De afscheidsdienst en begrafenis hebben op
donderdag 7 november plaatsgevonden.
In de familiekring laat hij een grote leegte na.
Moge Joke, de kinderen en kleinkinderen zich
gesteund voelen door mensen om hen heen en
zich gedragen weten door onze hemelse Vader.
Met vriendelijke groet,
Wilma Onderwaater

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

Ik schuil bij jou
Ik schuil bij jou,
bij wat jij
voor mij
bent geweest.
Ik schuil ik de schittering
van ons doorleefde geluk,
van toen wij waren
op ons best.

Ik schuil bij jou,
bij wat jij
voor mij
hebt gedaan.
Ik schuil in de echo
van jouw troost.
dat jij, toen ik ’t niet meer wist,
mij op mijn eigen voeten hebt laten staan.

Ik schuil bij jou,
bij wie
en wat en waar je
nu bent.
Ik schuil in hetzelfde licht
en warm mij in dezelfde warmte als jij.
Het is toch een en dezelfde liefde
die ons over alle grenzen vindt.
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
Dhr. Henk Mengerink, Knibbelweide 20, is op
8 november na een langdurige ziekte overleden.
Op 14 november hebben we afscheid van hem
genomen. Elders in KerkVenster treft u het in
memoriam van zijn leven aan.

Gedachtenis
Aanstaande zondag worden de namen genoemd
van hen die ons zijn voorgegaan. Er worden
lichtjes voor hen ontstoken. En hoewel er tranen
zullen vloeien, is er ook ruimte om – met zoveel
rouwende mensen samen – te schuilen bij
de naam van die unieke persoon van wie jij
gehouden hebt als geen ander. Die naam is een
troost, net als de naam van God, die ‘Ik ben’
betekent: ‘Ik ben er (ook) voor jou! Daarover
schreef ik een gedicht.

Zieken
Ook als er geen ziekenhuisopnamen vermeld
worden in het kerkblad wil dat niet zeggen dat
er in onze wijk geen mensen zijn die door ziekte
een moeilijke tijd meemaken. Steeds vaker komt
het voor dat mensen niet in het kerkblad vermeld
willen worden.
Daarnaast zijn er een heel aantal mensen onder
ons die al lange tijd in grote zorgen en onzeker
heid leven. Soms ook al lange tijd met enorme
beperkingen. Ook zijn er die weten dat het
moment gaat komen dat ze los moeten laten die
ze zo lief hebben. Wij bidden hen en die er om
heen staan Gods nabijheid toe in deze zo moei
lijke en verdrietige weg. Vaak hoor ik op bezoek
bij zieken hoe fijn ze het vinden als mensen
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meeleven. Wij zijn dankbaar voor zoveel mensen
onder ons die ook als mensen soms al een hele
lange tijd ziek zijn, toch enorm trouw blijven in
hun meeleven. Dat doet werkelijk zeer goed!
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Jongerenpredikant

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

Netty Hengeveld

ds. Wim Everts

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

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

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

Onjuiste vermelding bloemengroet

Zieken

Het berichtje uit het vorige KerkVenster waarin
de bloemengroeten werden verantwoord, klopte
niet en heeft de nodige verwarring gezaaid. Dit
betreft de kanselbloemen die zijn bezorgd bij
de familie Lensink. Geen van beiden verblijft in
Pronsweide. Mevr. Lensink-Obbink woont aan de
Varsseveldsestraatweg 29/L. Dhr. Lensink verblijft
- zoals al eerder onder deze pastorale berichten
werd vermeld - in de Vredense Hof, Vredenseweg
81E in Winterswijk.
Het is pijnlijk wanneer je als echtpaar om gezond
heidsredenen niet meer bij elkaar kunt wonen,
daarom wensen we Siny en Johan troost en nabij
heid toe van God en mensen.

Op dit moment ligt, naar ik weet, niemand van
onze wijk in het ziekenhuis. Maar natuurlijk zijn
er thuis wel mensen die met ziekte te maken
hebben. We leven mee met hen mee en wensen
hen kracht en sterkte toe.

