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Pionier op Lombok
Tekst: Liesbeth Greijdanus - Foto’s: Jan Oberink en Nick Rensink

Nick Rensink van de stichting Harapan Baru Lombok Indonesia is anderhalve
maand in Nederland. Hij is druk met het geven van lezingen en onderhouden
van contacten met de verschillende instanties die zijn stichting steunen.
Wie is deze jongeman die naar de andere kant van de wereld is vertrokken
om zich daar in te zetten voor mensen met een beperking?
Ik sprak hem in het huis van zijn ouders in IJzerlo.
Augustus 2018: het Indonesische eiland Lombok
wordt getroffen door meerdere aardbevingen.
Nick Rensink werkt in het westelijk deel van het
eiland. ‘Op dat moment werd onze stichting een
noodorganisatie. Je gaat je meteen afvragen wat
het belangrijkste is dat je moet doen. Gelukkig is
er Google. Op internet heb ik gevonden hoe je een
kamp moet opzetten, hoe je noodtoiletten bouwt.
Ik heb maatschappelijk werk gestudeerd en heb
twee linkerhanden, maar nu kan ik een noodtoilet
bouwen. Bij een ramp van die omvang merk je
dat er lokaal geen kennis aanwezig is. Er is geen
draaiboek om zo’n situatie te managen. Voor de
overheid was het moeilijk om overzicht te krijgen
van de situatie ter plekke en van de behoeftes van
de lokale bevolking. Zo kregen we voor de stad
Medas met duizend inwoners in de eerste maand
na de aardbeving twee legertenten en twaalf
zakken rijst, wat voldoende was voor drie dagen.
Totaal ontoereikend. We waren afhankelijk van
particulieren die soms spullen kwamen brengen.
En hoe goedbedoeld ook, vaak wisten ze niet waar
we echt behoefte aan hadden. In zo’n situatie is
het beter geld te geven zodat we zelf, in samenwerking met de dorpen, kunnen bepalen wat er
gekocht moet worden. We hadden een systeem:
we gaven de verschillende kampen een cijfer van
1 tot 8. Een 1 was een klein kamp. Daar trokken
we 10 tot 15 euro uit voor eten en hulpgoederen
voor een dag. 8 was een groot kamp van 400
man. Daar trokken we 150 euro voor uit.’
Normaal werkt Nick samen met Humaidi, de directeur en met Lia, de coördinator van de educatieprojecten. Maar zij was in die tijd met zwanger
schapsverlof. Sinds twee jaar was Humaidi werkzaam bij de stichting en net een week voor de
aardbevingen was hij directeur geworden. Hij
werd dus meteen in het diepe gegooid. Nick en hij
hebben drie maanden zeer intensief met elkaar
gewerkt. Maandenlang waren er aardschokken
van 3 of hoger op de schaal van Richter. In die
tijd bezochten ze samen elk kamp twee dagen.
Op de dag van aankomst hielpen ze bijvoorbeeld
met de evacuatie van gewonden, stelden boodschappenlijstjes op en stuurden ze jongeren die
niets te doen hadden met geld eropuit om op
zoek te gaan naar de benodigde goederen. De volgende dag brachten ze de goederen dan met een
gehuurde motor met laadbak naar de dorpen, hetgeen door de toestand van de wegen vaak moeilijk was. ’Vaak moesten we het laatste stuk op
een brommertje afleggen met zakken van samen
wel 100 kilo aan het stuur. Gelukkig hebben we
nu zelf ook een motor met laadbak, dankzij een
sponsoractie.’

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Foto’s: Jan Oberink en Nick Rensink

Laten we teruggaan naar het begin.
Vertel eens hoe je in Indonesië, en met name
op Lombok, terechtgekomen bent.
‘Een maatje van de middelbare school was werkzaam in Djakarta. Die zei: ‘Nick, je moet in Indonesië aan de slag. Je bent zelf een Indonesiër.’
Nou, wanneer ik in de spiegel keek zag ik dat niet
zo. Maar ik besloot er stage te gaan lopen. In
2012 begon men een schooltje op Lombok voor
meervoudig beperkten. Ze hadden iemand nodig
om de leidsters te trainen. Er waren in die tijd twee
leidsters, een fysiotherapeut en vier kinderen. De
leidsters kwamen net van de middelbare school.
Dus die kon je niet kwalijk nemen dat ze bij veilig
heid alleen dachten aan: ‘Als de kinderen maar
niet de straat op lopen of hun vingers in het stopcontact steken.’
Voor ons betekent veiligheid: liefde, aandacht,
stimulatie. Ik ben er begonnen met spelletjes
doen met de kinderen en heb daar geleidelijk de
leidsters bij betrokken. Die hadden het idee dat
spelletjes doen niet voor volwassenen was. Maar
juist daardoor kun je in de belevingswereld van
de kinderen komen. Naast spelen leerden we hun
ook lezen wanneer dat kon. De kinderen werden
vanuit de klas door de fysiotherapeut opgehaald
voor fysiotherapie. Ik geef een voorbeeld: Er was
een jongetje van twee met de geest van een vier
maanden oude baby. Toevallig ontdekte ik dat hij
geïnteresseerd was in sleutels. Ik heb toen een
slinger voor hem opgehangen met glinsterende
voorwerpen eraan. Hij begon ernaar te slaan, dus
te bewegen. Of een ander kind met een kreupel
rechterhandje. Daar ging ik dan mee bowlen en
dat kind moest dan met die rechterhand de bal
werpen. Dat gebeurde overigens wel in samenspraak met de fysiotherapeut. Maar zo kwamen
die kinderen in beweging in plaats van de hele dag
te liggen of te zitten. We hebben veel gevoetbald
en met een bal flessen, gevuld met water, omvergegooid. Vooral op hete dagen was dat leuk …’

Dat is wel bijzonder, fysiotherapie daar …
‘Zeker. Dat was vooral toen speciaal op Lombok.
Na mijn stage ging ik terug naar Nederland om
mijn studie af te ronden. Ik vond het moeilijk hier
te werken. Ik voelde me altijd alsof ik met mijn
handen geboeid was. Je moest dit, je moest zo.
Er was totaal geen ruimte voor experimenteren. Ik
had door mijn stage gemerkt dat ik van pionieren
hield. Ik ben toen weer naar Indonesië gegaan en
heb een jaar in Praya gewerkt met straatkinderen
en kinderen die voortijdig gestopt waren met
school, en ik heb gewerkt in een project om tienerhuwelijken te voorkomen.
Maar ik merkte dat mijn hart uitging naar de kinderen die ik eerder op Lombok had geholpen. Ik
heb eerst onderzoek gedaan, heb vijftig mensen

met een beperking geïnterviewd om te horen hoe
hun leven was. Het betekent uitsluiting, geketend
zijn, soms letterlijk, of soms opgesloten zijn. Je
ziet vaak beperkten in arme gezinnen. Ze worden
als een last ervaren door het gezin, ze maken
aanspraak op de toch al geringe middelen die
binnenkomen en ze dragen niets bij. Dat levert
vaak wrijving op binnen de families. Toen dacht ik:
‘Dit is mijn groep. Hier moet ik wat mee doen.’ Ik
heb toen een stichting in het leven geroepen en
daarbij hulp gekregen van onder andere de PKN
en Mondiaalten.’

Maar had je dat dan op je opleiding geleerd
hoe je een stichting moest oprichten en hoe
je die moest leiden?
‘Nee. Ik moest alles in het veld leren. Ik zeg wel
eens dat ik een omhooggevallen maatschappelijk
werker ben.’

Eh, hoe bedoel je dat?
‘Ik was toen 28 jaar. Normaal zou je dan niet zelf
een project opzetten, directeur zijn, zulke zware
casussen hebben.’

Dus je kunt ook zeggen dat je meteen
in het diepe bent gesprongen?
‘Inderdaad.’

Wat zijn volgens jou belangrijke eigen
schappen om dit werk te kunnen doen?
‘Je moet rust en vrede bij jezelf hebben. Niet altijd
gaan dingen zoals je van tevoren dacht. Hier in
Nederland is men doelgericht, daar relatiegericht.
Het is belangrijk dat je vertrouwen opbouwt.
Daarnaast moet je goed kunnen improviseren en
weten waar je grenzen liggen. Ga ik me erin verdiepen of laten we dit gaan? Je kunt echter niet
alles oplossen. Door observatie kun je gericht
zoeken naar een oplossing. Het is belangrijk te
weten waar je informatie vandaan kunt halen.
Er zijn veel mensen en organisaties die al eerder
met zulke problemen te maken hebben gehad.
Bovendien kun je veel informatie op Google
vinden. Maar je moet altijd kritisch blijven: wat
werkt hier en wat niet? En verder moet je je eigen
grens blijven bewaken.’

Overdenking
Ben je wel eens tegen je eigen
grenzen aan gelopen?
‘In het begin vond ik het moeilijk ‘nee’ te verkopen. Maar je moet dat soms wel. In de tijd
van de aardbevingen bijvoorbeeld neem je bijna
de plaats in van de overheid. Iedereen doet een
beroep op je. Dan moet je soms ‘nee’ verkopen.
Daarnaast moet je balans vinden, je moet tijd
maken voor jezelf, je vrouw en je kind. Ik ben net
vader geworden. Je moet je rust pakken. Je kunt
wel zeven dagen per week 24 uur per dag aan het
werk blijven. Je moet echt goed op jezelf passen.’

Iets eerder in het gesprek zei je dat
jaloezie op Lombok erg aanwezig is.
Hoe bedoel je dat? En wat heeft dat voor
invloed op jou en je werk?
‘Nou, je moet niet vergeten dat wij in een gebied
met diepe armoede werken. Op het moment dat
je iets doet voor een beperkt persoon zegt de
buurman: ‘Ik ben ook arm. Ik wil ook een microonderneming.’ De niet beperkte buurman kan na
het volgen van een training wel gemakkelijk werk
vinden. In dat kader hebben we verschillende
projecten opgezet. Vaak ontbreekt het hun aan
vaktechnische vaardigheden. Daarvoor bieden
wij trainingen en stages aan. Daarnaast leggen
we, wanneer we een micro-ondernemer met
beperking helpen, goed uit aan de buurt wat er
gebeurt, zodat men begrijpt waarom wij mensen
met een beperking via een micro-onderneming
helpen en anderen enkel via training. Onze contacten met de dorpsraden helpen daarbij. Zelfredzaamheid is ons doel. Dus we geven geen zak
rijst maar helpen vaardigheden te ontwikkelen.
Je mag gerust een beroep doen op hun kracht en
motivatie om zichzelf te ontwikkelen. Natuurlijk
passen wij, zoals eerder gezegd, onze projecten
op de verschillende doelgroepen aan.’

Wat wil je over vijf jaar op Lombok zien
waardoor jij het gevoel krijgt
dat jouw werk ertoe doet?
‘Dat kan ik het best met een anekdote duidelijk
maken. Fatmawati is een van onze vrouwelijke
cliënten. Ze is kreupel. Ze hing er altijd maar wat
bij. Haar broers en zussen gingen naar school,
vonden werk, trouwden, maar voor haar niets
van dit alles. Ik vroeg haar op een dag: ‘Wat
wil jij, Fatmawati?’ Ze zei: ‘Vogeltjes verkopen.’
Toen hebben wij een kraam voor haar geregeld.
Daarbij werd ze uitgebreid door ons begeleid en
nu heeft ze zelfs een tweede kraam, waar haar
moeder en haar zus eten en drinken verkopen.
Ze ondersteunt haar familie financieel en heeft
een centrale rol in haar familie gekregen. Laatst
kwam ik bij haar. Ze zei: ‘Nick, voordat ik dit
bedrijfje had keek geen man naar mij. Nu krijg ik
elke week een huwelijksaanzoek. Maar ik wil geen
van die mannen, want ik wil alleen een man die
hard werkt.’ Wat ik zo mooi vind, is dat hieruit
haar gevoel van eigenwaarde spreekt, dat ze zichzelf een goede man waard vindt. Dat is een grote
mentale omkeer.
Onze stichting is klein. We hebben vijf tot zes
personeelsleden. Dat is goed zo. We hoeven niet
alles te doen. Mijn hoop is dat elke cliënt die we
helpen, dus iemand met een beperking, dat punt
gaat bereiken waaruit gevoel van eigenwaarde
en trots blijkt.’

