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‘Wat was het goed om in uw midden te zijn’
Tekst: Liesbeth Greydanus

Op 27 september 1987 deed ds. Riemer Faber intrede in Aalten.
Na ruim 32 jaar werkzaam te zijn geweest in de kerkelijke gemeente
van Aalten breekt er een nieuwe fase aan in zijn leven. Komende zondag
26 januari zal hij afscheid nemen in een dienst in de Oude Helenakerk.
Eind november interviewde ik Riemer Faber bij hem thuis.
Op mijn vraag waarop hij zich het meest verheugt
voor de tijd na zijn emeritaat zegt Riemer Faber:
‘Het niet meer van alles moeten. Nu zijn er altijd
de druk en de onverwachte dingen. Ik verheug
me erop dat ik straks gewoon kan plannen zonder
een voorbehoud te hoeven maken. Ik weet al een
beetje hoe dat voelt, want in de vakanties was
ik altijd echt vrij. Buiten de vakanties om houd
je toch altijd rekening met bijvoorbeeld een uitvaartdienst. Het lijkt me ook wel gek dat ik straks
mijn eigen tijd kan indelen. Ik denk dat het in het
begin nog niet zo gemakkelijk zal zijn. En ja, dan
breekt de tijd aan van opruimen. Want na zoveel
jaar werkzaamheden valt er veel op te ruimen. Ik
verlang ernaar dat alles eenvoudiger wordt, dat ik
niet meer zoveel ballen tegelijkertijd in de lucht
hoef te houden.’

Waarmee gaat u uw tijd vullen,
behalve met dat opruimen?
‘Ik houd van wandelen en fietsen. Verder mag ik
graag een legpuzzel maken en lezen. Daar heb ik
te weinig tijd voor gehad. En behalve dat had ik
ook als gevolg van mijn burn-out moeite met concentreren. Ik hoop dat dat straks weer beter zal
De thuiskomst van ds. Riemer Faber van zijn
pelgrimsreis naar Santiago de C
 ompostela,
met zijn zwager Piet Holman, juni 2003.
Foto Liesbeth Greijdanus
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gaan. Misschien ga ik ook wel een nieuwe hobby
ontwikkelen. Mijn vrouw en kinderen hebben
daar al suggesties voor gedaan.’Lachend: ‘Ik heb
geen plannen om te gaan bridgen of zo, maar
ik denk wel dat het goed is om iets nieuws te
ontwikkelen.’

Wat zou de jonge Riemer Faber gedacht
hebben over de Riemer Faber van nu?
Deze vraag verrast hem duidelijk en hij heeft
moeite er een antwoord op te formuleren.
Daarom draaien we de vraag om.
‘Wanneer ik terugkijk, verbaas ik me over de werkkracht die ik toen had. Ik kon eindeloos doorgaan. Ik snap niet hoe ik het volgehouden heb.
Vaak drie dagdelen lang en in het begin ook nog
zonder vrije dag. Ja, ik verbaas me erover dat ik
dat aankon. En terugkomend op de vraag zoals
die werd gesteld: de Riemer van het begin dacht
niet na over hoe je jezelf kunt tegenkomen in je
werk en in je leven.’

Als vanzelf komt het gesprek op zijn
burn-out en de periodes van ziek zijn
en hoe hij daaruit is gekomen.
Hoe kun je jezelf voeden bij een burn-out?
Hoe kom je daar weer bovenop?
‘Ik heb mijn burn-out gekregen door de werkdruk
maar ook door persoonlijke omstandigheden. Na
mijn ziekte en behandeling in 2004 heb ik lichamelijke klachten overgehouden. Die werden erger
en dat werkte ook psychisch flink door. Het was
geen gemakkelijke tijd. Begin 2015 knapte het
lijntje. Tijdens mijn burn-out heb ik veel therapie
gevolgd en ook veel gewandeld, bij voorkeur op
rustige plekken waar ik niemand tegenkwam en
met mezelf in gesprek kon gaan. Vaak zong ik dan
psalmen of andere mooie liederen die me kracht
gaven. Ik heb ook veel steun gehad aan de Arboarts, mijn collega’s en de kerkenraad die mij de
tijd gaven om te herstellen. Heel fijn waren ook
de lieve kaartjes uit de gemeente die maar bleven
komen.’ Lachend voegt Riemer Faber eraan toe:
‘Maar de meeste steun ervoer ik van mijn vrouw
en kinderen. Toen ik na mijn burn-out weer begon
met werken gaf het pastoraat soms wel wat spanning: je komt voor de mensen maar zij zijn op hun
beurt ook benieuwd naar hoe het met mij gaat.
Dan zei ik meestal: ‘Wel goed hoor.’ Maar soms
prikten mensen er doorheen. Dat was confronterend maar gaf ook een stuk verbondenheid. Het
geeft je het gevoel dat je erkend wordt in wie je
bent. Maar in je werk ben je er in eerste instantie
voor die ander. Je moet een stukje professionaliteit in je hebben om daar goed mee om te gaan.
Uiteindelijk heb ik na vele jaren onderzoek in
maart 2019 een gecompliceerde operatie ondergaan die gelukkig goed heeft uitgepakt. Sindsdien voel ik me weer een stuk beter.’

Foto Jan Oberink

Of hij ooit had gedacht zo lang in Aalten
te zullen blijven, vraag ik hem.
‘Toen ik in 1987 in Aalten kwam, had ik niet
het gevoel dat ik hier zo lang zou blijven. In je
eerste gemeente houd je er rekening mee dat je
na een aantal jaren weggaat. Maar toen ik hierheen kwam zei de scriba van mijn wijk tegen me:
‘Je moet wel beloven dat je langer blijft dan je
voorgangers.’ Nou, dat is dan wel gelukt,’ lacht
Riemer. ‘Ik kwam uit Kootstertille in de Friese
Wouden en vond het fijn dat Aalten een grotere
gemeente was waar je met meerdere collega’s
werkt, en dat je dingen kunt bespreken. Toen we
hier kwamen was ds. Dijkslag hier zeventien jaar,
Van den Berg en Gros waren er nog langer. Mijn
vrouw en ik zeiden tegen elkaar: ‘Dat gaan wij
zeker niet doen.’ Lachend: ‘En kijk wat daarvan is
terechtgekomen.’
Ze hebben wel lang met het idee gespeeld om
weg te gaan, maar op een gegeven moment
gingen de kinderen naar de middelbare school en
kwam er ziekte in het leven van Riemer Faber en
zijn vrouw. Ze besloten te blijven. Ook omdat het
goed beviel hier in Aalten.

Jaren geleden hebt u een pelgrimsreis
naar Santiago de Compostela ondernomen.
Ik ben zo benieuwd of die reis later tijdens
uw ziekte ook invloed heeft gehad en wat
die invloed dan wel was.
‘Ja, die reis keert regelmatig terug in mijn
gedachten, vaak in beelden. Ik heb over die
pelgrimstocht later een dienst gehouden waarin
het zinnetje ‘Komend langs velerlei wegen’ uit
het oude Gezang 170 veelvuldig voorkwam. Een
pelgrimsreis is eigenlijk een beeld van het leven
dat je als mens leidt. Met hoogte- en dieptepunten. Soms zit je in een dal en zie je op tegen
de volgende berg die op je pad komt. Je weet niet
hoe je het moet redden. Aan de andere kant kun
je soms door de ontmoeting met andere pelgrims
nieuwe energie krijgen of op andere gedachten
gebracht worden. Zo heb ik dat toen ervaren
maar ook later: je maakt je soms zorgen maar
meestal komt het goed, ook al gaat het anders
dan gedacht.’

Overdenking
Terugkijkend op uw werkzame leven zijn er
natuurlijk veranderingen geweest. Kunt u
aangeven welk moment in uw carrière u als
een wending in uw werk hebt ervaren?
‘Met name in het pastoraat is de wending
groot geweest. Sinds de detachering zijn de
wijken groter geworden. Dat heeft het pastoraat behoorlijk beïnvloed. Om een voorbeeld te
geven: in mijn eerste jaar in Aalten heb ik naast
de andere werkzaamheden bijna 600 kennismakingsbezoeken afgelegd in mijn wijk. Daar
ging veel tijd in zitten maar het heeft ook veel
opgebracht. Ik leerde de mensen kennen en wist
precies hoe mijn wijk in elkaar zat. Bij het groter
worden van de wijken is dat lastiger geworden.
Je zoekt mensen nu voornamelijk op bij ziekte of
andere problemen. Daar gaat zoveel tijd in zitten
dat er steeds minder ruimte is om mensen spontaan op te zoeken.
Ik begrijp heel goed dat we in de huidige s ituatie
anders moeten werken. We mogen het basispastoraat toevertrouwen aan de bezoekmedewerkers. Zij doen belangrijk werk. Maar dat neemt
niet weg dat ik best wel eens met heimwee
terugdenk aan vroeger, toen het pasto
raat
afwisselender was. Ik weet nog wat ds. Van den
Berg eens tegen me zei: ‘Ga niet teveel moeilijke bezoeken doen op een dag, maar zorg voor
afwisseling.’ Dat houdt het voor jezelf ook wat
ontspannen.’

Dat het pastoraat Riemer Faber
na aan het hart ligt blijkt uit
het vervolg van ons gesprek.
‘Het pastoraat geeft mij vaak energie. Je praat
met mensen over wat hen bezighoudt. Het is
verbazingwekkend hoe open mensen zijn. Ook
het crisispastoraat geeft energie. Bij sterfgevallen bijvoorbeeld besef je dat je een mooie en
belangrijke taak hebt en dat je werk ertoe doet.’
Riemer Faber is ervan overtuigd dat het pastoraat belangrijk blijft in de toekomst. Sinds zijn
ziekteverlof woont hij, in overleg, geen vergaderingen meer bij. ‘Dat geeft mij meer ruimte om
bezoeken af te leggen. Toen ik hoorde dat ik vier
maanden eerder met pensioen kon, bedacht ik
dat ik in elk geval mensen met wie ik veel heb
meegemaakt nog een keer wilde bezoeken. Maar
ik moet mijn lijstje telkens weer inkorten. Er is tijd

nodig om voor te gaan in diensten, en het pastoraat bij ziekte en sterfgevallen vergt eveneens tijd
en heeft natuurlijk voorrang. Toch blijf ik ruimte
zoeken om afscheidsbezoeken af te leggen, al zie
ik nu al wel in dat het niet gaat lukken zoals ik
het me in eerste instantie had voorgesteld.’

Of hijzelf nog iets kwijt wil …
‘Ik vind het heel fijn dat ik weer volledig aan
het werk ben en zo afscheid kan nemen. Wat ik
zo bijzonder vind is dat ik de laatste jaren veel
positieve reacties krijg zonder dat ik het gevoel
heb dingen anders te doen. Misschien dat het
door wat je hebt meegemaakt het meer doorleefd overkomt. Ik ben er in elk geval heel blij
om.’ Op mijn vraag of die reacties alleen voor
zijn diensten gelden antwoordt Riemer: ‘Ook in
mijn bezoeken ervaar ik het. Ik voel vaak een
heel sterke verbondenheid met de mensen. Waar
ik ook dankbaar voor ben, is dat ik voor mezelf
nooit het gevoel heb gehad dat ik uitgekeken
was op Aalten, en volgens mij geldt dat omgekeerd ook. Laatst vroeg een ouderling na de
dienst wanneer ik precies wegging. Toen ik zei:
‘Op 26 januari’, reageerde die ouderling: ‘Vin’ i-j
’t neudig?’
Daar moest ik om lachen en ik kreeg er een heel
warm gevoel bij. Maar op de suggestie dat ik toch
zeker nog wel eens voor zou gaan in diensten
heb ik meteen gezegd dat ik dat voorlopig niet
ging doen. Ik wil mezelf de tijd geven om echt
los te komen van mijn werk en te genieten
van mijn emeritaat. Het is goed zo. Ik kijk met
dankbare verwondering terug op al die jaren in
Aalten waarin ik zoveel mensen heb mogen leren
kennen, in zoveel diensten heb mogen voorgaan,
zoveel gesprekken met 
jongeren heb mogen
voeren in catechesegroepen en bij zoveel belangrijke momenten in het leven van mensen een rol
heb mogen spelen: bij huwelijkssluitingen, doopdiensten maar ook bij uitvaartdiensten. Wat was
het goed om in uw midden te zijn. Ik heb me
altijd thuis gevoeld in de gemeente, in de mooie
maar ook in de verdrietige dingen.’

