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Biddag vieren in de Protestantse Kerk in Nederland
Veel protestantse gemeenten vieren in het voorjaar op de tweede woensdag

Tekst: PKN - Illustratie: Wikipedia

in maart Biddag voor Gewas en Arbeid, ook wel kortweg Biddag genaamd.
Biddag is een Nederlandse christelijke feestdag in de protestantse traditie,
die verbonden is met de Dankdag voor Gewas en Arbeid in het najaar.

In 2020 valt Biddag op 11 maart, hoewel sommige plaatsen en gebieden Bid- en Dankdag
op afwijkende data vieren. In veel kerkelijke
gemeenten die zich verbonden weten met de
hervormde en gereformeerde tradities in de Protestantse Kerk in Nederland worden op Biddag
een of meerdere erediensten gevierd. Sommigen
nemen een hele dag vrij van hun werk om deze
diensten bij te wonen, andere nemen ’s avonds
na hun werk deel aan een dienst.
Overige gemeenten vieren op de zondag die volgt
op Biddag een speciale gebedsdienst, waarin de
nadruk ligt op bidden en danken. Maar wat wordt
er eigenlijk gevierd en beleden op Biddag. En
waar komt Biddag vandaan?

nes minores of litaniae minores) worden als de
voorlopers van de Nederlands-protestantse Biden Dankdag beschouwd. Dit waren dagen van
bezinning, gebed, vasten en boetedoening, aan
het begin van elk van de vier seizoenen (quatertemperdagen) en in tijden van nood en gevaar
(kruisdagen). Tijdens de kruisdagen was het
gebruikelijk om te bidden om Gods zegen voor de
vruchten van de aarde in een processie (openbare
belijdenis van het geloof in een plechtige rituele
optocht), waarbij de priester met een kruis door
de velden trok. Toen vanaf de zestiende eeuw de
Reformatie vorderde, heeft een deel van de reformatorische kerken in Nederland de traditie van de
bededagen overgenomen.

Bidden en danken met traditie

Vaste dagen en lokale gebruiken

Het vieren van Bid- en Dankdag heeft zijn oorsprong in de middeleeuwse bededagen. De zogenaamde quatertemper- en kruisdagen (rogatio-

Op de Synode van Dordrecht is besloten dat er
in tijden van oorlog, honger en andere rampen
zoals watersnood massaal gebeden en gedankt
zou worden. De overheid kondigde aan wanneer

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Schilderij Vincent van Gogh

een Bid- of Dankdag gehouden werd. Gedurende
de zeventiende eeuw werd in Overijssel een
vaste dag om te danken ingesteld. Naarmate de
samenleving in de negentiende eeuw steeds meer
industrialiseerde, veranderde ook de liturgische
praktijk van de Dankdag voor Gewas naar een
Dankdag voor Gewas én Arbeid. Daarnaast werd
tegenover Dankdag in het najaar ook een vaste
dag om te bidden in het voorjaar ingesteld.
Tot op heden wordt er op Bid- en Dankdag
gebeden en gedankt voor Gods zegen voor de
oogst en het werk, hoewel er in de hedendaagse
post
industriële samenleving ook meer in het
algemeen wordt stilgestaan bij het welzijn van
de familie en gemeente, de economie en de
(politieke) ontwikkelingen in de wereld. Tegen
woordig worden Bid- en Dankdag voor Gewas
en Arbeid landelijk op respectievelijk de tweede
woensdag in maart en de eerste woensdag in
november gevierd, hoewel plaatselijke en provinciale gebruiken hiervan kunnen afwijken.

Overdenking
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Gedachten bij een
omgespitte akker

Biddag voor Gewas, Arbeid en Visserij
Verschillende plaatsen kennen lokale tradities
waarmee Bid- en Dankdag worden vormgegeven.
Zo wordt er in diverse oorspronkelijke vissersdorpen, zoals Katwijk aan Zee en Arnemuiden, in
(hervormde) gemeenten ook gebeden en gedankt
voor Gods zegen voor de visserij. Men spreekt in
deze gemeenten ook wel van Bid- en Dankdag
voor Gewas, Arbeid en Visserij. In het vissersdorp
Urk wordt sinds de negentiende eeuw vanwege
het seizoen van de visserij Biddag al op de tweede
woensdag in februari gevierd, en Dankdag op de
laatste dag van het jaar. In het verleden kwamen
de vissers rond het kerstfeest naar huis, waarna de
schepen ongeveer zes weken in de haven bleven
liggen. De Zuiderzee was gedurende de wintertijd
immers veelal dichtgevroren, waardoor weinig tot
niets gevangen kon worden. Het ontbreken van
verdiensten en de bittere armoede die hiervan
het gevolg waren vormden aanleiding voor het
ontstaan van de ‘Biddag voor de V
 isserij’ die na
de magere winterperiode aan het begin van het
nieuwe visseizoen in februari werd gevierd. Ook
tegenwoordig blijft tijdens ‘bidweek’ (de week
rondom Biddag) de gehele Urker vissersvloot aan
wal liggen, en wordt er niet gevist maar worden
er slechts reparaties aan de schepen verricht tijdens de weekdagen buiten Biddag.
In de omgeving van Ouddorp worden de d
 iensten
voor Bid- en Dankdag ook gehouden op de
zondag die volgt op deze dagen, om de vissers
de mogelijkheid te geven om de diensten bij te
wonen.
Op het Zeeuwse eiland Tholen worden Bid- en
Dankdag op respectievelijk de laatste woensdag
in februari en de derde woensdag in november
gevierd, omdat in het verleden in verschillende
gemeenten de rol van dominee vacant was.
Het was voor een dominee van elders gemakkelijker om de (vóór de aanleg van de deltawerken) afgelegen Zeeuwse eilanden op afwijkende dagen te bezoeken om een eredienst te
leiden. Dankdag wordt in Zeeland daarnaast
traditioneel veelal op de laatste woensdag van
november gevierd, omdat in het verleden op de
eerste woensdag van november (het moment van
de landelijke Dankdag) vaak nog niet alle bieten
geoogst waren van het veld.

Biddag en danken voor
Zijn genade en zegen
Wat wordt er op Biddag gevierd en beleden?
Biddag is een dag waarop traditioneel in het
voorjaar speciaal gebeden wordt om Gods zegen
voor de oogst en het werk, maar in bredere zin
ook voor het welzijn in de familie en gemeente,
de economie, de samenleving en de wereld.
Deze dag wordt met name gevierd in kerkelijke
gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland die zich verbonden weten met de hervormde
en gereformeerde tradities.
Het vieren van Biddag is God vragen om Zijn
zegen voor jouw leven en werk, en dat van
anderen. Je belijdt op deze dag dat Hij de bron
van al het goede in de wereld is, en dat wij
mensen afhankelijk zijn van Zijn genade. Het is
zodoende ook een moment van bewustwording.
Je getuigt op Bid- (en Dankdag) van Zijn genade,
door stil te staan bij de goede dingen die Hij je
heeft gegeven in je persoonlijke leven en aan
deze wereld, waarvoor wij mensen dankbaar
mogen zijn. Je vraagt God in je gebed om ook in
het komende jaar weer Zijn genade te schenken
aan deze wereld. Maar je herkent daarnaast ook
dat bijvoorbeeld de welvaart en veiligheid van de
samenleving waarin je leeft niet vanzelfsprekend
zijn, en niet op alle plaatsen in de wereld in gelijke
mate gegeven zijn. Velen in deze wereld leven in
armoede en onzekerheid en ervaren onrecht, en
je vraagt God in je gebed op Biddag daarom ook
om gerechtigheid voor allen in deze wereld en
voorspoed voor de minderbedeelden.
Veel kerkelijke gemeenten organiseren in de
periode van Bid- en Dankdag daarom ook acties
waarbij gaven gegeven kunnen worden ten nutte
van de minderbedeelden of mensen die onrecht
ondervinden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm
van het doneren van kleding, voedsel of andere
goederen, of door een financiële bijdrage te

geven ten behoeve van een goed doel. Ook hierdoor kun je getuigen van Zijn genade, omdat Hij
je in staat heeft gesteld als welvarend mens te
kunnen geven aan anderen. Daar waar mensen
barmhartig zijn en liefde naar elkaar tonen wordt
immers het Koninkrijk van God zichtbaar.
Bid daarom op Biddag én op alle andere dagen
in het jaar om Gods zegen en genade voor allen
in deze wereld.

Kerkdiensten Biddag voor Gewas en Arbeid
In de Oosterkerk van Aalten is er een dienst op woensdag 11 maart
om 19.30 uur, daarin gaat voor ds. Hendrik Jan Zeldenrijk.
In de St. Joriskerk van Bredevoort is er een dienst op woensdag
11 maart om 19.30 uur, daarin gaat voor ds. Ada Endeveld.

Onlangs maakte ik een wandeling in het
buitengebied tussen Aalten en Bredevoort. De
winterzon scheen uitbundig, en vogels zongen
alsof het al lente was. Opeens zag ik een stukje
grond dat al helemaal omgespit was. Een
kleine akker, voorbereid op een nieuw seizoen
van zaaien en groeien.
Al lopend trof mij een parallel met de tijd van
het kerkelijk jaar waarin we leven: we staan
aan het begin van de veertigdagentijd, maar
het uitzicht op Pasen ís er al. De zon van Gods
liefde zál opgaan over onze wereld en ook over
ons bestaan.
Daarop bereiden we ons voor, misschien wel
door de akker van ons eigen leven om te spitten
en weg te doen wat een gezonde groei in de
weg staat. Daarom heet de veertigdagentijd
immers ook vastentijd: een periode van bezinning, door van bepaalde zaken af te zien en te
bedenken wat je werkelijk nodig hebt. Wat je
nu echt wilt, als mens tussen andere mensen.
En wat je als kerk te zeggen hebt, te doen hebt
in een wereld vol vragen én mogelijkheden.
Het is mooi, vind ik, dat het midden in deze
veertigdagentijd ook Biddag is. Een dag
waarop we voelen en vieren dat alles wat wij
hebben ons gegeven is. Hoezeer we ook ons
best doen, hoe hard we ook werken: het wezenlijke van ons leven wordt ons geschonken. Het
is aan ons om daarvoor oog en oor te houden.
Om daar soms letterlijk bij stil te staan en
opnieuw te weten: ‘Dankbaarheid is de sleutel
tot geluk’.
Dit alles bedacht ik op mijn wandeling. Het
was nog winter, maar al gaande werd ik warm,
van buiten en van binnen. Weer thuis sloeg ik
m’n Liedboek open bij lied 982, een lied vol
hoop en belofte:
‘… In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om’.
Hoe staat het met de akker van ons leven?
Zijn we al klaar voor een nieuwe lente?
ds. Marieke Andela-Hofstede
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Bas Brezet,
Kerkstraat 14,
7126 AM Bredevoort,
tel. 0543-45 10 12
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Maaike Prange,
Haermansweijde 29,
7121 WL Aalten,
tel. 0543-47 85 43
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

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

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

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

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

bredevoort
BREDEVOORT
ds. Ada Endeveld
Pater Jan de Vriesstraat 60A
7126 BM Bredevoort
tel. 0543-53 88 48
predikant@
pkn-bredevoort.nl
Na een paar maanden ziekteverlof ben ik begonnen met het tellen van mijn zegeningen, dat
wil zeggen alle kaarten die gestuurd zijn. Kaarten,
die ons feliciteren met het nieuwe huis, beterschapskaarten en kerstkaarten. Tegen de tachtig
kerst- en beterschapskaarten, soms combinaties
ervan en een tiental ‘veel geluk in je nieuwe
woning’-kaarten (ik kon ze niet allemaal tellen,
omdat onze kat altijd precies daar gaat liggen
waar je hem niet hebben wilt). Daarom wil ik
iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor het
medeleven en de bloemen of cadeautjes en vertellen hoe het nu met me gaat.
Ondertussen heb ik een bezoek aan de bedrijfsarts gebracht, die het verstandig vond dat ik per
1 maart voor 15 uur per week aan het werk zou
gaan. De laatste weken doe ik dat eigenlijk al en ik
merk dat de tijd beperken een hele klus is! Ik probeer meer dan voor 7 december rust in te bouwen
tussen de werkzaamheden door en zo ook mijn
hoofd tot rust te brengen. Dat brengt een hele

Collectes en giften
Er zijn twee giften van € 10,00 ontvangen voor
de kerk; via Cathrien Huitink en via Ans Laarman.
andere levensinstelling met zich mee. Lichamelijk voel ik me praktisch helemaal hersteld en ook
geestelijk word ik minder gauw moe. Ik beschouw
het werk dat ik in Aalten ga doen als een nieuwe
uitdaging en ik verwacht dat ik 1 mei daar meer
dan voldoende voor uitgerust ben.
Ada Endeveld

Wij feliciteren
Allereerst gaan onze felicitaties naar dhr. W. ter
Maat en mevr. G.H. ter Maat, Ambthuiswal 1-05.
Zij zijn op 10 maart 65 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren samen.
Dan de jarigen: Mevr. H.J. Navis-Luiten, Koppelstraat 31, wordt op 10 maart 84 jaar; mevr. J.H.
Prange-Eenink, Blekkinkhofweg 4, wordt 80 jaar,
ook op 10 maart; dhr. M. Bonnink, Vismarkt 2, viert
zijn 80e verjaardag op 13 maart en mevr. D.W. te
Bokkel-Caspers, Haartseweg 21A, viert haar 83e
verjaardag op 15 maart.
Ook alle jarigen van harte geluk en een fijne dag
gewenst met allen die u lief zijn.

Samen Eten
Woensdag 11 maart is er weer voor het laatst
deze lente: Samen Eten om 18.00 uur,
’t Koppelhuis. Opgeven t/m 9 maart bij
Wilma, Diny of Ada (zie colofon)

Samen Zingen 17 maart
We willen in de St. Joriskerk weer vertrouwde liederen zingen, onder begeleiding van Jan Stronks.
Zelf liederen opgeven bij Ada kan tot 10 maart.
We beginnen om 20.00 uur en stoppen om ongeveer 21.15 uur. Uit eerdere zang-bijeenkomsten
bleek dat dat lang genoeg was. Iedereen welkom!

Sint Jorisconcert
op 8 maart 2020 met Elske te Lindert,
sopraan en Jaap Eilander, piano
Op 8 maart wordt het laatste Sint Jorisconcert van
het seizoen 2019-2020 gebracht door Elske te Lindert, sopraan, en Jaap Eilander, piano. Zij brengen
u een Schubertiade met liederen van Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Robert Schumann
en Johannes Brahms. Ständchen, het bekende
Gretchen am Spinnrade en Frühlingstraum van
Schubert, Frühlingsbotschaft van Schumann, een
prachtig samengesteld romantisch programma.