Harapan Baru Lombok is bij de lezers van
KerkVenster de laatste tijd vooral bekend
vanwege de eco-bricks. Denk je dat men zal
doorgaan met het maken van eco-bricks en
dat ze ook als ruilmiddel gebruikt blijven
worden?
‘De overheid wil de uit eco-bricks geleerde les
betrekken bij hoe zij omgaan met afvalmanagement in toekomstige rampgebieden. Wij waren
toen vooral bezig met het opruimen van sterk
vervuild afval van eerder geleverde noodhulp
in de kampen. We wilden een bezigheid voor
iedereen die zijn werk was kwijtgeraakt door de
aardbevingen, of die helemaal geen werk had,
zodat ze zichzelf konden gaan onderhouden.
Daarnaast hadden we heel hard bouwmateriaal nodig. Al deze problemen werden opgelost
door hen eco-bricks, plastic flessen gevuld met
schoongemaakt plastic afval, met ons te laten
ruilen.’ Kortom een win-win situatie. Nicks stichting wil doorgaan met het maken van eco-bricks,
nu van uit zee gehaald plastic. Mensen met een
verstandelijke beperking zullen deze produceren
en zo vast werk hebben. Er is al een sponsor op
Lombok gevonden. De stichting wil gebouwen
neerzetten die als dorpshuis, kliniek, klaslokaal of
ontmoetingsplek kunnen dienen. Tevens kan ze
er zelf kantoor houden en trainingen geven.

Is er iets wat je zelf nog kwijt wilt
aan de lezers?
‘We zitten met een uitdaging. Over enkele
maanden is de bestuurswissel. We hebben nog
twee bestuursleden nodig, iemand met een
financiële achtergrond en een secretaris. Het
kost gemiddeld 1 à 2 uur werk per week, behalve
als er vergaderd wordt. Dan zal het iets meer
tijd kosten. Het is heel belangrijk dat we door
kunnen gaan. Er moet nog veel gebeuren op
Lombok. Zonder Harapan Baru Nederland kan ik
niet verder met mijn werk op Lombok.
Ik hoop dat er mensen zijn die mijn werk een
warm hart toedragen en er tijd in willen steken.
Mocht dat zo zijn dan kunnen ze contact met
mij opnemen: nrensink@gmail.com
In de tijd dat ik in Nederland ben, geef ik
lezingen en werk ik aan fundraising. Verder
wil ik vooral die mensen bedanken die hebben
geholpen met geld.’


Dit interview moet een eind hebben.
Het moge duidelijk zijn dat Nick een
gedreven persoon is met genoeg
verhalen. Wilt u hem live horen en
ontmoeten? Hij geeft een lezing in de
Zuiderkerk op 19 februari.
Aanvang 19.30 uur. De zaal is open vanaf
19.00 uur. Welkom!

Zie ook de
uitnodiging op pagina 15.
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As de liefde maor blif winnen
kump ‘t allemaol wal good!
Door Heidi Ebbers
Logisch natuurlijk om de overdenking in KerkVenster, dat op Valentijnsdag verschijnt, met een
liefdesliedje te beginnen 😉. 
Maar voor mij is het niet zomaar een liedje over
de liefde. De titel van dit lied helpt me ook vaak
om keuzes te maken of beslissingen te nemen.
Ik heb altijd met mensen gewerkt, eerst vijfentwintig jaar in de gezondheidszorg en nu alweer
drie jaar in de kerk. In de gezondheidszorg (en
ook in de kerk) zijn veel regels en protocollen.
Op zich is daar niets mis mee. Regels geven houvast, je weet waar je aan toe bent. En als je je
aan de protocollen houdt, weet je zeker dat er
niets fout kan gaan. Tenminste…ooit had ik een
vergadering in de directiekamer van een instelling en het viel ons op dat het er wel erg koud
en donker was. De zonwering was naar beneden
en de ramen stonden open, terwijl het buiten
niet warmer dan 10 graden en bewolkt was.
Wat bleek? Hartje zomer, bij 35 graden, was de
afspraak gemaakt dat ’s ochtends vroeg de zonwering naar beneden gelaten moest worden en
de ramen moesten worden opengezet. En aan
dit protocol hield men zich nog steeds netjes. We
hebben er smakelijk om gelachen (en koud vergaderd). Maar dit voorval zette me wel aan het
denken. Want hoe vaak gebeurt dat wel niet?
Er worden regels en protocollen gemaakt, ze
worden trouw nagevolgd en al gauw zijn we vergeten waarom ze ooit in het leven zijn geroepen.
Oké, regels en protocollen zijn belangrijk, ze zijn
nodig om structuur aan te brengen, grenzen
te stellen, richting te geven. Maar dat wil niet
zeggen dat we zelf niet meer hoeven na te
denken, dat we geen vraagtekens mogen zetten
bij regels en dat protocollen niet veranderd
mogen worden.
Een cliënt van mij zei ooit tegen me: ‘Die mensen
die zich zo strak aan de regels houden, durven
zelf geen verantwoordelijkheid te nemen.’ Dit
was een eyeopener voor mij.
Het is heel goed om kritisch te blijven kijken naar
alle regels en protocollen (en dogma’s!) en je
soms dus wat minder strak aan regels te houden
als de situatie daarom vraagt.
(…) een wetsleraar, stelde J ezuseen vraag. Hij
zei: ‘Meester, wat is de belangrijkste regel in de
wet?’ Hij hoopte dat Jezusiets verkeerds zou
zeggen.
Jezus antwoordde: ‘De eerste en belangrijkste
regel is deze: ‘De Heer is je God. Je moet van hem
houden met je hele hart, met je hele ziel, en met
je hele verstand. » Maar de tweede regel is net zo
belangrijk: «Van de mensen om je heen moet je
evenveel houden als van jezelf. »
Die twee regels zijn de basis van de wet en van de
andere heilige boeken.’
(Matteüs 25: 35-40, BiGT)
Dus als je mij vraagt: ‘Mag/kan dat eigenlijk wel?
Is dat wel volgens de regels?’ dan probeer ik te
antwoorden met: ‘Ach, as de Liefde maor blif
winnen, kump ‘t allemaol wal good!’
(Dit lied van Daniël Lohues is te
beluisteren op youtube.com.
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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,
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tel. 0543-47 85 43
e-mail: scriba@
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Penningmeester
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pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
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Romke van der Meer,
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7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

Pastorale raad
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Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten
tel. 0543-47 11 54
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pkn-bredevoort.nl
Jeugdraad
e-mail: jeugdraad@
pkn-bredevoort.nl
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Henk Siebelink,
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Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
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Correspondentieadres
KerkVenster
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e-mail:
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Beheerder ’t Koppelhuis
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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

Wij feliciteren
Allereerst gaan onze gelukwensen naar dhr. E.J.
ten Harkel en mevr. W.J. ten Harkel-Tolkamp,
Koppelstraat 25, die op 24 februari 25 jaar zijn
getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele
gelukkige jaren samen.
In de komende weken vieren mevr. G.H. ter MaatWassink, Ambthuiswal 1-05; dhr. H.W. Lammers,
Vragenderweg 4; mevr. J.M. Huinink-Siebelink,
Heidedijk 3; mevr. G.A. Hoefman-Radstaak,
Mister
straat 68 A; dhr. H.J. Wevers, Lieversdijk
13; dhr. G.J. Klein Nibbelink, Landstraat 2A; dhr.
W. ter Maat, Ambthuiswal 1-05 en dhr. H.W. te
Bokkel, Buninkdijk 3A, hun verjaardag.
Mevr. Ter Maat wordt op 15 februari 83 jaar;
dhr. Lammers wordt op 18 februari 80 jaar en
mevr. Hoefman viert op 22 februari haar 84e verjaardag. Mevr. J.M. Huinink-Siebelink wordt op 21
februari 83 jaar. Op 23 februari wordt dhr. Wevers
86 jaar en dhr. Klein Nibbelink wordt dan 93 jaar.
Op 5 maart wordt dhr. Ter Maat 86 jaar en op
6 maart wordt dhr. Te Bokkel 88 jaar.
Ook alle jarigen gefeliciteerd en een gezellige dag
gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Collectes en giften
De collectes voor de kerk hebben in januari
€ 313,76 opgebracht, voor de diaconie was de
opbrengst in januari € 256,55 en van de collecte
in het Ambthuis van 25 januari was de opbrengst
€ 32,25.
Via Ans Laarman is een gift van € 50,00 ontvangen. Deze gift is bestemd voor de diaconie.

Anders Dan Anders-dienst
St. Joriskerk Bredevoort
Op 23 februari om 10.00 uur is er een Anders
Dan Anders-dienst in de St. Joriskerk. Dit seizoen
organiseren wij ook af en toe een dienst op de
ochtend. Ds. Anne van Voorst gaat voor in deze
dienst en heeft de dienst samen met ons voorbereid. De kopergroep Barlo-Bredevoort zal de
dienst muzikaal omlijsten.
Het thema is:
Geloven in het midden van de storm.
Hoe kunnen we ons staande houden en blijven
geloven in deze hectische tijden? Er is zoveel
onrust, onrecht, verdriet … het stormt behoorlijk
in het leven.
Wij willen op zoek naar tekenen van hoop, naar
houvast. Komt u ook op 23 februari? Dan kunnen
wij samen op zoek of het mogelijk is te geloven
in het midden van de storm. Van harte welkom
gewenst.

Leonard Cohen-dienst
op 26 januari jl.
Op 26 januari was het weer ‘Anders-Dan-Anders’
in de St. Joriskerk. We konden genieten van een
programma rondom de poëzie en de liederen van
Leonard Cohen. De voorbereidingsgroep (Giny,
Henk, Sietske, Ada, Hans en Meta) was bijna twee
jaar geleden al gestart met hierover nadenken
en keuzes maken. Alle liederen waren vertaald en
werden afwisselend gebracht met foto’s en video,
maar ook live gezongen.
Mooi zoals het optreden van Hans de Vries dan
perfect harmonieert met de opnames van de
meester zelf. Beeld, tekst en geluid voeren je
verder mee in het thema ‘levensweg’ waar het
programma op was neergezet.
Erg inspirerend wanneer Cohen in een interview
op de Canadese televisie op de vraag ‘Wat is
licht?’ antwoordt: ‘Het licht is de capaciteit je
met je ervaring te verzoenen, met je zorgen, met
elke dag die aanbreekt. Het is dat inzicht, voorbij

elk begrip, dat je in staat stelt te léven en
de rampen, de zorgen, de vreugdes die ons
gemeenschappelijk lot zijn te omhelzen. Maar
dat kan alleen met de erkenning dat er een
barst in alle dingen zit. Ik denk dat alle andere
visies gedoemd zijn om dan reddeloos ten
onder te gaan. Als iemand een perfecte oplossing vindt, laten we dan onmiddellijk de onvolkomenheden van dat aanbod zien.’
‘There is a crack in everything –
that’s how the light get’s in’
de beroemde zin uit het lied Anthem van
Leonard Cohen. Er is door de voorbereidingsgroep avonden lang gesleuteld en gewerkt –
maar het resultaat mocht er wezen!
Bas Brezet
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‘Tot Vrijheid Geroepen’ in Bredevoort
Tekst: Henk Luimes - Foto’s: Jan Ebbers

Op zondagmorgen 2 februari 2020
vond in de St. Joriskerk te Bredevoort
in oecumenisch verband deze dienst
plaats.
Voorganger was Hans de Graaf. De lectoren
waren Coby Navis en Jos Wessels. Als leidraad
waren de drie lezingen, zoals afgesproken: Exodus
20:1-17, de brief van Paulus aan de christenen
van Galatië 5:13-26 en het Heilig Evangelie van
Mattheüs 5: 1-16.
De lezing uit Exodus was in een hedendaagse
context geplaatst. Wij laten die hieronder volgen.
Het H. Evangelie was in ‘het Bredevoorts’, de taal
in het hart van de meeste kerkgangers hier.
Na het Evangelie werd geluisterd naar ‘Gelukkig
de armen van Geest’, Lied 989 uit het Liedboek.
Zie liedboekcompendium.nl.
De voorganger ging in op het herdenken van vrijheid en de verschillende lagen hierin. Herdenken
heeft ook altijd te maken met het hier en nu en
de toekomst, en hoe de lezingen daarbij een houvast zijn. Er was ook een kindernevendienst. Wij
kijken terug op een inspirerende viering met veel
samenzang.

