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Beste Wilma Onderwaater

Het is niet in een paar woorden uit te drukken hoe
je de afgelopen vijf jaar je werk hebt gedaan in
de Protestantse Gemeente Aalten en in het bijzonder in de wijk Barlo-Dale.
Toegewijd en met veel energie heb je invulling
gegeven aan het pastoraat in de wijk. Het was
soms niet makkelijk om dit werk te doen.
Vaak had je te maken met moeilijke, verdrietige
omstandigheden als er een beroep op je werd
gedaan. Maar jou kennende deed je met veel
toewijding je werk.
Veel gemeenteleden hebben dit gewaardeerd.
Je toont belangstelling, hartelijkheid, meelevendheid. Je hebt een open oor en bent geduldig en
vriendelijk. Ook ben je bescheiden.
Je hebt een warme persoonlijkheid.
Het zijn maar een paar kenmerken van jou als
persoon en dat maakt je zo geliefd in de wijk Barlo-Dale. Dat zullen we gaan missen.
Dank, heel veel dank, voor je inzet in de wijk
Barlo-Dale.
Je gaat een nieuwe uitdaging aan als predikant
van de Protestantse Gemeente Neede.
We wensen je veel kracht en Gods zegen toe op je
nieuwe werkplek.
Reinier Demkes, voorzitter wijk Barlo-Dale

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Foto: Gereformeerde Kerk Suameer:
Julius Jansen, Karakteristyk Tytsjerksteradiel

Beste gemeenteleden

In het Bijbelboek Prediker staat dat er voor alles
een tijd is. Zo ook een tijd om te komen en een
tijd om te gaan.
Sinds oktober 2014 werk ik als pastoraal werker in
de wijk Barlo-Dale. Daarnaast heb ik een jaar in
de wijk IJzerlo waargenomen en daarna een jaar
in een deel van de wijk Lintelo. Ik heb in de afgelopen jaren veel mensen mogen leren kennen en
een stukje met hen mogen meelopen op de weg
die zij te gaan hadden. Elke keer heb ik het weer
als heel bijzonder ervaren wanneer er onderling
vertrouwen mocht groeien.
Na een periode van vijfenhalf jaar is de tijd
gekomen om afscheid te nemen. Zoveel mogelijk heb ik geprobeerd om een aantal van u nog
persoonlijk een bezoek te brengen en de hand te
geven.
Op 29 december ben ik voorgegaan in de morgendienst in de Oosterkerk en tot mijn verrassing
werd er na afloop van de dienst nog een ‘officieel
tintje’ gegeven aan mijn afscheid en kon ik ook
hier van vele gemeenteleden afscheid nemen. Dat
heeft mij erg goed gedaan.
Ook was er op 6 januari een gezellige avond
georganiseerd met de bezoekmedewerkers van
de wijk Barlo-Dale, het team van mensen met
wie ik in de afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Graag wil ik hen bedanken voor de fijne
en ongedwongen samenwerking. Wanneer nodig
wisten we elkaar te vinden. Ik heb respect voor
deze vrijwilligers in onze gemeente die samen de
dragende kracht vormen binnen het pastoraat
in onze wijk. Zij zetten zich actief in om vorm te
geven aan het omzien naar elkaar. En dat omzien
naar elkaar is de kern van het pastoraat in onze
gemeente.
Ook wil ik mijn collega’s hartelijk bedanken. Fijne
collega’s, betrokken op elkaar en met hart voor
onze gemeente.

Dit nieuwe jaar zal ik mijn werk voortzetten op een
andere plek, een andere plaats en in een andere
gemeente, maar in dienst van dezelfde Heer.
Op deze plaats wil ik u/jullie allen toewensen wat
zo treffend verwoord staat in dat mooie lied uit
het nieuwe Liedboek: Lied 416:1 en 2
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Met een hartelijke groet van
ds. Wilma Onderwaater
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Overdenking
‘Gelukkig wie de God van Jakob tot
hulp heeft, wie zijn hoop vestigt
op de HEER, zijn God’

Psalm 146: 5
We zijn net begonnen aan een nieuw jaar.
Maar we zijn niet blanco begonnen. Onze
agenda is misschien nog behoorlijk blanco,
maar wij zijn het niet. We hebben van alles
meegenomen het oude jaar uit en het nieuwe
jaar in.
De nieuwsoverzichten van 2019, waarin zoveel
gebeurd is in de wereld en in ons land, staan
nog op ons netvlies. We nemen het allemaal
mee het nieuwe jaar in. Ook onze persoonlijke
omstandigheden nemen we mee. Misschien
zijn we hoopvol, blij en vol verwachting voor de
dingen die staan te gebeuren in 2020. Fijn als
je zo het nieuwe jaar begonnen bent.
Velen van ons nemen ook hun zorgen en
moeiten mee het nieuwe jaar in. Je kunt met
heel moeilijke omstandigheden te maken
hebben gekregen. Ziekte kan je leven op de
kop hebben gezet. Werk kan een bron van zorg
geworden zijn. Het gemis van een geliefde kan
de glans van het leven afgehaald hebben. Er
kunnen grote zorgen of problemen zijn in je
familie of in je gezin. Je kunt lijden aan de littekens die je met je meedraagt en waar je mee
om moet leren gaan, hoe moeilijk soms ook.
Zo zou er nog veel meer te noemen zijn. We
nemen het allemaal mee het nieuwe jaar in.
Maar hoe doen we dat? Hoe gaan we verder?
En als we verder gaan is er dan ook nog iets
van hoop. Vertrouwen dat er iemand is die je
helpt. Vertrouwen mag je op jezelf. Dat is goed
maar niet altijd genoeg. Vertrouwen mag je
ook op mensen. Gelukkig zijn er altijd weer
mensen die er voor anderen willen zijn als het
nodig is. Soms vallen mensen ook tegen, maar
voor wij te hard oordelen is het goed om te
beseffen dat wij misschien zelf ook wel eens
tegenvallen. Zo gaat dat met mensen.
Psalm 146 brengt ons in herinnering dat je ook
op God mag vertrouwen. Dat je op Hem mag
hopen en rekenen dat Hij wil helpen. Ook in dit
nieuwe jaar waarvan we niet weten wat het zal
brengen. Dat God jou ook wil helpen bij alles
wat je hebt meegenomen dit nieuwe jaar in.
Dit vertrouwen is iets waar je gelukkig van
wordt zegt Psalm 146. Dat is iets anders dan
gelukkig worden omdat ineens alles weer gaat
zoals je graag wil.
Wel wil het vertrouwen dat God jou helpt je
de moed, de kracht en de rust geven om het
te kunnen: in vertrouwen verder gaan, ook dit
nieuwe jaar!
Hendrik Jan Zeldenrijk
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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

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

Hartelijke groet

Financiële administratie
Dieneke Cornelissen,
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Vanaf deze plek een hartelijke groet en warme
wensen voor iedereen in onze gemeente die ziek
is of troost kan gebruiken.

Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-45 28 04,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl

Wij feliciteren

Beheerder ’t Koppelhuis
Wima Kleinhesselinkvan Rootseler,
Pater Jan de Vriesstr. 64,
7126 BM Bredevoort,
tel. 06-255 70 229,
tel. ’t Koppelhuis:
0543-45 15 03
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl
Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-47 11 54

Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-45 19 43

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Mevr. J.C. Bollen-Ansink, ’t Zand 22D,
mevr. E. Stronks-Ebbers, Ambthuiswal 1-11 en
dhr. J.G. Essink, Beerninkweg 4, vieren in de
komende weken hun verjaardag. Mevr. Bollen
wordt op 17 januari 83 jaar, mevr. Stronks wordt
op 18 januari 95 jaar en dhr. Essink viert op
22 januari zijn 87ste verjaardag.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Samen Eten
Op woensdag 15 januari wordt er weer samen
gegeten in ’t Koppelhuis. Wilt u deelnemen aan
deze gezellige gezamenlijke maaltijd?
Opgeven kan bij Diny Luimes, tel. 0543-471154.
Binnenlopen vanaf 17.30 uur, de maaltijd begint
om 18.00 uur.

Collectes en giften
De collecte tijdens de kerstnachtdienst heeft
€ 345,72 opgebracht. Het bedrag is bestemd voor
de stichting Hope. Via Diny Luimes is een gift van
€ 20,00 ontvangen en via Henk Luimes een gift
van € 5,00.

Leonard Cohen in de St. Joriskerk
Kom en wordt aangeraakt door de liederen van Leonard Cohen. Een bijeenkomst rond de poëzie en liederen van
Leonard Cohen.
We laten zijn gedichten spreken als ze
aanroepen, bidden of smeken, grappen
maken, een verhaal vertellen of zich boos
maken over een ‘rottige’ wereld.
Behalve een inleiding en een nadere
toelichting bij de manier waarop Leonard zijn woorden heeft gekozen, laten
we vooral de muziek, aangevuld met

Hoe gaat het nu?

beelden, én de woorden spreken die zijn
gekozen rond het thema ‘levensweg’.
Sommige liederen zullen ‘live’ worden
gezongen. Het is in de kerk, maar het is
geen kerkdienst.
Iedereen die van Leonard Cohen houdt,
is hartelijk welkom. Het duurt een klein
uur. Kom …. en laat de teksten, beelden
en klanken over u heenkomen!
Op zondag 26 januari in de St. Joriskerk
te Bredevoort om 19:00 uur.

Op 7 december werd ik teruggefloten door mijn
eigen lichaam. Ik kreeg uitvalsverschijnselen aan
de rechterkant van mijn lichaam. Gelukkig zijn
die na die dag weggebleven. Wel bleek op de
eerste hulp dat mijn bloeddruk veel te hoog was.
Behandelen lukte eerst maar mondjesmaat. Na
vijf dagen mocht ik naar huis met bloeddrukverlagende medicijnen.
Die beginnen nu langzaam maar zeker te werken.
Het belangrijkste is dat ik stress vermijd. ‘Rustig
aan doen’, zegt iedereen. Ook vraagt men voortdurend: ‘Hoe gaat het nu?’
Dat is ingewikkeld, omdat je een hoge bloeddruk
niet voelt. Natuurlijk had ik verlies van conditie
door de ziekenhuisopname, maar met steeds langere wandelingen heb ik die weer op het oude
niveau. Ook voel ik me nauwelijks moe, omdat ik
kan gaan rusten als ik me wel moe voel en daar
prioriteit aan mag geven. Ik vind dat ik dat rustig
aan doen mag noemen.
Als alles zo doorgaat hoop ik binnenkort weer
met mijn werkzaamheden te beginnen, als eerste
met bezoekwerk. Door gewoon maar te beginnen,
moet ik uitproberen hoe dat werkt op mij en op
mijn bloeddruk. Het blijft afwachten, eigenlijk
zoals het in het hele leven is.
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor alle
kaarten met beterschapswensen en ook voor alle
kerstkaarten (soms in combinatie) en niet te vergeten de prachtige bloemen uit de kerk en van
mensen persoonlijk en andere attenties.
Iedereen wil ik verder een veelkleurig, gezegend
2020 toewensen!
Ada Endeveld
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Toelichting op de begroting 2020 van de diaconie Bredevoort
Baten

Diaconaal werk

De huurinkomsten zijn lager dan vorige jaren
door verkoop van het pand aan de Prinsenstraat.
Inkomsten onbebouwd: er zijn verschillende
pachtcontracten verlengd of opnieuw afgesloten
in 2019. Dat is volgens de maatstaven van deze
tijd gedaan. Dat verklaart een lichte daling/verandering in de opbrengsten onbebouwde eigendommen. Er kunnen zich in de loop van 2020 nog
wijzigingen voordoen in de inkomsten want op
het moment van indienen van de begroting 2020
is er nog geen besluit genomen over besteding
van de vrijgekomen liquide middelen door verkoop van het pand aan de Prinsenstraat.