Musici
Elske te Lindert studeerde orgel bij Gijs van
Schoonhoven en Cor Ardesch en zang bij Maarten
Koningsberger. Ze laat zich nog altijd coachen
door Cor Ardesch. Ze volgde masterclasses bij
onder andere Margreet Honig en Paul Triepels en
heeft momenteel les van Johannette Zomer.

Ze trad op als solist bij verschillende grote
orkesten, waaronder Het Orkest van het Oosten,
het Sint Petersburg Kamerorkest en Philharmonie
Zuid-Nederland. Als sopraan werkt ze regelmatig
voor Consensus Vocalis en voor de Nederlandse
Reisopera.
Jaap Eilander, winnaar van het Petrof Piano Concours, studeerde in 2009 af op hoofdvak piano
aan het ArtEZ-Conservatorium van Enschede.
Hiervoor volgde hij pianolessen bij o.a. Geoffrey
Madge aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag. Ook volgt hij regelmatig lessen en masterclasses bij bijvoorbeeld Mikhail Markov, Marietta
Petkova, Kateriina Liimatainen, Ralph van Raat en
Fred Oldenburg.
Begin 2012 verscheen zijn eerste solo-cd met
werken van Schumann, Chopin, Liszt en Prokofiev getiteld ‘Arabeske’, gevolgd door twee Bachalbums in 2015 en 2020.

Het concert vindt plaats op 8 maart 2020 in de
Sint Joriskerk, Markt 3, Bredevoort.
Het begint om 15.00 uur en de kerk is open
vanaf 14.30 uur.
De duur van het concert is een uur. Na afloop
van het concert is er gelegenheid om na te
praten met de musici en een glas wijn of jus te
drinken.
Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een
richtbedrag van € 12,00 worden gevraagd
om het mogelijk te maken deze concerten te
blijven organiseren.

Meer informatie vindt u op
de volgende websites:
https://sintjorisconcerten.nl
www.elsketelindert.nl
www.jaapeilander.nl

Dag Borculo - Hallo Beltrum
Foto’s: Joost Roelofsen

Onlangs deed de recreatiecommissie een oproep in KerkVenster en via de sociale
media voor een nieuw kampterrein. Naar aanleiding daarvan kregen we veel
tips binnen. Voor ons een teken dat er velen zijn die het kamp een warm hart
toedragen en met ons meedenken.

Afgelopen weken werden we van alle kanten
benaderd of er al nieuws was rondom een mogelijk nieuw kampterrein.
We hebben in de tussenliggende tijd heel wat
terreinen in de regio bezocht. En niet voor niets,
want... we kunnen inmiddels melden dat we een

nieuw kampterrein hebben gevonden bij Hans en
Floor en hun gezin in Beltrum. Een warme familie
die zich zeer aangesproken voelen door ons initiatief. We zijn erg blij hiermee. We hadden hier twee
maanden geleden nog niet op durven rekenen.
In Borculo hebben we afgelopen weken afscheid
genomen van het oude kampterrein. De opslagcontainer is tijdelijk naar Aalten verhuisd met
dank aan de vele vrijwilligers en de firma Tolkamp
Transport. Dit bleek nog niet zo`n eenvoudige
klus, omdat het terrein nat was en er een heel
aantal rij-platen gelegd moesten worden. Zo kon
de vrachtwagen niet wegzakken tijdens het rijden
over het terrein en het takelen van de c ontainer.
Het huis en de grond van de familie Dibbe
link is inmiddels overgedragen aan de nieuwe
eigenaren.
In Beltrum gaan we het nieuwe terrein nog
op een paar puntjes aanpassen, maar we verwachten hier een prachtig mooi kamp te kunnen
houden! Een houtwal is inmiddels al deels weggehaald zodat we een prachtig mooi en overzichtelijk terrein hebben.
Hierbij willen we alle mensen die hebben meegedacht door ideeën en tips aan te dragen, heel
erg bedanken. De kampweken gaan dus door in
2020!
De opgavedag staat dit jaar gepland voor zaterdag 16 mei.
de recreatiecommissie

Aalten en B
 redevoort
vinden elkaar in
detachering predikant
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Foto: Arnold Arentsen

Elkaar ontmoeten is een kernwaarde
binnen onze kerken. En dat kan ook
halverwege tussen Bredevoort en
Aalten, nu beide kerkelijke gemeentes
en ds. Ada Endeveld elkaar hebben
gevonden in een gedeeltelijke,
tijdelijke detachering.

In de Protestantse Gemeente Aalten is door een
combinatie van vacatures een tekort ontstaan in
de capaciteit voor pastorale zorg. De beroepingscommissie is begonnen aan haar taak om in de
invulling van vacatures te voorzien, maar dat zal
tijd in beslag nemen. Tegelijkertijd is in Bredevoort duidelijk geworden dat naar een oplossing
gezocht moet worden voor een structureel financieel tekort dat de kerk jaarlijks in de begroting
ziet.
Omdat een oplossing zou kunnen liggen in ‘elkaar
als buren te hulp schieten’, werd het gesprek
gestart tussen de beide Protestantse Gemeenten
en ds. Ada Endeveld. Ook Ada was enthousiast
over het vooruitzicht om in Aalten pastoraal werk
te gaan doen.
Door tijdelijke uitval van Ada door ziekte hebben
de gesprekken even op een heel laag pitje
gestaan, maar gelukkig is zij weer begonnen met
werkzaamheden en de verwachting is dat haar
herstel voorspoedig zal verlopen.
Overeengekomen is nu dat met ingang van 1 mei
2020 ds. Ada Endeveld voor een minimale periode
van 12 maanden, voor 40% haar werkterrein uitbreidt naar Aalten om daar te ondersteunen in
pastorale zorg in de wijken Barlo-Dale en IJzerlo.
Voor 60% blijft Ada werkzaam in Bredevoort.
Om dit ‘behapbaar’ te houden, zal er vanaf mei
in Bredevoort wat vaker een vervangende predikant voor de zondagse viering aanwezig zijn. Over
welke overige taken zij in Bredevoort zal blijven
uitvoeren, zullen we op een later moment in KerkVenster berichten.
Gedurende deze periode zullen wij gezamenlijk evalueren wat de ervaringen zijn, en of deze
detachering voor alle betrokken partijen naar

wens verloopt.
Beide kerkenraden hebben ingestemd met deze
vorm van samenwerking. We zijn blij dat ds. Ada
Endeveld zich hiervoor wil inzetten en dat we als
gemeenten elkaar hierin kunnen tegemoetkomen.
Namens de kerkenraden,
Gerard Helmink en Bas Brezet
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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 ma - di do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88
Archief
Archivaris Herman Onnink,
tel. 06 43791963
Mail: hermanonnink@
upcmail.nl
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

College van kerkmusici
Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
Mobiel 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl
College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38
Diaconie
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat
Ineke Kraaijenbrink
tel 0543-476967
Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat
Kerkradio
Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50
Kerkbeeld
kerkbeeld@kerkvenster.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via Kerkbeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl Beamteam
beamteampknaalten@
Protestantse
gmail.com
Bezoek Dienst
Bank:
NL72.RABO.0300.2165.72
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).
groenekerk@
Of via bestelformulier
kerkvenster.nl
via het kerkelijk bureau

De vrede van Elim, een teken van hoop
Als je de goede intentie hebt, kom je
eruit. Dat is ook nu weer gebleken.
De kerkenraad wenste dat er een poging gedaan
zou worden om tot een herstel van vertrouwen te
komen na de ontstane vertrouwensbreuk tussen
de kleine kerkenraad en ds. W. Everts. In Kerk
Venster van 6 december 2019 heb ik dit gemeld.
Nu ben ik blij, dat ik kan melden dat het gelukt
is. Na verschillende afzonderlijke gesprekken met
vier leden van het moderamen van de kleine
kerken
raad enerzijds en ds. Everts anderzijds
is er op maandagavond 10 februari 2020 een
gemeenschappelijke verklaring getekend waarin
deze leden van het moderamen namens de kleine
kerkenraad enerzijds en ds. Everts anderzijds het
vertrouwen in elkaar uitspreken en ook dat zij
begeren in het komende jaar samen met elkaar
(en met de overige ambtsdragers) in goede harmonie leiding te geven aan de gemeente. Een
heel bijzonder moment was dat. Het gebeurde in
gebouw Elim. Ik waande mij daar als bij de oase
Elim uit Exodus 15:27. Al spreek ik de hoop uit, dat
het op de verdere tocht in Aalten anders zal gaan
dan in Exodus 16. Daar begon het volk van God
na Elim al snel weer te morren. Ik hoop het allerbeste voor kerkenraad en gemeente in Aalten. En
zoals wij allen weten: hoop is verliefd op lukken.

De weg naar herstel van vertrouwen is afgelegd
en een gemeenschappelijke verklaring is getekend. Het is gelukt en daar ben ik dankbaar voor.
En voor alle duidelijkheid: dit is echt niet alleen
mijn verdienste. Het geldt ook voor de inzet van
Tijme Bouwers. Op verzoek van kerkenraadsvoorzitter Gerard Helmink en ds. Everts is Tijme
Bouwers gevraagd mij te ondersteunen. Dat

heeft hij voortreffelijk gedaan. Ook wil ik hier Jan
Hordijk noemen, die ds. Everts heeft bijgestaan.
Bijzondere waardering heb ik voor de open manier
waarop alle betrokkenen aan de gesprekken
hebben deelgenomen.
Van onze werkzaamheden hebben Tijme Bouwers
en ik een verslag gemaakt. Dit hebben wij tijdens
een extra vergadering van de (grote) kerkenraad
op dinsdag 25 februari 2020 vergezeld van een
door Tijme gemaakte powerpointpresentatie
aangeboden aan de kerkenraad via zijn voorzitter
Gerard Helmink.
Als je de goede intentie hebt, kom je eruit. Dat is
gebleken. Met de gemeenschappelijke verklaring
als uitgangspunt wens ik de kerkenraad met ds.
Wim Everts en de Protestantse Gemeente Aalten,
die zij dienen, een goede en gezegende toekomst
samen toe.
ds. Jan van Pijkeren

bredevoort

Breuken kunnen worden hersteld
Beste gemeenteleden,
Zoals u al gelezen hebt in het artikel van de
‘Commissie van Pijkeren’ is de vertrouwensbreuk
tussen de kleine kerkenraad en ds W. Everts volledig hersteld.
Na diverse indringende maar ook waardevolle
gesprekken is op 10 februari jl. ‘de vrede van
Elim’ bekrachtigd door het ondertekenen van de
gemeenschappelijke verklaring.
Op 25 februari jl. tijdens een extra vergadering
van de grote kerkenraad, heeft de commissie verslag gedaan van het traject en het eindrapport
overhandigd aan de kerkenraad.
Via deze weg willen we alle betrokkenen hartelijk dankzeggen voor hun inzet in dit traject. Een
speciaal woord van dank willen wij richten aan
de commissie: dhr. Tijme Bouwers en ds. Jan van
Pijkeren. Hun inzet en begeleiding tijdens dit

traject hebben alle betrokkenen als zeer waardevol en plezierig ervaren.
Het spreekt voor zich dat alle betrokkenen dankbaar en blij zijn met deze uitkomst, en dat wij uitzien naar goede en succesvolle samenwerking in
de toekomst.
Alle zaken, gevoelens en gedachten zijn uitgesproken en behandeld. Excuses zijn gemaakt en
aanvaard. M.a.w. we zetten een streep onder hetgeen wat is gebeurd en richten onze blik op de
toekomst.

Gezien de vertrouwelijke inhoud van het rapport,
is na overleg met de Commissie van Pijkeren, alle
betrokkenen en de Grote Kerkenraad, besloten
dat het rapport niet zal worden gepubliceerd in
KerkVenster. Wel is het rapport in te zien voor alle
leden van de Protestantse Gemeente Aalten.
Op het kerkelijk bureau kan men tijdens de openingsuren, in de periode van maandag 9 maart
tot en met maandag 27 april het rapport van de
Commissie van Pijkeren inzien (ter informatie: van
het rapport worden geen kopieën verstrekt).
kerkenraad Protestantse Gemeente Aalten.

Overzicht collectes
Februari 2020
02-02 K
 iA Werelddiaconaat
Kerk
09-02 P
 KN Catechese en educatie
Kerk
16-02 K
 iA Werelddiaconaat
Kerk
Plaatselijk jeugdwerk
23-02 K
 iA Diaconaat
Kerk

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€
€
€
€
€
€
€
€
€

844,93
566,27
743,70
602,76
587,22
322,70
75,47
772,29
623,40
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Van de kerkrentmeesters PG Aalten

Totaal van opbrengsten
Financiële informatie
en uitgaven Protestantse
Gemeente Bredevoort
Financiële informatie
Belastingaftrek

Begroting Uitgaven 2020
Begroting
2020
Gebouwen Uitgaven
€ 96.400

Hulp
Ver
Weg Dichterbij

Afschrijvingen € 10.150
Gebouwen € 96.400

Personele kosten € 622.170

Afschrijvingen € 10.150

Activiteiten € 20.000

Personele kosten € 622.170

Administratie
en afdrachten € 81.650
Activiteiten € 20.000

Rentelasten € 1.000
Administratie en afdrachten € 81.650
Rentelasten € 1.000

Totaal Uitgaven 2020

Afgelopen
zondag 1 maart heeft er
Totaal Uitgaven 2020
€ 831.370
een ‘Hulp €Ver
Weg Dichterbij’-dienst
831.370

Actie Kerkbalans 2020

Begroting
Resultaat
2020
2018
Opbrengsten
(baten)aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen
Uw bijdrage
Baten onroerende
zaken,
pacht,
huur
etc.
35.400
43.626
NutBelastingaftrek
Beogende Instellingen’ (ANBI) en is daarom deels aftrekbaar van de
Rentebaten
en dividenden
2.300
3.074 (voor vijf jaar)
belastingen.
u kiest valt
vooronder
een periodieke
schenking
Uwcollectes
bijdrageWanneer
Kerkbalans
‘Giften
doelen’ of ‘Algemeen
Kerkbalans,
enaan
giften
72.400 aan goede
77.474
is zelfsBeogende
het hele bedrag aftrekbaar. Zie voor
verdere
informatie
het
daarom
deels
aftrekbaar
vanartikel
de in
Subsidies Nut
en bijdragen Instellingen’ (ANBI) en is 7.942
8.159

KerkVenster.
belastingen. Wanneer u kiest voor een periodieke schenking (voor vijf jaar)

Zomaar even een impressie van

Totaal baten
is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Zie118.092
voor verdere 132.333
informatie het artikel in

KerkVenster.
Legaten
en erfstellingen

wat er allemaal komt kijken bij de

Met enige regelmaat gebeurt het dat mensen in hun testament aangeven dat de

Uitgaven Legaten
(lasten) en erfstellingen
kerk in aanmerking
komt voor een legaat of een erfstelling. Als kerk zijn we daar
Kerkelijke Met
gebouwen,
energie etc.
19.550in hun testament
15.773 aangeven dat de
enige regelmaat
gebeurt
datdeze
mensen
heel(o.a.
dankbaar
voor. Wilt
u zelfhet
over
mogelijkheid87.519
meer informatie, dan kunt
Pastoraat
predikant)
93.950
kerk in
aanmerking
komt
een legaat
of een erfstelling. Als kerk zijn we daar
u
contact
opnemen
met
hetvoor
Kerkelijk
bureau.
Salarissen beheerder, organisten,
administratie
30.745
heel dankbaar voor. Wilt u zelf over deze mogelijkheid31.894
meer informatie, dan kunt
Overige lasten en kosten
7.450
8.054

Geef
Geef
Geef
voor
voor
voor
je kerk
kerk
jejekerk

2020
2020
2020

2020

Actie Kerkbalans.

u contact opnemen met het Kerkelijk bureau.
Vragen?