De tien geboden in hedendaagse context
(naar Exodus 20:1-17)
Toen steeg Mozes de berg op en Jahwe sprak tot
hem in woorden die op het volgende neerkomen:
1. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je
leven.
2. Stel je vertrouwen op mij alleen. Alleen dan
kan ik je leven leiden. Facebook, WhatsApp,
televisieseries, vrouwen of mannen, idolen
of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie
toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de
gevolgen van ervaren. Maar als je naar mij
luistert en doet wat ik van je vraag, zal ik je
mijn vrijheid overvloedig geven.
3. Je moet niet zomaar mijn naam, de naam
van God, doelloos gebruiken. Ook niet
woorden die daarvan zijn afgeleid, want als je
een vloek gebruikt, zul je niet onschuldig zijn.
4. Zondags werk is niet sterk. Neem één dag in
de week vrij van je dagelijkse bezigheden en
richt je aandacht op God. Op deze manier
kun je genieten van rust en ontspanning, net
zoals ik deed op de zevende dag toen ik de
Schepping gemaakt had. Zes dagen heb je de
tijd om bezig te zijn met school, werk, sociale
media en andere dingen. Ik gun je één dag
om je extra op mij te kunnen focussen en van
mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op
deze dag je broeders en zusters ontmoeten
en samen mijn naam groot maken.
5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect
voor jou behoren te hebben. Vrede tussen
ouders en kinderen is een zegen.
6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of
uitschelden.
7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties.
8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen
materiële dingen, maar ook niet iemands
status of leven.
9. Spreek altijd de waarheid. Doe je niet mooier
voor dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou
je identiteit, je bent geliefd, een Koningskind.
10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een
ander. Je zult niet begeren zijn of haar vriend
of vriendin, uiterlijk, kennis, auto, kleding of
ook maar iets dat van een ander is. Ik ben
met je op je levensreis naar het land dat ik je
wijs.

Een schaal met wat mos, klimopblad,
bloembollen, nog in knop....
Iets moois zit verborgen in de knoppen.
Zo was het ook in de oorlog.
Hoop op een nieuw leven, verborgen nog ...
en in de loop van 1945
uitbottend in een nieuwe lente met vrijheid.

Erna Prinzen

Activiteiten
‘Tot Vrijheid geroepen’
Zondag 16 februari 10.30 uur
Euregio Christengemeente Aalten – Bocholt

Vrijdag 21 februari
August-Vetter Berufskolleg Bocholt
info: www.august-vetter-berufskolleg.de/

Zondag 1 maart 09.30 uur
Christelijk Gereformeerde Kerk Aalten

Zondag 1 maart 17.00 uur - Special
event:
D. Bonhoeffer Haus Bocholt Musikalisches
Porträt über Martin Niemöller
www.bonhoeffer-haus.de
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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

Opnieuw

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

Gerard Helmink opent de vergadering met de
overdenking ‘Elke dag opnieuw’ en gaat voor in
gebed. Samen met ds. Riemer Faber kijken wij
terug op een bijzonder mooi afscheidsweekend.

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

Kort verslag van de vergadering
van de kleine kerkenraad Aalten
op 28 januari 2020

gemaakt hoeveel uren zij besteedt aan het jeugdwerk, het is onmogelijk deze werkzaamheden uit
te voeren op basis van 0,6 fte. Gebleken is dat
het heel moeilijk is om vrijwilligers te krijgen voor
het jeugdwerk, steeds meer is afhankelijk van
betaalde krachten.

Kindernevendienst
bredevoort
De deelname aan de kindernevendienst loopt

Personele ontwikkelingen
Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de
vrijgekomen predikantsplaats. De geïnstalleerde
beroepingscommissie zal zich aan de gemeente
voorstellen via KerkVenster, waarbij zij tevens
gemeenteleden vraagt om suggesties van predikanten c.q. namen. Daarnaast is de benoemingsprocedure gestart voor een pastoraal medewerker
voor 0,6 fte. Zodra deze en/of de vacature van
de predikant is ingevuld, zal de benoemings
procedure voor de andere pastoraal medewerker
worden gestart.
Naast dit alles wordt er hard gewerkt aan een
oplossing voor de invulling van de pastorale werkzaamheden in de wijk Barlo-Dale. De werkdruk bij
de predikanten is hoog, zeker nu ds. Wim Everts is
gevallen en tijdelijk uit de running is. Ds. F olkert
de Jong vangt, voor zover dat mogelijk is, de
werkzaamheden van Wim op. Er wordt bekeken
of tijde
lijke verlichting van de werkzaamheden
mogelijk is door externe krachten in te huren.
De kerkenraad heeft ingestemd met het verzoek
van de jeugdraad om de uren van Heidi Ebbers
uit te breiden naar 0,8 fte. Heidi heeft inzichtelijk

Oproep
Neem jij deel aan de
bloemencommissie?
In de Zuiderkerk staan bij elke dienst bloemen
op de tafel voor in de kerk of op de kansel.
Deze worden naar een zieke gebracht of naar
iemand die wel een steuntje in de rug kan
gebruiken.
De dames die deze bloemstukken verzorgen,
doen dit al jaren, een enkeling zelfs al meer
dan dertig jaar. Deze dames zorgen ook voor
de extra versiering bij jubilea of afscheid van
een predikant, met Kerst en Pasen…
Omdat de Regenboogdiensten door gemiddeld wat jongere kerkgangers worden
bezocht, zijn we op zoek naar een of twee jongere medewerkers die deel uit willen maken
van deze commissie. Ook zijn we op zoek naar
mensen die misschien af en toe een bloemstuk willen bezorgen.
Het kost je niet heel veel tijd, soms ben je
maar een keer per kwartaal aan de beurt. Lijkt
het je wat, neem dan contact op met mij.
Lies Kämink,
tel. 0543-474605 of 06 20167761

vooral in de Oosterkerk en Oude Helenakerk terug.
Ook wordt het steeds moeilijker leiding te vinden
voor de kindernevendienst. De kerkenraad gaat
akkoord met het voorstel van de taakgroep jeugden jongerenwerk om vanaf april in de Zuiderkerk
kindernevendienst te bieden. Is er in de Zuiderkerk
geen dienst, dan is er in de andere kerk (Ooster
kerk of Oude Helenakerk) kindernevendienst. In
de kerk waar op dat moment geen kindernevendienst is, is de ‘kieskast’ beschikbaar.
Hierin liggen spullen (boekjes, kleurplaten e.d.)
die kinderen mee kunnen nemen de kerk in. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar het artikel
hierover in het volgende KerkVenster.

Overige zaken
- Zoals reeds in de vorige editie van KerkVenster
werd geschreven, is het helaas niet gelukt de
kamplocatie in Borculo te kopen.
- Het is bekend dat het geluid in de Zuiderkerk
zeer te wensen over laat. Het heeft alle aandacht van de kerkrentmeesters, wij hopen dit
probleem op korte termijn op te lossen. Daarnaast wordt de toren bij de Zuiderkerk opnieuw
aangepakt.
Marc Heideman sluit de avond met het lezen van
een gedicht.
Namens de kleine kerkenraad PG Aalten,
Annet Somsen

Giften PBD
Ontvangen via H. Krajenbrink € 20,00.
Via Elly te Brake € 15,00 en
via Joke Veldboom € 20,00.
Rectificatie: Hermien Heinen € 50,00,
Henny Ebbers € 10,00

Overzicht collectes
Januari 2020
05-01 Restauratiefonds
Diaconie
12-01 Orgelfonds
Diaconie
Onkosten Top 2000-dienst
19-01 P
 KN Missionair werk
Kerk
26-01 P
 KN JOP
Kerk
Op het kerkelijk bureau ontvangen
€ 50,00 collectegeld.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€
€
€
€
€
€
€
€
€

555,05
491,35
416,29
391,70
982,96
448,72
303,35
617,54
466,89
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Op zoek naar een nieuwe
predikant in Aalten
Afgelopen weekend hebben wij als gemeen
te afscheid genomen van Riemer Faber. Na
meer dan 32 jaar predikant te zijn geweest
in onze gemeente, mag hij nu samen met
Evelien van zijn emeritaat gaan genieten.
Dat betekent wel dat wij op zoek moeten
gaan naar een nieuwe predikant.
In de afgelopen maanden hebben wij als kerkenraad meerdere malen overleg gevoerd, hoe en op
welke manier wij ons predikantenteam moeten
gaan aanvullen na het emeritaat van Riemer, en
ook rekening houdend met het naderende emeritaat van Wim Everts.
Er is een commissie samengesteld die alle
wensen, ideeën, mogelijkheden en vragen tegen
het licht heeft gehouden. Zij hebben hierover een
rapport samengesteld, en dit is gepresenteerd
en besproken op zowel de kleine als de grote
kerkenraad.
De inhoud en vervolgstappen van het rapport
‘Invulling vrijkomende
predikantenplaatsen’ zal in een van de volgende
nummers van KerkVenster worden gepresenteerd.
Een van de eerste stappen is het samenstellen
van een beroepingscommissie voor het beroepen
van een nieuwe predikant.
Wij als kerkenraad zijn dankbaar en blij dat de
volgende zeven gemeenteleden zitting wilden
nemen in deze beroepingscommissie:
Harry Eenink, Anja Koskamp, Rik van Lochem,
Hanny Nijhof (afgevaardigden van de wijken)
René Veerbeek (afgevaardigde kerkrentmeesters)
Jolanda Wevers (afgevaardigde diaconie)
Betty Hielkema (afgevaardigde Cantorij)
Consulent voor de commissie: ds. Wim Everts.
Op maandag 27 januari is deze commissie door
Gerard Helmink geïnstalleerd.
Wij wensen hen heel veel wijsheid, plezier, succes
en Gods zegen toe bij deze taak. In het volgende
nummer van KerkVenster zullen zij zich verder aan
u voorstellen.
Op dit moment is de kerkenraad ook drukdoende
om te zorgen voor invulling van het pastorale
werk in de wijken IJzerlo en Barlo/Dale na het vertrek van Wilma Onderwater en Riemer Faber.
Op zeer korte termijn hopen wij u hier meer over
te kunnen vertellen.
kerkenraad PG Aalten

Sinds een aantal jaren werken
we wat betreft de erediensten met een
tweesporenbeleid. Enerzijds de traditionele,
liturgische diensten en anderzijds de Regenboogdiensten. Regenboogdiensten zijn vernieuwende en eigentijdse diensten waarin
hedendaagse muziek wordt ingepast en die
mede worden voorbereid door werkgroepen
vanuit de gemeente. Het merendeel van de
diensten van de te beroepen predikant zal
bestaan uit liturgische diensten.
Aalten is een prachtige plattelands
gemeente gelegen in de Gelderse Achterhoek met goede onderwijsvoorzieningen
op christelijke grondslag.

V.l.n.r. : Rik van Lochem (secretaris), Jolanda Wevers, Harry Eenink (voorzitter),
Rene Veerbeek, Betty Hielkema, Anja Koskamp en Hannie Nijhof. Foto: Christiaan Eppink

Beroepingscommissie aan het werk
slag. Ook maken we gebruik van een advieslijst
Op maandag 27 januari is in Elim door de voorvan de landelijke kerk (PKN). We gaan actief op
zitter van de kerkenraad, Gerard Helmink, de
zoek via websites en houden onze ogen en oren
beroepingscommissie geïnstalleerd. Deze comopen. We vragen u/jullie als gemeenteleden ook
missie gaat vanwege het emeritaat van ds.
Profiel van de Protestantse Gemeente Aalten en de te beroepen predikant (v/m).
om met ons mee te denken, en als er suggesties
Riemer Faber en de daardoor ontstane vacature
of adviezen zijn voor mogelijke kandidaten dan
op zoek naar een nieuwe predikant. De nadruk
horen
we dateen
graag.
Via KerkVenster
houden we u
zal komen te liggen op het voorgaan in, met
Wij zoeken
predikant
die in de eerste
opplaats
de hoogte
van
eventuele
ontwikkelingen.
name,
liturgische diensten
het ispastoraat.
De Protestantse
Gemeenteen
Aalten
een
verantwoordelijk is voor het pastoraat
Allereerst
wordt een
vacaturetekst
een profielgemeenschap,
waarin
ruimte is en
voor
en de liturgische diensten.
Namens de beroepingscommissie,
schets
opgesteld.vormen
Na publicatie
hiervan en evt.
verschillende
van geloofsbeleving,
Harry Eenink
binnengekomen sollicitaties kunnen we aan de
maar die toch een eenheid wil vormen. Samen
Wij zijn op zoek naar een vrouw of man die:
willen we in ons dorp het mooie verhaal van
 leeft en werkt vanuit een persoonlijk
Gods liefde doorgeven, aan anderen en aan
geloof in God;
elkaar. Er is in onze gemeente ruim aandacht
Profiel
van de Protestantse Gemeente Aalten en de te beroepen predikant (v/m).