Vanavond, vrijdag 24 januari 2020
is de afscheidsbijeenkomst van ds. Faber in
de Zuiderkerk en zondag 26 januari zal de
afscheidsdienst zijn in de Oude Helenakerk.

Het gezin Faber op de receptie van het 25-jarig ambtsjubileum
van ds. Riemer Faber, september 2012. Foto Tijme Bouwers
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Marriage Story
Door ds. F. de Jong
Afgelopen jaar kwam er een prachtige film uit op
Netflix ‘Marriage story’, met Scarlett Johansson
en Adam Driver in de hoofdrol. De film volgt het
einde van hun huwelijk. Van het voorzichtige
begin, waarin beiden uitspreken ‘zonder advocaten’ er een einde aan te breien, tot de situatie langzaam maar zeker uit de hand loopt.
Alle oude frustraties, gebreken en fouten van de
ander worden opgepikt en uitvergroot. Geen van
beiden wil de scheiding, geen van beiden wil de
ander pijn doen, maar ze lijken machteloos door
de verschillende belangen.
De film scoorde hoog en ik denk dat het komt
door de herkenbaarheid. Aan de ene kant laat
het zien hoe een huwelijk kan mislopen, ook als
beide partners het goed bedoelen. Maar al te
veel lezers kunnen hier vast over meepraten.
Maar ook wie niet een echtscheiding heeft meegemaakt, herkent wel hoe je ruzie kunt krijgen.
Hoe je soms machteloos kunt voelen omdat je de
ander maar niet kan bereiken. Wat je ook zegt, en
wat de andere ook zegt of doet, je raakt elkaar
net verkeerd, begrijpt elkaar niet meer. Op een
gegeven moment zul je elke fout en elk gebrek
aan de ander perfect zien, en snap je niet hoe je
ooit bevriend had kunnen raken met die persoon.
Vriendschappen en huwelijken zijn prachtig, daar
leven we voor. Maar het is dé bron van veel pijn.
Vriendschappen en huwelijken kunnen bij tijden
moeilijk zijn, en zo is het in de kerk ook. Allemaal
mensen met de beste bedoelingen en met de
meest spectaculaire tekortkomingen. Soms kan
er ook het gevoel zijn dat we elkaar niet bereiken,
niet verstaan.
Het is daarom belangrijk dat we in de kerk blijven
denken aan onze roeping: het volgen van Jezus
door alle tijden heen. Juist omdat het vaak zo
lastig is tussen mensen, weten we dat we genade
en verzoening nodig hebben. De kerk doet
‘gemeenschap’ vaak helemaal niet goed, maar
als het goed is, zijn we ons ervan bewust dat we
allemaal genade nodig hebben. Gemeenschap
komt uiteindelijk door het erkennen van elkaars
tekortkomingen en genade. Zie maar eens hoe
een ‘gezellige familie’ met elkaar omgaat.
Iedereen weet van elkaar wat de ander niet goed
doet. Maar in goede situaties wordt het van
elkaar geaccepteerd.
In Utrecht is een christelijke studentenvereniging met een heel helder doel: ‘Christus kennen
en bekendmaken’. Ik vind dat een prachtige
samenvatting van de kern van kerk-zijn. Het gaat
om het zelf leren kennen van Jezus, aspecten
van Hem die we nog in de praktijk moeten leren
brengen, en leren hoe diep en goed de liefde van
God is. Vervolgens moet die liefde en het werk
van Christus bekendgemaakt worden aan een
wereld die dat ontzettend nodig heeft.
Wat mij betreft staat daarbij de liefde van God
voor álle mensen voorop, inclusief die mensen
die je niet kan bereiken, van wie je de tekortkomingen haarscherp kunt zien. Geloof me, ze zien
die van jou ook heel scherp. God is genadig en
accepteert jouw tekortkomingen. Kun jij dat ook
zijn voor die ander?
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Bas Brezet,
Kerkstraat 14,
7126 AM Bredevoort,
tel. 0543-45 10 12
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Maaike Prange,
Haermansweijde 29,
7121 WL Aalten,
tel. 0543-47 85 43
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Pastorale raad
Diny Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten
tel. 0543-47 11 54
e-mail: pastoraleraad@
pkn-bredevoort.nl
Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
Ledenadministratie
Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl
Financiële administratie
Dieneke Cornelissen,
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-45 28 04,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl
Beheerder ’t Koppelhuis
Wima Kleinhesselinkvan Rootseler,
Pater Jan de Vriesstr. 64,
7126 BM Bredevoort,
tel. 06-255 70 229,
tel. ’t Koppelhuis:
0543-45 15 03
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl
Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-47 11 54

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

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

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

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

In december hebben de collectes voor de
kerk een bedrag van € 615,71 opgebracht.
Via Thea Mengerink is een gift van € 10,00
ontvangen.

Wij feliciteren

Samen eten in ‘t Koppelhuis

Mevr. J.A. Weevers-Hinkamp, Landstraat 1D, viert
op 25 januari haar 91e verjaardag. Van harte
gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met allen
die u dierbaar zijn.

Woensdag 12 februari 2020, inloop 17.30 uur.
Vanaf 18.00 uur gaan we eten. Graag opgeven
tot uiterlijk maandag 10 februari bij Wilma Klein
Hesselink, Diny Luimes of Ada Endeveld.

Sint Jorisconcert op 9 februari: Trio Leán met Wereldmuziek
Programma
Op het programma staan gitaarwerken van
Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Mediterrane afkomst in combinatie met een jazzy
contrabas en subtiele handpercussie.
Een greep uit de opgevoerde muziek:
Benga Beat van Gary Ryan,
Jarabi van Toumani Diabaté,
Street Beat van David Hewitt,
Lagrimas Negras van Miguel Matamoros,
Alfonsina y el mar van Ariel Ramirez

Het concert vindt plaats op 9 februari in
de St. 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:
www.
sintjorisconcerten.nl
www.
lean-music.com/

Leonard Cohen in de St. Joriskerk
Kom en word aangeraakt door de liederen van Leonard.
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.
Na een inleiding en een nadere toelichting
bij de manier waarop Leonard zijn woorden
heeft gekozen, laten we vooral de muziek
spreken, aangevuld met de beelden, én de
woorden die zijn gekozen rond het thema

Collectes en giften

‘levensweg’. Sommige liederen zullen
live worden gezongen.
Iedereen die van Leonard Cohen houdt is
hartelijk welkom. Het duurt een kort uur.
Kom … en laat de teksten beelden en
klanken over u heen komen!

Op zondag 26 januari in de
St. Joriskerk te Bredevoort
om 19.00 uur.
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Verslag van de startbijeenkomst project ‘Tot vrijheid geroepen’
van zondag 12 januari in de synagoge van Aalten
Tekst: Wim Mak

In een intiem samenzijn van afgevaardigden van de deelnemende geloofsgemeenschappen, waarbij ook de burgemeester van
Aalten, mr. A.B. Stapelkamp, zijn belangstelling toonde, is het begin gemarkeerd
van de tocht van een tweetal banners (één
in het Nederlands en één in het Duits) met
een afbeelding van de thorarollen uit de
Aaltense Synagoge om in vieringen van de
verschillende gemeenten te worden getoond.
In deze startbijeenkomst werd duidelijk
waarom voor dit symbool is gekozen.
Tineke Ubbels, bestuurslid van de stichting
Vrienden van de Aaltense Synagoge, heette, mede
namens de Nederlands Israëlitische Gemeente
Aalten, de aanwezigen welkom. Ze wees op het
fundamentele karakter van de Joodse Thora als
basis voor de monotheïstische godsdiensten die
in onze regio vertegenwoordigd zijn en illustreerde
dat door te wijzen op kenmerkende elementen in
de inrichting van de synagoge.
Ronnie Noach, vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur van het landelijke Israëlitisch Kerk
genootschap, gaf vervolgens een toelichting op de
inhoud van de Thora en de vijf boeken die daartoe
behoren. Daaruit werd duidelijk dat de Thora
veel meer bevat dan een verzameling religieuze
geboden en verboden. De Thora geeft richtlijnen
voor het hele leven, dus niet alleen voorschriften
voor de cultus, maar ook praktische regelingen
voor het maatschappelijke leven. Uitgebreid ging
hij in op de rol van de Joodse feest- en gedenkdagen. Verder maakte hij duidelijk wat de betekenis is van de Misjna en de Talmoed, de uitleg van
de Thora en de toepassingen daarvan door rabbijnen uit latere tijden.
Wim Mak, secretaris van de Aaltense stichting,
sloot daarbij aan door erop te wijzen dat in de
profetieën, die het grootste deel vormen van de
Tenach (in de christelijke traditie het Oude Testament genoemd), de samenvatting van de Thora
in het liefdegebod (‘Gij zult God liefhebben boven
alles en uw naaste als uzelf’) een doorgaande lijn
vormt.
De waarschuwingen zijn gericht op zonden tegen
het eerste van die twee geboden, doordat Israël
zijn vertrouwen vestigde op andere machten, en

tegen het tweede door allerlei vormen van sociaal
onrecht. Stiptheid op cultisch terrein werd daarbij
nadrukkelijk als waardeloos gekwalificeerd, wanneer die niet gepaard ging met rechtvaardigheid
ten opzichte van de zwakken in de samenleving,
slaven en vreemdelingen daarbij inbegrepen.
Jezus neemt deze boodschap over als Hij duidelijk
maakt dat barmhartigheid boven offers gaat. In de
Bergrede, een van de teksten die in het kader van
het project ter lezing aanbevolen worden, geeft
Hij een verdieping aan de Thora die veel verder
gaat dan geboden en verboden. Het gaat om
een fundamentele houding die in alles rekening
houdt met het liefdegebod. Dat is ook wat Paulus
bedoelt in zijn brief aan de Galaten in de passage
waaraan het motto ‘Tot vrijheid geroepen’ ontleend is. Hij roept op tot een beleving van vrijheid,
niet als een ongeremde uitleving van menselijke
verlangens, met alle kwalijke gevolgen van dien,
maar tot een leven dat de blijdschap en de vrede

brengt, een leven waarin het gebod om de naaste
lief te hebben als zichzelf, juist ook in intermenselijke relaties wordt nageleefd. De manier waarop in
de afgelopen 75 jaar invulling is gegeven aan het
begrip vrijheid, stemt niet optimistisch. Dat gevoel
kan omslaan in hoop als wij invulling geven aan de
geest van de Thora: respect voor anderen zoals je
zou willen dat men jou respecteert.
De bijeenkomst werd afgesloten met een bijdrage
van Tijme Bouwers, voorzitter van de Vrienden
van de Aaltense Synagoge. Hij maakte met enkele
voorbeelden duidelijk hoe in deze tijd, met name
aan jongeren die altijd in vrede hebben geleefd,
de betekenis van vrijheid duidelijk gemaakt kan
worden.
De toespraken werden afgewisseld met muzikale
momenten, verzorgd door klarinettist Mark Golub.
Na afloop was er nog gelegenheid om onder het
genot van koffie of thee na te praten in gebouw
Elim.