Er worden in totaal drie personen/gezinnen
ondersteund in de gemeente Bredevoort. Verder
doet de diaconie veel aan ouderen- en ziekenbezoek. Wekelijks wordt er iemand verrast met een
bos bloemen, in een verzorgingshuis wordt een
maandsluiting gehouden met een broodmaaltijd. Zes keer per jaar organiseert de diaconie
een gezamenlijke maaltijd voor een vrijwillige
bijdrage. Ook het koffiedrinken na de kerkdienst
wordt door de diaconie bekostigd.
De Diaconale Hulpverlening Aalten, Hospice
de Lelie en de Voedselbank worden tevens
ondersteund.

Lasten
Onderhoud
In 2020 is er aan een woning buitenschilderwerk
gepland.
Jaarlijks wordt een bedrag voor onderhoudsvoorziening gereserveerd.
In 2017 is er geïnvesteerd in de beamer en in het
geluid in de kerk, waarmee een deel van de indertijd aangelegde installatie is vervangen. Nu is het
vernieuwen van de overige verouderde beeld- en
projectie-apparatuur voor het Koppelhuis en kerk
in de begroting opgenomen. Daarmee wordt het
mogelijk om kwalitatief goede beeldopnames
te maken en aan te sluiten bij ‘kerk-tv’ om thuis
de kerkdienst live mee te vieren. Na uitvoerig
overleg in de colleges van de diaconie, kerkrentmeesters en kerkenraad is besloten om de kosten
(en eigendom) hiervan bij de diaconie onder
te brengen. De totale investering hiervoor van
€ 29.473 wordt in acht jaar afgeschreven.
Deze afschrijving ziet u hier terug in de
exploitatiebegroting.
Bij de kosten voor de kerkdiensten en andere
kerkelijke activiteiten worden de kosten voor
het Heilig Avondmaal, bloemen voor bijzondere
gelegen
heden o.a. liturgisch bloemschikken,
kaarsen in de kerk en de kerktelefoon gerekend.

Overige bijdragen en contributies
Hieronder valt de bijdrage voor het pastoraat
en gebruik van ‘t Koppelhuis/kerk aan de
kerkrentmeesters.

De jeugd wordt gestimuleerd door een bijdrage
aan de zomerkampweken en met Kerst worden
er altijd kerstpakketten uitgedeeld aan gezinnen/
personen die het goed kunnen gebruiken.
Voor diaconaal werk wereldwijd worden er collectes aangevuld door de diaconie.
Kerk in Actie, de Joanne Foundation, het Roemenië
Comité en Christenhulp Oost-Europa worden jaarlijks met een vast bedrag ondersteund.
Het uiteindelijke exploitatieresultaat zal aan een
of meerdere diaconale doelen besteed worden.
het college van diakenen
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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

Uitnodiging afscheid ds. Riemer Faber
Met ingang van 15 februari 2020 zal

ds. Riemer Faber
na ruim 32 jaar zijn werk als predikant van de
Protestantse Gemeente Aalten beëindigen.
Wij willen hem van harte bedanken voor het vele
werk dat hij voor onze gemeente gedaan heeft.

bredevoort

Wij wensen hem toe dat hij, samen met zijn
gezin, nog lang, in goede gezondheid, van zijn
welverdiende emeritaat mag genieten.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zondag
26 januari 2020 om 09.30 uur in de Oude Helena
kerk, Landstraat 22, 7121 CR te Aalten.
Na de dienst is er gelegenheid om onder het
genot van koffie of thee Riemer en Evelien persoonlijk de hand te drukken in gebouw Elim,
naast de kerk.
Daarnaast is er een afscheidsreceptie op vrijdag
24 januari 2020 vanaf 19.00 uur in de Zuiderkerk,
Ludgerstraat 64, 7121 EM te Aalten. Het officiële
gedeelte zal om 20.00 uur beginnen in de kerkzaal van de Zuiderkerk.
Voor beide gelegenheden wordt u van harte
uitgenodigd.
Namens de kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Aalten
Gerard Helmink, voorzitter
Dick Jansen, scriba

Giften Aalten
Ontvangen op het kerkelijk bureau: een gift in
collectemunten van € 103,75 voor Kerkbeeld,
via Ada Sloetjes € 50,00 voor de kerk en via de
brievenbus € 40,00 voor Kinderen in de Knel.
In het volgende KerkVenster staan de collectes
van december.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Eremedaille voor
Henk ter Maat
Tekst
Arnold
Arentsen Foto:
Gemeente
Aalten

Maandagavond 6 januari werd aan Henk ter Maat
de eremedaille 2019 van de gemeente Aalten uitgereikt door burgemeester Anton Stapelkamp.
Een medaille voor de vele verdiensten van Henk in
zijn lange leven, en voor de werkzaamheden die
hij als 82-jarige nog steeds verricht.
Muziekvereniging De Eendracht is niet uit zijn
leven weg te bannen en voor het vele werk dat
hij daarvoor verricht, kreeg hij een nominatie voor
deze eremedaille. Wat voor de nominatie ook
heeft meegespeeld, was het vele werk dat Henk
voor de Gereformeerde kerk van Aalten heeft
gedaan en later – na de fusie – voor de Protestantse Gemeente van Aalten.

Bij de Gereformeerde Kerk begon Henk als 20jarige als leider van jeugdclubs. Ongeveer tien
jaar heeft hij dat werk gedaan, inclusief het
leider
schap van de jeugdkampen. Daarna wist
de kerkelijke leiding Henk vaak te vinden voor
diverse periodes als ouderling, in de Commissie
van Administratie, de KAZ (Kerkenraad Algemene
Zaken) vergelijkbaar met wat nu de kleine kerkenraad is. Ook in die KAZ en Commissie van Admini
stratie heeft Henk diverse periodes gewerkt.
Na de fusie met de Hervormde Gemeente heeft
Henk het werk voortgezet met het maken van de
wekelijkse liturgieën, die worden rondgebracht bij
de luisteraars van de kerkradio. Dit werk deed hij
ook al ruim 30 jaar bij de Gereformeerde Kerk.
Al met al heeft Henk er dus ruim 62 jaar aaneengesloten kerkenwerk opzitten. Dat kunnen maar
weinig gemeenteleden zeggen.
Die eremedaille is hem dan ook van harte gegund,
al vond hij het allemaal wel heel wat gedoe. Voor
hem hoefde dat niet zo nodig. Hij was wel wat
zenuwachtig voor de uitreiking, maar er ook wel
een beetje trots op.
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Tot vrijheid geroepen
In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.
Sindsdien leven we in vrijheid. Dat vieren we volgend jaar in het hele land en ook
in onze gemeente. De burgerlijke gemeente Aalten heeft begin dit jaar alle
groeperingen uit de gemeente en ook vertegenwoordigers vanuit Bocholt uitgenodigd
voor een overleg over hoe we deze viering gezamenlijk vorm kunnen geven.
Ook vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen waren daarbij aanwezig
en hebben elkaar gevonden. Samen hebben
we het afgelopen jaar een grensoverschrijdend
project uitgewerkt met als motto ‘Tot vrijheid
geroepen’.

sonen aanwezig. Van deze startbijeenkomst wordt
een videobericht gemaakt, dat na 12 januari op
een website wordt geplaatst (www.geroepentot-

vrijheid.nl). Het idee is dat op deze website van
elke activiteit een kort verslag komt te staan met
wat foto’s.
Op 29 maart zal er in onze gemeente een dienst
zijn in het kader van bovengenoemde estafette
om 9.30 uur in de Oude Helenakerk op de Markt
in Aalten.
Vlak voor Bevrijdingsdag op zondag 3 mei, vindt
er een gezamenlijke afsluiting plaats om 19.00
uur in de Oude Helenakerk op de Markt in Aalten.

Estafette start op 12 januari
De opzet is die van een soort estafette die van
start gaat op 12 januari in de Aaltense Synagoge.
Daar zijn Thorarollen aanwezig, die tijdens de
oorlog verstopt zijn geweest onder de vloer van
een woning en zo behouden zijn gebleven. Deze
rollen hebben we gekozen als symbool voor onze
verbondenheid als gelovigen uit verschillende
geloofsgemeenschappen en als kern van ons
geloof. De joodse Thora, die ook deel uitmaakt
van de christelijke geloofstraditie, roept mensen
op om in vrijheid te leven. Een afbeelding van
de Thorarollen in de Aaltense synagoge gaat op
twee grote banners op reis langs de deelnemende
geloofsgemeenschappen.
Op de banners staan de woorden ‘Tot vrijheid
geroepen. 75 jaar vrijheid vieren’, op de één in
het Nederlands, op de ander in het Duits. De ene
zondag staan ze in een dienst in een Nederlandse
kerk, een volgende zondag in een Duitse kerk, om
en om. En steeds gaan er een of twee vertegenwoordigers uit de ene gemeenschap mee naar de
volgende en samen bereiden ze de dienst voor.
De start van de activiteiten vindt plaats op
zondag 12 januari in de Aaltense synagoge. De
startbijeenkomst is besloten gezien de beperkte
ruimte. Per geloofsgemeenschap zijn er twee per-

Als kosters bedanken wij de vrijwilligers die
ons gesteund hebben het afgelopen jaar.

TOP 2000 DIENST
TIJD EN EEUWIGHEID

ZONDAG 12 JANUARI - 10.00 UUR
ZUIDERKERK TE AALTEN
Als dank voor hun steun hebben wij hen uitgenodigd voor een hapje en een drankje.
Ook hebben alle vrijwilligers een lekkere attentie gehad als dank.
kosters Oosterkerk, Oude Helenakerk en Elim

VOOR EN NA DE DIENST KOFFIEDRINKEN

VOORGANGER: DS FOLKERT DE JONG
MUZIEK: TOP 2000 KOOR EN BAND
O.L.V. JOHAN KLEIN NIBBELINK
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Wijzerplaten verdwenen
Tekst: Arnold Arentsen - Foto’s: Harm Veldhuis

Veel voorbijgangers zullen altijd een blik op de torenklok van de Oude Helenakerk
werpen als ze deze kerk passeren. Het is een gewoonte die mij tenminste altijd
overkomt. Ik draag geen horloge en dan vind ik het ook altijd lastig als de klok
stilstaat of zoals nu geheel verdwenen is.

Woensdag 11 december was weer zo’n dag: een
grote hijskraan bij de kerk en dat al voor de derde
keer. Wat zou er dan nu aan de hand zijn? Ik
kreeg het al snel in de gaten, twee grote wijzerplaten, van meer dan een meter in het vierkant,
lagen inmiddels op de wagen van Smederij Oldenhave uit Vorden. De derde wijzerplaat moest nog
naar beneden gehaald worden. Daarna werden
de gaten afgedicht met een plaat. En zo kijken
we een tijdlang aan tegen drie afgedichte gaten
zonder wijzers.

Wat is er aan de hand?
In het kader van het groot onderhoud dat
gepleegd wordt aan deze kerk (zie vorige KerkVensters), zijn naast de windwijzer, het kruis en de
haan nu ook de wijzerplaten voor renovatie opgehaald. Volgens een opschrift achterop een van
de wijzerplaten was het ruim 32 jaar geleden dat
deze verguld werden en groot onderhoud hadden
gehad.
Aangezien de kerkrentmeesters aanspraak kunnen maken op 50% subsidie voor dit groot onderhoud en het Restauratiefonds de andere helft
betaalt, wordt al dit werk uitgevoerd.
Zo zal het bladgoud waar nodig worden gerepareerd, kapotte onderdelen worden vervangen,
schilderwerk worden gepleegd en de verlichting
worden vervangen door led-lampen.
In de loop van 2020 zal alles (kruis, haan, windwijzer en wijzerplaten) weer worden teruggezet.
We proberen u via KerkVenster en/of website op
de hoogte houden wanneer dit gaat gebeuren
zodat u en kijkje kunt komen nemen bij dit toch
wel spectaculaire gebeuren door vakmensen die
blijkbaar geen hoogtevrees hebben.
En… Aalten zal weer bij de tijd zijn!
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Kerstlichtjesroute

24 december
Foto’s Jan Oberink

Zie ook pagina
Andersumme
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Kerstmiddag Lintelo
Foto’s Jan Oberink

Ankh Gussinklo,
verhaal.

