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Kom op het orgel spelen
Tekst: Liesbeth Greijdanus - Foto’s: Jan Oberink

Zondag in de kerk. Het orgel speelt.
Er wordt gezongen. Het orgel begeleidt.
Vaak nog zo gewoon. Maar hoe
gewoon is het nog dat de orgels in
onze Aaltense kerken kunnen klinken?
Dat vragen we aan Egbert Hoving, die
ze beheert en onderhoudt.
In 1992 kwam Egbert met vrouw en kinderen
vanuit Enschede naar Aalten. Sinds eind ’92 zit
hij bij de stichting ORGEL die concerten in de
Oude Helenakerk organiseert. Het gebruik van de
kerk en het orgel is gratis maar voor het onderhoud moet de stichting zelf zorgen. Egbert nam
deze taak over van Ries van Vrouwerff.
Zijn fascinatie voor het orgel begon al op jonge
leeftijd. Zijn vader was organist en onderhield ook
orgels. Egbert ging vaak mee met zijn vader. ‘Ik
speel zelf ook wel orgel maar heb nooit de ambitie
gehad kerkdiensten te begeleiden. In Enschede
heb ik wel eens marktconcerten gegeven.’

Oorsprong en gebruik
Al snel wordt mij duidelijk dat Egbert een gepassioneerd orgelliefhebber is. ‘Het instrument als
zodanig interesseert mij. Vooral waar het vandaan komt. Weet je dat het al van voor de jaartelling bestaat? Rond 250 v. Chr. vond Ktesibios
uit Alexandrië het eerste orgel uit, een soort
luchtorgel. In de 1e en 2e eeuw na Chr. werden er
grote verbeteringen aangebracht. In geschriften
uit de 7e en 8e eeuw wordt melding gemaakt van
de bouw van orgels. Oorspronkelijk hadden orgels
een publieke functie. Geleidelijk werden orgels
in grote steden een prestige-object om zich te
onderscheiden van een andere stad. Vanwege
de grootte kwamen de orgels in de kerk terecht
omdat daar ruimte was. Aanvankelijk werden
ze vooral gebruikt om het publiek muzikaal te
vermaken. Pas later werd het orgel gebruikt bij
de begeleiding van de zang in de diensten. Het
oudste orgel van Nederland stamt overigens uit
1479. Vaak is de naam van de bouwer aan het
orgel gekoppeld. Elk orgel is uniek. Elk orgel heeft
zijn eigen klankbeeld, filosofie.’

Filosofie?
‘Je kunt orgels ook geografisch ordenen. Je
hebt Noord-Duitse, Vlaamse, Franse, Engelse en
Spaanse orgels met elk hun eigen kenmerken. Zo
zijn de orgels uit Noord-Duitsland barokke, poly
fonische orgels. Hun eigenschap is om zoveel
mogelijk geluiden te laten horen. De Franse en
Engelse zijn meer symfonisch gedacht. César
Franck zei wel: ‘Mon orgue, c’est mon orchestre.’
Mijn orgel is mijn orkest. Bach klinkt heel anders
op een Frans orgel dan op een Noord-Duits orgel.
In Aalten is het een aardige uitdaging om te
beginnen op het orgel in de Zuiderkerk en dan
naar Oost te gaan en via de Christelijk Gereformeerde Kerk naar de Oude Helena.’

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Foto’s: Joke Meynen

Egbert bezig met het controleren van een familie-tongwerkpijp.
De kleinste daarvan is ca. 30 centimeter en de grootste ca. 5 meter.

Je hebt het dan over de verschillen …
‘Het Friedrichsorgel in de Oosterkerk is in het
begin van de oorlog naar Aalten gebracht vanuit
de Zuiderkerk in Amsterdam. Eigenlijk heeft men
gewoon de bakken met pijpen zo neergezet en de
mechanieken vervangen door elektrische bediening. Er zat nog veel ouder pijpwerk in. Waarschijnlijk uit de 16e, 17e eeuw. De bouwer heeft
materiaal uit oude orgels gebruikt. De kwaliteit
van het orgel was slecht. In de 70’er jaren van
de vorige eeuw heeft Verschueren het hele orgel
gereconstrueerd. Hij heeft het orgel in technische zin teruggebracht naar de oude situatie
in Amsterdam. Men heeft de oude pijpen eruit
gehaald. Die zijn nu terug te vinden in Oegstgeest. Het orgel van de Oosterkerk heeft een
Hollands klankkarakter. Het is niet bepaald een
concertorgel.
Het orgel in de Oude Helenakerk is in 1759
gebouwd als balustrade-orgel met een klavier
aan de zijkant. De bouwer is onbekend. Het
front maakt wel duidelijk dat het door een Westfaler orgelbouwer is gemaakt. In 1810-‘11 heeft
Amrost uit Haaksbergen het orgel uitgebouwd
tot een twee-klavierorgel. De speeltafel is naar de
voorzijde verplaatst, er kwamen een zogenaamd
rugpositief en een vrij pedaal achter. In 1940 is
besloten het orgel aan te pakken. Het binnenwerk
is eruit gegooid. Door de firma Spanjaard is een
drie-klavierorgel met elektrische bediening gerealiseerd. Het kreeg toen ook een iets ander uiterlijk.
Begin 50’er jaren is de speeltafel vernieuwd. Met
de kerkrestauratie in 1974 is het hele orgel eruit
gehaald. Bas Blank kreeg de opdracht een nieuw
instrument te bouwen, een drie-klavierorgel. Het
derde klavier ligt helemaal binnen in het orgel
verscholen. Het klinkt als een echo.’

Egbert speelt op zijn eigen orgel om mij te laten
horen wat er gebeurt wanneer je van het ene
klavier naar het andere gaat, de wisseling van
klankkleuren.
‘In de Zuiderkerk staat een Ahrendorgel. Het
is het beste orgel dat we hier hebben. Kwalitatief dan. Het is ontzettend stabiel en degelijk.
In september heb ik het voor het wandelconcert
gestemd. Het kan maar zo zijn dat ik pas in
februari weer hoef te komen. Dat komt omdat
de temperatuur er niet zo wisselt. Bij de andere
kerken moet eerst de verwarming aan en dan kan
er pas gestemd worden.’

Ik heb begrepen dat jij
de orgels onderhoudt …
‘Ik ben geen monteur. Ik bespeel de orgels
regelmatig. Ik voel en hoor of er iets anders is
dan anders. Vaak lukt het me om dreigende
problemen te verhelpen of te voorkomen. Maar
soms ook niet. Dan moet ik er een orgelbouwer
bij halen. Laatst in de Oosterkerk was er ook een
probleem.’ Lachend: ‘Ik had de kennis wel, maar
soms zit je lijf je in de weg.’
Egbert Hoving wordt met name geboeid door de
techniek van het instrument. Die is namelijk sinds
de 16e eeuw niet veranderd. ‘Een orgel bestaat
uit verschillende registers. Je kunt per klavier een
klank kiezen. Er is een aantal typen registers. Je
hebt de prestant-registers, dat zijn de pijpen die
je ziet vanuit de kerk.’
Ik krijg een lesje in registers horen. Ik leer dat
de laagste pijp van een register in feite de toonhoogte aangeeft van het register. ‘Hier in de
Helenakerk zijn er ongeveer 2.300 pijpen, onderverdeeld in prestanten, fluiten en tongwerken. De
pijpen van deze laatste groep werken wat anders,
namelijk met een tongetje zoals bijvoorbeeld
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Enkele orgelpijpen in het orgel
van de Zuiderkerk.

ophalen. Dan heb ik nog een leerling. Daarnaast
ben ik mentor van orgels. Er gaan veel kerken
dicht in het land. In die kerken staan veel monumentale orgels die verloren dreigen te gaan. Er
bestaat een vereniging die ervoor zorgt dat die
orgels goed blijven functioneren en klinken. De
leden stellen zich op als mentor van een orgel dat
verloren dreigt te gaan.’

Use it or lose it

bij een klarinet of hobo waar een rietje in zit.’
En steeds speelt Egbert even op zijn orgel om mij
de verschillen te laten horen. Met mijn lekenoren
herken ik soms de klank van een psalm of een blij
gezang. Egbert vervolgt: ‘De tongwerken raken
ontstemd ten opzichte van de prestanten en de
fluiten. Als ik dus het orgel stem, ga ik de tongwerken stemmen. In de Helenakerk zijn er zeven
registers, iets meer dan 300 pijpen. Daar ben ik
ongeveer anderhalf uur mee bezig. Je hebt altijd
iemand nodig die op de toetsen drukt. Het moet
iemand zijn die weet welke toets hij indrukt. En
hij moet ook niet doof zijn. Als ik in het orgel zit
moet ik kunnen roepen: Volgende.’

Het is wel duidelijk dat het orgel je grote
passie is. Heb je ook nog andere hobby’s?
‘Voetballen.’ Ik kijk hem aan. ‘Walking football.
Pas sinds kort. Je mag niet hardlopen, de bal mag
niet boven heuphoogte komen. Het is elke woensdagmorgen bij AD. Ik vind het leuk. Nooit eerder
heb ik gevoetbald. En sinds ik niet meer werk,
ben ik weer begonnen met orgel studeren. Ik ben
oude stukken die ik vroeger speelde weer aan het
Egbert bezig met het stemmen van de orgelpijpen.

Egbert geeft een voorbeeld van een orgel
waarvan hij mentor is. De kerk waar het orgel
staat is overgegaan naar de SOGK. ‘Dat betekent
dat exploitatie van de kerk voorop staat. Als je nu
de kerk inkomt, hoor je dat de prachtige akoestiek
is verdwenen. Overal hangen doeken.
Vorig jaar heeft het orgel een grote onderhoudsbeurt ondergaan en heeft een orgelbouwer het
schoongemaakt. Dit jaar kwam ik er als mentor
weer. Het was stoffig en ontstemd. Men wilde het
orgel voor een concert gebruiken maar nu moest
er weer een orgelbouwer bijkomen, met alle
kosten van dien. Wanneer een orgel niet of zelden
bespeeld wordt, vertoont het snel mankementen
die te laat ontdekt worden.
Als je elke week op een orgel speelt, voel en hoor
je de veranderingen waardoor je er snel bij kunt
zijn. Maar wanneer een orgel slechts een paar
keer per jaar wordt bespeeld droogt het hout uit.
Er zit ook veel leer in een orgel, met name bij de
blaasbalgen en windladen. Dat leer droogt uit,
scheurt of er komt schimmel in.’
Momenteel is Egbert de enige beheerder van de
orgels. Hij maakt zich grote zorgen over de toekomst van de orgels en over het onderhoud ervan.
‘Ik ben ook de jongste niet meer. Stemmen moet
je met z’n tweeën doen zoals ik al zei. Ik zoek
iemand die het wil leren en het uiteindelijk van
mij wil overnemen. Het moet iemand zijn die
orgel of piano speelt en geïnteresseerd is in de
techniek van het orgel. De orgels moeten zoveel
mogelijk bespeeld worden. Als iemand wil spelen
op een van de orgels of het wil leren, je bent
welkom. Ook kinderen. Neem gewoon contact op
met mij.

Overdenking

Wie ben je?
door ds. Wim Everts
Dat is de vraag die door een aantal priesters
en Levieten aan Johannes de Doper gesteld
wordt: ‘Wie ben je?’ Johannes geeft daarop
een ontkennend antwoord. Hij zegt dat hij niet
de beloofde Messias is, niet Elia en ook niet
een profeet. Als zij er verder op aandringen dan
zegt Johannes: ‘Ik ben de stem die roept in de
woestijn: Maak recht de weg van de Heer.’
Johannes vraagt geen aandacht voor zichzelf,
het gaat om die ander, van wie hij de wegbereider is. De volgende dag, als hij Jezus naar
zich toe ziet komen, zegt hij: ‘Zie het lam van
God dat wegdraagt de zonden van de wereld.’
Johannes wijst van zichzelf af: niet ik, maar Hij.
De vraag ‘wie ben je?’ kan ook aan ons gesteld
worden. Het is een eenvoudige vraag, maar ik
denk dat het antwoord op die vraag niet zo
eenvoudig is. Het is een vraag om over na te
denken, juist in deze adventstijd. Wie ben je?
Hoe heb je geleefd? Wat is er van je geworden?
Wat zou je willen veranderen? Wat zou je van
je leven willen maken? Wie zou je willen zijn?
Johannes zag zichzelf als een wegbereider.
Misschien kan Johannes daarin voor ons een
voorbeeld zijn. Dat wij leren om van onszelf af
te wijzen, dat niet meer alles om onszelf draait,
alsof alleen wijzelf in het centrum staan. Misschien kunnen ook wij wegbereiders zijn om
plaats te maken.
Om een weg te banen door de woestijn van het
leven. Door er te zijn voor mensen die het leven
als een woestijn ervaren, vanwege alle moeite
en leed waarmee ze te maken hebben. Een
weg bereiden door elkaar te bemoedigen en
te troosten. Door elkaar niet aan ons lot over
te laten. Door recht te doen en lief te hebben.
Wanneer niet alles alleen maar draait om onszelf, zodat er ruimte komt voor de ander, dan
bereiden wij een weg. Zo maken wij plaats voor
Hem die gekomen is en die komen zal als het
licht van de wereld.