Eerste etappe ‘Tot vrijheid geroepen’
op zondag 2 februari in Bredevoort
In KerkVenster van 10 januari hebt u kunnen
lezen over het initiatief van alle christelijke,
joodse en islamitische geloofsgemeenschappen in de gemeentes Aalten en Bocholt om
samen 75 jaar bevrijding te vieren.
Een project dat niet alleen oecumenisch is, maar
ook internationaal, want elke kerk belijdt het
geloof in vrijheid, met de daarbij behorende verantwoordelijkheid om die vrijheid in stand te
houden. Het project is op 12 januari gestart met
een gezamenlijke bijeenkomst in de Aaltense
synagoge en gaat in estafettevorm verder.
De eerste etappe gaat naar Bredevoort. Roomskatholiek en protestants Bredevoort werken
samen in een viering die op zondag 2 februari
om 10.00 uur wordt gehouden in de St. Joriskerk
op de Markt. Voorganger is Hans de Graaf. In de
kerk staan de twee banners met de Thora rollen
opgesteld (foto). Deze joodse thorarollen, die

Videoverslag
Er is ook een videoverslag van de
startbijeenkomst, zie de website
www.geroepentotvrijheid.nl

tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken
zijn geweest, staan symbool voor de vrijheid die
onderdrukt kan worden, maar uiteindelijk steeds
weer zal herrijzen. In de viering willen wij als
Bijbelteksten gebruiken: Exodus 20: 1-17 (de Tien
Geboden), de brief van Paulus aan de Galaten
(‘Gij wordt geroepen om vrije mensen te zijn’)
en Matteüs 5: 1-18 (de Bergrede). Vrijheid is een
werkwoord, we moeten er samen dagelijks aan
werken.
Na Bredevoort gaan de thorarollen de grens over:
op zaterdag 8 februari om 17.00 uur is er een
vrijheidsviering in de katholieke St. Helenakirche
in Barlo (Duitsland). De volgende etappe is dan
op zondag 16 februari in de Euregio Christen
gemeente te Aalten, en zo verder. U leest hier in
de toekomst ongetwijfeld nog meer over. Maar
voor nu nodigen wij u van harte uit op zondag
2 februari in Bredevoort.
Namens de voorbereidingscommissie roomskatholiek en protestants Bredevoort,
Jos Wessels

Zie voor kalender bijeenkomsten: pagina 16
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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

Te huur woning Kerkstraat 6 te Aalten
Eerste verdieping :
Een grote slaapkamer ca. 3,00 x 4,35 m.,
Twee kleine slaapkamers ca. 2,70 x 3,90 m.
en 2,20 x 3,15 m., Overloop ca. 2,15 x 4,00 m,
Doucheruimte met wastafel en toilet
ca. 2,60 x 2,45 m. Balkon ca. 1,80 x 2,80 m.
Vaste trap naar de zolderverdieping.

bredevoort

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

Zolderverdieping v.v. dakraam:
eventueel te gebruiken als slaapkamer
ca. 4,60 x 5,80 m.

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

Alle bovenstaande ruimtes zijn voorzien van
radiatoren die middels een gasgestookte cv
kunnen worden verwarmd.
Kelder: ca. 2,90 x 3,50 m.
Buitenruimte: ca. 4,50 x 12,00 m.
Berging: ca. 2,60 x 2,10 m.

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

Per 1 februari a.s. komt de woning aan de Kerkstraat 6 te Aalten beschikbaar voor de verhuur.
Huurprijs € 735,00 per maand

De woning bestaat uit:
Begane grond:
Hal ca. 2,00 x 3,50 m., vaste trap naar kelder.
Woonkamer ca. 6,00 x 4,00 m.,
Toilet ca. 1,15 x 0,85 m.,
Keuken ca. 2,30 x 4,55 m. met keukenblok,
spoelbak, 4-pits gaskookplaat en afzuigkap,
CV-ruimte ca 1,25 x 2,20 m.

Kruis en torenhaan
weer terug
Vrijdag 31 januari a.s. worden kruis en haan
weer op de toren van de Oude Helenakerk
geplaatst. Dit gebeurt vanaf ‘s morgens
8.00 uur. Dan zal waarschijnlijk eerst de
mammoetkraan geplaatst worden om vervolgens het kruis en de haan te plaatsen.
Het is een spectaculair gezicht hoe ze
deze klus gaan klaren. U mag daar op veilige afstand naar komen kijken. Het is niet
bekend of die dag ook de windwijzer op de
oostzijde weer wordt aangebracht, waarschijnlijk wel.

Van harte welkom.

Belangstellende leden van de PGA kunnen zich,
onder vermelding van naam, telefoonnummer
en eventueel mailadres, schriftelijk of per mail
aanmelden bij: kerkelijk bureau PG Aalten,
Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten.
kerkaalten@kerkvenster.nl
Uiterlijke datum van inschrijving/aanmelding
vrijdag 7 februari 2020. Gunning zal plaatsvinden
op basis van loting. Hierbij kunt u aanwezig zijn.
Informatie in te winnen bij: Henrie Eppink,
tel. 06-12898856 of Henk Bol, tel. 0543-473471

Overzicht collectes
December 2019
01-12	Kerk
Diaconie
08-12	Diaconie
Kerk
Plaatselijk Jeugdwerk
15-12 	Restauratiefonds
Oude Helenakerk
Diaconie
22-12	Protestantse Bezoekdienst
Kerk
24-12	KiA Project
Kerk
25-12	KiA Kinderen in de Knel
Kerk
29-12	Kerk
Diaconie
31-12	Kerk
Diaconie

€
€
€
€
€

652,51
579,59
752,17
434,58
154,05

€
467,71
€
482,46
€
754,92
€
616,10
€ 1.388,56
€
927,60
€ 1.429,66
€
522,68
€
453,12
€
407,02
€
316,79
€
262,45

De collectebusjes van de kerkradioluisteraars in
het 4e kwartaal hebben € 1.317,98 opgebracht,
1/3 Kerk, 1/3 Diaconie en 1/3 Zending.
De opbrengst van de zendingsbussen in de
Oude Helenakerk in 2019 is € 638,71.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!
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Kampterrein gezocht voor zomervakantie 2020
In verband met de verkoop van onze huidige locatie is de recreatiecommissie van de
PKN Aalten op zoek naar een nieuw kampterrein, liefst nabij een boerderij in een rustig
gebied. Ook zou het fijn zijn wanneer er een bos in de omgeving is waar we gebruik van
mogen maken voor diverse bosspelen. De locatie moet binnen een straal van 30 km rondom
Aalten liggen. Afgelopen jaren verbleven we in de buurt van Borculo, maar daarvoor ook
enkele jaren in de omgeving van Winterswijk en ook in Eibergen.
Qua terrein zoeken we een grootte van ongeveer
1000 m2. Verder moet er een stroomvoorziening
aanwezig zijn of deze moet te realiseren zijn. Ook
is het nodig dat een drinkwaterpunt aanwezig is.
De locatie is tijdens de zomervakantie vijf weken
beschikbaar voor wekelijks veertig schoolkinderen
in de leeftijd van 10-12 jaar. Rekening houdende
met de opbouw en afbouw van het kamp is ongeveer zeven weken nodig. Elke week wordt begeleid
door een enthousiaste groep van twaalf vrijwilli-

gers. In totaal gaan er dus 200 kinderen mee verdeeld over vijf weken. Voor sommige kinderen is
een vakantie niet weggelegd om diverse redenen.
De commissie beschikt zelf over een perfecte en
vrijwel nieuwe kampuitrusting: 7 slaaptenten, een
2-tal recreatietenten, 1 keukentent en 2 schaftketen waarin o.a. WC-groep en douches zitten.
De commissie heeft voor het gebruik van het
terrein een redelijke vergoeding beschikbaar.

Foto’s: Jan Ebbers

Kunt u ons helpen voor
deze kinderen een
vijftal onvergetelijke
kampweken mogelijk
te maken op een nieuw
terrein? Heeft u tips of
wilt u meer informatie
over onze wensen?
We horen het graag.

U kunt contact opnemen met
Joost Roelofsen, tel. 06-25065251
of joostroelofsen@hotmail.com

Tess Unlimited – Guatemala
Project ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten
Hierbij sturen we u met veel genoegen het
verslag toe van wat er is gebeurd met uw
donatie die we vorig jaar hebben mogen
ontvangen.
We hebben van deze donatie vijf kinderen
geholpen die allemaal vijf maanden in ons melkproject hebben gezeten (drie maanden voor
de operatie en twee maanden erna) en hun lip
operatie hebben gekregen. Met alle kinderen
gaat het heel goed en we willen u namens de kinderen enorm bedanken voor uw hulp.
Nogmaals heel erg bedankt voor uw geweldige
hulp! Dit jaar hebben wij als doel om maar liefst
vierhonderd kinderen te opereren met schisis, we
hopen dat we hiervoor de financiering rondkrijgen
en hopen dat u ons wederom wilt helpen met
deze uitdaging.
Ik wens u allemaal een heel mooi en gezond
nieuwjaar toe.
Met warme groeten uit Guatemala,
Tessa de Goede en haar team

Henry werd geopereerd aan een hazenlip
(schisis) en is nu helemaal gezond.

Het complete verslag met foto’s
vindt u op de website.
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‘Het is van belang om na te blijven denken
waarom je überhaupt kerk wilt zijn’
Jolande van Baardewijk kwam bij de Protestantse
Gemeente Duiven als pionierspredikant. Ze juicht
het proces Kerk 2025 van de Protestantse Kerk toe
en schreef naar aanleiding van de nota een boek.

‘Arjan Plaisier, schrijver van de nota ‘Kerk 2025:
waar een Woord is, is een weg’, nota is terug te
vinden op de site van de PKN: www.protestantse
kerk, vind ik een tof figuur. Toen ik de nota las
dacht ik: ’Die man heeft het begrepen!’. Van oorsprong was de landelijke kerk behoorlijk activistisch, erg maatschappijkritisch, we liepen voorop.
Met name door fusieprocessen raakte de kerk
naar binnen gekeerd en zo jongeren kwijt. Ook
de band met de samenleving raakte wat uit het
vizier. Het was niet meer: ‘We hebben wat te
melden, we denken kritisch na over het zittend
bewind en wereldproblematiek’. Protestanten die
protesteren, dát spreekt mij aan. Vanuit de kerk
een link naar de samenleving leggen, dat vind ik
belangrijk.’

Pleidooi voor ontmoeting
‘Dat de Protestantse Kerk het idee ‘back to
basics’ in gang zette, daar ben ik erg blij mee. Het
heeft twee poten: er is de kant van bezinning en
visievorming en de kant van reorganisatie, dus
hoe organiseer je het als kerk zo dat het simpeler
wordt, je dichter bij de basis komt en onnodige
ballast overboord gooit. Ik pleit voor ontmoeting
in plaats van vergadering. Er is veel aandacht voor
regels, voor kerkordebepalingen en nadenken over
wijzigingen, maar ik zie dat bezinning er dan bij
inschiet. Dat je het hebt over hoe kerk te zijn met
minder mensen, maar voor je het weet gaat het
over reorganiseren. Het is van belang om na te
blijven denken waarom je überhaupt kerk wil zijn.’

Backpacken in de tracks van Jezus volgers
‘Naar aanleiding van de nota kwam er een
gespreksboek van Sake Stoppels en Nynke Dijkstra met discussievragen. Ik miste een vervolg
daarop, om de bezinning gaande te houden.
Dus heb ik zelf een ‘bezinnings-en gespreksboek’
geschreven met als titel ‘Backpacken in de tracks
van de eerste Jezus volgers.’

Interesse in het bezinnings- en gespreksboek
van Jolande van Baardewijk?
Download het gratis op de website van Kerk
Venster, kijk in rechter kolom onder ‘Downloads’.
Het is bedoeld voor geïnteresseerden die in hun
gemeente het proces gaande willen houden van
‘back to basics’ gaan.