op een boeiende, inspirerende en
voor kinderen en jongeren. Vanzelfsprekend is
eigentijdse wijze de boodschap van
er ook veel respect voor de oudere generaties
Wij
zoeken
een predikant
die inmet
de eerste
de Bijbel
kan verbinden
ons
die onze gemeenschap hebben opgebouwd.
De Protestantse Gemeente Aalten is een
plaats verantwoordelijk
is
voor
het
pastoraat
dagelijks leven;
gemeenschap, waarin ruimte is voor
en de
diensten.
 liturgische
muzikaal breed
georiënteerd is;
verschillende vormen van geloofsbeleving,
 affiniteit heeft met de cantorij en de
maar die toch een eenheid wil vormen. Samen
Wij zijncantororganist
op zoek naar een vrouw of man die:
willen
we in ons Gemeente
dorp het mooie
verhaal
van
De Protestantse
Aalten
is in 2006
 open staat voor mensen van
 leeft en werkt vanuit een persoonlijk
Gods
liefde
aan anderen
en aan
ontstaan
uitdoorgeven,
een fusie tussen
de Hervormde
verschillende leeftijden en voor
geloof in God;
elkaar. Er isen
in de
onze
gemeente ruim
aandacht
Gemeente
Gereformeerde
Kerk
te
diverse vormen van geloofsbeleving;

op een boeiende, inspirerende en
voor
kinderen
en jongeren.
Vanzelfsprekend
Aalten.
Het aantal
leden is ca.
6000 waarvan is
 goed kan samenwerken en het fijn
eigentijdse wijze de boodschap van
er
veel
respect voor
deDe
oudere
generaties
ca.ook
3800
belijdende
leden.
gemeente
vindt om met collega predikanten en
de Bijbel kan verbinden met ons
die
onze
gemeenschap
hebben
opgebouwd.
wordt
centraal
aangestuurd
door
een
pastoraal medewerkers een team te
dagelijks leven;
kerkenraad met daarnaast vier pastorale
vormen waarin ieders inbreng en
 muzikaal breed georiënteerd is;
wijken met wijkteams en diverse taakgroepen.
kwaliteit waardevol is.
 affiniteit heeft met de cantorij en de
Er zijn momenteel drie kerkgebouwen in
cantororganist
gebruik waarin de diensten worden gehouden.
De Protestantse Gemeente Aalten is in 2006

open staat voor mensen van
Huisvesting hoeft geen probleem te zijn.
ontstaan uit een fusie tussen de Hervormde
verschillende leeftijden en voor
Gemeente en de Gereformeerde Kerk te
diverse vormen van geloofsbeleving;
Aalten. Het aantal leden is ca. 6000 waarvan
 goed kan samenwerken en het fijn
ca. 3800 belijdende leden. De gemeente
vindt
collega predikanten
en
Sinds een aantal jaren werken we wat betreft de erediensten
metom
eenmet
tweesporenbeleid.
Enerzijds
wordt centraal aangestuurd door een
pastoraal
medewerkers
een
team
te
de traditionele, liturgische diensten en anderzijds de Regenboogdiensten. Regenboogdiensten zijn
kerkenraad met daarnaast vier pastorale
ieders inbreng
vernieuwende en eigentijdse diensten waarin hedendaagsevormen
muziek waarin
wordt ingepast
en die en
mede
wijken met wijkteams en diverse taakgroepen.
kwaliteit
waardevol
is.
worden voorbereid door werkgroepen vanuit de gemeente. Het merendeel van de diensten van de
Er zijn momenteel drie kerkgebouwen in
te beroepen predikant zal bestaan uit liturgische diensten.
gebruik waarin de diensten worden gehouden.
Huisvesting
geen plattelandsgemeente
probleem te zijn.
Aalten
is eenhoeft
prachtige
gelegen in de Gelderse Achterhoek met goede

onderwijsvoorzieningen op christelijke grondslag.
Meer informatie over de Protestantse Gemeente Aalten is te vinden op de website www.kerkvenster.nl.
Sinds een
aantal
jaren werken
wevindt
wat betreft
de erediensten met een tweesporenbeleid. Enerzijds
Informatie
over
de gemeente
Aalten
u op www.aalten.nl.
de traditionele, liturgische diensten en anderzijds de Regenboogdiensten. Regenboogdiensten zijn
vernieuwende en eigentijdse diensten waarin hedendaagse muziek wordt ingepast en die mede
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ADVERTENTIE

Veertig
v oorjaarsdagen
tijd van inkeer
ontroering
tijd om te werken in de tuin
en na te denken
over mijn leven
wat kan ik ijken aan Jezus
leef ik in Zijn nabijheid
zoeken spitten
en snoeien
om bloemen van genegenheid
en liefde op het spoor te komen

Aukje Wijma

Namens
Hulp Ver Weg Dichterbij
De mensen van het team van SKB4Gambia
zijn van 10 t/m 24 januari naar Serekunda in
Gambia geweest voor de achtste medische
missie. Daar hebben ze vrijwilligerswerk gedaan
in het Kanifing General Hospital. Ze hebben o.a.
operaties uitgevoerd om hernia, struma en liesbreuken te behandelen. Daarnaast hebben ze
wondzorg geboden, scholing op het gebied van
anesthesie en pijnbestrijding, ondersteuning bij
de medische beeldvormende techniek (radiologie), technische ondersteuning bij reparatie
en onderhoud van medische apparatuur, en
nog veel meer!
Onze hartelijke dank aan de
Protestantse Gemeente Aalten namens het
Kanifing General Hospital afdeling chirurgie
en namens SKB4Gambia.
Foto links: een mooie gevulde wondkar
Foto rechtsmidden: dozen afgegeven
dankzij de donatie van de diaconie van de
Protestantse Gemeente Aalten
Foto rechtsonder: Manon verzorgt één
van de vele brandwonden patiëntjes.
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Afscheid ds. Riemer Faber 24 en 26 januari

Foto’s: Jan Oberink
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Februari 2020
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

14
15
16

Deuteronomium 29: 15-28
Deuteronomium 30:1-10
Deuteronomium 30:11-20

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

17
18
19
20

Psalm 18:1-16
Psalm 18:17-35
Psalm 18:36-51
Exodus 1:1-14

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

21
22
23

Exodus 1:15-22
Exodus 2:1-10
Exodus 2:11-22

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

24
25
26
27

Spreuken 5:1-14
Spreuken 5:15-23
Aswoensdag / Matteüs 6:1-18
Matteüs 6:19-34

Vrijdag
Zaterdag

28
29

Matteüs 7:1-12
Psalm 51

Maart 2020
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1
2
3
4
5
6

Ambthuis Bredevoort
Zaterdag 29 februari 2020
17.30 uur: mevr. Jentink

Stegemanhof
Zaterdag 15 februari 2020
19.00 uur: dhr. Fles
Zaterdag 22 februari 2020
19.00 uur: mevr. Jentink
Zaterdag 29 februari 2020
19.00 uur: mevr. Jansen

Beth San
Exodus 2:23-3:10
Exodus 3:11-22
Exodus 4:1-17
Exodus 4:18-31
Exodus 5:1-18
Exodus 5:19-6:13(-25)

Doopdiensten
16 februari
15 maart
26 april
17 mei

Ambthuis, Bredevoort

Oude Helenakerk
Zuiderkerk
Zuiderkerk
Oosterkerk

Zaterdag 15 februari 2020
19.00 uur: mevr. Rots
Zaterdag 22 februari 2020
19.00 uur: dhr. Brethouwer
Zaterdag 29 februari 2020
19.00 uur: dhr. Veldboom

Bij de diensten Aalten

St. Joriskerk op de Markt
Zondag 16 februari 2020

10.00 uur
ds. P. Bochanen, Dinxperlo
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Liesbeth Mateman

Zondag 23 februari 2020

10.00 uur	ds. A. van Voorst, Dinxperlo
Anders Dan Anders-dienst
collecte: 	Anders Dan Anders-dienstcommissie
uitgangscollecte: Jeugd en Joris
kinderoppas/ kindernevendienst:
		Annet Ligterink

Zondag 1 maart 2020
Eerste zondag van de veertigdagentijd

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

Bloemengroet

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.

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- fam. Heusinkveld, De Hare 6
- fam. Grievink, Tubantenstraat 62
- mevr. Ruessink-Lievers, de Molenberg, Groenlo
- dhr. Tolkamp Ludgerstraat 21 app.
- fam. Stronks, Polstraat 30

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.

Zondagavond 16 februari om 19.00 uur is er een
bijzondere LeF-dienst 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 heb al
mooie verhalen te horen gekregen, maar blijf ook
benieuwd naar de jouwe!
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 16 februari 2020

Zondag 16 februari 2020

Zondag 16 februari 2020

Zondag 23 februari 2020

Zondag 23 februari 2020

09.30 uur:
ds. W.H. Everts, doopdienst
collecte: 		
Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Kerk
19.00 uur: 	ds. F. de Jong, LeF-dienst
m.m.v. Revelation
collecte: 		
Werelddiaconaat
uitgangscollecte: Jeugdwerk

Dienst in de Oude Helenakerk

09.30 uur:
ds. M.A. Andela-Hofstede
collecte: 		
Diaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 23 februari 2020

Dienst in de andere twee kerken

19.00 uur:
drs. G. Zemmelink, dialectdienst
collecte: 		
Diaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 1 maart 2020
Eerste zondag van de veertigdagentijd

Zondag 1 maart 2020
Eerste zondag van de veertigdagentijd

09.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk,
dienst in het teken van
HulpVerWegDichterbij
collecte: 		
Zending
uitgangscollecte: Kerk

19.00 uur: 	ds. F. de Jong,
muziekdienst/evensong
m.m.v. Cantorij Aalten
collecte: 		
Zending
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de andere twee kerken

Dienst in de Oude Helenakerk

10.00 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk,
KiU-dienst m.m.v. NooTzaak
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Diaconaat
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 1 maart 2020
Eerste zondag van de veertigdagentijd

10.00 uur: 	ds. F. de Jong, m.m.v. en vormgegeven door de Joysingers
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Zending
uitgangscollecte: Kerk

Bij de diensten Aalten

Muzikale Regenboogdienst met de Joysingers

23 FEBRUARI 2020
ZIJN CHRISTENEN
BETERE MENSEN? (2)

De dienst van 1 maart in de Zuiderkerk is bedacht
en voorbereid door de Joysingers. Zij nemen ons
mee op een muzikale reis waarin het thema Tijd
centraal staat. Veel tijd, weinig tijd, overvolle
agenda of tijd zat en waar neem je de tijd voor?
Goede tijden, slechte tijden en wat als je tijd erop
zit? Kortom, er is veel te vertellen en te zingen
rond het thema Tijd.

Als je op zondagmorgen een uurtje over hebt,
neem dan even de tijd om naar de Zuiderkerk te
komen en op adem te komen met gedachten, verhalen, muziek en samenzang.
Voorganger is ds. Folkert de Jong.
Aanvang 10.00 uur, koffie vanaf 09.30 uur.

Allen van harte welkom.

Thema dialectdienst:
… ’t Is altied belangriek,
te wetten wat ónbelangriek is …

AANVANG 10.00 UUR
ZUIDERKERK
VOORAF KOFFIEDRINKEN
VOORGANGER:
HENDRIK JAN ZELDENRIJK
MUZIEK: Hans te Winkel, NooTzaak

Meer informatie over
deze KiU-dienst
op pagina 14!

Zondag 23 februari is d’r weer ‘n kerkdienst in
‘t Achterhookse dialect in de Oosterkerke. De
dienst begunt um 19.00 uur en gastpredikant is
Gerrie Zemmelink uut Aalten. Gerrie hef as thema
veur de overdenking: ‘Lekker belangriek’.
D’r warkt weer allerlei leu met an dizzen dienst:
Joop Ormel spölt op ’t orgel, de honderdjaorige
Aaltense Orkest Vereniging o.l.v. Gilian Schmidt
spölt mooie stukken muziek, en begeleidt ons
een paar keer met ’t zingen van mooie leedjes
uut ‘t leedbook. Een commissielid dut een schrift
laezing, dan he’w nog een köster, olderlingen en
leu weet met de buul rond gaot.
Kortumme: ’t wördt weer een mooien olderwetsen
dialectdienst. Nog altied bunt d’r völle leu dee

zo’n dienst heel biezunder vindt. Ok dizze kere
zölt jullie neet teleur -esteld waen want wi-j hopt
d’r met mekare een mooien dienst van te maken.
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P A S T O R A AT

geweest in Pronsweide en inmiddels weer thuis.
We wensen hen en alle andere zieken in onze wijk
veel sterkte toe.