Voor wie meer over de orgels in
Aalten wil weten, verwijzen we
naar de site www.orgelsinaalten.nl.
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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

Sint Jorisconcert
op 8 december

bredevoort
BREDEVOORT
ds. Ada Endeveld
Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl

Overleden
Op 13 november is overleden mevrouw Berendina
Hendrika Geerdes-Grotenhuis in de leeftijd van 97
jaar. Wij wensen haar familie en de medebewoners van het Ambtshuis II, die haar zullen missen,
kracht toe. Het afscheid heeft plaatsgevonden op
maandag 18 november in Winterswijk.
Op 16 november is overleden mevrouw Annie
(Johanna Willemina) Hoefman-Kranen, in de leeftijd van 89 jaar. Haar broers en zussen en allen
die haar zullen missen, in het bijzonder in Brede
voort, wensen wij veel troost toe. Het afscheid
heeft plaatsgevonden op 21 november vanuit de
St. Joriskerk in Bredevoort.
Mogen zij allen rusten in Gods eeuwigheid.

Achterom bij God
Op woensdag 11 december is er een meditatief
moment in de kerk. Je kunt de kerk via de zijdeur
binnenkomen. Er is geen verwarming, laat je
jas aan! We zijn we stil bij elkaar, men kan een
kaarsje aansteken of een bezinnende gedachte
uitspreken, wellicht 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. Joriskerk en in de adventstijd rust te vinden.

Kerst voor senioren
Het kerstfeest voor senioren van wijk 1, wijk 2 en
wijk 3 vindt plaats op 16 december van 14.30 tot
en met 16.30 uur. Taborina zingt en dhr. Maarsing
speelt orgel. Dit jaar geen kerstverhaal maar iets
heel anders over Kerst! U krijgt een uitnodiging.
Mensen die een kerstpakket willen ontvangen,
mogen het na afloop mee naar huis nemen.

Dit concert vindt plaats in het kader van
het Rembrandtjaar 2019. En daar komt nog
bij dat onze concertserie tevens 12½ jaar
bestaat. Een prachtige gelegenheid om het
internationaal vermaarde Camerata Trajectina uit te nodigen.
Het concert vindt plaats op 8 december in de
St. Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Het begint
om 15.00 uur en de kerk is open vanaf
14.30 uur.

Meer informatie vindt u
op de volgende websites:
sintjorisconcerten.nl
www.camerata-trajectina.nl/

Collectes en giften
De collecte tijdens de dienst in het Ambthuis
van 23 november heeft € 24,45 opgebracht. Het
bedrag is bestemd voor Kinderen in de Knel. Via
Diny Luimes is een gift van € 10,00 ontvangen.

Zieken
We wensen iedereen die worstelt met de gezondheid, therapie heeft of ziet dat de lichamelijke
toestand langzaam achteruit gaat veel kracht en
aanpassingsvermogen en een goede advents- en
kersttijd toe.

Pacht landbouwgrond
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Bredevoort biedt bij inschrijving aan twee percelen landbouwgrond voor een
meerjarige pachtovereenkomst tegen een vast
gestelde prijs.
Perceel 1 betreft een perceel grond kadastraal
bekend: Aalten, sectie O, nummers 361 en 362,
totaal groot 0.57.50 ha. gelegen op de hoek Bolwerkweg - Tolhuisweg.
Het perceel wordt aangeboden voor een geliberaliseerde pacht voor de duur van zes jaar tegen
een vastgestelde prijs van € 500,00/jr.
Perceel 2 betreft een perceel grond kadastraal
bekend: Aalten, sectie N, nummer 837, groot
1.62.75 ha. gelegen aan de Bolwerkweg.
Dit perceel wordt aangeboden voor een geliberaliseerde pacht tegen een vastgestelde pachtprijs
van € 1.790/jr. voor de duur van vier jaar met een
afloopdatum van 31-12-2023.

Voorwaarden voor inschrijven en gunning
•O
 m voor het pachten van een perceel in
aanmerking te komen moet u als lid staan
ingeschreven bij de Protestantse Gemeente
Bredevoort.
•B
 elangstelling voor een of beide percelen
maakt u schriftelijk kenbaar door een briefje
te sturen aan het college van kerkrentmeesters
Markt 2a, 7126 AZ Bredevoort.
•V
 ermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer (e-mail) en voor welk perceel u belangstelling heeft.
•U
 w inschrijving moet voor 19 december 2019
17.00 uur bij ons binnen zijn.
•B
 ij meerdere belangstelling voor dezelfde
percelen zal er door het college van kerkrentmeesters geloot worden. U ontvangt dan een
uitnodiging om daarbij aanwezig te zijn.
•H
 et bureau KKG (rentmeesters en makelaars
in kerkelijk onroerend goed) zal een pachtovereenkomst met de pachter opstellen.
Heeft u vragen over de te pachten gronden, dan
kunt u contact opnemen met de heer J. Blekkink
(kerkrentmeester), tel. 0543-451042.

Bredevoort in kerstsfeer
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Ook dit jaar is er weer een gezellige
kerstmarkt op de Markt in Bredevoort
op zaterdag 14 december. Voor
de zevende keer organiseren wij
een bijzondere kerstmarkt bij de
St. Joriskerk in Bredevoort.
Dit jaar wordt de kerstmarkt ‘open’ geblazen
door een aantal midwinterhoornblaozers van
ADW.
Naast een aantal plaatselijke verenigingen en
instellingen, die allerlei winterse artikelen aan
de man proberen te brengen om zo hun verenigingskas te spekken, staan er ook particulieren
en bedrijven met een gevarieerd aanbod van
seizoens
producten; kerstaccessoires en -decoraties, wintertuin-artikelen, kaarten, sierraden, luxe
lekkernijen en nog veel meer.
Maar ook de inwendige mens mag niet vergeten
worden: erwtensoep, glühwein, hete chocolade,
warme snacks en oliebollen zullen net als andere
jaren volop te verkrijgen zijn …
De markt en de kramen zullen in kerstsfeer ingericht zijn met vuurkorven om je aan te warmen.
Mellow Brass zorgt voor vrolijke klanken buiten op
de markt.
In de St. Joriskerk zullen weer leuke miniconcerten
worden verzorgd door o.a. Thomas, Gerloeske,
Anne en Rosanne, H.A.N.S. met zang en gitaar,
muziekband DeMB en het popkoor DAzzLE uit
Dale. Zij verzorgen een gevarieerd programma in
kerstsfeer.
In de consistorie kunt u zich laten vereeuwigen
door sneltekenaar Alexander Straaijer. U bent van
harte welkom op 14 december vanaf ’s middags
15.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur.

Vol van verwachting van vrede en recht

Bak mee voor onze kraam
Net als voorgaande jaren staan er op de kerstmarkt weer een aantal kramen door en voor onze
eigen kerk, de Protestantse Gemeente van Brede
voort. Wij staan er onder andere met prachtige
hyacinten, amaryllisbollen en een gebakskraam,
die wij graag weer willen vullen met uw eigengemaakt gebak. Dit was voorgaande jaren een
groot succes met een goede verkoop en een
mooie opbrengst voor de kerk. Ook dit jaar hopen
wij weer op veel gebak, taarten, cake, koek of hartige baksels om te verkopen. Ook andere door u
gemaakte producten zijn welkom in onze kraam.

U kunt uw gebak bij voorkeur inleveren in
’t Koppelhuis op 14 december tussen 10.00 en
12.00 uur. Als dat niet lukt, kunt u altijd even
mailen of bellen, dan maken we een andere
afspraak. Wij zijn bereikbaar via de mail:
activiteitencommissie@pkn-bredevoort.nl
of via tel. 0543-451355 of 06-30881784.
Bakt u allemaal weer mee?
Tot ziens op de kerstmarkt,
de activiteitencommissie

Donkere tijden. In dreiging en angst

Teken van liefde, een kind in een stal.

zoeken wij tekens van hoop.

zullen wij lichtpuntjes zien.

Woorden van God worden waar.

Weg met de zwaarden, de aarde in bloei,

Wij zullen opstaan, verdriet gaat voorbij,

Vonken van vrede en overal feest.

wijs ons de weg.

help ons op weg.

Licht in de nacht!

Heel ons leven, koningskind, wijs ons de weg.

Heel ons leven, koningskind, help ons op weg.

Heel ons leven, koningskind, zo lang verwacht!

Stromen van water, van leven voorgoed,

Twijfels en vragen, maar zwanger van hoop.

God maakt wat oud was weer nieuw.

God laat ons nooit in de steek.

Eens spelen samen de leeuw met het lam,

Hij zal nabij zijn, nabij als een kind.

breng ons op weg.

Immanuel!

Heel ons leven, koningskind, breng ons op weg.

Heel ons leven, koningskind: Immanuel.

Anneke van Wijngaarden

Bron: PKN
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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

Begroting diaconie 2020
Dinsdag 19 november jl. werd in de grote kerkenraad de begroting
voor het jaar 2020 behandeld. Hieronder worden in het kort
de meest opvallende zaken besproken.
Inkomsten

bredevoort
Al met al mogen we heel trots zijn dat de Pro-

We verwachten dat opbrengsten (baten) ongeveer 8% zullen afnemen t.o.v. de resultaten van
2018. De pachtopbrengsten van de gronden
nemen juist toe, maar we zien de laatste jaren
toch afnemende opbrengsten bij de Diaconale
Rondgang. Sinds dit jaar (2019) is er een andere
verdeling van collecten en is er elke dienst een
collecte voor onze Kerk. Dat is op zich een goede
beslissing, maar heeft wel een effect op de rekening van de diaconie.

Uitgaven

testante Gemeente Aalten zo gul blijft geven
ondanks de teruggang in kerkbezoek. Als diaconie
zien we het als onze taak om heel zorgvuldig te
kijken naar de doelen die we met uw donaties
steunen. We vragen om terugkoppeling over wat
er gedaan is met onze giften en ontvangen daar
heel positieve reacties op. Daarnaast proberen we
te zorgen voor een goede verdeling van gelden
wereldwijd in arme gebieden, maar ook dichter bij
huis in Nederland of zelfs in Aalten. U kunt hierover regelmatig lezen in KerkVenster. Het motto
van de diaconie is: ‘helpen waar geen helper is’
en daar gaan we zorgvuldig mee om.

Bij de uitgaven (lasten) vinden we het natuurcollege van diakenen
lijk erg belangrijk dat zoveel mogelijk geld naar
Johan van Eerden, p
 enningmeester
goede doelen gaat. Het totaal aan kosten daalt
naar verwachting
t.o.v. 2018 met
Protestantse gemeente te Aalten
€ 2.300, maar dat
College van Diakenen - Begroting 2020
komt o.a. omdat er
geen afschrijvingen
Verkort Overzicht
meer zijn (€ 1.800).
Begroting
Begroting
Rekening
Een beetje een
2020
2019
2018
Opbrengsten en Baten
boekhoudkundige
Opbrengsten onroerende zaken
105.500
102.000
99.974
daling dus, maar
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
4.700
7.100
5.572
toch mooi dat de
Opbrengsten levend geld
111.000
121.000
133.015
kosten niet stijgen.
Door te zenden collecten en giften
40.000
25.000
43.115
Bij de donaties aan
Totaal baten A
261.200
255.100
281.676
goede doelen valt
het verschil in diacoUitgaven en Kosten
naal werk plaatselijk
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
9.800
11.600
11.963
inventarissen
op: een daling van
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
1.857
85.340 naar 47.500.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
5.000
10.000
4.012
In 2018 zijn nieuwe
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
12.200
12.200
12.592
tenten voor de
Salarissen en vergoedingen
700
900
716
jeugdkampen aanKosten beheer, administratie en archief
16.200
14.200
15.465
Rentelasten/bankkosten
geschaft, gelukkig
1.000
1.000
1.002
Diaconaal werk plaatselijk
47.500
55.000
85.340
hoeven we dat niet
Diaconaal werk wereldwijd
128.800
125.200
105.232
elk jaar te doen!
Afdrachten door te zenden collecten en giften
40.000
25.000
43.115
Daarnaast teren
Totaal lasten A
261.200
255.100
281.294
de Bezoekdienst en
het Sociaal DiacoOperationeel resultaat (A)
0
0
382
naat wat in op hun
spaarrekening. Hun
Incidentele baten en lasten
begrotingen zijn
Incidentele baten
Incidentele lasten
gelijk, maar de bij111.743
Incidentele baten en lasten (B)
111.743
drage vanuit de kas
van de diaconie is
Resultaat verslagjaar (A+B)
0
0
112.125
daardoor wat lager.
Een en ander
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
heeft een positief
Onttrekkingen bestemmingsreserves
effect op de begroOnttrekkingen bestemmingsfondsen
ting voor giften
Toevoegingen bestemmingsreserves
-111.743
wereldwijd, die
Toevoegingen bestemmingsfondsen
kunnen stijgen met
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)
-111.743
€ 23.000.
Resultaat naar Algemene reserve (D)

0

0

382

Begroting 2020
van het college van kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Aalten
Dinsdag 19 november jl. werd in de grote kerkenraad de begroting voor het jaar 2020 behandeld
en goedgekeurd.