Overleden
Op 11 november is in de leeftijd van 76 jaar over
leden mevr. C.W.J. Piek-Jansen. Corrie zoals haar
roepnaam is, verbleef de laatste jaren in een
groepswoning van zorgcentrum Hoge Veld. Wij
wensen haar nabestaanden Gods nabijheid toe.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Zieken
Dhr. R. Wevers, Varsseveldsestraatweg 29G, was
opgenomen in het SKB, maar is nu weer thuis.
Hem en alle andere zieken in de wijk, maar ook
zij die om hen heen staan, bidden we Gods kracht
en troost toe.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

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

Zieken
Henk Heijnen, Zuiderlaan 6, is na een val korte tijd
in het ziekenhuis opgenomen geweest. Aanvanke
lijk liet het zich ernstig aanzien, maar gelukkig viel
het uiteindelijk mee. We wensen alle zieken, ook
degenen die in een verpleeghuis verblijven sterkte
en God nabijheid toe.

Geboren
Op 30 oktober werden Anouska en Wilfred
Scholten, Möllenes 8, verblijd met de geboorte
van een zoontje. Ze noemen hem Harm. We
wensen hen van harte geluk met dit nieuwe leven!
Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
Riemer Faber

ds. Folkert de Jong

LeF-dienst: Thuiskomen ...
Een woord dat herinneringen en gevoelens
oproept en misschien ook wel verwachtingen.
Op zondag 24 november, de laatste zondag van
het kerkelijk jaar, willen we het met elkaar hebben
over ‘thuiskomen’. We lezen erover uit de bijbel,
zingen erover en zullen er ook met elkaar over in
gesprek gaan.
Folkert de Jong gaat voor in deze dienst, Amio en
organist Gerard Wesselink zullen zorgen voor de
muzikale invulling.
Graag zien we jou op zondag 24 november om
19.00 uur in de Zuiderkerk. En uiteraard staat er
nadien een kopje koffie of thee klaar.
de LeF-dienstcommissie

mijmeringen
maken iets los
geven visueel een gezicht

planten in de tuin
trekken zich
niets aan van de seizoenen

een glimlach
met herinneringen

ze bloeien weer
nu het najaar
richting winter gaat

mijmeringen
iets teers
wat nog geen naam heeft

ze geven hoop
een nieuwe kans
weerbarstig

Riek Aalbers-Hiddink
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In memoriam

Hermina
Rensink-Rutgers

Johan Hilbelink

Nicolaas Gerrit
Griffioen

~Miek~

~Joop~

~Nico~

geboren
15 december 1930
overleden
29 oktober 2019

geboren
18 november 1927
overleden
30 oktober 2019

geboren
22 augustus 1996
overleden
2 november 2019

Miek is geboren in Varsseveld en groeide op in
een groot gezin met dertien kinderen. Al op jonge
leeftijd ging ze werken op de Keurhorst.
Toen ze Henk Rensink uit Dale leerde kennen,
bleken zij elkaars grote liefde te zijn. Het jonge
stel trouwde in 1953 en trokken in bij de ouders
van Henk op de Welpshof. Miek en Henk kregen
vier kinderen, twee zonen en twee dochters.
Miek heeft hard gewerkt, ze zorgde voor het huis
houden en op de boerderij was altijd wat te doen.
Haar gezin stond voor haar op de eerste plaats,
ook toen de kinderen volwassen werden en hun
eigen weg gingen. Moeder bleef betrokken en
geïnteresseerd. Ze mocht oma worden van negen
kleinkinderen en later mocht ze beleven dat ze
overgrootmoeder werd. Enorm heeft ze van de
klein- en achterkleinkinderen genoten. Ook de
banden met haar eigen familie en die van Henks
kant betekenden veel voor haar.
Op de rouwkaart staat over haar geschreven:
gewoon heel bijzonder. Een rake typering van
hoe Miek in het leven heeft gestaan; eenvoudig,
bescheiden en tevreden. Miek was een vrouw die
zich niet op de voorgrond plaatste, maar rustig
haar eigen weg ging. Ze hield van het leven en
waardeerde het goede dat ze op haar levensweg
ontving.
In 2001 overleed haar man onverwacht. Zijn
overlijden raakte haar diep. Toch probeerde ze
de draad weer op te pakken. Gelukkig kon ze zich
prima alleen vermaken met lezen, puzzelen en
tv kijken. Ze was geïnteresseerd in geschiedenis
en het koningshuis en bekwaamde zich in het
gebruik van een iPad.
Voor Miek was het geloof heel waardevol. Onlos
makelijk maakte het deel uit van haar leven. En
hierin vond ze houvast, juist wanneer ze moeilijke
en verdrietige dingen kreeg te verwerken, zoals
het overlijden van haar man en haar kleindochter
Marije.
Voor Miek was de verbondenheid met de kerk van
betekenis, de laatste jaren luisterde ze trouw elke
zondag naar de kerkdienst. De liederen zocht ze
op in haar liedboek en zong ze mee.
De laatste jaren kwamen er wat ongemakken.
Maar met hulp van de kinderen, enige aanpas
singen, buurtzorg en huishoudelijke hulp was het
voor haar mogelijk in haar eigen huis te blijven
wonen, wat ze zo graag wilde. Op dinsdagavond
29 oktober is ze plotseling overleden in de geze
gende leeftijd van 88 jaar.
Op maandag 4 november hebben we haar leven
herdacht in een dienst van woord en gebed en
hebben wij afscheid van haar genomen in het
geloof dat Miek nu thuisgekomen is bij haar
hemelse Vader.
ds. Wilma Onderwaate