Totaal lasten

151.695

143.240

Heeft
u vragen over maand
de actie Kerkbalans
dan kunt Kerkbalans
u contact opnemen
Afgelopen
heeft2020,
de Actie
weer
Vragen?

Saldo baten
- lasten
-33.603 71 81,
-10.907
met Jan
van Eerden, telefoonnummer: 0543-47

Heeft u vragen over de actie Kerkbalans 2020, dan kunt u contact opnemen
E-mail:
vaneerdenhofstede@gmail.com.
met Jan
van Eerden, telefoonnummer: 0543-47 71 81,
Incidentele
baten vaneerdenhofstede@gmail.com.
102
E-mail:
Incidentele
lasten
Uw bijdrage

plaatsgevonden. De meesten van u vinden de
envelop in de brievenbus die dan ingevuld wordt
Open
het bijdrage
hierbij
formulier kunt-33.603
uaan
aangeven
welk
bedrag u voor 2020
Uw
Onroerende zaken € 128.275
Resultaat
-10.805
weergevoegde
meegegeven
een
vrijwilliger.
Ofwiltu
Hierin
isOnroerende
het jaarproject
voor
2020,
dat
geven
en hierbij
of u ditgevoegde
bedrag in
één keer
of uinaangeven
termijnenwelk
overmaakt.
Op het
formulier
kunt
bedrag u Uw
voorantwoord
2020 wiltop
zaken € 128.275
Rentebaten € 8.900
hebt
toezegging
ofovermaakt.
betaling
gedaan.
Kerkbalans
2020
zien
wijeen
met
belangstelling
tegemoet.
geven endigitaal
of u dit
bedrag
in één
keer of in termijnen
Uw antwoord
op
Kerkbalans € 617.000
Rentebaten €met
8.900 de diaconie is uitgekozen,
Kerkbalans 2020 zien wij met belangstelling tegemoet.
samen
Kerkbalans € 617.000
Behalve een
rondgang…
Ook weer RESULTAAT
geregeld zult u misschien
denken
BATEN
LASTEN
BEGROTING
voor internetbankieren
kerkbalans, vragen
Uw
bijdrage of2018
toezegging
m.b.v.
Ondertussen
is 2018
er overmaken
door
veel
en de
gepresenteerd.
BATEN
LASTEN
Collecten,
giften en solidariteitskas € 50.500
wij Kerkbalans
uvrijwilligers
ook
om een
bijdrage
Uw
of mogelijk
toezegging
overmaken
m.b.v.
internetbankieren
Ook
ditbijdrage
jaar is het
om uw
betaling voor
digitaal
te doen.
2020
2020
Collecten, giften en solidariteitskas € 50.500
voor
de solidariteitskas,
Ook
dit jaar
is het
mogelijk
uw betaling
voor
Kerkbalans
digitaal
te doen.
medewerkers
van omhet
kerkelijk
bureau
heel
veel
www.kerkvenster.nl
Ga
hiervoor
naar:
Overig € 2.000
Ga verdere
hiervoorinformatie
naar: www.kerkvenster.nl
waarmee de minder
Overig € 2.000
Voor
zie KerkVenster.
werk
verzet.
O.a.:
Omdat de Protestantse Gemeente Aalten afgeVoor verdere
informatie
zie KerkVenster.
kapitaalkrachtige
gemeenten
worden
Inkomsten
2020 Kerk is geworden hebben
• De teksten van de verschillende
brieven,
in KerklopenTotaal
jaar
TotaalGroene
Inkomsten 2020
gesteund en de
Namens het college van kerkrentmeesters
Namens het college van kerkrentmeesters
paascollecte,
die
dit jaar
Venster
en
op
de
website
zijn
aangepast
we voor€ een
organisatie gekozen die klimaat Harm
806.675
Hoftiezer,
voorzitter.
€ 806.675
Harm Hoftiezer, voorzitter.
bestemd zal worden voor
• Posters en folders worden ontworpen
en
projecten ondersteunt, te weten ‘Voor de wereld
verbetering vanGeef
beeld en
Geef
Kerkelijk
bureau
Tekort Tekort
begroting
2020
Kerkelijk bureau
2020
opname-apparatuur in de
gedrukt
van morgen’. begroting
Genoemde
organisatie omvat een Ludgerstraat
6464
voor
Ludgerstraat
voor
kerk en van ‘t Koppelhuis.
€ -24.695
€!) -24.695
EMond
Aalten
EM
Aalten
•7121
R
de 3400 kerkbalans-brieven worden
aantal (328
projecten. Er wordt in 2020 vier 7121
jekerk
kerk
je
tel.:
(0543)
474732325050
tel.:
(0543)
Informatie
Informatie
gedrukt
keer
voorbegroting
het2020voor
jaarproject
gecollecteerd
en het is IBAN:
IBAN:
NL26
RABO0373
03737146
714688
88
NL26
RABO
Wilt
u de volledige
2020 dan
inzien
het Kerkelijk
bureau.
Wilt u de volledige
begroting
voor
inzien
kandan
datkan
opdat
hetop
Kerkelijk
bureau.
• Deze brieven worden door kerkrentmeesters
de bedoeling dat we voor elke collecte een andere
per loopwijk ingepakt in enveloppen
bestemming binnen ‘Voor de wereld van morgen’
• Maar liefst 207 collectanten dragen zorg voor
gaan zoeken. Inmiddels zijn er een paar (kleinde verspreiding en inname van de deze brieven
schalige) projecten benaderd met de vraag wat
• De brieven worden door de vrijwilligers terug
ze met een eventuele donatie willen gaan doen.
gebracht, en door de kerkrentmeesters uit
De uitgekozen projecten worden gepresenteerd in
gepakt en gesorteerd
het nummer van KerkVenster dat voor de collecte
• De toezeggingen worden op de pc verwerkt,
zondag verschijnt en in de dienst. Voor verdere
wat zeker 45 uren kost!
info: https://www.voordewereldvanmorgen.nl/
• Daarnaast worden e-mails verstuurd aan de
mensen die digitaal hebben toegezegd
Tot slot: wij ontvangen graag suggesties/aanbevelingen voor projecten die door de diaconie
ondersteund kunnen gaan worden.
Hiervoor kunt u mailen naar:
hulpverwegdichterbij@kerkvenster.nl

Begroting
Inkomsten 2020
plaatsgevonden
in de Oude Helenakerk.
Begroting Inkomsten 2020

Zoals u kunt lezen enorm veel werk! De opbrengst
van de Actie Kerkbalans 2020 is bijna bekend.
In een volgend nummer van KerkVenster meer
hierover. In ieder geval alvast heel veel dank aan
alle vrijwilligers en iedereen die de Actie Kerk
balans 2020 mogelijk heeft gemaakt!

Bij de diensten Aalten

Collectemuntenverkoop

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

Giften SRF Aalten
Het Restauratiefonds mocht vanaf november
de volgende giften ontvangen:
3 keer € 35,00., via dhr. Wildenbeest € 25,00.
2 keer i.p.v. kerkbalans €120,00 en € 325,00.
2 keer van N.N. € 100,00.
Via S.A.P. € 20,00.
fam. De Koning € 200,00.
fam. Nijeboer € 50,00.

Iedereen hartelijk bedankt.

Giften PBD
Henny Lobeek € 5,00, Thea Stronks € 40,00,
Rie Lobeek € 20,00, Diny Blanken € 10,00

Liturgie Kerkbeeld en Kerkradio
Bij de uitzendingen van kerkdiensten via Kerkbeeld
(kerkbeeldaalten.nl) worden er geen liederen en
schriftlezingen getoond via de beamer. Dit is niet
toegestaan volgens de BUMA (muziek) en voor de
teksten zijn de auteursrechten beschermd.
Zouden we dat wel willen dan dienen we voor
elk lied toestemming aan te vragen bij de des
betreffende auteur, dat is in de praktijk ondoenlijk. Daarbij komt dat de meeste auteurs dan een
vergoeding vragen. Er is helaas geen andere regeling mogelijk.

Liturgie downloaden of laten bezorgen:
Als u de diensten wilt volgen via Kerkbeeld of wilt
beluisteren via de Kerkradio dan kunt u het beste
de liturgie van de desbetreffende dienst downloaden en deze uitprinten. Dat kan via de pagina
van Kerkbeeld. Bovenin de balk staat naast de
drie kerken het woordje ‘Liturgie’. Als u daarop
klikt komt u op de pagina van de website waar
de liturgieën staan. Daar staan de drie kerken
van Aalten. U klikt op de door u gewenste kerk en
op het rode woordje ‘Liturgie’ en de liturgie van
de desbetreffende dienst verschijnt. Deze kunt
u vervolgens uitprinten door rechtsboven op het
icoontje te klikken.

Als u alleen naar de kerkradio luistert, kunt u
naar de website gaan: http://www.kerkvenster.
nl/kerdiensten/ Verder handelt u zoals hierboven
beschreven.
Heeft u geen computer of kunt of wilt er niet mee
werken dan is er nog de mogelijkheid om elke
week de liturgie thuis te laten bezorgen. Geef in
dat geval uw wens door aan het kerkelijk bureau
in Aalten. Het telefoonnummer is 0543-473250.
Het kerkelijk bureau is geopend op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 uur tot
12.00 uur. Liturgieën kunnen alleen bezorgd
worden in Aalten dorp en op de buurtschappen.
Liturgieën kunt u uitprinten tot uiterlijk de vrijdagmorgen na de zondagse kerkdienst. Van bijzondere kerkdiensten (huwelijk, uitvaart e.d.)
worden geen liturgieën op de website geplaatst.
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Landelijke Pastorale Dag
Bent u betrokken bij het pastoraat in uw gemeente? Bezoek dan de landelijke
pastorale dag op zaterdag 18 april. De kerk kan voor haar pastoraat niet zonder
ouderlingen, bezoekmedewerkers en diakenen: voor hen is deze dag.
Het belang van pastoraat wordt in alle gemeenten
van onze kerk onderschreven. Het is de hulp die
we elkaar bieden om, in alle omstandigheden van
het leven, de weg met God te gaan. Pastoraat
behoort zonder meer tot de basisprincipes van de
kerk. De vraag hoe het pastoraat in de gemeente
te organiseren wordt echter steeds vaker gehoord.
Om anderen nabij te kunnen zijn blijven basisvaardigheden, bijvoorbeeld om écht naar de
ander te luisteren, van belang. Tegelijkertijd
is er veel in beweging in het pastoraat: er zijn
nieuwe ontwikkelingen, nieuwe plekken en nieuwe
doelgroepen.
De landelijke pastorale dag 2020 heeft aandacht
voor vertrouwde én voor nieuwe vormen van
pastoraat. Daarbij is er aanbod voor mensen die
nieuw zijn in pastoraat; voor degenen met ervaring, voor wie nieuwe wegen willen inslaan én
voor wie diepgang zoeken.

Sprekers en workshops
Het thema van de dag is: ‘Bewaren en bewegen,
over houvast en verandering’. In het ochtendprogramma verzorgen ds. Rob Visser en ds. Paul
Visser, onder meer bekend door hun interviews in
het magazine Petrus, allebei een inleiding vanuit
hun eigen context.  
Beide predikanten hebben ruime ervaring in het
pastoraat, in verschillende plaatselijke gemeenten
en op pioniersplekken. Zij vertellen onder meer
hoe ze zelf veranderd zijn in hun (pasto
rale)
praktijk, welke oude vormen van pastoraat ze

willen bewaren, welke nieuwe vormen goed
werken, en welke rol- en functieveranderingen zij
zien voor ouderlingen en bezoekmedewerkers.
Vervolgens is er een ruim aanbod aan workshops
voor achtergrondinformatie, verdieping en praktische handvatten om in de plaatselijke gemeente
en situatie toe te passen.