Bron: Protestantse Kerk Nederland
Foto Jolanda: PKN Nederland
Foto kerk: PKN Duiven

Brug naar de samenleving
met een Fairtrade herberg
‘De Protestantse Gemeente Duiven was al bezig
met ‘Kerk 2025’ maar het had geen smoel nog.
Ik kwam er in 2018 als pionierspredikant.
Dat jaar zijn we een Fairtrade herberg gestart in
het winkelcentrum in een pop-up winkel. Kleding
die men aan het Leger des Heils doneerde gingen
wij 
recyclen, er stonden computers waarop
winkelende mensen konden zien hoe Fairtrade

de door hen gekochte kleding was en er draaide
constant een documentaire over de kledingindustrie. We hebben een Fairtrade Herberg daarna
nog tweemaal georganiseerd. Het sociale is erg
belangrijk. Mensen dronken bij ons een kop koffie,
kwamen voor een praatje, om te sjoelen en we
hadden een boeken- en spelletjes-uitleen.
Het project had grote sociale potentie en het
werkte ook zo. Na schooltijd kwamen bijvoorbeeld scholieren om bij ons te darten. En er waren
mooie ontmoetingen. Zo sprak ik er een meneer
die net weduwnaar was. Hij bracht kleding van
zijn overleden vrouw en zag erg op tegen Kerst
alleen.
Hij kwam een paar keer terug. Dichtbij de mensen
ben je dan, het is een laagdrempelige manier om
contact te maken. Het ging er mij om om namens
de kerk een brug naar de samenleving te slaan.’

Protestantse Gemeente Duiven
steeds meer zichtbaar
‘We hebben ons steeds meer zichtbaar gemaakt
in het dorp. Niet dat we er nu ineens hordes
leden bij hebben, het heeft meer een revitaliserende werking. Eerst hadden we een kleine kern
met betrokken gemeenteleden die vrijwillig ín de
gemeente actief waren, nu zien randleden ook op
een andere manier wat de kerk doet. De Protestantse Gemeente Duiven bestaat straks 30 jaar
en onze gemeente zit nu weer in het spoor van
destijds: in groene en duurzame initiatieven en
voor sociale gerechtigheid. Daar waren ze 30 jaar
geleden sterk in, het verdween naar de achtergrond, maar is nu weer van stof ontdaan.’
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Top 2000-dienst
Tekst: Arnold Arentsen - Foto’s: Jan Oberink
Wat was het weer een belevenis, de Top 2000dienst in de Zuiderkerk. Een volle kerk, jong en oud
samen naar de kerk, een geweldig koor, prachtige
solistische (rap)nummers, een mooie band, een
bevlogen dirigent, technici, koster, predikant en
vele andere vrijwilligers hebben voor een indrukwekkende dienst gezorgd. Het is ook mooi dat
van zo’n groots project meerdere gemeentes
kunnen genieten.
We kijken nu al uit naar 2021.
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Januari 2020
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

24
25
26

Matteüs 4:1-11
Matteüs 4: 12-25
Psalm 139: 1-12

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

27
28
29
30
31

Psalm 139: 13-24
Spreuken 3: 1-20
Spreuken 3: 21-35
Spreuken 4: 1-13
Spreuken 4: 14-27

Ambthuis Bredevoort
Zaterdag 25 januari 2020
17.30 uur: dhr. W.A. Maarsingh

Februari 2020
Zaterdag
Zondag

1
2

Psalm 149
Matteüs 5:1-12

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

3
4
5
6

Matteüs 5: 13-26
Matteüs 5: 27-37
Matteüs 5: 38-48
Deuteronomium 28: 1-14

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

7
8
9

Deuteronomium 28: 15-26
Deuteronomium 28: 27-44
Deuteronomium 28: 45-57

10
11
12
13
14

Deuteronomium 28: 58-69
Psalm 31: 1-14
Psalm 31: 15-25
Deuteronomium 29: 1-14
Deuteronomium 29: 15-28

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ambthuis, Bredevoort

Stegemanhof
Zaterdag 25 januari 2020
19.00 uur: ds. Zeldenrijk
Zaterdag 1 februari 2020
19.00 uur: ds. De Jong,
Heilig Avondmaal, broodmaaltijd
Zaterdag 8 februari 2020
19.00 uur: ds. Van der Wal

Beth San
Zaterdag 25 januari 2020
19.00 uur: dhr. Fles
Zaterdag 1 februari 2020
15.30 uur: ds. Knol, Heilig Avondmaal

Doopdiensten
16 februari
15 maart
26 april
17 mei

Oude Helenakerk
Zuiderkerk
Zuiderkerk
Oosterkerk

Zaterdag 8 februari 2020
19.00 uur: dhr. Scholl
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.

Kinderen
Kinderoppas (0-4 jaar)

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

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

Bloemengroet

St. Joriskerk op de Markt
Zondag 26 januari 2020

10.00 uur:	ds. H.W. Bouman, Borculo,
Heilig Avondmaal,
koffiedrinken in het Koppelhuis
collecte: 		
Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
Kinderoppas/ kindernevendienst:
		Annet Ligterink
19.00 uur:	Anders dan Anders-dienst,
thema: Leonard Cohen
collecte: 		
ADA-commissie
uitgangscollecte: ‘Jeugd en Joris’

Zondag 2 februari 2020

10.00 uur: 	dhr. H. de Graaf, Aalten,
Tot Vrijheid Geroepen,
koffiedrinken in ‘t Koppelhuis
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		
Niels ter Haar

Zondag 9 februari 2020

10.00 uur:
dhr. H. de Vries
collecte: Diaconie
uitgangscollecte: Kerk
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Lenny Woerts

Bij de diensten Aalten

Heilig Avondmaal
in de Oude Helenakerk
Zondag 2 februari is er weer een lopende
avondmaalsviering in de Oude Helenakerk
gepland.

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- Mevr. Folkerts-Wigboldus, Geurdenstraat 58
- Mevr. Heusinkveld-Hoftijzer, Goordijk 2A
- Fam. van Driel, Hogeveld 85

Giften PBD
Via Els Overbeek € 20,00, Margreet Helmink
€ 10,00, Kerkelijk bureau € 50,00, Riek Vreeman
€ 10,00, Hans en Ina Lammers € 10,00,
Elly v. d. Hoven € 20,00, Eva Tjoelker € 10,00,
Erna Krajenbrink € 20,00, via Hannie Ormel
€ 15,00 en € 10,00 via Aat Verhoeven

De diaconie is ter ore gekomen dat het voor sommige mensen ongemakkelijk is om in de Oude
Helenakerk aan het Avondmaal deel te nemen,
omdat ze wat minder goed ter been zijn en de
vloeren af-/oplopen.
Wilt u zittend de avondmaalsviering bijwonen,
dan kan dat door achter de ouderlingen- / diakenbank plaats te nemen. Wij zorgen dan dat u daar
het Avondmaal ontvangt.
Weet u niet precies welke bank er bedoeld wordt,
dan kunt u het ook aan de koster vragen.
Wij hopen zo dat het in het vervolg qua gebouw
voor niemand een beletsel zal zijn om naar een
avondmaalsdienst te gaan.
Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u
bellen met Elly Grievink, tel. 0543-466507.
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 26 januari 2020

Zondag 26 januari 2020

Zondag 26 januari 2020

Zondag 2 februari 2020

Zondag 2 februari 2020

Zondag 2 februari 2020

19.00 uur: 	ds. J. Brezet, Duiven,
Muziekdienst
collecte: 		
Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 9 februari 2020

Zondag 9 februari 2020

09.30 uur: 	ds. R. Faber, afscheidsdienst
m.m.v. blazers van muziekver.
Crescendo IJzerlo
collecte: 		
Jeugdwerk JOP
uitgangscollecte: Kerk

10.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk,
Heilig Avondmaal
collecte: 		
Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 9 februari 2020

Dienst in de andere twee kerken

Dienst in de Oude Helenakerk

Dienst in de andere twee kerken

09.30 uur:
ds. H. J. Zeldenrijk
collecte: 		
Catechese en educatie
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oude Helenakerk

09.30 uur: 	ds. F. de Jong, Heilig
Avondmaal, m.m.v. Amio
collecte: 		
Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Kerk

09.30 uur: 	mevr. H. Ebbers, kinderdienst,
thema: ‘Hej, bange schijterd!’
collecte: 		
Catechese en educatie
uitgangscollecte: Kerk

19.00 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk, zangdienst
collecte: 		
Catechese en educatie
uitgangscollecte: Kerk

Bij de diensten Aalten

Kerk in Uitvoeringdiensten
Op 2 februari en 23 februari zullen er twee
diensten zijn, die hetzelfde thema hebben: ’Zijn
christenen betere mensen?’
Op een kerstborrel van Kerk in Uitvoering bleek
dat er heel wat te zeggen is over deze vraag
en daarom besloten we hier maar eens twee
diensten aan te wijden.
De eerste dienst, op 2 februari, is een avondmaalsdienst waar Amio komt spelen, en Hans te
Winkel achter het orgel zit. Het Avondmaal blijkt
heel goed bij het thema te passen. Want bij het
Avondmaal vieren we dat we samen bij Jezus
horen, het wordt ook wel ‘maaltijd van de liefde’
genoemd. Maar eerlijk: samen kerk zijn, is niet
altijd even prettig. Die naaste die we moeten
liefhebben, nou … God liefhebben gaat dan nog
wel …
Het is een Regenboogdienst, dus reken op een
avondmaalsdienst anders-dan-anders.
Tipje nog, veel inspiratie haalde de commissie uit
deze blog, zoek het maar op.

www.creatov.nl/2019/11/
zijn-christenen-betere-mensen/

Muziekdienst met Sweelinck en Van Noordt
Na de Psalmen voor Nu en de Opwekkings
muziek in december, de muziek van
Jan Zwart in januari, nu een heel andere
muziekstijl: muziek uit de begintijd van
de Reformatie, van de componisten
J.P. Sweelinck en A. van Noordt.
Zij leefden rond 1600, in de tijd dat veel kerken
in Nederland waren overgegaan tot de leer van
Luther en Calvijn. Het was de tijd dat Geneefse
psalmmelodieën nieuw gecomponeerd waren en
hun ingang vonden in de Nederlandse kerken.
In veel kerken in de grote steden mochten de
organisten tijdens de diensten niet spelen, want
dit hoorde bij de Roomse erediensten. Wel werd
hun gevraagd om voor en na de dienst te spelen.
Zij moesten dan de nieuwe psalmmelodieën en
een aantal Duitse liederen uit de Lutherse kerk
spelen, om de kerkgangers ermee vertrouwd te
maken.
De componisten Sweelinck en Van Noordt waren
meesters in het maken van variaties op deze
melodieën. Overal uit Europa kwamen organisten
naar hen toe om les van hen te krijgen.
In de muziekdienst op 2 februari speel ik o.a. drie
variaties over psalm 24 van Van Noordt, en twee
variaties over de melodie van Lied 517. Prachtige
muziek!
En, omdat een paar van de organisten die les
hadden gekregen van Sweelinck voorlopers waren
van Bach, speel ik na afloop van de dienst een

Präludium en Fuga van J.S. Bach. Een uitbundig
einde van de dienst.