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

bredevoort

15 feb	dhr. K.J. Weijnman
Manschotplein 65, 7121 BL
15 feb	mevr. W. Wevers-Nijman
Ludgerstraat 12, 7121 EM
15 feb	mevr. G.A. te Brake-Stronks
Smitskamp 86, 7121 HK
15 feb	dhr. W.Th. Lammers
Geurdenstraat 8, 7122 CG
15 feb	mevr. A.E. Winkelhorst-Luiten
Hogestraat 66, 7122 BX
16 feb	mevr. E.A. Houwers-ter Maat
Admiraal de Ruyterstraat 43, 7122 WE
17 feb	mevr. A.L.G. Breukelaar-Kolenbrander
Geurdenstraat 72, 7122 CG
17 feb	mevr. W.H. Rensink-Drenthel
Manschotplein 11, 7121 BL
18 feb	mevr. G.J. Helmink-te Lindert
Smitskamp 1/A, 7121 HM
20 feb	mevr. J.G. Bulsink-Lammers
Koeweide 66, 7121 EK
20 feb	mevr. B.A. te Hennepe-Wevers
Varsseveldsestraatweg 18, 7122 CC
20 feb	mevr. A.B.H. Smit-Bode
Bredevoortsestraatweg 76/1, 7121 BK
21 feb	dhr. H. Tolkamp
Smitskamp 73, 7121 HM
22 feb	dhr. G. Lourens
Berkenhovestraat 42, 7122 ZZ
22 feb	mevr. H.B. Ligterink-Stronks
Hoge Veld 111, 7122 ZP
22 feb	mevr. A.W. Harbers-Blekkink
De Hoven 23, 7122 BJ
23 feb	mevr. H.W. Essink-Lankhof
Nassaustraat 10, 7121 DG
23 feb	dhr. D.H. Obbink
Slaadijk 14, 7121 KD
23 feb	mevr. R. Kämink-Driessen
Manschotplein 29, 7121 BL
24 feb	mevr. G. Wagenvoort-Nijland
Ludgerstraat 19/06, 7121 EG
24 feb	dhr. A.J. Klein Wolterink
Kriegerdijk 13, 7121 KE
27 feb	mevr. T.I. Smilda-van der Horst
Ludgerstraat 59, 7121 EH
27 feb	mevr. G.H. Winkelhorst
Meidoornstraat 21, 7121 AV
27 feb	mevr. H.J. Somsen-Luiten
Varsseveldsestraatweg 103/A, 7122 NS
28 feb	mevr. G.H. Bussink-Hengeveld
De Hoven 6, 7122 BJ
28 feb	mevr. D.C. te Kloeze-Luiten
Tubantenstraat 56, 7122 CS
1 mrt	dhr. H. Neerhof
Manschotplein 48, 7121 BM
2 mrt	mevr. A.E. Onnink-Tolkamp
Hollenberg 1, 7121 MC
2 mrt	dhr. G.D. ter Haar
Frankenstraat 111, 7122 ZS

2 mrt	mevr. W.J.A. Demming-Vrieze
Andromeda 35, 7122 XB
3 mrt	mevr. I. van der Stoep-Verschoor
Geurdenstraat 37, 7122 CG
3 mrt	mevr. L.H. Ligterink-Ebbers
Meester Weeninkweg 5, 7122 RM
4 mrt	dhr. N. Noort
Dijkstraat 36, 7121 EV
4 mrt	mevr. C. Siebelink-Klijn Hesselink
Klokkemakersweg 3, 7122 KB
5 mrt	dhr. H. Eppink
Möllenes 11, 7122 KK
5 mrt	mevr. H.G. ter Horst-Tolkamp
Keizersweg 7, 7121 GM
5 mrt	dhr. Sj. van der Galiën,
Gradus Kobusstraat 22/04,
7103 VX Winterswijk
6 mrt	mevr. A. Ruitenbeek-Aarnoutse
Batavenstraat 37, 7122 ZT
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. 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 of geboortes, graag uiterlijk op de
woensdag voor de week dat KerkVenster uitkomt
doorgeven aan de scriba.

Jubileum
Dhr. en mevr. Duenk-Schrijver, Varsseveldsestraatweg 16 (De Kattenberg) hopen op woensdag
4 maart a.s. hun 60-jarig huwelijksjubileum in
huiselijke kring te herdenken. Wij feliciteren hen
van harte en wensen hen Gods zegen voor de
toekomst.
Wim Bulsink, scriba Barlo/Dale

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

Bezinningsmails
Komende uit Eibergen en werkende in Aalten mag
ik vast wel een beetje reclame maken voor een
mooi initiatief van mijn Eibergse protestantse collega Eveline Struijk en mijn Vordense katholieke
collega Marga Engelage. Al sinds enkele jaren
bieden zij de mogelijkheid om in de adventstijd
en de vastentijd bezinningsmails te ontvangen
met mooie gedichten en gedachten die je kunnen
inspireren. Aanmelden kan op
12apostelen.nl/index.php.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

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

Overleden

Overleden

Mevr. Veldboom-Bannink, Goudenregenplein 2,
Aalten, is op 5 februari overleden op de leeftijd van 89 jaar. De uitvaart is gehouden op 12
februari vanuit de Oosterkerk. We bidden voor
haar familie en vrienden die haar moeten missen.

Op 20 januari is overleden Wim te Kolste, Ludgerstraat19-31, in de leeftijd van 92 jaar. Wij wensen
allen die in liefde hebben gestaan rond Wim,
Gods nabijheid toe in hun gemis en verdriet.

Zieken

Anke Wikkerink, Driessenshof 15, mocht vanuit
Pronsweide weer naar huis terugkeren.
Johanna Ormel-Meinen, Beunkdijk 2, is verhuisd
naar Frankenstraat 83-1.

De heer H.Tolkamp is op 27 januari verhuisd van
Beth San naar de Molenberg in Groenlo. Zijn
kamer is Marhulzen appartement 67.
Lien Eppink-Kämink, Manschotplein 21, is in Ziekenhuisgroep Twente in Almelo opgenomen.
Mevr. Brethouwer-Heinen, Patrimoniumstraat 4,
is na haar ziekenhuisopname tijdelijk opgenomen

Zieken

Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Netty Hengeveld

Wijk IJzerlo

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

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

Contact

De liefde geet der toch met strieken
Aangezien deze editie uitkomt op 14 februari
leek het mij wel passend om op de sterfdag van
Sint Valentinus - die volgens een van de legendes
een grote betrokkenheid had bij armen, ouderen
en kwetsbaren - een gedicht te plaatsen over hét
Bijbelgedeelte dat de liefde bezingt (en zeker niet
alleen de romantische liefde): 1 Korintiërs 13,
1-13.
Een mooi huus,
een snellen wagen
en ‘t beste pak:
’t mag heel wat lieken,
maor de liefde,
de liefde,
die geet der toch
met strieken.
Vernemsteg,
met een kloek benul
slim wies,
alles deurzien, bekieken,
maor de liefde,
de liefde,
die geet der toch
met strieken.

Vanaf 15 februari is er een vacature in de wijk
IJzerlo. Voorlopig zal het crisispastoraat worden
waargenomen door de plaatselijke predikanten.
Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere
crisis
situatie kunt u contact opnemen met de
scriba van de wijk IJzerlo. Hij zal dit dan doorgeven aan de plaatselijke predikanten.
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Jan
van Schijndel, Kruisdijk 21c, tel. 0543-539811.
Bijzonderheden die vermeld moeten worden,
zoals huwelijksjubilea, opname en terugkomst
uit ziekenhuis of geboortes, graag uiterlijk op de
woensdag voor de week dat KerkVenster uitkomt
doorgeven aan de scriba.
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

Overleden
We leven mee met Sjerp, Anita en Jessica
Jansen, Kleine Maote 69, nu zij geheel onverwacht afscheid hebben moeten nemen van hun
lieve zoon en broer Calvin. Calvin overleed op 28
januari en werd slechts 26 jaar. We wensen hen,
de beide oma’s, de verdere familie en de vrienden
van Calvin Gods kracht en nabijheid toe in dit
grote verlies.

Zieken

Een vrom geleuf,
rotsvaste vertrouwen
en zörg veur armen
en veur zieken,
maor de liefde,
de liefde,
die geet der toch
met strieken.
Alles wa-w hebt,
wa-w könt
en wa-w doet
mag van grote waerde blieken,
maor de liefde,
de liefde,
die geet der toch
met strieken.

Netty Hengeveld
Overlijden
Op 29 januari overleed in Pronsweide mevrouw
Coby van Driel-de Neef, voorheen wonende aan
het Hoge Veld 85. Op 4 februari jl., de twintigste
trouwdag van haar en haar man Rien namen we
in de Oosterkerk afscheid van haar. Elders in Kerk
Venster is haar in memoriam te lezen. We bidden
Rien, haar en zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen toe dat zij de zorg van de trouwe Herder,
die ook haar tot steun was, in hun gemis mogen
ervaren.

Dank en welkom
Annie Westerveld-Onnink heeft aangegeven te
willen stoppen als bezoekmedewerker. Hartelijk
dank Annie voor je jarenlange inzet in het wijkwerk! We zijn dankbaar dat zij Louise Somsen,
Hoven 3, bereid heeft gevonden haar werk over te
nemen. Welkom Louise!
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Dhr. Dicky Siebelink, Klokkemakersweg 3, is vanuit
het Slingelandziekenhuis in Doetinchem verhuisd naar de Molenberg in Groenlo. Zijn vrouw
Stien verblijft nog in Pronsweide in Winterswijk.
Dhr. Wim van Burk, de Miggelt 26, mocht na
een operatie in het SKB in Winterswijk weer naar
huis terugkeren. Alle zieken in onze wijk, ook hen
die thuis met ziekte en zorg te maken hebben,
wensen we Gods kracht en nabijheid toe.

Hartelijk dank
Vandaag drie weken geleden stonden wij nog
voor een prachtig afscheidsweekend. Inmiddels
kijken we er met veel genoegen op terug. Vrijdagavond begon het met een drukbezochte receptie
in de Zuiderkerk, waar we heel veel handen
mochten schudden en veel geschenken in ontvangst mochten nemen. Daarna was er een officieel gedeelte met mooie toespraken. Namens
de gemeente kregen we van de voorzitter van
de kerkenraad een prachtig schilderij aangeboden, gemaakt door Ada Haasnoot-ter Maat.
Het heet ‘Geborgenheid’ en is op veel manieren
uit te leggen. Namens de wijk bood de voorzitter
van ons pastoraal wijkteam een indrukwekkende
sculptuur aan, gemaakt door Jet Heusinkveld. Het
verbeeldt de verbondenheid met de verschillende
generaties waarmee ik de afgelopen tweeëndertig jaar heb mogen werken in onze wijk. Beide
kunstwerken hebben een plekje gevonden in ons
huis, maar vooral ook in ons hart. Hartelijk dank!
Op zondag was de afscheidsdienst in een volle
Oude Helenakerk. Het was een mooie dienst
met medewerking van Harry van Wijk en blazers
van Crescendo uit IJzerlo. Heel bijzonder om
op deze manier in aanwezigheid van zoveel
gemeenteleden, familie en vrienden afscheid
te mogen nemen van mijn werk. Ook uit mijn
eerste gemeente waren er mensen aanwezig. Na
de dienst was er gelegenheid om ons de hand te
drukken en daar werd volop gebruik van gemaakt.

Met de mensen van veraf genoten we daarna nog
van een eenvoudige lunch.
Eenmaal thuis hebben we in alle rust alles nog
een keer de revue laten passeren. Alle geschenken
die we mochten ontvangen: boeken- en cadeaubonnen, bloemen, geld en noem maar op. En dan
heb ik het nog niet eens gehad over de talloze
lieve kaartjes, mailtjes en telefoontjes. Dat begon
al in de week voor het afscheid en nog elke dag
vallen er vele kaartjes op onze deurmat. Hartelijk
dank voor alle goede woorden en wensen!

En dan …
En dan is het moment gekomen dat ik echt stop
met werken. De afgelopen weken heb ik nog
veel laatste bezoeken gebracht en telefoontjes
gepleegd. Maar vanaf morgen stopt het echt. Ik
kan er nog een heel verhaal over houden, maar
dat doe ik niet. Het meeste is al gezegd in het
interview met Liesbeth Greydanus in het vorige
KerkVenster. Rest mij alleen nog om in dit laatste
wijkbericht van mijn hand u allen te hartelijk te
danken voor het in mij gestelde vertrouwen. En
voor de warmte die we al die jaren in uw midden
hebben mogen ervaren! Wij wensen u en jullie
alle goeds toe!
Evelien en 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

Geboren
	Als liefde leven wordt,
krijgt geluk een naam.
Met deze woorden geven Frank en Gerdienke
Graven-van Eerden, De Hare 90, te kennen dat zij
de gelukkige ouders zijn geworden van hun zoon
Tian. Wij willen hen hiermee van harte feliciteren
en wij wensen Tian toe dat hij in voorspoed en
geluk mag opgroeien onder Gods zegen.

