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Kerken slaan de handen ineen
Tekst: Liesbeth Greijdanus - Foto: website stichting DHA

Nederland is in de ban van de corona
crisis. Vanuit Noord-Brabant horen we
elke dag verschrikkelijke berichten. Bij
ons in de Achterhoek valt het tot nu
toe mee, maar we kunnen onze ogen
niet sluiten voor wat er onze kant
op komt. Hoe kunnen we ook vanuit
de kerk ons voorbereiden op wat ons
nog te wachten staat? De stichting
Diaconale Hulpverlening Aalten,
kortweg DHA, bereidt zich voor. Op een
zonnige morgen eind maart heb ik een
telefonisch gesprek met Wim Drenth,
bestuurslid van de stichting.

Wim, waar kennen we DHA van?
‘Onze stichting is een samenwerkingsverband
van de gemeenschappelijke kerken uit onze
gemeente:
• de Protestantse kerken uit Aalten,
Bredevoort en Dinxperlo
• de Rooms-Katholieke parochies
uit Aalten en Dinxperlo
• de Christelijk Gereformeerde Kerk
• de Christengemeente de Meiberg
• de Euregio Christengemeente
Ons doel is bestrijding van armoede in onze eigen
omgeving. Mensen komen om allerlei redenen
terecht in armoede. Bijvoorbeeld door ziekte, verlies van een baan, geen sociaal vangnet.
Een voorbeeld van wat we doen: Als stichting
kwamen we erachter dat mensen die in armoede
leven vaak niet naar de tandarts gaan. Een
plaatselijke tandarts wil ons wel helpen zonder
betaling. Wel moeten we de materiële kosten
vergoeden. We doen dit samen met andere organisaties in het Aaltense Meedoenpact, waar ik
voorzitter van ben. Zo is het medisch steunfonds
ontstaan, waarmee we al vijf mensen hebben
kunnen helpen. Zo breidt onze steun zich uit.
Onze stichting heeft al contact met mensen in
armoede. Een van hen vertelde met Kerst vijf
kerstpakketten gekregen te hebben. Hij moest er
flink tegenaan om die pakketten op te maken,
terwijl hij in de rest van het jaar soms met moeite
de week doorkwam. Dus er zijn al veel hulporganisaties, maar die werken langs elkaar heen. Samen
met Figulus proberen we dat te verbeteren in
het Meedoenpact. Zeventig partijen, bedrijven
steunen dit pact.’

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Schilderij: Titia Everts - Zie ook pag. 8

Mooi dat die samenwerking op maatschap
pelijk vlak er is. Wat kan DHA vanuit de
kerken betekenen in deze tijd van corona?
Hoe gaan jullie het aanpakken om erachter
te komen wie er hulp nodig heeft?
‘Het eerste initiatief is dat er contacten nodig
zijn met ouderen. Dit kan nu alleen nog maar
via de telefoon en dit wordt door de bezoek
medewerkers van de PGA gedaan, maar veel van
de bezoekmedewerkers behoren al bij de groep
van 70 jaar en ouder. Niet iedereen uit deze
groep zit op internet en dat geldt ook voor de
ouderen met wie men in contact wil blijven. Elke
week bellen betekent een behoorlijke belasting
voor de bezoekmedewerkers. Heeft u als lezer
van KerkVenster tot nu toe steeds gedacht dat u
geen bezoekmedewerker wilde zijn omdat u het
te druk had, dan heeft u misschien nu wel tijd en
zin om elke week even een belletje te doen. Wij
zoeken echt dringend mensen die tijdelijk willen
meehelpen contact te houden met de ouderen
uit onze gemeente. We willen hun vragen hoe
het met ze gaat, of ze iemand hebben die boodschappen voor hen kan doen. Alle andere kerken
doen het ook, elk op hun eigen manier.’

Maar dat betekent dat het alleen om leden
van de kerk gaat….
‘Dat klopt. Maar Figulus doet het ook met de
‘kletsbelletjes’. Hiermee bereiken ze 240 mensen.
Soms zitten daar ook mensen van de kerk bij.
Beter een keer te veel gebeld dan helemaal niet.
Wanneer mensen iemand nodig hebben om de
boodschappen te doen dan lukt het Figulus nu
nog het te regelen. Die heeft de regie in handen.
Een concreet voorbeeld: In Dinxperlo worden de
maaltijden voor ouderen door Dr. Jenny verzorgd
en bezorgd. Dat laatste mogen ze niet meer doen.
De plaatselijke horeca heeft dat overgenomen.

Ook in Aalten hebben de plaatselijke horecaondernemers aangeboden datzelfde te doen, als
dat nodig is.
Wij hopen dan ook voor meer vrijwilligers te
kunnen zorgen. Jumbo in Dinxperlo heeft het
zo druk dat ze niet meer bezorgen. Figulus zorgt
voor vrijwilligers. In Aalten is er momenteel
overleg met AH en Jumbo om ook te bezorgen bij
ouderen.
Wat zijn ouderen? Volgens de definitie die huisartsen hanteren zijn dat alle mensen die de
griepprik krijgen. Volgens de kerk is dat anders.
Gelukkig maar, anders hadden we geen vrijwilligers genoeg.
Wij willen nu een lijst opstellen met vrijwilligers,
mensen die willen bezorgen maar ook gewoon
de handen uit de mouwen willen steken en zich
beschikbaar stellen voor wat er straks mogelijk
nodig is om te doen.’

Je had het over een eerste initiatief van
DHA. Dat betekent dat er nog meer is.
‘Jazeker. Ons tweede initiatief is dat wij een
noodfonds hebben. Wij rekenen erop dat er straks
mensen tussen wal en schip vallen. Wij zijn opgericht voor mensen die in financiële nood zitten.
Wij zijn er voor alle Aaltenaren. Via folders die
op verschillende plaatsen liggen proberen we
mensen te bereiken. Maar ook via Facebook. Als
iemand hulp nodig heeft mag die persoon een
beroep op ons doen. Vaak gaat het via ‘Heb je al
eens gedacht aan … ?’
Soms zoeken mensen onze hulp, omdat ze zich
schamen en dat niet in hun eigen kerkelijke
gemeente bekend willen hebben, of soms stuurt
de burgerlijke gemeente mensen naar ons toe.
We kijken altijd eerst wat de burgerlijke gemeente
kan doen. Maar soms kan die niets doen. Dan
wordt iemand in financiële nood doorgestuurd
naar onze stichting.’
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Overdenking
Houdt DHA er rekening mee dat er vanwege de
coronacrisis straks misschien wel heel veel verzoeken om hulp komen?
‘We weten niet wat er op ons afkomt. We kijken
daarom nu al hoeveel geld we kunnen vrijmaken om mensen te helpen, maar we hopen
op meer steun. Via de website van KerkVenster
willen we mensen op de hoogte houden van
de ontwikkelingen in Aalten zelf. In de laatste
editie van KerkVenster stond dat er drie tegels/
buttons op de site staan waarachter actuele
informatie over de kerk staat. Hier komt een
vierde tegel bij: diaconie. We gaan de mensen
op de hoogte houden van
• hoeveel hulp er is
• hoeveel aanvragen er zijn
• wat de aard van de aanvragen is
Met Figulus is afgesproken dat zij naar onze
site verwijzen en wij ook naar die van hen.
Figulus vindt samenwerken met ons belangrijk.
Wij zoeken nu vrijwilligers. Die lijst moet er
snel komen. Mensen kunnen zich opgeven via
onze site. Verder is er snel een actie nodig om
de voedselbank te steunen. Misschien zoiets als
Dorcas in het najaar doet. Nu met de slogan:
‘Hamsteren voor de voedselbank.’ De voorzitter van de voedselbank in Lichtenvoorde
die de hele Oost-Achterhoek bedient doet een
oproep omdat zij klem zitten met hun dienst-