Wees welkom!
Zondag 2 februari, 19.00 uur. Oude Helenakerk,
Harry van Wijk

Protestantse Kerk Aalten
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P A S T O R A AT

Zieken

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

bredevoort

25 jan	dhr. J.W. Geesink
Tubantenstraat 5, 7122 CN
25 jan	dhr. H.R. Blanken
Dalweg 27, 7122 BB
25 jan	mevr. W. Albers-Helmink
Bilderdijkstraat 43, 7121 VK
26 jan	dhr. W. Smees
Eligiusstraat 103, 7121 EC
26 jan	mevr. H. Hesselink-Hilhorst
Geurdenstraat 30, 7122 CG
27 jan	mevr. B. Hoftijzer-Jentink
Frankenstraat 103, 7122 ZS
27 jan	mevr. J.G. Luiten-Lensink
Ludgerstraat 19/02, 7121 EG
27 jan	mevr. J. Spaargaren-de Ruiter
Varsseveldsestraatweg 16/D, 7122 CC
27 jan	dhr. H.W. te Giffel,
Wehmerstraat 15, 7121 DP
27 jan	mevr. H.J. Schreurs-Jentink
Schorpioen 5, 7122 XL
27 jan	mevr. J.B. Beernink-Navis
Rosierweg 4, 7122 LJ
28 jan	mevr. A. Schellevis-Voogd
Frankenstraat 87/01, 7122 ZS
28 jan	dhr. Th. ter Haar
Hoge Veld 105, 7122 ZP
28 jan	dhr. J. Ormel
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
29 jan	dhr. R.J. Wevers
Varsseveldsestraatweg 29/G, 7122 CA
30 jan	mevr. H.W. Houwers-Klein Hesselink
Heijinkdijk 1, 7121 LC
30 jan	mevr. J.H. Tolkamp-Ebbers
Tubantenstraat 104, 7122 CT
31 jan	mevr. H. Ebbers-Heideman
Hoge Veld 113, 7122 ZP
1 feb	dhr. B.Th. Stronks
Varsseveldsestraatweg 101, 7122 NS
2 feb	mevr. G.H. Lohuis
Haartseweg 5, 7121 LB
2 feb	dhr. G.J. Eeltink
Goudenregenplein 16, 7121 AR
2 feb	mevr. D.A. te Grotenhuis-Ruesink
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
2 feb	mevr. H.A. Hoitink-Hartemink
Ringweg 74, 7121 MR
2 feb	mevr. D.B. van Burk-van Zijderveld
De Miggelt 26, 7121 HB
3 feb	mevr. J.B. Kempers-Oonk
Prins Bernhardstraat 9, 7121 BX
3 feb	dhr. J.W. Grevink
Frankenstraat 99, 7122 ZS
4 feb	mevr. B.J. Brethouwer-Obbink
Aladnaweg 16, 7122 RR
4 feb	mevr. J.G. Demkes-Duenk
Koeweide 80, 7121 EK
4 feb	dhr. J. Grievink
Tubantenstraat 62, 7122 CS
5 feb	mevr. C.G. van Eerden-Stronks
Aladnaweg 11, 7122 RP

5 feb	mevr. A.G. Wansing
Veemarkt 10, 7121 AH
5 feb	mevr. J. Maarsingh-Moed
Polstraat 6/A, 7121 DH
6 feb	mevr. E. Hoftijzer-Vink
Rengelinkweg 4, 7122 JW
6 feb	mevr. W.J. Obbink-Schreurs
Het Verzet 17, 7121 XA
6 feb	mevr. E. Berger
Driessenshof 23, 7121 XT
7 feb	dhr. D.A. Wikkerink
Ludgerstraat 35/02, 7121 EG
7 feb	dhr. J.G. Magis
Schulenkampweg 3/A, 7121 MB
8 feb	dhr. J.G. Hoftijzer
De Hare 7, 7121 XG
8 feb	dhr. B.H. Wikkerink
Stationsstraat 6/A, 7122 AS
10 feb	mevr. W.H. Houwers-Westerveld
G J Doorninkweg 2,
7131 NX Lichtenvoorde
10 feb	mevr. J.G. Schreurs-Heinen
Oranjelaan 27, 7121 CA
11 feb	dhr. G.H. Klein Entink
Varsseveldsestraatweg 98/A, 7122 NM
12 feb	mevr. S.G. Leeuwenstein-Wisselink
Stationsstraat 57, 7122 AS
13 feb	mevr. A.J. Navis-Aarnink
Halteweg 42, 7122 MC
14 feb	mevr. G.J. te Giffel-van Eerden
Wehmerstraat 15, 7121 DP
14 feb	mevr. A.B. te Winkel-Vaags
Smitskamp 150, 7121 HL
14 feb	mevr. T. de Zoeten-Boomsma
De Pas 10, 7123 AE
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

Contact
Er is vanaf 1 januari een vacature in het wijkgedeelte Dale. Voorlopig zal het crisispastoraat
waargenomen worden door de plaatselijke predi
kanten. 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. 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.

Mevr. Heusinkveld-Hoftijzer, Goordijk 2, is een
aantal dagen opgenomen geweest in het zieken
huis voor ernstige hartklachten. Nu ze een pacemaker heeft gekregen hopen we dat het wat
beter met haar mag gaan. Een aantal maanden
geleden is ze voor benauwdheidsklachten ook
in het ziekenhuis geweest. Wij wensen haar veel
sterkte toe!

Overleden
Op maandag 13 januari is dhr. Gerard Kappert overleden op de leeftijd van 84 jaar, Manschotplein 46. Gerard laat zijn vrouw Alei Kappert en vier kinderen en kleinkinderen achter.
De afscheidsdienst is geweest op 18 januari in
de Oude Helenakerk om 14.00 uur. In het volgende KerkVenster zal een in memoriam worden
gepubliceerd.
Op 14 januari is overleden mevr. L. WikkerinkPrinsen, Julianastraat 10 in de leeftijd van 92
jaar. Het in memoriam komt in het volgend
kerkblad. Wij wensen haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen heel veel sterkte toe, nu zij
afscheid moesten nemen van hun moeder, oma
en overgrootmoeder.
Wim Bulsink, scriba wijk Barlo/Dale

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

Overleden
Na een ziekteperiode is op vrijdag 10 januari
rustig overleden: Dirkje Willemina Geesink-
Wisselink van de Tubantenstraat 5. Miep heeft
velen van ons geïnspireerd met de (streektaal)
verhalen uit haar jeugd. Nu zij is overleden zullen
de verhalen over haar leven door anderen worden
verteld. Elders in dit KerkVenster treft u haar
in memoriam aan.
’t Gedicht/gebed ‘Geef mi-j een mäöltjen moed’
dat ik ooit schreef, plaats ik hier voor Wim, de
(schoon)kinderen, kleinkinderen en het achterkleinkind, maar ook voor ieder ander die worstelt
met het verlies van een dierbare:

Geef mi-j een mäöltjen moed
Geef mi-j
een mäöltjen moed
now ik ow
zo zielsvölle
zal missen.
Geef mi-j
een mäöltjen moed
at de piene
van ’t gemis
in mien gemoed
al mien geluk
lik uut te wissen.
Geef mi-j
een mäöltjen moed
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a’k niet maer
wette
op wie ik mi-j
nog kan
verlaoten.

Wijk IJzerlo

Geef mi-j
een mäöltjen moed
bi-j ’t kolde lecht
dat uutgeet van de maone.
Wi’’j mi-j dan
op Ow maniere
ni-je goeie moed inpraoten?

Overleden
Op 18 januari is plotseling overleden Johanna
Hermina Luiten-Rougoor, Tubantenstraat 66.
Hermien is 73 jaar geworden. We bidden Henk,
Josien en Popke, Arjan en Jacqueline en hun kinderen Chiel, Bart, Ilona en Tycho Gods nabijheid
toe. In een volgende editie van KerkVenster zal
haar in memoriam te lezen zijn.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld,

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

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

Ziekenhuis
In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
geweest Riek Ruessink-Bussink, Uranus 14.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Afscheid
In het weekend waarin dit KerkVenster bij u op
de mat valt, wordt er op verschillende momenten
afscheid genomen onze gewaardeerde collega
Riemer Faber, die officieel per 15 februari met
emeritaat zal gaan. Riemer, wij wensen je vanuit
de wijk een warm afscheid toe en hopen dat je
samen met Evelien een fijne tijd tegemoet gaat,
waarin je in goede gezondheid kunt genieten van
je gezin, van wandelingen en fietstochtjes en wat
je maar voor ogen had.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld,
mede namens Charles, Leona en David

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

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

Overleden
Op 6 januari is overleden dhr. Jan Willem (Wim)
Heersink, Smitskamp 76. Hij is 85 jaar geworden.
In een dankdienst voor zijn leven hebben we
hem herdacht. We wensen zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen Gods nabijheid toe in het verdriet en gemis. Elders in dit kerkblad treft u een
in memoriam aan, geschreven door zijn kinderen.
Op 9 januari is overleden mevr. Johanna
Wilhelmina (Annie) Elferink-ter Heurne, Keizers
weg 81. Zij werd 88 jaar. We wensen haar zoon
Gods kracht en nabijheid toe nu hij zonder haar
verder moet.

Zieken
We leven mee met Dicky Siebelink en zijn vrouw
Stien Siebelink-Klijn Hesselink, Klokkemakersweg
3. Hij verblijft na een opname in het SKB in
Winterswijk nu in het Slingelandziekenhuis in

Doetinchem, en zijn vrouw is voor onderzoek
opgenomen in Pronsweide. We wensen hen
beiden en alle andere zieken in onze wijk, Gods
kracht en sterkte toe.

Als u hem niet kunt bereiken met de voorzitter
van ons pastoraal wijkteam Jan van Schijndel
(tel. 0543-539811). Zij bekijken dan wie er ingeschakeld kan worden.
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

Ongeval ds. Wim Everts
Na een verblijf van een week in het SKB te Winterswijk is Wim weer thuis uit het ziekenhuis. Een
periode van therapie en revalidatie breekt nu aan.
We wensen Wim geduld en een voorspoedig herstel toe.

Ziekenhuis
Opgenomen in het SKB te Winterswijk: mevr.
E. Rutgers-Lammers, Geurdenstraat 40. Thuisgekomen uit het SKB: mevr. H.J. HeusinkveldSligman, de Hare 6. Wij wensen allen die met
ziekte te maken hebben heel veel kracht en
sterkte toe!

Thuis

Contact

In het vorige kerkblad vermeldde ik dat mevr.
W. Wevers-Nijman, Ludgerstraat 12, van het SKB
naar Antonia in Terborg was verhuisd. Als alles is
gegaan zoals verwacht, mocht zij inmiddels weer
naar huis terugkeren.

In het vorige kerkblad is reeds medegedeeld dat
ds. Folkert de Jong de komende periode, voor de
wijk Haart-Heurne, het crisispastoraat voor zijn
rekening zal nemen.
Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere
crisissituatie kunt u ook contact opnemen met
onze scriba Jan Veldboom. Hij zal dit dan doorgeven aan ds. Folkert de Jong.

Geboren
Een begin van nieuw leven,
zo mooi en klein.
Het is niet te omschrijven
hoe blij we met jou zijn.
Op 27 december werden Frank Rutgers en Yvon
Heersink, Möllenes 5, verblijd met de geboorte
van een dochtertje. Zij noemen haar Daniek. We
wensen hen veel geluk met dit nieuwe leven!

Afscheid
Vandaag, vrijdag 24 januari, is het een bijzondere
dag. Na ruim 32 jaar in uw midden gewerkt te
hebben nadert het moment dat ik afscheid neem.
Vanavond is er vanaf 19.00 uur een afscheids
receptie in de Zuiderkerk en zondag om 09.30 uur
is de afscheidsdienst in de Oude Helenakerk. Aan
deze dienst zullen, behalve organist Harry van
Wijk, blazers van muziekvereniging Crescendo uit
IJzerlo hun medewerking verlenen.
Tot 15 februari, mijn officiële AOW-datum, zal ik
nog afrondende bezoeken en andere afrondende
werkzaamheden doen. Zolang de invulling van
het pastoraat in onze wijk nog niet geregeld is,
kunt u voor crisissituaties contact opnemen met
onze wijkscriba Henk Heusinkveld.

Bezoekdienst
Na jarenlang bezoekwerk te hebben gedaan is
met ingang van 1 januari gestopt als bezoek
medewerker in sectie 9-B, mevr. Corry Kuysten.
Het Verzet 55.
Hartelijk dank Corry, dat je dit werk de afgelopen
jaren hebt willen doen. Helaas is er voor Corry nog
geen vervanger gevonden. Op dit moment is deze
sectie dus vacant.
Met een hartelijke groet,
Jan Veldboom,
scriba wijk Haart-Heurne
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Jongerenpredikant
ds. Folkert de Jong
Köstersweide 38
tel. 0543-450600
folkert.j.de.jong@gmail.com

LeF-dienst
Zondagavond 16 februari is er een bijzonder LeFdienst in de Oude Helenakerk, met gospelkoor
Revelation. In de voorbereiding hadden we het
erover hoe vaak het voorkomt dat mensen ervaringen met God hebben. We hadden zelf onze
ervaringen, maar vaak delen we die niet met
elkaar in de kerk.