Workshops

Praktische informatie

Een greep uit het aanbod van workshops:
• Nieuwe wegen in het pastoraat
• Pastorale gesprekken die ergens over gaan
• Bijbellezen en bidden tijdens huisbezoek
• Spreken over bidden in het pastoraat
• Tussen de regels door luisteren
• Metaforen en beelden in het pastorale gesprek
• Onderlinge pastorale zorg in de kleine groep
• Nieuwe rituelen bij momenten van gedachtenis
• Omgaan met mensen met een
psychische aandoening
• De kracht van pastoraal pionieren
• Pastoraat bij voltooid leven
• In gesprek over het naderende levenseinde
• Pastorale zorg aan mensen met dementie
• Pastoraat voor ‘millennials’
• Twintigers en de kerk
• Pastoraat en conflicten
• Onderling pastoraat in de gemeente
• Bibliodrama

Datum: zaterdag 18 april 2020
Locatie:	Christelijke Hogeschool Ede,
Oude Kerkweg 100, 6717 JS Ede
Tijden: 10.00 tot 16.00 uur

Jezus spreekt met Samaritaanse vrouw bij bron
De Samaritaanse vrouw was Jezus liever niet
tegengekomen. Ze komt op het heetst van de dag
naar de put, in de hoop niemand te treffen. Ze
heeft iets te verbergen.
Jezus raakt die zere plek juist aan. Hij vraagt haar
naar haar man. Zij wil liever over theologie en
tradities praten. ‘Waar moet je eigenlijk bidden?’
Jezus zegt daar wel iets over, maar stoot door
naar het pijnpunt in het leven van de vrouw. Naar
waar ze zich voor schaamt. Ze heeft vijf mannen
gehad en de zesde is haar man niet.
Daar moet het over gaan. Niet over tradities en
gebruiken. Maar over wat je belemmert aan het
volle leven deel te nemen.
Wat maakt dat je aan het levende water, het
echte leven, niet toekomt. Daar hunkert de vrouw
juist naar. Ze snakt naar het volle, echte leven.
Hoe krijgt ze daar deel aan?

bij Johannes 4: 5 - 26

‘Ik ben het levende water’, zegt Jezus. ‘Ik ben het
die met u spreekt.’ Die woorden komen zo bij de
vrouw binnen dat ze de waterkruik van de traditie
laat staan en uit een nieuwe bron tapt. Die is
in haar opgeweld en spuit als een fontein in de
rondte. ‘Hij weet alles van me’, bazuint ze rond.
Eerder vreesde ze dat juist.
Nu voelt ze zich gekend en bemind. Deze zevende
man, Jezus, is haar man! Ze heeft een stem
gehoord die haar kent. Dieper dan ze zichzelf
kent.
Een stem die haar het leven geeft.
Uit: de Liturgiegids ‘Sta op’
een uitgave van Kerk in Actie

Bij aanmelding maakt u gelijk een keuze voor de
workshops die u wilt volgen. De kosten voor de
dag zijn € 30,00 (inclusief lunch en koffie/thee).
De Landelijke Pastorale Dag is een samenwerking tussen de Protestantse Kerk en het
Ouderlingenblad.
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Van de diaconie

Diaconie geeft cheque voor elektrocar
Op woensdag 19 februari heeft Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé een cheque ontvangen van de diaconie van de Protestantse
Gemeente Aalten ter waarde van € 5000.
Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van
een nieuwe elektrocar en elektrische auto in
Aalten. Op de foto, tweede van links, Geert
Kobus namens de diaconie. Daarnaast staat
Jan Ebbers, vrijwilliger elektrocar en initiatiefnemer om de kerken aan te schrijven.

Mooi gebaar
Wat een mooi gebaar, als mensen beslissen om in
hun nalatenschap ook de kerkelijke gemeente te
gedenken. Het is bij uitstek een daad van onbaatzuchtige liefde voor de Protestantse Gemeente
Aalten. Zo mag ook dit ‘deel van de familie’ meedelen in de erfenis en geeft men inhoud aan de
verbondenheid met de christelijke gemeente voor
de tijd dat men er niet meer zijn zal.
Onlangs heeft een kerklid de diaconie uitgeroepen
tot haar enige erfgenaam. En de verplichting verkregen het vermogen aan te wenden ten behoeve
van de Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek en Liemers (IKA) Vakantieweken. Inmiddels
hebben we een bedrag van € 18.000,00 mogen
ontvangen.
De diakenen van de Protestantse Gemeente
Aalten zullen er zorg voor dragen dat deze gelden
ook aan de IKA.-vakantie worden besteed.
Geert Kobus,
voorzitter diaconie
Voor meer informatie over de
IKA-vakantieweken: kijk op de website
www.ikaachterhoekliemers.nl

Vrijwilligers gezocht die
gasten willen ontvangen
in onze prachtige
Oude Helenakerk
Wat houdt dit in en hoeveel tijd vraagt dit, is misschien je vraag als je de kop leest.
Het houdt in dat je allerlei soorten gasten in de
kerk ontvangt uit alle delen van het land, maar ook
uit het buitenland. Deze mensen komen de kerk
bezichtigen om heel verschillende redenen.
De een is geïnteresseerd in geschiedenis en de
ander komt voor de prachtige secco’s (muurschilderingen). Ook zijn er veel gasten die nog wel
bepaalde goede herinneringen aan de kerk hebben
maar er niet meer komen. Sommigen willen alleen
in de kerk ronddolen, anderen willen graag weten
hoe het kerkzijn in Aalten werkt. Maar ook heel
veel mensen willen hun verhaal kwijt, vooral ook
hoe hun relatie met de kerk is of was.
Wat wordt er dan van de gastvrouw of gastheer
verwacht? Er wordt verwacht dat je op de eerste
plaats een luisterend oor hebt. Dit is eigenlijk het
belangrijkste. Verder wordt er van je verwacht dat
je iets weet over de geschiedenis van de kerk en
dat je iets weet van de muurschilderingen.
Maar je hoeft dit niet alleen te doen. Als de kerk
open is ben je altijd minimaal met twee suppoosten. En je wordt altijd geholpen. Op die manier
kom je er snel in, en ga je je zekerder voelen.
Wij zoeken mensen die minimaal vijf dagdelen,
dit is 5 x 3 uur per jaar, dit werk willen doen.
Dit is in de periode van juni t//m september.
Omdat er een tekort ontstaat aan suppoosten
hopen wij dat het bovenstaande u inspireert om u
aan te melden, zodat de openstelling van de kerk
ook komend seizoen weer door kan gaan.
Heb je belangstelling, neem dan contact op
met Ad Doornink: adencorrie@live.nl
of tel. 0543-723360.

Meezingen met
The Armed Man
van Karl Jenkins
Op 4 mei, de avond van de dodenher
denking, is in Aalten een herdenkings
concert met muziek van Karl Jenkins:
The Armed Man – A Mass For Peace
(Choral Suite).
Dit werk wordt uitgevoerd met een projectkoor,
dat speciaal voor deze gelegenheid wordt samen
gesteld. Als je graag zingt, en ook in de gelegen
heid bent om voor jezelf de muziek voor te
bereiden, reserveer dan vast de drie zaterdagen
voorafgaand aan 4 mei in je agenda: 18 en 25
april, en 2 mei. We repeteren van 10.00-13.00
uur. Jenkins schreef deze muziek destijds voor de
herdenking van de slachtoffers van de oorlog in
Kosovo. Mooie, indringende muziek op de klassieke teksten: Kyrie, Sanctus, Benedictus en Agnus
Dei, en een slotkoraal met als titel ‘Hymne before
action’.

We voeren een versie van deze muziek uit voor
koor, blazers en orgel. Het geheel staat onder
leiding van Harry van Wijk, cantor-organist van
de Oude Helenakerk.

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen
naar Harry van Wijk, harry@harryvanwijk.nl.
Geef daarbij aan of je zelf een partituur hebt. In
de loop van maart ontvang je verdere informatie
en - zo nodig - de partituur. De deelnamekosten
zijn € 10,00 p.p. als je de partituur al in je bezit
hebt. Als je de partituur van ons wilt ontvangen
zijn de deelnamekosten € 20,00 p.p.
Passende muziek, in aansluiting op de doden
herdenking bij het monument, in de prachtige
Oude Helenakerk!
Harry van Wijk
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Neem en lees …

Weeksluitingen …

Kerkdiensten Bredevoort

Maart 2020
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

6
7
8

Exodus 5:19-6:13(-25)
Matteüs 7:13-23
Matteüs 7:24-8:1

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

9
10
11
12

Prediker 1:1-11
Prediker 1:12-2:11
Biddag - Prediker 2:12-26
Prediker 3:1-15

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

13
14
15

Prediker 3:16-4:3
Prediker 4:4-16
Prediker 4:17-5:8

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16
17
18
19
20

Prediker 5:9-19
Prediker 6:1-12
Prediker 7:1-14
Prediker 7:15-29
Prediker 8:1-9

Beth San, Aalten

St. Joriskerk op de Markt

Stegemanhof
Zaterdag 7 maart 2020
18.00 uur: d
 hr. De Graaf met broodmaaltijd
Zaterdag 14 maart 2020
19.00 uur: dhr. Scholl

Zondag 8 maart 2020
Tweede zondag in de veertigdagentijd
10.00 uur:
collecte: 		
uitgangscollecte:
kinderoppas:

Woensdag 11 maart 2020
Biddag voor Gewas en Arbeid

Beth San
Zaterdag 7 maart 2020
19.00 uur: dhr. Lievers

19.30 uur:
ds. A.G. Endeveld
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Zaterdag 14 maart 2020
19.00 uur: mevr. Rots

Zondag 15 maart 2020
Derde zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur:
collecte: 		
uitgangscollecte:
kinderoppas:

Doopdiensten
15 maart
26 april
17 mei

Zuiderkerk
Zuiderkerk
Oosterkerk

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.

in het voorjaar
hunkert de aarde
gedaan
met de rust
windvlagen
stormen
banen hun weg
lente

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

Kinderen
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.

ds. H. Knol, Zutphen
Diaconie
Kerk
Liesbeth Mateman

Bloemengroet

het voorjaar
zoekt zijn weg
dwars
door de buien
heen
op weg
naar licht
en warmte

Riek Aalbers-Hiddink

Kinderoppas (0-4 jaar)

ds. F. Brandenburg, Vorden
Kerk
Diaconie
Lenny Woerts

kracht
zonder woorden
elkaar verstaan
ontvangen
begrip begint
waar onrecht
eindigt

- mevr. Wevers-Nijman, Ludgerstraat 12
-m
 evr. Brethouwer-Heinen,
Patrimoniumstraat 4
-K
 leinschalig wonen Hogeveld,
Frankenstraat 87 en 89
- dhr. Wikkerink, Bongenkamp 39
- Den Es, afd. Akkerweg 1
- mevr. Jansen, Smitskamp 94

kerkvenster.nl
en

kracht
geschonken
vibraties
geschenk

pkn-bredevoort.nl
Riek Aalbers-Hiddink

het bekijken waard!
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 8 maart 2020
Tweede zondag in de veertigdagentijd

Zondag 8 maart 2020
Tweede zondag in de veertigdagentijd

Zondag 8 maart 2020
Tweede zondag in de veertigdagentijd

Dienst in de Oosterkerk

09.30 uur:
ds. W.H. Everts, themadienst
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de Oosterkerk

19.00 uur: 	mevr. J. Ruiterkamp
s.v.p. Liedboek meenemen.
collecte: 		
Missionair werk
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 15 maart 2020
Derde zondag van de veertigdagentijd

Woensdag 11 maart 2020
Biddag voor Gewas en Arbeid

19.00 uur:
ds. M.A. Andela-Hofstede
collecte: 		
Veertigdagentijdcollecte
uitgangscollecte: Kerk

Zondag 15 maart 2020
Derde zondag van de veertigdagentijd

09.30 uur:
ds. W.H. Everts
collecte: 		
Veertigdagentijdcollecte
uitgangscollecte: Kerk

19.30 uur:
ds. H.J. Zeldenrijk
collecte: 		
Kerk
uitgangscollecte: Diaconie

Zondag 15 maart 2020
Derde zondag van de veertigdagentijd

10.00 uur: 	ds. F. de Jong – doopdienst
koffiedrinken vanaf 09.30 uur
collecte: 		
Veertigdagentijdcollecte
uitgangscollecte: Kerk

Dienst in de andere twee kerken

Bij de diensten Aalten

‘Het Niets’
• Themadienst

Zondagmorgen 8 maart om 9.30 uur
in de Oosterkerk

• Thema-avond

Dinsdagavond 10 maart
om 20.00 uur in Elim

We zeggen wel eens tegen elkaar: ‘Je maakt je
druk om niets’. En toch is ‘het Niets’ voor het
geloof een belangrijk thema waar je je wel druk
over mag maken. Al vanaf de tweede eeuw ontstaat in de kerk het idee van een ‘creatio ex
nihilo’, of ‘schepping uit het niets’. Men ging
geloven dat God alles uit het niets geschapen zou
hebben. Het werd ook een belangrijk onderdeel
van de traditionele geloofsleer. Maar het is een
idee dat stamt uit de Griekse filosofie, in de Bijbel
zelf komt het niet voor. Als het in de Bijbel gaat
over de schepping dan is het altijd ‘schepping uit
de chaos’. Voor het beeld dat je van God mag
hebben maakt het wel uit of het schepping uit
‘het niets’ is of uit ‘de chaos’ Datzelfde geldt ook
voor de vraag naar God en het lijden in de wereld.
Ook in de natuurwetenschap wordt er over ‘het
Niets’ gesproken. De natuurwetenschap leert dat
het immens grote heelal vanuit het niets ontstaan is: de ‘Big Bang’. Maar hoe kan er iets ontstaan vanuit het niets? Je kunt dan ook de vraag
stellen wat is ‘het Niets’? Kan je zeggen dat ‘het
Niets’ bestaat, dat het ook een iets is? Ook in het
boek Job wordt er over ‘het Niets’gesproken. Job

zegt dat God de aarde boven ‘het Niets’ heeft
opgehangen (Job 26:7).
Er zijn mensen die in ‘het Niets’ geloven. Hun
geloof is een nihilistisch geloof. Zij geloven niet
dat er een hogere macht is. Zij geloven ook niet
dat er een toekomst of een doel is: het gaat met
ons en onze wereld nergens naar toe. Zij zijn
ervan overtuigd dat er geen bedoeling ligt achter
het ontstaan van het heelal. Volgens hen leven
wij in een koud en onverschillig heelal waarin alles
geregeerd wordt door een samenspel van natuurwetten en blind toeval.
In een van zijn brieven gaat Paulus daar lijnrecht tegenin. Paulus schrijft over God: ‘uit
Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen’
(Romeinen 11:36). God heeft alles voortgebracht.