Wim Fukkink en Dianne Winkelhorst.

Aansteken adventskaarsen bezoekmedewerkers.

Leny van Noort,

11

IKA-vakantieweken 2020

Foto’s: archief

Ook in 2020 organiseert de IKA weer

Mensen die vorig jaar ook mee zijn geweest,
krijgen automatisch de formulieren weer thuis
gebracht.
Wilt u ook graag mee? Geef dit aan ons door op
onderstaand telefoonnummer, dan zorgen wij
ervoor dat u ook een informatiebrief krijgt met
het aanmeldingsformulier.
Ook kunt u het formulier downloaden via de website www.ikaachterhoekliemers.nl.

vier verschillende vakantieweken
voor ouderen die zonder ‘zorg’ of
begeleiding niet op vakantie kunnen.
U kunt kiezen uit verschillende locaties
en weken.
Tijdens de vakantieweek wordt een zeer
gevarieerd programma aangeboden, waaronder
een kerkdienst en een avondmaalsviering. Verder
kan het programma bestaan uit optredens van
zang-, toneel- of dansverenigingen. Daarnaast
zijn er speldagen en er wordt met de bus een uitstapje gemaakt.
Er zijn voldoende vrijwilligers uit de professionele
zorg aanwezig.

Let op! Aanmeldingen moeten voor 2 februari
2020 binnen zijn, dus wacht niet te lang met
nadenken of u mee wilt.

Hallehuis, Lemele
Het vervoer van en naar het vakantieverblijf moet
u zelf regelen. Is er niemand in uw omgeving die
u weg kan brengen, dan stelt de diaconie vervoer
beschikbaar.

Lunteren, Het Bosgoed

Namens de diaconie van Bredevoort en Aalten,
Lidy Hogenkamp, tel. 0543-451911
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

Nieuw Hydepark, Doorn

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
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. Bijvoorbeeld:
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.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Januari 2020
vrijdag
zaterdag
zondag

10
11
12

Jesaja 57:14-21
Jesaja 58:1-5
Jesaja 58:6-14

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

13
14
15
16

Jesaja 59:1-8
Jesaja 59:9-15a
Jesaja 59:15b-21
Jesaja 60:1-14

vrijdag
zaterdag
zondag

17
18
19

Jesaja 60:15-22
Jesaja 61:1-11
Jesaja 62:1-12

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

20
21
22
23
24

Psalm 96
Spreuken 1:1-19
Spreuken 1:20-33
Spreuken 2:1-22
Matteüs 4:1-11

Beth San, Aalten

Stegemanhof
Zaterdag 11 januari 2020
19.00 uur ds. Yntema
Zaterdag 18 januari 2020
19.00 uur dhr. Lievers

19 januari
16 februari
15 maart
26 april
17 mei

Oosterkerk
Oude Helenakerk
Zuiderkerk
Zuiderkerk
Oosterkerk

Zaterdag 11 januari 2020
19.00 uur ds. Rotte

Bloemengroet
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.

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

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

10.00 uur 	mevr. N. Hengeveld, Eibergen
koffiedrinken in ‘t Koppelhuis
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Lenny Woerts

Zondag 19 januari 2020

10.00 uur 	ds. Teeuwen, Borculo
koffiedrinken na de kerkdienst
in ‘t Koppelhuis
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Liesbeth Mateman

Bij de diensten Aalten
Huwelijksdienst

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- fam. Ter Haar, Dalweg 15,
- mevr. Lensink-Tolkamp,
Lichtenvoordsestraatweg 99
- dhr. Wevers, Bevrijding 76
- mevr. Heusinkveld-Hoftijzer, Goordijk 2A

Op vrijdag 10 januari is er om 19.00 uur de
huwelijksdienst in de Oude Helenakerk van

Wiljo Tolkamp & Daniëlle Wolsink
Voorganger: ds. Riemer Faber

Geachte gemeenteleden,

Kinderen
Kinderoppas (0-4 jaar)

Zondag 12 januari 2020

Beth San

Zaterdag 18 januari 2020
19.00 uur eigen dienst

Doopdiensten

St. Joriskerk op de Markt

Giften PBD
Ontvangen via Ina te Hennepe € 5,00, Dinie
Hogeweg € 5,00, Thea Stronks € 10,00
Hermien Heinen € 10,00, Annie Neerhof € 10,00,
Henny Ebbers € 50,00, Annie Houwers
€ 20,00 en via het kerkelijk bureau € 60,00.

Kerkdiensten PG Aalten
zie pagina 17

Ook in 2020 zijn er weer een aantal zangdiensten
gepland. Mocht u verzoeknummers hebben voor
deze diensten, dan kunt u die insturen via
zangdienst.pga@gmail.com of u kunt een
brief(je) in de bus doen bij Markerinkdijk 34,
7122 RK Aalten.
Verder staan bij een zangdienst altijd bakjes klaar
bij de in- en uitgang.
In deze bakjes kunt u ook uw briefje met verzoeknummers deponeren.
de zangdienstcommissie
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Actie Kerkbalans Aalten en Bredevoort

Geef voor je kerk
De kerk....
Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.
Waar we Gods verbondenheid met ons vieren.
Waar we samen zoeken naar wat het betekent
om Jezus Christus na te volgen.
Een plek waar we zorg en aandacht hebben voor de ander,
met elkaar meeleven in blijdschap, zorg en verdriet.
Geef voor je kerk,
want alleen zo kunnen we als kerk van betekenis zijn
en blijven voor de mensen om ons heen!

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland
geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn.
Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk.
Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

2020

14

Geef voo
Ik geef om de plek
die je biedt

bredevoort

Geef
voor
je kerk

2020

Hieronder ziet u een overzicht van de inkomsten en
uitgaven 2018 en de begroting voor 2020. Een begroting waarbij inkomsten en uitgaven niet in balans
zijn. Een gevolg van teruglopende inkomsten en
gelijkblijvende of stijgende uitgaven.
Het tekort baart ons zorgen. Maar in voorgaande
jaren hebben we dankbaar mogen vaststellen dat veel
gemeenteleden met hun bijdrage de actie Kerkbalans
steunen. Laten we dat ook dit jaar doen. Samen de
schouders eronder zetten en geven voor de kerk.

g
n
ge
s,

ar
or
en
de
is.

Behalve een rondgang voor Kerkbalans, vragen wij u ook om een
bijdragen voor de Solidariteitskas,
waarmee de minder kapitaalkrachtige gemeenten worden
gesteund, en de paascollecte,
die dit jaar bestemd zal worden
voor verbetering van beeld en
opname-apparatur in de kerk en
van ’t Koppelhuis.

Geef slim …

Het landelijk thema voor de Actie Kerk
balans is ook nu ‘geef voor je kerk’ zodat
de kerk aan u kan geven. Als kerk van Bredevoort willen we u ook wat bieden.

•U
 w bijdrage aan Kerkbalans is deels
aftrekbaar voor de belasting.
•G
 eeft u een periodieke gift?
Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken.
•A
 lle informatie hierover vindt u op
onze website en in KerkVenster.

Naast de traditionele vieringen organiseren
we activiteiten waarin nieuwe vormen van
zingeving en geloof aan bod komen.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.
We mogen ons gelukkig prijzen met de
college van kerkrentmeesters
fijne kerkgemeenschap die we zijn, met
alle mensen die zich met de
gemeente verbonden voelen
Totaal van opbrengsten
en vrijwillig de handen uit
en uitgaven Protestantse
de mouwen steken. Samen
Gemeente Bredevoort
Begroting
Resultaat
vormen we een prachtige
2020
2018
gemeente. Het geven meer
Opbrengsten (baten)
dan waard.
Baten onroerende zaken, pacht, huur etc.
35.400
43.626
Om kerk te kunnen zijn, activiteiten aan te bieden, maar
ook voor het goed beheren
van onze gebouwen is er
geld nodig.

Rentebaten en dividenden
Kerkbalans, collectes en giften
Subsidies en bijdragen
Totaal baten
Uitgaven (lasten)
Kerkelijke gebouwen, energie etc.
Pastoraat (o.a. predikant)
Salarissen beheerder, organisten, administratie
Overige lasten en kosten
Totaal lasten
Saldo baten - lasten

2.300
72.400
7.942

3.074
77.474
8.159

118.092

132.333

19.550
93.950
30.745
7.450

15.773
87.519
31.894
8.054

151.695

143.240

-33.603

-10.907

Incidentele baten
Incidentele lasten
Resultaat

102
-33.603

-10.805
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or je kerk
Geef om je kerk

ormatie

Velen van ons hebben bij de woorden ‘de kerk’ een
alans valtgebouw
onder ‘Giften
aan goede
doelen’
‘Algemeen
in gedachten,
maar
‘de ofkerk’
is veel meer
ngen’ (ANBI)
en
is
daarom
deels
aftrekbaar
van
de
een vereniging en de gebouwen zijn als het ware de
u kiest voor
een periodieke schenking (voor vijf jaar)
‘clubhuizen’.
g aftrekbaar. Zie voor verdere informatie het artikel in
De kerk is dus een vereniging/gemeenschap die op
basis van het christelijk geloof er is voor mensen in
ingen de samenleving, voor leden en niet-leden, in Aalten
ebeurt het
testament aangeven
dat de
of dat
ver mensen
buiten in
dehun
gemeentegrenzen.
In een
wereld
mt voor een legaat of een erfstelling. Als kerk zijn we daar
die steeds harder en individualistischer wordt, is het
ilt u zelf over deze mogelijkheid meer informatie, dan kunt
werk van de kerk steeds belangrijker.
et het Kerkelijk bureau.

Geef
voor
jebredevoort
kerk

De kerk laat wekelijks de goede boodschap van het
evangelie2020,
horen.
van vertrouwen
e actie Kerkbalans
danEen
kuntboodschap
u contact opnemen
en
toekomstperspectief.
In
de
verschillende
‘clubelefoonnummer: 0543-47 71 81,
huizen’
kun
je
wekelijks
zeer
uiteenlopende
diensten
tede@gmail.com.
beleven. Hierbij is oog voor traditie, vernieuwing en
creativiteit. Kortom, er is voor ieder wat wils in één
vankunt
de diensten.
de formulier
u aangeven welk bedrag u voor 2020 wilt
ag in één keer of in termijnen overmaakt. Uw antwoord op
Maar jouw vereniging,
wij met belangstelling
tegemoet. ‘de kerk’ dus, is nog veel
meer. Ze helpt ook mensen die extra aandacht
nodig hebben en wel een steun in de rug kunnen
oezegging
overmaken
m.b.v.
internetbankieren
gebruiken.
Talrijke
bezoekjes,
materiële en financiële
mogelijk om
uw betaling voor
Kerkbalans
digitaal
te doen.
ondersteuning,
het hoort
allemaal
bij het
werk van
ww.kerkvenster.nl
‘de kerk’.
atie zie KerkVenster.
De kerk helpt waar geen helper is, hier en elders in
de wereld. De kerk is er dus ook voor jou, maar heeft
n kerkrentmeesters
jouw hulp ook nodig om anderen te kunnen helpen.
tter.
Zo kan ‘de kerk’ ook in de toekomst haar werk blijven
doen als baken van rust in een onrustige wereld.

Geef
voor
Geef om en geef aan
kerk
jedekerk

2020

Gebouwen € 96.400
Afschrijvingen € 10.150

3 7146 88

Belastingaftrek

F

Begroting Uitgaven 2020

Be
Personele kosten € 622.170

Activiteiten € 20.000

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’
of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en is daarom deels
aftrekbaar van de belastingen. Wanneer u kiest voor een periodieke
schenking (voor vijf jaar) is zelfs het hele bedrag aftrekbaar.
Zie voor verdere informatie het artikel in KerkVenster.