Algemeen
Voor het jaar 2020 is er een tekort op de begroting t.b.v. € 24.695, dit zal in de komende jaren
verder oplopen.

Toelichting op de baten en lasten
Baten
De inkomsten uit onroerende zaken stijgen licht
t.o.v. de begroting 2019. De pachtinkomsten
stijgen, maar hier staat een daling bij inkomsten
van de huurwoningen tegenover.
De rentebaten stijgen door het vastzetten van
een deel van de gelden voor een langere periode.
Naar beneden zijn bijgesteld de opbrengsten van
de Kerkbalans. In de afgelopen jaren is er sprake
van een gestage sterke daling in de opbrengsten.
Een van de oorzaken is de daling van het aantal
kerkleden door opzeggingen en overlijden. Het
totaalbedrag van de ontvangsten volgens de
begroting 2020 zal dalen met € 18.000 t.o.v. de
begroting 2019.
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Totaal exploitatie

Begroting		Begroting		 Rekening
		 2020		2019		2018
BATEN
Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Bijdragen levend geld
Door te zenden collecten
Subsidies en bijdragen

€
€
€
€
–

128.275
€
8.900
€
667.500
€
2.000
€
€ 12.500

115.200
3.400
685.500
2.000
–

€
€
€
€

132.458
4.155
735.644
814

Totaal baten

€

806.675

€ 818.600

€ 873.071

Lasten kerkgebouwen exl. afschrijvingen
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Afschrijvingen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten
Verplichtingen andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en administratie
Rentelasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

85.850
10.550
10.150
455.400
20.000
53.150
166.770
28.500
1.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal lasten

€

831.370

€ 823.300

–€

24.695

–€

Saldo toevoegingen/onttrekkingen aan fondsen – €

€

9.200

€ 425.204

Overige baten en lasten

–€

€

6.500

– € 423.204

Totaal

–€

€

2.700

€ 2.000

Resultaat

–€

4.695-

–€

LASTEN

Saldo baten - lasten

69.700
13.500
11.300
466.700
29.000
55.480
147.470
29.550
600
4.700

7.400

120.399
41.972
10.128
405.285
13.423
61.271
186.015
31.046
1.076

€ 870.615
€

€

2.456

4.456

N.B. POSITIE GETALLEN CONTROLEREN / CORRIGEREN - AJL

Lasten
De verwachte uitgaven van de kerkgebouwen
stijgen door de energietarieven en meer uitgaven
verzekeringen. Bij de overige eigendommen en
inventarissen is hetzelfde bedrag begroot als uitgave t.o.v. voorgaand jaar.
De afschrijvingen dalen licht doordat een deel
van hetgeen geactiveerd werd afgeschreven is.
De uitgaven voor het pastoraat dalen op de
begroting met € 11.300 t.o.v. de begroting 2019.
Dit komt doordat het aantal predikanten gedaald
is naar 3,8 fte.
De uitgaven voor salarissen en vergoedingen
stijgen met € 19.300 door meer uitgaven bij kerkelijk bureau en algemene salarisstijging.
De uitgaven kosten beheer en administratie dalen
verder t.o.v. vorig jaar.
De begroting voor het jaar 2020 laat nu een
tekort zien van € 24.695. Volgens de meerjarenprognose zal er in het jaar 2021 sprake zijn van
een lichte verbetering, echter er wordt bij emeritaat van een predikant niet meer volledig 1 fte
predikant beroepen. In de berekening is ervan uitgegaan dat bij emeritaat van twee predikanten
(in 2020) er maar 1,5 fte beroepen kan worden
en er 0,5 fte kerkelijk werker aangetrokken
wordt. Daarnaast is in het jaar 2021 al rekening
gehouden met afstoten van een kerkgebouw.
Aanvullend zal een volledige predikantsplaats in
het jaar 2026 vervallen, in dat jaar zal het aantal
predikantsplaatsen gedaald zijn naar 2,3 fte (i.p.v.
nu 3,8 fte) en 2,3 fte kerkelijk werkers (nu 1,8 fte).
Het tekort, doorgerekend met deze wijzigingen,
komt dan uit op € 171.900 in het jaar 2026.
Dalen de inkomsten nog sterker dan verwacht,
dan zullen er aanvullende besparingen nodig zijn.
De volledige begroting ligt op het kerkelijk bureau
ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u
contact opnemen met ondergetekende.
college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester

Catechese
De Diepgang

Op verzoek van
de kerkenraad

Zijn er vragen die je nooit hebt gesteld? Zoals:
vraag je je af waar al die kerkmensen zich toch
druk over maken? Wat heeft God, als Hij al
bestaat, met je leven te maken? Heeft wetenschap geloof niet afgeschaft? Wat heb je aan
geloof in God als er zoveel ellende en verdriet is in
de wereld, in je eigen leven? Is geloof niet verantwoordelijk voor al die oorlogen?

Zoals u in uw kerkblad KerkVenster van
8 november 2019
hebt kunnen lezen
is er dit najaar een
vertrouwensbreuk ontstaan tussen de kleine
kerkenraad en ds. W. Everts.
Er is gezocht naar een oplossing, maar deze blijkt
voor beide partijen onbevredigend. De kleine
kerkenraad wenst het geheel nog eens te bezien
en heeft voor gesprekken, zowel met het moderamen van de kleine kerkenraad als met ds. Everts
als met beiden, mij uitgenodigd als gespreksleider
voor dit gebeuren.
Daarom wil ik mij graag even nader aan u voorstellen: mijn naam is Jan van Pijkeren en ik
ben emeritus-predikant. Na het dienen van vijf
gemeenten als gemeente-predikant zijn wij in
2014 vanuit de laatste gemeente Eindhoven
verhuisd naar Lochem. Daar woon ik nu samen
met mijn vrouw. Naast deze gemeenten heb ik
onze kerk gediend op regionaal en landelijk vlak.
In Aalten ging ik tot nu toe vier keer voor in de
eredienst.
Jan van Pijkeren

Bij De Diepgang hebben we het hierover het
komende seizoen. De Diepgang is een catechese
groep voor 15+ers, we eten samen bij Tanja en
Jan Swijtink of bij Marc en Marlies Heideman, en
na de maaltijd gaan we in gesprek. We komen
samen op zondagavond, ongeveer eens in de drie
weken. We kijken een filmpje, lezen wat van de
Bijbel, praten over en met God, en luisteren naar
elkaar. Welkom!
Het wordt gezellig en gaat ergens over.

De data zijn voorlopig:
8 december bij Jan en Tanja (‘t Slaa 51a)
19 januari bij Marc en Marlies (Kobusweg 7)
9 februari bij Jan en Tanja
De avonden beginnen om 18.00 uur.
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Giften Restauratiefonds
Wij hebben acht keer een gift van € 35,00 ontvangen, een gift van € 150,00 en € 100,00 en
een gift van € 200,00. Via de OHK-groep € 10,00.
De kerkbezichtiging heeft dit jaar € 1.086,72
opgebracht. Alle gevers en medewerkers hartelijk
dank. Namens de Stichting Restauratiefonds,
Siny Veneberg

Overzicht collectes en giften

Tekst en foto: H. Kaemingk, Mexico

We willen de donatie gebruiken voor het
uitbreiden van het regenwaterverzamelproject
in San Luis Majimachi. Dit project is inmiddels
twee jaar in gebruik en is voor de twee scholen
en het internaat vaak de enige bron van
water.

November 2019
03-11KiA project
Kerk
06-11 Kerk
Diaconie
10-11 P
 KN Dorpskerken
Kerk
17-11 Orgelfonds
Protestantse Bezoekdienst
24-11 P
 KN Pastoraat
Kerk
Plaatselijk Jeugdwerk

Project ‘YWAM Creel’

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

871,67
517,77
286,00
226,97
613,70
502,84
699,17
617,42
865,40
843,23
59,05

Gift ontvangen voor het plaatselijk diaconaat
€ 50,00 en de Voedselbank € 40,00 via de
brievenbus van het kerkelijk bureau. Op het
kerkelijk bureau ontvangen € 50,00 voor de
Voedselbank.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Collectemuntenverkoop

Op vrijdag 6 december a.s. is er weer collectemunten-verkoop in de Zuiderkerk van 17.00 uur
tot 18.30 uur. Natuurlijk kunt u ook bestellen via
onze webshop in KerkVenster. Ook liggen er bij de
uitgang van de kerken bestelformulieren.
Munten worden gratis bij u thuisbezorgd!

Uw toezegging Kerkbalans
en een nieuw e-mailadres?
Veel mensen krijgen in januari weer een e-mail
van het kerkelijk bureau m.b.t. de toezegging voor
actie Kerkbalans (anderen krijgen hiervoor een
enveloppe via de collectant in de bus). Het kan
zijn dat u het afgelopen jaar een nieuw e-mailadres heeft gekregen, maar dat (nog) niet heeft
doorgegeven aan het kerkelijk bureau.
Krijgt u dus de brief over Kerkbalans en uw toezegging via e-mail van het kerkelijk bureau, zorg
er dan altijd voor dat het kerkelijk bureau ook uw
juiste e-mailadres heeft.
U kunt uw e-mailadres mailen naar
toezegging@pgaalten.nl. Als we uw juiste
e-mailadres al hebben dan hoeft u niets te doen.
kerkelijk bureau

Het reservoir kan 200.000 liter bevatten en wordt
gevuld via de dakgoten die we aan de school
gebouwen hebben bevestigd. Zoals voorzien vult
het reservoir zich gedurende het regenseizoen
ongeveer voor de helft.
Met deze donatie willen we ook dakgoten aan een
ander gebouw zetten dat iets verder weg staat,
aan de andere kant van een weg en een beek. Er
komt dus iets meer bij kijken om de leiding naar
het reservoir aan te leggen. Deze uitbreiding
van het project was van te voren gepland, maar
we wisten natuurlijk niet wanneer we dit zouden
kunnen uitvoeren.
Met de vorige donaties hebben we het grootste
deel van de bouw van dit hele project bekostigd,
als wel kosten die te maken hadden met de twee
bronnen in ditzelfde gebied. Een van de bronnen
is nog niet in werking. We hebben het geld ervoor
maar we hebben wat moeilijkheden om het uit te
voeren. Een van de problemen is dat we ter plekke
moeten kunnen lassen. Onze mobiele generator
gaf het op toen we hiermee bezig waren. Ook zijn
we voor de uitvoering afhankelijk van medewerkers die verstand hebben van waterpompen en
zonne-energie. Binnenkort hopen we een gesprek
met hen te hebben en plannen te kunnen maken
hoe verder te gaan.

Van jullie donaties van de afgelopen jaren is dus
een groot deel gebruikt voor deze waterprojecten,
maar niet alles. Het is soms niet gemakkelijk te
zeggen waar precies welk geld voor gebruikt is,
maar we kunnen jullie wel een idee geven van
onze grootste kostenposten:
• Discipelschap Training School, een zesmaands
Bijbelstudieprogramma dat we eens per jaar
geven. Het wordt grotendeels bekostigd door
de bijdrage die we van de studenten vragen,
maar niet alle studenten kunnen dit betalen.
• Andere cursussen, waar we geen geld voor
vragen
• Onderhoudskosten aan onze voertuigen is een
constante uitgavenpost. Dit jaar moesten we
de dieselmotor van één van onze pick-ups volledig reviseren.
• Benzine. Dit is een van onze grootste kostenposten, zowel voor de werkprojecten als voor de
evangelisatie-acties.
• Andere projecten, voornamelijk de bouw van
kassen voor Tarahumara-gezinnen.
• Onderhoud aan onze gebouwen waar we de
cursussen houden, inclusief elektriciteit, gas,
brandhout, enz.
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Levende Adventskalender
Bron: PKN

Ik mag graag op de website van de Protestantse Kerk
Nederland kijken. Er staan inspirerende ideeën op. Ook
belangrijke thema’s en discussies binnen de landelijke kerk
boeien mij. Vaak kunnen we voor KerkVenster er materiaal
op vinden dat u als lezer mogelijk ook boeit. Ik ontdekte
op die site een artikel over een mooi iniatief in de
Protestantse Gemeente van Dinxperlo, een iniatief
waar ik nog niet eerder van gehoord had.
Wat als vooral in deze donkere dagen dorps
genoten en kerkleden zich alleen voelen en weinig
aanspraak hebben? Dan is de Levende Advents
kalender een eenvoudig initiatief om ontmoetingen te stimuleren.
In Ruurlo en Barchem is dit jaar voor het eerst
een Levende Adventskalender. Dat werkt als volgt:
de kalender geeft elke dag een ander adres waar
mensen bij elkaar op de koffie kunnen. Jannie
en Rijk Spronk zijn de organisatoren in Ruurlo-
Barchem, samen met de werkgroep eredienst
waar ze deel van zijn.

