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Sfeer en warmte
Tekst: Hanneke Drenth - Foto’s: Arnold Arentsen

De meiden geven aan dat ze het erg gezellig
vinden op de catechese. ‘Het is een leuke groep,
want we zijn eigenlijk allemaal vriendinnen van
elkaar. Het is gezellig en toch hebben we het over
serieuze dingen met elkaar.’ En over één ding zijn
ze het roerend eens: ‘Het is veel leuker dan in de
kerk. Want daar gebruiken ze soms zoveel moeilijke woorden, dan volg ik het niet meer.’ En Heidi
vult aan: ‘Toen ze zelf eens een dienst mochten
voorbereiden, gaven ze aan dat ze niet alleen
maar wilden luisteren in de kerk. Er moest ook
ruimte zijn om elkaar te ontmoeten en met elkaar
te praten. Een gewone kerkdienst is toch vooral
alleen maar luisteren.’

Drie enthousiaste meiden met hun mobieltjes
zijn dit jaar de makers van de voorpagina van het
kerstnummer van KerkVenster: Robin, Nienke en
Naomi. Samen met jongerenwerker Heidi Ebbers
is de catechesegroep aan de slag gegaan met het
thema Geef licht.
Deze groep van 13- tot 15-jarigen komt zes keer
op de zondagavond samen en bestaat uit acht
meisjes. Maar vanavond gooit Sinterklaas roet
in het eten; er konden helaas maar drie meisjes
komen. Dat mag de pret echter niet drukken. Voor
de voorpagina zijn er creatieve ideeën genoeg.
Van letters schrijven in het donker tot iets met
spiegels en zeep en reflectie.
Het keldertje van Elim met banken en spelletjes
oogt erg gezellig. En tussen de bakjes met pepernoten en lekkers staat ook een schaal met vier
brandende kaarsen. Heidi Ebbers legt uit: ‘De
paaskaars is er als teken van Gods aanwezigheid. De blauwe kaars steken we aan om God te
danken, de zwarte kaars om God te bidden en als
we de witte kaars aansteken, zijn we even stil.’
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Kerstattenties
inpakken 2019

Tekst: Ineke Kämink
Foto’s: Arnold Arentsen
Op maandag 2 december was het weer tijd
voor een avond vol gezelligheid,
want wij, de contactpersonen van de PBD
en echt iedereen helpt dan mee,
maakten van de kerstattenties
feestelijke pakketjes.
Een heel karwei,
want het moet ook nog heel netjes.
Een bureaukalender wordt het dit jaar weer,
Eerst de standaard naar binnen vouwen,
dat gaat als een speer
dan in een cellofaanzakje schuiven
met een mooie kaart
dichtplakken, lintje erom, sticker erop
en dan is de klus geklaard.
En dat dan zo’n duizend keer
Een heel werk, elk jaar weer.

Kerst is voor Robin, Nienke en Naomi vooral een
kwestie van sfeer en warmte. Familie, spelletjes, lichtjes, warmte, een dekentje en een kopje
chocolademelk. En iets van die warmte willen ze
doorgeven aan de lezers van KerkVenster.
Met dank aan Ben Lammers, die van hun creatieve uitingen een prachtig geheel maakte.

Maar gelukkig is er wel tijd om bij te praten
terwijl we de handjes wapperen laten.
Ook wordt gezorgd voor ’n natje
en een droogje op z’n tijd
en zo vliegt de avond voorbij, da’s een feit
Er is een spreekwoord en dat is oersterk
‘Vele handen maken licht werk’.

God zei: ‘Er moet licht komen’, en er was licht.

Overdenking

Lechajiem! Over de Joodse feesten
Tekst: Bert Oude Engberink - Beeld: Rafael Ben Ari I Dreamstime.com
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Licht voor de wereld
door ds. Riemer Faber
Over enkele dagen vieren we Kerst, het feest
van het licht.
Licht, we zien het in deze dagen veel om ons
heen: op straat, in boompjes bij huizen en in
woonkamers. Overal steken we lichtjes aan om
een gezellige sfeer te scheppen in deze donkere dagen. Kerst is het feest van het licht.

Bert Oude Engberink (Hengelo, 1960) is in het dagelijks leven
onderwijzer in Enschede. Hij is voorzitter en voorganger van de
Liberaal Joodse Gemeente Twente (synagoge Haaksbergen)
en voorganger in de synagoge van Weesp.

Chanoeka- het inwijdingsfeest
Wie kent hem niet - de chanoekia ofwel acht
armige kandelaar, waar uiteindelijk negen
kaarsjes in passen? Dit is niet het wonder van
chanoeka, maar gewoon onze manier om die kandelaar te maken. Die negende kaars is om aan te
steken, maar telt niet mee. Sjama§j, koster, heet
die.
Heerlijk feest is chanoeka. Want in de maand
december is iedereen op het noordelijke halfrond
in de ban van duisternis, van kaarsjes en lampjes,
van schweimel-muziek en lekker eten. En wij
Joden doen gewoon mee.
Dit jaar moet de bronzen of zilveren hoogglanzend gepoetste chanoekia klaarstaan op zondagavond 22 december. Een week lang worden
‘s avonds ‘bij nacht’ de kaarsjes aangestoken
met de bijbehorende berachot (zegenspreuken)
en passende liederen, waarvan het Maoz tsoer
(loflied, ‘Sterke rots, want dat is de Eeuwige voor
ons’) wel het bekendste is.
Zolang de kaarsjes branden doen we niks, dat
was ooit de afspraak. We genieten van het stralende licht, dat elke avond krachtiger wordt door
steeds meer kaarsjes, en van onze kinderen die
weer eens speelgoed of chocoladegeld mogen
uitpakken. Hoe meer zin we hebben in niets doen,
hoe langer de kaarsen die we uitzochten.
Want voor de kleinen komt Chanoeklaas; hoe
Nederlands wil je het hebben. Geen man met

baard en rode jas, maar er zijn dan gewoon
cadeautjes. Er zijn speciale gerechten: gerechten
die met olie te maken hebben. In olie (of in
Nederland ook in roomboter) gebakken aardappelpannenkoekjes, latkes, liefst met zalm en
veel crème fraîche. Soefganiot ofwel Berliner
bollen - die met jam gevulde en met poedersuiker
bestrooide oliebollen.
Olie, want het wonder was het kruikje met reine
olijfolie dat in de Tempel werd teruggevonden, na
lange jaren van verontreiniging van het hele tempelcomplex met heidense rituelen tot de opstand
van de Makkabeeën rond het jaar 165 (voor de
gewone jaartelling) daar een einde aan maakte.
Een kruikje olie voor de zevenarmige menora, dat
voldoende was voor één dag, bleek een hele week
te kunnen branden. Genoeg om de dagen te overbruggen om de Tempel te reinigen en opnieuw
in te wijden. En dat is het feest. En natuurlijk de
militaire overwinning op de Grieken en de Syriërs.
Maar omdat onze rabbijnen ons liever spiritueel
dan militair enthousiast wilden maken, kreeg dat
oliekruikje de overhand.
Tegenwoordig wordt er altijd wel een avond in de
gemeente georganiseerd waarop ieder zijn kandelaar meeneemt en er veel gegeten kan worden.
Want kaarsjes branden en lekker eten, met een
glaasje erbij - dat bindt.

God zag dat het licht goed was.
Genesis 1: 3-4

Maar dat is het natuurlijk vooral omdat we de
geboorte vieren van Jezus Christus, die zichzelf het ‘Licht voor de wereld’ heeft genoemd.
Jezus zegt zelfs: ‘Wie mij volgt loopt nooit
meer in de duisternis, maar heeft licht dat
leven geeft’ (Joh. 8:12).
Dat is een geweldige belofte, die ook vaak
wordt meegegeven aan kinderen die gedoopt
worden en een doopkaars ontvangen. Hoe
donker het soms ook kan zijn, ons leven is niet
overgeleverd aan de duisternis. We mogen
altijd weer vertrouwen op dat licht, dat in het
kind van Bethlehem tot ons kwam.
Maar Jezus heeft niet alleen zichzelf licht voor
de wereld genoemd. Hij zegt ook: ‘Jullie zijn
het licht in de wereld’ (Matt. 5:14).
Dat is nogal wat. Kunnen we dat wel waarmaken?
Het bijzondere van het Evangelie is dat het ons
laat zien dat wij - als wij leven met de woorden
van Jezus - automatisch het licht dat Hij uitstraalt weerkaatsen. We hoeven daar geen
grootse dingen voor te doen. We hoeven niet
het licht van de wereld te worden. Nee, we zijn
het.
Er is maar één gevaar: dat we het licht onder
de korenmaat zetten. Dat we het voor onszelf
houden en het niet laten schijnen. Dan dooft
het langzaam uit en gaat de betekenis ervan
verloren.
Het licht, dat in het kind van Bethlehem tot
ons kwam, wil stralen in alle hoeken van ons
leven. Het wil de duisternis verdrijven. En het
wil dóór ons ook schijnen in het leven van
anderen. Zoals het zo mooi wordt gezegd in
dat kinderliedje:
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’.
Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.
Ik wens u en jullie allen een gezegend kerstfeest toe.
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Bas Brezet,
Kerkstraat 14,
7126 AM Bredevoort,
tel. 0543-45 10 12
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Maaike Prange,
Haermansweijde 29,
7121 WL Aalten,
tel. 0543-47 85 43
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Pastorale raad
Diny Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten
tel. 0543-47 11 54
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl
Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
Ledenadministratie
Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl
Financiële administratie
Dieneke Cornelissen,
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-45 28 04,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl

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

Wij feliciteren
In de komende weken vieren mevr. C. te Bokkelte Roele, Buninkdijk 3A; mevr. G.B. Maas-Ansink,
Schaarsdijk 4; dhr. B. Prange, Blekkinkhofweg 4;
mevr. A.G. Navis-te Lindert, Tolhuisweg 8A en
mevr. A.J. Kersjes, Ambthuiswal 2-04, hun verjaardag. Mevr. te Bokkel is op 24 december jarig;

Collectes en giften
De Jeugd-en-Joriscollecte van 2019 heeft
€ 3.449,20 opgebracht. Namens de Jeugdraad:
iedereen hartelijk dank. De collectes voor de kerk
brachten in november € 428,30 op. Via Diny
Luimes is een gift van € 1.000 ontvangen.

mevr. Maas wordt op 31 december 82 jaar; dhr.
Prange en mevr. Navis zijn op 2 januari jarig:
dhr. Prange wordt 89 jaar en mevr. Navis wordt
86 jaar. Mevr. Kersjes viert op 9 januari haar 91e
verjaardag. Alle jarigen van harte gefeliciteerd en
een gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Vanuit de kerkenraad

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

Geregeld zullen we u onder deze noemer op de hoogte brengen

Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-47 11 54

Apparatuur kerk en Koppelhuis

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
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van zaken die in de kerkenraad aan de orde zijn geweest.

Vergadering gehouden
op 26 november 2019
Onlangs bereikte de kerkenraad de vraag of er
misschien livestreaming-beelden van kerkdiensten
gedeeld kunnen worden, zodat mensen thuis niet
alleen kunnen meeluisteren, maar ook meekijken.
De huidige opnameapparatuur in de kerk is
helaas niet geschikt voor uitzenddoeleinden. Er is
daarom gekeken hoe e.e.a. verbeterd zou kunnen
worden, en in de kerkenraadsvergadering zijn
deze plannen gepresenteerd.
Het gaat hierbij om een uitbreiding van camerafaciliteiten in de kerk, maar ook wordt de apparatuur in ’t Koppelhuis vervangen en/of uitgebreid.
Zo komt er ook in de hal van ’t Koppelhuis toegang tot beeld en geluid vanuit de kerk.
De kerkenraad ziet veel voordelen in het up-todate brengen van de apparatuur, niet alleen
omdat mensen thuis de viering zo op een heel
mooie manier kunnen volgen, maar ook omdat
deze faciliteiten onze gebouwen voor veel doeleinden geschikt maken.

Detachering predikant
In de kerkenraad is gesproken over de mogelijkheid tot gedeeltelijke detachering van onze voorganger. Voor Ada zou dit verbreding en verdieping in haar vakgebied betekenen, voor haar een
mogelijkheid om zichzelf te ontplooien. Voor de
kerk betekent dit meer ruimte op de begroting.
Er is ook gesproken over het aantal uren dat Ada
‘gemist’ zou kunnen worden in dit kader. Anderhalve dag per week zou mogelijk zijn, en is wat
zij zelf ook ziet zitten. Er is geen haast bij. Ada
kijkt rustig om zich heen naar mogelijkheden voor
invulling hiervan die in haar situatie en die van
onze gemeente passen. Indien zich een passende
kans voordoet, zal er alleen in goed overleg met
de kerkenraad gehandeld worden.

App Scipio
Nogmaals even aandacht voor de leuke app van
de PG Bredevoort. In deze app worden berichtjes,
informatie en bijvoorbeeld foto’s gedeeld met
andere gemeenteleden. Wilt u ook lid worden?
Gemeenteleden of geïnteresseerden die zich
willen aanmelden, kunnen hiervoor een mailtje
sturen naar bas.brezet@hetnet.nl.
Ze ontvangen dan een e-mail met een simpele
aanmeldinstructie. Graag tot ziens op de app!