Administratie en afdrachten € 81.650

Le

Me
ke
he
u

Rentelasten € 1.000

Totaal Uitgaven 2020

Vr

€ 831.370

Vragen?
Heeft u vragen over de actie Kerkbalans 2020, dan kunt u
contact opnemen met Jan van Eerden, tel. 0543-477181,
vaneerdenhofstede@gmail.com

Uw bijdrage of toezegging overmaken
m.b.v. internetbankieren
Ook dit jaar is het mogelijk om uw betaling voor
Kerkbalans digitaal te doen. Ga hiervoor naar:
www.kerkvensterwebshop.nl.
Voor verdere informatie zie volgende pagina.

Namens het college
van kerkrentmeesters,
Harm Hoftiezer, voorzitter

He
m
E-

Begroting Inkomsten 2020

U

Onroerende zaken € 128.275
Rentebaten € 8.900

Uw
Nu
be
is
Ke

Kerkbalans € 617.000

Op
ge
Ke

Collecten, giften en solidariteitskas € 50.500
Overig € 2.000
Totaal Inkomsten 2020

Informatie
Informatie

€ 806.675

Na
Ha

Tekort begroting 2020

Ke
Lu
71
te
IB

€ -24.695

Wilt uude
begroting
voor 2020
kan dat
op kan
het Kerkelijk
Wilt
devolledige
volledige
begroting
voorinzien
2020dan
inzien,
dan
dat op bureau.
het kerkelijk
bureau, of de verkorte begroting op www.kerkvenster.nl op de ANBI pagina.
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Geef voor je kerk

Periodieke gift en nalaten

Voorbeeld:
Stel u heeft een jaarinkomen van € 30.000 en u doet de kerk een s chenking
van € 500,00 als gewone gift dan kunt u de kerk € 718,00 schenken als
periodieke gift die u per saldo niets meer kost.

De periodieke gift is een andere mogelijkheid om uw bijdrage voor de actie
Kerkbalans te regelen. De periodieke gift kunt u in tegenstelling tot de
gewone gift volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting.
De periodieke gift wordt via een schriftelijke overeenkomst tussen u en de
kerk geregeld en de looptijd is ten minste vijf jaar. De periodieke gift stopt
automatisch bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of andere ingrijpende veranderingen in uw situatie.
Het kerkelijk bureau kan u helpen met het opstellen van de overeenkomst.
Voor nadere inlichtingen over de periodieke gift, het formulier en het
opstellen van de overeenkomst kunt u voor Aalten contact opnemen met:
René Veerbeek, tel. 0315-236873, r.j.veerbeek@kpnmail.nl
en voor Bredevoort:
Wim ter Maat, tel. 0543-564575, fam.termaat60@gmail.com

Inkomen € 30.000,Jaarlijkse schenking

Gewone gift
€ 500

Periodieke gift
€ 718

Drempel 1% inkomen
Bedrag waarover teruggave

- € 300
€ 200

€ 0
€ 718

Terugave belastingdienst (42%)*
De schenking kost u netto

€ 84
€ 416

€ 302
€ 416

De kerk ontvangt

€ 500

€ 718

* Uitgaande van een belastingschijf van 42%

De belangrijkste voorwaarden:
• De overeenkomst wordt voor ten minste vijf jaar afgesloten,
de jaarlijkse termijnen moeten ongeveer gelijk zijn.
• De overeenkomst stopt bij overlijden, arbeidsongeschiktheid
en eventueel ook bij werkloosheid.

De belangrijkste voordelen:
• De kerk is voor langere tijd verzekerd van financiële steun (minimaal 5 jaar).
• U kunt de gift volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. En omdat
u de gift volledig mag aftrekken kunt u overwegen om uw bijdrage te
verhogen.
Voor de gewone gift geldt een drempel voor de aftrekbaarheid van de gift
van 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60,00 en een maximum
van 10% van uw inkomen.
Deze fiscale grens is niet van toepassing bij een periodieke gift.
Afhankelijk van uw inkomen krijgt u in het jaar 2020 37,35% tot 46% van
de schenking terug (bij 65-plussers is de grens 19,45% tot 46%).

Nalaten
Behalve tijdens uw leven, kunt u ook na uw overlijden nog bijdragen aan
uw kerk. In de wet is geregeld dat uw bezittingen na uw overlijden verdeeld
worden onder uw nabestaanden. Met een testament kun u een andere verdeling vastleggen, die past bij uw persoonlijke wens en overtuiging. Naast
partner, kinderen, verdere familie of vrienden kunt u ook de kerk opnemen.
Familie en vrienden betalen erfbelasting over wat zij ontvangen. Alles wat
u aan de kerk nalaat is vrijgesteld van erfbelasting, dit vanwege de ANBI
status. Wat u aan de kerk nalaat komt dus volledig beschikbaar voor kerkenwerk. U helpt de kerk ook in de toekomst als een levendige gemeenschap te
functioneren die missionair en diaconaal aanwezig is in de directe omgeving.
Als betrokken kerklid was u al gewend om te geven. Met een gift in uw testament zet u deze goede gewoonte voort.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het kerkelijk bureau
of de penningmeester van het college van kerkrentmeesters René Veerbeek
(Aalten) of Wim ter Maat (Bredevoort).
kerkrentmeesters Aalten/Bredevoort

Digitaal betalen alleen in Aalten
Betaalt u kerkbalans ook al digitaal?
Sinds een paar jaar zijn er al een groot aantal
leden van de PG Aalten die de jaarlijkse toezegging voor Kerkbalans digitaal afhandelen. Dat
heeft namelijk een aantal voordelen:
1. U ontvangt in januari de informatie per mail.
Dat is goed voor het milieu en de medewerk(st)
er in uw wijk komt hiervoor niet meer aan de
deur.
2. Minder drukwerkkosten voor de PG Aalten.
3. Het wordt steeds moeilijker om medewerk(st)
ers te vinden. Hoe meer mensen digitaal gaan
betalen, hoe minder mensen we hoeven in te
zetten.
4. 
Minder administratie-uren op het kerkelijk
bureau om alle toezeggingen te verwerken.
Als u al eerder digitaal betaald hebt of als u zich
in het afgelopen jaar aangemeld hebt krijgt u van
het kerkelijk bureau begin januari alle gegevens
per mail die u nodig heeft om digitaal te kunnen
betalen.

Als u zich nog niet heeft aangemeld, maar u wilt
ook digitaal gaan betalen, zie dan de T
 oelichting
digitaal betalen Kerkbalans 2020 die in de
envelop zit van Kerkbalans die door de collectant
of per post bij u is of nog wordt bezorgd.
U kunt ook betalen met de kerkgeldapp:
De PG Aalten heeft een eigen kerkgeldapp. De
app is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor het regelen van uw financiële kerkzaken. In de kerkgeldapp kunt u op een makkelijke manier bijvoorbeeld giften voor Kerkbalans,
overige doeleinden en diaconale projecten overmaken óf collectemunten bestellen. Het werkt op
dezelfde manier als via de webshop maar dan op
uw smartphone.
Ook leest u in de app nieuwsberichten van de
PG Aalten en kunt u andere producten bestellen
die de PG Aalten aanbiedt. Per 1 januari 2020
wordt daar ook de actuele agenda van de PG
Aalten getoond.

De app kan worden gedownload via de App
Store (Apple) of Google Play (Android). Na installatie koppelt u onze ‘Protestantse Gemeente
Aalten’ aan de app en bent u klaar om de app te
gebruiken.

Tenslotte
De webshop van KerkVenster en de app zijn extra
beveiligd met een SSL certificaat, te herkennen
aan het groene slotje linksboven in de adresbalk
van de browser.
Natuurlijk blijft de wijkmedewerker komen als u
niet van digitaal betalen houdt. De jaarlijkse bijdrage hebben we hard nodig om de begroting
rond te krijgen. We hebben echter ook genoeg
redenen om u warm te maken voor betaling via
het digitale kanaal.
Heeft u nog vragen of wenst u meer inlichtingen,
dan kunt u altijd bellen of mailen met het kerkelijk bureau: op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur, tel.
0543-473250, kerkaalten@kerkvenster.nl
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 12 januari 2020

Zondag 12 januari 2020

Zondag 12 januari 2020

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. R. Faber
collecte: 		
Kerk (Orgelfonds)
uitgangscollecte: Diaconie
19.00 uur: 	dhr. H. de Vries zang en muziek
collecte: 		
Kerk (Orgelfonds)
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 19 januari 2020

Dienst in de andere twee kerken

Zondag 19 januari 2020

09.30 uur: 	ds. F. de Jong - doopdienst
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	ds. F. de Jong - Top 2000-dienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		Kerk (Orgelfonds) of
Top 2000-collecte
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 19 januari 2020
Dienst in de Oosterkerk

19.00 uur: 	dhr. H. de Vries - themadienst
s.v.p. Liedboek meenemen
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

RK St. Helenakerk Dijkstraat

Bij de diensten Aalten

Zondag 19 januari 2020

Week van Gebed voor de eenheid van de christenen
Oecumenische viering op zondag 19 januari om
9.30 uur in de St. Helenakerk aan de Dijkstraat. Na
afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Er wordt dan ook koffie en thee geschonken.

Week van Gebed
voor de eenheid
19-26 januari 2020

Het thema van de viering is:

‘Zij waren buitengewoon
vriendelijk voor ons’
Het buitengewone staat centraal tijdens de Week
van Gebed voor de eenheid van de christenen in
2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt,
daagt de Week van Gebed ons uit om te streven
naar meer dan het gewone.
De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt
in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk
28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn
reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar
met buitengewone vriendelijkheid opgevangen
worden. Deze gebeurtenis markeert het moment
waarop het evangelie het eiland bereikt.

09.30 uur:	ds. A. Yntema en
mevr. G. van Netten
oecumenische dienst in
het kader van de Week van
Gebed voor de eenheid.
Thema: Zij waren buiten
gewoon vriendelijk voor ons.

Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd
door de christenen op Malta herdacht en gevierd.
Zij hebben het materiaal voor de gebedsweek
voor dit jaar voorbereid.
We hopen dat er velen zullen komen in deze oecumenische viering!
Gerda van Netten
ds. Wim Everts

Naast de oecumenische viering op zondag 19
januari om 09.30 uur in de Sint Helenakerk
aan de Dijkstraat willen we in deze week
ook samenkomen op dinsdag 21 januari om
19.30 uur in de Zuiderkerk. (vanaf 19.30 uur
is er koffie)
Dan willen we elkaar in gesprek ontmoeten
en samen bidden voor de eenheid van de
christenen wereldwijd en in onze plaats. Op
deze avond zullen voorgangers uit onze Protestantse Gemeente, de Rooms Katholieke
parochie, de Christelijk Gereformeerde kerk,
de Euregio Christengemeente en De Meiberg
aanwezig zijn.
We hopen dat velen uit de verschillende
geloofsgemeenschappen zullen komen om
samen te bidden en elkaar te ontmoeten.
Namens het Beraad van Kerken,
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
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P A S T O R A AT
Extra bericht van de kerkenraad
Ongeval ds. Wim Everts:
Zie extra bericht op bladzijde 24

Driewerf dank

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

bredevoort

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
18 jan	mevr. A.J. Vonhof-Eskes
Geurdenstraat 43, 7122 CG
18 jan	dhr. C.B. te Roele
Buninkdijk 6/A, 7121 LG
18 jan	mevr. D.W. Stronks-Nijeboer
Engelandsdijk 1, 7122 PJ
21 jan	mevr. A.B. te Brake-ter Horst
Kiefteweg 5, 7121 LX
21 jan	dhr. E.W. van Handenhove
Zuiderkruis 2, 7122 WZ
21 jan	mevr. T.A. Haverkamp-Nicolaï
Geurdenstraat 64, 7122 CG
22 jan	mevr. H.A. te Mebel-Floresteijn
Kreeft 19, 7122 TB
22 jan	mevr. W.B. Houwer-Brink
Ludgerstraat 27/06, 7121 EG
22 jan	mevr. J.H. te Brinke-Prange
Keizersweg 52, 7121 GS
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met
Reinier Demkes, Emmastraat 9, tel. 0543-471049.
Bijzonderheden die vermeld moeten worden,
zoals huwelijksjubilea, opname en terugkomst
uit ziekenhuis, geboortes graag uiterlijk op de
woensdag voor de week dat KerkVenster uitkomt,
doorgeven aan de scriba.