Hoe gaat het met de
Levende Adventskalender?
Jannie Spronk: ‘Het gaat goed. In een mum van
tijd hadden we het rooster gevuld met gast
gezinnen. Heel fijn! Het omzien naar elkaar leeft
wel. Het aantal bezoekers is heel wisselend. Soms
vijf of zes, soms ook geen. We bellen elk gastgezin na afloop op om te horen hoe het ging. Ze
vinden het een mooi initiatief, we horen dat de
gesprekken heel positief zijn geweest.’

Is er behoefte aan zo’n gastvrije
Levende Adventskalender?
‘Zeker, soms gaan mensen elke dag naar een
open huis. We kregen van een aantal nieuw-ingekomen kerkleden de opmerking: ‘Dit is dé manier
om kennis te maken met elkaar.’ Een van hen
heeft een raambiljet gemaakt met ‘Welkom, volgende week is hier de Levende Adventskalender’.

Meer hoogstandjes
In een vorig KerkVenster gaf
ik u een fotoverslag van de
restauratiewerkzaamheden aan
de Oude Helenakerk. Enkele dagen
later ontving ik een paar foto’s van
Tia van der Schoot van nog meer
‘hoogstandjes’ die werden uitgevoerd
bij de Oude Helenakerk.
Bij navraag bleek leidekkersbedrijf Koenders uit
Neede wat reparaties te verrichten aan het dak
en werden enkele dakkapelletjes voorzien van
nieuwe leien. Het nieuwe daaraan is dat er niet
meer gewerkt wordt met loden afdichtingen maar
dat de leien zo gelegd worden dat er geen afdichting meer nodig is. De vernieuwde dakkappelletjes zitten aan de noordzijde.
Tevens is er met groot materieel het kruis en
de haan van de torenspits gehaald voor onder-

Door de adressen niet alleen in het kerkblad maar
ook in het plaatselijke huis-aan-huisblad te publiceren, willen we uitstralen dat we een open kerk
voor het hele dorp zijn. De laagdrempelige ontmoeting staat voorop. De insteek is dat mensen
van alle gezindten, maakt niet uit wat je geloof
is, elkaar kunnen ontmoeten. En dat werkt. Ook
mensen die niet bij de kerk betrokken zijn komen
naar deze ontmoetingen.’

Hoe kwam u op het idee?
‘In Dinxperlo en Aalten doen ze dit al een paar
jaar. En als je op internet zoekt, vind je bijvoorbeeld ook Levende Adventskalenders in Oost
kapelle en Beesd. We zagen dat er soms ook
workshops worden aangeboden, of dat er een
kerst
verhaal wordt voorgelezen. Je hoopt op
een gesprek over advent, dat je iets de diepte in
komt.’
In Dinxperlo is dit jaar voor de vijfde keer een
Levende Adventskalender. Organisatoren Willemien en Bennie Bruggink: ‘Het loopt dit jaar weer
goed! Er is veel animo. Dit jaar zijn er ook weer
een paar jonge gezinnen die meedoen. En we
hebben ook altijd wel een aantal alleenstaanden
die meedoen. Die grijpen dit aan om bezoek te
ontvangen. Ik hoor ook wel eens dat mensen vertellen dat ze vage kennissen hebben en dat deze
kalender dan het moment wordt om ze eens te
bezoeken. Het geeft mensen een handvat om de
drempel over te gaan.’

Tekst: Arnold Arentsen
Foto’s: Tia van der Schoot
houd en schoonmaak, ook die waren behoorlijk
aangetast door de weersinvloeden. Het terugplaatsen, na restauratie, zal begin 2020 plaatsvinden. Zo mogelijk houden we u daarvan op de
hoogte, aangezien het altijd wel een spectaculair
gebeuren is op zo’n grote hoogte (64 meter).

Heeft Willemien Bruggink
tips voor de organisatie?
‘Begin op tijd. In september moet je al een
oproepje maken, zodat mensen zich vroeg melden
en het in de krant mee kan. Vooral de kerkbladen
komen niet wekelijks uit en contact opnemen
met de redactie van de plaatselijke krant om hun
medewerking te vragen helpt ook. Voor ons is
het belangrijk om alleenstaanden op de kalender
te schrijven als familie. Alle gast
gezinnen zijn
‘familie’. Want de adressen staan in het huis-aanhuisblad, en het is niet de bedoeling dat iedereen
zo kan zien waar mensen alleen wonen. Een enkeling wilde om deze reden ook niet meedoen.’ Is
het dan niet beter om alleen in de kerk een briefje
met de adressen uit te delen? Bruggink: ‘Nee,
want we willen juist ook toegankelijk zijn voor
mensen die niet regelmatig in de kerk komen.’

Wat is de kracht?
Willemien Bruggink: ‘De eenvoud. En ondertussen
ook de traditie. In de winter komen mensen toch
al minder buiten. Ik hoor mensen die zeggen: ‘We
kijken ernaar uit’.’
Met advent gaan de luiken open in de Achterhoekse Levende Adventskalenders.
Op de website van de PKN, waar dit artikel
staat, is ook een filmpje te downloaden over het
Levende Adventskalender-gebruik in Dinxperlo.

www.protestantsekerk.nl/nieuws/
elke-dag-een-open-huis-met-koffietijdens-de-levende-adventskalender
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Breinbreker –
As the world burns
Wat heb je aan geloof
in de milieucrisis?

Waar doen we dit eigenlijk voor?
Deze vraag werpt zich vaak op! Begin augustus heeft Stichting Christenhulp
Aalten-Bredevoort, samen met Stichting Roemenië Aalten–Sălaj, een transport
goederen naar Roemenië gebracht. Op donderdag hebben we de vrachtwagen
geladen. Vrijdagmorgen vroeg zijn de chauffeurs Leo Kuiper en Herman Bussink
op stap gegaan naar Roemenië. Minke en ik zijn ook vrijdagmorgen vertrokken.

Breinbreker
avond
Thema:

As the
world
burns

Het koortje zingt voor ons in Chesereu

Laden in Aalten
Alle
ruimte
benutten

Wat heb je aan geloof
in de milieucrisis?
woensdag
11 december

20.00 uur ELIM
Op het moment dat ik dit typ heeft het Europarlement een resolutie aangenomen waarin de
klimaatverandering als een klimaatcrisis wordt
gezien.
Dit nieuws volgde op het deprimerende nieuws
dat de hoeveelheid CO2 in de lucht wéér is toegenomen en dat de afspraken van het klimaat
verdrag in Parijs niet worden nagekomen.
Ik kan zo een hele tijd doorgaan. Iedere dag is er
nieuws over de staat van de aarde. Het komt in
het kort neer op: niet best, met kans op apocalyptische gevolgen.
Niemand blijft hier koud onder. We kunnen bang
worden. We kunnen boos worden. We kunnen
negeren en ontkennen.
Wat is nu een christelijk antwoord op de situatie?
We hebben al een groene zondag gehad, we zijn
nu officieel een ‘groene kerk’. We kunnen allerlei
praktische stappen zetten om klimaatverandering
tegen te gaan.
Maar wat voor gevolg heeft deze nieuwe crisis
voor hoe we de Bijbel lezen, hoe we ons geloof
beleven? Jezus heeft het nooit over klimaatverandering gehad. Nergens in de Bijbel lees je over
massale uitsterfte. Kunnen we dan niet beter
zeggen dat geloof over geestelijke zaken gaat,
en dat de dingen van deze wereld toch voorbijgaan? Het gaat er toch om dat we naar de Hemel
gaan? Het gaat toch om bidden en goed zijn voor
elkaar? Maar wat heb je dan aan geloof als je
hoort dat er weer een diersoort uitsterft? Als er
abnormale droogte is? Wat heb je aan geloof in
een milieucrisis?
ds. Folkert de Jong

De vrachtwagen is in Ianka aangekomen

Leo en Herman zijn met het transport eerst naar
Jibou gegaan, daar hebben ze een gedeelte afgeladen en zondag met Roberto (dominee in Jibou)
opgetrokken.
Minke en ik kwamen zaterdag tegen de avond aan
in Chesereu. Hier werden we hartelijk ontvangen.
Zondag zijn we mee naar de kerk geweest. Er trad
een dameskoortje op en volgens ons zong het
dameskoortje speciaal voor ons. Het mooie is dat
je heel erg welkom bent. Na kerktijd was er alle
tijd voor contacten.
Maandag kwamen Leo en Herman vanuit Jibou
naar Ianka-Jankafalva om de vrachtwagen verder
te lossen. Minke en ik gingen hier ook naar toe
om te helpen. Jako Sandor (de dominee) vertelde
De vrachtwagen is in Chesereu

Na het
lossen
zorgt
ds. Jako
Sandor
voor de
inwendige
mens
(Ianka)
hoe blij ze zijn met de goederen die we voor hen
hebben. ’s Middags hebben we de vrachtwagen
in Chesereu verder gelost. Er kwamen steeds meer
mensen helpen, zodat het werk vlot verliep. Later
zag ik dat er verschillende trekkers met machines
bij de kerk stonden: boeren die tussen hun werk
door even kwamen helpen. Het was de hele tijd
behoorlijk warm, 36 à 37 o C.
Herman - Roberto - Helga - Leo (Jibou)
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Om nooit genoeg van te krijgen!
En ze hadden dit verdiend! (Chesereu)

Groepsfoto in Chesereu

Gelukkig wordt in dit hete weer de inwendige
mens niet vergeten (Chesereu)

goederen gebracht. Helaas komt dit veel overeen
met het programma van Max: Max Maakt Mogelijk! Je komt dan bij de allerarmsten. Gelukkig
hebben deze mensen nog contact met de kerk,
die ook voor hen zorgt! Heb je dit niet ……….
eenzaam, eenzaam. Wie let er op je/wie zorgt er
voor je? Eigenlijk is dit mensonterend. Ik heb hier
geen woorden voor.
Beide mannen vonden dat hun vraag voldoende
was beantwoord. Triest om dit te zien: ook hun
armoe. Je merkt dat sommige mensen zich
schamen.
De volgende ochtend vroeg zijn Herman en Leo
vertrokken. Enkele uren later zijn Minke en ik naar
Jibou gegaan om Roberto te treffen. Roberto en
zijn vrouw Helga hebben ons laten zien wat ze
doen en hoe ze alles organiseren. Alle lof! Ze zijn
ook heel goed bezig en verdienen ondersteuning
bij alles wat ze voor hun gemeenschap doen.

Na het lossen kan iedereen weer zijn werk gaan
doen (Chesereu)
Toen de chauffeurs de vorige keer in Roemenië
waren, had Magda (predikante van Chesereu)
Tiramisu gemaakt, wat Leo en Herman heerlijk
vonden. Magda merkte dit en prompt de volgende avond stond dit op tafel. Ze had zoveel
gemaakt dat ze voor onderweg ook nog meekregen (bofkonten!).
Van Herman en Leo kregen we ook bovenstaande
vraag: Waar doen we dit eigenlijk voor? Om hier
een antwoord op te krijgen hebben ze met de
vrouwelijke diaken vier gezinnen bezocht en daar

De chauffeurs op bezoek (Chesereu)

Helaas ging op de terugweg naar Chesereu onze
auto stuk. Omdat de auto niet te repareren was,
zijn Minke en ik met het vliegtuig naar Dortmund
gegaan en zijn hier door twee van onze kinderen
opgehaald. Hierdoor hebben we niet alles kunnen
doen wat we van plan waren.
Mijn dringende vraag: help ons deze arme
mensen helpen! Het bankrekeningnummer van
Stichting Christenhulp Aalten-Bredevoort is:
NL09 RABO 0300 2481 64.
Elk bedrag is van harte welkom.
Nu de Kerst in aantocht is willen we hen iets
sturen, zodat ook deze allerarmsten merken dat
de Kerst ook voor hen is. Dat ook zij niet vergeten
worden!