verlening. Er zijn al veel oudere vrijwilligers die
zich om medische redenen hebben moeten
terugtrekken. En ook is de aanvoer van voedsel
onzeker geworden. En dat voor een doelgroep
die al in de knel zit.
Dat kreeg ik ook al te horen van iemand met
wie ik vaker contact heb en die zelf in armoede
leeft. Normaal gesproken komt deze persoon de week door doordat hij gebruikmaakt
van aanbiedingen. Nu er zoveel gehamsterd
wordt, kan hij vaak geen artikelen met 35%
korting of aanbiedingen kopen omdat die er
niet meer zijn. Daarom denken we nu na over
de dringende vraag hoe wij de voedselbank en
minima kunnen ondersteunen, nu zij minder
goed aan voedsel kunnen komen.’

Samenvattend kunnen we zeggen
dat DHA-vrijwilligers zoekt en mensen
via de vierde tegel op de website van
KerkVenster wil informeren over de
actuele ontwikkelingen met betrekking
tot financiële hulp in Aalten.
Wilt u contact opnemen of een donatie doen,
dan zijn dit de gegevens:
e-mail: info@stichting-dha.nl
Rekeningnummer: NL24 TRIO 0338605460
t.n.v. de stichting Diaconale Hulpverlening
Aalten (ANBI-status)
Website: www.stichting-dha.nl

Gelezen in NRC Handelsblad, 20 maart 2020

Voor het eerst zou ik gelovig willen zijn
Door de coronacrisis ervaar ik het als een groot
gemis dat ik niet met God ben opgevoed zoals
mijn collega’s, schrijft Marieke Gouka.

Ik wil vertrouwen voelen
in bodemloze tijden
Vorige week luidden de kerkklokken als teken
van hoop en troost. Misschien juist wel voor
alle ongelovigen en zoekenden in het land die
– net als ik – niet goed weten wat te doen met
deze onstuurbare situatie. Voor het eerst zou
ik willen geloven zoals mijn EO-collega’s. Het
vertrouwen voelen dat je in bodemloze tijden
als deze gedragen wordt. Dat er een God is die

voor je zorgt en je beschermt. Het vertrouwen
dat wanneer het coronavirus sterker zal zijn
dan mijn immuunsysteem, er nog altijd het
eeuwige leven is. Door de coronacrisis ervaar
ik het als een groot gemis dat ik niet met God
ben opgevoed.
Misschien moet ik gaan doen wat mijn zoontje
deed: geloven en vertrouwen. Me net als mijn
collega’s beschermd voelen. Ik kan haast niet
anders dan bidden en vragen of ik ‘astoeblievt
ook in God mag geloven’. Want is dat niet het
enige wat overblijft in tijden als deze?
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maart 19
Aalten bevrijd 31

g
75 jaar bevrijdin

Rectificatie
Aalten is niet op 31 maart 1945, maar
op 30 maart bevrijd. Dat was een misser
eerste klas. Mogelijk zijn we op het verkeerde been gezet doordat er in een publicatie 31 maart genoemd werd dat Bredevoort bevrijd is. Blijft het feit dat we dat
hadden moeten nakijken. Onze oprechte
excuses voor deze misser.
redactie KerkVenster

g Aalten-Zuid.

Bevrijdingsboo

Voor de boog

ter Riek. Foto:

nk en haar doch

a Heersink-Wisseli

staan mevr. Hann
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Lachen en liepen
Het doet pijn: op het hoogtepunt van het kerkelijk
jaar kunnen we elkaar niet lijfelijk ontmoeten - rond
het licht van de paaskaars – om de Eeuwige de
lof toe te zingen, om elkaar te bemoedigen en de
opstanding van Christus te vieren. Het raakt ons in
het hart van ons gemeente-zijn.
In de verhalen op internet, op tv en in de kranten
maar ook in de verschillende (telefonische) pastorale gesprekken klinken nu veelvuldig woorden van
eenzaamheid en (doods)angst. Schrijnende gevoelens, die doen denken aan Jezus in de Hof van Getsemane: ‘Hij werd overvallen door doodsangst, maar
bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als
bloed op de grond.’ (Lucas 22: 44)
Anderen herkennen zich vooral in Jezus’ gevoel van
Godverlatenheid op Goede Vrijdag. Er is duisternis
over de gehele aarde als Hij uitroept: ‘ELI, ELI, LAMA
SABACHTHANI!’ dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom
hebt Gij Mij verlaten! (Marcus 15: 34)
Van een ‘Vrolijk Pasen’ kunnen we dit jaar niet
spreken. Die groet heeft me overigens altijd al tegengestaan. Het ‘Vrolijk Pasen’ associeer ik met glimmende folders van rijk gedekte tafels bij voorbeeldige gezinnetjes met goedgevulde beurzen. F olders
die pijn doen aan de ogen van alleenstaanden,
rouwenden, van mensen die nauwelijks rond kunnen
komen, van ongewild kinderloze mensen en zieken.
Pasen kan geen Pasen zijn zonder Witte Donderdag
en Goede Vrijdag. Het duister van die dagen en het
glorend licht van Pasen horen bij elkaar, zoals dag en
nacht bij elkaar horen. Het een lijkt niet te kunnen
zonder het ander. Iemand schreef eens: ‘We kunnen
het wonder van een zonsopgang enkel waarderen als
we er in het donker op hebben gewacht.’
Wachtende op de zonsopgang mogen we weten dat
wij innerlijk verbonden zijn met elkaar en met de
Opgestane. Waar het c-virus veel leed en eenzaamheid veroorzaakt, kan het onze menselijke warmte
en solidariteit niet doven. Waar God het verst weg
lijkt, is Hij ons misschien wel het meest nabij.
We doen het wonder van Pasen zeker geen onrecht
als we het vieren in de stilte van ons hart, zij het met
een lach én een traan.
Netty Hengeveld