Huwelijksjubileum
Op 25 januari zijn de dhr. en mevr. Inia-Tolkamp,
Haartsestraat 62, 40 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd met dit jubileum. Wij wensen hen
een feestelijke dag toe en nog veel goede en
gezegende jaren !
Wim Bulsink, scriba wijk Barlo-Dale

Dankwoord

Dank Wilma Onderwaater
Dank ook aan collega ds. Wilma Onderwaater
voor de prettige samenwerking in de wijk BarloDale. We zullen je gaan missen, maar gunnen je
ook een hele fijne nieuwe start en een goede tijd
in Neede! Gods zegen gewenst voor je nieuwe
opdracht!

Voor de laatste keer een wijkbericht van mijn
hand. Allereerst wil ik u en jullie heel hartelijk
bedanken voor de vele kaarten, brieven, mailtjes,
attenties en persoonlijke woorden die ik in de
afgelopen weken van u mocht ontvangen. Hartverwarmend! Het heeft me erg goed gedaan.

De beste wensen

De komende tijd zal de wijkscriba dhr. Wim
Bulsink zorgdragen voor de wijkberichten. Voor
verdere informatie over het schrijven en plaatsen
van de wijkberichten zie het stukje dat hierboven
is geplaatst. Ook voor de invulling van het pasto
raat in het wijkgedeelte Dale vindt u hier meer
informatie.

Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld, mede namens
Charles, Leona en David

Zieken
Onverwacht moest mevr. Brethouwer-Heinen,
Patrimoniumstraat 4, in het ziekenhuis worden
opgenomen. We wensen u veel sterkte en Gods
nabijheid in de komende tijd.
U en jullie wil ik allen Gods zegen toewensen.
Met een hartelijke groet,
ds. Wilma Onderwaater

Hartelijk dank ook aan degenen die ons gezin het
goede toewensten middels kaarten of mails. Wij
versturen sinds enkele jaren geen kerstkaarten
meer, maar wensen u/jullie wel veel heil en zegen
in het nieuwe jaar!

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

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

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

Contact
Er is vanaf 1 januari een vacature in het wijkgedeelte Dale. Voorlopig zal het crisispastoraat waargenomen worden door de plaatselijke
predikanten.
Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere
crisissituatie kunt u contact opnemen met Wim
Bulsink, scriba van de wijk Barlo-Dale, wbulsink@
kpnmail.nl of tel. 0543-475541.
Hij zal dit dan doorgeven aan de plaatselijke
predikanten.

Drie medewerkers hebben aangegeven
per 1 januari te willen stoppen:
Jolanda Kant en Corry Kuysten stoppen als
bezoekmedewerkers en Zwanie Hoitink stopt met
haar werk als sectiecoördinator. Wel blijft zij nog
enig bezoekwerk doen. We willen jullie namens de
wijk en tevens namens de Protestantse Gemeente
Aalten heel hartelijk dankzeggen voor het vele
werk dat jullie van harte hebben gedaan. We
gaan jullie missen en we hopen dat er mensen
zijn die, dit lezende, bereid zijn om hun steentje
bij te dragen.

Overleden
Op 21 december is overleden Dora Hiddink-
Rutgers, Schorpioen 1, in de leeftijd van 91 jaar.
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en
achter
kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun
verdriet en gemis.

Bedrijfsongeval

Zieken

Ronald Wikkerink, Bongenkamp 39, kreeg net
voor de feestdagen een bedrijfsongeval. Met verschillende breuken werd hij opgenomen in het
Radboudziekenhuis in Nijmegen. Inmiddels is hij
terug in Aalten. We wensen hem en zijn vrouw
Heleen veel sterkte toe en hopen dat zijn herstel
voorspoedig mag verlopen.

Anke Wikkerink, Driessenshof 15 verblijft nog voor
revalidatie in Pronsweide.

Wisseling bezoekmedewerker
Gerda Kremer-Meinen,
met haar bezoekwerk
Gerda dat je dit werk
willen doen. Wij zijn

Brakenweg 6, is gestopt
in buurt 13C. Bedankt
de afgelopen jaren hebt
blij dat Hannie Ormel-
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Assink, Gendringseweg 34A, haar adressen op de
Navisweg en Heegtweg wil overnemen. Hannie
zal ook de vacante adressen op de Akkermateweg
(buurt 13A) voor haar rekening nemen. Fijn!
Bedankt voor de goede wensen die wij van u
mochten ontvangen rond de feestdagen.
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Van oud naar nieuw
Kerst en oud en nieuw zijn achter de rug. Sommigen hebben volop genoten van de gezelligheid
die deze (vakantie)tijd met zich meebrengt,
anderen zijn opgelucht dat het gewone leven
weer kan worden opgepakt, omdat de confrontatie met verlies en gemis juist in deze tijd groot
is geweest.
De overgang van het oude naar het nieuwe jaar
kan ook een moment van bezinnen zijn. Overigens hoor ik steeds minder vaak over goede voornemens. Maar die van Anselm Grün vind ik te
mooi om niet te delen:

Leer mij langzamer lopen
Leer mij langzamer te lopen, Heer.
Geef mij te midden van de verwarringen van de dag
de rust van de eeuwige bergen.
Breng het haastige slaan van mijn hart tot rust
doordat het stil wordt in mijn ziel.
Laat mijn versnelde pas vertragen
met het oog op de ruimte van de eeuwigheid.
Leer mij de kunst van het vrije ogenblik.
Leer me langzamer te lopen,
om een bloem te zien,
een paar woorden te wisselen met een vriend,
een hond te aaien,
een paar zinnen in een boek te lezen.
Leer mij langzamer te leven,
Heer en geef me de wens
diep in de eeuwige grond te wortelen
opdat ik groei naar mijn ware bestemming

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

Emeritaat ds. Riemer Faber
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 Helena
kerk. 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 het KerkVenster van 24 januari
2020.
Er wordt nog gewerkt aan een invulling voor de
pastorale zorg in de wijk IJzerlo. In de volgende
KerkVensters meer hierover.
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

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

Zieken
Mevr. W. Wevers-Nijman, Ludgerstraat 12, is na
een ziekenhuisopname in het SKB in Winterswijk,
verhuisd naar verpleeg- en revalidatiecentrum
Antonia, Industrieweg 115, 7061 AP Terborg. Dhr.
Jan Vrieze, Dinxperlosestraatweg 89, is binnen de
Pronsweide verhuisd naar Groepswoning 7. We
wensen hen beiden en de zieken thuis sterkte en
Gods nabijheid toe.

Geboren
	‘Zo heel gewoon,
maar toch zo bijzonder.
Jij bent ons derde wonder.’
Met deze woorden kondigen Léon en Suzanne te
Winkel, Dinxperlosestraatweg 63, dankbaar en blij
de geboorte van hun dochtertje Lynn aan. Zij is
geboren op 5 december en is een zusje van Kyan
en Senn. We wensen hen van harte geluk met dit
nieuwe leven!

Huwelijk

Mevr. Van Driel-de Neef, Hoge Veld 85, is, anders
dan eerder vermeld, opgenomen op afdeling B,
kamer 204 in Pronsweide.

Vandaag, vrijdag 10 januari, hopen Wiljo Tolkamp
en Daniëlle Wolsink, Dinxperlosestraatweg 102, in
het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening
van hun huwelijk is om 19.00 uur in de Oude
Helenakerk. We wensen het bruidspaar samen
met allen die hen lief zijn een fijne dag toe!

De beste wensen

Tot slot

Anselm Grün, Mijn gebedenboek, 2011

Zieken

Hartelijk dank aan degenen die ons gezin het
goede toewensten middels kaarten of mails. Wij
versturen sinds enkele jaren geen kerstkaarten
meer, maar wensen u/jullie wel veel heil en zegen
in het nieuwe jaar!
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld, mede namens
Charles, Leona en David

Graag willen wij bedanken voor alle goede wensen
die wij rond de feestdagen mochten ontvangen.
U en jullie ook alle goeds en Gods zegen gewenst
voor het nieuwe jaar.
Voor mij zal het een bijzonder jaar worden,
omdat ik wegens emeritaat binnenkort mijn
werkzaamheden als predikant in onze gemeente
zal beëindigen. Elders in dit kerkblad treft u een
uitnodiging aan voor de afscheidsreceptie en de
afscheidsdienst.
Een hartelijke groet voor u en jullie allen!
Riemer Faber

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

Zieken
Na een verblijf in het SKB in Winterswijk is
dhr. A.J. Prins, Haermansweijde 6, opgenomen
in Huize Sonnevanck in Groenlo.
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!

Overleden
Op 18 december is overleden: Christien
Heinen-Tolkamp, Polstraat 27, in de leeftijd van
91 jaar. Wij wensen haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen heel veel sterkte toe nu zij
afscheid moesten nemen van hun moeder, oma
en overgrootmoeder.
Op 28 december is overleden: Johanna Doeleman-ter Horst, Ludgerstraat 15-9, in de leeftijd
van 91 jaar. Wij willen haar zoon Peter en haar
zus Henka heel veel sterkte toewensen nu zij
afscheid moeten nemen van hun moeder en zus.
Op 31 december is overleden: Wim Rutgers,
Geurdenstraat 40, in de leeftijd van 80 jaar.
Wij willen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toewensen nu zij afscheid
moeten nemen van hun man, vader en opa.
Het in memoriam komt in het volgende kerkblad.
Wij wensen hun nabestaanden heel veel sterkte
toe en bovenal Gods nabijheid!

Ten slotte
In de afgelopen weken hebben we met de
feestdagen veel kaarten van gemeenteleden
mogen ontvangen met heel veel lieve en goede
wensen. Onze hartelijke dank daarvoor! Mede
namens mijn vrouw wil ik u alle goeds en Gods
zegen toewensen voor het nieuwe jaar 2020!
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Jongerenpredikant
ds. Folkert de Jong
Köstersweide 38
tel. 0543-450600
folkert.j.de.jong@gmail.com
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In memoriam
Theodora Gerharda
Hiddink-Rutgers
~Dora~
geboren
19 juni 1928
overleden
21 december 2019
Dora Rutgers is geboren op het Möllenveld in Sinderen als tweede uit een gezin van vijf kinderen.
In 1938 verhuisde het gezin Rutgers naar Varsseveld. Dankbaar keek Dora terug op de gezelligheid
thuis in haar jeugdjaren. De oorlogsjaren hebben
een onuitwisbare indruk op haar gemaakt. Na
de huishoudschool wilde Dora graag verder leren
voor verpleegster maar helaas was die mogelijkheid er toen niet. Op jonge leeftijd ging ze uit
werken. In 1950 kreeg ze verkering met Bernard
Hiddink uit Lintelo. In 1953 trouwden zij. Dora
en Bernard mochten 59 jaar getrouwd zijn. Met
elkaar hebben zij het zeer goed gehad. Door een
kwetsbare gezondheid heeft Dora een tijd gezinshulp gehad die de huishouding en een stukje
opvoeding deed voor de vijf kinderen. Na 40 jaar
gewoond te hebben aan de Koopweg in Lintelo,
samen met Dirk, de broer van Bernard, verhuisden
Dora en Bernard naar de Schorpioen in Aalten.
Hoewel Dora altijd beperkt was door haar gezondheid kon ze toch genieten van de mooie dingen
en er kracht uit halen. Haar gezin was belangrijk
voor haar. Blij was ze ook met de kleinkinderen
en later de achterkleinkinderen. Het verlies van
haar man Bernard in 2012 heeft Dora veel verdriet gegeven. Toch probeerde ze moedig verder
te gaan en bleef ze in staat om te genieten, ook
van kleine dingen.
De laatste periode van haar leven verlangde
Dora ernaar dat de Heer haar zou halen. Het
geloof heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in
haar leven. Dora was een vrouw die in staat was
haar geloof in God te verbinden met haar leven
van alledag. Daar heeft ze altijd veel steun aan
gehad. Ook als ze wel eens waarom-vragen had
vertrouwde ze op God waarvan ze zei: ‘Hij heeft
mij altijd geholpen’. In het vertrouwen dat God er
ook zou zijn voor haar over de dood heen en voor
hen die haar zo lief waren kon Dora haar aardse
leven loslaten.
Hendrik Jan Zeldenrijk

Vaste burcht
Mijn burcht en vaste rots is God;
Hij zal mij steeds beschermen;
in nood of leed en dreigend lot
Zich over mij ontfermen.