Kledingopslag in Jibou

Helga helpt
mee (Jibou)

Roberto
organiseert
heel veel
voor deze
mensen

Minke & Kees Veenstra
Plein-Zuid 1-A, tel. 0543-475777

Wat is ze blij!
(Chesereu)

Het komt als een geschenk uit
de hemel (Chesereu)

De grote verrassing:
Tiramisu (Chesereu)
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

December 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

6
7
8

Filippenzen 1:12-26
Psalm 80
Micha 4:1-8

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

9
10
11
12

Micha 4:9-14
Micha 5:1-5
Micha 5:6-14
Filippenzen 1:27-2:11

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

13
14
15

Filippenzen 2:12-18
Filippenzen 2:19-30
Psalm 146

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16
17
18
19
20

Micha 6:1-8
Micha 6:9-16
Filippenzen 3:1-11
Filippenzen 3:12-21
Filippenzen 4:1-9

Stegemanhof, Aalten

Stegemanhof
Zaterdag 7 december 2019
18.00 uur: Evangelisatiekoor, broodmaaltijd
Zaterdag 14 december 2019
19.00 uur: dhr. Maarsingh

Beth San

St. Joriskerk op de Markt
Zondag 8 december 2019
Tweede advent

10.00 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
		Liesbeth Mateman

Zaterdag 7 december 2019
19.00 uur: ds. De Jong

Woensdag 11 december 2019

Zaterdag 14 december 2019
19.00 uur: ds. Faber

Zondag 15 december 2019
Derde advent

19.30 uur:

ds. A.G. Endeveld, Stilteviering

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

Doopdiensten
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.
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,
is er geen kindernevendienst in de andere kerk.

Bij de diensten Aalten

13

Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 8 december 2019
Tweede advent

Zondag 8 december 2019
Tweede advent

Zondag 8 december 2019
Tweede advent

Donderdag 12 december 2019

19.00 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk, zangdienst
collecte: 		
Diaconie (PBD)
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 15 december 2019
Derde advent

Zondag 15 december 2019
Derde advent

Dienst in de andere twee kerken

19.00 uur

09.30 uur:
ds. W.H. Everts
collecte: 		
Diaconie (PBD)
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:
dhr. J.W. Hengeveld
collecte: 		
Diaconie (PBD)
uitgangscollecte: Kerk

Adventsvesper

09.30 uur: 	ds. R. Faber,
Festival met kerstcarols
collecte: 		
Kerk (rest. fonds)
uitgangscollecte: Diaconie

Dienst in de Oude Helenakerk

Zondag 15 december 2019
Derde advent
09.30 uur:

Dienst in de Oude Helenakerk

19.00 uur:

Adventsconcert Aaltens
Christelijk Mannenkoor

Donderdag 19 december 2019
19.00 uur

Adventsvesper

Festival op 15 december in de Oude Helenakerk
Het woord ‘Festival’ zet u misschien wat op het
verkeerde been. Het betekent niet een groot
evenement zoals bijv. het Songfestival. Het is
een liturgie waarin het verhaal van de zondeval,
de belofte van de Messias en de geboorte van
Jezus wordt verteld aan de hand van negen
korte lezingen, de lessons, afgewisseld met het
zingen van advents- en kerstliederen (carols) en
koormuziek.
De dienst begint met het lied ‘In de stad van
koning David’, dat veel liefhebbers van Engelse
koormuziek zullen herkennen als ‘Once in royal
David’s city’. Verder zingen we o.a. ‘O kom, o

kom, Immanuel’, ‘Er is uit ’s werelds duistere
wolken’ en ‘Hoor de engelen zingen de eer’, met
mooie bovenstemmen van de cantorij. De cantorij zingt nog een aantal korte koorstukken, die
aansluiten bij de lezingen.
De eerste liturgie voor Nine Lessons and Carols
is samengesteld door Edward Benson, bisschop
van Truro (Cornwall) in 1880. Sindsdien vindt de
kerkdienst er jaarlijks plaats. Toen ik een paar jaar
geleden een concert gaf in de kathedraal van
Truro zag ik een gedenksteen in de kerk waarop
dit verhaal geschreven stond.

Zondag 15 december, Festival of Nine Lessons
and Carols in de Oude Helenakerk

Al snel namen andere kerken de viering over en
bewerkten de liturgie voor eigen gebruik. Tegenwoordig vinden dit soort vieringen overal ter
wereld plaats.
Deze dienst vormt een mooie opmaat naar het
kerstfeest.

Wees welkom! Zondag 15 december,
09.30 uur, Oude Helenakerk
Harry van Wijk
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P A S T O R A AT
Laatste maand

Verjaardagen

Wijk Barlo-Dale

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

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

7 dec	dhr. A.J. Nijman
Saksenstraat 18, 7122 CL
8 dec	mevr. A. Blekkink-Bulsink
Ludgerstraat 21/06, 7121 EG
10 dec	dhr. A.J. Luimes
Geurdenstraat 45, 7122 CG
10 dec	dhr. G.B.J. Somsen
Varsseveldsestraatweg 103/A, 7122 NS
11 dec	mevr. W.H.G. te Paske-Wildenbeest
Geurdenstraat 13, 7122 CG
11 dec	mevr. W.J. ter Haar-Onnink
Geurdenstraat 22, 7122 CG
11 dec	mevr. H.G. Papiermole-Hallers
Molenstraat 15, 7122 ZW
12 dec	dhr. A.J. Duenk
Bredevoortsestraatweg 76/1, 7121 BK
13 dec	mevr. H.B. Nijman-Bekkers
Servatiusstraat 26, 7121 EN
13 dec	dhr. G.J. Weikamp
Geurdenstraat 21, 7122 CG
14 dec	mevr. G.H. te Hennepe-Veerbeek
Admiraal de Ruyterstraat 90, 7122 WL
14 dec	mevr. H.A. Graven-Barink
Lievelderweg 22/A/6,
7131 MC Lichtenvoorde
14 dec	mevr. H.J.G. Luijmes-Kalf
Morgenzonweg 29/10,
7101 BH Winterswijk
14 dec	mevr. G.A. Kuijk-ter Heurne
Koeweide 76, 7121 EK
14 dec	mevr. J. van Schepen-Grond
Varsseveldsestraatweg 18/M, 7122 CC
15 dec	mevr. G.J. van Eerden-Veerbeek
Manschotplein 55, 7121 BL
15 dec	dhr. D.W. Perebolte
Zuiderlaan 3/A, 7122 AC
15 dec	dhr. E.G. Wamelink
Zuiderkruis 13, 7122 WX
17 dec	mevr. W.G. Hobé-Hoftijzer
Ludgerstraat 18/B, 7121 EM
17 dec	mevr. B.A. Lammers-Salemink
Berkenhovestraat 12/1, 7122 ZZ
17 dec	dhr. G.W. te Hennepe
Saturnus 33, 7122 XP
19 dec	dhr. B.C. Somsen
Geurdenstraat 85, 7122 CG
19 dec	mevr. Th.G.J. Nijman-Grievink
Veldweg 6, 7122 KD
19 dec	mevr. J.B. ter Maat-Klijn Hesselink
Ludgerstraat 21/03, 7121 EG
19 dec	mevr. J.G. Aalbers-Huinink
Haermansweijde 32, 7121 WL
19 dec	dhr. Th. Rozema
Hogestraat 6, 7122 BV
19 dec	mevr. E.R. Blanken-Zomer
Dalweg 27, 7122 BB
20 dec	dhr. D.J. Jentink
Manschotplein 27, 7121 BL
20 dec	dhr. B.H. Deunk, Vredenseweg 81/E/266, 7101 LM Winterswijk

ds. Wilma
Onderwaater

bredevoort

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

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

Inmiddels is dit alweer de laatste maand dat ik
in uw midden werkzaam ben. Met ingang van
1 januari beëindig ik mijn werk in onze wijk.
Naast het dringend pastoraat probeer ik ook een
aantal afscheidsbezoeken te brengen. Maar vanwege tijdgebrek zullen dit er minder zijn dan ik
had gehoopt.
Met een hartelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

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

Overleden

Overleden

Op maandag 25 november is in de gezegende
leeftijd van 96 jaar mevr. Theodora Geertruida
Navis-Krieger (Dora) overleden. De laatste
maanden woonde ze aan de Frankenstraat,
appartement 87/03, daarvoor jarenlang aan de
Oosterkerkstraat.
De afscheidsdienst en begrafenis hebben op
vrijdag 29 november plaatsgevonden.
We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe nu zij hun moeder en
oma moeten missen.

Op 20 november is na een lange periode van
afnemende gezondheid thuis aan de Tubantenstraat 44 overleden dhr. Sandrinus Hoopman. We
wensen Ada, de kinderen en kleinkinderen toe dat
zij zich getroost mogen weten door de Eeuwige
en dat ook de warmte van de mensen om hen
heen hen mag dragen. Elders in dit blad treft u
het in memoriam van Rinus aan.

Zieken
In onze wijk zijn er gemeenteleden die een zware
behandeling krijgen of slechte berichten te horen
hebben gekregen. We leven mee met hen en hun
naaste familie.
Mevr. Arentsen, Servatiusstraat 12, is na een
maandenlang verblijf in de Vredensehof terug
gekeerd naar haar eigen woning.

Kerstviering
Ook dit jaar wordt in alle wijken weer een kerstviering voor ouderen gehouden. Voor wijkdeel
Dale wordt de kerstviering in Elim gehouden en
wel op maandagmiddag 16 december. Het programma begint om 15.00 uur, maar de inloop is
vanaf 14.30 uur.
Dhr. Henk Kremer zal het orgel bespelen en mevr.
Harmien ter Beest zal een kerstverhaal vertellen.
U bent van harte welkom. We hopen op een fijne
middag.

Huwelijksjubileum
De 18e december is een feestdag voor dhr. en
mevr. Jentink-te Paske, Manschotplein 27. Zij zijn
op deze dag 50 jaar getrouwd.
We willen u van harte feliciteren met uw gouden
huwelijksjubileum. We wensen u samen met de
kinderen en kleinkinderen een fijne dag toe en
voor de toekomst Gods zegenrijke nabijheid.

Verhuizing
Mevr. Baardewijk-Westerveld is verhuisd van het
Manschotplein naar de Ludgerstraat. Zij heeft
een appartement in Beth San gekregen (19/09).
Mevr. Mengers-Eppink is verhuisd binnen het
Ambthuis. Ze woont nu aan Ambthuiswal 2. We
hopen dat u zich beiden snel thuis zult voelen op
uw nieuwe woonplek.

Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Kerstmiddag in het Kulturhus in Lintelo
De kerstmiddag voor de ouderen in onze wijk
wordt dit jaar gehouden op maandag 16 december in het Kulturhus in Lintelo. Vanaf 14.00 uur is
er koffie en thee en om 14.30 uur beginnen we
met de kerstliturgie.
Muzikale medewerking verlenen Dianne Winkelhorst (dwarsfluit) en Wim Fukkink (piano). Na de
pauze zal er een kerstverhaal worden verteld door
Ankh Gussinklo. Aan het einde van de middag is
er koffie en rozijnenbrood en zullen we rond 17.00
uur de middag afsluiten. We zien uit naar een
fijne middag met elkaar.
bezoekmedewerkers wijk Lintelo

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

Zieken
Na een opname in het ziekenhuis in Winterswijk
is Willemien Rutgers-te Giffel, Gendringseweg 6,
verhuisd naar Frankenstraat 87.
Anke Wikkerink, Driessenshof 15, verblijft tijdelijk
voor revalidatie in Pronsweide.
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Huwelijksjubileum
Op 15 december mogen Theo en Willemien
Stronks, Varsseveldsestraatweg 101, hun 65-jarig
huwelijk vieren. Wat een bijzonder jubileum! Van
harte gefeliciteerd!
Hartelijk dank voor de felicitaties die ik mocht
ontvangen rond mijn 60e verjaardag! In het bijzonder dank ik hen die gezegd hebben: ‘Dat zou
je niet zeggen.’
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

ds. Wim Everts

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

Kerstmiddag
Op donderdag 19 december a.s. organiseren
de bezoekmedewerkers weer de jaarlijkse kerstmiddag voor de ouderen in onze wijk. Vanaf 14.00
uur bent u welkom in gebouw Elim en de viering
zelf begint om 14.30 uur. Zoals gebruikelijk wordt
de middag besloten met een kopje koffie of thee
en een plak krentenbrood. We hopen op een fijne
middag!

ds. Riemer Faber

Zieken
Van mensen uit deze wijk hoorde ik dat onderstaand gedicht van ds. Jarig de Vries (het pseudo
niem dat hij gebruikt is Komrij, de naam van
zijn moeder) hen in deze periode van ziekte en
onzekerheid tot troost is. Met hun toestemming
plaats ik het hier, in de hoop dat een ieder die
met ziekte te maken heeft hier steun aan heeft.
Met name noemen we hier Wim ter Haar, Dalweg
15, die in het SKB opgenomen is geweest. We
wensen hem een voorspoedig herstel toe.