Zieken
Na een ingrijpende operatie aan haar benen in
het ziekenhuis van Boxmeer is Noënne Hoftijzer,
Slaadreef 2, weer thuisgekomen. Begin maart zal
ze voor revalidatie naar de St. Maartenskliniek
in Nijmegen gaan. Na een opname in het SKB
te Winterswijk zijn weer thuisgekomen: mevr. E.
Rutgers-Lammers, Geurdenstraat 40, en mevr. H.J.
Heusinkveld-Sligman, de Hare 6. Wij wensen hen
en allen die met ziekte te maken hebben heel veel
sterkte toe en Gods nabijheid.

Overleden
Na een mooi leven vol liefde en aandacht voor de
mensen om haar heen is op 21 januari overleden:
Edith Breuker-Ristjouw, de Hare 13, in de leeftijd
van 73 jaar. Wij wensen haar man, kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte toe en Gods nabijheid nu zij verder moeten leven zonder hun zorgzame vrouw, moeder en oma.
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Doopdienst
Op zondagmorgen 16 februari is er een doopdienst in de Oude Helenakerk. In deze dienst
willen wij de doop vieren van Emma Petronella
Willemina Simmelink. Haar roepnaam is Emma
en ze is de dochter van Ruud Simmelink en
Andrea Bruijnen, Dinxperlosestraatweg 40. Wij
hopen op een feestelijke en gezegende viering!

Bezoekmedewerker
Na een tijd vacant te zijn geweest hebben we
gelukkig een nieuwe bezoekmedewerker voor
sectie 7F (voorheen mevr. Riek HeusinkveldSligman) gevonden. Het is mevr. Wilma WaaldersSikking, de Hare 162. Heel fijn dat ze dit wil doen
en wij wensen haar Gods zegen toe!

Gevallen
Als ik dit schrijf is het al drie weken geleden dat ik
met de fiets gevallen ben. De operatie is gelukkig
goed verlopen (ik had een ‘mooie’ breuk, zeiden
ze). Ik voel dat het elke dag weer iets beter wordt.
Ik doe goed mijn best met therapeutische oefeningen om zo snel mogelijk weer mobiel te zijn.
Voor het werk in de gemeente en ook voor mijn
collega’s vind ik het wel heel vervelend om uitgeschakeld te zijn. Op 25 februari moet ik weer naar
de chirurg die mij geopereerd heeft. Hopelijk kan
ik daarna weer snel met mijn werk beginnen. Tot
die tijd zal mijn collega Folkert de Jong het crisispastoraat voor zijn rekening nemen.
Op 16 februari hoop ik (waarschijnlijk met
krukken) weer voor te gaan in een kerkdienst. Het
is heel fijn dat ik thuis heel veel bezoek krijg, ook
van gemeenteleden. Wij hebben veel kaarten met
lieve en goede wensen mogen ontvangen. Daar
zijn we heel dankbaar voor. Toen op 6 januari het
ongeluk gebeurde, hadden we in onze kamer nog
de kaarten hangen van de afgelopen feestdagen.
We hebben die kaarten van het draad afgehaald
dat we gespannen hadden en de nieuwe kaarten
eraan gehangen. Zo hangt het weer vol! Tussen
de bezoekjes door en de oefeningen voor therapie
probeer ik wat te studeren (ik heb de laatste jaren
geen studieverlof opgenomen). In het ziekenhuis
heb ik het boek ‘Groene Theologie’ gelezen. Daarover wil ik over een tijdje een tweetal gespreksavonden houden. Nu ben ik bezig met andere
studieboeken. Zo hoop ik toch mijn tijd wat zinvol
te besteden.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

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

De Diepgang
De Diepgang is van start! De Diepgang is een
catechesegroep voor 15+ers. Ken je dat vierkante
huis naast de Zuiderkerk? Daar beginnen we altijd
om 18.00 uur met samen eten. Marc, Marlies,
Jan en Tanja hebben tot nu toe het eten klaar
gemaakt, maar geen garanties voor de toekomst,
straks kun je zelf ... Na de maaltijd gaan we in
gesprek. We komen samen op zondagavond,
ongeveer eens in de drie weken. We kijken een
filmpje, lezen wat van de Bijbel, praten over en
met God, en luisteren naar elkaar. Welkom! Het
wordt gezellig en gaat ergens over.

Zijn christenen betere
mensen?
Deel 2
Deze dienst op zondag 23 februari is een vervolg
op de dienst van 2 februari, waarin naast het
vieren van het Avondmaal alvast een voorschot
werd genomen op het thema ‘Zijn christenen
betere mensen?’
Deze stelling wordt door Wouter van der Toorn
(noemt zichzelf Thomas, de twijfelaar) op zijn
weblog Creatov.nl onder de loep genomen (kijk
hier eens naar).

Enkele stellingen/vragen daaruit zijn:
•E
 en leven geïnspireerd door Jezus betekent niet
dat ik iemand de waarheid moet vertellen.
•Z
 ijn wij goed en de rest fout?
•M
 ensen zonder God zijn doelloos en
ongeïnspireerd.
•A
 ch arme ziel, ik heb iets en jij hebt niets en ik
zal het je wel geven.
•E
 r zijn vreselijke mensen en er zijn engelen. De
grens tussen deze twee wordt niet getrokken
tussen gelovig en ongelovig.

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

Kortom, genoeg stof tot nadenken, discussie en
inspiratie voor de werkgroep Kerk in Uitvoering.
Ds. Hendrik Jan Zeldenrijk zal zijn licht laten
schijnen over deze materie en de draad oppakken
waar ds. Folkert de Jong hem 2 februari liet
liggen. Muzikale medewerking wordt verleend
door NooTzaak, dat in dit thema voedingsbodem
zag voor nieuwe nummers en daarnaast ook
enkele verzoeknummers speelt.
NooTzaak speelt vanaf 09.45 uur. Het orgel wordt
bespeeld door Hans te Winkel.

De eerstvolgende data zijn: 8 maart en 29 maart
De avonden beginnen om 18.00 uur.

Aanvang 10.00 uur. Koffie/thee vanaf
09.30 uur. Allen van harte welkom.

Oudersmiddag
23 februari
Afgelopen 15 december was de eerste oudersmiddag, dat was een succes! Kinderen liepen
af en aan door de kerk en planden wanneer ze
samen konden spelen. De ouders konden eens
praten over de uitdagingen van opvoeden. Het is
wel eens plezierig om bij een bak koffie verhalen
uit te wisselen, en te vertellen waar we tegenaan
lopen.
Deze middag gaan we het eens hebben over
waar je als ouder góed in bent. En waarom je dat
belangrijk vindt. We horen als ouders al zo vaak
wat béter kan, anders kan. En zelf kun je de lat
ook wel eens hoog leggen.
We hopen deze middagen eens in de twee
maanden te organiseren, zodat we elkaar leren
kennen en eventueel in de toekomst ook sprekers
kunnen uitnodigen.
Alle ouders zijn van harte welkom, van jonge
kinderen, van tieners. De uitdagingen zijn altijd
anders, maar we kunnen van elkaar leren.
Wees welkom op zondagmiddag 23 februari om
14.00-16.00 uur in de Zuiderkerk.
Voor de kinderen is oppas geregeld.
ds. Folkert de Jong
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Na ‘Heel Holland bakt’ vanaf woensdag 26 februari
‘Heel Holland vast’, omdat we geloven in delen
Vasten is een beproefde manier om je voor
te bereiden op Pasen, het feest van Jezus´
opstanding uit de dood. Jezus riep ´Sta op!´
tegen zieken en mensen die lijden onder
onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en
gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad
van liefde. Niet het duister maar de liefde
overwon. Kerk in Actie start een vastenactie
om in de veertigdagentijd extra aandacht te
geven aan de naaste, dichtbij en wereldwijd.
Zo delen we het goede nieuws van Gods
liefde voor ons. Doet u ook mee?

Waarom vasten veel christenen
in deze periode?

Maar eerst iets over de veertigdagentijd op een
rijtje. Hoe kun je deze periode op een mooie
manier invullen? Hier wat praktische adviezen.

Vasten kan op allerlei manieren: de clou is dat je
jezelf een periode iets ontzegt wat je graag wilt.
Denk aan het minderen of volledig stoppen met:
alcohol, suiker, social media, tv, tussendoortjes.
Traditioneel is de zondag trouwens de uitzondering: dan hoef je niet vasten, want dat is een
feestdag.

Wat gebeurt er allemaal
in de veertigdagentijd?

Bi-jnao ter ziele

D

De dialectdienstcommissie was al in-ekrompen tut
twee leu, Henk Heijnen en Annold Aorntsen. Henk
hef emeend um per direct te motten bedanken
um veur ‘m moverende redenen, zoas dat zo mooi
heet en Annold Aorntsen had al eerder an-egeven
te willen stoppen.
Dat ging Johan Scholl an ’t harte, dan zolln jo dee
mooie diensten in de eigen streektaal verdwienen.
Hee bood an um veural praktische dingen te
doon. Effen daornao kwam Ankh Gussinklo met
ongeveer ‘t zelfde argument, ‘jammer dat ’t zol
verdwienen, kom es praoten,’ zei ze. En ok zee wil
graag metwarken um de diensten in ere te holln.
Umdat der weer een paar enthousiaste leu bunt
weet met wilt warken heb ik zelf ok too-ezegd
nog een tiedjen met te blieven lopen. Eigenlek ok
umdat wi-j een helen plezerigen band hebt met de
RK-parochie in Aalten. Fijne leu um met te warken
en mooi da’w zo met mekare een kerkdienst mökt
holln. De lesten weet nog toestemming mos geven
was de kerkenraod, en dee von ’t ook good. Dus,
wi-j gaot d’r weer teggenan. Zondag 23 februari
eerst onze eigen dialectdienst in de Oosterkerke en
zondag 18 oktober een oecumenischen dienst in
de St. Helenakerke an de Diekstraote.
Ten slotte wil ik Henk Heijnen bedanken veur alle
wark wat e in de elf jaor van ons bestaon hef
edaone, ‘‘t Was neet niks, hee was de motor van
de commissie weet
altied maor deur
denderen, secuur in
IALECTDIENST
de uutvoering, met
een geheugen as
een peerd en soms
de wildste ideeën,
dee vake nog good
uutpakken ok.’
Henk … nogmaals
bedankt, laot ‘t ow
goodgaon.
Annold Aorntsen

De veertigdagentijd begint op een woensdag, die
Aswoensdag heet, dit jaar is dat op 26 februari.
Dat ‘as’ komt van een katholieke gewoonte:
de priester strijkt dan met as een kruisje op je
voorhoofd.
De laatste week van de veertigdagentijd is het
hoogtepunt: deze heet de Goede Week. In veel
kerken is er dan elke dag een bijeenkomst, op z’n
minst op de vrijdagavond en de zondagochtend.
In de PG Aalten zijn er bijvoorbeeld op 6, 7 en 8
april vespers in de Oude Helenakerk, waarbij op 8
april ook de Crucifixion wordt opgevoerd.
De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkst. De donderdag is Witte Donderdag, waarop
Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht.
De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarop Jezus’
kruisiging centraal staat. De zaterdag wordt
Stille Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus
gestorven was. De zondag is van deze dagen de
laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de
dag dat Jezus opstond uit de dood.

Vasten is een soort trainen, net zoals je in de sportschool het jezelf kunstmatig een beetje lastig
maakt om zo je spieren te ontwikkelingen en je
conditie te verbeteren. Zo is vasten een methode
om jezelf geestelijk een beetje onder druk te
zetten om zo je spirituele uithoudingsvermogen te
vergroten.
Bij vasten gaat het dus niet om spierkracht, maar
om wilskracht. Door jezelf iets kleins te ontzeggen
train je je vermogens om in het algemeen meer
door te zetten en nee te zeggen.

Hoe kun je vasten?

Waarom duurt de veertigdagentijd
veertig dagen?

De veertigdagentijd gaat ook over bezinnen,
hoe doe je dat?

Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen
niet mee worden geteld: de zondag is namelijk een
feestdag en dan hoef je niet te vasten.
Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een
belangrijk getal is: het staat voor ‘een volle generatie’. Verder komt in de Bijbel het getal veertig
regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld
veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte.
Mozes verbleef veertig dagen op de berg Sinaï
en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf
veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoette
toen God. Bij Jezus komen deze verhalen samen
als hijzelf zich ook veertig dagen terugtrekt in een
woestijn. Daar worstelt hij met zijn roeping, maar
uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en
begint hij zijn publieke optreden.
Telkens dus een periode van veertig dagen waarin
een persoon in de Bijbel intens zoekt, maar een
nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware
‘nagespeeld’ in de veertigdagentijd: christenen
zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.