Voor Paulus staat vast dat de schepping uit God
is, en niet uit ‘het Niets’!
In de themadienst op zondagmorgen willen wij
vooral stilstaan bij teksten uit de Bijbel die spreken
over de oorsprong, doel en zin van de schepping.
Op de thema-avond willen wij wat dieper op het
thema ingaan. Dan komen ook meer filosofische en natuurwetenschappelijke vragen aan de
orde en willen wij ook bekijken hoe er in andere
godsdiensten over ‘het Niets’ gedacht wordt. De
themadienst en de thema-avond hebben wel hetzelfde thema, maar staan verder los van elkaar.
Dus u kunt ze wel afzonderlijk bijwonen. Zowel in
de kerkdienst als op de thema-avond bent u van
harte welkom!
Wim Everts
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

7 mrt mevr. J.W. van der Zwaag-Breukelaar
Sniedersweide 32, 7123 AK
8 mrt dhr. W. van der Kamp
Willemstraat 7, 7122 BK
8 mrt dhr. H. Lammers
Smitskamp 55, 7121 HM
8 mrt dhr. J. van Eerden
Varsseveldsestraatweg 41/C, 7122 CB
8 mrt dhr. E. van Beek
Geurdenstraat 44, 7122 CG
9 mrt mevr. G.J. Heinen-Wevers
Ludgerstraat 68, 7121 EM
10 mrt d
 hr. W.G. van Eerden
Hofstedeweg 2, 7122 PS
10 mrt m
 evr. J. Hoens
Bevrijding 33, 7121 WP
10 mrt d
 hr. A. Coenradi
Sniedersweide 2, 7123 AK
11 mrt m
 evr. M. Holling-van der Wal
Hoge Veld 109, 7122 ZP
11 mrt m
 evr. H.C. Kemink-Romeijn
‘t Smees 1, 7121 CB
12 mrt m
 evr. J.W. Dammers-Tolkamp
Eligiusstraat 39, 7121 EB
12 mrt m
 evr. A. Hoftijzer-te Winkel
De Hare 7, 7121 XG
12 mrt d
 hr. G.H. Elferink
Keizersweg 109, 7121 GP
13 mrt d
 hr. W. Holling
Hoge Veld 109, 7122 ZP
13 mrt m
 evr. J.A. Veldhuis-Wansing
Ludgerstraat 15/01, 7121 EG
15 mrt m
 evr. W.H. Klein Hesselink-Lammers
Dijkstraat 8/B, 7121 ET
15 mrt d
 hr. B. Piek
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
15 mrt m
 evr. J.H. ter Haar-Wamelink
Keizersweg 59, 7121 GN
17 mrt m
 evr. A. Massink
Ludgerstraat 12/B, 7121 EM
17 mrt m
 evr. E. Waterlander-Holwerda
Ludgerstraat 35, 7121 EG
17 mrt m
 evr. D. Rijks-Sikking
Nijverheidsweg 95, 7121 GE
18 mrt d
 hr. J.H. Schokkin
Ludgerstraat 25/01, 7121 EG
19 mrt m
 evr. A.J. Essink-Zetstra
Haermansweijde 60, 7121 WL
19 mrt d
 hr. J.B. Wassink
Huisstededijk 8, 7122 KC
20 mrt m
 evr. A.D. Kappert-Wevers
Manschotplein 46, 7121 BM
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

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

Er is vanaf 1 januari een vacature in het wijkgedeelte Dale. Voorlopig zal het crisispastoraat
waargenomen worden door de plaatselijke predikanten. Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een
andere crisissituatie kunt u contact opnemen
met Wim Bulsink, scriba van de wijk Barlo-Dale.
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 worden, zoals huwelijksjubilea, opname en terugkomst uit ziekenhuis,
geboortes graag uiterlijk op de woensdag voor de
week dat KerkVenster uitkomt, doorgeven aan de
scriba.

Barlo

Geboren

U bent de God

‘Sta stil, Kijk en bewonder Gods wonder.’

U bent de God van elk menselijk wezen
en omdat uw gelaat te verblindend is,
toont U uzelf als in een spiegel in het gelaat
			
van Christus.
Wij willen zo graag even uw aanwezigheid
			
weerspiegeld zien.

Met deze woorden geven Jan Willem Tenkink en
Elske Winkelhorst, Acaciastraat 2 te kennen dat
zij de gelukkige ouders zijn geworden van hun
zoon Pepijn. Wij feliciteren hen hiermee van harte
en wij wensen dat Pepijn in voorspoed en geluk
mag opgroeien onder Gods zegen.

Jubileum
Bea en Bert ter Haar–Brethouwer, Patrimoniumstraat 10/C Aalten, hopen op zaterdag 21 maart
hun 40-jarig huwelijk te vieren. Wij feliciteren hen
van harte en wensen hen Gods zegen toe voor de
toekomst.

Overleden
Op 14 februari is overleden Marie Duenk-Botter,
Ludgerstraat 25-3, in de leeftijd van 89 jaar.
Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet en
gemis.
Op 28 februari is mevrouw W.B. Houwer-Brink,
huiskamer 27 van Groepswonen Beth San, overleden na een kort ziekbed. Wij wensen haar
familie veel sterkte bij dit verlies en Gods kracht
en nabijheid.
Met vriendelijke groet,
Wim Bulsink, scriba Barlo-Dale

Overleden
Op 19 februari namen we in Berkenhove afscheid
van dhr. Karel Johannes Weijnman, Manschotplein 65. Niet lang na het overlijden van zijn lieve
vrouw Janny moesten kinderen en kleinkinderen
ook hem loslaten. Wij bidden hen Gods troost
en nabijheid toe in deze moeilijke tijd. Elders in
deze editie van KerkVenster is zijn in memoriam
te lezen.
Netty Hengeveld

Gisteravond heb ik ze weer eens beluisterd via
Spotify: de Taizéliederen die we eerder met de
onze cantorij repeteerden. Wat zijn ze heerlijk
om naar te luisteren, zo rustgevend! In enkele
woorden bezingen ze treffend waar het werkelijk om gaat. Deze zomer is het alweer 15 jaar
geleden dat de oprichter van de oecumenische
Taizégemeenschap, Frère Roger, werd gedood.
Hoewel Frère een zachtmoedige man was, was
hij zeker in één opzicht radicaal, namelijk: alles
wat de liefde van God in twijfel kon trekken, was
onverdraaglijk voor hem. Dit gebed, dat zo goed
past in deze veertigdagentijd, is van zijn hand:

Open de poorten van ons hart,
kom en maak weer vruchtbaar
de droge en dorstige grond
van ons lichaam en onze geest.
Kom en wees een bron van levend water
in de dorre streken van ons bestaan.
Kom en wek in ons het vertrouwen
dat U zelfs de woestijn binnenin ons weer
			
kunt laten bloeien.

Zieken
Dhr. Grievink, Tubantenstraat 62, heeft in het SKB
gelegen, maar is nu weer thuis. We wensen hem
en allen die ziek zijn zonder dat zij hier worden
genoemd, veel sterkte en zo mogelijk een goed
herstel toe.

Overleden
Op 6 februari overleed Annie Wassink-Koskamp,
wonende Varsseveldsestraatweg 16G.
Op 13 februari namen we afscheid van haar.
De families Wassink en Koskamp hebben zich
vele jaren trouw over Annie ontfermd. Moge de
Eeuwige zich nu ook over hen ontfermen, nu ze
Annie moeten missen. Annies in memoriam staat
elders in KerkVenster opgetekend.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld
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Wijk Lintelo

Wijk IJzerlo

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

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

Verhuisd

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

Voorjaarsmiddag 2020
Deze wordt gehouden op dinsdag 17 maart in het
Kulturhus Lintelo.
Vanaf 14.00 uur is er koffie en thee en het programma begint om 14.30 uur. Deze middag is
er een optreden van Duo Een & Ander met een
muzikaal cabaretprogramma.
Aan het einde van de middag zal u nog een kop
koffie of thee met een broodje worden aangeboden. Om ongeveer 17.00 uur wordt de middag
afgesloten. We hopen u te mogen verwelkomen
voor een gezellige middag.
de bezoekmedewerkers wijk Lintelo

Overleden
Op 12 februari is overleden Jan Veldhorst, Akkermateweg 13, in de leeftijd van 71 jaar. Wij
wensen zijn vrouw Els, dochter Sandra en kleinzoon Chris Gods nabijheid toe in hun verdriet en
gemis.
Op 20 februari is overleden Willemien Rutgerste Voortwis, Frankenstraat 91-05, in de leeftijd
van 93 jaar. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet en
gemis.
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Mevr. J. Stronks-van der Wal, Geurdenstraat 81, is
verhuisd naar de Frankenstraat 87/05.
Dhr. S. van der Galiën, Geurdenstraat 83, is verhuisd naar de Berkhof, Gradus Kobusstraat 22-04,
7103 VX in Winterswijk.
Dhr. B. Lensink is van de Pronsweide verhuisd
naar de Vredense Hof, Vredenseweg 81/E 4/67,
7101 LM in Winterswijk.
Mevr. A. Massink, Ludgerstraat 12/B, verblijft
na een lange periode in de Pronsweide vanaf
eind maart op de Hovenstraat 10, 7051 CV in
Varsseveld.

Geboren
‘Hij is lief schattig en klein …’
Op 27 januari is geboren Arent-Jan Gerhard
Nijman met de roepnaam Ravi. Zoon van Robert
Nijman en Renske Hoftiezer, Nijverheidsweg 61.
Robert en Renske van harte gefeliciteerd met
deze lieve ‘deugniet’.

Contact
Op dit moment is er een vacature in de wijk
IJzerlo. Voorlopig zal het crisispastoraat worden
waargenomen door andere 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
een van de 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, geboortes, graag uiterlijk op de
woensdag vóór de week dat KerkVenster uitkomt,
doorgeven aan de scriba.
Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

Netty Hengeveld

Wijk Haart-Heurne

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

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

Bezoekmedewerkers ouderenpastoraat
Hannie Grievink-Kämink en Henny Ebbers-Heideman zijn beiden gestopt als bezoekmedewerker
voor het ouderenpastoraat in respectievelijk
De Molenberg Groenlo, Verzorgingshuizen Lichtenvoorde en de Stegemanhof.
Hannie en Henny, we willen jullie beiden van
harte bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid bij jullie werk. Het is fijn dat Wilma Luiten-
Verschoor zich bereid heeft verklaard om de taak
van Henny in de Stegemanhof over te nemen.
Wilma, we wensen je vanuit de gemeente een
gezegende tijd toe in dit zo belangrijke werk.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Zieken
Zover ik weet is er niemand in het ziekenhuis
opgenomen. Natuurlijk zijn er wel die met
ziekte te maken hebben en die bijvoorbeeld ook
wachten op een opname. Wij wensen allen die
met ziekte te maken hebben heel veel sterkte toe
en Gods nabijheid.

Na een leven van zorg en aandacht voor allen
die hem lief waren is op 15 februari overleden:
Derk Jan Eenink, Driehonderdmeterweg 4. Jan
is 86 jaar geworden. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe, dat
zij hun troost mogen vinden in Gods nabijheid.
Voorganger in de afscheidsdienst was ds. Wytze
Andela.
Verdrietig om haar sterven, maar dankbaar voor
haar leven moesten de nabestaanden van Janna
Elisabeth Wijnveen-Lammers, Geurdenstraat 41,
afscheid nemen van hun liefdevolle, zorgzame
moeder, oma, oude oma, zuster, schoonzuster en
tante. Liza is op 19 februari overleden in de leeftijd van 96 jaar. Wij wensen haar nabestaanden
toe dat zij hun troost mogen vinden bij God.
Voorganger in de dankdienst voor haar leven was
ds. Jan van Pijkeren.
Op 20 februari is overleden Tiny Annemarie
Haverkamp-Nicolai, Geurdenstraat 64. Tineke
heeft de leeftijd van 82 jaar mogen bereiken.
Bij haar kinderen, kleinkinderen en haar vriend
is er verdriet om haar overlijden maar ook dankbaarheid voor alles wat zij voor hen betekend
heeft. Wij wensen hen heel veel sterkte toe, dat
zij hun troost mogen vinden in het geloof dat er
bij God leven en toekomst is. Voorganger in de
dankdienst voor haar leven was ds. Wytze Andela.
Op verzoek van de familie is er geen in memoriam
in KerkVenster.
Ik wil mijn collega’s bedanken omdat zij voor mij
hebben waargenomen.

Weer gedeeltelijk beginnen
Afgelopen week had ik een ziekenhuisafspraak
met de chirurg die mij geopereerd heeft. Ik kreeg
te horen dat het herstel gelukkig heel goed verloopt. Daarom mag ik ook weer beginnen met
mijn werk, alleen nog niet voluit. Nu mag ik nog
geen autorijden, maar als u dit leest hoop ik dat
ik dit wel weer mag. Het fietsen (eerst op een
damesfiets) zal nog wel een poosje duren. In de
afgelopen tijd heb ik heel veel bezoek mogen
ontvangen. Het is een vorm van omgekeerd
pastoraat: niet ik die op bezoek ga, maar omgekeerd. Ik ben daar dankbaar voor en ook voor de
vele kaarten met lieve en goede wensen die wij
mochten ontvangen. Elke dag ben ik druk bezig
met therapie. Daar gaat best veel tijd in zitten.
Maar gelukkig houd ik ook tijd over om te studeren. De afgelopen weken ben ik bezig geweest
met het voorbereiden van een avond over
‘De aarde als ons gemeenschappelijk huis.’
Die avond wordt gehouden op 30 maart. Misschien komt er nog een vervolgavond. De afgelopen jaren heb ik een aantal boeken gelezen over
‘het Niets’. Ik ben nu bezig om zowel een themadienst als een thema-avond over dit thema voor
te bereiden. De themadienst is op zondagmorgen
8 maart in de Oosterkerk en de thema-avond is
twee dagen later op dinsdagavond 10 maart om
20.00 uur in Elim. Zo hoop ik thuiszittend mij toch
nog in te zetten voor het kerkenwerk.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts
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Jongerenpredikant
ds. Folkert de Jong
Köstersweide 38
tel. 0543-450600
folkert.j.de.jong@gmail.com

Uit het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort

De aarde als ons
gemeenschappelijk huis
Gespreksavond op maandag 30 maart om 20.00 uur in Elim

Biertje met de dominee
Woensdagavond 18 maart 20 uur is de maandelijkse gelegenheid om een biertje met de
dominee te drinken. Deze avonden zijn altijd een
combinatie van gezelligheid en diepgang. Ieder
kan aanschuiven en zijn/haar verhaal doen. En
mooie verhalen horen we iedere keer. Om ook wat
georganiseerde gespreksstof te hebben, hebben
we het deze keer over ‘troost en verdriet.’ Nou
was dat ook officieel het thema van de vorige
keer in februari, maar deze avonden gaan altijd
anders dan verwacht, dat is net de charme van de
avonden. Ieder heeft zijn eigen verhaal waarmee
hij of zij aanschuift. ‘Schoef maor an.’
Folkert de Jong

Vorig jaar verscheen het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort. Het is verkozen
tot ‘Beste theologische boek 2019’. Op verzoek
wil ik dit boek bespreken op een tweetal gespreksavonden. In de huidige theologie is er steeds
meer aandacht voor de ecologie. De ecologie is
de wetenschap die zich richt op de betrekkingen
tussen dieren en planten en hun leefomgeving.
Het woord ecologie komt van de Griekse woorden
‘oikos’ (huishouding) en ‘logos’ (wetenschap).
Vandaar dat in de encycliek 
Laudato Si, verschenen in 2015, de aarde aangeduid wordt als
‘ons gemeenschappelijk huis’. In haar boek merkt
Trees van Montfoort op dat ecologische theologie
geen onderdeel is van theologie in het algemeen,

maar dat het de herontdekking is van de reikwijdte van theologie. Theologie moet niet beperkt
worden tot alleen de relatie tussen God en de
mensenwereld, ze gaat over de relatie tussen
God en heel de werkelijkheid zoals die door God
geschapen is. In haar boek beschrijft ze de theologieën van een aantal moderne theologen. Op
een tweetal avonden willen wij o.a. aan de hand
van dit boek ingaan op deze nieuwere ontwikkelingen binnen de theologie. Voor het geloof is
het heel belangrijk hoe wij de relatie kunnen zien
tussen God en de wereld die door God geschapen
is. Hier komen heel belangrijke thema’s aan de
orde. U bent van harte welkom!
Wim Everts

St. Helena Barlo te gast in de Euregio Christengemeente Aalten-Bocholt

Zondag 16 februari zijn vijf vertegen
woordigers van de St. Helena-kerk uit
het Duitse Barlo te gast geweest in de
druk bezochte tweetalige dienst van
de Euregio Christengemeente AaltenBocholt in de Westerkerk. Vader en
dochter Rainer en Elena Venhorst
spraken een begroetingswoord uit.