Ziek zijn
Ziek zijn is
	je levensgang onderbroken
doormaken wat je niet kiest
halt houden bij wat je plaagt
tijd geven aan dit oponthoud
Ziek zijn is
	last hebben
pijn lijden
geduld oefenen
de moed niet verliezen
Ziek zijn is
	onderzoeken ondergaan
therapieën volgen
medicijnen slikken
je laten verzorgen
Ziek zijn is
	bidden om kracht
vragen om herstel
hopen op bewaring
vertrouwen op god

Ziek zijn is
	verblijven in het ziekenhuis
tegenslag samen doormaken
beterschap met elkaar delen
verlangen naar huis
Beter worden is
	blij zijn met het herstel
god dankbaar zijn
genieten met je geliefden
de draad weer oppakken.
Jarig Komrij uit ‘Op een dag …’
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Zieken
Opgenomen in het SKB: dhr. A.J. Prins, Haermansweijde 6.
Thuisgekomen uit verpleeghuis Pronsweide: dhr.
A.J. Hesselink, Geurdenstraat 30. We leven mee
met allen die met een ernstige ziekte te maken
hebben. Wij wensen hen Gods nabijheid toe.

Overleden
Op 16 november, zijn 73e verjaardag, is overleden:
Theo Cornelis Te Linde, Haermansweijde 35. Theo
was voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
een lieve man en een trotse vader, schoonvader
en opa. Wij wensen hen in hun verdriet heel veel
sterkte toe!
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

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

Zieken
Mevr. Minke Veenstra, Plein Zuid 1a, is korte tijd
opgenomen geweest in het ziekenhuis en nu thuis
herstellende. Mevr. A. Massink, Ludgerstraat 12b,
is na een val opgenomen in verpleeghuis Pronsweide in Winterswijk. En op het moment van
schrijven verbleef dhr. J.W. Heersink, Smitskamp
76, in het Koningin Beatrixziekenhuis in Winterswijk. We wensen alle zieken, hun familieleden en
ook hen die hier niet genoemd zijn, maar wel te
maken hebben met ziekte en zorg, Gods kracht en
nabijheid toe.

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

Jubileum
Op maandag 23 december hopen Joop te Hennepe en Dinie te Hennepe-Onstenk, Keizersweg
93, vijftig jaar getrouwd te zijn. Ze vieren dit in
kleine kring. We wensen hen samen een fijne dag
toe en Gods zegen voor de komende tijd!
Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
Riemer Faber

Wijk Haart-Heurne

Ziek zijn is
	kaarten ontvangen
brieven lezen
wensen ter harte nemen
meeleven waarderen

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

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

Kerstmiddag
De kerstmiddag van onze wijk wordt gehouden
op vrijdagmiddag 13 december in gebouw Elim.
De kerstmiddag begint om 14.30 uur, maar de
zaal is open vanaf 14.00 uur. Er is een liturgie
samengesteld met korte Bijbellezingen en declamaties en met mooie advents- en kerstliederen. Er
wordt ook een korte overdenking gehouden. Na
de pauze gaan we luisteren naar een kerstverhaal.
Het thema is dit jaar: ‘Midden in de winternacht’.
Alle 70+ gemeenteleden worden hiervoor van
harte uitgenodigd.

‘Nog’
Het valt me op hoe vaak ik in het kerkelijk
gebeuren in Aalten het woordje ‘nog’ hoor. Er
zijn ‘nog’ jongeren. We hebben ‘nog’ geld. We
hebben ‘nog’ deze of gene mogelijkheid. Kortom:
‘nog’ is vooral negatief. Wat we nu nog hebben
is een overblijfsel van een geweldig verleden. En
straks, later, zijn we het gegarandeerd kwijt. Het
houdt een keer op. Dat proef ik uit het woordje
‘nog’.
Het valt mij op hoe anders in de Bijbel het woordje
‘nog’ gebruikt wordt. Paulus bijvoorbeeld. Hij
schrijft in 1 Korinthe 13: Nu kijken we nog in een
wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.
Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik
volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
En verder in Romeinen 8 schrijft hij over hoop
voor de wereld, voor de toekomst. Nu is er nog
zoveel ellende, maar God heeft een goede toekomst voor ogen.
Ik denk dat het onszelf, en onze gemeente, goed
zou doen om meer te spreken, te denken als
Paulus. God heeft de toekomst in handen. Het is
zijn kerk, en Hij heeft een goede toekomst met
ons voor ogen.

Gebedspunten:
•d
 e kinderen en tieners die dit seizoen meedoen
met de catechese
• jongeren die kampen met weinig
zelfvertrouwen
Folkert de Jong
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In memoriam

Gerard Hendrik
Simmelink

Johanna Willemina
Hoefman-Kranen

Sandrinus Hoopman

~Henk~

~Annie~

~Rinus~

Geboren
6 november 1947
Overleden
1 november 2019

Geboren
17 maart 1930
Overleden
16 november 2019

geboren
11 juni 1942
overleden
20 november 2019

Henk werd geboren in Lichtenvoorde en groeide
op samen met twee zussen en vijf broers. Na de
lagere school bezocht Henk de Technische School,
maar zijn interesse lag meer bij het boerenbedrijf.
Daarom ging hij als 15-jarige jongen aan het
werk op een boerderij in Borculo, waar hij hele
mooie jaren heeft gehad.
Na acht jaar verruilde hij de boerderij voor de
vrachtwagen. Eerst werkte hij in het veevervoer,
toen werd hij buschauffeur en vervolgens reed hij
als vrachtwagenchauffeur op het buitenland.
Tijdens het uitgaan in Aalten leerde Henk Joke
Wildenbeest kennen en in 1975 trouwden ze. Ze
gingen wonen net buiten het dorp aan de Lichtenvoordsestraatweg. Henk en Joke werden vader
en moeder van drie zonen en twee dochters.
Ingrijpend voor hen was de handicap en het overlijden van hun oudste zoontje Benno.
Henk was een harde werker, hield van gezelligheid en een goed gesprek. Hij vond het belangrijk
dat je je eigen mening had en die wist te onderbouwen, iets wat hij zijn kinderen heeft willen
meegeven.
De familie breidde zich uit toen de kinderen een
partner kregen en Henk opa werd van vier kleinkinderen. Hij wist zich rijk met hen en intens heeft
hij van en met hen genoten.
Henks grote passie waren de paarden. Hij hield
zelf paarden, fokte en zette zich in voor de rijvereniging, waar hij ook jarenlang in het bestuur
zat.
Henk kreeg gezondheidsproblemen, maar na
behandeling bleef zijn situatie jarenlang stabiel,
totdat in 2017 de kanker bleek uitgezaaid.
Opnieuw volgde een intensief traject. Zijn wens
was om het huwelijk van zijn jongste zoon mee
te maken en de geboorte van zijn jongste kleinkind. Die bijzondere gebeurtenissen heeft hij nog
mogen beleven. Afgelopen zomer kreeg hij het
bericht dat hij uitbehandeld was.
Henk zag het leven als een geschenk en genoot
van de mooie en goede dingen. Maar hij was ook
realistisch, hij wist dat hij het leven en de mensen
die hem dierbaar waren moest loslaten en sprak
daar open over.
Het geloof was voor hem waardevol en gaf hem
houvast en richting op zijn levensweg. Hij vertrouwde erop dat zijn levensweg een bestemming
had en hij thuis zou komen bij zijn hemelse Vader.
Op 1 november is Henk, omringd door zijn naaste
familie, in alle rust overleden.
De dag nadat hij 72 jaar zou zijn geworden
hebben we Henk uitgedragen en begeleid naar
het graf. Indrukwekkend was het dat zijn paarden
voor de rouwstoet uitliepen. In een afscheidsdienst in ’t Noorden hebben we Henk herdacht in
het geloof dat hij nu opgenomen is in het hemels
Vaderhuis.
ds. Wilma Onderwaater

Na een periode waarin haar gezondheid steeds
meer achteruit ging, overleed mevrouw Annie
Hoefman op bijna negentigjarige leeftijd. Ze
werd geboren in Westerveld op een boerderij. Ze
had twee broers en twee zussen. Het was een
hechte familie en men ging toen Annie alleen
kwam te staan veel samen op vakantie. Zij was de
eerste van het kerngezin die overleed. Wat opviel
aan haar was haar vriendelijke persoonlijkheid. Ze
was vriendelijk voor iedereen die op bezoek kwam
en dankbaar dat er aan haar gedacht werd. Ze
kon ook goed alleen zijn. Haar trots was de groentewinkel, die ze tot in de negentiger jaren van de
vorige eeuw met haar man heeft gedreven in de
Koppelstraat. Haar vader wilde dat alle kinderen
- als dat mogelijk was - door zouden leren. Ze kon
goed leren en heeft na de mulo alle papieren
gehaald voor het houden van een groentewinkel.
Annie was gelovig. Ze had een traditioneel geloof
en kon niet begrijpen waarom de tijden zo veranderden en mensen niet meer als vroeger, gewoon
de weg gingen van het geloof. Annie zat elke
zondag op dezelfde plaats in de kerk, tot het niet
meer ging. Was haar familie er ook, dat zaten zij
daar ook. Dat is een reden waarom we voor Psalm
23 kozen in de vertaling van 1951 in de rouwdienst op 21 november jl. Bij haar levenshouding
naar mensen toe hoort een andere Bijbeltekst, die
me te binnen schoot bij de voorbereiding van de
afscheidsdienst, een tekst uit Romeinen 12. Vanaf
het tweede deel van vers 17 en vers 18 staat:
Hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo
mogelijk, voor zover het van u afhangt, vredemet
alle mensen. Ik denk dat zij dat in haar leven in
praktijk heeft gebracht op haar eigen zachte
manier. Annie, vriendelijke zachte persoonlijkheid,
die toch wist wat ze wilde en andere mensen en
op God vertrouwde.
Op weg naar de kerk nam ze vaak een doorsteekje. Buurtgenoten vertelden me dat ze niet
op de gewone manier haar huis verliet, door de
deur. Ze zagen haar vaak over het muurtje van
haar ‘balkonnetje op de begane grond’ klimmen,
de Landstraat in. Zo liep ze dan door naar de kerk.
Dat deed ze tot na haar tachtigste. Ze bleef zo
lenig door de gymnastiek. Als we nadenken over
haar lange leven, dan zien we een toe
gewijd
iemand, die haar hart en ziel in de winkel legde,
die goede relaties onderhield met buren en
familie, voor zover het van haar afhing. We zien
een vrouw die op God vertrouwde en het leven
nam zoals het was, wetend dat we uiteindelijk
allemaal geborgen zijn in Gods hand. Iemand die
het goede wilde doen voor anderen en dankbaar
was voor wat haar gegeven is. Op 21 november
namen we afscheid van haar in haar geliefde
St. Joriskerk in Bredevoort. We wensen alle
mensen die haar zullen missen veel sterkte toe.

Kort geleden zei hij: ‘I’j könt wel willen, maor
’t geet niet maer.’ Maar nog diezelfde dag zei
hij ook: ‘A-k in de stoel zitte, dan geniete ik nog.
’t Is ok goed, maor ik wil nog zo graag.’
Deze woorden zijn tekenend voor Rinus, want wat
hing hij toch aan het leven! Dat leven begon in
1942 toen hij als derde kind in het gezin Hoopman
aan de Bredevoortsestraat geboren werd. Al met
veertien jaar kwam hij in de textiel, waarin hij zijn
leven lang werkzaam bleef. Wel moest hij verschillende keren van werkgever wisselen, aangezien de
sector in zwaar weer kwam. Die onzekerheid viel
hem zwaar, net als de wisselende diensten die hij
moest draaien. Het was dan ook goed dat hij er
op zijn 62e uit kon.
Toen kwam er een periode waarin Ada en hij
genoten van mooie vakanties, van elkaar en van
de kinderen en kleinkinderen.