De landelijke kerk (PKN) heeft weer een veertigdagentijd-kalender uitgegeven, dit jaar met het
thema: Sta Op. De kalender daagt uit tot bezinning op weg naar Pasen. Naast een dagelijkse
Bijbeltekst vindt u gedichten, liederen, quotes,
recepten en vastentips.
Ook is er een vastenkaart. Deze kaart biedt voor
elke week een uitdaging om invulling te geven
aan vasten: door ergens van af te zien of door
met iets nieuws te beginnen. Op de kaart kun je
bijhouden hoeveel tijd/geld je bespaart en wat je
kunt inzetten om op te staan en in actie te komen
voor één van de projecten in de veertigdagentijd
U kunt de kaart gratis bestellen via:
webwinkel.pkn.nl.
Voor nog meer mogelijkheden en ideeën
kunt u ook terecht op de website van de PKN:
kerkinactie.nl

De veertigdagentijd-kalender is gratis op te halen op het kerkelijk bureau
tijdens de openingsuren, of te bestellen via www.kberkvensterwebshop.nl
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In memoriam
Gerard Kappert

Berendina Aleida
Wikkerink-Prinsen

Johanna Hermina
Luiten-Rougoor

~ Leis ~

~ Hermien~

geboren
28 juli 1935

geboren
19 juni 1927
overleden
14 januari 2020

geboren
5 september 1946
overleden
18 januari 2020

Gerard Kappert werd op 28 juli 1935 in H
 ummelo
geboren. Voor hem waren er al twee zussen
geboren.
Hij groeide op in de oorlogsjaren, maar genoot
in 1945 van de militaire voertuigen van onze
bevrijders.
Na de lagere school en de ambachtsschool ging
hij werken bij een boerensmid in Hummelo.
Zijn militaire diensttijd bracht hij door bij de
luchtmacht als vliegtuigmonteur en hierover vertelde hij vaak mooie verhalen. Toen deze tijd erop
zat keerde hij terug naar de smederij.  
Inmiddels had hij zijn Alei ontmoet, die vanuit
Aalten bij de kruidenier in Hummelo was komen
werken. Om haar een toekomst te kunnen bieden
vertrok Gerard naar de DAF in Eindhoven, want
daar kon hij meer verdienen. Maar dit werk was
niet wat hij zocht en hij vertrok naar Heeze, waar
hij werk vond als onderhoudsmonteur in een
textielfabriek.
Na bijna vijf jaar verkering trouwde het stel in
1961 en vestigde zich in Heeze, waar hun drie
dochters werden geboren. Via Boxtel keerde
het gezin in 1971 terug naar Aalten. Hier werd
in 1974 hun zoon geboren en daarmee was
het gezin compleet. Gerard heeft tot 1993 bij
Staalkat gewerkt en kon op 58-jarige leeftijd door
de VUT-regeling vervroegd van zijn pensioen
gaan genieten.
En genoten heeft hij, samen met Alei, zijn (aangetrouwde) kinderen en zijn acht kleinkinderen,
inmiddels ook bijna allemaal met aanhang. Met
elkaar vormen zij een fijne en gelukkige familie.
Ook heeft hij menig uur in zijn schuur doorgebracht, want wat zijn hoofd bedacht, konden
zijn handen maken. Binnen het kerkenwerk was
hij ook actief, o.a. als kerkvoogd, bij het onderhouden van het terrein in de Wolboom waar de
jeugd-kerkkampen werden gehouden, en hij zong
een tijdlang bij het kerkkoor.
Na een goed leven begon zijn gezondheid hem af
en toe in de steek te laten. Toch kon hij nog steeds
zijn rondje fietsen en wandelen. Op 1 januari zijn
wij met nagenoeg de hele familie nog bij elkaar
geweest om het nieuwe jaar te vieren.
Na een korte periode van intensieve zorg, waarbij
Alei en de kinderen hem hebben mogen begeleiden, is Gerard op 13 januari thuis overleden.
Op 18 januari hebben wij op waardige wijze
afscheid genomen van deze lieve, integere man,
vader en opa en voor de laatste keer zijn lijflied gezongen ‘Eens als de bazuinen klinken …’
waarbij de organist op het kerkorgel prachtige
bazuinen liet horen.
de familie

Elke dag las Leis twee Bijbelteksten die geschreven
waren in een dagboekje. Het waren woorden uit
Jesaja: ‘Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt
mijn’ en ‘Wees niet bevreesd’. Het dagboekje
had ze gekregen in 2012, twee dagen voordat
haar man Henk overleed. Bijna zestig jaar waren
ze getrouwd geweest en het was een gezegend
en gelukkig samenzijn. Vanaf de dag van Henks
overlijden heeft ze de woorden uit Jesaja voorafgaande aan de dagtekst in het boekje gelezen.
Tot op het laatst toe. Het gaf haar troost en
moed voor de dag. Op dinsdag 14 januari overleed ze, rustig en stil, na een periode van afname
van krachten. Kort daarvoor had ze uitgesproken
wat het belangrijkste was in haar leven. Naast
haar geloof en vertrouwen in God waren dat haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. ‘Ze zijn
allemaal zo lief voor me …’
Leis Prinsen werd geboren in Barlo, waar haar
vader klompenmaker was. Kort heeft ze daar
gewoond want het gezin Prinsen verhuisde
naar Aalten en streek neer op de Bredevoortsestraatweg. In 1952 trouwde ze met haar overbuurjongen: Henk Wikkerink. In de oliehandel/
benzinepomp aan de Bredevoortsestraatweg
werkte ze van harte mee. Elke dag stond ze om
zes uur op en was ze er met koffie, als hulp bij de
administratie, bij het afhandelen van telefoongesprekken, etc., etc. Ze zei daarvan: ‘Ik heb hard
gewerkt in mijn leven, maar ik heb het altijd met
plezier gedaan.’
Samen mochten ze drie kinderen en negen kleinkinderen krijgen. En daarna kwamen de achterkleinkinderen, nu zestien in getal.
Nadat Henk en Leis uit het werk waren en op
de Julianastraat woonden, kwam wat meer tijd
vrij voor haar hobby’s: handwerken, knutselen,
kaartjes maken, foto’s verzamelen van de kleinkinderen. Daarnaast was ze bezoekdame bij het
damescomité van de kerk. De laatste weken van
haar leven moest ze inleveren en wist ze dat het
einde nabij was.
Op dinsdag 21 januari hebben we in dankbaarheid van haar afscheid genomen. We zongen
liederen die ze mooi vond, lazen de teksten die
veel voor haar betekenden en hoorden mooie herinneringen van de kleinkinderen en de kinderen.
De lege plek die deze belangstellende, lieve en
zorgzame vrouw achterlaat is groot. Moge de
goede God die haar leven kracht en vertrouwen
gaf ook allen nabij zijn die verdrietig zijn om haar
heengaan.
ds. Wytze Andela

In 2018 vertelde Hermien mij dat ze heel dankbaar was dat ze nog zo goed konden. ‘Dat kan
zo veranderen’ zei ze nog. En dat bleek op 18
januari. Tijdens een fietstochtje van haar oude
buurt naar huis is ze plotseling overleden. Dat
ze zich er bewust van was dat het leven zomaar
afgelopen zou kunnen zijn, bleek uit de prachtige
tekstjes en gedichten die ze Henk en de kinderen
naliet, zoals:

~ Gerard ~

overleden
13 januari 2020

Wanneer ik eenmaal onverwacht zou sterven,
Mijn lieve kind’ren wees dan niet ontdaan.
Ik mocht in het leven zoveel goeds verwerven
Gods liefde heeft steeds om mij heen gestaan.
Op boerderij ’t Sligte in de Wolboom begon het
leven van Hermien Rougoor. Na de huishoudschool had ze enkele dienstjes en voor het overige
stak ze thuis haar handen uit de mouwen. Tijdens
catechisatie leerde ze Henk kennen. Vanaf die tijd
was Hermien regelmatig te vinden in het grote
gezin Luiten. De gezelligheid die ze daar aantrof,
had ze thuis als enig kind wel gemist.
Toen haar vader in 1967 werd getroffen door een
hartaanval, vroeg Hermien Henk om naar ’t Sligte
te komen. Hun huwelijk werd op 26 januari 1968
gesloten. Na de geboorte van Josien en Arjan ontpopte ze zich als een echte moederkloek.
Op 2 mei 1991 kreeg Hermien een hersenbloeding en moest ze een riskante operatie ondergaan om een tweede bloeding te voorkomen.
Tijdens een kerkdienst in Orange City in Amerika
was haar gezicht ineens niet langer scheef: een
wonder! Wel verlangde ze sindsdien meer naar
rust. Ze vond het daarom fijn om op 12-12-2012
te kunnen verhuizen naar de Tubantenstraat. Ook
genoot ze van de vakanties in Drenthe: dichtbij
de kinderen en kleinkinderen.
Hermien was betrokken bij de mensen om
haar heen, ook bij het kerkleven. Ze is ouderling geweest en was nog altijd wijkdame voor
de Bredevoortse tehuizen. Ook was ze meer dan
twintig jaar vrijwilliger voor ‘t Praothuuske. Aandacht geven vond ze gemakkelijker dan aandacht
krijgen. Het geloof was voor haar een bron van
kracht. Tijdens haar afscheidsdienst lazen we
onder meer de trouwtekst van Henk en Hermien
uit Romeinen 12: 12 ‘Weest blijde in de hoop,
geduldig in de verdrukking, volhardend in het
gebed’.
We bidden Henk, kinderen en kleinkinderen toe
dat ook zij kracht mogen putten uit de nabijheid
van God en mensen!
Netty Hengeveld
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Edith Ristjouw

Jacoba Pieternella
van Driel-de Neef

~Edith~

~ Coby~

geboren
5 november 1946
overleden
21 januari 2020

geboren
28 februari 1929
overleden
29 januari 2020

Edith is opgegroeid in Amsterdam, daar naar de
lagere school gegaan, naar de HBS en ze heeft
een paar jaar pedagogiek gestudeerd. 58 jaar
geleden, op de derde kerstdag 1962, kwam ze
Hans tegen. Het was een volksdansmiddag op de
camping in Het Grote Bos te Driebergen. De vonk
sloeg over, ze wilden verder maar er was een probleem, zij woonde in Amsterdam en hij in Utrecht.
Hans had geen telefoon en geen geld om naar
haar toe te komen, daarom schreven ze brieven.
Ze moesten eerst studeren van haar vader en dan
verder. In 1966 zijn ze verloofd.
In 1970 trouwden ze en zijn gaan wonen in Winterswijk. Ze beviel op 4 december 1971 van Edwin.
Wat was ze blij, en met veel plezier begon de
verzorging.
In 1972 kreeg Hans een baan in Aalten. Daar
werd hun zoon Rutger geboren, drie weken te
vroeg op 3 juni 1973 met beperkingen.
Edith was een zorgzame vrouw, afwassen deed
ze ook het liefst zelf. Ze is veel ziek geweest:
tia’s, dikke darmkanker, chemo. Darmvlokken in
de dunne darm kapot en daardoor een glutenvrij dieet. Haar heupen versleten, maar eerst een
openhartoperatie en toen de heupen, iedere keer
vocht ze om er weer bovenop te komen, en dat
lukte.
In 2018 ging het weer helemaal mis. Ze werd
zieker en zieker en moest gauw naar Enschede.
Ze wilde als het darmkanker was niet geopereerd
worden, maar dit was een gesprongen dunne
darm, een paar dagen in coma en het kon beter
gaan, maar ze wilde niet meer, niet reanimeren en
geen volgende operatie meer. Dapper staarde ze
je aan, maar strijden wilde ze niet meer.
Nu hebben we afscheid genomen, moedig en
sportief heeft ze gestreden. Bridgen was een
aangename afleiding, even niet denken aan de
pijn, maar kaarten. Het kostte haar steeds meer
moeite, maar ze deed het, de laatste keer samen
met haar man werd ze eerste.
Aan het eind werd ze benauwd. De arts wilde haar
naar het ziekenhuis, maar Edith wilde geen verdere behandeling. Ze stierf in de armen van Hans.
Zijn kaartmaatje is er niet meer, haar hulp en
inzet zal gemist worden, de kleinkinderen zullen
hun oma missen, met wie ze altijd een spelletje
deden, nooit was het haar te veel en altijd speelde
ze met de een of met de ander.
Hans’ vrouw, moeder, oma, kaartmaatje, en voor
velen een vriendin. In haar slaap is ze overleden
terwijl Hans erbij was. Ze is gaan rusten, we zullen
aan haar denken.
Hans Breuker