Lachen en liepen in één buultjen? *
Morgenlecht bewaegt zich
ongegenaerd deur de glieven
van miene geslotten vensters,
as in een umgekaerd gebed.
Ik laot’ eur geworden en zie ’t
gebeuren hoe deur dat streppeltjen
lecht de hele ruumte in een
glunderenden gloed wördt ezet.
Miene ogen, nog glazig
glanzend van de träöne,
vergotten in den gruwelijken
vergangen nacht,
gloept vanuut de gapende groeve
umhoge en gräölt inens geröst.
Is Paosen niet da-j in
één buultjen liept en lacht?
* ‘Lachen en liepen in één buultjen’
betekent tegelijkertijd lachen en huilen.
Een gezegende paastijd gewenst,
mede namens mijn collega’s,
Netty Hengeveld

n de vorm van

deze special,
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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

Verkoop pastorie
Koppelstraat
Het college van kerkrentmeesters heeft na rijp
beraad en een zorgvuldige afweging van alle
voor- en nadelen besloten om de pastorie aan
de Koppelstraat in de verkoop te zetten.
De verkoop van het pand zal via Makelaardij
Blekkink uit Aalten verlopen.
Als u interesse heeft in de woning, volg dan
de verkoopsite van dit kantoor of meldt u bij
hen.
college van kerkrentmeesters

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

Wij feliciteren
Mevr. M. Wouters-Vermeer, Ambthuiswal 1-08;
D.J. Winkelhorst-Jansen, Tramstraat 7, dhr. H.J.
Essink, Walfortlaan 2, en dhr. J.A. Hoefman, Kruittorenstraat 10-1, vieren in de komende weken hun
verjaardag. Mevr. Wouters wordt op 9 april 92
jaar; mevr. Winkelhorst wordt op 12 april 85 jaar;
dhr. Essink is ook op 12 april jarig en hij wordt 80
jaar, en dhr. Hoefman viert op 19 april zijn 86e
verjaardag. Alle jarigen van harte gefeliciteerd en
een gezellige dag gewenst met uw dierbaren.

Overlijden
Op 18 maart is overleden Henny (Hendrikus)
Vroman. Hij is 83 jaar geworden. De uitvaart heeft
plaatsgevonden in de St. Joriskerk op 25 maart,
in besloten kring vanwege het coronavirus. We
wensen zijn vrouw Wil en kinderen Tom, Marijke,
Koos en diens vrouw Linda veel sterkte toe. Ook
de mensen die er niet bij mochten of konden zijn
en nu hun verdriet op een andere manier moeten
uiten, wensen wij veel sterkte toe met dit verlies.
Elders in dit KerkVenster vindt u het in memoriam.

Zieken
Het echtpaar Lammers (Vragenderweg) maakt
zware tijden door. Henk Lammers moet binnenkort geopereerd worden aan een tumor. Zijn
vrouw Dinie ondergaat al een tijdje een chemokuur. Die lijkt effect te hebben. We wensen hen
beiden Gods kracht toe in deze onzekere tijden.
Mevrouw Johanna Freriks heeft de afgelopen
maanden een paar keer ter observatie in het ziekenhuis gelegen. Daar is niets duidelijks uitgekomen en ze heeft zuurstof. Haar man Ab moet
aan een hartklep geopereerd worden. De operatie
is uitgesteld vanwege corona. We wensen hen
geduld en zegen toe.
Mevrouw Dinie Wevers is enige tijd geleden
wegens omstandigheden tijdelijk naar de Molenberg gegaan. Naar verwachting zal ze een plaats
krijgen in Beltrum. Het adres is nog niet bekend.
We wensen haar en haar man veel sterkte toe in
deze omstandigheden, waarin hij niet op bezoek
kan komen.
Voor alle mensen die hun partner of ouder niet
kunnen bezoeken in deze tijd: heel veel kracht.
Als je niet ziek bent, of geen zieken kent, is het
onwerkelijk om te geloven dat het zo’n vaart zal
lopen met het coronavirus. Toch moeten we erop
vertrouwen dat de maatregelen op de lange duur
het beste zijn, dat de ziektegolf afvlakt en niet

Collectes en giften
Via Riek Tolkamp € 10,00 voor de kerk.
iedereen tegelijkertijd een IC-bed nodig heeft. We
doen het om elkaar straks letterlijk niet te laten
stikken.
Laten we ook denken aan de mensen die nu met
minder thuiszorg moeten doen, mensen voor wie
een operatie is uitgesteld door corona, en mensen
die wel geopereerd moeten worden en daar
angstig onder zijn. Het zijn onzekere tijden. Ook
veel kracht voor alle mensen die zich eenzaam en
geïsoleerd voelen door alle regels.
Van iemand die in een verpleeghuis werkt, hoorde
ik dat de bakken met kaarten die men ontvangt
voor gezellige uurtjes zorgen en dat de meeste
mensen goede moed houden! Iemand vroeg me
een mooi gedicht in het kerkblad te zetten, om
mensen te troosten. Er zijn er vast veel te vinden,
maar ik voel nu dat deze oude woorden me vooral
raken:
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land …
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig kalme moed.
Over de twee zinnetjes die ik heb weggelaten, zou
je pagina’s vol kunnen schrijven, dus die laat ik
even buiten beschouwing. De rest vind ik nu troostend en bemoedigend. In deze donkere tijden, nu
de hele wereld in chaos lijkt te zijn gestort, wens ik
iedereen de zielenrust van dit lied toe.
Ada Endeveld

Bloemen uit de kerk
De afgelopen weken konden er in Bredevoort geen
bloemen in de kerk staan. Wel zijn de bloemen die anders in de kerk zouden staan - op zaterdag
naar gemeenteleden gebracht. Op 22 maart zijn
ze naar Dorian Meynen (Misterstraat), fam. Ter
Horst (Bleekwal) gegaan. Op 29 maart naar Gerrit
en Pia Geurkink, 5 april naar Johan Blekkink.

De voorjaarsinzameling van kleding
op zaterdag 4 april gaat niet door.
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Kerkbalans 2020
De slogan voor de landelijke Actie Kerkbalans was
dit jaar: Geef voor je kerk, zodat de kerk aan u
kan geven. Met dat thema zijn in januari ook de
gemeenteleden van de Protestantse Gemeente
Bredevoort benaderd, waarbij een heel mooi
bedrag aan financiële toezeggingen is binnen
gekomen, waarvoor we dankbaar zijn.
Bijna vijfhonderd pastorale eenheden (leden) van
onze kerk zijn benaderd met de vraag om een
financiële toezegging te doen. Gelijktijdig werd er
ook een bijdrage gevraagd voor de paascollecte
en de Solidariteitskas.