Hij zal voor mij een vesting zijn;
een schuilplaats in gevaren.
Hij wil mij troosten in mijn pijn;
voor wanhoop mij bewaren.

God is altijd mijn burcht geweest,
mijn toevlucht en mijn sterkte;
in de nabijheid van Zijn Geest
toen ik Zijn trouw bemerkte.

Naar Psalm 59 vers 10b en 11a: ja,
God is mijn burcht. God, die trouw is,
zal mij te hulp komen. (NBV)

Tekst: Marian Klok-Stam

Bron: www.gedichtensite.nl

Vooral in de zomermaanden is ‘Kiek de Kerk’
een regelmatig terugkerende rubriek in KerkVenster. Foto’s van kerken uit verre landen
of van iets dichterbij huis sieren ons prachtige kerkblad inclusief het verhaal van de
reiziger die de foto gemaakt heeft. Ik wil het
eens anders doen, namelijk een ‘Kiek de Kerk’
midden in de winter. Op een zondagmorgen
nam ik niet alleen mijn Bijbel mee naar de
Oosterkerk maar ook mijn fototoestel en het
statief. Deze kerk en de Oude Helenakerk zijn
immers de twee mooiste kerken van ons dorp.
De Bijbel heb ik tijdens de dienst gebruikt, terwijl Riemer het Woord exegetiseerde en vertaalde naar hier en nu. Na de dienst mocht ik
met toestemming van koster Erik het statief
met fototoestel opstellen om foto’s te maken
van enkele kunstige schoonheden in dit kerkgebouw, namelijk de gebrandschilderde zijramen. Een van deze ramen maakt ons attent
op het feest dat in de eerste weken van januari
gevierd wordt in de O
 osters Orthodoxe kerken,
het feest van Epifanie.
In de kerken in het westen wordt op 25 en 26
december het kerstfeest gevierd. Centraal staat
tijdens dit feest dat God, die in Christus mens
is geworden, solidair is met de lijdende mensheid. In de kerken in het oosten wordt niet het
kerstfeest gevierd, maar het feest van Epifanie.
Epifanie betekent ‘verschijning’.
De Oosters Orthodoxe kerken vieren op
6 januari de verschijning van de ster voor de
volken bij de geboorte van Jezus (Matteüs 2),
de doop van Jezus in het levenswater van de
Jordaan (Matteüs 3:13-17) en het eerste teken
van Jezus bij de bruiloft in Kana, waar hij water
in wijn verandert (Johannes 2:1-11). Tijdens
het feest van Epifanie wordt de nadruk gelegd
op de verschijning van God als koning onder de
mensen.
Wie in het Liedboek, Zingen en bidden in
huis en kerk, de gezangen in de rubriek voor
de Epifaniëntijd bekijkt, komt nogal wat liederen tegen, waarin gezongen wordt over de
(morgen)ster. De morgenster is de voorbode
van de nieuwe dag die aanbreekt.
In Openbaring 21 en 22 wordt in de beeldende
taal van visioenen de hoop levend gehouden
op de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde. In deze visioenen hoort Johannes, verbannen naar Patmos, de stem van Jezus die
zegt: ‘Ik ben de stralende morgenster!’
Duistere machten houden onze wereld in de
greep, maar de komst van Jezus op aarde
belooft ons dat er een nieuwe dag aanbreekt.
Niet alleen wanneer we in de zomer ver
weg met vakantie zijn, zien we cultuur die
behouden moet blijven, maar ook in de winter
heel dichtbij huis.
ds. Gerhard ter Maat

Die jeugd van tegenwoordig …
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Tekst: Tiny Oosterink - Foto’s: Angelique Navis

Het is begin december. De Cantorij krijgt tijdens de pauze van de wekelijkse
repetitie, bezoek van dhr. Wim Schmidt, werkzaam op Chr. College Schaersvoorde
te Aalten. Wim komt met de vraag of de Cantorij wil meewerken aan de
kerstviering van de leerlingen die op locatie Slingelaan zitten. Harry, de dirigent,
is enthousiast. Hij vindt het mooi om samen met zo’n 700 scholieren in een kerk
het kerstfeest te mogen vieren. Hij vraagt wie van de leden willen meewerken en
er gaat een groot aantal vingers de hoogte in. Dus geregeld.

De afspraak is wel, dat er liederen gezongen
worden die de Cantorij ook tijdens de dienst van
15 december in de Oude Helenakerk zong.
Zo komen de meest cantorijleden op 20 december
naar de Oosterkerk, alwaar ingezongen wordt.
Intussen wandelen de leerlingen van Schaersvoorde in een lange stoet, begeleid door hun
mentoren en docenten, van de Slingelaan naar
de Oosterkerk. Verkeersregelaars die op de route
staan, zorgen ervoor dat de stoet veilig de drukke
verkeerspunten kan oversteken.
Als de leerlingen de kerk bereiken, nemen zij op
gepaste wijze plaats in de banken. Het middenschip en twee zijbeuken zitten nagenoeg vol, de
galerij is ook goed bezet.

De viering
De kerstviering was sfeervol. Mevrouw Marit
Arink, lerares aan Schaersvoorde, had de algehele
leiding. Zij verwoordde het kerstverhaal in eigentijdse taal en voor jongeren erg duidelijk. Twee
leerlingen en twee volwassenen mochten hun
dromen vertellen. Meneer Freek Brandenburg las
het kerstevangelie voor uit de Bijbel.
De Cantorij bracht diverse liederen ten gehore,
Nederlands- en Engelstalige. De hoop werd
gekoesterd, dat de scholieren bij de meest
bekende kerstliederen, zoals ‘Komt allen tezamen’
en ‘Hoor d’engelen zingen’, zouden meezingen.
Maar helaas…

Wat wel heel leuk was, dat na ieder lied of uitleg,
er een luid applaus kwam. Daar wordt iedereen
toch wel vrolijk van.
Ook probeerde Harry de jeugd aan het zingen te
krijgen door oefeningen te doen, maar helaas,
het zingen werd vervangen door handgeklap en
tikken op het lichaam. De leerlingen die op een
van de zijbeuken zaten, mochten op de banken
tikken.
Als laatste oefening zo hard mogelijk tikken op de
banken of klappen in de handen. Nou, daarmee
hadden de scholieren geen moeite en dat was
duidelijk te horen.
Harry’s missie was in die zin geslaagd: vrijwel
iedereen deed mee en zij hadden er ook nog
plezier in.
Na afloop zei een jongen van ongeveer 13 jaar
tegen mij: ‘Mevrouw, u hebt mooi gezongen
hoor.’ Waarop ik antwoordde: ‘Dankjewel, alleen
jammer dat de jongeren niet meezongen …’
‘Nou’, zei hij: ‘Ik heb wel meegezongen hoor … !’
Erg leuk toch om zoiets te horen.
Wat ook grappig was: Een van de leraren keek
rond of er nog rommel achtergebleven was.
Op gegeven moment had hij ook een leeg flesje
en een lege chipszak in de handen …
Zo zie je maar, dat een groepje jongeren toch een
krakend gezellige kerstviering had.
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Verslag advents
manifestatie
De adventsmanifestatie ligt weer
achter ons. Wat is er door de vele
vrijwilligers gedurende de vooraf
gaande tijd en tijdens de kerstmarkt
een werk verzet. Geweldig!
Het bestuur kan dan ook terugkijken op een zeer
geslaagde adventsmarkt annex kunstexpositie.
De aanwezigheid van de replica grafkelder en de
film hierover in Elim lokte vele extra mensen naar
de markt. Mede hierdoor, en door het verdwijnen
van de vroege ochtendbuien, werden veel mensen
naar het centrum van Aalten getrokken, veel
meer dan vorig jaar.
De kunstexpositie in de Oude Helena Kerk mocht
zich in zo’n 500 bezoekers verheugen. Zij konden
genieten van 35 ingezonden schilder- of beeldende werken en voor het gehoor was er een keur
aan muzikale optredens.
De markt was voorzien van zo’n 32 grote en een
tweetal kleine kramen met een diversiteit aan
producten, welke over het algemeen, volgens
de standhouders, goed tot zeer goed verkocht
werden. Onze eigen kramen, veelal voorzien van
de door vele vrijwilligers gemaakte producten,
deden ook weer goede zaken.
Gedurende de gehele dag kon men op de markt
ook van (live) muzikale optredens genieten.
Elim was voortdurend goed bezet vanwege de
film over de grafkelder en haar geschiedenis.
De kerstman met arrenslee trok bij de kinderen
veel aandacht, voor ons helaas dit jaar voor de
laatste keer.
In de ‘Postiljon’ trok de kinderactiviteit (dit jaar
voor het eerst), opgezet door Figulus, ook voortdurend belangstelling. Kinderen werden vermaakt
met poppenkast, koekjes versieren, sjoelen of
kleurplaten.
In de kerktuin trok de replica grafkelder veel aandacht. Er stonden regelmatig wachtrijen.
Naast veel gezelligheid en saamhorigheid onder
de vrijwilligers uit de Aaltense gemeenschap,
ervoer ook het publiek de gezelligheid van deze
kleinschalige, sfeervolle adventsmarkt.
Een bruto-opbrengst groot € 9.715,93 was het
geweldige resultaat van alle inspanningen, ca.
€ 900,00 meer dan in 2018.
Het bestuur van het Restauratiefonds is iedereen
die hier op enigerlei wijze aan heeft meegewerkt
dan ook geweldig dankbaar!

Een gezond en in alle opzichten
voorspoedig 2020 gewenst!.
Stichting Restauratiefonds voor de
Oude Helenakerk op de Markt

Beste bezoeker
van deze expositie
Het expositie-thema is dit jaar ‘RIMPELS’. Ik heb
voor rimpels in beweging gekozen, beweging veroorzaakt door één kleine druppel vallend in het
water, die steeds grotere kringen achterlaat.
Zoals deze kringen zich verplaatsen in het water
zo kan ons doen en laten ook gevolgen hebben in
onze leefomgeving.
In de loop der eeuwen zijn er personen geweest
die woorden gesproken hebben die wij nu nog
steeds herhalen, waar wij ons aan vast houden of
aan optrekken.
Ik denk hierbij aan uitspraken van bijvoorbeeld
Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma
Gandhi, Moeder Theresa. Maar ook in deze tijd
het jonge meisje Greta Thunberg. En natuurlijk
niet te vergeten, Jezus van Nazareth.
Hier een pakkende uitspraak van Jezus, vertaald
in Aaltens dialect Mattëus 15: 11, waar Jezus
zegt,
	‘t Is neet wat een mense heurt en zut
wat um slecht mek,
moar dat wat e zegt en dut,
daormet kan e een hoop
in ‘t ongerede brengen.
Zo kunnen ook onze woorden een boodschap
achterlaten die door de één omarmd en door de
ander als bedreigend ervaren wordt.
Laten we proberen onze boodschap met respect
en zo eerlijk mogelijk te brengen, zodat voor- en
tegenstanders van die boodschap begrip voor
elkaars standpunt op kunnen brengen, en als het
mogelijk is samen tot een oplossing komen.
Wim Westerveld

‘Rimpels’
woorden....
gesproken..
geschreven..
een boodschap..
voor mensen..
de wereld..
voor mij.. voor ons...
een boodschap...
gebracht...
met respect!!!
kan, standpunten...
samenbrengen...
mensen verbinden....
een betere wereld....
achterlaten.
W.W.
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Abrupt einde aan kerstmarkt in Bredevoort

Op 14 december begonnen we de
dag met een klein zonnetje en een
fris windje. De opbouw en de andere
voorbereidingen verliepen soepel.
Om 15.00 uur hebben de midwinter
hoorn-bloazers van ADW de markt

Speciale dank gaat uit naar de kraamhouders
voor hun aanwezigheid en voor hun begrip en
medewerking tijdens de penibele situatie. Omdat
de kraamhouders maar een korte periode hebben
kunnen verkopen en enkelen van hun ook nog
andere schade hebben geleden, hebben we
besloten om alle kraamhouders de kraamhuur
terug te geven.