Zij gaven aan dat Paulus in de Galatenbrief
oproept om het gebod om je naaste lief te
hebben als jezelf en dat dit in alle intermenselijke relaties dient te worden nageleefd. ’75 Jaar
geleden werden wij allemaal – zowel Neder
landers als Duitsers – door de geallieerden van
de nazi’s bevrijd. Met de bevrijding kwam vrede.
Onze generatie mag zich gelukkig prijzen om
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in
vrede en vrijheid aan beide zijden van de grens te
kunnen leven’, aldus Rainer en Elena.
Ralf Belau en Arie Kluit reageerden namens de
ECG op de begroetingswoorden van de Barloërs
door te zeggen dat onze vrijheid nooit mag leiden
tot het begrenzen of inperken van een andermans vrijheid en dat Jezus ons leert wat het is om

werkelijk vrij te zijn. In zijn prediking daarna gaf
Wilkin van de Kamp aan dat je pas vrij bent als je
degene die je pijn deed kunt vergeven.
Vanuit de ECG zullen de reizende symbolen op
vrijdag 21 februari naar het August Vetter Berufskolleg worden gebracht. Een delegatie van de
jongerengroep van de ECG zal daar samen met
de leerlingen op creatieve wijze stil staan bij
‘Tot Vrijheid Geroepen!’
7 maart 18.30 uur St. Michael Kirche Liedern
15 maart 09.30 uur RK geloofsgemeenschap
St. Helena Aalten
15 maart 14.30 uur Turkse gemeenschap
Bodendijk Aalten
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In memoriam

Dina Engelbertha
Theodora
Veldboom–Bannink
~Dinie~
geboren
16 februari 1930
overleden
5 februari 2020

Johanna Christina
Wassink-Koskamp

Dinie was een geboren en getogen Aaltense. Na
haar eerste jaren te hebben doorgebracht ‘Op
’n Hollenberg’, verhuisde het gezin Bannink naar
de Varsseveldsestraat 23. Daar groeide Dinie op
samen met haar drie jongere broers, onder de
rook van de Westerkerk, waar vader Bernhard
koster was. Ze woonden direct naast het kerkhof,
waar vader tevens als doodgraver werkte. Veel
van haar leven draaide op dat moment rond de
kerk, waarvoor ze onder andere het brood voor
het avondmaal klaarmaakte en de koffie voor vergaderingen verzorgde.
In 1952 leerde ze Antoon Veldboom uit Brede
voort kennen, waar ze op 10 mei 1954 mee
trouwde. De eerste jaren van hun huwelijk
woonden Anton en Dinie bij haar ouders in. Een
half jaar na de geboorte van haar eerste kind,
overleed haar moeder Johanna. Een drukke, moeilijke periode brak aan, waarbij Dinie niet alleen de
zorg voor haar eigen gezin op zich nam, maar ook
die voor vader, broers en twee pleegkinderen.
Na de geboorte van hun tweede kind, verhuisde
het gezin Veldboom naar de Hogestraat 28, waar
een rustiger periode in haar leven aanbrak. Daardoor kreeg Dinie ook eindelijk de tijd om een rijk
sociaal leven op te bouwen, zo zat ze onder meer
bij het zangkoor en deed ze zeer actief mee aan
de (ouderen)gym. Iets dat ze tot het eind van
haar leven met veel plezier heeft gedaan.
Begin december 1975 verhuisde het gezin andermaal, nu naar het Gouden Regenplein nr. 2.
Slechts twee weken na de verhuizing verwelkomde ze haar eerste kleinzoon. In 1979 en 1980
volgden nog twee kleindochters, waar ze enorm
trots op was. Niet minder trots was ze op haar zes
achterkleinkinderen, die vanaf 2004 haar leven
verrijkten.
Na het overlijden van Antoon op 27 oktober 2010
brak er een moeilijke periode voor Dinie aan. Toch
is ze nooit bij de pakken neer gaan zitten, maar
genoot des te meer van wat het leven haar te
bieden had. Zo ging ze vaak met vriendinnen op
stap, onder meer naar Ootmarsum, etentjes en de
EO-dag in Utrecht. In de weekenden was ze vaak
te vinden in Lichtenvoorde bij haar kinderen en
kleinkinderen, de spil van haar leven.
Dinie heeft altijd de hoop gekoesterd tot het eind
van haar leven zo actief te blijven als ze gewend
was. En dat is gebeurd. Tot de laatste dag was ze
fanatiek aan het poetsen in huis, waarbij ze zelfs
nog op het aanrecht klom.
Voor haar overlijden heeft ze een gedicht geschreven. Een gedicht dat ging over haar verlangen om
thuis te komen, thuis bij God te zijn.

geboren
23 juli 1936
overleden
6 februari 2020

Al weet ik niet hoe ik u kan bereiken.
Al zie ik op tegen de dag van morgen
		
als tegen een berg.
Toch wil ik geloven dat er een pad is naar u toe.
Diep in mijn hart is er een weg
		
naar huis geschreven.
Eens kom ik thuis. Vast en zeker.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
zullen haar missen!
Folkert de Jong

– Annie –

Annie was het oudste kind in het gezin Koskamp
aan de Grevinkweg 12. Twee jaar later volgde
haar broertje Johan, zeven jaar later kwam Benny
en vijftien jaar later Henk. Hun komst, zeker die
van Benny en Henk, heeft Annie dus heel bewust
meegemaakt. Of dat haar geïnspireerd heeft
kraamverzorgster te willen worden, weten we
niet, maar dat zou zomaar kunnen. Dat werk was
mooi, maar ook zwaar. Ze had een groot rayon en
werkte van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur
’s avonds.
Intussen leerde ze Johan Wassink uit het Woold
kennen. Ze trouwden op 16 maart 1960 en
betrokken woonruimte in Rouveen, waar Johan
een baan had gevonden als kaasmaker. Annie
vond in de omgeving van Staphorst werk in
de kraamzorg. Maar na een aantal jaren daar
gewoond en gewerkt te hebben diende zich de
mogelijkheid aan om terug te keren naar de
Achter
hoek. Aan de Varsseveldsestraatweg 29
werd een onderkomen gevonden. In Aalten teruggekeerd, vond Annie een baan bij Lunchroom
Wiggers in de Wooldstraat in Winterswijk. En

na Wiggers was ze tot haar zestigste levensjaar
werkzaam bij Koala.
In 1972 lukte het een huis te vinden met een
grotere tuin aan de Uranus 16. Samen genoten
zij van de groentetuin en de bloemen. Annie hield
daarvan. Ze was dan ook lid van Groei en Bloei
en maakte mooie bloemschikkingen. Ze was trouwens op velerlei gebied creatief: zo heeft ze ook
vele kaarten en poppen gemaakt. Ze was altijd
heel handig met haar handen en het was dan ook
heel spijtig dat ze dit geleidelijk aan allemaal niet
meer kon vanwege reuma.
Op 21 juni 1996 overleed Johan. In de jaren na
zijn overlijden werd ze erg goed door haar familie
en de familie van Johan opgevangen. Daar was
ze erg dankbaar voor.
Haar beroerte in 2011 heeft haar leven flink op
de kop gezet. Er volgde een opname in Pronsweide, waarna de revalidatie in dagbehandelingen werd voortgezet. Bovendien moest ze
haar huis verkopen en verhuizen naar De Katten
berg omdat ze meer zorg nodig had. In deze
stormachtige periode waarin er veel gebeurde
bleef het geloof haar anker. Het tekstje dat ze
op een papiertje schreef getuigt daarvan: ‘God
belooft ons geen gemakkelijke reis, maar wel een
behouden aankomst!’
We wensen de families Koskamp en Wassink Gods
troost toe!
Netty Hengeveld

Thuiskomen
Langzaam
dooft de kaars
terwijl het vuur
van binnen opvlamt

Langzaam
sterft het lichaam
terwijl de geest
krachtiger wordt dan ooit

Langzaam
nadert het einde
terwijl de deur naar de eeuwigheid
op een kier openstaat

Langzaam
is het afscheid
terwijl de hoop
op weerzien groeit

Langzaam, langzaam
is zij vertrokken
naar waar Hij haar
met open armen opwacht:
welkom Thuis!

Annet Kijzer
www.gedichtensite.nl
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Karel Johannes
Weijnman

Marie Duenk-Botter

Derk Jan Eenink

- Marie -

- Jan -

geboren
15 februari 1927
overleden
12 februari 2020

geboren
21 maart 1930
overleden
14 februari 2020

geboren
25 juni 1933
overleden
15 februari 2020

Vader werd geboren op 15 februari 1927 in
Zwartewaal, waar zijn vader een kapperszaak en
zijn moeder een kruidenierswinkel had. Hij had
een oudere zus Jo en een broer Rien. Het was een
fijn gezin waar ook de familie graag over de vloer
kwam.
Na de basisschool ging hij naar de hbs. Aan de
hts studeerde hij scheepsbouwkunde. Ondertussen ontmoette hij z’n Janny. Toen hij werk en
woonruimte kreeg bij scheepsbouwer Leen Smit in
Kinderdijk werd er natuurlijk getrouwd. In de villa
waar ze onderdak kregen, werd Rien geboren.
Na een verhuizing naar Alblasserdam kwamen
Jan-Jaap en Ida.
In 1969 zijn we verhuisd naar een flat in Papen
drecht. Daar begon vader in z’n vrije tijd met
meubelmaken. In dat jaar gingen we ook voor het
eerst naar Aalten op vakantie. Vader vond het er
heerlijk. Hij genoot van de natuur, hooien en het
vervaardigen van schilderijen. In 1974 verhuisden
we binnen Papendrecht. We hadden een gezellig
gezin waar iedereen altijd welkom was. Ook de
schoonkinderen werden in het hart gesloten. Toen
we op onszelf gingen wonen maakte vader ook
veel meubels voor ons.
In 1986 ging vader met de VUT en werd er onder
meer genoten van de schoonheid van Zwitserland.
Het leven in Papendrecht was druk. Daarom werd
de keuze gemaakt om in 1994 naar Aalten te verhuizen. Een moeilijke keuze omdat er kinderen en
kleinkinderen in Papendrecht én in Aalten wonen.
Ook in Aalten werd een sociaal leven opgebouwd.
Vader en moeder hebben nog fijne jaren gehad in
hun flat aan het Manschotplein en ze maakten ook
nog veel gebruik van het huisje aan de Tammel
dijk. De kleinkinderen kwamen in hun vakanties
vaak logeren en dan gingen ze er altijd op uit met
opa en oma.
Langzaam begonnen de jaren wel te tellen. Toen
moeder in 2016 in het ziekenhuis kwam te liggen
en later in het verpleeghuis en het verzorgingshuis kwam te wonen werd het allemaal moeilijker. Zoveel jaren getrouwd en dan niet meer
samen kunnen zijn is onbegrijpelijk. Vader bezocht
moeder trouw.
Na haar overlijden merkten we dat hij eigenlijk
klaar met het leven was. Door z’n doofheid was
het moeilijk communiceren met hem, maar z’n
belangstelling voor kinderen en kleinkinderen is
altijd gebleven. Tot de laatste dag heeft hij naar
iedereen gevraagd en ze zijn groeten doorgegeven.

Marie werd geboren in het Drentse Hollandscheveld. Het was een moeilijke tijd van armoede en
hard werken.
Ze groeide op met twee broers. Op veertienjarige
leeftijd koos ze er zelf voor naar de Achterhoek
te gaan om als ‘meid’ te gaan werken. Het was
oorlogstijd. Die keuze op jonge leeftijd typeert
haar wil en doorzettingsvermogen. Op de catechisatie leerde ze Wim Duenk kennen. Ze trouwden
in 1952 en trokken in bij de ouders van Wim
op boerderij De Vieverink in Barlo. Het was een
gelukkig huwelijk. Ze kregen negen kinderen, drie
dochters en zes zoons. Toen de kinderen klein
waren, was er het werk op de boerderij en de zorg
voor het groeiende gezin. Ondanks dat kon er veel,
vrienden van de kinderen waren altijd welkom en
vaak was het op zondag een drukte van belang.
Ook toen er kleinkinderen kwamen was het op de
Vieverink een komen en gaan. Marie gaf graag en
genoot ervan als ieder het goed had. Toen Wim in
1995 overleed was dat voor Marie een zeer groot
verdriet. Toch richtte ze zich op, verhuisde in 2000
naar het Manschotplein. Daar heeft ze goede
jaren gehad. Marie was een gezellige, vlotte
prater. Ze was een vrouw die altijd richting zocht
in haar leven, altijd iets in het vooruitzicht stelde,
waar ze zich op kon verheugen. Haar geloof
speelde een grote rol. Ze was in staat ruimte te
geven aan anderen, maar haar eigen geloof was
vast en zeker. Het vertrouwen in een God die
met haar meeging in haar leven gaf haar rust en
zekerheid.
De laatste jaren moest ze lichamelijk veel
inleveren, dat vond ze lastig. Ze genoot wel van
haar zonnige plekje in de tuin aan het Manschotplein. Toen zelfstandig wonen niet meer ging,
verhuisde ze eerst naar de Vredenshof en later
naar Beth San. Het afhankelijk zijn van anderen
viel haar zwaar, tegelijkertijd probeerde ze opgewekt te blijven, en zocht ze altijd iets wat ze nog
zo graag wilde. Ze was trots op haar grote gezin.
Op maandag 10 februari mocht ze de zegen ontvangen en hebben we afscheid genomen. Op
vrijdag 14 februari is ze rustig ingeslapen.