Er zijn 377 toezeggingen binnengehaald met
een totaalbedrag van € 70.300. Begroot was een
bedrag van € 68.200. Het bedrag aan toezeggingen is onder te verdelen in € 63.070 voor de
kerk, € 3.490 voor de paascollecte en voor de Solidariteitskas € 3.740.
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen, en alle mensen die aan deze actie
hebben meegeholpen, heel erg bedankt!
Namens het college van kerkrentmeesters,
Wim ter Maat

Wijziging verspreiding
KerkVenster

Afhaalpunten
KerkVenster

KerkVenster heeft als doel de communicatie in
de Protestantse Gemeentes van Aalten en Bredevoort te bevorderen. Dat willen we ook graag
doen in deze crisistijd. Maar dat zal anders zijn
dan u van ons gewend bent. Omdat het door de
beperkende maatregelen niet wenselijk of zelfs
niet mogelijk is het blad KerkVenster door de
vele vrijwilligers te laten verspreiden, zoeken we
andere wegen.

Vanaf vrijdag 3 april ligt het eerstvolgende
nummer voor u klaar als:
1. download via
https://www.kerkvenster.nl/1604-2/
2. papieren blad bij:
• supermarkten Jumbo Aalten en
Spar Bredevoort, tijdens openingsuren
• boekhandel Messink&Prinsen en
Meneer Kees tijdens openingsuren
• Zuiderkerk aan de voorzijde onder afdak,
dag en nacht bereikbaar
• Oude Helenakerk tijdens openingsuren:
maandag, woensdag en vrijdag
van 19.00 uur tot 20.30 uur
• St. Joriskerk Bredevoort elke dag van
10.00 uur tot 17.00 uur (bij goed weer)
• IJzerlo: fam. Helmink, Thijsweg 8
• Barlo: fam. Ebbers, Markerinkdijk 24

Het blad KerkVenster wordt nog wel gemaakt en
gedrukt, maar wie het lezen wil heeft nu twee
mogelijkheden:
• het blad downloaden via de website www.kerkvenster.nl
• een papieren blad meenemen bij een afhaalpunt (zie hieronder voor de afhaalpunten).
Als u een blad meeneemt, doet u dat dan ook
in de geest van het Achterhoekse naoberschap:
een extra exemplaar meenemen voor uw buurvrouw, buurman, kennis of familie?
We zullen via Aalten Vooruit laten weten
wanneer KerkVenster klaarligt.
De website is in deze tijd het belangrijkste middel
van contact geworden.
Er staan allerlei actuele berichten op (kerkenraad en predikanten hebben het voornemen deze
berichten wekelijks te verversen).
Daarnaast vindt u er elke zondag om 09.30 uur
de online-kerkdienst (www.kerkbeeldaalten.nl)
vanuit de Oosterkerk of de Oude Helenakerk, met
voorgangers uit Aalten en Bredevoort.
We houden er rekening mee dat deze wijze van
communicatie tot juni zal duren.
Namens de redactie van KerkVenster,
Wytze Andela

We zijn bovenstaande middenstanders die meewerken aan de verspreiding van KerkVenster bijzonder dankbaar.
• Voor de buurtschappen Lintelo, Dale, Heurne
en Haart zoeken we nog een afhaalpunt voor
de volgende keren. U kunt bellen met Arnold
Arentsen: tel. 06-50936465.
De volgende verschijningsdata van KerkVenster
zijn: 24 april, 15 mei en 29 mei. De datum van
verschijning wordt in die week in Aalten Vooruit
gecommuniceerd.

Hoe kom ik bij de download van KerkVenster?
1. Ga naar www.kerkvenster.nl
2. Scrol tot: KerkVenster blad
3. Klik hierop
4. Kies de gewenste download en klik erop of:
voer de volgende url in:
https://www.kerkvenster.nl/1604-2/

voorjaar
is aangebroken
kleuren in de tuin
wat doet hoop
wat doet verwachting
wat doet uitzien
afgeremd
in doen en laten
terug naar onszelf
wat kleurt de mens
niet verwacht
anders
Riek Aalbers-Hiddink

KerkVenster gedrukt
op PEFC-papier

Op 10 november 2019 is de Protestant
se Gemeente Aalten een zogenaamde
‘Groene Kerk’ geworden. Dat houdt in
dat ze stappen onderneemt om bij te
dragen aan een duurzaam gebruik van
onze planeet, eerlijke verdeling van
middelen en bestrijden van onrecht,
overeenkomstig onze christelijke
opdracht vanuit de Bijbel (lees meer
hierover op www.kerkvenster.nl).
In navolging daarvan heeft stichting KerkVenster
besloten hierbij aan te sluiten. Gas en stroom
zijn afkomstig van de meest duurzame aanbieder in Nederland, we kunnen afval gescheiden
inzamelen en Fairtrade-koffie drinken. Zo zijn er
nog enkele punten te noemen.
Maar veruit de grootste bijdrage leveren we
in onze ogen met de overgang naar duurzaam geproduceerd papier. Vanaf heden wordt
KerkVenster gedrukt op papier met het PEFC-keurmerk. Alle partijen in de keten van bos naar drukwerk kunnen zich certificeren volgens de PEFCnormen. Daarmee wordt gegarandeerd dat het
papier afkomstig is uit een controleerbaar duurzaam beheerd bos, waarbij het bosareaal minimaal gelijk blijft.
Zie voor meer informatie: www.pefcnederland.nl.
Het logo dat in het colofon is afgedrukt, is het
bewijs dat het ook echt op PEFC-papier is gedrukt,
met inkt die vrij is van oplosmiddelen.
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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

Geen paasattenties dit jaar

Verpachting bij inschrijving
bredevoort
Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Aalten biedt per 1 april
2020 een perceel bouwland aan bij inschrijving
onder doopleden en lidmaten van de Protestantse
Gemeente van Aalten voor zes jaar in geliberaliseerde pacht (op basis van artikel 7:397 lid 1 van
het Burgerlijk Wetboek):

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

Een perceel bouwland
kadastraal bekend gemeente Aalten, sectie M,
nummer 263, groot 2.04.70 ha. Dit perceel is
gelegen aan de Pasopweg te Aalten.