Moge de HEER het licht van Zijn gelaat over u
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Beste gemeenteleden,

Kerstmarkt Bredevoort 2019
Foto’s: Jan Oberink

Als ik dit schrijf, is het donderdagavond 12
december. Diep in de adventstijd, een volle blik
op de komende Kerst. Een drukke periode, zowel
in de kerk als voor veel mensen op het werk en
privé. Je ‘werkt’ als het ware naar Kerst toe.
Maar soms kan het daarbij dan ook gebeuren
dat dingen even niet lopen zoals je gedacht
had.
Zo verging het onze voorganger Ada Endeveld
ook, toen ze afgelopen zaterdag met uitvals
verschijnselen bij de huisartsenpost belandde.
Ze werd doorverwezen naar het ziekenhuis,
daarna opgenomen op de IC en een week
observatie werd haar voorspeld.
Een paar dagen later kon ze gelukkig weer naar
de gewone afdeling. Met medicijnen wordt
geprobeerd de bloeddruk weer in het gareel te
krijgen.
Zojuist kreeg ik een berichtje dat Ada gelukkig
weer thuis is. Maar werken is de komende
periode uiteraard nog niet aan de orde. Sommige dingen zullen dan ook anders gaan dan
‘normaal’. U ziet dat er in dit Kerk
Venster
minder ‘gemeenteberichten’ staan dan u
gewend bent. Want ja, die leverde Ada altijd
aan. Onze preekroostermaker is druk bezig de
diensten van de komende weken in te vullen
met vervangers. Anders dan anders dus, maar
als gemeente slagen we er ongetwijfeld in dit
samen zo goed mogelijk op te vangen.
We hopen Ada snel weer in ons midden te
mogen verwelkomen en vanaf deze plek
wensen we haar een goede herstelperiode en
van harte beterschap toe.
Maaike Prange, scriba

doen schijnen en u genadig zijn.
Numeri 6: 25
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Toelichting op begroting Protestantse Gemeente Bredevoort 2020
Voor u ligt de begroting van de
PG Bredevoort voor 2020. We moeten
constateren dat de begroting van de
kerk voor het jaar 2020, net als in de
voorgaande jaren, een flink tekort laat
zien.
Een gevolg van teruglopende inkomsten en gelijkblijvende of stijgende uitgaven. Het begrote
tekort van € 33.600 baart ons als college van
kerkrentmeesters en als totale kerkenraad zorgen.
De dalende tendens is een regelmatig terugkerend onderwerp
bij de vergaderingen. Hoe
kunnen we dit doorbreken?

Toelichting inkomsten en uitgaven
Aan de opbrengstenkant zien we een afname
van de opbrengsten onroerend goed. De predikant heeft een eigen woning gekocht en daarmee
vervallen (op dit moment) de huurinkomsten van
de pastorie. Ook de rente-inkomsten zullen in
2020 teruglopen. Een spaarcontract loopt af, en
opnieuw afsluiten tegen eenzelfde rentevoet is
niet waarschijnlijk.
Voor de bijdragen levend geld (giften en kerk
balans) zijn ook iets minder opbrengsten begroot.
Hoewel we ontzettend blij zijn met alle bijdragen
die er tijdens de Actie Kerkbalans binnenkomen, is
met name door het krimpen van onze gemeente
hierin al jaren een dalende lijn zichtbaar.
Aan de uitgavenkant is de laatste jaren al flink
bezuinigd. Meer bezuinigen is vrijwel niet meer
mogelijk, daarom ook hier ongeveer gelijk
blijvende bedragen als in de voorgaande jaren.
De insteek blijft sober beheren, maar natuurlijk
wel in goede staat houden. De kosten voor het
pastoraat nemen toe door de landelijke loon
afspraken in de cao. De overige loonkosten zijn
iets lager begroot omdat er meer uren doorberekend worden aan de diaconie.

Voorts hebben wij natuurlijk prachtige gebouwen
in eigendom die voor veel verschillende activiteiten gehuurd of gebruikt kunnen worden.
Met een werkgroep gaan we bezig om de kracht
en pracht van deze gebouwen uit te dragen. Alle
gebouwen zijn en blijven van alle noodzakelijke
faciliteiten voorzien, dus het verhuurpotentieel is
groot.
Daarnaast mogen wij ons bovenal gelukkig
prijzen met de fijne kerkgemeenschap die we zijn,
en met alle mensen die zich met de gemeente

verbonden voelen en vrijwillig de handen uit de
mouwen steken. Samen vormen we een prachtige
gemeente.
De complete begroting ligt vanaf nu één week ter
inzage in ‘t Koppelhuis. Vragen of opmerkingen
daarover bespreken wij graag met u. Neem daarvoor contact op met mij of stuur een mail aan
boekhouding@pkn-bredevoort.nl.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Wim ter Maat, penningmeester PG Bredevoort
Protestantse gemeente te Bredevoort
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2020

Verkort Overzicht

Nee, zeker niet. Er zijn altijd ideeën paraat om
zaken bij te sturen. Een van de onderwerpen die
daarbij aan de orde gekomen is, is bezuinigen op
het pastoraat. Dat is natuurlijk een maatregel die
zeer zorgvuldig afgewogen en besproken moet
worden. Een gedeeltelijke detachering van onze
predikant zou in dit opzicht wellicht de minst
ingrijpende regeling zijn. Onze voorganger heeft
aangegeven hier ook zeker open voor te staan.

Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

Rekening
2018

35.450
2.300
72.400
7.942

39.100
3.700
74.200
9.500

43.626
3.074
77.474
8.159

118.092

126.500

132.333

15.250

19.350

11.810

4.300

1.800

3.963

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Totaal lasten A

93.950
1.150
6.300
26.370
3.975
400

88.500
1.000
6.400
30.700
4.450
400

-3
87.519
1.192
6.865
27.389
4.096
409

151.695

152.600

143.240

Operationeel resultaat (A)

-33.603

-26.100

-10.907

-

-

102
-

-

-

102

-33.603

-26.100

-10.805

-

-

-

-

-

-

-33.603

-26.100

-10.805

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)
Resultaat verslagjaar (A+B)
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)
Resultaat naar Algemene reserve (D)
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Begroting
2019

Opbrengsten en Baten

Hoe verder?
Inkomsten en uitgaven zijn dus op dit moment
niet in balans. Moeten we daar dan in berusten?

Begroting
2020

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft
Conceptversie 10-12-2019 20:54
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Vrijwilligers
KerkVenster 2019
wensen

u goede kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar!

G.H.Aalbers, W.A.Andela, A.Arentsen, I.Arentsen, fam. Assink,
J.H.Assink, C.A.Baas, J.Baten-Demkes, E.van Beek, G.W.C.Beernink,
J.W.W.Bent-Slettenaar, G.E.v.d.Berg-Westmaas, M.B.A.BerkelderWesterveld, D.J.Berntsen-Hiddink, G.J.A.Blekkink, H.van Bochove,
E.C.de Boer-Winkelhorst, G.P.de Boer, H.de Boer-Smit, B.te BokkelEbbers, D.H.te Bokkel, D.W.te Bokkel-Caspers, G.J.te Bokkel-Kämink,
A.J.Bolks, A.Bollen, T.Bollen, A.Bongen, A.te Brake, W.te Brake,
J.v.d.Brug, G.Bussink, J.A.Bussink, R.M.Bussink, B.Cornelissente Paske, J.A.Cornelissen, I.Damen-Westervelt, B.Demkes-te Winkel,
F.W.Diersen, G.Diersen, A.Doornink, G.Doornink, H.Drenth-
Hendriksen, A.A.J.Driessen, H.Driessen-Hoftijzer, W.Droppers-
Sellink, D.Ebbers-Diepenbroek, I.Ebbers-Onnink, J.Ebbers,
G.H.van Eerden, J.van Eerden, U.I.van Eerden, B.Elburg, C.Eppink,
G.W.Essink, R.Fles-te Kloeze, L.Franssens, G.Fukkink-Jentink,
H.G.Fukkink, R.Fukkink, G.J.Geurkink, H.W.te Giffel, L.Greydanus,
B.Grievink, D.G.Grievink, J.Grievink, B.de Groot, E.C.W.GunsingWesterveld, W.Gussinklo, I.B.ten Haaf-Jansen, A.H.ter HaarNijman, J.F.ter Haar-ter Horst, S.H.ter Haar-Sturris, W.J.ter HaarOnnink, A.Haasnoot, J.Haring, E.J.ten Harkel, G.Hartemink,
mevr. Hartemink-Kraak, A.T.Heersink, G.H.Heijnen, Joh Heijnen,
B.Heinen, B.J.Heinen, J.H.Helmink, G.Hengeveld, F.C.te Hennepe,
I.Heusinkveld, J.W.Hietland, J.B.Hinkamp, A.Hoefman-Koskamp,
R.Hoefman, A.G.Hoftiezer, R.Hoftiezer-te Brake, A.Hoftijzer-
Hoftiezer, A.Hoftijzer-Kämink, G.H.Hoftijzer, J.G.Hoftijzer,
J.G.Hoftijzer, W.Hoftijzer, A.ter Horst-Bulsink, C.W.ter Horst,
E.J.ter Horst, G.H.ter Horst, J.W.ter Horst, mevr. HouwerJansen, J.C.Houwer-Jentink, W.H.Houwers, H.J.Huitink-Prinsen,
A.J.Jansen, B.J.Jansen, H.Jansen, I.Jansen, J.C.Jansen, A.J.Jentink,
F.Jentink, F.Jentink, J.Kämink, L.Kämink, W.Kämink, G.W.Kip,
B.H.Klein Entink, M.Klein Poelhuis-Lensink, G.Klein Wolterink,
G.Klein Wolterink, A.Klumpenhouwer, H.Klumpenhouwer, J.Kolstee,
A.Korthout-Drost, B.Koskamp, D.W.Koskamp, E.Koskamp-Luijmes,
W.Koskamp, D.G.Kraaijenbrink-Veldhuis, J.W.Kraaijenbrink,
M.Kraaijenbrink, R.Kraaijenbrink, W.Kraaijenbrink, G.H.T.Kremer,
D.H.Kuenen, E.H.H.Kuenen, J.B.M.Lageschaar, A.Lammers,
B.Lammers, I.Lammers-Wildenbeest, W.Lammers, T.Lensink,
H.Lettink, J.Leijenhorst, P.J.van Lochem, I.J.Luijmes-Ebbers,

H.W.Luimes, J.Luimes, D.W.Luiten, G.J.Luiten, H.Luiten, H.Luiten,
W.Luiten-Heijnen, G.ter Maat, G.ter Maat, H.J.ter Maat,
M.G.van der Meij, H.J.Mengerink, J. Meijnen, J.Meynen, C.Navis,
R.Navis, A.J.Nieuwenhuis, W.M.Nijenes-Nellestein, A.Nijman,
A.Nijman, H.W.Obbink, J.B.G.Oberink, D.R.A.Oldenhave,
J.H.Oosterink, T.Oosterink, B.G.Ormel, G.L.Overbeek, H.Pennings,
D.W.Perebolte, G.J.Pluimers, L.Postma, G.A.Reiling, H.S.Rendering,
L.Rengelink-Toebes, R.Rensink-Arentsen, J.H.Rhebergen,
F.R.Roos, M.Ruesink, G.H.Ruessink, G.H.Ruessink, J.Rutgers,
J.W.Rutgers, W.B.Ruwhof-Koobs, J.de Ruijter, D.W.Salemink,
T.van Schijndel, E.Schokkin, J.Scholl, G.H.Scholten, H.ScholtenWinkelhorst, K.Schoppers, H.J.Schreurs, A.J.Sellink, D.Siebelink,
H.Siebelink, G.J.Sikking, G.J.Simmelink, G.F.Smilda, A.J.Somsen,
L.Somsen-Voltman, A.Stronks-ter Horst, A.J.A.Stronks, D.Stronks,
G.J.Stronks, H.J.Stronks, H.J.Stronks, J.Swijtink, J.TimmermanBrusse, G.J.Tolkamp, W.A.Top, mevr.Uldriks, P.L.Vaags, W.Vaagste Brake, E.Veerbeek, A.J.Veldboom, W.Vink-Groot Nibbelink,
L.Vreman, R.Vreman-Schutte, Y.Vreman, W.Vroman, H.B.Walvoort,
E.G.Wamelink, A.G.J.Wassink, J.D.Wassink, D.W.Wensink,
H.S.Wensink, H.W.Wensink, H.Westerveld, J.R.Westerveld,
T.Westerveld, W.Westerveld, H.G.Westrum, B.H.Wevers,
fam.Wevers, H.J.Wiggers, B.G.Wikkerink, D.Wikkerink,
G.J.Wikkerink, H.Wikkerink, J.Wikkerink-Mateman, W.Wikkerink,
A.te Winkel, B.H.te Winkel, J.te Winkel, J.T.te Winkel, G.H.Winkel
horst, G.J.Winkelhorst, H.Winkelhorst, H.B.Winkelhorst-Balke,
H.C.J.Winkelhorst, W.Winkelhorst, H.G.Wisselink, H.W.Wissing,
J.Wolsink-van Eerden, A.J.Yntema en P.G.P.Zomer.

Geldwerving 19e jaargang
We mogen ons gelukkig prijzen met een grote
groep trouwe lezers die KerkVenster waarderen
en dat laten blijken door een royale vrijwillige bijdrage. Daardoor kunnen we al voor het 19e jaar
een mooi blad in kleur uitgeven. Naar verwachting weer met een sluitende begroting, waarvoor
onze hartelijke dank.
Deze jaargang worden dat 22 nummers in plaats
van de gebruikelijke 23. Niet een luie redactie is
hiervan de oorzaak, maar de spreiding van de

feestdagen en vakanties. Eens in de zoveel jaar
zorgt dat voor een aanpassing in het schema.
Onlangs is de Protestantse Gemeente Aalten een
‘groene kerk’ geworden en stichting KerkVenster
gaat bekijken hoe zij daaraan haar steentje kan
bijdragen. U leest hier binnenkort ongetwijfeld
meer over.
We vernemen graag van u wat we kunnen verbeteren, en tips over onderwerpen en nieuwe
rubrieken zijn ook altijd welkom.

mensen.
het niet in haar macht gekregen.