Ada Endeveld

In 2016 kreeg hij de diagnose prostaatkanker en
bleek hij een aneurysma te hebben. Bovendien
werkten hart en longen onvoldoende. Vijf weken
lag hij in 2017 in het ziekenhuis in Enschede,
waarvan drie weken op de IC. Daar stonden
Ada, de kinderen en kleinkinderen op een kritiek
moment allemaal rond zijn bed en baden samen
het Onze Vader. Rinus kwam erdoor, al bleef zijn
gezondheid broos. Om die reden verhuisden Ada
en Rinus in juni 2017 van hun fijne buurt op
De Hare naar een gelijkvloerse woning aan de
Tubantenstraat. Het leven werd steeds meer een
leven bij de dag. Genieten van elkaar zo lang het
nog kon. Elkaar vasthouden, tot je niet anders
kunt dan loslaten, hoe pijnlijk dat ook is.
Op donderdag 14 november was er opnieuw zo’n
kritiek moment, waarop Ada en de kinderen rond
het bed van hun man en vader stonden. Ook toen
sloten we onze gebeden af met het gezamenlijk uitgesproken Onze Vader. Zeker de zinsnede
‘Uw wil geschiede’ was belangrijk voor Ada en
Rinus. Die zin konden ze - zij het met pijn in hun
hart - bewust bidden vanuit het besef dat God de
alfa en de omega is. Rinus’ leven en het leven van
Ada, de kinderen en de kleinkinderen is ingebed
in de Eeuwige, wiens naam is: Ik zal er zijn. Zijn
liefde houdt ons vast vanaf ons allereerste begin
tot in eeuwigheid.
Netty Hengeveld

Gedachteniszondag 24 november 2019
Oosterkerk
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Adventsvesper

Behoedzaam dragen wij uw licht,
dat voor geen nacht en duister zwicht.
U richt mijn stap, ik struikel niet,
ik weet: U slaapt en sluimert niet.
Wij legden ons bij onrecht neer,
wij wisten niet van ommekeer
tot U, wij vluchtten in de slaap,
in dode tijd, in leeg vermaak.
U wekt verlangen naar uw komst,
dat al wat koud is, afgestompt,
onzichtbaar bot en stilaan groeit,
totdat de hele aarde bloeit.
Geef ons een teken in de nacht,
schenk ons een kind van ons geslacht,
Kom op ons toe en geef ons hoop
op leven sterker dan de dood.
Geloofd zij God om scheppingskracht,
geloofd zij Jezus die de nacht
zoals de morgenster verdrijft,
geloofd de Geest die met ons blijft.

‘Die ons in het hart geschreven staan’
Die ons in ‘t hart geschreven staan,
die onze dagen deelden,
maar in de dood zijn voorgegaan,
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood
hun naam nog overnachten?

Bron: www.anderszins.eu

Oudersmiddag
15 december
De afgelopen maanden is er een groepje ouders
een paar keer bij elkaar geweest om te spreken
over wat de kerk kan betekenen voor gezinnen.
Daar zijn heel veel mooie ideeën uitgekomen
(let maar op!).

Nooit wordt de droefheid bodemloos:
God houdt zijn handen open
en heel ons leven, doods en broos
draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan
zijn in zijn trouw geborgen.
De naam, waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar blijven.
In Christus blijft die naam bewaard,
naar Hem mogen zij heten,
totdat de droom verkeert in zien,
geloven wordt tot weten.

Andries Govaart

Sytze de Vries

De eerste uitkomst is de oudersmiddag, omdat we gemerkt hebben dat er best behoefte
is om te praten over de uitdagingen van
opvoeden. Het is wel eens plezierig om bij een
bak koffie verhalen uit te wisselen, en te vertellen waar we tegenaan lopen. Hoe ga je om
met ‘schermtijd’, hoe balanceer je werk en
gezin, hoe ‘doe’ je nou geloofsopvoeding, hoe
krijgen mijn kind(eren) zelfvertrouwen, en vertrouwen op God?
Deze vragen zijn maar het topje van de ijsberg. We hopen deze middagen eens in de
twee maanden te organiseren, zodat we elkaar
leren kennen en eventueel in de toekomst ook
sprekers kunnen uitnodigen.
Alle ouders zijn van harte welkom, van jonge
kinderen, van tieners. De uitdagingen zijn altijd
anders, maar we kunnen van elkaar leren.
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Oproep
De Stichting Restauratiefonds
voor de Oude Sint Helenakerk is
t.b.v. de adventsmarkt op zaterdag
14 december weer op zoek naar:
A. I n goede staat verkerende boeken voor een
tweede leven. A.u.b. geen encyclopedieën en
slordige exemplaren. De vrijwilligers, de dames
Stronks en Ter Horst en dhr. Stronks zullen zich
er weer graag over ontfermen.
Info/inleveradres: fam. Wim Rutgers,
Lage Veld 30, Aalten, tel. 0543-476368
(bij afwezigheid graag achter het huis leggen).

Heeft u uw tuin laten snoeien?

Wij kunnen uw kerstgroen gebruiken voor de
vrijwilligers die er weer prachtige kerststukjes

en graftakken van maken. Dennengroen,
blauwspar, conifeer blauw/groen, kornoelje
rood/geel, druiventakken, laurierblad, groene
en bonte hulst, kronkelwilg, mispels, nana,
pinus, skimmia, taxus, klimop met bes, berken
boomschors, dennenkegels, dennenappels,
malusappeltjes.
Inleveradres/ tijdstip: dinsdag 10 december
tussen 19.00 en 20.00 uur. Bij de schuur
links naast de woning van mevr. Hoens,
Richterinkstraat 24, Aalten, via grote oprit.
A.u.b. niets bij de woning zelf neerleggen.
Info: mevr. Annelies Westerveld,
tel. 0543-461394
B. Mooie bloempotjes, niet te groot en in goede
staat! A.u.b. géén plastic potten/mandjes.
Inleveradres vanaf nu tot 10 december:
fam. Henk Roelofse, Molenkamp 2, Aalten

(carport rechts a.d. doorgaande weg komende
vanaf de Ludgerstraat).
Info: dhr. Henk Roelofse, tel. 0543-471856
C. W
 ilt u ons als vrijwilliger komen helpen,
bestuurlijk, 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: Harm Veldhuis,
secretaris, tel. 0543-472543 / 06-50 80 40 60,
srfharm@hotmail.com
Wij als vrijwilligers maken er met uw hulp weer
een gezellige en sfeervolle adventsmarkt van.
bestuur Stichting Restauratiefonds voor de
Oude Sint Helenakerk a.d. Markt te Aalten.
www.restauratiefondsaalten.nl

Bezichtiging replica grafkelder
Tekst en foto: Arnold Arentsen -

Bezoekers van de adventsmanifestatie
in het centrum van Aalten kunnen op
zaterdag 14 december een replica van
de grafkelder uit de Oude Helenakerk
bezichtigen. Muzikale presentaties
en kunst van plaatselijke schilders
en beeldhouwers luisteren een
bezoek aan de Oude Helenakerk op.
Alle opbrengsten van de advents
manifestatie en de donatie voor het
bezoek aan de grafkelder komen
ten goede aan het Restauratiefonds
van de Oude Helenakerk.
Het is bouwondernemer Henk Heijnen gelukt een
replica te maken van de grafkelder die onder het
Koor in de kerk ligt. Als uitvoerende timmerman
was Henk iedere dag aanwezig bij de restauratie
van 1973, waarbij Henk deze plek ontdekte. Alles
wat hij heeft gezien heeft hij gedocumenteerd,
verantwoordelijk als hij zich voelt naar generaties
die woonden en leefden in en rond Aalten. Speurwerk naar het verscholen erfgoed, o.a. ingekerfde
initialen, heeft hem in contact gebracht met o.a.
de stadsarchivaris van Bocholt, Herbert Welling.
Maar wie liggen er eigenlijk begraven? Diverse
wetenswaardigheden zijn te lezen in een brochure
die te koop is tijdens de adventsmarkt. Deze
brochure (104 pagina’s) kost € 7,50 en Henk


Heijnen doet daar alleen deze dag een ring bij,
die bij inlevering een gratis kop koffie of thee biedt
in gebouw Elim. Onder het genot van die koffie,
thee of iets anders kunt u daar kijken naar de film,
die doorlopend gedraaid wordt. Voor het bezichtigen van de film wordt geen entree geheven.
De adventsmanifestatie is zaterdag 14 december
geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Henk
Heijnen zal de gehele dag aanwezig zijn bij de
grafkelder om waar nodig meer informatie te verstrekken over de geschiedenis van deze grafkelder
en wat met de ontdekking daarvan allemaal is
ontdekt.
Bijzonder zijn de tentoongestelde schilderijen uit
1727 van baron Lambert Joost van Hambroick en

zijn vrouw Mechteld Anna Bentinck van Diepenheim. Deze schilderijen zijn door het Historisch
Centrum Overijssel in Zwolle voor deze presentatie beschikbaar gesteld. Havezathe Weleveld in
Zenderen is verweven met Hambroick (Bocholt),
verhalen over doop, huwelijk en dood in de Oude
Helenakerk in Aalten.
Een film, gemaakt door Thadeus van Eijck, laat
het speurwerk van Heijnen en de bouw van de
replica zien. Deze film is te zien in gebouw Elim.
Hiermee komt een eeuwenoude geschiedenis
weer tot leven, een geschiedenis die KerkVenster
ergens in de loop van 2020 zal gaan publiceren.
Meer dan ooit is een bezoek aan de
adventsmanifestatie aanbevolen.
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Adventsmanifestatie Aalten

Adventsmarkt

• Zaterdag 14 december
van 10.00 uur tot 15.30 uur
• Marktplein, Kerkstraat
en Köstersbulte
• Muzikale omlijsting
• Grote diversiteit aan kramen
(ca. 35 stuks)
• Koop SRF loten op de Markt
in de kraam bij Stegers
• KIDS! Rit in de arrenslee
met kerstman in combinatie
met 1x grabbelen in de
grabbelton € 1,00!
• Start op de hoek Markt
bij Stegers.

Programma
27e adventsmanifestatie
& kunstexpositie

Programma in de kerk
(kunst & muziek)

Programma
op de Markt

Toegang: € 1,50

Toegang: gratis

10.15 - 10.35 u. Wilma Pastors, gitaar/zang
10.50 - 11.10 u. K.W.O.V., symfonieorkest,
Winterswijk
11.25 - 11.45 u. Kwartet Voices, zang
12.00 - 12.20 u. K.W.O.V., symfonieorkest,
Winterswijk
12.35 - 12.55 u. Kwartet Voices, zang
13.10 - 13.30 u. The Greyhound Barbershop
Singers, Winterwijk
13.45 - 14.05 u. Wilma Pastors, gitaar/zang
14.20 - 14.40 u. Vocal Group Miss-Sonance
14.55 - 15.15 u. The Greyhound Barbershop
Singers, Winterswijk
15.30 - 15.50 u. Vocal Group Miss-Sonance

Kunstexpositie in de kerk
Toegang: € 1,50

Aaltense beeldende en
schilderende kunstenaars

Thema van de kunstexpositie: Rimpels
Zaal Elim: film over de grafkelder OHK
Ga er even voor zitten …. koffie - wafel - snert

Stichting
Restauratiefonds

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

13 dec. van 19.15 - 21.00 uur
14 dec. van 10.00 - 16.00 uur
15 dec. van 11.00 - 13.00 uur

Unieke bezichtiging replica grafkelder
OHK in de kerktuin, Marktzijde
In ‘De Postiljon’ kinderprogramma
10.00 - 10.15 u. ADW Midwinterhoornblaozers
(bij Kerk)
10.15 - 10.35 u. Aaltense Orkest Ver. AOV
10.35 - 10.50 u. AOV Jeugdslagwerkgroep
10.50 - 11.10 u. Aaltense Orkest Ver. AOV
11.25 - 11.45 u. Leonie Scholten, gitaar/zang
12.00 - 12.20 u. Jakaranda djembee,
Doetinchem
12.35 - 12.55 u. Leonie Scholten,gitaar/zang
13.10 - 13.30 u. Jakaranda djembee,
Doetinchem
13.45 - 14.05 u. Lobke Arentz, zang/gitaar
14.20 - 14.40 u. Lobke Arentz, zang/gitaar
14.55 - 15.15 u. Lobke Arentz, zang/gitaar
Wij wensen u een gezellige adventsmarkt,
fijne kerstdagen & voorspoedig 2020!
Stichting Restauratiefonds voor de
Oude Helenakerk a.d. Markt te Aalten
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Nieuw
rooster
KerkVenster

Stichting Mukwano
ervaart onvergetelijke

reis naar Oeganda

Tekst en foto’s:
Mirjam Klumpenhouwer

In oktober zijn Mirjam, Harmjan en Emma op uitnodiging van David
afgereisd naar Oeganda. De leden van de stichting Kradef in Kitgum zijn
zo trots op de school die er nu staat dat ze dit graag met ons wilden delen.
De enthousiaste en gedreven mensen die dit mogelijk hebben gemaakt voor

Het nieuwe verschijningsrooster van

hun gemeenschap, hebben ons deel gemaakt van hun toekomstplannen.