Op 18 november 1927 werd je geboren in Aalten,
als jongste zoon van Rieky en Jan Hilbelink.
Samen met je broer Jan en zus Dini vormden jullie
een mooi gezin. Toen je zes jaar was, zijn jullie
gaan wonen in de Peperstraat en je ging naar de
Stegemanschool. Vervolgens naar de ambacht
school in Winterswijk, elke dag op de fiets. Jij
leerde voor meubelmaker. Samen met Freek
liep je regelmatig in Winterswijk door de Mister
straat tot aan de bioscoop in de Meddosestraat.
Onderweg kwam je Jo en haar vriendin Truus
altijd tegen. Jullie vonden elkaar lief en leuk en
kregen verkering. In dienst ben je nooit geweest,
jouw moeder kon je echt niet missen, haar Jopie,
en met een verklaring van de huisarts ging de
diensttijd aan je voorbij.
Je volgde verschillende opleidingen ging naar de
avondschool in Arnhem en haalde het midden
standsdiploma. In de verkeringstijd gingen jullie
samen vaak toeren met de motor naar Zand
voort, Apeldoorn, Amsterdam. Ook waren jullie
bij een echte motorclub. Vele mooie tochtjes
zijn gereden. En de Posbank in Arnhem is vaak
bezocht. Jij startte je werkzame leven bij Luimes
en Wiggers als meubelmaker. Een half jaar later
stapte je over naar Houwers waar je met de bak
fiets langs de klanten ging; 8 jaar lang heb je er
gewerkt. Daarna ging je naar Betting in Brede
voort, waar je 33 jaar zou blijven.
Na ruim 8 jaar was het tijd om te trouwen! Op
2 juli 1957 een hele mooie, warme dag! Jullie
gingen wonen aan de Bredevoortsestraat. Twee
jaar later werden jullie de trotse ouders van Ineke.
Een aantal jaren later verhuisden jullie naar de
Peperstraat nummer 10. Niet lang daarna werd
het gezin uitgebreid met de komst van Ingrid en
4 jaar later met Angelique. Als laatsten werden
Joop en Ellen geboren, jij danste door de kamer
van geluk, zo blij met een zoon! Het was hard
werken, een groot gezin, mama kon de winkel met
manufacturen die ze had niet meer combineren
met de zorg en jij nam afscheid bij de vrijwillige
brandweer. Doordat je voor je werk veel onderweg
was, leerde je ook veel mensen kennen. Er werd
gevraagd naar jou, vakkundig als je was!
Als gezin hebben we veel ritten gemaakt in de
auto, dat deed je graag, autorijden, dagjes uit! Elk
jaar gingen we wel naar Slagharen en de dieren
tuin. Ook zijn we veel naar de Rijn geweest bij
Emmerik op weg naar Nijmegen. Het gezin werd
groter door de komst van de partners, en later de
klein- en achterkleinkinderen. Daar heb je volop
van genoten en zij van jou!
De laatste jaren heb je ingeleverd op je gezond
heid, maar zoals altijd maakten jullie er het
beste van. Zo kon je genieten van de mensen
om je heen. Tot op het laatste heb je samen met
mama gewoond aan de Peperstraat, autogereden
en boodschappen gedaan. Veel kopjes koffie
gedronken in de winkel. Je maakte met iedereen
een praatje op het bankje voor de winkel van
Angelique! Met liefdevolle herinneringen voor
altijd in ons hart!
de familie