Johannes 1: 4-5

Met dank aan alle vrijwilligers die het mogelijk
maken KerkVenster uit te geven, sluiten we af en
wensen we u fijne feestdagen toe en een goede
jaarwisseling in gezondheid en harmonie.
bestuur KerkVenster

Geef
licht!
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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

Geef
licht!

Vertrouwen
Verslag kleine kerkenraad van 26 november 2019

bredevoort
advies is om twee verschillende predikanten te

Gerard Helmink opent de vergadering met de
overdenking ‘vertrouw je in geloof of geloof je in
vertrouwen’ en gaat voor in gebed.

Voortgang gebouwen
Op 28 oktober jl. is er een goed gesprek geweest
tussen het moderamen en de vrienden van de
Oude Helenakerk, de OHK-groep. Er zijn enkele
conclusies op papier gezet en er is een verslag van
de avond gemaakt (inclusief de conclusies). De
OHK-groep heeft afgezien van een gezamenlijke
publicatie over dit overleg, dit vinden we enorm
jammer maar respecteren wij.
De heer Ten Hoven van de stichting KKG adviseurs
heeft een gesprek gevoerd met drie beoogde kandidaten voor de Oosterkerk. Zijn terugkoppeling
wordt door de kerkrentmeesters in behandeling
genomen.

benoemen, oftewel twee verschillende profielschetsen op te stellen. Hierdoor wordt de diversiteit die onze Gemeente kenmerkt, recht gedaan.
De kleine kerkenraad heeft ingestemd met het
advies van de commissie.
Op korte termijn zal er een beroepingscommissie
worden samengesteld. De beroepingscommissie
zal een profielschets maken voor één predikant,
rekening houdend met het raamwerk dat is opgesteld door de kleine kerkenraad. Na de invulling
van deze vacature zal t.z.t. bekend zijn waar de
profielschets van de tweede predikant aan moet
voldoen. De beroepingscommissie zal worden uitgebreid met een kerkrentmeester en een diaken,
de verwachting is dat begin 2020 de beroepingscommissie wordt geïnstalleerd.

Personele aangelegenheden

Diversen

Zoals u reeds heeft kunnen lezen is er besloten
een mediation aan te gaan met ds. Wim Everts
om de ontstane vertrouwensbreuk te herstellen.
Emerituspredikant Jan van Pijkeren is gevraagd
op te treden als mediator. In de vorige editie van
KerkVenster heeft hij zich reeds kort aan u voorgesteld. Verdere communicatie over de voortgang
van dit proces wordt verzorgd door de heer Van
Pijkeren.
Er wordt hard gewerkt aan een invulling van het
crisispastoraat in de wijken IJzerlo en Barlo/Dale.
Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren
wij u.
Tijdens de extra vergadering op 10 december jl.
is het gewijzigde rapport van de commissie toekomstvisie voor invulling van de vrijkomende predikantsplaatsen besproken. Eén van de adviezen
van de commissie is om naast de wijkpredikant
een pastoraal medewerker te benoemen. Hierdoor wordt het pastoraat bevorderd. Een ander

Op 12 januari aanstaande is de gezamenlijke
start van het project Bevrijding Gemeente Aalten,
Samen Vrijheid Vieren in de Aaltense synagoge.
Op 3 mei is de gezamenlijke afsluiting in de Oude
Helenakerk. Bij de estafettevieringen zullen in
iedere kerk de overdracht en het thema hetzelfde
zijn, en dus ook de schriftlezing.

Giften PBD
Gift via Elly van den Hoven € 20,00
Op het kerkelijk bureau ontvangen: € 45,00 voor
de Kerk/diaconie via Albert Scholten. In de
brievenbus € 50,00 voor Dorcas voedselactie.

Namens de kleine kerkenraad PG Aalten,
Annet Somsen, notulist

Collectemuntenverkoop

Op vrijdag 3 januari 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!

Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,
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Opening van de grafkelder
Sfeerimpressie
Het is een bijzonder weekeinde voor het Restauratiefonds van de Oude Helenakerk geweest, 13, 14
en 15 december j.l.
In de in kersttooi gehulde grote zaal van Elim is
een feestelijke bijeenkomst belegd op vrijdagmorgen n.a.v. de onthulling van de replica van de
grafkelder die door Henk Heijnen is gebouwd.
De voorzitter, Henk Roelofse en secretaris, Harm
Veldhuis van SRF zijn de gastheren van die ochtend. Sylvia Heijnen, directeur Koppelkerk, heeft
de leiding van die ochtend.
Henk Heijnen trakteerde de genodigden (o.a.
plaatsvervangend burgemeester van Bocholt,
wethouder Ted Kok van Aalten) op een smeuïg
verhaal van duimstok, potlood, spade en tekenboek naast verhalen over relationele ontmoetingen met die-en gene!
Tijdens dit samenzijn is de film vertoond die
Bredevoorter Thaddeus van Eijck gemaakt heeft.
In stilte hebben de aanwezigen het proces van
ontdekking van de grafkelder tot de herbouw van
dit object kunnen zien. Vanzelfsprekend volgde
een dankbaar applaus voor de maker van het
beeldverhaal .
Alsof het niet genoeg was, volgde een boeiende
toespraak van historicus Herbert Welling uit
Bocholt. Hij is de schrijver van de brochure die
t.g.v. de tentoongestelde replica van de grafkelder
is verschenen.
Immers, de vraag wie of wat nu in die grafkelder
in het Koor van de Oude Helenakerk is gevonden
maakte de aanwezigen steeds meer nieuwsgierig.
Adellijke portretten (uit het historisch museum
van Zwolle voor een keer dit weekeinde uitgeleend), van graaf en gravin Van HambroickDiepen
heim zijn die ochtend en de zaterdag
daarop tentoongesteld.
Zij zijn het die zilveren avondmaalsbekers aan de
kerk hebben geschonken (‘Voor gebruik van de
Aaltense Kerk Anno 1706’).
De eerste brochure is overhandigd aan een blij
verraste dominee Wim Everts. Bloemen zijn aangeboden aan de verschillende sprekers.
De bezichtiging van de grafkelder, die in de kerktuin van de Oude Helenakerk was geplaatst, werd
gestart.
De looproute, Elim, kerkgebouw, kerktuin is
ingezet en zaterdag 14 december eindeloos vaak
herhaald tijdens de adventsmanifestatie 2019.
Deze dag heeft laten zien hoe logistiek de OHK
en Elim elkaar versterken in de exploitatie van een
dergelijk groot evenement.
Het Restauratiefonds en Henk Heijnen hebben
Aalten laten zien dat het dorp een kostbaar HUIS
in haar centrum heeft staan!
Tia van der Schoot-Schuil

genadig, liefdevol en rechtvaardig.
Psalm 112: 4

Geef
licht!
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Herinnering

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! 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!

Geef
licht!

Meezingen met het Festival of Lessons and Carols
Bovenstaande oproep stond in het KerkVenster
van vrijdag 8 november jl.
‘Als je zin hebt om mee te zingen …’
De ochtenddienst van zondag 15 december 2019
is in de vorm van een Festival of Lessons and
Carols.
Als u dit leest, zijn de laatste drie repetities en
deze dienst al voorbij. Echter … de oproep van
cantor-organist Harry van Wijk heeft wel vruchten
afgeworpen.
Maar liefst vijf personen waren op 28 november
gekomen om mee te zingen. Een week later nog
en dame.

Tekst en foto: Tiny Oosterink
Dat het zingen ook bij de gasten plezier oplevert,
is te zien en te horen aan de reacties.
Er worden advents- en kerstliederen geoefend
voor de dienst van 15 december. Bijzondere liederen, die vanaf het koor in de Oude Helenakerk
erg mooi klinken.
Tijdens een korte pauze op de oefenavonden
wordt er koffiegedronken in gebouw Elim en
kunnen de cantorijleden bijpraten.
Al met al een goed idee om op deze manier aan
ledenwerving te doen.

De Zendingserfgoed-kalender 2020

Tekst: Dirk Jentink

Het thema luidt: ‘Thomas kan het niet
geloven’. De eerste christenen op de
Indiase zuidkust zijn door de apostel
Thomas tot geloof gekomen.
De Zendingserfgoedkalender 2020 toont ons Bijbelse verhalen zoals deze geschilderd zijn door
mevrouw Jayashree Jayapaul uit Madurai in
het zuiden van India. Zij heeft een geheel eigen
manier van compositie, kleurgebruik en weergave
die aan het impressionisme verwant is.
De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van India en gaat verder in op de geschiedenis van de zending vanaf de Thomas-christenen
en de latere komst van rooms-katholieken en
de jongere kerken die door de protestantse zendingen werden gesticht. Tot slot wordt stilgestaan
bij de ontwikkeling van schilderkunst en andere
toegepaste technieken in dit subcontinent.

Kerk in Actie beveelt de kalender van harte bij u
aan
De Zendingserfgoedkalender 2020 kost € 9,00
per stuk De kalenders worden gratis thuisbezorgd
in Aalten, Bredevoort en de buurtschappen.
De nieuwe kalender kan besteld worden bij Dirk
Jentink, tel. 0543-842638 (na 19.00 uur).
Wij bevelen de kalender van harte bij u aan.
Ook is de kalender opgenomen in het assortiment
van de webshop van KerkVenster.

Uw woord is een lamp voor mijn voet,
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Kerstlichtjesroute 2019
Woensdagavond 24 december, 18.00-20.00 uur

Augustus 2019. In ons T-shirt druppelen we het keldertje van Elim binnen.
Heidi heeft de koffie klaarstaan. We
gaan vergaderen. Vergaderen voor de
kerstlichtroute 2019. Kerst, het lijkt
nog zo ver weg, maar uit ervaring
weten we dat ideeën tijd nodig hebben
om te groeien.

Hoe verbindt dat ene Kind de verschillende generaties? Verbinding als sleutelwoord.
Dit jaar zal de kerstlichtroute niet alleen vanuit
de Protestantse Gemeente Aalten georganiseerd
worden, maar maakt ook Figulus deel uit van de
organisatie. Beth San zal een aandeel hebben,
evenals Estinea, en veel jongeren zullen een bijdrage leveren in de vorm van dans en muziek.
Kortom, een kerstlichtroute waarin jongeren en
ouderen van alle rangen en standen en diverse
nationaliteiten zich verbonden weten.
De route zal starten bij de Zuiderkerk. We hebben
dit jaar gekozen voor een wat kortere route om
u vooral ook de kans te geven om aan het einde
van de route anderen te ontmoeten bij de stal en
u daarmee verbonden te voelen.

Hebt u andere jaren meegeholpen en
wilt u dat nu weer graag doen? We kunnen
altijd helpende handen gebruiken.
Vele handen maken tenslotte licht werk!
Stuurt u dan even een mail naar
heidiebbers@outlook.com.

Wat moet er allemaal geregeld worden? Wat
vinden we belangrijk? Wat willen we overbrengen?
Welk aspect van het kerstverhaal willen we eruit
lichten? We hebben het over de verbindende
werking van Kerst. Hoe in oorlogen de wapens
zwijgen. Wijzen uit het oosten, arme herders uit
het veld, het kerstkind brengt werelden bij elkaar.
Met de kerstlichtroute 2019 willen we ook op zoek
gaan naar die verbinding. Hoe verbindt dat ene
Kind ons als gemeenteleden? Hoe verbindt dat
ene Kind ons als kerken onderling? Hoe verbindt
ons dat ene Kind als maatschappij? Hoe verbindt
ons dat ene Kind met onze buurman/buurvrouw?

Kerstlicht
jesroute

een licht op mijn pad.
Psalm 119: 105

Gratis boekje
Voor iedere deel
nemer op de route
worden dan stickers
uitgedeeld om het
boekje compleet
te maken.

Geef
licht!
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Grace Purwonugroho -

Jaarproject Yabima

‘Vrouw is minister van
Financiën en Onderwijs
in het gezin’
Deze uitspraak komt uit een training
die afgelopen november werd gegeven
door Yabima. In Indonesië wordt
het vaak zo ervaren: vrouwen zorgen
ervoor dat kinderen naar school gaan
en zorgen voor een goed financieel
beheer.

Tijdens de kerstnachtdienst in de Zuiderkerk
zal er voor de laatste keer gecollecteerd
worden voor het jaarproject van de
Protestantse Gemeente Aalten, te weten:
Het verbeteren van het werk en de positie
van de boeren op Zuid-Sumatra.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan en
zullen u binnenkort op de hoogte brengen van
het jaarproject voor 2020. Hieronder treft u informatie aan over Harapan Baru op Lombok in Indonesië, een project dat ook door onze diaconie
ondersteund wordt.

Ecobrick-project
Gunung Sari
Aardbevingen 2018
Ze zijn een bepalende factor voor het succes van
een gezin. Juist omdat vrouwen en moeders zo’n
bepalende rol hebben, wil Yabima hen trainen
om zich meer bewust te zijn van hun rechten en
mogelijkheden om ook economisch sterker te
worden. De training werd bijgewoond door 39
deelnemers uit Zuidelijk Sumatra, allemaal vertegenwoordigers van een vrouwengroep. Zij nemen
het geleerde weer mee terug naar ‘hun’ vrouwen
en de kennis te delen.
De training ging onder andere in op ‘planning
en risicobeheer in het gezin’, financieel management, financiële planning en het gelijke recht van
mannen en vrouwen als het gaat om geldbeheer.
Gedurende de tweedaagse training zijn de deelnemers ook bij bedrijven en vrouwelijke ondernemers langs geweest om inspiratie op te doen.
Veel van de boerengroepen waar Yabima mee
werkt bestaan uit mannen. Zij leren op een ecologisch verantwoorde manier hun bedrijf te ontwikkelen en een beter bestaan op te bouwen. De
training van vrouwen op het gebied van financieel management van het gezin is een goede
aanvulling hierop. Zo werkt Yabima aan het weerbaar maken van kwetsbare gezinnen in zuidelijk
Sumatra.