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

De gunning wordt voorbehouden aan
de Protestantse Gemeente te Aalten.
Het zal iedereen duidelijk zijn dat ook de bezoekdienst vrijwel is stilgevallen.
De meeste energie wordt toch gestoken in het
bezoeken van ouderen en zieken, en juist dat
wordt nu ten sterkste ontraden.
Als gevolg hiervan hebben we moeten besluiten
om dit jaar geen paasattenties aan te bieden.
Spijtig maar het kan nu niet anders.
Mogelijk zijn bezoekmedewerkers zo creatief dat
ze toch een manier vinden om contact te houden,
maar geen bezoekjes!
Ondanks deze onzekere tijden wensen wij u goede
paasdagen.
de Protestantse Bezoekdienst

Klokken van hoop
De klokken worden iedere woensdagavond
geluid van 19.00-19.15 uur

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

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijg
baar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen,
postbus 675, 3800 AR Amersfoort, tel. 0334671010 of via e-mail r.radstake@kkgkka.nl.
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op vrijdag
17 april 2020 bij ons kantoor in Amersfoort
binnen te zijn. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct inleveren van zijn
bieding.
Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is
een rentmeesterskantoor ten dienste
van de Protestantse Kerk

Giften PBD
Overzicht collectes maart 2020
01-03 HVWD
Holland green Solution
Kerk
08-03 P
 KN Missionair werk
Kerk

€
€
€
€

Gift van € 20,00 op het kerkelijk bureau
ontvangen voor Hulp Ver Weg Dichterbij.

Via de bankrekening van de diaconie:

Op maandag-, woensdag- en vrijdagavond
is de Oude Helenakerk open van 19.00 uur
tot 20.30 uur om een kaarsje te branden
of een gesprek te voeren met
de mensen die daar aanwezig zijn.

Collectegeld kerkdiensten
i.v.m. luisteren via kerkbeeld € 60,00
Kerkbeeld € 50,00 en € 50,00
Biddagcollecte kerk en diaconie € 10,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

844,93
566,27
743,70
602,76
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Uitbreiding visserijproject voor
verarmde nomaden, Somalië
De wateren bij Eyl zijn bijzonder visrijk,
maar de bevolking profiteerde daar
nooit van. Mensen waren niet gewend
om vis te eten. Door de hete zon was

Wat is er aangeschaft?

de vangst vaak al bedorven voordat die

• 2 vissersboten, elk voor tien personen
• 28 visnetten
• 18 reddingsvesten
• 1 kleine koelinstallatie

aan land werd gebracht. Dat bezorgde
vis als voedingsmiddel een slechte
reputatie.
Dat veranderde met het eerste visserijproject van
Stichting Kaalo Nederland en haar lokale partners.
Mensen leerden effectiever vissen en er kwamen
faciliteiten voor koeling en bewerking van vis. The
Hodan Fish werd opgericht, een actief samenwerkingsverband van zestien vissers in Eyl. Dankzij
visvangst en visverwerking kunnen dorpsgenoten
voorzien in hun levensonderhoud. Zij zorgen voor
koeling, bewerking en conservering van de vangst,
waarna de vis deels wordt verkocht op de lokale
markt. Een ander deel wordt verhandeld in de op
200 km afstand gelegen regiohoofdstad Garowe,
of van daar geëxporteerd naar Ethiopië.
Vanwege het enorme succes wilde de stichting
Kaalo het project uitbreiden en daarmee werk
gelegenheid aan nog eens veertig mensen
bieden. En dat is met dit vervolgproject gelukt!

neiging om te zeggen dat het niet
nodig was, of dat het veel te gek is

ontvangen.
Stichting Antje kreeg vorig jaar namens Hulp Ver
Weg Dichterbij een mooie gift. Heel even voelde
ik me bezwaard om dit aan te nemen, maar
tegelijkertijd wist ik ook dat men op deze manier
Stichting Antje wilde bemoedigen. Een kleine
eenvoudige stichting heeft niet veel geld nodig,
maar er zijn wel vaste kosten. Deze donatie gaf
zekerheid en vertrouwen dat we op onze eigen
manier door kunnen gaan.
Afgelopen jaar zijn opnieuw mensen geconfronteerd met de ziekte kanker, soms verslagen door

Kaarten voor deze actie liggen in de hal van de
Zuiderkerk. U kunt deze kaarten ophalen tijdens
de openingstijden van het kerkelijk bureau:
maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag,
van 09.00-12.00 uur

Annulering bijeen
komsten PCOB, KBO

is soms best lastig. Je hebt dan de

het gemakkelijker om te geven dan te

Paasgroetenactie

Verenigingen

Gewoon dankjewel
zeggen wanneer je iets
krijgt van een ander

wat men je aan wil bieden. Blijkbaar is

De selectie van de kandidaten is door de
nomaden zelf gedaan. Na de selectie hebben
diverse trainingen plaatsgevonden in o.a. koeling,
bewerking, conservering en vermarketing. Het
resultaat; veertig gezinnen hebben een beter toekomstperspectief en zullen hun inkomsten gaan
vergroten.

het bericht dat er geen kans meer op genezing is.
Geen enkele bos bloemen kan het verdriet wegnemen, en geen enkele maaltijd kan de onzekerheid wegnemen.
Toch kan het wat verzachten. Wanneer er iemand
is die je komt helpen in het huishouden als je
daar even de kracht niet voor hebt, of om de
naaste gezinsleden wat te ontlasten, dan geeft
dat verlichting.
Gewoon omdat je een mens bent die het op dat
moment nodig heeft.
Stichting Antje wil dankjewel zeggen voor uw gift
en voor het vertrouwen.
Namens Stichting Antje,
Janine Luijmes

Zoals u waarschijnlijk al weet, kunnen de bijeenkomsten van de KBO/PCOB in mei en juni niet
doorgaan vanwege de maatregelen die genomen
zijn i.v.m. met het coronavirus. Het spijt ons erg,
maar we rekenen op uw begrip.
Of het uitje in juni kan doorgaan, wachten we
nog even af. U hoort hierover later meer.
bestuur PCOB Aalten/Bredevoort

Passage
De avond van dinsdag 7 april gaat niet door …
Miranda Vriend zou ons van alles vertellen over
de ziekte van Lyme.
het bestuur
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Aquarelleren, een leuke hobby
Tekst: Hanneke Drenth - Foto’s: Titia Everts

Ook bij KerkVenster lopen in deze
dagen van corona de dingen anders
dan gepland. Ons oorspronkelijke idee
voor de voorpagina kon niet door
gaan. Maar een paasnummer zonder
kunstwerk op de voorkant? Dat vonden
we geen goed plan, en gelukkig was
daar Titia Everts, die ons uit de brand
hielp. Drie jaar geleden maakte zij
een aquarel als paasgroet van de
Protestantse Bezoekdienst voor oudere
gemeenteleden. Die aquarel siert nu
de voorkant van ons paasnummer.
Via de telefoon vertelt zij meer over
het kunstwerk en haar hobby’s.
‘Toen wij in 1989 naar Aalten kwamen, had ik
niet meteen een baan en ik wilde toch graag iets
leuks gaan doen. Daarom ben ik een aquarelleercursus gaan volgen in de Ahof. Ik vond dat zo leuk
dat ik alle spullen heb aangeschaft en aan de
slag ben gegaan. Na de eerste cursus heb ik nog
een tweede gevolgd, maar die heb ik nooit afgemaakt omdat ik een baan in het onderwijs kreeg.
Als jong meisje heb ik ook altijd veel getekend.
Ik had een boekje over schetsen en de zondag
middagen waren mijn tekenmiddagen.
Het aquarelleren ligt mij het beste. Ooit heb ik
acrylverf uitgeprobeerd, maar dat vond ik toch
minder leuk. Bij een aquarel weet je nooit helemaal van tevoren wat het wordt. Het hangt bijvoorbeeld van je papier af en van de hoeveelheid
water die je gebruikt. Dat zorgt voor verrassingen
en dat vind ik spannend. In het begin heb ik veel
landschapjes en stadsgezichten gemaakt. Tijdens
vakanties en dagjes uit maak ik foto’s en die
gebruik ik om aquarellen van te maken. Zo heb
ik bijvoorbeeld Hoorn, Meppel, Kampen en Dor