Als jongste dochter groeide Coby op in Wemeldinge. Haar ouders hadden een kruidenierswinkel
die tot laat open was voor de schippers. Ouder
geworden hielp zij haar moeder in de winkel. Het
was oorlog en van verder leren moest worden
afgezien. Wel mocht zij privéles Engels en Frans
volgen. Ook moest zij van haar moeder op naailes,
waar zij al gauw werd weggestuurd omdat zij met
haar grapjes de hele boel op stelten zette. Van
moeder moest zij haar excuus maken en toen
heeft zij goed leren naaien. Haar voorliefde was
de verpleging en zij kon met haar mooie rapportcijfers zo beginnen in een ziekenhuis. Daar gaf
haar vader geen toestemming voor, zij was nodig
in de winkel.
Als jong meisje had zij meerdere jongens achter
zich aan. Maar juist de liefste waren ongelovig of
katholiek en dat ging niet in die tijd. Coby werd
Akela bij de padvinderij en ging met de welpen op
kamp. Was er een katholieke jongen bij dan ging
Coby met hem naar de mis. Een militair in NieuwGuinea, waarmee zij correspondeerde, stond
plots bij hen voor de deur en zij trouwde met Jan
Drost. Jan was in dienst kok geweest en heeft in
meerdere grote keukens gewerkt. Zij kregen twee
dochters. Vader Jan veranderde regelmatig van
werk; van Hoofddorp naar Veenendaal, Almelo,
Winterswijk, Gilze en meerdere plaatsen en zij
werkten later samen als koster in de Laarkerk van
Den Haag-Zuid. Coby was vaak gastvrouw, o.a. in
Fidus van Hotel Victoria in Winterswijk.
In die jaren is Jan Drost ziek geworden. Samen
zijn zij nog op Saba geweest, waar hun dochter
woonde. Vanuit Den Haag zijn ze naar Aalten
gekomen, waar Coby nog veel heeft gedaan
voor het gezin van haar andere dochter. Jan is in
Aalten overleden.
Na jaren alleen te zijn geweest, maar actief voor
het Rode Kruis en de Gereformeerde vrouwen
vereniging, leerde zij Rien van Driel kennen. Zij
trouwden op 4 februari 2000 en woonden op
het Verzet en later op het Hoge Veld. Zij hadden
een gelukkig huwelijk en maakten mooie uitstapjes, o.a. naar Portugal. De laatste jaren heeft
zij veel getobd met open benen met veel pijn en
opnames in het ziekenhuis en verzorging door de
Buurtzorg. Op 28 november 2019 werd zij opgenomen in Pronsweide in Winterswijk, waar zij
na een liefdevolle verpleging eind januari 2020
is overleden. Een vrouw met een groot geloofs
vertrouwen is van ons heengegaan.
Rien

Vandaag begraaf ik jou in mij
Niet in de aarde, niet in de kist
Niet in die steen in de ochtendmist
Daar ben jij niet, jij bent veilig in mij
Vandaag begraaf ik jou in mij
Dan kan ik met je praten en antwoord geven
Dan blijf jij leven in mijn leven
Vanaf vandaag leef jij in mij
Dus neem mijn ogen en kijk met mij
Neem mijn mond en lach met mij
Neem mijn handen en voel met mij
Wat je nog wou doen, doe ik erbij
Vanaf vandaag leef jij in mij
Vandaag begraaf ik jou in mij
Ik zal jou zien in kleine dingen
In prachtige herinneringen
Wij gaan naar huis, wij allebei
Maar hou een plekje voor ons vrij
Dus neem mijn voeten en loop met mij
Neem mijn ogen en kijk met mij
Neem mijn hart en leef met mij
Want jouw dood is nu voorbij
Vanaf vandaag leef jij in mij

Bovenstaand gedicht is voorgelezen in
de kerkdienst voorafgaand aan de
crematie van Gerard Kappert

18

Kruis, torenhaan en windwijzer weer geplaatst
Tekst: Arnold Arentsen - Foto’s: Jan Oberink
Vrijdagochtend 7 februari jl. 08.00 uur in de ochtend. Een gigantische mammoetkraan arriveert
op de markt in Aalten om vandaag het kruis en
de haan weer op de toren te plaatsen en het
kruis en windwijzer op de oostzijde van de kerk
te zetten. Dit na een grondige renovatie van de
genoemde onderdelen. Daarnaast is de haan in
balans gebracht omdat deze jarenlang de verkeerde windrichting aangaf. Wat ik niet wist, was:
Hoe draait nu die haan? Zitten daar kogellagers
in verwerkt?

Het antwoord is echter heel simpel, hij draait op een ouderwetse
glazen knikker, evenals de windwijzer.
Het terugplaatsen was een week uitgesteld vanwege de sterke
wind. Het bleek echter ook nu tegen te vallen. Aan de grond was
er niet veel wind maar wel op 64 meter hoogte, en ontzettend
koud, waardoor het toch nog een redelijk moeilijke klus werd voor
de machinist van de kraan en de medewerkers van restauratie
bedrijf Koenders uit Neede.
Om 14.30 uur was het karwei met succes afgerond en is de kerk
weer bijna compleet. Nu de wijzerplaten nog, waarvan nog niet
bekend is wanneer deze teruggeplaatst worden. Dan kunnen we
weer opkijken naar een blinkende haan en windwijzer bovenop
twee mooie kruizen, en naar de wijzerplaten van de klok, zodat
menig voorbijganger niet voor niets naar boven kijkt.

Meer foto’s in het fotoalbum
op de website.
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Orgel en Gong: concert Oude Helenakerk op 29 februari

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.

Meditatieve orgelklanken en dromerige
klankinstrumenten brengen ons in
een meditatieve sfeer. In dit concert
ontmoeten pijporgel en gong elkaar –
instrumenten die beide een lange
traditie hebben.
Er klinken werken van Johann Sebastian Bach,
Arvo Pärt en anderen. Van middeleeuws tot de
tegenwoordige tijd. Het programma is een wisseling tussen vroegbarok en moderne orgelstukken, virtuoos gespeeld door Kerstin Petersen
uit Hamburg, met meditatieve muziek voor gong,
klankschalen, monochord en Shruti-box door de
yoga
lerares Ada Namani, ook uit Hamburg. In
een gezamenlijke improvisatie laten zij de instru-

KerkVenster wil een open raam zijn,

menten samenklinken. Momenten van rust, maar
ook van vitaliteit!
Zaterdag 29 februari, 19.30 uur
Oude Helenakerk - Toegang € 10,00
Facebook: Muziek in de Oude Helena – Aalten www.orgelsinaalten.nl

Verenigingen

’t Praothuusken
Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Woensdagmiddag 19 februari hebben we onze
spelletjesmiddag met sjoelen, Rummikub, knikkerspel en …
26 februari komt Harm Tuenter uit Breedenbroek.
Hij heeft, wat velen van u vast niet weten, een
hazelnootkwekerij. Daar wil hij ons over komen
vertellen en ook wat laten zien.
Dan is het alweer maart, 4 maart hebben we
weer spel.
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

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.

Zaterdag 15 februari 2020
Aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur) Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort.
Reserveren: www.koppelkerk.nl

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

Gezamenlijke
bijeenkomst
van de ouderenbonden PCOB en KBO Aalten,
Bredevoort en Dinxperlo
Dinsdagmiddag 18 februari is er een gezamenlijke middag van de ouderenbonden PCOB en KBO
van Aalten, Dinxperlo en Bredevoort. De middag
wordt gehouden in zalencentrum Het Noorden,
Lichtenvoordse
straatweg 44 te Aalten. Vanaf
14.00 uur is er inloop; de bijeenkomst begint om
14.30 uur en duurt tot 16.30 uur.
Deze middag zal de heer Jos Wessels een presentatie geven getiteld: Een reis door de gemeente
Aalten, vroeger en nu. Op zijn reis neemt hij
ons mee door de gehele gemeente. Wij zullen
de hoofdplaatsen aandoen maar ook de
buurtschappen.
Aan de hand van beelden van vroeger en nu
vertelt hij ons het verhaal achter de dorpen, de
straten, boerderijen en bijzondere gebouwen.
Maar ook grensstenen, jachtpalen en oorlogsmonumenten komen voorbij. Het zal voor velen
een feest der herkenning zijn, waar u ook dingen
hoort die u nooit hebt geweten!
Jos Wessels is de schrijver van het boek Bezield
Erfgoed dat in september 2019 is verschenen. De
belangstelling was zo groot dat het boek nu al
is uitverkocht. Kortom: het wordt een bijzondere
interessante middag.

Iedereen, ook niet-leden,
van harte welkom.

• Lezing over Aaltense verzetsstrijder Gerrit
Wiechert Kleisen

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.

• Beethovenconcert
op viool en piano

Vrijdag 21 februari 2020,
Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort.
Reserveren: www.koppelkerk.nl

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

Financiën

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

Bezorging

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

Vormgeving

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

Druk

Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3250 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag
6 maart 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 26 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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Agenda
jeugdwerk
Zondag 16 februari:
09.30 uur k indernevendienst Oude Helenakerk
in het Keldertje
09.30 uur o ppasdienst Oude Helenakerk in zaal 3
16.30 uur belijdeniscatechese
18.30 uur catechese in het Keldertje,
thema ‘Liefde’
19.00 uur Lef-dienst Oude Helenakerk

Woensdag 19 februari:
14.45 uur b asiscatechese groep 3
in het Keldertje
19.30 uur c atechese met Ria en Janien
in het Keldertje
20.00 uur biertje met de dominee,
Oerkroeg Schiller

Zondag 23 februari:

Tienerkerk It’s4U2
2 februari

09.30 uur k indernevendienst Oosterkerk
in de consistorie en de bovenzaal
09.30 uur o ppasdienst Oosterkerk
in het bovenzaaltje
10.00 uur kindernevendienst Zuiderkerk
in zaal 1 en zaal 4
10.00 uur oppasdienst Zuiderkerk in zaal 2
14.00 uur oudersmiddag in de Zuiderkerk

Zondagmorgen 2 februari was er in de Zuiderkerk
en in de Oude Helenakerk Avondmaal. En ook in Elim,
bij de it’s4U2 (tienerkerk) ging het die ochtend
over het Avondmaal. Als opwarmertje speelden we,
na het kaarsengebed, een Kahootquizje over maaltijden in de Bijbel. Heel veel Bijbelverhalen en Bijbelteksten gaan over de maaltijd, of spelen zich af
rondom een maaltijd. Samen eten is in de Bijbel een
belangrijk moment.
De maaltijd is een ontmoetingsplek bij uitstek waar
‘het’ telkens weer gebeurt: een inzicht, een verandering, een belangrijke ontmoeting enzovoort. Eén
maaltijd die in de Bijbel genoemd wordt vieren we
nu nog steeds in de kerk: het Avondmaal. Jezus
heeft zelf gezegd dat we dat moeten blijven doen
om hem te gedenken. We lazen daarover in 1 Korintiërs 11: 23-27. Daarna gingen we aan de slag. In

Maandag 24 februari:
19.30 uur c atechese Lintelo, bij de
familie Westerveld, Heegtweg 1a

Woensdag 26 februari:
18.30 uur catechese HEA ;-) in het Keldertje

Zondag 1 maart:

drie groepjes maakten we gerechtjes met brood
en druiven(sap), die we daarna samen gezellig met
elkaar deelden. De hapjes die over waren, werden
uitgedeeld in zaal 1 waar de bezoekers van de Oude
Helenakerk na de dienst koffiedronken.
Ben jij tussen de 12 en 16 jaar oud en lijkt het
jou ook leuk om bij It’s4U2 te komen? Je bent van
harte welkom!
De volgende It’s4U2: 8 maart, 19 april,
24 mei en 14 juni. Tot ziens?!
Groetjes
Gerrit Jan, Ilse en Heidi

Meer jongerennieuws:
LeF-dienst 16 februari  .  .  .  .  . p. 10

09.30 uur k indernevendienst Oude
Helenakerk in het Keldertje
09.30 uur oppasdienst Oude Helenakerk in zaal 3
10.00 uur kindernevendienst Zuiderkerk
in zaal 1 en zaal 4
10.00 uur oppasdienst Zuiderkerk in zaal 2

Woensdag 4 maart:
14.45 uur b asiscatechese groep 3
in het Keldertje
19.30 uur c atechese met Ria en Janien
in het Keldertje

Zondag 8 maart
09.30 uur kindernevendienst Oosterkerk
in de consistorie en de bovenzaal
09.30 uur o ppasdienst Oosterkerk
in het bovenzaaltje
10.00 uur It’s4U2 in het Keldertje
18.00 uur De Diepgang, Ludgerstraat 66
18.30 uur catechese in het Keldertje