In juli en augustus 2018 is Lombok getroffen
door een aantal krachtige aardbevingen.
Meer dan 500 mensen vonden de dood
en meer dan 350.000 mensen hadden
materiële schade.
Veel mensen uit Nederland hebben financiële
steun gegeven, waardoor Harapan Baru Lombok
Indonesia (HBLI) in staat was de opvangkampen
noodhulp te bieden. De noodhulp die door particulieren en de Indonesische overheid werd gegeven
zorgde echter voor veel vervuiling. Alle producten
waren verpakt in plastic, dat vervolgens achteloos werd weggegooid. Dit was de aanleiding om
ecobricks te maken, zodat het zwerfplastic in iets
bruikbaars kon worden omgezet. Plastic flessen
worden volgestopt met plastic verpakkingen. Vervolgens kun je daarmee muren opbouwen.
In zes dorpen is onder auspiciën van HBLI een
aantal mensen getraind in het maken van ecobricks, waarbij vermeld moet worden dat een deel
van deze mensen door de aardbevingen geen
werk meer had. Naast de training is een ruilsysteem ontworpen, waarmee ecobricks ingeruild
konden worden voor voedings- of hygiëneproducten. Bijv. twee ecobricks tegen een kilo rijst,
vier ecobricks tegen een kilo groente of drie ecobricks tegen een pak luiers.
In totaal zijn meer dan 14.600 ecobricks geruild.
Met deze actie is ruim 3.500 kilo plastic opgeruimd. Meer dan 500 families hebben kunnen
profiteren van dit ruilsysteem. Zo is dus echt van
de nood een deugd te maken.

Geef
licht!

Sinds 2015 is Grace de directeur
van Yabima. Hij is 44 jaar, is
getrouwd en heeft een zoon van
8 jaar en een dochter van 14 jaar.
Voor hij directeur bij Yabima werd
was hij (publiek) advocaat en
sociaal activist.
Naast zijn werk bij Yabima werkt hij nog steeds
als advocaat, met name voor mensen die in een
procedure zijn verwikkeld met bedrijven die hun
land willen afnemen; een probleem waar veel
boeren mee te maken krijgen en een belangrijk
thema op de agenda van Yabima.
Door zijn werk als advocaat kwam hij in aanraking
met de sociale problemen in zuidelijk Sumatra
en hij wilde meer voor mensen betekenen. Om
die reden is hij bij Yabima gaan werken. ‘Als
advocaat kan ik veel meer geld verdienen, maar
dit geeft meer voldoening. Ik doe dit voor mijn
medemensen.’
Een thema wat Grace na aan het hart ligt en
waar hij met Yabima een belangrijke bijdrage aan
wil leveren in zuidelijk Sumatra is vredesopbouw.
In de regio wonen mensen met verschillende
etniciteiten en religies die vaak in harmonie met
elkaar samenleven, maar waar soms ook spanningen kunnen ontstaan.
Yabima is een onafhankelijke organisatie waar
mensen met verschillende religies en etniciteiten
samenwerken en daarom een geschikt middel
om te werken aan een vreedzame samenleving.

Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend
worden door een helder licht beschenen.
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directeur van Yabima
De belangrijkste manier om dat te doen, vindt
Grace, is door de activiteiten die je organiseert zo
integraal mogelijk aan te pakken: dus samen met
moslims, christenen, hindoes, Lampungnezen,
Batak en Javanen werken aan organische landbouw bijvoorbeeld.
Door samen te werken, wordt vertrouwen en
vriendschap ontwikkeld en is er geen ruimte voor
geweld.
Daarnaast werkt Yabima ook aan preventie. Door
het onderwijzen van kinderen en jongeren op
school en in jeugdgroepen probeert Yabima ze al
van jongs af aan te leren dat iedereen waardevol
is, wat je achtergrond ook is.
De hoop van Grace is dat Yabima een nog grotere rol mag gaan spelen in de samenleving en in
vreedzaam samenleven in zuidelijk Sumatra.
Voordat Meneer Yulianto deelnam aan de boerengroep en samenwerkte met YABIMA was hij
een boer die oliepalmen met chemische middelen
onderhield. Hij had een stukje sawah (een kwart
hectare) verhuurd aan iemand anders omdat hij
niet zo van rijst planten hield. Een ander stuk land
van een halve hectare had hij beplant met maïs
en cassave. Alles onderhield hij met gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen.
In 2006 volgde hij met tien andere boeren,
afgevaardigd door hun groepen, een training bij
Yabima voor geïntegreerde bestrijding van plantenziekten gedurende een geheel planting-seizoen (3 maanden) in Sukaraja in Oost-Lampung.
In die training werden de deelnemers uitgedaagd
eens kritisch na te denken over de conditie van en
ziekten in hun rijstvelden. Hij en z’n mededeelnemers werden aangemoedigd om verschillende
methoden te gaan gebruiken in de ziektebestrijding van hun gewassen die meer verstandig was
en niet de grond zou bederven.
Nadat hij de training had gevolgd, veranderde
Yulianto zijn manier van landbouw bedrijven
totaal. Gebruikte hij eerst nog chemische bestrijdingsmiddelen, nu gebruikte hij alleen nog maar
organische. Compost en plantaardige bestrijdingsmiddelen die ze zelf konden maken.
De sawah die hij eerst nog had verhuurd, ging
hij nu zelf bewerken. Deze veranderingen leidde
ertoe dat zijn land vruchtbaarder werd en de
opbrengst hoger werd en van betere kwaliteit.
In 2007 richtten hij en enkele andere alumni van
de training een organisatie op, genaamd IPPOL
(Vereniging van de voorlopers voor organische
landbouw in Lampung) en dat zorgde ervoor dat
de ervaring van Yulianto alleen maar toenam.
Hij begon materiaal bijeen te zoeken om organische bestrijdingsmiddelen te maken die konden
worden toegepast voor elke vorm van landbouw
(vooral in rijstvelden). Mensen en andere boerengroepen kwamen om zijn raad te vragen hoe
je organische landbouw kon ontwikkelen. Zelfs,
samen met IPPOL en YABIMA, werd hij zelfs verschillende keren gevraagd ook buiten hun district

om informatie en zijn kennis te
delen over de resultaten van
organische landbouw.
Het werk nu van Yulianto als
producent van organische rijst,
van organische pesticiden en
compost, als ook zijn kennis van
organische landbouw is nu wijdverbreid bekend, zelfs zover dat
hij de vraag niet meer aankan.
Velen bestellen organische rijst
bij hem (als zaad voor nieuwe
plantjes), maar aan de vraag
kan hij niet meer voldoen. Velen
bestellen ook plantaardige bestrijdingsmiddelen
bij hem (vloeibare en organische pesticiden),
maar hij kan daarvan maar een beetje maken en
dat heeft hij allereerst voor zichzelf nodig en voor

de boeren in zijn directe omgeving. Het succes
van Yulianto als boer met organische landbou
stelt hem nu ook in staat om de school- en collegekosten van zijn kinderen te betalen!

Noodhulp derde en vierde kwartaal
De diaconie van onze Kerk heeft een budget van € 24.000
voor noodhulp in het jaar 2019. Afgesproken is dat elk
kwartaal hiervan een vierde deel besteed wordt.
Voor het laatste kwartaal van dit jaar
zijn de volgende projecten gekozen:
Voor het derde kwartaal zijn
twee bedragen overgemaakt:
€ 3.000 voor Kerk in Actie noodhulp en ramp
preventie Ethiopië
Kerk in Actie verleent noodhulp en vergroot de
weerbaarheid van mensen door hen beter voor
te bereiden op rampen. Kerk in Actie biedt via
de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de
meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is
honger tegengaan, ondervoeding behandelen en
zorgen voor toegang tot veilig (drink) water. In
die gebieden waar de droogte minder extreem
is, versterkt Kerk in Actie de weerbaarheid van
mensen en ondersteunt hun bestaanszekerheid.

€ 3.000 voor slachtoffers overstromingen
Zuid Soedan
Zuid-Soedan wordt elk jaar getroffen door seizoensgebonden overstromingen, maar dit jaar
zijn er overstromingen in gebieden die al kwetsbaar waren en normaal niet onder water komen
te staan. Dit komt mede door zware regenval
in buurland Ethiopië. Veel gewassen zijn nu
bedorven en huizen zijn ingezakt. Daarnaast zijn
wegen en waterbronnen beschadigd. Er is dringend voedsel en veilig drinkwater nodig.

licht. Zij die in het donker wonen

Jesaja 9: 1

€ 3.000 voor Artsen Zonder Grenzen voor bestrijding Ebola in Congo
Meer dan een jaar na de Ebola-uitbraak is deze
nog steeds niet onder controle. In het gebied
van de uitbraak zijn ook nog eens meer dan honderd gewapende groepen actief, dit maakt het
indammen ervan extra moeilijk. Desondanks blijft
Artsen zonder Grenzen actief in deze regio.

€ 3.000 voor Rode Kruis noodhulp bij
de overstromingen in Bangladesh
In Zuid-Azië is heel veel regen gevallen en zijn de
buurlanden van Bangladesh overstroomd. Dat
zorgt ervoor dat dit water ook richting het lagergelegen Bangladesh stroomt. Het land kampt met
de hoogste waterstand in de rivieren van de afgelopen honderd jaar. Honderdduizenden mensen
zitten vast door de overstromingen, 160.000 hectare landbouwgrond is verwoest. Het Rode Kruis is
met 775 hulpverleners ter plaatse en biedt noodhulp in de vorm van voedsel, schoon drinkwater
en toiletartikelen.

Geef
licht!
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

December 2019
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

20
21
22

Filippenzen 4: 1-9
Filippenzen 4: 10-23
Micha 7: 1-7

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

23
24
25
26

Micha 7: 8-13
Micha 7: 14-20
Matteüs 1: 18-25
Hosea 11: 1-11

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

27
28
29

Hosea 12: 1-7
Hosea 12: 8-15
Hosea 13: 1-11

Maandag
Dinsdag

30
31

Hosea 13: 12-14:1
Hosea 14: 2-10

Ambthuis, Bredevoort

Ambthuis Bredevoort
Dinsdag 24 december 2019
19.00 uur: ds. Knol - kerstviering
Zaterdag 28 december 2019
19.00 uur: dhr. Maarsingh

Januari 2020

Stegemanhof

Woensdag
Donderdag

1
2

Jesaja 55: 1-13
Jesaja 56: 1-8

Zaterdag 21 december 2019
19.00 uur: dhr. Lievers

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

3
4
5

Matteüs 1: 1-17
Matteüs 1: 18-25
Matteüs 2: 1-12

Dinsdag 24 december 2019
19.30 uur: ds. Knol - kerstviering

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

6
7
8
9
10

Matteüs 2: 13-23
Matteüs 3: 1-17
Jesaja 56: 9 - 57: 6
Jesaja 57: 7-13
Jesaja 57: 14-21

Zaterdag 28 december 2019
19.00 uur: dhr. Brethouwer
Zaterdag 4 januari 2020
18.00 uur: ds. De Jong - broodmaaltijd

Beth San
Zaterdag 21 december 2019
19.30 uur: d
 s. Knol - kerstviering
in het restaurant

Doopdiensten
19 januari
16 februari
15 maart
26 april
17 mei

Oosterkerk
Oude Helenakerk
Zuiderkerk
Zuiderkerk
Oosterkerk

Zaterdag 28 december 2019
19.00 uur: mevr. Jentink - oudejaarsviering
ds. F. de Jong
ds. W. Everts
ds. F. de Jong
ds. H.J. Zeldenrijk
ds. W. Everts

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.

Zaterdag 4 januari 2020
19.30 uur: E
 vangelisatiekoor in het restaurant

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.

St. Joriskerk op de Markt
Zondag 22 december 2019
Vierde advent

10.00 uur: 	ds. J. Bakker, Veenwouden
koffiedrinken in ‘t Koppelhuis
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
		Lenny Woerts

Dinsdag 24 december 2019
Kerstavond

23.00 uur: 	mevr. Mirjam Verschure,
Utrecht - kerstnachtdienst
m.m.v. gospelkoor Revelation

Woensdag 25 december 2019
Eerste kerstdag

10.00 uur
ds. W.A. Andela, Aalten
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Anne Stronks en
Liesbeth Mateman

Zondag 29 december 2019

10.00 uur:
ds. J. Brezet, Duiven
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
		Annet Ligterink

Dinsdag 31 december 2019
Oudejaar

19.30 uur	ds. M.A. Andela-Hofstede,
Aalten - oudejaarsdienst
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 5 januari 2020

10.00 uur	drs. G. Zemmelink, Aalten
koffiedrinken in ‘t Koppelhuis
collecte:		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/kindernevendienst:
		
Niels ter Haar

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.

Geef
licht!