In de bloei van zijn leven met nog volop plannen
en ambities voor de toekomst is Nico op de leef
tijd van 23 jaar totaal onverwacht overleden.
Het is en het blijft onbevattelijk, in de eerste
plaats natuurlijk voor zijn moeder Diny, maar ook
voor de verdere familie en zijn vele vrienden en
bekenden. Het lijkt nog zo onwezenlijk dat hij niet
meer in ons midden is.
Nico werd geboren op 22 augustus 1996. Zijn
ouders hadden toen al het verdriet meegemaakt
van een blijde verwachting die uitliep op een
grote teleurstelling, toen hun eerste kindje Ivo het
levenslicht niet mocht zien. Wat waren ze blij met
Nico!
Als kind was Nico een heel druk jongetje. Hij kon
zich niet goed concentreren en leren was lastig
voor hem. Wel was hij nieuwsgierig en wilde alles
onderzoeken. Dat leverde soms hilarische situa
ties op. Op bezoek bij zijn oom en tante speelde
hij eens met een speelgoedkeukentje. Maar hij
ging er niet op koken, nee hij kroop er in om te
zien hoe de oven er van binnen uitzag. Het gevolg
was dat hij op een gegeven moment de hele
speelgoedkeuken om zijn nek had hangen.
Als kleine jongen mocht Nico graag vissen in het
water rond de Grote Maote, samen met zijn vader
Henk die tegelijk een grote vriend voor hem was.
Het overlijden van zijn vader in 2011 was voor
hem een grote klap, waar hij het als puber heel
moeilijk mee had.
Door de jaren heen heeft Nico zich, met de
onvoorwaardelijke steun van zijn ouders, ontwik
keld tot wie hij was: een lieve jongen vol levens
lust en toewijding.
Via technische opleidingen in Doetinchem en
Terborg vond hij een baan in de metaalbranche.
Hij was een echte vakman, kon alles en als hij het
nog nooit had gedaan zocht hij wel uit hoe het
moest. Hij werkte met plezier, maar genoot ook
volop van zijn vrije tijd met de vele vrienden die
hij had.
Nico stond midden in het leven. Eerst wat terug
getrokken en op zichzelf, maar uiteindelijk heel
sociaal met veel contacten en geliefd bij heel veel
mensen. Iemand met het hart op de goeie plaats,
een jongen op wie je aankon, die altijd klaar
stond voor een ander.
In een volle herdenkingsdienst in de Oosterkerk
hebben we geprobeerd samen een weg te zoeken
in de vragen, het verdriet en de pijn om zijn plot
selinge overlijden. We hebben woorden gelezen
uit Psalm 139 en Romeinen 8:31-39. Over God
die ons kent, van ons houdt en van wiens liefde
niets of niemand ons kan scheiden, zelfs de dood
niet! Mooie bemoedigende woorden, die het ver
driet en het gemis niet kunnen wegnemen. Maar
we wensen Diny en allen die met Nico verbonden
waren en van hem hielden toe dat ze vanuit die
woorden toch kracht en moed mogen vinden op
de moeilijke weg die ze moeten gaan.
ds. Riemer Faber
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~Henk~

~Corrie~

geboren
30 augustus 1936
overleden
8 november 2019

geboren
7 februari 1943
overleden
11 november 2019

Henk leerde al jong om zich te schikken. Met
een groot gezin in het kleine arbeiderswoninkje
aan de Eerste Broekdijk moest je je behoor
lijk behelpen. ‘Wi-j zatten allemaole op- en
an mekare.’ Al vroeg ging hij aan het werk, bij
weverij Meijerink in Dinxperlo. Begin jaren ’70
begon Henk in de bouw, waar hij genoot van zijn
werk als opperman.

Corrie werd de laatste jaren liefdevol verzorgd in
een groepswoning van zorgcentrum het Hoge
Veld. Daarvoor woonde ze in de Stegemanhof.
Het was beter voor haar dat ze naar een zorg
woning ging, daar was ze wat meer tussen de
mensen.