In de afscheidsdienst van Jan Eenink lazen we
Psalm 139. De Psalm waarin staat: ‘Heer U kent
mij, U doorgrondt mij, U kent mijn gedachten.’
Want het plotselinge overlijden van Jan deed de
vraag opkomen: ‘Wie van ons kent ten volle de
verborgen gedachtes van een geliefde?’ Het heengaan van Jan heeft ons allen verrast en maakte
verdrietig. Maar daarnaast spraken we in de
dienst ook warme woorden van dank voor wat we
in Jan mochten bezitten. Hij was een opgewekte
en zorgzame man, meelevend met en betrokken
op de mensen in zijn leven.
Jan werd geboren op ’t Villeken in een groot gezin.
Rondom zijn tiende jaar verhuisde het gezin naar
de Veldweg in Lintelo. Jan ging al vroeg uit werken
bij verschillende bedrijven, tot hij vast werk kreeg
als vrachtwagenchauffeur. Op 23 maart 1962
trouwde hij met Anneke Jentink en samen gingen
ze wonen op de Derde Broekdijk. Daar zijn Bert en
Harmke geboren. Na verloop van tijd werd boerderij Nieuw Kolsté op de Driehonderdmeterweg
betrokken. Jan pakte het boerenleven op, bouwde
een stal erbij en werd varkensboer. Daar in
De Heurne vond hij een plek in o.m. de Oranje
vereniging en de toneelcommissie.
Jan was een snelle werker en iemand die een
goede slag had om met mensen om te gaan. Hij
kwam vaak opgeruimd over, ook al waren er door
de jaren heen erg veel zorgen en problemen rond
zijn gezondheid. In 2013 overleed zijn dochter
Harmke en dat was een klap die nauwelijks te
dragen was.
De laatste jaren van zijn leven moest hij veel
inleveren en was er pijn. Hij kon de dingen niet
meer doen die hij zo graag deed. Op zaterdag
15 februari overleed hij.
Een week later waren we bijeen om hem te
gedenken. We brachten ons op die dag van
afscheid de woorden te binnen die boven zijn
rouwkaart stonden, maar die ook bij het overlijden
van Harmke boven de kaart stonden: ‘Leef vandaag. Morgen kan alles anders zijn’.
We beseften hoe waar deze woorden zijn: wij
hebben alleen vandaag en morgen ligt in de
handen van God. De herinneringen die schoonzoon Eddy en kleinzonen Gerben en Peter naar
voren haalden waren warm en troostend. Daarna
vertrouwden we Jan toe aan de liefde van de
eeuwige God. We wensen Anneke, zijn vrouw, en
allen die verdrietig zijn om de lege plek die Jan
achterlaat, dat zij liefde mogen ervaren en kracht
mogen vinden voor het leven dat verder gaat.
ds. Wytze Andela

- Karel –

de kinderen

familie Duenk
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Willemina Johanna
Gezina
Rutgers-te Voortwis
- Willemien -

Janna Elisabeth
Wijnveen-Lammers
– Liza –

Wat een genade ...

geboren
24 september 1926
overleden
20 februari 2020

geboren
10 augustus 1923
overleden
19 februari 2020

Willemien te Voortwis is geboren op boerderij
Mekkink te IJzerlo als oudste van het gezin met
drie kinderen. Ze had een onbezorgde jeugd en
een beschermd gezinsleven. Ze keek er met veel
plezier op terug. Haar jeugd kenmerkt zich ook
door hard te werken en vroeg opstaan.
Begin 1948 leerde ze haar man Gerrit Rutgers
kennen in de Sociëteit in Aalten tijdens een
(nieuwjaars)feest. In 1955 trouwde ze met haar
Gerrit en ging ze inwonen op het oudershuis van
Gerrit op ‘de Horst’ aan de Beunkdijk 3. Uit dit
huwelijk werden twee kinderen geboren. Willemien en Gerrit mochten bijna 50 jaar getrouwd
zijn. Met elkaar hebben ze het goed gehad. Altijd
heeft Willemien hard meegewerkt op de boerderij en ze deed achter de schermen alles voor
haar gezin en cijferde zichzelf soms helemaal
weg. Willemien was een zorgzame vrouw met een
zacht karakter. Ook iemand die niet graag op de
voorgrond stond. Op een fijne manier was ze de
spil van het gezin.
Blij was Willemien met de kleinkinderen en de
kleinkinderen waren blij met haar. Op 18 februari
2005 moest ze afscheid nemen van haar geliefde
man. Ondanks haar gemis en verdriet kon ze
blijven genieten van het leven, van haar kinderen
en kleinkinderen, van de natuur, van de tuin en
van kleine dingen. Genoten heeft Willemien in
haar lange leven ook van de gymnastiek, wat ze
tot haar 81e heeft volgehouden en van de vakanties en uitstapjes.
Na een val in 2014 werd haar gezondheid minder
en ook de dementie begon haar tol te eisen. Maar
ook nu kon ze nog steeds genieten van de kleine
dingen van het leven. Met liefdevolle hulp van
haar gezin kon dat nog een tijd op haar geliefde
plek, maar uiteindelijk kwam het moment dat het
goed was om naar het Hoge Veld aan de Frankenstraat te gaan. Daar heeft ze nog een paar goede
jaren gehad. Dankbaar was ze voor alle hulp. Het
leven was in de ogen van Willemien heel eenvoudig: Tevreden zijn en genieten van alles wat je
gegeven is, en niet bij de pakken gaan neerzitten!
‘Kom i-j niks wieter met! A’j maor gezond blieft
is völle belangrieker!’ Zacht en kalm is Willemien
Rutgers ingeslapen. Veel steun heeft Willemien in
haar lange leven aan haar geloof gehad. Zij
kende het vertrouwen dat God erbij was in haar
leven. In het vertrouwen dat Jezus ook voor Wille
mien Rutgers een plaats heeft bereid in het huis
van de Vader met de vele woningen, hebben we
haar gelegd in de handen van God.
Hendrik Jan Zeldenrijk

In ons Liedboek staat Lied 811:

en onbegrijpelijk mooi

Zoals een moeder zorgt voor kinderen, haar toevertrouwd, en waarborgt dat zij leven. (Lied 811)

is het om te merken

Wat een heerlijk iets

Bij het voorbereiden van de Dankdienst voor haar
leven speelden deze woorden voortdurend door
mijn hoofd. Aanvankelijk was Liza alleenstaand
en alleengaand. Eigenlijk zijn deze woorden helemaal niet goed, want ze dekken maar een heel
klein stukje van het leven van Liza Lammers.
Ze was niet alleen, want ze leefde met en voor
anderen. Zo was ze voor kinderen uit haar familie
Lammers tante Liza, maar tegelijk meer dan
dat. In hun beleving was zij een tweede moeder:
‘Uit school eventjes naar tante Liza.’ Zo hebben
ook de kinderen Wijnveen haar ervaren, nadat hun
moeder overleden was en vader Hendrik Wijnveen
met Liza Lammers trouwde. Liza was voor hen een
tweede moeder en tegelijk gold voor haar:
Zoals een moeder zorgt voor kinderen, haar toevertrouwd, en waarborgt dat zij leven. (Lied 811)
Een échte moeder dus. Ik zeg het met woorden
uit een lied, want zingen was haar lust en haar
leven. Met nichtje Wilma zong ze zo’n veertig
jaar in een oratoriumvereniging. En toen de
ene werd opgeheven, gingen ze samen zingen
in een andere. Totdat ook die werd opgeheven.
Naast het zingen omschrijft de familie haar als
een v rolijke vrouw. Ze had oog voor de positieve
dingen in het leven en wist die uit te munten en
te delen met anderen. Van Goethe is de uitspraak
‘Böse Menschen haben keine Lieder.’ In het leven
van Liza kon je zien hoe waar deze woorden zijn.
Vroom en vrolijk en ze zong graag. Zo valt haar
leven te typeren.
Dit blijkt ook uit de uitvaartdienst. Dankdienst
voor haar leven moest deze heten, En voor de
inhoud had ze zelf van alles nagelaten: handgeschreven teksten van een Psalm, knipsels uit
andere liturgieën, aantekeningen bij liederen uit
de uitvaartdienst van haar man Hendrik Wijnveen, die op 20 november 2007 overleden is.
We hebben deze knipsels en aantekeningen bij de
voorbereiding van de dankdienst voor haar leven
allemaal netjes geordend in de orde van dienst.
Zo is een bijzondere dienst ontstaan, die ik ‘Liza’s
oude plakboek’ genoemd heb. Je zou ook kunnen
zeggen het ‘poëzie-album’ van haar geloof,
want zowel de rouwkaart als de orde van dienst
begonnen met ‘Door genade ben ik een kind van
God’.
Woorden die ze min of meer geleend heeft van
de apostel Paulus (2 Korintiërs 12:9) om er vervolgens haar eigen draai aan te geven als de kern
van haar geloof. Anders gezegd: haar antwoord
op het woord van de apostel ‘Mijn genade is u
genoeg’ was dus ‘Door genade ben ik een kind
van God’. Een mooier antwoord als dit van Liza
kan ik niet bedenken. Ze is gestorven na een lang
leven van 96 jaar.
Op dinsdag 25 februari 2020 is zij begraven op de
algemene begraafplaats Berkenhove.
ds. Jan van Pijkeren

dat ik word aanvaard
middenin de nacht
van vergeefs werken
en onderwerping
aan menselijke macht.

Wat een grote genade
en ontzagwekkend goed
is het om te weten
dat ik mag leren
middenin het leven
om niet onverbeten
goed mijn best te doen
en me zo te weren.

Wat een diepe zegen
en onverdiend prachtig
is het om te geloven
dat ik blijf opgenomen
middenin het Lichaam
dat gevoed van boven
ondersteuning biedt
en me in kan tomen.

Wat een gaaf leven
en onvermoed weldadig
is het om te hopen
dat ik door mag groeien
middenin de toekomst
om mijn pad te lopen
van wat God bereidt
zonder te vermoeien.

Wat een genade….

Marij van den Heuvel
www.gedichtensite.nl
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Geleuf ’t noo maor!
Veur diegenen wiet iets minder good plat könt, zal ik veuraf effen wat uutleggen
Ne ‘baeze’ is zoiets as ne baasachtige vrouwe. Zonne vrouw neumt ze bi-j ons ok
wal ne ‘krinte’ of in ‘t Engels: ne ‘bitch’. Dizzen titel geldt allene veur vrouwleu.
‘t Gekke is da’k neet zo gauw een echt plat woord veur ne bazigen keerl kan
bedenken. I-j zollen d’r haost ne conclusie uut können trekken maor ik zeg niks.
Noo ‘t verhaal:

De Baeze
Gisteren kwam ik Johan teggen op de fietse. Hee
had zo te zeen gin haost. Hee fietsen op zien
gemak een gat in de locht. Johan hef dan ook
tied zat, want een jaor of twee gelaene kon Johan
endeleke met de VUT. Jaoren had hee naor dat
moment uut-ekekken, want ‘t wark ston ‘m op
‘t leste steeds meer teggen. Ton de overheid de
pensioenlaeftied optrok was Johan daor wal veertien dagen van slag van. ‘t Lek wal asof dee langverwachte vri-jheid jo nooit kwam. Maor endeleke
was ‘t dan zowiet. Met ne afscheidsbi-jeenkomst
in de kantine worden Johan bedankt veur zienen
inzet. Hee kreg ne duftegen vere in de konte en
ok een golden horloge. De anwezege collega’s
kekken um zich hen, um te kieken of ze d’r nog
gauw ene konnen drinken, want ‘t was vri-jdagmiddag en zee wollen op huus an. En eigenlek
wol Johan ok niks lever. Weg van dizze schijnvertoning, weg van dizze verplichting. Johan wol vri-j
waen en vanaf morgen was hee de rest van zien
hele laeven vri-j.
Wi-j bunt noo twee jaor wieter en Johan kent
neet meer anders as ‘vrijheid, blijheid’
Toen Johan mien zag, sprong e van de fietse um
een präötjen te können maken. Ik had ‘m al ne
helen tied neet meer ezene dus ik vroge an ‘m
hoo of ‘t ging noo at e neet meer naor ‘t wark
hoven.
‘Ach ja, wat za’k d’r ow van zeggen. Ik mosse
d’r gruwelek an wennen, mo’k eerlek zeggen’, zei

hee. ‘Ik had d’r gruwelek naor uut-ekekken, neet
meer van alles motten, en vri-j te waen. Te gaon
en te staon waor ik wille. Ik wazze allene één ding
vergetten, en dat was te bedenken wa’k met al
dee vri-jheid zol gaon doon. ‘t Eerste half jaor
he’k eerlek gezegd niks anders edaone as in den
luien stool zitten, koffiedrinken, krante laezen en
televisie kieken. Ik begon mien drok te maken
ovver van alles en nog wat, waor of ik eerder gin
tied veur hadde.
Daorbi-j worden ik een betjen kritisch en zoer. Tut
op ne kere miene vrouwe zei: ‘Zo wi’k neet old
worden met ow. Ik gef ow twee waeke de tied um
iets zinnigs te doon met ow laeven, en anders dan
zeuk ow maor ‘n ander huus. Zo gao ik neet met
ow wieter!’ ‘t Was effen stille en toen zei Johan;
‘Ja, ‘t is ne baeze, miene Thea.’
Ik mozze oppassen da’k neet bevestigend
knikken. ‘Maor dee baeze had wal geliek’ ging
Johan wieter en hee gräölen d’r ‘n betjen bi-j .
‘De eerste zes maond van mienen VUT is een verloren tied ewest. Ik heb niks met miene vri-jheid
edaone. En ik had d’r nog wal zo naor verlangd.’
Ik vroge: ‘En noo dan he’j owwe baeze nog?’
Johan lachen en zei: ‘Jao, zee is d’r nog. Maor
zee had groot geliek. Vri-jheid is iets moois, maor
i-j mot d’r wal good met ummegaon anders he’j
d’r niks an. Dan wordt ‘t ne last. Ik doo noo vri-jwilligerswark veur olderen en alleengaonden, zoat
ze dat zo mooi neumt. En dan he’k mien nog
wat hobby’s ezocht …’ Johan kek zo langs mien
hen en mompeln zoiets in zichzelf; ‘Ja ‘t is ne
baeze …’ Ik dee maor of ik dat neet eheurd had.