Daarom is nu de vraag wie een ervaring met
God heeft gehad en die wil delen met de
gemeente.
In de dienst zal ik de verhalen delen, zonder
naam en toenaam. Het thema is ‘God is niet weg
te denken.’ Ik ben benieuwd!

We bidden voor:
• gemeenteleden, kerkenraadsleden, die hard
lopen om van alles en nog wat georganiseerd
te krijgen.
• meer rust in ons leven.
• dat we meer een gemeenschap mogen worden.
Jongeren en ouderen geraakt worden door de
liefde van Jezus
• eenheid tussen de kerken en ín de kerk

9 JUNI 2019

‘God helpt mensen door moeilijke tijden heen’
Hiltje (13 jaar):
‘Ik zag er elke dag tegen op om naar school
te gaan. Al een tijdje werd ik gepest door een
groepje meiden. En hoewel er meer bij stonden,
kwamen ze niet voor me op. Ze deden niets. Ik
kan goed mee op het havo-vwo, dus ze pestten
mij. Vooral omdat ik zonder veel moeite goede
cijfers haal. Ik zou een nutteloos leven leiden, volgens hen. Hoewel ik wist dat het niet waar is, ging
ik het toch bijna geloven.
Toen ik op een dag in de kantine weer werd
gepest, kwam er een licht in mijn hoofd. Ik werd

Uit: Ik ben geliefd! Geloofsverhalen van
kinderen en jongeren, een boekje van JOP

Bestellen huispaaskaarsen 2020
De huispaaskaarsen 2020 zijn leverbaar
in vier prachtige reliëfuitvoeringen:

De prijzen en de maten van de kaarsen
zijn per stuk:

A: Hand van Noach: Een verwijzing naar de zondvloed met een nieuwe start voor de wereld.
B: D
 e regenboog: De regenboog is volgens
Genesis 9:12 het teken van verbond tussen
God en alle levende wezens.
C: Vissen en broden: Prachtig realistisch reliëf
verwijzend naar de vermenivuldiging van vijf
broden en twee vissen.
D: Chi-Rho kruis: Klassiek model kruis in de vorm
van een P en een X.

60 cm. € 58,95 - 40 cm. € 33,75 30 cm. € 27,00 - 25 cm. € 20,50.

Pasen wordt dit jaar gevierd op 12 en 13 april.
De uiterste besteldatum voor de huispaaskaars is
maandag 9 maart 2020. In dat geval beschikt u
vóór Pasen over uw huispaaskaars. Wacht dus niet
te lang met het bestellen. Huispaaskaarsen zijn
bij uitstek geschikt om de paastijd in huiselijke
kring op een ingetogen manier te beleven. Uiteraard is de huispaaskaars ook een aansprekend
cadeau voor mensen die u dierbaar zijn.

De Regenboogdiensten zijn broedplekken voor
creativiteit en experimenten. We zoeken naar
nieuwe manieren om ons leven inhoud en ons
geloof diepgang te geven. Juist om die diepgang
hebben we besloten om een halfjaar-thema
te uur
7 oktober om in
10.00
Uiterste besteldatum: maandag 9 maart.
voeren. Een half jaar waarin weineen
het inhoudelijke
Kulturhus
lijn hebben, die breed genoeg isinom
door de comLintelo
missies en voorgangers zelf in te vullen, en specifiek genoeg om een kapstok te hebben.
Voor het komend halfjaar is dat:Thema:
‘God is …’Water,
Ieder woord kan ingevuld worden.
boos. in
daarGodzitisleven
God is liefde. God is …. Nou, zeg het maar: wie is
God voor jou? En wat betekent dat voor je dageM.m.v. Ds. Zeldenrijk en de
AANVANG
10.00 daar
UUR het komend halfjaar
lijks
leven? We hopen
kinderen van de Klimop
ZUIDERKERK
mee
bezig te zijn.
VOORAF
KOFFIEDRINKEN
Niet altijd zal een dienst in het halfjaar-thema
Muzikale
van had voor de twee
passen.
Kerk begeleiding
in Uitvoering
VOORGANGER:
Tijdens de dienst is er
Fanfareorkest
Advendo
DS.
FOLKERT
DE
JONG
diensten op 2 en 23 februari aloppasdienst
voor eenaanwezig
ander
MUZIEK:
NOOTZAAK
thema
gekozen,
maarLintelo
geregeld komt het langs,
zoals de eerstvolgende LeF-dienst op 16 februari.

Kinder-/ Doopdienst

ook helemaal warm, nooit eerder heb ik me zo
gevoeld. Ik hoorde een stem in mijn hoofd die zei:
‘Negeer het gewoon en ga door.’ Ik wist meteen
dat het God was. Het was een heel bijzondere
ervaring. Ik heb ook gelijk geluisterd en de pesters
genegeerd. Vanaf dat moment besloot ik gewoon
door te gaan met waar ik mee bezig was. En het
pesten is gestopt. God heeft mij echt geholpen!’

SPELEN MET VUUR

Kaarsen worden geleverd zonder eventueel
afgebeelde standaards.
Deze zijn wel afzonderlijk te bestellen.
De kaarsen zijn te bestellen op drie manieren:
• Via www.kerkvensterwebshop.nl .
U kunt daar digitaal betalen en u krijgt bericht
wanneer u ze kunt ophalen op het kerkelijk
bureau, Ludgerstraat 64 in Aalten.
• Via posters en bestelformulieren die klaar
liggen in alle drie de kerken. U krijgt bericht
wanneer u ze kunt ophalen op het kerkelijke
bureau. Bij het ophalen betaalt u dan ook.
• Bestelformulieren zijn ook verkrijgbaar via het
kerkelijk bureau Ludgerstraat 64, Aalten tijdens
de openingsuren (ma-di-do-vr. van 09.00 uur
tot 12.00 uur).
Leden van de PG Bredevoort kunnen ook
bestellen via het kerkelijk bureau in Aalten,
of via www.kerkvensterwebshop.nl.

Na afloop is er koffie / thee / ranja

A

B

C

D
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In memoriam
Wim Rutgers
~ Wim ~

Jan Willem Heersink
~ Wim ~

Dirkje Willemina
Geesink-Wisselink
~ Miep ~

geboren
3 oktober 1939
overleden
31 december 2019

geboren
1 februari 1934
overleden
6 januari 2020

geboren
10 oktober 1928
overleden
10 januari 2020

Verwacht en onverwacht is Wim overleden. Het
was verwacht omdat hij al een paar maanden
ernstig ziek was, we wisten dat het niet meer ging.
Toch was het ook onverwacht, omdat het aan het
einde zo snel is gegaan. Waar hij zo tegenop zag,
het afscheid moeten nemen van zijn geliefde
vrouw, kinderen en kleinkinderen, dat hoefde niet
meer. Zij zijn ook dankbaar dat hij voor verder
lijden gespaard is gebleven.
Wim is in Halle geboren op een kleine boerderij.
Zij waren thuis met zeven kinderen. Wim was de
vijfde. Hij heeft thuis een goede jeugd gehad. Na
de landbouwschool ging hij eerst werken bij een
boer in Barlo. Daarna bij een zuivelfabriek. In zijn
diensttijd had hij Diny leren kennen. In 1962 zijn
ze getrouwd en gingen ze in Westendorp wonen
en later in Varsseveld. Ze kregen vier kinderen.
Een groot verdriet is in hun leven gekomen toen
hun dochter Ineke op 16-jarige leeftijd kwam te
overlijden. Later kregen ze ook kleinkinderen. Wim
hield heel veel van hen en zij ook van hem. Van
jongst af aan wilde hij altijd chauffeur worden.
En toen hij daarvoor de kans kreeg heeft hij het
ook in overleg met Diny gedaan, eerst regionaal
en later internationaal. Op 59-jarige leeftijd is
Wim met zijn werk gestopt. Zij woonden toen aan
de Boomkampstraat en hebben samen nog een
heel fijne tijd gehad. De grote hobby van Wim
was het houden van dieren. Op een leeg stuk land
dichtbij hun huis hielden ze allerlei dieren.
Bijna acht jaar geleden zijn ze verhuisd naar hun
appartement in de Geurdenstraat. Zij kregen
daar fijne contacten en woonden er met veel
plezier. Wim had ook nog een stuk land aan de
Koningsweg. Dus hij kon nog naar zijn paardjes
gaan. Wel kreeg hij steeds meer problemen met
zijn gezondheid. Hij moest zware behandelingen
ondergaan. Maar gelukkig ging het daarna weer
wat beter.
Zijn paardjes moest hij wel wegdoen. Thuis kreeg
hij als hobby het houtsnijden. Hij vond het altijd
mooi als er bezoek kwam. Hij hield van gezelligheid. De laatste tijd ging het opnieuw met zijn
gezondheid achteruit. Hij had veel pijn en was erg
benauwd. Laatst zei hij: ‘Ik ga naar Ineke.’
Hij had steun aan zijn geloof. Aan de ene kant
verlangde hij ernaar om heen te mogen gaan.
Aan de andere kant hield hij van het leven en
wilde hij graag bij zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen blijven. Ze hadden het ook heel goed
met elkaar. Wim was voor hen een lieve man, een
lieve vader en een trotse opa.
In de afscheidsdienst hebben we het lied
gezongen dat ook gezongen is bij Ineke: ‘Er is
een land van louter licht.’ In dat geloof hebben
wij van Wim afscheid genomen, dat hij nu bij God
mag zijn in Gods eeuwig licht. Dat dit geloof en
ook de vele goede en mooie herinneringen zijn
nabestaanden tot troost zullen zijn.
Wim Everts

Pa is geboren op boerderij de Molenweide aan de
Kriegerdijk, als jongste van zes kinderen.
Als kleine jongen ging hij naar de lagere school
op de Haart. Toen hij zes jaar oud was, begonnen
de oorlogsjaren. Als kind vond hij deze jaren
spannend maar toch ook avontuurlijk. Het in de
buurt neergestorte vliegtuig heeft veel indruk op
hem gemaakt. Bij de bevrijding kwamen vanaf
‘t Vaene tanks met Engelse soldaten, die hem
op 11-jarige leeftijd zijn eerste sigaretje lieten
proeven, sindsdien is hij nooit meer gestopt.
Na de lagere school ging hij naar de landbouwschool in Bredevoort, daarna bleef hij thuis op de
boerderij werken.
In 1960 ontmoette hij Gerri Heusinkveld, op 12
juni 1964 zijn ze getrouwd. Ze kregen samen vijf
kinderen en elf kleinkinderen, waar hij erg trots op
was.
In de eerste jaren na het trouwen werkte hij
thuis op de boerderij. Toen de boerderij eigenlijk
te klein werd, is hij tien jaar in dienst geweest
bij houthandel Te Paske in Aalten. Hij is daarna
toch zijn boerenhart gaan volgen en heeft een
varkensschuur laten bouwen. Tot zijn 61e heeft hij
met veel plezier en toewijding dit werk gedaan.
Daarna kregen pa en ma wat meer vrije tijd en
genoten ze van het fietsen en van de vakanties in
Canada en Zwitserland .
Pa hield van de natuur en fietste graag een
rondje over de Haart, kijken of er nog wild rondliep, fazanten hadden zijn voorkeur. Jagen was
zijn grote hobby. Soms kon het ijzig koud zijn
tijdens de jacht, maar pa zei: ‘Wa’j geerne doot,
daor liede i-j neet an.’
Er waren altijd dieren in huis, honden, katten,
kippen. Hij genoot ervan om zijn kinderen en
kleinkinderen te betrekken bij de dieren.
Nietsdoen lag niet in zijn aard. Hij heeft jaren
gedragen voor het GUV, ging vegen bij Klein Poelhuis en hij onderhield tuinen.
Van het ouderwets dorsen, samen met zijn zoon
en schoonzoon, kon hij enorm genieten en zolang
het kon heeft hij hieraan meegeholpen. Paarden
sport vond hij prachtig om te kijken, begin
november heeft hij samen met ma de slipjacht
van IJzerlo nog nagereden.
De laatste jaren werd het werk in en om het huis
op de Haart te bewerkelijk en hebben ze besloten
om naar Aalten te verhuizen.
Afgelopen juni hebben pa en ma hun 55-jarig
huwelijk nog mogen vieren.
Wekelijks gingen ze naar de kerk en toen dat niet
meer ging, luisterden ze naar de kerkradio. Dat
was belangrijk voor hen.
Op 17 november is hij opgenomen in het zieken
huis, en van daaruit is hij naar Pronsweide gegaan.
Zijn algehele gezondheid ging snel achteruit, op
maandag 6 januari is hij rustig ingeslapen.
We gaan hem missen.
de kinderen