Wij bedanken alle mensen, die deze kerstmarkt,
op welke wijze dan ook, mede mogelijk hebben
gemaakt.
Dit jaar gaan we op 19 december in de herkansing
met weer een fijne kerstmarkt in Bredevoort.
de activiteitencommissie

open geblazen. Hoewel het op dat
moment een beetje miezerig was
geworden, ging iedereen met goede
moed van start.
Op de markt was het snel gezellig: mooie kramen,
een gezellig vuur en mooie klanken van Mellow
Brass. In de kerk kon afwisselend genoten worden
van de optredens van de dames van DAzzLE en
H.A.N.S.
Helaas begon de wind behoorlijk aan te trekken
en rond 18.00 uur waren de windvlagen dermate
hevig dat er koopwaar en zeilen van kramen de
lucht invlogen.
Wij hebben op dat moment moeten besluiten om
de markt onmiddellijk af te blazen.
De situatie werd gevaarlijk en wij zijn heel erg
blij en opgelucht dat er geen ongelukken gebeurd zijn. Door de goede samenwerking tussen
de vrijwilligers en de kraamhouders was alles
in een mum van tijd afgebroken en opgeruimd.
Gelukkig kon het programma in de kerk met
optredens van DeMB en Anne, Gerloeske,
Rosanne en Thomas gewoon doorgaan. En voor
zover mogelijk hebben we de catering verplaatst
naar ’t Koppelhuis. Daardoor was er, toen de wind
weer was gaan liggen, toch nog wat te genieten
voor de mensen die later op de avond de kerstmarkt kwamen bezoeken.
Als organisatie willen we iedereen bedanken, die
heeft meegeholpen bij het opbouwen en aankleden en afbreken van de markt. Ook dank aan
alle buurtbewoners, die hun auto’s hebben weggezet en ons van stroom hebben voorzien. Verder
bedanken we alle thuisbakkers en inpakkers, de
vuurkorfbrigade, de verkopers in onze kramen en
de (oliebollen)bakkers.

Enschedees Byzantijns Kozakkenkoor
Zondag 22 december was het concert van het
Enschedees Byzantijns Kozakkenkoor in de Oude
Helenakerk op de Markt te Aalten. Rond 14.00
uur kwamen de eerste bezoekers binnen, waarna
de kerk gestaag volliep. Om 15.00 uur volgde een
korte openingstoespraak door onze voorzitter
Henk Roelofse. Daarna begon het concert rond
15.10 uur.
Het concert van het Enschedees Byzantijns Kozakkenkoor heeft veel positieve reacties ontlokt. Er
waren al vragen voor een herhaling in 2020.
Mensen kwamen uit de gehele regio en zelfs uit
Duitsland.
Ruim 350 bezoekers hebben genoten van prachtige koorzang door de mooi uitgedoste zangers.
De solozang en de zang van de duo’s en kwartetten kwamen ook heel goed over. Wat een
prachtige stemmen!

Voor de pauze waren er wat minder bekende
stukken, na de pauze kwamen meer bekende
stukken voorbij o.a. een medley, waarbij het
publiek meedeinde en klapte.
Er werd afgesloten met het zingen van een drietal
bekende Nederlandstalige kerstliederen.
Na de koffiepauze in Elim kon men de trappen of
het pad naar de kerk weer betreden onder kaarslicht evenals bij het verlaten van de kerk rond
17.30 uur.
Met de koorleden volgde nog een gezellige nazit
in Elim met een hapje en een drankje.
Het Restauratiefonds is zeer verheugd over het
verloop van de dag en het aantal bezoekers.
Een netto-opbrengst van ongeveer € 3500 kan
worden bijgeschreven. Hartelijk dank aan alle
medewerkers en natuurlijk de vele bezoekers.
bestuur Stichting Restauratiefonds
Oude St. Helenakerk
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Winnaars van de puzzels kersteditie

Foto’s Arnold Arentsen

Nog nooit waren er zoveel deelnemers die de
puzzels in de kersteditie van KerkVenster hebben
opgelost en ingestuurd.
Bij de woordzoeker telden we 56 inzendingen die
allemaal goed waren. Het woord dat overbleef
was: Koning Herodes.
Bij de Liedboekpuzzel waren 32 inzendingen,
waarvan 28 met de juiste oplossing. Hier moest
de volgende zin uitkomen: ‘Een kind ons geboren
de vrede op aarde belofte voor alle mensen.
Bij de Quiz waren 14 inzendingen, hier moest uitkomen: ‘Vandaag is jullie redder geboren’.
We hadden voor iedere soort puzzel een prijs,
maar omdat er zoveel deelnemers waren, hebben
we voor de woordzoeker en de Liedboekpuzzel
een extra prijs in de vorm van een waardebon.

De prijswinnaars zijn:
Woordzoeker
1e prijs: waardebon van € 25,00
Daniëlle en Frans Ratering
2e prijs: waardebon van € 10,00
André ter Horst

André ter Horst

Daniëlle Ratering

Henrike Jentink

Mevrouw Ter Wee

Liedboekpuzzel
1e prijs: waardebon van € 25,00
T.J. ter Wee-Houten
2e prijs: waardebon van € 10,00
Hilde Kobus

Quiz
gewonnen door Henrike Jentink,
waardebon van € 15,00
Drie puzzels leek de redactie eerst wel wat veel
maar het blijkt toch aan te slaan. We bedanken
de ontwerpers van de puzzels: Jaap Boer en
Heleen Veerbeek. Ze hebben in elk geval eer van
hun werk gehad. Alle deelnemers bedankt voor
jullie deelname.
In het paasnummer, dat 3 april verschijnt,
hopen we opnieuw een paar mooie puzzels te
presenteren.
redactie KerkVenster

Geen goed begin van het nieuwe jaar voor ds. Wim Everts
Beste gemeenteleden,
Afgelopen maandagmiddag is Wim Everts
ongelukkig gevallen met zijn fiets. Door deze
val is zijn heup gebroken en is hij afgelopen
dinsdagochtend geopereerd aan zijn heup.
De operatie is goed verlopen, maar herstel zal,
zoals nu bekend, wel de nodige tijd in beslag
nemen. Op dit moment is het nog niet bekend
hoelang dit herstel zal gaan duren.
Ds Folkert de Jong zal de komende periode,
voor de wijk Haart-Heurne, het crisis-pastoraat
voor zijn rekening nemen.

Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere
crisissituatie kunt u contact opnemen met de
scriba van de wijk Haart-Heurne. Hij zal dit dan
doorgeven aan ds Folkert de Jong.
Vanzelfsprekend wensen wij Wim heel veel
beterschap, en sterkte toe met herstel van deze
operatie.
Namens de kerkenraad
Gerard Helmink
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Sint Jorisconcert op 12 januari 2020 met het blokfluitkwartet Brisk
Op 12 januari zal het Amsterdamse blokfluitkwartet Brisk
het eerste Sint Jorisconcert van het jaar 2020 verzorgen.
Alide Verheij, Marjan Banis, Susanna Borsch en Bert Honig zullen op die
dag een enorme verzameling blokfluiten bespelen: van klein tot groot, van
laag tot hoog, in de prachtige en sfeervolle omgeving van de Sint Joriskerk.
Zij brengen het programma Canção, muziek van het Iberisch schiereiland.
U kunt een indruk krijgen van wat ze ten gehore zullen brengen:
https://www.youtube.com/watch?v=bNsuGdTbnBk
Het concert vindt plaats op 12 januari 2020 in de Sint Joriskerk, Markt 3,
Bredevoort. Het begint om 15.00 uur en de kerk is open vanaf 14.30 uur.
De duur van het concert is een uur.
Na afloop van het concert is er gelegenheid om na te praten met de musici
en een glas wijn of jus te drinken.
Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een richtbedrag van € 12,00 worden
gevraagd om het mogelijk te maken deze concerten te blijven organiseren.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:
www.sintjorisconcerten.nl
www.brisk.nl

Muziek in de Oude Helena
De Stichting ORGEL en de Protestantse Gemeente Aalten organiseren in 2020
een flink aantal muziekdiensten en concerten. Hieronder het volledige
programma. Van het programma is ook een handige folder gemaakt
die op de leestafels van de drie kerken ligt. Alle diensten en concerten worden
ook telkens in KerkVenster aangekondigd. Ook staat het volledige programma
op https://www.kerkvenster.nl/kerkmuziek/ .

Zaterdag 25 januari 19.30 uur

Zaterdag 6 juni 19.30 uur

Orgelconcert - Werner Hespe - Bach, Reger
en Hindemith - Entree € 10.00 pp

Bachconcert Forsterkwartet en Harry van Wijk
Entree: 10.00 pp

Zondag 2 februari 19.00 uur

Zondag 7 juni 9.30 uur

Muziekdienst Sweelink en Van Noordt

Ochtendienst met de Cantorij

Zaterdag 29 februari 19.30 uur

Zondag 12 juli 9.30 uur

Orgel en Gong - Kerstin Peeters en Ada Namani
Entree € 10.00 pp

Ochtenddienst met de Cantorij

Zondag 1 maart 19.00 uur
Evensong met de Cantorij

Marktconcerten tijdens de Aaltendagen
16.30 uur tot 17.15 uur
op de donderdagen 30 juli, 6, 13 en 20 augustus.
Vrije gift

Zondag 22 november 9.30 uur
Laatste zondag kerkelijk jaar met de Cantorij

Zaterdag 28 november 19.30 uur

Muziekdienst Palmzondag
Jesu meine Freude, J.G. Walther Praeludium
und Fuge, J.S. Bach

Zaterdag 26 september 19.30 uur

Adventsprogramma m.m.v. Octagon o.l.v.
Paul Valk, Harry van Wijk. M.A. Charpentier
Entree € 10.00 pp

Sopraan & Orgel - Marjon Strijk en
Harry van Wijk. Entree € 10.00 pp

Zondag 29 november 9.30 uur

Woensdag 8 april 19.00 uur

Zondag 4 oktober 19.00 uur

Vesper Pilgrim Voices Crucifixion; J. Stainer
Entree: € 10.00 pp

Muziekdienst Biblical songs van A. Dvorak.
Met Elske te Lindert (sopraan)
en Harry van Wijk (orgel)

Zondag 6 december 19.00 uur

Paaswake - Cantorij

Zaterdag 24 oktober 19.30 uur

Adventsdienst met de Cantorij

Maandag 4 mei 20.30 uur

Trompet & Orgel Wim Ruessink (orgel) en het
Oostenwind Collectief Entree € 10.00 pp

Herdenkingsconcert, in het kader van Samen
Vrijheid Vieren. Projectkoor en blazers. Een mis
voor de Vrede - Karel Jenkins - Vrij entree

Zondag 1 november 19.00 uur

Zondag 5 april 19.00 uur

Zaterdag 11 april 21.00 uur

Dienst van Het Licht met de Cantorij

Afscheidsdienst Wim Everts m.m.v. de Cantorij

Muziekdienst Noord-Duitse Barokmuziek

Zondag 13 december 9.30 uur
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Studieseminar met ds. Henk Poot in Aalten over

Verenigingen

‘Het geheim van Israël’

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

Foto: Stichting Christenen voor Israël

Op maandag 27 januari is er in
Aalten de eerste studie-avond in een
serie van drie met ds. Henk Poot, als
Israëlpredikant verbonden aan de
stichting Christenen voor Israël.
Het thema is: Het geheim van Israël.
Ook is er verkoop van producten uit Israël. De
andere avonden zijn op maandag 3 en 10
februari. De bijeenkomsten vinden plaats in
gebouw Elim, Landstraat 20 in Aalten. De aanvang is 20.00 uur. De toegang is gratis.