drecht geschilderd. In de loop der jaren zijn daar
ook bloemen als onderwerp bij gekomen. Dat doe
ik nu vooral. Ik heb plakboeken vol met foto’s van
bloemen. En in de Keukenhof en de West Friese
Flora kan ik mijn hart ophalen.
Maar ja, op een gegeven moment hangen je
muren vol en wat moet je dan? Zo kwam ik bij
de Opkikkerclub. Mensen die ernstig ziek zijn of
die het moeilijk hebben en die een opkikkertje
kunnen gebruiken, stuur ik een kaartje. In mijn
geval een kleine aquarel. Dat geeft mij veel voldoening en ik doe ook nog iets nuttigs met mijn
hobby. Vorig jaar ben ik gestopt met werken en
nu verdeel ik mijn tijd tussen mijn hobby’s: schilderen, muziek en lezen. Van muziek word ik vooral
heel gelukkig. Ik speel piano, gitaar en blokfluit.
De laatste tijd speel en zing ik elke dag een lied
uit het Liedboek. Gewoon bij het eerste lied
begonnen. Gisteren was dat lied 8b, Zie de zon,
zie de maan, zie de sterren in hun baan. Dat vind
ik heerlijk om te doen.

Rechtsboven en hieronder: Een viertal aquarellen van Titia Everts, met name uit de beginperiode.

Op het schilderij van Pasen heb ik Goede Vrijdag,
Pasen en Pinksteren in één beeld samengebracht.
Het kruis, het lege graf, het licht van de opstanding, het nieuwe leven en de duif. Voor mij persoonlijk betekent Pasen het feest van de opstanding. Je mag weten dat Jezus er is voor jou en dat
Goede Vrijdag niet het einde is. Juist nu in deze
crisistijd is dat belangrijk voor mij.’

De pen opgepakt
Kerkzijn in coronatijd

Een venster naar buiten…
In deze bijzondere tijden kunnen vele kerkgemeenschappen terecht in hun eigen kerkgebouw. Hoe
vertrouwd en goed, dat ook wij in Aalten en Brede
voort op bepaalde tijden de kerken kunnen binnenlopen en de stilte zoeken, een gesprek aangaan of
een kaars branden.
Dat we kerkdiensten kunnen volgen via kerkbeeld
of anderszins, vooral in deze veertigdagentijd en
straks in de stille week en Pasen. Dat we een Kerk
Venster-team hebben dat ons dagelijks op de
hoogte houdt van de mogelijkheden. Fijn dat predikanten en kerkelijk werkers ons en zichzelf kunnen
blijven aanspreken en bemoedigen … en dat de
kerkenraad de noodzaak heeft ingezien de kerken
open te houden … om op eigen tijd en eigen wijze
de regie in handen te kunnen houden.
Dank daarvoor!
Ineke Lubbers-te Lindert
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Maar de lente wist het niet …
Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de
mensen ergens voor wilde waarschuwen … En toen werd het maart ...
Het was maart 2020...
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s
stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten
en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet
geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch ...
Iedereen wist wat er aan de hand was
Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en ‘s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen
Het was maart 2020...
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen
of om de hond uit te laten

Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie
om de liefde van hun leven te vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen
boodschappen te doen of te koken
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was,
deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken
of zingen om op deze manier samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen
om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop
zodat eenzame mensen ze konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen
zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen
Om 20.00 uur ’s avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen
voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard
aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden

Bijna alles was gesloten … Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen,
operaties en onderzoeken werden uitgesteld ... Iedereen wist het

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding,
van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping,
dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet,
het vond zichzelf opnieuw uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met
elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen … Dat wisten we allemaal

Maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren
Het was maart 2020

En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door,
daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...
Er was isolatie, ziekte en paniek … Toen werd de angst pas echt!

En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen
dat de noodsituatie voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen,
ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit
verwacht ... Iedereen wist wat er gebeurde
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
De magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes
En toen …
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen,
mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden
en vonden de weg naar zichzelf terug

En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven …
Bron: Irene Vella, uit het Italiaans vertaald
door: Susan Blanco (De Taalrecycler)
‘Geïnspireerd door mensen’
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Neem en lees …
April 2020

Weeksluitingen …

Kerkdiensten
Aalten en Bredevoort

Vanwege de coronacrisis zijn de weeksluitingen
voorlopig vervallen.

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

3
4
5

Exodus 12: 43-51
Exodus 13: 1-16
Mattheüs 21:1-17

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

6
7
8
9

Exodus 13: 17- 14:14
Exodus 14: 15-31
Mattheüs 26: 1-16
Mattheüs 26: 17-75

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

10
11
12

Mattheüs 27: 1-56
Mattheüs 27: 57-66
Mattheüs 28: 28: 1-7

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

13
14
15
16

Mattheüs 28: 8-15
Exodus 15: 1-21
Exodus 15: 22-27
Exodus 16: 1-20

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

17
18
19

Exodus 16: 21-36
Psalm 111
Prediker 9: 1-10

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

20
21
22
23
24

Prediker 9: 11-18
Prediker 10: 1-11
Prediker 10: 12-20
Prediker 11: 1-10
Prediker 12: 1-14

Bloemengroet

Alle diensten zijn vervallen in verband met
de coronacrisis. In plaats daarvan kunt u de
komende zondagen via kerkbeeld een viering
zonder kerkgangers volgen vanuit een van onze
kerken. Deze diensten beginnen om 09.30 uur
en zijn te volgen via kerkbeeld op de website
van KerkVenster: www.kerkvenster.nl.

Zondag 5 april 2020
Zesde zondag in de veertigdagentijd
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- fam. Jentink, Bijnenweg 1C
- mevr. Hogeweg-Bruggink,
Varsseveldsestraatweg  9D
- fam. Konink, Tuunterweg 1

Doopdiensten
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.