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 22 december 2019
Vierde advent

Zondag 22 december 2019
Vierde advent

Zondag 22 december 2019
Vierde advent

09.30 uur: 	ds. W.H. Everts, KiU-dienst
m.m.v. Excelsior Barlo
collecte: 		
Plaatselijk Sociaal Diaconaat
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 		
Plaatselijk Sociaal Diaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Dinsdag 24 december 2019
Kerstavond

Regenboog/KiU-dienst verplaatst
naar de Oude Helenakerk

Dinsdag 24 december 2019
Kerstavond

19.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk Volkskerstzang
collecte: 		Jaarproject Hulp
Ver Weg Dichterbij
uitgangscollecte: Kerk

23.00 uur: 	ds. F. de Jong kerstnachtjeugddienst, m.m.v.
A’rise (Sander & Friends)
collecte: 		Jaarproject Hulp
Ver Weg Dichterbij
uitgangscollecte: Kerk

Woensdag 25 december 2019
Eerste kerstdag

Woensdag 25 december 2019
Eerste kerstdag

Woensdag 25 december 2019
Eerste kerstdag

Zondag 29 december 2019

Zondag 29 december 2019

Zondag 29 december 2019

09.30 uur: 	ds. W.H. Everts,
m.m.v. twee trompettisten
collecte: 		
KiA Kinderen in de Knel
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oosterkerk

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. W.E. Onderwaater
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

10.00 uur: 	ds. F. de Jong - KiU-dienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
KiA Kinderen in de Knel
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oosterkerk

Dinsdag 31 december 2019
Jaarwisselingsdienst
19.00 uur:
ds. R. Faber
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 5 januari 2020

09.30 uur:
ds. W.H. Everts
collecte: 		
Kerk (Restauratiefonds)
uitgangscollecte: Diaconie
19.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk muziekdienst
collecte: 		
Kerk (Restauratiefonds)
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 5 januari 2020

Dienst in de Oude Helenakerk

Zondag 5 januari 2020

Dienst in de Oude Helenakerk

Bloemengroet
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- fam. Navis, Trompstraat 53
- mevr. Mengers-Eppink, Ambthuiswal 2
- fam. Hesselink, Geurdenstraat 30
- fam. Nijland, de Hare 29
- fam. Beernink, Boterdijk 1A
- mevr. Arentsen, Servatiusstraat 12

de luister van de HEER.

Jesaja 60: 1

Geef
licht!
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Volkskerstzang
Aalten

Feestelijke
Kerstnachtdienst
Bredevoort

Wat is advent eigenlijk? Kortgezegd is advent een
tijd van hoop, een tijd van wachten en verlangen.
Wachten en hopen op een betere tijd. Wachten
op Licht in het donker. Wachten op jouw Licht in
jouw duisternis.
Maar hoe wachten we? Waarop wachten we? Is
wachten voor ons meer een vorm van afwachten
of verwachten? Je zou je zelfs de vraag kunnen
stellen, zitten we er nog wel op te wachten? We
redden ons toch prima zo? We zijn toch zelf in
staat licht te maken?
Over dit soort vragen gaat het in de KiU-dienst op
22 december tijdens de morgendienst in de Oude
Helenakerk. Er is medewerking van Christelijke
Muziekverenging Excelsior Barlo. Zij zullen ons
onder andere begeleiden bij het zingen van prachtige adventsliederen. We beginnen om 09.30 uur
met de dienst. U bent van harte uitgenodigd.

Op 24 december, kerstavond zal er weer een Volkskerstzang zijn in de Oude Helenakerk om 19.30
uur. We zullen dan een groot aantal vertrouwde
kerstliederen zingen en het kerstevangelie lezen
uit Lucas 2. Hans te Winkel zal het orgel bespelen
en we hebben de medewerking van Henk-Jan
Radstaak en Jan Willem Kobus op trompet. Naast
de medewerking van de commissie zal ds. Zeldenrijk de meditatie verzorgen.

Kerstzangdienst
in ’t Dorpshuus in IJzerlo
Op dinsdagavond 24 december wordt in ‘t Dorpshuus in IJzerlo een kerstzangdienst gehouden.
Aan de dienst wordt medewerking verleent door
Chr. zangvereniging Vriendschap en Chr. muziekvereniging Crescendo.
Tevens zal een gedeelte van de dienst wederom
worden ingevuld door een aantal IJzerlose
mensen.
Aan het einde van de dienst zal bij de uitgang
gecollecteerd worden voor de stichting ‘God
Cares’. Hermen Ligterink uit Aalten is contactpersoon van deze stichting, die zich o.a. bezighoudt
met kansarme kinderen in Malawi.
De dienst begint om 19.30 uur. Iedereen is van
harte welkom!

Kerk in Uitvoeringdienst op 22 december

‘Het zaad dat aandacht krijgt groeit’ is het thema
van de kerstnachtdienst in de St. Joriskerk in Bredevoort. In deze dienst, die om elf uur ’s avonds
begint, gaat mevr. Mirjam Verschure uit Utrecht
voor. Voor de muzikale omlijsting zorgt gospelkoor Revelation uit Winterswijk.

Kerstnachtjeugddienst
Aalten
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!

24 december
23.00 uur
Zuiderkerk, Aalten

KERSTNACHT
JEUGDDIENST
Muziek: A’rise
(Sander&Friends)

Spreker: ds. Folkert de Jong

Geef
licht!

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze
aan jullie Vader in de hemel.
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kerkdiensten
Kerstmorgen in de Zuiderkerk
En zoals kerst een tijd vol tradities is, is ook de voorbereiding van deze dienst
volgens de traditie van Kerk in Uitvoering weer aan de keukentafel begonnen.
Terwijl het buiten nog bijna zomers aanvoelt, buigen wij ons over de kerstdienst.

EERSTE KERSTDAG 2019

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK
VOORAF KOFFIEDRINKEN
VOORGANGER: FOLKERT DE JONG
MUZIEK: JOOP ORMEL EN
A-COMPANY

Muziekdienst

Kerst, een tijd vol tradities, van het aloude verhaal
van Jozef en Maria, van het kindje in de kribbe. De
geboorte van het Licht, ruim 2000 jaar geleden.
Het Licht dat we al eeuwenlang van generatie op
generatie doorgeven. Het licht dat voor velen misschien verworden is tot een slinger lampjes in een
kerstboom, tot een kaars op een rijkelijk gevulde
tafel, tot een schemerlamp in de hoek van een
stille en lege woonkamer.
Geef licht! is het thema van deze adventstijd.
Geef licht? Zoals in het liedje: ‘Jezus zegt dat Hij
hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes,
brandend in de nacht? Jij in jouw klein hoekje en
ik in ‘t mijn?’ Is kerst voor ons, als christenen, de
tijd om actief het licht te verspreiden? Moeten
wij die kaarsjes zijn? En stinkend ons best doen
om in deze stormachtige tijden het vlammetje
brandend te houden? Om onze naaste iets van
warmte en licht te kunnen bieden?
Of is dat kindje in de kribbe het Licht en ben jij die
mooie glimmende kerstbal die daar hangt ergens
in de boom? Die bal, die ongeacht zijn formaat of
kleur, het Licht zo mooi kan weerkaatsen? Die bal,
waardoor het lijkt alsof er geen honderd, maar
duizend lampjes in de boom zitten.

5 januari, 19.00 uur Oude Helenakerk

Jan Zwart
De componist/organist Jan Zwart zorgde in het
begin van de 20e eeuw voor een ware revival van
de orgelmuziek. Wekelijks was hij voor de NCRVradio te horen en bracht hij vele soorten muziek,
vanaf de Renaissance tot hedendaagse, voor
een groot publiek tot klinken. Ook speelde hij zijn
eigen muziek, veelal bewerkingen van psalmen en
geestelijke liederen, en wist daarbij de harten van
velen te raken. Zijn zonen (vooral Willem Hendrik)
en leerlingen (waaronder Klaas Jan Mulder en
Feike Asma) gingen op deze voet door en hebben
een groot stempel gedrukt op de orgelmuziek in
de kerkdiensten.
Ook ik ben opgegroeid met de muziek van Jan
Zwart. En hoewel ik me in de loop van de tijd met
een hoop andere muziekstijlen beziggehouden
heb, blijft de muziek van Jan Zwart mij vertrouwd
in de oren klinken. Daarom vond ik het een mooi

idee om in een muziekdienst muziek van hem te
spelen.
Het thema van de dienst is psalm 146: ‘Vertrouw
niet op mensen, maar op God’. Dit leek ons ook
een mooi thema om het nieuwe jaar mee te
beginnen. Ds. Zeldenrijk houdt een meditatie
over deze psalm, en ik speel een Toccata van Jan
Zwart over de psalmmelodie. Prachtige, bruisende
muziek. We beginnen de dienst met psalm 84:
‘Hoe heerlijk is uw huis’ en eindigen met ‘Blijf mij
nabij wanneer het duister daalt’. Jan Zwart heeft
over beide liederen rustige, sfeervolle muziek
geschreven.
Na de dienst verzorg ik nog wat orgel-vuurwerk
met de Fantasie-Toccatine over psalm 33.
Wees welkom!
Zondag 5 januari, 19.00 uur, Oude Helenakerk.

jullie goede daden zien en eer bewijzen

Top 2000-dienst
voor de vijfde keer

Thema dit jaar: Tijd en Eeuwigheid

TOP 2000 DIENST
TIJD EN EEUWIGHEID

ZONDAG 12 JANUARI - 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
VOOR EN NA DE DIENST KOFFIEDRINKEN

VOORGANGER: DS FOLKERT DE JONG
MUZIEK: TOP 2000 KOOR EN BAND
O.L.V. JOHAN KLEIN NIBBELINK

Voordat we het weten is er een jaar om en staat
er een blanco jaar voor de deur. En dat de tijd
snel gaat, blijkt wel, want dit wordt alweer de
vijfde editie van de Top 2000-dienst in Aalten.
Er is weer een mooie liedlijst met afwisselende
nummers samengesteld. Johan Klein Nibbelink
heeft het geheel gearrangeerd en zal het muzikaal leiden: drie repetities, drie diensten in drie
gemeentes met drie verschillende voorgangers.

De Top 2000-dienst on Tour!
Op zondag 12 januari zal ds. Folkert de Jong voorgaan in de eerste Top 2000-dienst om 10.00 uur
in de Zuiderkerk.
’s Avonds op dezelfde zondag kunt u (nog een
keer) komen luisteren in de Zonnebrinkkerk te
Winterswijk. Hier zal ds. Freerk Hovinga u meenemen in zijn verhaal. En een week later, op
zondag 19 januari, zal ds. Hans Hinkamp zijn kijk
op het thema Tijd en Eeuwigheid geven!
We hopen op drie keer een volle kerk, wij kijken er
in elk geval enorm naar uit!

Harry van Wijk

Matteüs 5: 16

Geef
licht!
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P A S T O R A AT
Wijk Barlo-Dale
Scriba: dhr. Wim Bulsink, Oranjelaan 5
tel. 0543-475541, wbulsink@kpnmail.nl

Verjaardagen

Afscheid ds. Wilma Onderwaater
Op zondag 29 december a.s in de morgendienst
om 09.30 uur in de Oosterkerk, gaat ds. Wilma
Onderwaater voor het laatst voor in dienst van
de PGA.
Wilma heeft aangeven dat er niet te veel aandacht moet worden gegeven aan haar afscheid.
Helemaal ongemerkt laten we haar niet gaan.
Na afloop van de dienst zal Wilma nog worden
toegesproken door de kerkrentmeesters. Als
Gemeente kunt u nadien persoonlijk ds. Wilma
Onderwaater de hand drukken. Wij hopen op u
aanwezigheid.

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

bredevoort

23 dec	mevr. A.C. Teeuw-van der Veen
Hoge Veld 87, 7122 ZN
25 dec	mevr. H.J. Boom-Westerveld
Meidoornstraat 10, 7121 AV
26 dec	mevr. D.J. Oberink-Piek
Beeklaan 1/F, 7122 BG
26 dec	dhr. A.J. Prins
Haermansweijde 6, 7121 WL
26 dec	mevr. A.G. Hunink-Luimes
Reviusstraat 1, 7121 VZ
28 dec	mevr. G.B. Breukelaar-Freriks
Herenstraat 1/A, 7121 DA
28 dec	mevr. J.Th. Bussink-Veerbeek
Geurdenstraat 11, 7122 CG
28 dec	dhr. J.G. te Lindert
Kleine Maote 73, 7123 CN
29 dec	mevr. J.H. Bandel-Brink
Dalweg 10, 7122 BC
29 dec	dhr. H.W. te Winkel
Smitskamp 150/A, 7121 HL
30 dec	mevr. J. Vaags-Helmink
Ludgerstraat 29/05, 7121 EG
31 dec	dhr. J.F. van Os
Dalweg 41, 7122 BB
31 dec	mevr. A.W. Arentsen-Duenk
Oranjelaan 27/4, 7121 CA
31 dec	dhr. W. Eppink
Ludgerstraat 15/05, 7121 EG
31 dec	dhr. L. van der Zwaag
Sniedersweide 32, 7123 AK
1 jan	mevr. G.E. Hoopman-Houwers
De Hare 100, 7121 XK
1 jan	dhr. G. Westerveld
Polstraat 10, 7121 DH
2 jan	mevr. F. Schokkin-Rutgers
Ludgerstraat 27/02, 7121 EG
2 jan	mevr. G. van Asselt-Klein Geltink
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
3 jan	dhr. G.H. Mateman
Lijsterbeslaan 31, 7121 BS
3 jan	mevr. E.H. Lammers-Beernink
Prinsenstraat 1/B, 7121 AE
4 jan	mevr. A. te Winkel-Groeneveld
Reviusstraat 14, 7121 VX

6 jan	dhr. A. van Roekel
Vlierbeslaan 4, 7121 BN
6 jan	mevr. J.J. Eppink-Hoftijzer
Möllenes 11, 7122 KK
6 jan	mevr. G.E. van den Berg-Westmaas
De Miggelt 49, 7121 HC
7 jan	mevr. W. Griffioen-Landman
Dalweg 8, 7122 BC
7 jan	mevr. H.J.B. Schokkin-Korten
Beatrixplantsoen 3, 7121 BZ
7 jan	dhr. H.J. Nijkamp
Haartseweg 17/A, 7121 LA
7 jan	mevr. G.J. Wassink-ter Horst
Huisstededijk 8, 7122 KC
8 jan	mevr. J.W. Somsen-te Bokkel
Frankenstraat 85/06, 7122 ZS
9 jan	dhr. G.J.A. Vervelde
Koopmanstraat 57, 7121 VS
11 jan	mevr. C.W. Bulten-Schoppers
Haermansweijde 62, 7121 WL
12 jan	mevr. B.W. Heijnen-Piek
Kriegerdreef 4, 7121 JK
12 jan	dhr. W. Haverkamp
De Hoven 10, 7122 BJ
12 jan	mevr. J.A.E. Eppink-Veen
Tubantenstraat 48, 7122 CS
13 jan	mevr. A. Neerhof-Hunink
Slaadijk 20, 7121 KK
14 jan	dhr. W.J. Houwers
Vellegendijk 7, 7122 NN
14 jan	mevr. J.H. Kalf-Schreurs
Lichtenvoordsestraatweg 24/A, 7121 AC
15 jan	mevr. M. Baron-Monasso
Bredevoortsestraatweg 139, 7121 MJ
16 jan	dhr. H.W. Wildenbeest
de Egge 63, 7051 AK Varsseveld
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Geef
licht!