Twee jaar na zijn huwelijk met Willemien Rutgers,
werd hij in 1968 vader van een zoon: van Ronny.
Ronny en Henk waren twee handen op één buik.
Als vader was hij zorgzaam, geïnteresseerd en
trots. Hij wilde dat je niets tekortkwam.
In 1995 kreeg hij een hersenbloeding. Hij was
altijd zo sterk geweest, maar werd nu kwets
baarder en trager. Het kostte tijd om dat te
accepteren. Maar geleidelijk aan kon hij weer
genieten van het leven. Zijn kleinkinderen hadden
daar een grote rol in. Wat was hij trots op Jort,
Jens en Luuk! Ook de kleinkinderen van zijn
nieuwe levenspartner Paula Meijsen, Mats en
Fem, beschouwden hem als hun opa. Wat genoot
hij als hij met Paula en het vijftal op pad kon.
In 2014 zei Henk, die eigenlijk nooit klaagde,
‘Ik vule mi-j niet lekker’. Het bleek om endel
darmkanker te gaan. Een jaar later bleek deze
te zijn uitgezaaid naar de lever en uiteindelijk
bleken ook de longen aangedaan. Verschillende
opnames en zware therapieën volgden. Dat ook
Ronny en Paula met gezondheidsproblemen te
kampen kregen, maakte hem verdrietig. Maar
ondanks alles bleef het leven nog altijd de moeite
waard. Hij genoot van kleine dingen: van de tuin,
het zonnetje en de aandacht en zorg van de
mensen om hem heen. ‘Wi-j mot maor tevraene
waen met wa’w hebt.’ Tot het laatst toe bleef hij
geïnteresseerd in iedereen.
Een kerkganger was Henk niet, maar vertrouwen
in God had hij wel. Het leven zou met de dood niet
ophouden. Hij koos voor zijn afscheid voor Psalm
23, want hij kon zich herkennen in de herder die
zorg draagt voor dieren en mensen die kwetsbaar
zijn. Aan die zorg vertrouwde hij zich toe.
We wensen Paula, Ronny en Ester, Jort, Jens en
Luuk, Marcel en Linda, Mats en Fem, zijn familie
en iedereen die hem mist, de aandacht en zorg
toe die ook Henk mocht ervaren.
Netty Hengeveld

Haar ouderlijk huis stond in Ede, daar is Corrie ook
opgegroeid. Ze heeft nog een oudere broer gehad,
maar die is al heel jong overleden. Ook haar
ouders zijn niet oud geworden. Corrie moet zo’n
14 jaar geweest zijn toen ze haar beide ouders
al verloren had. Ze is toen naar een pleeggezin
gegaan: de familie Hummeling. Die woonden in
Arnhem en hadden daar een garage. Toen ze de
garage verkocht hadden, zijn ze in Aalten komen
wonen. Corrie is hier gaan werken bij de fabriek
Martin, later werd dat Agave - Aaltense Garenver
edeling. Daar leerde ze Gradus Piek kennen en op
12 maart 1971 traden ze met elkaar in het huwe
lijk. Ze hadden het heel goed met elkaar. Beiden
hielden ze van muziek, ze mochten graag zingen
en beiden waren ze ook lid van verschillende
koren. Kerkelijk waren ze ook heel meelevend.
Samen hebben ze lief en leed gedeeld. Een moei
lijke tijd begon toen Gradus ernstig ziek werd. Het
was voor hem zo’n ongelijke strijd. Corrie heeft
hem daarin heel goed bijgestaan. Toen Gradus
opgenomen werd in het verpleeghuis Pronsweide
heeft Corrie hem elke dag heel trouw bezocht. In
1995 kwam Gradus te overlijden. 24 jaar waren
ze getrouwd geweest.
Corrie moest alleen verder. Gelukkig had ze
mensen om zich heen die veel voor haar gedaan
hebben. Zoals Bertus en Tine Post. Later Jan
Meijnen en Annie Stronks die de zorg voor haar
hadden overgenomen. Zo heeft Corrie zeven jaar
lang met behulp van Jan die de roelstoel duwde
meegedaan aan de avondvierdaagse. Annie ging
bij goed weer vaak met haar een eindje wan
delen. Corrie wist altijd heel goed te benoemen
wat er in de tuinen groeide. Corrie wist best wel
heel veel. Ze genoot van die keer dat ze naar de
kerstshow van Intratuin in Duiven was geweest.
Muziek bleef voor haar heel belangrijk. Laatst was
Sandra Vanreys in het Hoge Veld. Ze zong liedjes
van vroeger. Corrie vond dat zo mooi dat ze mee
wilde zingen.
De laatste tijd ging het met haar gezondheid
steeds verder achteruit. In alle rust is zij inge
slapen. In de afscheidsdienst hebben wij gelezen
uit Psalm 23, de Psalm die ook gelezen is bij de
begrafenis van haar man. Het zijn troostvolle
woorden. God wil onze herder zijn. We hoeven
niet alleen onze weg door het leven te gaan. God
wil met ons zijn, ook als wij sterven gaan. God
weet een weg door het donker van de dood naar
het licht van het eeuwige leven.
Wim Everts