09.30 uur 	in de Oosterkerk
ds. Folkert de Jong
en ds. Ada Endeveld
Organist:
Jan Stronks
Koperblazers: 	Frank Pardijs en
Jan-Willem Kobus

Donderdag 9 april 2020
Witte Donderdag

19.30 uur	Oude Helenakerk
ds. Wim Everts en Heidi Ebbers
m.m.v. 		Leonne en
Johan Klein Nibbelink

Vrijdag 10 april
Goede Vrijdag

19.30 uur 	Oude Helenakerk
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk
en ds. Ada Endeveld

Zaterdag 11 april
Stille Zaterdag

21.00 uur 	Oude Helenakerk
ds. Wim Everts en Heidi Ebbers
m.m.v. 		
Leonne en Harry van Wijk

Zondag 12 april
Pasen

Bij de diensten

Vragen over de kwaliteit van kerkbeeld
Zoals u vast wel gehoord hebt, zullen wij de
komende weken onze kerkdiensten uitzenden via
kerkbeeld en kerkradio. Wij hebben al veel positieve reacties ontvangen, op deze manier kunnen
wij toch nog met elkaar verbonden blijven.
Wel hebben wij de opmerking gekregen dat het
beeld soms even stilstaat, of dat het soms lang
duurt voordat een uitzending start. We hebben
dit even uitgezocht, maar het probleem ligt niet
bij ons.
Doordat er op dit moment ontzettend veel
gebruik gemaakt wordt van internet, denk aan
iedereen die nu thuis werkt, naar Netflix kijkt
of gebruikmaakt van andere streamingsdiensten, wordt het landelijke netwerk overbelast en

Alleen diensten
via kerkbeeld

kunnen vooral live-uitzendingen op sommige
momenten wat minder vloeiend verlopen.
Daarbij komt ook nog dat bijna alle kerkgenootschappen hun kerkdiensten live uitzenden tussen
09.30 en 11.00 uur, waardoor het landelijke netwerk wordt overbelast.
De beheerders van deze netwerken zijn deze week
al drukdoende om hier verbeteringen in aan te
brengen, maar zij kunnen nog geen garantie
geven dat alles vloeiend zal verlopen.
Gelukkig kan men bij ons de diensten ook nog op
een later tijdstip terugkijken.
Dus mocht er een probleem ontstaan, probeer het
dan op een later tijdstip nogmaals.
Gerard Helmink

09.30 uur 	Oude Helenakerk
ds. Folkert de Jong en
pastor Netty Hengeveld

Zondag 19 april

09.30 uur 	Oosterkerk
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk

Nieuw:
Collectes
In plaats van collectes in de kerk kunt u
nu bijdragen aan een speciaal diaconaal
project.
Zie pagina 18
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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

4 apr	mevr. H. Prins-Beeks
Koeweide 110, 7121 EK
4 apr	dhr. T.J. Ebbers
Tubantenstraat 92, 7122 CT
5 apr	dhr. W. Delleman
Hoge Veld 107, 7122 ZP
5 apr	dhr. A.Th. Jansen
Eligiusstraat 87, 7121 EC
5 apr	mevr. A.M. Wamelink-Meinen
Julianastraat 21, 7121 CC
7 apr	dhr. J.G. Hoftijzer
Rengelinkweg 4, 7122 JW
7 apr	mevr. J.A. Hillen-Veerbeek
Klokkemakersweg 18, 7122 KB
7 apr	mevr. M.L. Versluis-Peters
Oranjelaan 27/03, 7121 CA
8 apr	mevr. A. Folkerts-Wigboldus
Geurdenstraat 58, 7122 CG
8 apr	dhr. B.J. Heinen
Kemenaweg 49, 7122 XH
9 apr	dhr. J.W. Rensink
Goudenregenplein 12, 7121 AR
9 apr	mevr. A.J. Rutgers
Polstraat 4, 7121 DH
9 apr	mevr. H.E. Lankhof-Kuenen
Geurdenstraat 82, 7122 CG
9 apr	mevr. J.B. Westerveld-te Paske
Ludgerstraat 18, 7121 EM
10 apr	dhr. G. Hobé
Ludgerstraat 18/B, 7121 EM
11 apr	mevr. A.E. Wassink-Eenink
Geurdenstraat 65, 7122 CG
13 apr	mevr. H.E. te Loo-Lankhof
Ludgerstraat 14, 7121 EM
13 apr	mevr. J. Nieuwenhuis-Schoppert
Ludgerstraat 33/04, 7121 EG
13 apr	dhr. H.J. Langwerden
Haartsestraat 30, 7121 CX
13 apr	dhr. G.H. Obbink
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk

Vervallen
Uiteraard vervalt in deze tijd van grote crisis
en het verbod op samenkomsten ook de bijeenkomst met Pasen op de Markt.
Ook de avonddienst van vieren en gedenken
op 3 mei zal vervallen.
Namens het Beraad van Kerken,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Wijk Barlo-Dale
13 apr	mevr. B.C. Nijenhuis-Schoppers
Hogestraat 96, 7122 BZ
13 apr	dhr. H.W. te Brake
Smitskamp 86, 7121 HK
14 apr	dhr. D.H. ter Haar
Romienendiek 3/A, 7122 PA
14 apr	mevr. B.G. Vreeman-Migchelbrink
Manschotplein 44, 7121 BM
14 apr	mevr. G.J.B. Heusinkveld-Hoftijzer
Goordijk 2/A, 7122 PH
15 apr	mevr. H.B.H. Albers-Stapelkamp
Ludgerstraat 21/12, 7121 EG
15 apr	mevr. H.A. Winkelhorst-Hakstege
Bilderdijkstraat 28, 7121 VL
15 apr	dhr. G. Mateman
Haermansweijde 10, 7121 WL
17 apr	mevr. M. de Vries-van Vliet
Ahavestraat 16, 7121 DW
17 apr	mevr. W.B. Wolsink-Wamelink
Manschotplein 797121 BL
17 apr	dhr. J.W. Legters
Geurdenstraat 10, 7122 CG
18 apr	mevr. A. Hakstege-Klein Hesselink
Admiraal de Ruyterstraat 7, 7122 WD
18 apr	mevr. G.A. Schooltink-Schuurman
Ludgerstraat 31/02, 7121 EG
18 apr	mevr. F. Klein Wolterink-Rijkeboer
Kriegerdijk 13, 7121 KE
18 apr	mevr. B.H. Somsen-Luiten
Wolterinkweg 7, 7122 MD
18 apr	mevr. H.J. Hoftijzer-Gussinklo
Zuiderkruis 16, 7122 WZ
18 apr	dhr. W. te Brake
Keizersweg 99, 7121 GP
19 apr	mevr. W.H. Ansink-Salemink
Manschotplein 36, 7121 BM
19 apr	mevr. Th.W. Houwer-Heusinkveld
Oranjelaan 29/4, 7121 CA
20 apr	mevr. A.J. Saalmink-Wisselink
Vondelstraat 3, 7121 VB
20 apr	dhr. J.H. van Lochem
Stationsstraat 1/B, 7122 AR
20 apr	dhr. J.B. Lensink
Varsseveldsestraatweg 31, 7122 CB
22 apr	mevr. W.J. Nieuwboer-Kwerreveld
Frankenstraat 91/01, 7122 ZS
22 apr	mevr. B.G. Wevers-Stronks
Ludgerstraat 21/07, 7121 EG
22 apr	dhr. D.J. Tolkamp
Koeweide 34, 7121 EJ
23 apr	mevr. G.H. ter Horst-Heinen
Bulsinkkamp 107, 7122 TN
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