Wim Bulsink, scriba en Reinier Demkes
voorzitter wijk Barlo/Dale

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

Huwelijksjubileum
Op 23 december zijn dhr. en mevr. Bouwers-
Warringa, Willebrordstraat 9, 50 jaar getrouwd.
Van harte gelukgewenst met uw gouden huwelijksjubileum. We wensen u een feestelijke dag toe
en voor de toekomst Gods nabijheid en zegen.

Bezoekwerk
Na jarenlang bezoekwerk te hebben gedaan
stopt mevr. Annie Neerhof-Schreurs, Manschotplein 48, als bezoekmedewerker. Annie is bezoekmedewerker van sectie 11 B (Haartsestraat - tot
de brug / Nassaustraat/Dillenburgstraat). Trouw
en met grote zorgvuldigheid heeft zij het werk in
haar sectie verricht.
Annie, we willen je hartelijk bedanken voor jouw
inzet en betrokkenheid!
Het is fijn om te kunnen vertellen dat Annies
werk wordt overgenomen door mevr. Joke OrmelWevers, Bijnenweg 7. Joke, bedankt dat je dit
stuk kerkenwerk op je wilt nemen en we wensen
je daarbij Gods zegen toe. De wisseling gaat per
1 januari in.
U en jullie allen wil ik goede kerstdagen toewensen en een gezegend 2020!
Met een hartelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit
maar heeft licht dat leven geeft.
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Netty Hengeveld

Wijk Lintelo

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

Wijk IJzerlo

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

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

Emeritaat ds. Riemer Faber

Kerst
De kerstdagen komen eraan. Nog even en het is
zover. In het verlangen naar het goddelijk licht
oogt de wereld - dunkt me - donkerder dan voorheen. In het verlangen naar de goddelijke liefde
schrijnt de eenzaamheid voor velen des te harder.
Er gebeurt op dit moment zoveel met mensen
overal ter wereld en met onze herberg: moeder
aarde. Juist met Kerst kan het contrast tussen het
verlangde en de werkelijkheid groter lijken dan
ooit. Het geboortefeest mag dan magisch lijken:
met de vele lichtjes, de overdadige maaltijden,
de kaarten, concerten en vieringen, maar een
roes mag het niet worden, want Kerst is ook een
nuchter feest. Een feest waarin we ons te binnen
brengen dat God is afgedaald naar de aarde.
Volgens monnik Anselm Grün zullen wij moeten
afdalen naar onze diepste werkelijkheid om Hem
daar op de bodem van onze ziel te ontmoeten:
Christus is tot ons afgedaald,
opdat we de moed zouden hebben
af te dalen in onze eigen werkelijkheid.
Alleen dan zullen we kunnen opstijgen tot God.
Met de prachtige woorden van Marinus van
den Berg wil ik u allen een gezegende Kerst
toewensen:
Je mag opnieuw geboren worden.
Je mag nieuwe vrede ervaren.
Juist jij,
geraakt door het verdriet,
getroffen door het verschrikkelijke,
in de donkere nacht van de pijn.
Juist jij,
die zo twijfelt,
geen waarde vindt in jezelf.
Jij mag opnieuw geboren worden,
nieuwe vrede vinden.
Ook jij,
die behoedt.
die warmte geeft,
die omziet naar de ander.
Vrede wordt jou aangezegd,
nieuwe moed,
nieuwe elan,
van harte gegund en gewenst.

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

Overleden
Op 12 december is overleden Hennie AalbersWinkelhorst, Geurdenstraat 73, in de leeftijd van
93 jaar. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis.

Zieken
In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
geweest Jan Wissink, Veenweg 6.
Ida Eleveld-Mast, Zuiderkruis 22, mocht na een
periode van revalidatie in Pronsweide weer naar
huis terugkeren.
Allen goede en gezegende kerstdagen gewenst
en veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Bedankje
Mevr. Aalbers-Schoppers, Gelresland kamer 215,
Morgenzonweg 29, 7101 BH in Winterswijk,
heeft mij gevraagd om namens haar iedereen
te bedanken die haar de afgelopen periode
gesteund heeft door middel van kaarten of
anderszins. Dus bij dezen: dank u wel!

Zieken
Mevr. Van Driel-De Neef, Hoge Veld 85, is al enige
tijd opgenomen op de observatie-afdeling in
Pronsweide. We wensen haar en haar man veel
sterkte toe vanuit de gemeente!
Ik wens u een gezegende Kerst (zie ook mijn
bericht onder de wijk Barlo),
Netty Hengeveld

Per 15 februari 2020 zal ds. Riemer Faber wegens
emeritaat zijn werkzaamheden als predikant van
de Protestantse Gemeente Aalten beëindigen. De
afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondag 26
januari 2020 om 09.30 uur in de Oude Helenakerk.
Daarnaast is er op vrijdag 24 januari 2020 vanaf
19.00 uur een afscheidsreceptie in de Zuiderkerk.
Verdere informatie elders in dit KerkVenster en
in de KerkVensters van 10 en 24 januari 2020. Er
wordt nog gewerkt aan een invulling voor de pastorale zorg in de wijk IJzerlo. In de volgende KerkVensters meer hierover.
Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

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

Overleden
Op woensdag 4 december is overleden Johanna
Hendrika (Hanna) Hoftijser-ter Horst, Ludgerstraat
27-01. Zij werd 98 jaar. We wensen haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen sterkte en Gods nabijheid toe in het verwerken van dit verlies. Verderop
in dit kerkblad treft u een in memoriam aan,
geschreven door de familie.

Zieken
Dhr. Wim Heersink, Smitskamp 76, is - als alles is
gegaan zoals verwacht - vanuit het SKB verhuisd
naar Pronsweide. We wensen hem en zijn vrouw
sterkte en Gods nabijheid toe. Dat geldt uiteraard
ook voor alle zieken en hun familieleden in onze
wijk, die hier niet genoemd zijn maar wel te maken
hebben met zorg en spanning.

Geboren
‘Als liefde leven wordt, krijgt geluk een naam’.
Met die mooie woorden kondigen Ruud Simmelink en Andrea Bruijnen, Dinxperlosestraatweg 40,
de geboorte aan van hun dochtertje Emma. Haar
doopnamen zijn Petronella Willemina. Emma werd
geboren op 29 november. Wij wensen de ouders
veel geluk met dit nieuwe leven!

Kerst en Oud & Nieuw
Velen van ons zien de komende weken tegemoet
als een tijd van gezelligheid en licht. Voor anderen
is het juist een moeilijke tijd. Mede namens mijn
vrouw wens ik u en jullie allen vooral een goede
tijd toe!
Riemer Faber

Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

meer in de duisternis,

Johannes 8: 12

Geef
licht!
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Jongerenpredikant

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

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

Jubileum
Op 22 december hoopt het echtpaar Gerrit en
Johanna Doornik-Klompenhouwer, Het Verzet
31, samen met hun kinderen en kleinkinderen
hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren. Wij willen
hen hiermee van harte feliciteren en wensen hen
samen nog veel goede en gezegende jaren toe!

ds. Folkert de Jong
Zieken
Na een verblijf in verpleeghuis Pronsweide is
mevr. G.J. Stronks-Grevink, Geurdenstraat 16, verhuisd naar het Hoge Veld, groepswoning 87-3,
Frankenstraat 51. In het SKB verblijft nog dhr. A.J.
Prins, Haermansweijde 6.
Wij weten ons verbonden met allen die met ziekte
te maken hebben. Wij wensen hen en ook hun
naasten die in liefde om hen heen staan heel veel
sterkte toe!

Groet
Mede namens mijn vrouw wil ik u allen goede
en gezegende kerstdagen toewensen, een goede
jaarwisseling en een gezegend 2020!
Wim Everts

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

Beste mensen,
Ik wens iedereen prettige kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar. Ik wens iedereen toe dat God
in je leven komt zoals Jezus op aarde kwam. Ik
wens iedereen kracht in lastige, eenzame of verdrietige situaties, en zegen voor veel mooie en
goede dingen die jou en de mensen om je heen
overkomen het komende jaar.
ds. Folkert de Jong

Adventsmanifestatie Aalten 2019

Meer foto’s in het fotoalbum op de website: www. kerkvenster.nl

Geef
licht!

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een
hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun
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In memoriam

Glinsterende lichtjes

Theodora Geertruida
Navis-Krieger

Johanna Hendrika
Hoftijser- ter Horst

~ Dora ~

~Hanna~

geboren
15 januari 1923
overleden
25 november 2019

Geboren
1 april 1921
Overleden
4 december 2019

Dora werd geboren op een boerderij aan de
Kriegerdijk, waar ze opgroeide samen met haar
beide zussen. Ze had een onbezorgde jeugd en
bezocht na de lagere school de huishoudschool.
Ze was 17 jaar toen de oorlog uitbrak. De oorlogstijd heeft een onuitwisbare indruk op haar
gemaakt. Na de bevrijding trouwde Dora met
Bernard Navis en ze gingen wonen op een boerderij in het Woold. Dora en Bernard kregen twee
dochters en drie zonen. Ze genoot van haar gezin,
maar het boerenleven in het Woold in combinatie met de verantwoordelijkheid voor haar
opgroeiende kinderen viel haar niet gemakkelijk.
Toen het bedrijf niet meer zo’n beslag op haar
legde, kreeg ze ruimte voor andere dingen. Ze
haalde haar zwemdiploma en ook haar rijbewijs.
Ze onderging een zware hartoperatie, waar ze
goed van herstelde.
Toen er nieuwe huizen schuin tegenover de Oosterkerk werden gebouwd, verhuisden Dora en Bernard
van het Woold naar Aalten. Ze kwamen in een
fijne buurt terecht waar ze genoten van de onderlinge contacten.
Langzamerhand werd Bernards gezondheid minder
en op het laatst was een opname in de Molenberg
noodzakelijk. Toen hij in 2011 overleed, miste Dora
haar man erg, toch probeerde ze dapper de draad
weer op te pakken.
In de afgelopen jaren gingen haar gezondheid en
mobiliteit achteruit. Met de nodige hulp lukte het
haar om in haar eigen woning te blijven wonen,
totdat ze afgelopen zomer ten val kwam en in
het ziekenhuis moest worden opgenomen. Na
een revalidatietraject in Pronsweide was terugkeer naar huis niet meer mogelijk en kreeg ze een
appartement in het Hoge Veld, waar ze een goede
en liefdevolle zorg ontving.
Dora hield van de natuur en verwonderde zich
erover hoe alles groeide. Ze nam dingen niet
zomaar aan, maar vroeg naar het hoe en het
waarom. Zo keek ze ook naar mensen en naar
geloofszaken. Voor haar waren geloof en kerk heel
belangrijk. In het geloof vond ze steun en richting
op haar levensweg.
Slechts enkele dagen is ze ziek geweest. Op 25
november is ze, omringd door haar kinderen, overleden op de hoge leeftijd van 96 jaar.
In een dienst van Woord en Gebed hebben we
herinneringen aan haar leven opgehaald en geluisterd naar Psalm 121: Ik sla mijn ogen op naar de
bergen, van waar komt mijn hulp? Een Psalm die
voor Dora een speciale betekenis heeft gehad. In
het geloof dat zij nu voor altijd geborgen is in Gods
liefde hebben wij afscheid genomen van deze dierbare (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder.