Miep werd geboren op het boerderijtje Veldkamp
in Vragender. In 1932 verhuisde ’t klompen
makersgezin naar de Honeshof in Winterswijk,
waar Leis en Miep er een zusje bij kregen: Jo.
Op de Wilhelminaschool bleek dat Miep goed
kon leren, net als medeleerling Wim Geesink. De
andere schoolkinderen zeiden altijd dat die twee
met elkaar gingen, maar zelf wisten ze toen van
niets. Dat Miep na school thuis moest helpen op
de boerderij, dat heeft ze niet erg gevonden, want
ze hield van het boerenleven en van de natuur.
Bij de Winterswijkse Jeugdorganisatie ontmoetten Miep en Wim elkaar opnieuw. Op 26 februari
1953 trouwden zij en vonden ze onderdak op de
bovenverdieping van de familie Geesink. Daar
werden zij gezegend met Gerard en Theo. Na de
verhuizing naar de Meiberg in Aalten (vanwege
Wims aanstelling aan de Ds. Stegemanschool),
kwam er een meisje bij: Anke. Als moeder was
Miep lief en zorgzaam. Ze hield van een geintje
en kon goed improviseren. Als er mensen bleven
eten, dan kon ze snel van alles regelen. En zoals
haar moeder haar de liefde voor de natuur bijbracht, zo deed zij dat bij haar kinderen.
Naast de zorg voor haar gezin was Miep op
velerlei gebied actief. Zo was ze vrijwilliger o.a.
bij Bartiméus en de Soos. Daarnaast deed ze
bezoekwerk bij het Hoge Veld, waar ze ook deel
ging uitmaken van de huisomroep. Haar eerste
verhalen vertelde ze vanuit het kleine studiootje
aldaar. Vanaf die tijd heeft ze veel mensen geïnspireerd met de prachtige (streektaal)verhalen
uit haar jeugd. Ook heeft ze, samen met Wim,
meegewerkt aan de totstandkoming van de
Wald-woordenboeken.
In mei 2017 kreeg Miep de diagnose MDS, waarbij meteen verteld werd dat ze daaraan zou overlijden. De woorden van haar moeder: ‘I-j mot de
kleine dinger helemaol uutlaeven’ kregen in deze
periode veel betekenis. Ze genoot van de bloemen
in de tuin en van de aandacht van de lieve
mensen om haar heen. Ook viel het verschillende
mensen op dat ze – ondanks haar afnemende
gezondheid – geestelijk steeds sterker werd. 
Tijdens haar afscheidsdienst lazen we de psalm
waarbij ze voor KerkVenster eens een prachtig verhaal schreef: Psalm 84. ‘Zelfs de musse vundt zich
een huus, den zwalver een nust veur ziene jongen,
bi-j owwe altaren.’
We wensen Wim, (schoon)kinderen en kleinkinderen de troost van God en mensen toe!
Netty Hengeveld
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‘Tot vrijheid geroepen’
Kalender van b ijeenkomsten
Data en tijden estafette

Stilstaan bij graven van oorlogsslachtoffers
In 2015 is er op particulier initiatief op de begraafplaatsen in Aalten en
Bredevoort aandacht besteed aan de oorlogsslachtoffers. Dit gebeurde door
het markeren van de bewuste graven met korte informatie over de slachtoffers.
Dit initiatief werd zeer op prijs gesteld en velen hebben de graven bezocht
en hun respect voor de slachtoffers getoond.

12 januari 19.00 uur	Gezamenlijke start in
de Aaltense synagoge
2 februari 10.00 uur 	St.Joriskerk
PKN Bredevoort /
R.K. St. Georgius
Bredevoort
8 februari 17.00 uur 	St.Helena Kirche
Barlo
16 februari 10.30 uur 	Euregio Christen
gemeente
Aalten-Bocholt
21 februari 10.00 uur 	August-Vetter
Berufskolleg
1 maart

09.30 uur 	Christelijk Gereformeerde Kerk Aalten

1 maart

17.00 uur 	Special event:
D. Bonhoeffer Haus
Bocholt
(Martin Niemöller)

7 maart

18.30 uur 	St.Michael Kirche
Liedern

15 maart

09.30 uur 	RK geloofsgemeenschap St.Helena
Aalten

15 maart

14.30 uur 	Special event:
Moskee Fatih Camii,
Bodendijk 12, Aalten
(ontmoeting rondom
een boodschap van
vrede)

22 maart

11.00 uur 	St.Georg Kirche
Bocholt

22 maart

14.00 uur 	Na afloop van de kerkdienst in de St.Georg
Kirche (herdenking
bombardement
Bocholt)

29 maart

09.30 uur 	Protestantse
Gemeente Aalten

19 april

10.00 uur 	Gezamenlijke viering
Oranjetent
V.V.N.F. Dinxperlo
R.-K. en Protestantse
kerken in Dinxperlo,
Suderwick en
Breedenbroek

26 april

09.30 uur 	Christengemeente
De Meiberg Aalten

3 mei

19.00 uur 	Gezamenlijke
afsluiting
Oude Helenakerk,
Markt Aalten

In het kader van 75 jaar Vrijheid dit jaar willen wij
opnieuw de oorlogsgraven markeren en iedereen
in de gelegenheid stellen de graven te bezoeken.
Dit met de achterliggende gedachte dat al deze
slachtoffers niet vergeten mogen worden. Zij
hebben voor onze vrijheid hun leven gegeven. De
periode waarin dit mogelijk is, loopt van 30 maart
2020 t/m 30 september 2020. Op de begraafplaatsen zijn tevens panelen aanwezig die informatie geven over slachtoffers uit Aalten die
elders omkwamen, begraven of gecremeerd zijn.
De route wordt officieel geopend op maandag 30
maart op de oude Algemene begraafplaats aan

de Varsseveldsestraatweg m.m.v. o.a. het Jeugdorkest ‘Get Started’ van de Chr. Muziekvereniging
de Eendracht.
Bij de Joodse begraafplaats komen twee panelen
met de namen van Joodse slachtoffers in relatie
tot de gemeente Aalten.

Gezocht: vrijwilligers
De organisatie is op zoek naar ± 25 vrijwilligers
die op vrijdag 13 en/of zaterdag 14 maart 2020
bereid zijn om de oorlogsgraven toonbaar te
maken voor het publiek. Dit houdt in dat er om de
graven heen geschoffeld wordt en dat ze ondaan
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75 jaar Vrede en Vrijheid vieren
Cursus biografie schrijven: Verhalen vastleggen om nooit te vergeten
worden van onkruid e.d., zodat de graven er in
deze periode netjes en waardig bij liggen. Het
gaat om 34 graven op begraafplaats Berkenhove
en om 9 graven aan de Varsseveldsestraatweg.
Er zijn kruiwagens en gereedschappen aanwezig.
Er wordt gewerkt in ploegjes van twee personen
die elk twee graven voor hun rekening nemen.
Op beide begraafplaatsen is een coördinator aanwezig. Voor de inwendige mens wordt gezorgd.
De tijdsduur zal ongeveer twee uur bedragen.
Ook mogen mensen zich aanmelden om te
helpen bij het plaatsen van de markeerbordjes en
de routes op de begraafplaatsen.
Voor de begraafplaatsen aan de Piet Heinstraat
en in Bredevoort zijn voldoende vrijwilligers
beschikbaar.

U kunt zich aanmelden bij:

l.veldhuis.museum@gmail.com
of tel. 06-40911111
Graag voor 24 februari 2020
Wij hopen op uw medewerking!
Machiel Jongste, Gerrit Nijman, Louis Veldhuis

In 2020 vieren we samen 75 jaar vrijheid in de grensstreek. Ter gelegenheid hiervan
slaan de Bibliothek Suderwick en de Bibliotheek Achterhoekse Poort de handen
ineen en organiseren een vierdelige cursus biografie schrijven aan beide kanten
van de grens. Zo willen ze voorkomen dat de verhalen van toen verloren gaan.
Vrijheid is een kostbaar goed. De verhalen van de
mensen die de oorlog hebben meegemaakt, herinneren ons daaraan. De meeste mensen hebben
wel een familielid dat betrokken is geweest bij de
Tweede Wereldoorlog. Veel verhalen zijn er al verteld, veel boeken geschreven, veel herinneringen
vastgelegd. Maar nog steeds zijn er mensen die
verzuchten dat ze de verhalen van hun overleden vader, oma of buurman op hadden moeten
schrijven. Nu weten ze niet meer precies hoe de
verhalen gingen en is er niemand meer om het aan
te vragen. Het komt ook voor dat mensen aan het
eind van hun leven besluiten om het zwijgen over
de oorlog te doorbreken en plotseling vertellen
waaròm ze hebben gezwegen, dat ze verdriet en
pijn bewust diep hadden weggestopt. Niet alleen
pijnlijke herinneringen komen plotseling naar
boven. Er zijn ook mensen op leeftijd, soms met
een afnemend kortetermijngeheugen, die zich nog

helder herinneren hoeveel plezier ze als kind in de
oorlog hebben gehad, of bij het bevrijdingsfeest
en de periode vlak erna. Ze herinneren zich hoe de
smaak was van Canadese chocolade, van suiker
of de eerste sinaasappel en ze weten de eerste
woorden van de bovenmeester nog toen ze weer
naar school gingen.

Naslagwerk
Er liggen nog duizenden herinneringen opgeslagen
in de hoofden van mensen. Herinneringen die te
waardevol zijn om in de vergetelheid te raken.
Daarom komt Neerlandicus en docent Nederlands
Anna Schimmel een vierdelige cursus biografie
schrijven geven in zowel de Bibliotheek Aalten als
de Bibliothek Suderwick. Indien nodig doet ze dit
op beide plekken in zowel het Nederlands als het
Duits. Met deze cursus wil Anna mensen stimuleren
bij het vastleggen van verhalen die gaan over de
vrijheid: het verlangen naar de vrijheid tijdens de
Tweede Wereldoorlog, de bevrijding zelf en de tijd
erna. Deze verhalen schrijven de deelnemers zelf.
Anna laat voorbeelden zien, geeft schrijftips, adviseert bij het kiezen van vorm, opzet, perspectief,
titel en eventueel bijpassende foto of tekening.
De verhalen die voortvloeien uit deze cursus,
worden gebundeld en gedrukt. Op deze manier ontstaat er een mooi naslagwerk dat iedere deelnemer
mee naar huis mag nemen en waarvan ook enkele
exemplaren zullen worden bewaard in de Bibliothek
Suderwick, de Bibliotheek Aalten, de Bibliotheek
Dinxperlo en het Nationaal Onderduikmuseum.