Vader, wil ons
blijven dragen
Vader, wil ons blijven dragen
door fijne en door droeve dagen.
Al schijnt de zon, al valt er regen,
geef ons elke dag Uw zegen.
Vader we willen tot U bidden;
Blijf steeds wonen in ons midden.
Al wat wij doen of zullen zeggen
wil daarin Uw liefde leggen.
Vader, al zijn we thuis of reizen,
wil ons Uw trouw blijven bewijzen.
Zodat wij aan een ander tonen
dat U ook bij de mens wil wonen.
Geef ons elke dag Uw zegen,
wees bij ons op alle wegen,
waar we zijn of waar we gaan
laat Uw liefde om ons staan.
O Vader breng ons veilig thuis,
en op Uw tijd naar ‘t Vaderhuis.
Dit bidden wij U samen
en vragen: ‘Zegen ons, ja amen’.
Diny Beijersbergen-Groot
bron: www.gedichtensite.nl
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Waarom plaatst
KerkVenster
soms niet?
De redactie van KerkVenster is voor
open en goede communicatie. In onze
statuten staat geschreven: ‘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 om elk venster zit ook een kader dat
de begrenzing ervan vormt. In het geval van
ons blad KerkVenster betekent dit dat we de
volgende grenzen hanteren om een stuk te
plaatsen:
• een stuk mag niet kwetsend zijn;
• een stuk (of discussie in het blad) mag niet
onnodig escalerend werken op een proble
matiek binnen de gemeente en mag een
problematiek binnen de gemeente niet
onnodig negatief beïnvloeden.
Beide horen niet bij de goede communicatie
die KerkVenster juist wil bevorderen.
Dat is de reden waarom de redactie kwet
sende bewoordingen weghaalt. En het is ook
de reden waarom soms gekozen wordt om
een samenvatting van ingezonden brieven
te geven. Een samenvatting waarin wel argu
menten en gevoelens van de schrijver/schrijf
ster tot hun recht moeten komen.
Ons werd de vraag gesteld waarom het stuk
van de kerkenraad over ds. Wim Everts is
geplaatst. Het antwoord luidt: we moeten
wel. Er is een afspraak, vastgelegd in de
statuten, dat een kerkenraad en een predi
kant het recht hebben onverkort een stuk te
plaatsen. Die statutaire afspraak gaat ervan
uit dat de kerkenraad de vertegenwoordiging
van de gemeente is, en net als een predikant
een eigen verantwoordelijkheid heeft, die
zich niet leent voor censuur. Ook bij redactio
nele twijfel moeten we dus een dergelijk
artikel plaatsen.
Wel heeft de redactie bij het ontvangen
van het bewuste stuk de kerkenraad aange
schreven en vragen gesteld over deze wijze
van communiceren (inhoud en scherpe toon).
Naar aanleiding van dit kerkenraadsbericht
zijn reacties losgekomen. De schriftelijke reac
ties die naar KerkVenster worden gestuurd
plaatsen we niet, maar sturen we door naar
de kerkenraad. Omdat het over een persoon
gaat wil de redactie niet dat KerkVenster
uitgroeit tot een podium van een publieke
en al te persoonlijke discussie, waardoor een
predikant en een kerkenraad verder bescha
digd worden.
Tenzij we een stuk wel móeten plaatsen
omdat het ingezonden is door een kerken
raad of dienstdoend predikant, doen wij niet
mee aan wat in onze ogen niet opbouwt
maar juist escaleert of beschadigt.
redactie KerkVenster

Hoe mooi en spannend
In twee vorige nummers van
KerkVenster hebt u veel kunnen lezen
over Groene Kerk zijn. Eigenlijk is daarin
alles gezegd. Tijdens de mooie dienst
van zondag 10 november voegde ds.
Folkert de Jong daar het zijne nog aan
toe. Of beter gezegd, hij voegde er het
bijbelse aan toe. Niet door met een
vingertje te wijzen naar wat fout en
goed zou zijn, maar door ervan uit te
gaan dat we eigenlijk wel weten hoe
het zou moeten. Ieder werd de wereld
ingestuurd met de bijbelse opdracht om
de aarde te bewerken en te bewaren en
de manier waarop dat kan, mogen we
voor onszelf invullen.