Hanna Hoftijser-ter Horst is 98 jaar geleden
geboren op de boerderij Eggelsmoate in Lintelo.
Zij is het vijfde kind in het gezin waar zes kinderen
geboren zijn, waarvan uiteindelijk maar drie kinderen de volwassen leeftijd bereiken. Door de kindersterfte is er veel verdriet in het gezin.
Op de christelijk nationale school in IJzerlo zit
zij tot haar dertiende en daarna zijn er naaicursussen die er voor zorgen dat ze zelf kleren kan
maken en verstellen.
Hanna trouwt in 1944 met Johan Hoftijser en ze
gaan wonen op de boerderij Het Roele in IJzerlo.
Hier woont ze met Johan en de vader van Johan
die, zoals we dat tegenwoordig noemen, veel
mantelzorg nodig heeft.
Tijdens de oorlog is er inkwartiering van Duitse
soldaten die in de voorkamer wonen. Hanna moet
ervoor zorgen dat ze te eten krijgen.
In dertien jaar tijd worden er vijf kinderen
geboren, vier meisjes en een jongen.
Hanna houdt van kinderen, ze is een goede
opvoeder. Ze zegt niet veel, maar iedereen luistert
naar haar. Met een kuchje kan ze aangeven dat
ze iets niet goed vindt. Dit weten niet alleen haar
kinderen, maar ook de kleinkinderen.
Als twee van haar kleinkinderen in de latere jaren
een keer bij haar logeren, kucht Hanna een keer
terwijl ze aan tafel zitten. Het oudste kleinkind
vraagt: ‘Oma, wie bedoel je?’
Hanna en Johan krijgen tien kleinkinderen en tien
achterkleinkinderen.
Naast de opvoeding van de kinderen is het in de
vijftiger jaren heel gewoon om mee te helpen in
het boerenbedrijf; melken, de kalfjes verzorgen, in
de oogst werken op het land enz.
Later wordt het wat makkelijker en vinden ze tijd
om hun kinderen die zijn uitgevlogen (naar het
buitenland) op te zoeken. Hanna en Johan blijven
tot op hoge leeftijd samen reizen.
Johan overlijdt in 2008; tot eind 2017 blijft
Hanna wonen in het huis naast de boerderij. De
laatste twee jaar woont ze, goed verzorgd, in Beth
San.
Elke zondag gaat ze naar de Zuiderkerk. Als dat
niet meer lukt vanwege haar gezondheid luistert ze op zondag naar de kerkradio. In Beth San
woont ze graag de weeksluitingen bij.
Ieder jaar viert de voltallige familie de verjaardag
van Hanna rond 1 april. In 2019 keek ze nog blij
rond naar al die grote en kleine kinderen. Wij
gaan haar missen.
de familie

In de glinstering van de lichtjes
Van de opgetuigde boom
Zie ik jouw gezicht hier voor me
Het lijkt bijna wel een droom
Want in het donkere van de dagen
Die ik nu zo zwaar hier voel
En ik zo graag wil vergeten
Als je begrijpt wat ik bedoel
Wil ik warmte om te voelen
Of jij hier weer bij mij bent
Al jouw liefde en jouw warmte
Waar ik zo aan was gewend
Maar deze kerst is nu zo anders
Gaat niet zomaar aan mij voorbij
Deze moet ik overleven
Want jij bent niet meer bij mij
Bij de glinstering van de lichtjes
Ontsnapt een blinkende warme traan
In het licht achter mijn ogen
Zie ik jou hier voor mij staan
Om de vrede terug te brengen
In mijn zere zware lijf
Word ik zacht door jou omarmd
Zodat ik hier niet achterblijf
In de rouw en in het donkere
Jij laat me voelen, we moeten door
Dat maakt deze kerst zo bijzonder
Hoewel ik je nog maar net verloor
Zacht raken mijn handen
Jou daar in de hemel aan
Zacht trek ik ze terug
Ik weet, ik moet je laten gaan
Zacht gaan mijn gedachten
Zwevend geruisloos door mijn hoofd
In mijn hart fladdert jouw liefde
Voor altijd
Vederlicht in mij
Leonita Gerssen

ds. Wilma Onderwaater

lamp of het licht van de zon
licht zijn.

Openbaring 22: 5

Geef
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Kerstverhaal

De nacht van Sofie …
Een fabel
‘t Gebeurn allemaole in een waterkolden winternacht, nét an dizze kante van de Duutse grenze.
Klein stuksken niemandsland;
Een bospad, ‘n drekgat en een stuk of wat singels,
völle meer is ‘t niet.
An d’n uutersten timp van ‘t bos steet een soort
van holten hutjen op hoge peute. Soms verschuult zich daor wal’s een paar kaerls um naor
vöggels te speurn.
Maor dizzen nacht ston onderan de leere een
grauwgriezen pony vaste ebonden. Van wieten
lek ‘t nét een pakezel. En zo vulen dat ok wal een
betjen veur het dier in kwestie, want aover eure
rugge hing – as of ‘t zo heurn – zo’n grote dubbele fietstasse. Eendeels as dekmantel teggen de
kolde wind en tevens bi-jwieze van bepakking.
Echter, pakezel of niet, eigenlijk heten ze van
vroggerheer nog Sofia. Veur oppervlakkige kennissen Sofie of – arger nog – Sófie. Asof ze een
nummer was. Terwiel eure name van oldsheer
juust ‘Wiesheid’ betekenen. Maor schienbaor was
het mensdom dit heden ten dage ontschotten.
Zo now en dan spitsen Sofie de aorne en snaof
naor baoven. Sliepen ze now nóg neet, daor met
eur dri-jen? Eur dôch dat ze onderhand toch meu
zat mosten waen. Ze hadden nogal gin ende
elopen vandage. En gistern ok al. En eergistern …
Ach, eerlijk gezegd wasse d’n tel kwiet eraakt.
Maor ‘t lek d’r op dat ze d’r toch nów zowat
wazzen, alhoewal; Sofie had zich d’n endbestemming wal iets anders veur esteld. Een soort van
asiel jao, maor dan veur mensen. Wie wet, met
een betjen warmte en lecht.
En een ‘Hartelijk Welkom’ misschien wal …
Afijn, zowiet waarn ze dus nog neet ekommen,
vandage.
‘t Jonge vrouwken, dat hele dage zonder völle
praot naost eur sjoksen, had ‘t kennelijk zwaor
ehad. Want toen ze de gruune grenze epasseerd
waarn had ze, in dat vrömde taaltjen van eur,
zoiets emompeld van: ‘Ik kán nie meer!’
‘t Kind in eurn draagzak op de boek had ze
onderweg al probeern de borste tegeven. Maor
toen ’t bleef liepen, schotten ok de moeder
de traone in de ogen, dat had Sofie best wal
emarkt. De man, wiet meestentieds een paar
meter veurop leep kek umme, en toen e ’t meue
snuutjen van de vrouwe zag had e beslotten dat
ze in ’t bouwsel zollen aovernachten.
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En daor ston ze dan; de hoeven grootdeels in d’n drek ...
Zo ongeveer halverwaege de reize, zo
begrep Sofia achteraf, hadden ze eur
veur een betjen geld en goeie weurde
bi-j een kinderboerderi-je möggen metnemmen. Ze had d’r eerst gin schik met
ehad, dat göf ze eerlijk toe, maor gaondeweg was dat veranderd. Tut eur eigen
verbazing eigenlijk.
Deur een splete in ’t tiedelijk onderkommen kon ze iets van ‘t gemössel in
’t heui volgen. Kennelijk waarn ze dus
niet de eerste logé’s hier.
Ze zag zelfs een olden peerdendaeken,
waor ze inmiddels ‘t kleine wörmken
hadden in erold: De geluudjes wiet e
meek klonken jo host tevraene. Gelukkig
maor; ze hadden al genog narigheid an
de kop ehad vandage. De bottram was d’r zelfs
bi-j in-eschotten; alle winkel waarn dichte west.
erwijl dat in dizze contreien toch zelden meer
veurkwam, menen Sofie.
‘Hoelange zollen dizze dri-j mensen eigenlijk
al onderweg waen, um an ‘t gevaor in dat land
wietweg te ontsnappen’, mijmern ze deumelig. En
mét vielen eur de ogen dichte.
En toen? Dreumen ze now of was ze wakker … ?
In élk geval: Opéns kwam de maone achter de
zwarte wolken heer. Precies in dee heldere bane
lecht sprong een prachtigen roodbroenen kateker
zó van’n tak in’t holten hutjen. Zovölle beuke
nötjes at e hollen kon droeg e tussen de peutjes
en lei ze vervolgens stiekem maor behendig in
een kuultjen tussen de peerdendeken neer. Maor
veur at e anoniem weer weg kon schieten heurn e
zachtjes zeggen:
‘Bedánkt, i-j komt net op tied, ik had host de
moed verlaorne!’
‘Oo, euh, we’j wát’, gebaarn ’t dierken quasi
onverschillig: ‘Ik heb nötjes zat, ik hale d’r nog
gauw effen wat bi-j!’
Onderweg seinen hee een paar veldhoender in:
‘Toe, help is effen; wark an de winkel! En a’j toevallig nog’s een paar eier aover hebt?’
‘t Was d’r niet bepaold ‘t seizoen veur, maor de
bedoeling was duudelijk. Intussen kwam een ni-js
gierig konientjen anstoeven. Het hummeltjen in
d’n daeken wier der wakker van.
‘Zal ik es een peusken met ow kommen spöllen?’
slissen ‘t dierken, ‘ ‘t zal niet de eerste kere waen
dat ze van mi-j een knuffelbeest maakt. En lao’w
eerlijk waen, ‘t kon gekker; ik wil ze de kost niet
gevven wie van ons soort dizze dage al niet meer
wet of ze een heesken of een konientjen bunt.

Inderdaod; slachtoffer eworden van een eeuwenlange hype genaamd kerstdiner ...’
‘t Kleine kaerltjen aaien ‘t zachte knienenvelleken en stoppen vergeneugd d’n doem weer in
de mond.
Onderwiel had een ranken ree zich naost de pony
eposteerd. ‘Zal ik es een hörtjen waken? Dan kun
i’j effen een oge dichte doen’, zei e verlaegen.
‘Da’s mooi an ebaoden’ knikken Sofie, ‘maor d’r
is hier op ‘t moment nog völs te völle te zene ...’
Inderdaod! Een verdwaalde lepkeskatte was ’t
trepken op-eklommen en miauwen teggen de
moeder: ‘He’j wal ‘n kruke? Ik stelle mi-j veur da’j
de veute aardig kold mot hemmen. Wi-j bunt wal
wat gewünd, maor i-j? En a’j soms es ‘t een of
ander kwiet bunt? Ik kan aardig zien in ’t donker,
al zeg ’k ‘t zelf. Ze nuumt mi-j hier niet veur niks
de Kniepkatte!’
‘I-j bunt lief’, zuchtten de zwartheurige vrouw. En
ze lei eure veute behoedzaam teggen ’t warme
kattenliefken an.
Nog gin tien minuten later kwam d’r ne groten
grunen kikvors an – nog drievenat van ‘t drekgat –
en den kwaken: ‘Ik hebbe niks bi-j mi-j helaas:
‘een Kalen Kikvors’ we-j wal. Of he-j daor nooit
van eheurd?
Jao vrógger! Toen’k een sprookjesprins wazze,
toen kon’k uutdelen net wa’k wolle. Maor da’s
now wal anders. ‘t Geet mi-j now net as owleu
hier: ‘Gin laeven in mien eigen koninkriek en arm
as ’n kerkratte. Maor d’r kúmp een tied … !’
‘Precies’ glimlachen de man: ‘I-j en ikke, wi-j blieft
in wondertjes geleuven. Wat zég ik? Ze gebéurt
al!’
En warempel; hee was amper uut epraot of een
veldmuusken stök zien snuutjen deur ’t gat in de
vloere heer.

Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de
met de wapens van het licht.
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‘Is dit een arke? Bun i-j soms Noach!’ piepen e verrukt. De grijns van de man wier op slag nog breder
en hee zei datte weliswaor niet in ’t bezit was van
een arke – integgendeel zol e host zeggen – maor
dat nom niet weg dat het muusken vanzelfspraekend blieven mocht.
De man wees de kikvors anpassant een pleksken
op de rand van d’n drinkbak van Sofie en ’t
muusken schûrken zich argeloos teggen de
warmen kattenvacht an. ‘Kennelijk geldt hier gin
rangen en standen, of ‘t recht van d’n starksten’
knipogen e opgewekt teggen ziene toeheurders.
De man den ’t e veur Noach had versletten kreg
egals meer plezier in ’t piepbeestjen. Helemaols
toen ’t bi-jdehandte onderdeurken vroeg: ‘Maor
wie bun i-j dan eig’lijk wál, a’k vraogen magge?’
De man antwoordden serieus: ‘In ons land van
herkomst nuumt ze mi-j Joesef, en miene vrouwe
hier heet Fatima.’
Echter het muusken, wiet d’r onderhand niet
meer an twiefelen waor e terechte was ekommen,
kénnen ziene klassieken. Baovendien was e
gewend um altied ‘t leste woord te hemmen. Dús
zei e op een toontjen dat gin teggenspraok verdroeg: ‘Fátima? Maria dan toch zeker!?’
Veur ‘t eerst in lange tied schot ’t de man spontaan op een lachen, en de vrouw? Ze kreg zomaor
opens iets bezunder moois aover zich.
‘Ach, what is in a name?’ fluustern ze in
gebrokken Engels.
Argens an de andere kante van ’t prikkeldraod
blaern een koe:
‘A’j soms verlaegen zit um een paar liter warme
melk? Ik hebbe zat! ‘k Zitte al jaorn bovven mien
kwotem.’
Ze schudden zich de kop zodat eure oormerken
blikkern as sterren in de maoneschien.
‘Van ‘t zélfde’, mekkern een schaop, toen e heurn
van ’t genereuze anbod van de melk. Zee had
zich eerst wat afziedig ehollen, maor toen ze eenmaol aover d’n dam was, blek ’t ende amper in
zicht. En ze vroeg zich veur ’t eerst in eur laeven
af waor dee wolle van ’t afgelopen jaor eigenlijk
was ebleven …
Iets wieterop stappen verduld een haze uut ’t
leger en schot as een piele uut de baoge op
’t geroezemoes af. Anders jo niks veur um, verbazen e zichzelf. ‘t Was trouwens of álles vannacht anders was as anders.
‘Kan ’k hier soms ok wat doen?’ beduuden e
Sofie. ‘Bó jaowál, ren a’j wilt vast veuruut. Naor
dat Opvanghuus waorvan wi-j eheurd hebt. Misschien ku’j ons alvast melden. En zeg maor
teggen eventuele angsthazen onderweg dat ze
niet bange hoeft te waen: ‘Bange veur een paar
vrömde mensen met een kind; da’s toch nargens
veur neudig?’
‘ ‘t Já, wat za’k ow dáor van zeggen’, mompelen ’t dier tussen neuze en hazenlippe. En wég
was e …