Het geheim van Israël
We beginnen met de ontstaansgeschiedenis van
Israël.
We horen over de roeping van Abram en de uittocht uit Egypte en het geschenk van de Wet.
Israël is niet alleen Gods eerstgeboren zoon, maar
ook de knecht des Heren.
We gaan in op de prediking van de profeten
die worstelen met de ontrouw van Israël, maar

Passage
die ook vertellen van een hoopvolle toekomst.
Hoogtepunt op de weg van God met het Joodse
volk is de komst van Christus. Wat is zijn relatie
met Israël?
In de eerste lezing gaat het over de roeping van
Israël, in de tweede over Christus en in de derde
lezing gaan we in op de tijd waarin wij leven.

Achtergrond spreker
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan
Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie
in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn
naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond
in Israël en is een veelgevraagd spreker.

Woensdag 15 januari,
20.00 uur Zuiderkerk
Voor- en achternamen vanaf 1800.
Hoe zijn we aan onze namen gekomen?
De heer Zondag uit Baarn kan hier als oud-ambtenaar van de burgerlijke stand van alles over
vertellen. Hij geeft ons een bijzonder en amusant
kijkje in de keuken van de burgerlijke stand.
Gasten van harte welkom.
het bestuur

Na afloop wordt u om een vrije gift verzocht. Na
zijn alom geprezen solo’s over o.a. Fortuin, Hitler
en zijn grootvader, buigt Helmert Woudenberg
van Toneelgroep Jan Vos zich in zijn vijftiende
solo over het verhaal van Mozes: de man die met
zijn volk op de vlucht sloeg, op zoek naar een
betere toekomst.

Mozes

(foto: Sanne Helgenberger)

De commissie Ontmoeting & Inspiratie
van de St. Paulusparochie en de Commissie
Inspiratie en Ontmoeting van de PKNgemeenten van Eibergen/Rekken en Neede
verheugen zich erop u te mogen verwel
komen bij een grootse theatervoorstelling:
MOZES.
De voorstelling vindt plaats aan het begin van het
jaar waarin wij herdenken dat wij 75 jaar in vrijheid mogen leven, en wel op zondag 26 januari
2020 om 15.00 uur in de Oude Mattheüskerk,
Grotestraat 50, Eibergen.
Inloop vanaf 14.30 uur.
Deze voorstelling werd eerder in de Nederlandse
schouwburgen gespeeld.
De entree is zoals u van ons gewend bent gratis.

‘Ik ben al niet meer wie ik was, maar ook nog
lang niet wie ik worden moet. Ik ben noch de één
noch de ander. Hoe verschrikkelijk het ook was, ik
blijf neigen naar het oude, en schrik, hoezeer ik er
ook naar verlang, voor het nieuwe terug.’
uit: MOZES
MOZES vertelt het verhaal van het Joodse
volk, dat in Egypte het leven onmogelijk wordt
gemaakt en op de vlucht slaat. God kiest Mozes
uit om deze exodus te leiden, maar Mozes is een
bescheiden, introverte man die zich niet zomaar
toegerust voelt deze opdracht tot een goed einde
te brengen. Geplaagd door twijfels en onzekerheden leidt hij het Joodse volk tijdens een jarenlange barre tocht door de woestijn, op zoek naar
het Beloofde Land, een plek waar weer leven en
een toekomst wacht.

MOZES zet de door nood gedreven volksverhuizingen die vandaag de dag plaatsvinden in het
perspectief van een Bijbels verhaal. Hoe is het om
huis en haard te moeten verlaten, een onzekere
toekomst tegemoet? Waarbij de opluchting, die
met het vertrek gepaard gaat, al snel plaatsmaakt
voor onzekerheid. Waar moet je heen? Hoe pas je
je aan, aan een nieuwe omgeving? Hoe vind je
rust, als je in plaats van onderdrukt volk opeens
ongewenste vreemdelingen bent geworden?
MOZES is een verhaal over rampspoed en ontberingen, maar ook over vrijheid, hoop en
verandering.
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Andries Knevel komt
op donderdag
23 januari, van
20.00 uur-22.00 uur
in de Johanneshof,
PKN-gemeente te
Lichtenvoorde.
Thema: Geloven in de 21e eeuw.
Wat een uitdaging!
In onze wereld valt er heel wat kritiek te beluisteren op kerken en/of het christelijke geloof. Een
gedeelte van die kritiek is zeker terecht. In andere
gevallen zijn daar best de nodige kanttekeningen

bij te maken. Al met al vallen er heel wat vragen
te beantwoorden.
Andries Knevel, bekend schrijver en radio- en televisiepresentator, voormalig programmadirecteur
van de Evangelische Omroep én theoloog zal
ingaan op dit thema: geloven als uitdaging!
Met enige regelmaat gaat hij voor als predikant
in verschillende kerken.
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage).
koffie/thee € 1,00
U bent van harte welkom!
Leiding: dhr. Andries Knevel
Locatie: Johanneshof (achter parkeerplaats AH)
Datum: donderdag 23 januari 2020
Tijd:
20.00-22.00 uur
Info: 	Sjors Tamminga, tel. 0544-372752
sjors.tamminga@kpnmail.nl

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

Spoorzoeken in Slangenburg

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

Januari 2020

Redactie

Spoorzoeken op vrijdag
Vrijdag 10 januari 2020
Kloosterwandeling naar de Sint Willibrords abdij
Inloop met koffie vanaf 10.15 uur
Vrijdag 17, 24 en 31 januari 2020
Natuurwandeling
Inloop met koffie vanaf 10.15 uur

Van harte welkom op deze bijzondere middag
in het herdenkingsjaar 2020.
taakgroep Kerk & Israël PGW
Bruus van Ast en Henk Vis

Jan Oberink (algemeen),
Jan Ebbers (Bredevoort)
Gerrit ter Maat (Oosterkerk)
Christiaan Eppink (Oude Helenakerk)
Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Spoorzoeken op zaterdag

Aanvang 14.30 uur. Het programma duurt tot
17.00 uur. De toegang is gratis. Een vrije gift ter
bestrijding van de onkosten wordt zeer op prijs
gesteld.

Fotografen

Coördinatie

Startpunt Slangenburgse kerk,
IJzevoordseweg 35, 7004 HX Doetinchem.

De Taakgroep Kerk en Israël van de Protestantse
Gemeente Winterswijk vertoont in samenwerking
met het Joods Leerhuis Winterswijk en de Spitgroep de indrukwekkende film: ‘God on trial’ op
maandag 27 januari in de kerkzaal van de Zonnebrink. Het is die dag de ‘International Holocaust
Memorial Day’.
Op 27 januari 1945 werd concentratiekamp
Auschwitz door de Russische Geallieerden bevrijd.
Voorafgaand aan de film houdt Henk Vis een
korte inleiding. Na de film is er even de tijd voor
reacties. In de tweede helft van het programma
is er een herdenking van de Joodse Winterswijkers
die door het nazi-regime werden vermoord. Deze
herdenking eindigt met het hardop lezen van de
namen die op het monument voor de Winterswijkse Joodse vervolgden op het Mevr. KuipersRietbergplein vermeld zijn.

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

Zaterdag 18 januari 2020
Winterwandeling met snert
Tijd: 10.15 uur-13.30 uur
Opgeven bij Helma van Loon
wmvanloonkuiper@gmail.com
tel. 0314-646039/06 43229677

Financiën

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

Bezorging

Zaterdag 25 januari 2020
Taizéviering, thema: buitengewoon vriendelijk
Tijd: 19.30 uur
Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35,
7004 HX Doetinchem

Spoorzoeken op maandag
Maandag 13 en 27 januari 2020
Mediteren bij woorden uit de Bijbel
Tijd: 14.00-16.00 uur

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.

Meer info:
spoorzoeken
slangenburg.
nl

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

E-mail: redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster, Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2020. Overname van artikelen
alleen met toestemming en bronvermelding
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Hallo allemaal,

STAP 3: Pak een labeltje en schrijf erop: Lichtpuntjes van 2020.

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar!
Een heel nieuw jaar ligt weer voor ons en veel van ons hebben waarschijnlijk goede
voornemens voor het nieuwe jaar.
Helemaal prima natuurlijk om jezelf doelen te stellen! Maar goede voornemens
hebben kan ook lijken op: we moeten nóg beter ons best doen of we willen nóg
meer bereiken in de toekomst. En soms kan dat (onbewust) druk op je leggen.
Want we moeten al zoveel en we hebben niet alles zelf in de hand (al denken we
dat vaak wel :-) ). Daarom is het goed om juist ook te kijken naar wat er al goed
gaat en naar de goede dingen die zomaar gebeuren en daar dankbaar voor zijn.
Dus daarom beginnen we het jaar met een DIY: ‘Lichtpuntjes-in-2020-pot’!

Wat heb je nodig?
STAP 4: Hang het labeltje met een stuk lint aan het potje, en klaar.
Zet het potje op een plek waar je hem iedere dag ziet, met een pen en een stapel
briefjes. Iedere keer als je iets moois, geks of bijzonders meemaakt, schrijf je
het op het briefje en stop je het in de pot. Op 31 december lees je de briefjes.
Zo beleef je opnieuw al het moois van het afgelopen jaar en kan je op 1 januari
opnieuw beginnen. (bron: www.huisvanbelle.nl/diy-lichtpuntjes-pot/)

Boekjes kerstlichtjesroute compleet maken

• een glazen pot (waar bijvoorbeeld appelmoes in heeft gezeten.
Wel even goed afwassen en het etiket verwijderen)
• een pen
• een heleboel gekleurde briefjes
• lint
• labeltje van papier
• leuk stofje

Aan de slag!
STAP 1: Knip een leuk stofje op maat zodat je de pot erin kunt rollen.
Doe genoeg lijm aan de bovenkant en onderkant van het potje en
een strookje verticaal zodat je stofje goed vastzit.

Als ik het afgelopen jaar zo’n lichtpuntjes-pot had bijgehouden voor het jeugden jongerenwerk van onze kerk dan hadden er heel wat briefjes ingezeten! 😊 Op
een van die briefjes had vast en zeker de kerstlichtjesroute gestaan. Ook hierbij
hadden we niet alles zelf in de hand. Want hoewel we heel wat hebben overlegd,
gepland en georganiseerd, het weer konden we niet plannen. Maar ondanks de
(stromende) regen werd het toch een mooie avond. De foto’s van deze avond
staan in dit KerkVenster op pagina 11.
Op deze avond heeft iedereen een boekje gekregen en kon je onderweg stickers
verzamelen om het boekje compleet te maken. Omdat we van verschillende kinderen hoorden dat ze helaas niet alle stickers hadden, of dat het boekje verregend was, willen we jullie de gelegenheid geven om de boekjes alsnog compleet
te maken. Op zondagochtend 12 januari zullen in de Zuiderkerk de boekjes en
stickers klaar liggen. Voor en na de dienst kunnen jullie de stickers zoeken die je
nog mist of een nieuw boekje samenstellen. Dus:
Wat?	Boekjes kerstlichtjesroute compleet maken
Waar?
Zuiderkerk
Wanneer? Voor en na de Top 2000-dienst op 12 januari
(De dienst begint om 10.00 uur)
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Kerstli
STAP 2: Doe aan de bovenkant van de pot veel lijm en vouw het stofje strak
over de pot en doe er direct een stuk lint of touw omheen zodat het goed strak
komt te zitten. Laat het goed drogen.

Meer jongerennieuws:
Foto’s kerstlichtjesroute	���������������������������������������������������������������������p. 9