De jongeren van It’s4U2 deden op geheel
eigen wijze een duit in het zakje door vanaf de
orgelzolder grote spandoeken uit te rollen met
daarop teksten met kreten en goede adviezen,
de 
kinderen van de kindernevendienst hadden
zich tijdens hun dienst nuttig gemaakt door de
directe omgeving van de kerk schoon te maken
en de opbrengst aan zwerfvuil aan te bieden aan
ds. De Jong. Nog tijdens de dienst werd ook het
bordje Wij zijn een Groene Kerk aangeboden aan
Gerard Helmink en Harm Hoftiezer. Zij schroefden
het samen aan het informatiebord van de kerk
aan de marktzijde.

kan groen zijn

Dinsdag 12 november waren er ongeveer dertig
mensen in Elim om nog wat meer te horen over
de Groene Kerk en diverse mensen wilden er ook
wat over zeggen. Mooi en goed dat dit kon, het
getuigde van betrokkenheid. Mevr. Atie de Vos
sprak over de geschiedenis van de Groene Kerk. Bij
haar stonden de duurzaamheid en gerechtigheid
centraal. We hebben een plicht als christenen om
zorg te dragen voor de schepping dichtbij en veraf.
Steeds meer gemeentes erkennen dit door zich
aan te sluiten bij de Groene Kerken-Beweging.

Niet alleen protestantse gemeentes, maar ook
rooms katholieke parochies en islamitische mos
keeën. De onderlinge samenwerking van de ruim
driehonderd leden geeft kracht en wederzijdse
inspiratie.
Ds. Folkert de Jong besloot de avond met twee
belangrijke opmerkingen: we moeten erkennen
dat we met elkaar een groot, wereldwijd milieu
probleem hebben waaraan we mede schuldig
zijn. Maar we mogen
tegelijkertijd weten dat

Meer foto’s
op de website.
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God ons een nieuwe schepping, een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde zal geven.
Hoe die er zullen uitzien, weet niemand, daarover
mogen we dromen. Maar we moeten dat niet
doen met de armen over elkaar, nu moeten we de
handen uit de mouwen steken om te redden wat
er te redden valt aan de huidige aarde die we ook
van Hem hebben gekregen om te beschermen.
De werkgroep Groene Kerk Aalten gaat aan
de slag, hopelijk samen met u. In de komende
maanden hoort u er meer van.
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Gratis adventskalender

Aanvang: 15.00 uur - Kerk open 14.15 uur
Op zondag 1 december begint advent. Leef toe
naar Kerst, het feest van licht. Bestel of haal daar
voor de gratis adventskalender

Geef licht!
Dat is het thema van de adventskalender 2019.
Advent betekent ‘komst’. We kijken uit naar
de komst van Jezus, het licht van de wereld. De
adventskalender brengt u iedere dag een stapje
bij Kerst. U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel
ons wil vertellen over Jezus en hoe u zelf een licht
voor anderen kunt zijn.
Voor iedere dag is er een vraag om over na te
denken of juist een oproep om zelf aan de slag
te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied
of quote.
De adventskalender kunt u gratis ophalen op
het kerkelijk bureau op de openingstijden:
maaandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdag
morgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.
U kunt hem ook bestellen via de webshop van
KerkVenster: kerkvensterwebshop.nl
Hij wordt dan z.s.m. gratis bij u thuis bezorgd in
Aalten, Bredevoort en de buurtschappen.

Voorverkoop: Boekhandel Meneer Kees,
Messink en Prinsen, Primera,
Siny Veneberg en Ina van de Put
www.kerkvensterwebshop.nl

www.restauratiefondsaalten.nl

Stichting Restauratiefonds

Oproepen
De Stichting Restauratiefonds
is t.b.v. de Adventsmarkt op zaterdag
14 december a.s. weer op zoek naar:
Boeken
Complete, in goede staat verkerende (gebruikte)
boeken voor een tweede leven. A.u.b. geen
encyclopedieën en slordige exemplaren!
De vrijwilligers, dames Stronks, ter Horst en dhr.
Stronks zullen zich er weer graag over ontfermen.
Info/inleveradres: fam. Wim Rutgers.
Lage Veld 30, Aalten, tel. 0543-47 63 68
(bij afwezigheid, graag achter het huis leggen).

Kerstgroen
Heeft u uw tuin laten snoeien? Wij kunnen uw
kerstgroen gebruiken voor de vrijwillig(st)ers,
creatievelingen die weer prachtige kerststukjes
en graftakken maken. Dennengroen, blauw
spar, conifeer blauw/groen, kornoelje rood/geel,
druiventakken, laurierblad, groene en bonte hulst,
kronkelwilg, mispels, nana, pinus, skimmia, taxus,
klimop met bes, berkenboomschors, dennen
kegels, dennenappels, malusappeltjes.
Inleveradres/ tijdstip: dinsdag 10 december
tussen 19.00 en 20.00 uur. Bij de schuur links
naast de woning Heegtweg 1 A.