Aanmelden voor de cursus
Heb je vaak ademloos zitten luisteren naar de verhalen van je opa of oma? En zou je die wel op willen
schrijven maar weet je niet hoe je moet beginnen?
Of wil je samen met je vader en/of moeder herinneringen over vroeger ophalen en deze vastleggen?
Dan is deze cursus een uitgelezen gelegenheid.
Anna Schimmel is op woensdag 29 januari, 12
februari, 26 februari en 11 maart van 10.00 tot
12.00 uur in de Bibliothek Suderwick. In de Bibliotheek Aalten kun je op dinsdagavond terecht,
en wel op 28 januari, 11 februari, 25 februari en
10 maart van 19.30 tot 21.30 uur.
We sluiten de cursus af met een bezoek aan het
Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. De kosten
voor deze vierdelige cursus zijn € 20,00. Dit is inclusief een exemplaar van de gebundelde verhalen en
een facultatief bezoek aan het museum.

Je kunt je inschrijven via www.achterhoeksepoort.nl of subibliothek@mail.bocholt.de.
Telefonisch aanmelden kan ook: het Service
bureau van de Bibliotheek Achterhoekse Poort
is te bereiken op: tel. 088-0062929 en
de Bibliothek Suderwick op 0049-2874 /
90 59 829. Natuurlijk mag je ook gewoon
langskomen in de Bibliotheek!
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Het ACM komt naar u toe!

Verenigingen

Passage
Jaarvergadering, dinsdag 11 februari
om 20.00 uur in de Zuiderkerk
Na het huishoudelijke gedeelte met de jaarverslagen en huldiging jubilarissen komt Chantal
Lodewick, alias Betty Confetti, uit Aalten ons een
blik gunnen in de magische wereld van het goochelen. Ook de partners zijn deze avond van harte
welkom.
het bestuur

Het Aaltens Christelijk Mannenkoor
is een koor dat ruim 60 jaar bestaat,
en ook ruim 60 leden heeft. Het is een
springlevend koor dat het hele jaar
door optredens verzorgt en meewerkt
aan kerkdiensten.
De laatste vijf jaar staat het koor onder leiding
van Susanna Veerman, en dat is een dirigent die
ons leert hoe een koor mooi kan zingen! Hard
en zacht, laag en hoog, maar vooral: zuiver! Dat
geeft na elke avond weer veel voldoening.
Zingen doet wat met je, maar samen zingen
geeft er een extra dimensie aan.
Elke maandagavond begint onze oefenavond om
19.45 uur met inzingen, en na de opening om
20.00 uur gaan we nieuwe stukken instuderen,

en oude bekende stukken herhalen. Die oefenavonden houden we in De Hofnar in Aalten. Maar
omdat we nieuwe zangers willen bereiken komen
we nu naar u toe:
Op maandag 10 februari houden we onze oefen
avond in Het Grachthuys, Kruittorenstraat 1 in
Bredevoort. Om 19.30 uur staat de koffie klaar, en
u bent hartelijk welkom met uw partner, kinderen
of buurman.
Eerst mag u dan genieten van een kort optreden
van het koor, en na de pauze gaan we een nieuw
stuk instuderen. We zouden het erg fijn vinden
dat er dan mannen of jongens zijn die eens willen
ervaren hoe het voelt om in zo’n koor mee te
doen. Voor hen maken we graag ruimte, en we
hopen dat ze hetzelfde plezier beleven dat wij er
wekelijks in hebben.
En graag ‘weerkommen!’ De avond is uiteraard
gratis.

Bocholt naar Aalten
Orgelconcert Werner Hespe

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Woensdagmiddag
29 januari vieren we
de 45e verjaardag van
’t Praothuusken.
Niet zoals gewoonlijk
in de Zuiderkerk maar
bij ‘t Romienendal.
Alle chauffeurs, vrijwilligers en organisten zijn daar ook voor uitgenodigd, als een bedankje voor het werk dat zij voor
’t Praothuusken doen.
Deze middag is alleen voor genodigden.
Maar op 5 februari is er weer een gewone middag
in de zaal van de Zuiderkerk met spelletjes, koffie,
thee en heel veel gezelligheid.
Op 12 februari gaan de werkgroepleden enkele
verhalen of gedichten voorlezen en zingen we
samen bijpassende liedjes.
Op een van deze middagen kunt u rustig een keer
aanschuiven om te kijken of het ook iets voor u
is. Wanneer u vervoer nodig heeft, kunt u Dien
Scholten bellen, tel. 0543-476042.
Namens de werkgroep,
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

Zaterdag 25 januari speelt de Bocholtse organist
Werner Hespe in de Oude Helenakerk in Aalten.
Werner is organist van de Stadtkirche in Bocholt.
Hij bespeelt daar het orgel tijdens de zondagse
erediensten, hij leidt het koor, maar is ook verantwoordelijk voor de muziekopleiding in het gehele
bisdom Münster. Een veelzijdig musicus!
Hij speelt in de Oude Helenakerk een aantal grote
werken van J.S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy
en P. Hindemith. Deze stukken worden omlijst
met korte koraalvoorspelen van M. Reger. Een
bijzonder creatieve programmakeuze waarin het
orgel in al zijn facetten te horen zal zijn. Wees
welkom!
Zaterdag 25 januari, 19.00 uur, toegang € 10,00.
Oude Helenakerk in Aalten
Facebook: Muziek in de Oude Helena - Aalten
www.orgelsinaalten.nl

Zicht op het orgel in de St. Georgskirche in
Bocholt. Foto: Karlunen - Wikipedia

Het orgel in de Oude Helenakerk in Aalten.
Foto: Stichting Orgels in Aalten
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

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

Goeie genade!
Zondag 26 januari is er weer een komdienst.
Het thema is; ‘Goeie genade!’
Ds. Berdie Marsman gaat voor in deze dienst. De
muzikale medewerking komt van de PGW-band.
Namens de komdienstcommissie heten wij u van
harte welkom om 19.00 uur in de Zonnebrinkkerk
in Winterswijk.

Spoorzoeken in Slangenburg
Februari 2020

KerkVenster wil een open raam zijn,

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke
gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden
die, om wat voor reden dan ook, even afstand
willen nemen van hun woon/werksituatie en zich
willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen
psycho-sociale problemen een rol spelen.

Spoorzoeken op vrijdag

De stichting tracht haar doel te bereiken
door het bieden van:

Vrijdag 7 en 14 februari 2020
Kloosterwandeling naar de St. Willibrords abdij
Inloop met koffie vanaf 10.15 uur

- Een christelijke leefgemeenschap
- Individuele geestelijke begeleiding door
professionele begeleiders
- Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
- Advies m.b.t. nazorg
- Informatie en advies aan de plaatselijke
gemeente  

Vrijdag 21 en 28 februari 2020
Natuurwandeling
Inloop met koffie vanaf 10.15 uur
Startpunt Slangenburgse kerk,
IJzevoordseweg 35, 7004 HX Doetinchem.

Spoorzoeken op zaterdag
Zaterdag 22 februari 2020
‘Labyrint en levensweg’ van 14.00 uur
tot 16.00 uur in de Slangenburgse kerk.
Onder leiding van Helma van Loon en Wilma
Koolstra labyrinten tekenen en erin schrijven.
Gaandeweg valt er van alles te ontdekken ...
Bijdrage: € 10,00
Opgeven bij Helma van Loon
E: wmvanloonkuiper@gmail.com
T: 0314 646039 / 06 43229677

Spoorzoeken op maandag
Maandag 10 en 24 februari 2020
Mediteren bij woorden uit de Bijbel
Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Meer info: spoorzoekenslangenburg.nl

In PDC de Herberg vangen we mensen op die
een periode van rust en bezinning nodig hebben.
Het dagprogramma biedt daarbij handvaten. Het
werk wordt ondersteund door zo’n 200 vrijwilligers en een kleine staf van professionals. U kunt
meer informatie vinden op www.pdcdeherberg.nl.

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

Logo

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

Uitgever

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

Redactie

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

Fotografen

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

Coördinatie

Arnold Arentsen en Harmien Wensink

Wij zijn op zoek naar een:

Gastvrouw of stafvervanger
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt mensen, jong en ouder, een paar
weken rust en liefdevolle aandacht. We hopen
dat ze na een verblijf sterker, maar vooral ook
met nieuw perspectief, naar huis gaan. Gea is één
keer per veertien dagen gastvrouw. Ze vertelt dat
ze na haar dienst altijd verwonderd en dankbaar
naar huis rijdt. Haar werk ervaart ze als betekenisvol: luisteren, liefdevolle aandacht geven, met
iemand bidden, leiding tijdens de maaltijd, maar
ook iets praktisch oplossen. Het is een mooie taak
in een stukje van Gods Koninkrijk.
Het werk in de Herberg gebeurt voornamelijk door
vrijwilligers. We zijn o.a. op zoek naar een gastvrouw overdag en stafvervangers voor de avond
of in het weekend.
Heb je interesse? Neem contact met ons op en
loop eens een keer vrijblijvend mee. Zie (ook voor
andere vacatures) www.pdcdeherberg.nl.

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg
Pietersbergseweg 19 | - 6862 BT Oosterbeek
t.n.v. Marja Korevaar - 026-3342225
| mjkorevaar@pdcdeherberg.nl
www.pdcdeherberg.nl

Financiën

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

Bezorging

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

Vormgeving

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

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3250 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag
14 februari 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
5 februari 2020 voor 22.00 uur. Voor evt. geschreven
of getypte kopij geldt als uiterste inleverdatum
maandag 3 februari 2020 voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster in 2020 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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Hej, bange schijterd!
Een klein quizje over angst en moed … wie durft?
1. Het is avond en donker en een vriend(in) van je vraagt of je nog even komt
om hem of haar te helpen met huiswerk. Je vriend(in) woont buiten
het dorp en je vindt het eng om alleen te gaan. Wat doe je?
a. Je pakt je zaklamp in de ene hand en je telefoon
in de andere en je gaat de deur uit.
b. J e bedenkt een smoes, zegt dat je niet lekker bent
of niet meer weg mag van je ouders.
2. Tijdens een pauze op school wordt een klasgenoot gepest.
Wat doe jij?			
a. N
 iks, je bent bang dat jij anders de volgende keer
aan de beurt bent om pispaaltje te zijn.
b. J e gaat naar je klasgenoot toe en vraagt
of hij even met jou meegaat wat drinken.
3. In de les levensbeschouwing gaan de wereldgodsdiensten behandeld worden.
De leraar vraagt wie er joods, moslim of christen is. Wat zeg jij?
a. J e bent best een beetje bang voor de reacties
van je klasgenoten maar steekt je hand op
en zegt dat je christen bent.
b. J e doet of je neus bloedt en zegt niets.

Best herkenbaar denk ik, je bent bang voor iets of iemand of voor wat anderen
van je denken. Iedereen kan voor zichzelf vast een voorbeeld bedenken. Want
iedereen is wel eens bang, toch? Je kunt ook op verschillende manieren omgaan
met angst. Laat je je leiden door de angst of probeer je je angst te overwinnen?
En hoe doe je dat dan?
In de kinderdienst op 9 februari willen we hier samen over nadenken. We horen
een verhaal uit de Bijbel, uit Exodus 1. In Egypte komt er een nieuwe koning
aan de macht. Iemand die niets weet en niets heeft met (de geschiedenis van)
het joodse volk dat dan ook in Egypte woont. Hij kent hun gebruiken niet en hij
is onbekend met hun godsdienst. Onbekend maakt onbemind, zegt een spreekwoord. De farao is bang. Bang voor de groei en de zelfstandigheid van het volk
dat hij niet kent en begrijpt. Bang misschien om zijn macht te verliezen? De
angst van de farao drijft hem tot waanzin …
Heb jij (nog) de moed om 9 februari naar de kinderdienst te komen?? Ik hoop
het wel. En misschien heb jij wel een gouden tip hoe we onze angst kunnen overwinnen ...
Wat?: 	Kinderdienst met het thema:
Hej, bange schijterd!
Wanneer?: 	Zondagochtend 9 februari om 10.00 uur
Waar?:
Zuiderkerk
Met wie?: 	Annemieke en Arja van de kinderdienstcommissie,
Heidi Ebbers, Johan Klein Nibbelink en … jij?

(Bron: Kind op Zondag)

De Farao is bang ...

Meer jongerennieuws:
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