KerkVenster in 2020 staat op de

De familie van David, die het land voor de school
gedoneerd heeft, komen van ver om deze bijzondere dag mee te maken
Een blik op het programma belooft dat het een
lange zit gaat worden. Eerst doopdienst, daarna
is de eer aan de voorganger om de school officieel te openen. Hierna begint een lange voorstelling waarin iedereen door dans, muziek en zingen
zich mag laten horen en zien. Een echt gemeenschapsgebeuren, van jong tot oud: iedereen mag
meedoen en is welkom.
De speeches die gehouden worden, spreken veel
waardering uit voor het werk dat is gedaan. Visies
voor de toekomst worden gedeeld en hoop voor
de kinderen op een goede toekomst is een ieders
drijfveer.
Na het officiële gedeelte komt er een rij vrouwen
aanlopen met grote pannen op hun hoofd. Er is
gekookt voor alle aanwezigen, een paar honderd
mensen. Iedereen is welkom om mee te eten.
Daarna wordt nog lang nagepraat en gefeest ter
ere van de school.

website. Op het oude rooster (2019)
staat vermeld dat het kerstnummer
voor vier weken is. Dat hebben we
gewijzigd naar drie weken omdat we in
januari 2020 te maken hebben met het
afscheid van twee predikanten.
U kunt het rooster downloaden of
printen als u te maken heeft met
inleveren van kopij.
Aanlevering
Daarnaast willen we nog eens aandacht vragen
voor het tijdig inleveren van kopij. Als redactie
moeten we ons echt houden aan de deadline,
aangezien de eindredactie anders in de problemen komt met de correctie. Dat is altijd een
hele klus.
De uiterste inlevertijd is de woensdag in de week
voordat KerkVenster de week daarop verschijnt.
Op die woensdag kunt u tot ‘s avonds 22.00 uur
inleveren. Predikanten krijgen uitstel tot donderdag 18.00 uur, dit om de wijkberichten zo
actueel mogelijk te kunnen houden.

Kaal tekstbestand
- Aanleveren alleen digitaal in een tekstbestand
zonder enige opmaak.
- Foto’s altijd apart aanleveren in een hoge resolutie, eventueel in een Wetransfer bestand.
- Alle overige (opmaak) bestanden alleen
in overleg met een van de coördinatoren
(zie colofon KerkVenster).
- Kopij bestanden uitsluitend
naar redactie@kerkvenster.nl.
-A
 lle overige vragen over KerkVenster
sturen naar coordinator@kerkvenster.nl

Website
Alle (nieuws)kopij voor de website kan vanaf
heden ook naar het redactieadres. De redactie
bepaalt welke artikelen ook op de website zullen
verschijnen. Alle overige informatie voor de website (informatieve rubrieken) kan naar
coordinator@kerkvenster.nl.
Het is belangrijk om te weten dat voor alle
informatie op de website (behalve de nieuws
berichten) de verantwoording en het onderhoud
bij het desbetreffende college of de commissie
van de beide kerken ligt. Mutaties daarin kunt u
dus ook doorgeven aan de coördinator.

Al sinds het begin van het Oegandese nieuwe
schooljaar, in februari, wordt er lesgegeven. Er is
volop bedrijvigheid in en rondom de school. De
kinderen hebben plezier in de lessen en laten trots
horen dat ze al raadsels kunnen vertellen in het
Engels. Er zitten op dit moment ruim 180 leerlingen op school.
De dag van de officiële opening heeft iedereen
zijn zondagse pak aan. De voorbereidingen
worden getroffen en wij worden voorgesteld aan
mensen die namens de overheid aanwezig zijn.

Samen zitten we de dag erna onder een boom.
De mannen op boomstronken, de vrouwen op
kleedjes op de grond: de vergadersetting met
het bestuur. We spreken over de plannen om
meer klaslokalen te bouwen om zo alle klassen
van 1 t/m 7 te kunnen huisvesten. De bouwtekening wordt uitgerold op de grond. De begroting
laat nog op zich wachten. Er wordt druk gediscussieerd over de plek waar het tweede gebouw
moet komen en hier wordt rekening gehouden
met wind, zon en afrastering. Mooi om iedereen
zo betrokken te zien. Even later komt het gesprek
op het thema zelfvoorzienendheid. Ook daarvoor
bestaan meerdere ideeën; het verkopen van producten, de verhuur van landbouwwerktuigen.
Er worden veel dingen geopperd en zorgvuldig
afgewogen.
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Bestel nu uw
nieuwjaarstoeten bij
Stichting Mukwano
Ons werk en de goede besteding van
de gelden hebt u hierboven kunnen
lezen. Dit kunnen we niet zonder
onze toetenactie en uw bestelling!

Op het laatst hebben we gezamenlijk een intentie
verklaring opgesteld, waarin staat dat we voor de
langere termijn met elkaar willen samenwerken.
Ieders rechten en plichten worden genoemd en
als uiteindelijke doel wordt geformuleerd de zelfstandigheid van het project.

David
David is de spil van het project, maar hij houdt er
absoluut niet van om op de voorgrond te staan.
Hij heeft kundige mensen om zich heen die hem

helpen bij het bestuur. Ook de leraren die zij
hebben benaderd om les te komen geven zijn
stuk voor stuk mensen die gedreven zijn en zich
met hart en ziel inzetten voor de kinderen. De
opzet van het project is goed doordacht. Niet te
groot, overzichtelijk en behapbaar. David werkt
als toeristisch gids en heeft zoveel gezien. Deze
week laat hij ons de mooie dingen van Oeganda
zien. Het land heeft zoveel te bieden qua landschappen, dieren en gastvrijheid.
Samen zijn we de hele week onderweg en
bespreken we veel. Door bij anderen te kijken wat
er fout gaat of juist maakt dat het slaagt, leert hij
veel voor het project in Kitgum en heeft hij een
visie die wij echt onderschrijven: een project voor
de gemeenschap neerzetten dat vervolgens door
de gemeenschap gedragen wordt.
We hebben afgesproken dat het voor ons belangrijk is dat eerst de school afgewerkt wordt voor we
gaan kijken of we het volgende gebouw kunnen
mede-financieren. De foto’s die we in de laatste
weken hebben ontvangen, laten zien dat ze daar
hard aan werken.

U krijgt een mooie gevulde toete en
wij kunnen verder bouwen aan de
school.
U kunt bij ons kiezen uit een normale
toete en een babytoete
Voor kinderen vanaf 2 jaar hebben we een
normale toete met snoep, chips en fruit. Voor
de kleintjes is er een speciale zak gevuld met
wat lekkers en wat leuks. Beide toeten kosten
€ 2,75.
Bestellen kan tot 28 december via onze website, telefonisch of per post
Op onze website www.mukwano.nl vult u het
online-bestelformulier in, u ontvangt dan een
bevestiging van uw bestelling.
Heeft u geen internet, dan kunt u de bestelling
telefonisch doorgeven aan Mirjam Klumpenhouwer via tel. 06-13671192.
U kunt ook een briefje sturen naar Emma Roelofsen, Eligiusstraat 13, 7121 EA in Aalten.
Schrijft u op dit briefje uw naam, adres en telefoonnummer. Vermeld ook het aantal toeten
dat u wilt bestellen.
U kunt de toeten op 30 december tussen 18.30
en 20.00 uur ophalen en betalen in de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 (contant of via pin).

Stichting Mukwano Oeganda kijkt uit
naar uw bestelling en wenst u
prettige feestdagen!
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Het nieuwe Petrus-magazine

24 december
23.00 uur
Zuiderkerk, Aalten

KERSTNACHT
JEUGDDIENST
Er is weer een nieuwe ‘Petrus’, het ledenblad van de landelijke PKN. Ditmaal
is het een speciale advents-/kersteditie. Inspirerende interviews, kerstwandelingen, aan tafel met jong en oud, op pad met een kerststuk, meditatief schilderen, ontroerende verhalen over hoe de kerk in Moldavië hoop biedt, en nog
veel meer in dit nummer van Petrus.
Vanaf vrijdag 13 december is het blad gratis verkrijgbaar op het kerkelijk
bureau in Aalten, ligt het in alle kerken van Aalten en Bredevoort en kunt u
het bestellen via kerkvensterwebshop.nl. Bij deze laatste mogelijkheid wordt
het blad gratis thuisbezorgd in Aalten, Bredevoort en de buurtschappen.
U kunt zich ook abonneren op het blad, dan krijgt u het vier keer per jaar
gratis in uw brievenbus. Ga dan naar www.petrusmagazine.nl.

Muziek: A’rise
(Sander&Friends)

Spreker: ds. Folkert de Jong

Ook dit jaar staat de kerstnachtjeugddienst weer op de agenda. Elk jaar weer
vullen we met z’n allen de Zuiderkerk. We luisteren samen naar het verhaal
van Kerst. Maar ... dit jaar bekijken we de komst van Jezus eens vanuit een
ander perspectief ...
Met ds. Folkert de Jong als spreker en muziek van A’rise (Sander & Friends)
wordt het gegarandeerd weer een mooie avond/nacht. We zien je de 24e!
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Verenigingen

’t Praothuusken

Passage kerstviering

Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.

Op woensdag 11 december om 20.00 uur is de
kerstviering van Passage in de Zuiderkerk. We
hebben medewerking van Johan Hoftijzer, Henk
Kremer, Josien Hoftijzer en Henk Luimes.

Omdat we Sinterklaas en Piet op bezoek hadden
is de spelletjesmiddag niet doorgegaan.
Daarom op 11 december een spelletjesmiddag.
Op 18 december is het alweer de laatste middag
van dit jaar bij ’t Praothuusken. We vieren dan
samen het kerstfeest en sluiten af met een gezamenlijke broodmaaltijd. We gaan dan wel iets
later naar huis, maar dat zal vast geen probleem
zijn.
We hopen elkaar in het nieuwe jaar weer te zien
op 8 januari, dan beginnen we traditioneel met
nieuwjaarwinnen met verse oliebollen.
U kunt zoals altijd Dien Scholten bellen voor vervoer, tel. 0543-476042.
Namens de werkgroep van ’t Praothuusken
willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de hulp.
Samen hebben we het afgelopen jaar ongeveer
35 ouderen per week een gezellige woensdagmiddag kunnen bezorgen.
Ook wensen wij iedereen alvast
völle Heil en Zegen veur ’t ni-je jaor.
Dinie van Lochem - Dien Scholten - Lidy
Heusinkveld - Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

het bestuur

PCOB
Aalten / Bredevoort
Donderdag 12 december 2019,
advent-/kerstviering in gebouw Elim
om 14.30 tot 16.30 uur
Ds. Ada Endeveld uit Bredevoort verzorgt deze
viering voor ons. Kerst, een feest dat bijna over
de gehele wereld gevierd wordt, met toch weer
verschillende tradities. Ds. Endeveld zal ons kerst
verhalen vertellen uit alle windstreken van de
wereld. Tussendoor zullen we dan enige kerst
liederen zingen. Het belooft dus weer een fijne en
interessante middag te worden.

COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Logo

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)
Gerrit ter Maat (Oosterkerk)
Christiaan Eppink (Oude Helenakerk)

Coördinatie

Spoorzoeken in Slangenburg
december 2019
Spoorzoeken op vrijdag

Spoorzoeken op zaterdag
21 december: Mantra-zingen
(14.00 - 16.00 uur)
Onder leiding van Theo Menting zingen
we mantra’s die passen in de adventstijd.
Bijdrage: € 10.00.

Meditatieve wandelingen

Spoorzoeken op maandag

We lopen we naar de Sint Willibrordsabdij
en wonen daar het middaggebed bij (12.1512.30 uur). Data: 6 en 13 december 2019

9 december: (14.00-16.00 uur)
Mediteren met de Bijbel

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
20 december 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
11 december 2019 voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven
of getypte kopij geldt als uiterste inleverdatum
maandag 9 december 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
NIEUWSBLA

TSE GEMEE
E PROTESTAN

licht!

D VOOR D

NTEN TE AALT

EN EN BRE

			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!

15 de

Advents
Kerstma

Tweede advent, 8 december 2019
Micha 4:1-8 - Een stralende dag

Derde advent, 15 december 2019
Micha 6:1-8 - Hoe maak je het goed?

De profeet Micha voorspelt een stralende dag. Op die dag komen alle mensen
samen in de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben
ze veranderd in gereedschap. En ze zitten ‘in de schaduw’: de plek waar je rustig
geniet van een mooie dag.

Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de
mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar
dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om
een andere houding: Doe recht en ga de weg van God.

Meer jongerennieuws:
Catechese, De Diepgang ���������������������������������������������������������������������� p. 7
Kerstnacht-jeugddienst 	��������������������������������������������������������������������p. 22