A.u.b. niets bij de woning zelf neerleggen!
Info: mevr. Annelies Westerveld,
tel. 0543-461394.

Bloempotjes
Mooie bloempotjes, niet te groot en in goede
staat! A.u.b. géén plastic potten/mandjes.
Inleveradres vanaf nu tot 10 dec.:
fam. Henk Roelofse, Molenkamp 2, Aalten
(carport rechts) aan de doorgaande weg
komende vanaf de Ludgerstraat.
Info: Henk Roelofse, tel. 0543 - 47 18 56.

Vrijwilligers
Wilt u ons als vrijwilliger komen helpen? Bestuur
lijk, bloemstukjes maken, knieperkes bakken,
bij wandeltocht, bij fietstocht of toneelavond,
suppoosten en u bent jong of ouder en goed
mobiel, neem contact met ons op. Helpt u ons?
Dan maken wij als grote groep vrijwilligers er
weer een gezellige en sfeervolle adventsmarkt
van op zat. 14 dec. 2019 op en rond de Markt.
Harm Veldhuis, secretaris,
tel. 0543-472543 of 06-50804060.

Bestuur Stichting Restauratiefonds
Oude St. Helenakerk a.d. Markt te Aalten
www.restauratiefondsaalten.nl
srfharm@hotmail.com
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Verenigingen

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
27 november gaan we terug in de tijd met een
quiz van ‘de Sfeer van Weleer’. Een quiz waarbij
bijzondere voorwerpen uit de collectie van het
privé-museum uit Rekken worden meegenomen.
Voor 4 december hebben we Sinterklaas uitgeno
digd, we weten nog niet of hij tijd over heeft om
ook bij ons even gezellig mee te zingen en mis
schien nog wel een klein cadeautje te brengen.
Maar hij heeft ons nog nooit overgeslagen dus
dat zal best goed komen.

De Soos

COLOFON

Elke dinsdagvan 13.30 tot 17.00 uur is er
een gezellige middag in gebouw Elim.
Er wordt gekaart en rummikub gespeeld in
verschillende groepjes.
Hebt u interesse, kom gerust een kijkje
nemen bij de soos. Nieuwe leden zijn van
harte welkom. Voor meer informatie kunt u
Jannie Heersink bellen, tel. 0543-471084.

KerkVenster is het nieuwsblad van

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 veer
tien 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

De spiritualiteit van het
Weihnachtsoratorium van
Johann Sebastian Bach
De Commissie Ontmoeting & Inspiratie belooft u
weer een boeiende en inspirerende avond.
U bent op woensdag 18 december om 19.30 uur
van harte uitgenodigd in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Beltrum. Om 19.15 uur staat de koffie/

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

thee klaar. De entree is gratis, een vrije gift wordt
zeer op prijs gesteld.
Onder leiding van Ad de Keyzer, medewerker van
het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, zullen
wij luisterend en overwegend met Bach op weg
gaan naar Kerstmis.

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 3250 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag
6 december 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 b
 estanden (jpeg, etc.) aanleveren.
Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is woensdag
27 november 2019 voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven
of getypte kopij geldt als uiterste inleverdatum
maandag 25 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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Adventsproject kindernevendienst:

Geef licht!

Er zijn ramen die twee dingen tegelijk laten zien: een schilderij dat erop
staat en het licht dat erdoorheen schijnt. Zo is het met Bijbelverhalen
ook. Ze vertellen over concrete mensen en gebeurtenissen. Maar wie goed
kijkt, ziet nog iets anders: door de verhalen schijnt een licht. Het licht van
Gods liefde voor de mensen.
Deze adventstijd horen we op de kindernevendienst over de profeet Micha.
Zijn verhalen zijn verbeeld in een serie posters. Op elke poster staat een
kerkraam. Wie goed kijkt, ziet meer!

Eerste advent, 1 december 2019: Micha 2

Wie maakt het licht?
Deze zondag maken we kennis met de profeet Micha. Hij gaat naar Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. ‘Het is donker in de stad,’
zegt hij. ‘Maar het kan weer licht worden.’ Dat is een hoopvol bericht. Maar
wie maakt het licht? Je zult zelf iets moeten doen om het licht te maken.

Meer jongerennieuws:
LeF-dienst 24 november 	�����������������������������������������������������������������������������p. 9
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