duisternis en ons omgorden

Op de rand van ’t hutjen kwam een doeve zitten.
‘Ik wol vrede kommen brengen’, koern e met een
betjen dikke strotte. ‘Maor volgens mi-j heerst
dat hier al aardig. Aoverigens, waes niet ál te
bange veur morgen. ‘t Kon nog best es loslopen.
Ik vliege nl. nogal ’s rond en miene ervaring is: ‘At
de eerste vrömdigheid d’r af is, wilt z’ow vake niet
ens meer missen!’
De doeve kek de vrouwe vrendelijk an.
‘Ik hoppe wal da’j met ons metvliegt morgen,
want i-j wet ‘t maor nooit in dizze weld. Het kan
maor zó weer ummeslaon. I-j hooft de kranten
maor te laezen ... , tóch?’ zei de mooie madonna,
en ze vegen zorgvuldig een snotterbelleken onder
’t neusken van ‘t kindjen hen …
De doeve knikken naodenkend: ‘An mi-j zal ’t
hoppelijk neet liggen.’
Een paar vöggeltjes waren wakker eworden van
’t gemoggel in de nacht en fluten: ‘Wi-j hebt ‘n
örgeltjen in d’n hals; wo’j den is heurn? Wi-j könt
toch niet meer slaopen.’
‘Ken i-j dat versjen van Vrede op aarde?’ peinzen
d’n doeve hardop.
‘Wi-j könt ‘t altied probeern’, klonk ’t uut de
veerkes en warempel; heel veurzichtig – maor
zuuver as glas – klonken de eerste tonen deur ’t
bos.
‘De wieze was iets anders’, wist Sofie, ‘maor
wat meek dat now uut. Weurde en wiezen bunt
aoveral anders; in ieder land, in elke taal. Maor
met Vrede bedoelt ze allemaole wal ongeveer
‘t zelfde’, hoppen ze.
Aover wiézen esprokken: Dri-j oelen vlaogen rakelings aover de kop van Sofie. Ze kwammen vanwaor straks de zonne op most gaon. Ze krijsten
niet ens. En wat ze vliegensvlot an glimmends op
d’n daeken lieten vallen, is Sofie ok helaas ontgaon. Want onder an ’t trepken, bi-j ziene peute,
kwam een släkke anpoesten. He had zien huusken
op de rugge met enommen.
‘Ik bun toch niet te late’, hechten e buuten aom.
‘Doet maor röstig an, de weld is niet raozend
emaakt’, sussen Sofie. Toen nam ze ’m op de
neuze um ’m ‘t leste ende te bespaorn …
Hoge baoven ’t bos, in de bane maonlecht zag
Sofia een zwarm zilverwitte meeuwen zwenken.
Van de wieten lekken ’t nét engeltjes, menen ze.
En die gavven eur op de één of andere maniere
nét dat betjen hoppe veur morgen, wat ze allemaole zo neudig hadden.
‘At de dieren hier in ’t bos al zo aardig waarn,
dan wazzen de ménsen in dit land ‘t toch zéker!’,
dacht ze optimistisch.
‘En dát? Dat kon toch gin fabeltjen waen ... !?’

Kerstwandeling
The Joysingers

Net als vorig jaar wordt er ook dit jaar een kerstwandeling georganiseerd door Oranjevereniging
Ons Genoegen op de Haart. Dit jaar in samenwerking met The Joy Singers uit De Heurne. Er is een
mooie wandeltocht uitgezet door de prachtige
omgeving van de Haart. We starten bij gebouw
De Ringkamp, dat is omgetoverd in kerstsferen.
Hier zal het koor The Joy Singers mooie kerst
liederen voor ons zingen.
U kunt kiezen voor een wandeling van ca. 5 km of
ca. 8 km. Zowel bij vertrek als onderweg zal een
groep van midwinterhoornblazers van het ADW
hun ‘Olde Roop’ laten klinken. Na de wandeling
is er koffie, chocolademelk en heerlijke erwtensoep tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.
Ook niet-wandelaars zijn van harte welkom om te
komen luisteren naar de kerstliederen die het koor
voor ons zal zingen.
Wanneer: Zondag 22 december 2019
Hoe laat:	Inloop en vertrek tussen
11.30-12.30 uur
Waar:	Gebouw De Ringkamp, Huiskermatedijk 4 op de Haart
Deelname: Gratis, bij de uitgang vrije gift

Verenigingen
Donderdag 16 januari 2020 om 14.30 uur gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van de PCOB
Dinxperlo en Aalten/Bredevoort in ’t Dorpshuus
IJzerlo, Thijsweg 19 in Aalten.
De heer Hendrik Weenink uit Barchem komt ons
vermaken met zijn programma ‘Ach lieve tijd’,
van verleden naar heden. Een diapresentatie:
Hoe leefden onze ouders en voorouders?
Het programma wordt afgewisseld met anekdotes, gedichten en liedjes. Aan de orde komen
spreekwoorden en waar komen ze vandaan,
o.a. tegen de lamp lopen, er gaat een dominee
voorbij, onder de pannen zijn. Het ontstaan van
Kerst en Sinterklaas, enz.
Kortom, een boeiende en leerzame presentatie
vol afwisseling.

Ankh Gussinklo

Romeinen 13: 12
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Puzzelen met
het liedboek!

Kerstgedachten in kerstwoorden

		
In deze tijd
Verbinding
Verlichting
Verdraagzaamheid
Vreugde

In veel liederen die we rond de kerstdagen zingen
kun je dezelfde themagedachtes vinden waarnaar de ‘kerstwoorden’ uit het gedicht ‘in deze
tijd’ verwijzen.
Bij de afbeelding die het betreffende ‘kerstwoord’
verbeeldt wordt een lied genoemd. Zoek dit eens
op. Ten eerste natuurlijk omdat de liederen zulke
mooie teksten hebben, maar nu ook om mee te
doen aan de zoek-puzzel.
Bij elk ‘kerstwoord’ wordt een zoeksleutel gegeven
voor een woord uit het lied. Deze woorden samen
vormen de spel-zin. In de afbeelding staat verder
een letter. Deze geeft alfabetisch aan op welke
plaats in de zin het woord hoort. De complete zin
van twaalf woorden mag bij de redactie ingeleverd worden. Dat kan per mail naar coordinator@
kerkvenster.nl of in de brievenbus van Kerkstraat 2, Aalten. Daarmee maak je kans op een
leuke prijs.

I n deze tijd van individualisatie zoeken naar
geborgenheid, naar wat ons verbindt
Voel ik mij soms eenzaam, tastend
in het donker als een onzeker kind
Verdraagzaamheid lijkt uit de tijd
nu ‘ik’ vaak komt voor ‘jij’
en alleen geldelijk en materieel gewin
maakt, lijkt het, tevreden, blij

Verwondering 	In deze tijd van meetbaarheid is duidelijk
dat wonderlijk niet bestaat
Bescheidenheid
En als je niet voor jezelf opkomt
Sta je achteraan, te laat
Verering
Wie dan nog te geloven
wie nog eer en trouw
Verstilling
Doorgaan jachten, jagen mijn stille
menselijkheid die ik achter muren bouw
I n deze tijd van moeten, presteren
één gedachte; vrede en geluk op aard
Dankbaarheid	
Tevreden koesteren in dankbaarheid
die gedachte, die is heel wat waard
Medemenselijkheid
Mededogen en vertrouwen
als we meer daarvoor konden gaan
Toekomst
Het zou kunnen groeien… Liefde!
positief, achter Zijn voorbeeld aan
Vrede

Succes en fijne kerstdagen,

Heleen Veerbeek

H
Heleen Veerbeek

F

B

E
Komt allen tesamen
Lied 477
3e couplet - 4e regel - 2e woord

Wij wachten op de Koning
Lied 461
1e couplet - 2e regel - 4e woord

Nu daagt het in het oosten
Lied 444
2e couplet - 1e zin - 1e woord

Eer zij God in onze dagen
Lied 487
2e couplet - 3e regel - 7e woord

K
J

G
Hoor de engelen zingen de eer
Lied 481
2e couplet - 7e regel - 2e woord

C

Kom verwondert u hier mensen
Lied 478
2e couplet 4e regel - 1e woord

Stille Nacht, Heilige Nacht
Lied 483
2e couplet - 3e regel - 2e woord

Er is een roos ontloken
Lied 473
2e couplet - 1e regel - 4e woord

L

A

I
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Stille Nacht - Heilige Nacht
Lied 483
3e couplet - 4e regel - 2e woord

D
Nu zijt wellekome
Lied 476
3e couplet - 2e regel - 4e woord

Kom verwondert u hiert mensen
Lied 478
1e couplet - 1e regel - 5e woord

Nu zijt wellekome
Lied 476
3e couplet - 1e regel - 6e woord
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Puzzelen met kerst
KerkVenster heeft dit jaar twee puzzels en een
quiz. We hebben weer prachtige prijzen ontvangen van drukker Senefelder uit Doetinchem.
Deze drukker ging dit jaar failliet maar kreeg
een doorstart. Zij waren zeer blij dat KerkVenster
bleef als klant, en daarom kregen we twee mooie
waardebonnen. Die geven we aan de winnaars
(na loting) van beide puzzels. Eén voor de puzzel
van Heleen Veerbeek en één voor de puzzel van
Jaap Boer. Voor de jeugd hebben we een quiz op
pagina 26. Ook daar hebben we een mooie prijs
voor. De jeugd mag uiteraard ook meedoen aan
de woordzoeker.
Bij de puzzel van Heleen staat de omschrijving. Bij
de woordzoeker van Jaap Boer blijft een aantal
letters over. Als je die in de goede volgorde zet,
komen er twee woorden uit.

W

O

O

R

D

Z

O

E

K

E

R

Opsturen van de oplossingen kan naar:
coordinator@kerkvenster.nl,
of in de bus doen op ons kantoor:
Kerkstraat 2 in Aalten (trapje op).
Graag naam, adres en telefoonnummer vermelden. Bij de jeugd ook graag de leeftijd.
Voor alle puzzels geldt als uiterste inleverdatum
dinsdag 31 december 2019. De prijswinnaars
worden bekendgemaakt op de website (uiterlijk
5 januari) en in het KerkVenster van vrijdag 10
januari. We bedanken Heleen Veerbeek en Jaap
Boer voor het maken van de puzzels.
Veel succes, goede kerstdagen gewenst en een
voorspoedig nieuwjaar.
de redactie

Handvatten
terug
naar vandaag
ruimte scheppen
minderen
terug
naar onszelf
dichtbij
in ons hart
vooruit
naar morgen
naar elkaar
hand vatten
Riek Aalbers-Hiddink

God is licht, er is in Hem geen spoor
van duisternis.
1 Johannes 1: 5
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Stuur de oplossing voor 31 december 2019 per mail naar
coordinator@kerkvenster.nl en wie weet krijg jij wel een mooie prijs.
De uitslag staat uiterlijk 5 januari op de website in het volgende nummer van KerkVenster
(10 januari). Je mag de oplossing ook in de brievenbus van Kerkstraat 2 (ons kantoor) doen.
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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

Aanvang: 15.00 uur - Kerk open 14.15 uur

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)

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

Coördinatie

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Financiën
www.restauratiefondsaalten.nl

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
10 januari 2020. De kopij, inclusief die voor de website,
dient te w
 orden aangeboden per e-mail in Word 2010
of hoger, in txt-formaat. Illustraties en/of foto’s altijd
in aparte bestanden (jpeg, etc.) aanleveren.
Uiterste inleverdatum kopij per e-mail is woensdag
1 januari 2020 voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven
of getypte kopij geldt als uiterste inleverdatum
maandag 30 december 2019 voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster in 2019 verschijnt,
vindt u op onze website: www.kerkvenster.nl.

Aanleveradressen kopij
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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

Wie maakt
het licht?
In de kinderdienst op eerste advent maakten
we kennis met de profeet Micha. Hij ging naar
Jeruzalem om het woord van God te verkondigen. ‘Het is donker in de stad,’ zei hij, ‘maar
het kan weer licht worden.’ Dat is een hoopvol
bericht. Maar wie maakt het licht? Je zult zelf
iets moeten doen om het licht te maken.
Als het buiten donker wordt
maak ik hier binnen licht.
Een kaars vertelt een oud verhaal:
het kerstfeest komt in zicht.
Geef warmte, geef licht,
breng de toekomst dichterbij.
Je straalt, je schittert als de zon,
zo maak je mensen blij!
Als het letterlijk donker is, kan een zaklamp
helpen om het weer licht te maken. Maar lukt
dat ook met een papieren zaklamp in een tekening van een donkere stad? De kinderen hadden
hun twijfels, maar … het lukte!

Vierde advent, 22 december 2019 –
Micha 7:1-7.18-20: Het wordt weer licht

Dit ‘trucje’ kun je zelf ook heel makkelijk maken.
Op deze Andersumme zal ik jullie uitleggen hoe.

Bij de late (tweede) oogst gaat de plukker door de
bijna leeggeplukte wijngaard om te kijken wat er
nog te halen valt, wat de eerste ronde nog niet rijp
was of vergeten. Zo voelt de profeet Micha zich in
Jeruzalem. Het lijkt alsof de stad kaalgeplukt is.
Toch wordt een hoopvol visioen geschetst: er zal
een nieuw begin komen.

Wat heb je nodig?

Maak een tekening op het
plastic insteekhoesje:

Wanneer de tekening klaar is
steek je het zwarte vel papier
in het insteekhoesje:

Door nu de lichtstraal van de
zaklamp in het insteekhoesje
te steken (tussen het zwarte
papier en de tekening) lijkt
het alsof de papieren zaklamp
licht geeft:

Teken nu op het witte hobbykarton een zaklamp met een
lichtstraal en knip deze uit:

Kerst, 25 december 2019
Lucas 2:1-20: Geef licht!
De herders in het veld horen van een engel dat
Jezus geboren is. Aan het eind van het verhaal
loven en prijzen ze God; zo verspreiden zij het licht.

Geef
licht!

Ook wij vieren met kerst dat we het licht door
mogen geven.

Kijk op pagina 26 voor
de speciale bijbelkwis

Veel plezier!