‘Kiek’ zei Johan: ‘Vri-jheid is pas weerdevol a’j
wat positiefs met dee vri-jheid doot. Anders kump
d’r trammelant, zoas bi-j mien en Thea. Dat is in
’t grote ok zo.’ Ik snappen neet helemaole waor
of hee op an wol. Hee ging wieter: ‘De ogen wordt
ons rond dizzen tied dicht-egooid met herdenkingen an de bevrijding: Films, bi-jeenkomsten,
concerten, openluchtspelen. I-j könt ‘t zo gek neet
bedenken of de bevrijding wordt d’r bi-j-ehaald.
Begriep mien good, niks mis met. Maor wat do’w
met al dee vri-jheid, daor geet ‘t uutendeleke
umme. Ik bun bange da’w nao 75 jaor vraede,
nog neet völle wieter komt, wat betreft respect
veur mekare. At ik soms heur wat mensen d’r uutkraomt onder ‘t mom van vri-jheid van meningsuiting …’ Johan schudden zich de kop.
‘Ongenuanceerde meningen ovver andere bevolkings- of beroepsgroepen, ovver milieu-activisten,
andere politieke streumingen en nog völle meer.
‘t Hölt maor neet op. En dat allemaole met zo’n
zoer ondertoontje asof wi-j toch wal in een verschrikkelijk land wont, waor at ‘t laeven één
drama is. I-j zollen ow toch de ogen uut de kop
schamen a’j dat vergeliekt met ander streken op
de weerld. Misschien he’w wal iets te völle vri-jheid en te weinig verplichtingen. Kiek, i-j könt
herdenken tut i-j een ons waegt, maor ‘t geet
d’r umme of i-j zinvol könt ummegaon met vri-jheid. En wat doo’j d’r as mense an um vraede te
bewaarn en vri-j te blieven. Mekare in de grond
te traen, en of egals te kieken wat andern neet
good doot, is lekker makkelek en zal de vraede
onderling ok gin good doon. In den Biebel hebt ze
‘t altied ovver de liefde. At wi-j al ‘s begint met
respect te hebben veur alles en iederene wiet op
dizze weerld laeft.’
Johan stappen weer op de fietse: ‘Zee mossen
maor ‘s ‘n hörtjen met miene vrouwe Thea huzen,
dee zetten ze wal met beide bene op de grond.
Ja, want ‘t is een heel best mense, maor ‘t is wal
ne baeze.
Ajuus!
Jan van Eerden

Stichting Restauratiefonds

Toneelavond

		‘Bruidzilla’
wie treedt er op: Toneelver. L.U.K.A.S.
wanneer:
Zaterdag 21 maart 2020
waar: 		
Zaal Elim, Landstraat 20
zaal open:
19.15 uur
aanvang:
19.45 uur
entree:		
€ 7,50 p.p. incl. een kop
koffie/thee bij binnenkomst
verloting:
in de pauze
L.U.K.A.S. speelt voor u de klucht ‘Bruidzilla’,
geschreven door Henk Roede.

Linda en Cor wonen samen in een leuk huisje in
een gezellige buurt.
Linda weet al van jongs af aan waar ze van
droomt: de pérfecte bruiloft. Ze probeert dat al
een tijdje tevergeefs duidelijk te maken aan haar
vriend Cor. Gelukkig geeft een goede vriendin
hem een duwtje in de juiste richting.
Als het aanzoek er dan uiteindelijk is, gaat Linda
helemaal los met het plannen van dé dag.
Met behulp van familie, vrienden en buren belooft
het een fantastisch feest te worden.
Als er nu maar niets mis gaat …
Laat u zaterdagavond verrassen!

Kaartverkoop:
• Meneer Kees, Landstraat 7a
• Messink & Prinsen, Landstraat 39
• Primera, Bredevoortsestraatweg 8.

Kaartreservering:
• Siny Veneberg, Kreeft 6, tel. 0543-471203
• I na van de Put, Hogestraat 75a,
tel. 0543-476171
• www.restauratiefondsaalten.nl
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van

Wandeltocht Restauratiefonds

Zorg om onze wereld

De opbrengst van de gehouden wandeltocht op
de Haart was bruto € 792,39. De 108 wandelaars
hebben met droog weer gewandeld en zijn lekker
uitgewaaid. Allen bedankt die de storm getrotseerd hebben!
Harm Veldhuis

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

KerkVenster wil een open raam zijn,

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

Verenigingen
’t Praothuusken

Logo

Elke woensdagmiddag van 15.00-17.00 uur
in de zaal van de Zuiderkerk.
Woensdagmiddag 11 Maart komt Ida Kassies
vertellen over haar reizen naar Mexico en ze heeft
daar ook prachtige foto’s bij.
Woensdag 18 Maart is de spelletjesmiddag, maar
we gaan natuurlijk ook zingen uit bijvoorbeeld
het ‘oude rode liedboek’ en de andere boekjes
die we wekelijks gebruiken.
Dus houdt u van zingen, spelletjes, creatieve
activiteiten, gastsprekers, koffie, thee en gezellig
heid? Dan bent u van harte welkom op de woensdagmiddag bij ’t Praothuusken. Wanneer u vervoer nodig heeft kunt u Dien Scholten bellen,
tel. 0543-476042.
Namens de werkgroep
Jolanda Wevers, tel. 0543-472776

Passage
Woensdag 11 maart Zuiderkerk 20.00 uur
We gaan onze eigen omgeving ontdekken met de
heer Frans ter Bogt uit Aalten. Aan de hand van
karakteristieke beelden maken we een tocht door
onze mooie landschappelijke omgeving, wat flora
en fauna betreft als ook de geschiedenis.
Gasten van harte welkom.
het bestuur

Jaarvergadering van de
PCOB Aalten/Bredevoort
Op 19 maart a.s. houdt de PCOB Aalten/Bredevoort haar jaarvergadering in een van de zalen
van de Zuiderkerk in Aalten. De bijeenkomst
begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30uur.
Voor de pauze wordt het praktische gedeelte
behandeld en daarna is mevrouw Mia Tankink
er met haar powerpoint-presentatie: ‘Langs het
tuinpad van mijn vader.’
Hierover schrijft zijzelf: Ik neem de mensen mee
naar het verleden, ondanks verschillende ervaringen delen wij mensen ook heel veel ervaringen
samen. Grote gebeurtenissen die ook in het leven
van alle dag binnenkomen en -kwamen. Directe
herinneringen maar ook verhalen van anderen.
Zij zorgen voor ons verleden, maar ook van ons
samen zijn nu en wijzen ons de weg naar de
toekomst. Samen herinneren, delen en langs het
tuinpad van het leven lopen en ons herinneren
de dag dat wij dachten dat het nooit zo zou veranderen. En toch gingen wij voorwaarts met alle
bagage die wij meenamen.
In de presentatie gaan we samen op reis in verhalen, foto’s en teksten.
Iedereen is van harte welkom.
het bestuur

Bisschop Gerard de Korte komt op donderdag
19 maart naar de Johanneshof (kerk) in Lichten
voorde, aanvang 19.30 uur.
In de encycliek Laudato Si van paus Franciscus
(een officieel schrijven, vertaling: ‘Gezegend zijt
Gij’) gaat het over duurzaamheid en rechtvaardigheid. Het is een protest tegen wat de paus
noemt een ‘cultuur van verspilling’. De aarde is
een gave van God, die gekoesterd en beschermd
moet worden.
Toegang gratis, koffie/thee € 1,00.
U bent van harte welkom!
Let op de aanvangstijd: 19.30 - 21.30 uur
Info: Sjors Tamminga, tel. 0544-372752
of: sjors.tamminga@kpnmail.nl

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

Uitgever

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

Redactie

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

Concert Chr. Gem.koor Jubilate Sinderen

Fotografen

Zondagmiddag 22 maart zal in de Grote Kerk te
Varsseveld een concert uitgevoerd worden door
het koor Jubilate o.l.v. Gerrit te Lindert. Muzikale
begeleiding door Bert Vinke op het orgel en Emma
Heijink op de piano. Aanvang 15.00 uur. Het
thema van dit concert is: ‘Dank U voor het leven!’

Coördinatie

Spoorzoeken op zaterdag
Kruisweg schilderen
Naar aanleiding van het lijdensverhaal zoals
de evangelist Matteüs het heeft geschreven,
gaat ieder voor zich een stukje van het verhaal
schilderen onder leiding van Ada Westra
op zaterdag 28 maart, van 10.15 - 16.00 uur,
in de Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35,
Doetinchem
Kosten € 25,00, inclusief lunch en materiaal
Opgeven bij Helma van Loon, tel. 0314-646039,
of wmvanloonkuiper@gmail.com.

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

Spoorzoeken op vrijdag

Vormgeving

Kloosterwandeling
op vrijdag 6 en 13 maart, inloop met koffie vanaf
10.15 uur. Van 12.15-12.30 uur maken we in de
St. Willibrordsabdij het middaggebed van de
monniken mee

Druk

Natuurwandeling
op vrijdag 20 en 27 maart, inloop met koffie
vanaf 10.15 uur. Startpunt: de Slangenburgse
kerk, IJzevoordseweg 35, 7004 HX Doetinchem.
Kosten € 4,00 p.p.

Spoorzoeken op maandag
Mediteren bij woorden uit de Bijbel
op maandagmiddag 9 en 23 maart,
van 14.00 – 16.00 uur in de Slangenburgse kerk,
IJzevoordseweg 35, Doetinchem.
Bijdrage € 4,00 p.p.
Meer info: www.spoorzoekenslangenburg.nl

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.
Senefelder Misset, Doetinchem. Oplage 3250 ex.

Inleveren kopij

Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag
20 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 11 maart 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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Vieren doe je samen!

Agenda
jeugdwerk
Zondag 8 maart:

In de Oude Helena
kerk zal de Kies
kist achter de
preekstoel onder
de informatietafel
komen te staan.
In de Oosterkerk
voor in de kerk,
onder de tafel.
Tijdens een ‘gewone’ zondagochtenddienst,
bij een regenboogdienst of op de kinder
nevendienst: een kerkdienst is dé plek waar
je viert dat je bij God en bij elkaar hoort.
Iedereen beleeft dit op zijn of haar eigen
manier en wát een luxe dat we in Aalten
kunnen kiezen voor de vorm die ons het
meest aanspreekt. Ook kinderen beleven de
kerkdienst elk op hun eigen manier. De één
gaat het liefst naar een kinderdienst, de
ander gaat liever naar de kindernevendienst
(even lekker in beweging en samen met leeftijdsgenootjes met het bijbelverhaal aan de
gang). Weer een ander blijft juist liever in de
(gewone) dienst.
Om kinderen zich thuis te laten voelen in
een kerkdienst organiseren we ongeveer
zes keer per jaar een kinderdienst en is er
elke week kindernevendienst (zie agenda
jeugdwerk op de Andersumme). En natuurlijk zijn kinderen altijd welkom om in een
‘gewone’ zondagochtenddienst te komen.
Een ‘gewone’ kerkdienst is vaak gericht op
denken en luisteren. Om ook andere delen
van je mens-zijn aan te spreken willen we
vanaf april voor de Oude Helenakerk en de
Oosterkerk de ‘Kieskist’ introduceren.

Wat is een Kieskist?
De Kieskist geeft kinderen (en volwassenen, als ze dat willen) de mogelijkheid om
op creatieve wijze betrokken te zijn bij de
kerkdienst en te verwerken wat er aan bod
komt in de liturgie (zie ook https://jop.nl/
werkvormen/kieskast). In de Kieskist zitten
verschillende materialen waarmee je op een
rustige manier tijdens de kerkdienst aan
de slag kunt. Denk aan: een étui met (kleur)
potloden en een pen, schetsblokken, puzzel
bladen, kleurplaten, meeschrijfboekjes,
bijbelse prentenboeken, enzovoort.
Voor de dienst begint mag je iets uitzoeken
wat jou helpt om je thuis te voelen, om mee
te doen en beter te kunnen luisteren.

Dit mag je meenemen naar je plek in de bank.
Het kan dus zijn dat er wat meer beweging
en geluid is. Zachte speelgeluiden zoals
ritselen, het geluid van potloden over papier
en af en toe gefluister horen erbij. Dat is
niet erg, maar wel goed om daar bewust van
te zijn. Na de dienst leg je de spullen weer
terug.
De Kieskist is voor iedereen. Het is belangrijk dat er in de Kieskist materiaal te vinden
is dat jou helpt om je beter thuis te voelen.
Dus: wat moet er volgens jou zo-wie-zo
in de Kieskist? Wat helpt jou om mee te
doen en beter te kunnen luisteren? Mail je
ideeën naar: jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl
en je mag me natuurlijk ook altijd even aanspreken ;-) .

Maandag 9 maart:
19.30 uur Catechese Lintelo, thema ‘Vuur’
aan de Heegtweg 1a

Dinsdag 10 maart:
14.45 uur Basiscatechese groep 1
in het Keldertje van Elim
19.30 uur Doe-catechese in het
Keldertje van Elim

Woensdag 11 maart:
14.45 uur Basiscatechese groep 2
in het Keldertje van Elim
19.00 uur Catechese HEA
in het Keldertje van Elim

Zondag 15 maart:

Waar kun je de Kieskist
vinden en hoe ziet hij eruit?
Vanaf 5 april zal er in de Oosterkerk en in de
Oude Helenakerk een Kieskist staan. Mis je
nog dingen? Voel je vrij om dit aan mij door
te geven en dan vullen we het aan!
Groetjes, Heidi

9.30 uur Kindernevendienst Oosterkerk
in de benedenzaal
9.30 uur Oppasdienst Oosterkerk in de
bovenzaal
10.00 uur It’s4U2 in het Keldertje van
Elim
16.30 uur Belijdeniscatechese
18.00 uur De Diepgang, Ludgerstraat 66

De Kieskist is
een ladekastje
met drie lades.
De inhoud zal
steeds worden
aangevuld en
ververst,
maar dit kan er
bijvoorbeeld in
zitten:
Etuis met pot
loden en pennen,
schetsblokken,
whiteboards,
krasblokken enz.
Meeschrijf
boekjes,
kleurboekjes,
stickerboekjes,
werkbladen,
puzzels enz.

9.30 uur Kindernevendienst Oude Helena
kerk in het Keldertje van Elim
9.30 uur Oppasdienst Oude Helenakerk
in zaal 1 Elim
10.00 uur Doopdienst Zuiderkerk
10.00 uur Kindernevendienst Zuiderkerk
zaal 1 en zaal 4
10.00 uur Oppasdienst Zuiderkerk
in zaal 2
18.30 uur Catechese in het Keldertje
van Elim

Woensdag 18 maart:
14.45 uur Basiscatechese groep 3
in het Keldertje van Elim
19.30 uur Catechese met Ria en Janien
in het Keldertje van Elim

Zondag 22 maart:
10.00 uur Kinderdienst in de Zuiderkerk

Meer jongerennieuws:
Nieuw terrein kerkkampen . . . p. 5