Contact
Er is vanaf 1 januari een vacature in het wijkgedeelte Dale. Voorlopig zal het crisispastoraat
waargenomen worden door de plaatselijke predikanten. Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een
andere crisissituatie kunt u contact opnemen met
Wim Bulsink.
Hij zal dit dan doorgeven aan de plaatselijke
predikanten. Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met Reinier Demkes, Emmastraat 9, tel.
0543-471049.
Bijzonderheden die vermeld moeten worden,
zoals huwelijksjubilea, opname en terugkomst
uit ziekenhuis of geboortes, graag uiterlijk op de
woensdag voor de week dat KerkVenster uitkomt
doorgeven aan de scriba.

Paasgroet
Enkele gemeenteleden uit ons wijkdeel wonen tijdelijk of voor vast in een verpleeginstelling buiten
Aalten-Bredevoort. Ook als je elders verblijft, is
het fijn om te merken dat anderen met je blijven
meeleven. Mocht u hen een kaartje willen sturen,
voor zover bij ons bekend betreft het:
-A
 lex Obbink, Veensgracht 1,
kamer Barger 2, 7091 BR Dinxperlo
-E
 rika ter Horst, Elver, afd. de Paardebloem 1,
Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Wehl
-A
 nny Hogeweg-Klumpenhouwer, Molenberg,
Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo.
In deze tijd is het overigens ook waardevol om
aandacht te besteden aan iedereen die het moeilijk heeft en contact erg op prijs zal stellen.

Zieken
Momenteel is opgenomen in het SKB mevrouw
G.B. te Kloeze-Eenink, Ambthuiswal 1-10. Wij
wensen haar Gods kracht en nabijheid toe in deze
moeilijke tijd.

Overleden
Op 24 maart is overleden Dinie Nijman-Bekkers,
Servatiusstraat 26, in de leeftijd van 87 jaar. Wij
wensen haar man Wim, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet en
gemis.
Met vriendelijke groet,
Wim Bulsink, scriba Barlo-Dale
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Netty Hengeveld
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 0545-475969
hengeveld.kerkvenster@
gmail.com

Wisseling van de wacht

Paaskaarten

Vele jaren is Henny Witt-Martensen, Kemenaweg
59, voorzitter geweest van de bezoekdienst in
onze wijk. Zij heeft nu het stokje overgegeven
aan Rolien Bosman, Adm. de Ruyterstraat 121.
Enorm bedankt Henny voor het werk dat jij de
afgelopen jaren hebt willen doen! Fijn Rolien dat
jij het wil overnemen!

Ieder jaar plaatsen wij in de paaseditie van KerkVenster de namen (voor zover bekend) van hen
die buiten Aalten verpleegd worden, zodat zij wellicht vanuit de gemeente bemoedigingskaarten
mogen ontvangen. Dit jaar beseffen we dat ook
de mensen in de Aaltense tehuizen lijden onder
de maatregelen rond het coronavirus. Omdat het
niet mogelijk is om ook hun namen te noemen,
attenderen we u erop ook hen niet te vergeten.

Telefonisch spreekuur

Een paasgroet

Velen lijden momenteel aan de gevolgen van de
maatregelen rond het coronavirus. Mocht u graag
eens willen praten met mij of mijn collega’s, dan
kunt u telefonisch contact opnemen. Op de in
KerkVenster genoemde tijdstippen zitten wij voor
u klaar. Zelf ben ik voorlopig bereikbaar op dinsdagen en donderdagen tussen 10 en 11 uur.

Natuurlijk hopen en vertrouwen we erop dat niet
alleen predikanten, kerkelijk werkers en bezoekmedewerkers zich inspannen om contacten te
onderhouden met onze ouderen, zieken en kwetsbaren in deze tijd van grote crisis. Ongetwijfeld
zullen wij allemaal tekenen van betrokkenheid
tonen door middel van een telefoontje, een
kaartje of op wat voor manier dan ook.
We denken ook aan hen die buiten Aalten en
Bredevoort langdurig verpleegd worden. Ik geef u
de namen van hen die mij bekend zijn, en die er
geen bezwaar tegen hebben om in KerkVenster
vermeld te worden. Een teken van meeleven door
een kaartje zullen zij zeer waarderen.

Paaskaarten
Ieder jaar plaatsen wij in de paaseditie van KerkVenster de namen (voor zover bekend) van hen
die buiten Aalten verpleegd worden, zodat zij wellicht vanuit de gemeente bemoedigingskaarten
mogen ontvangen. Dit jaar beseffen we dat ook
de mensen in de Aaltense tehuizen lijden onder
de maatregelen rond het coronavirus. Omdat het
niet mogelijk is om ook hun namen te noemen,
attenderen we u erop ook hen niet te vergeten.
- dhr. van Braak,
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
- mevr. Graven-Barink,
Lievelderweg 22A/6, 7131 MC Lichtenvoorde
- mevr. Hoornenborg-Klein Poelhuis,
Lievelderweg 22E, 7131 MC Lichtenvoorde
- mevr. Koskamp-Vaags,
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
- mevr. Veenhuis-van Braak,
Vredenseweg 81B, 7101 LM Winterswijk
Gezegende paasdagen gewenst,
Netty Hengeveld

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

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

Zieken
Het is altijd een moeilijke tijd als je ziek bent. In
deze tijd van beperkingen is het nog zwaarder.
Wij wensen al onze zieken en hen die eromheen
staan Gods kracht en nabijheid toe.

Verhuisd
Alie Rijks-Heinen is verhuisd van Andromeda 53
naar Ludgerstraat 21-11.
Ida Eleveld-Mast, Zuiderkruis 22, is verhuisd naar
Stegemanhof 51. Een moeilijke tijd om te verhuizen. Heel veel sterkte en kracht gewenst!

- Sophie Langenberg-Patty,
Gradus Kobusstraat 20, 7103 VX Winterswijk
- Johan Ormel,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
- Annie Eppink-Grievink,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
- Hannie Lensink,
Oostervoort 17B, 7103 XK Winterswijk
- Eric Nijenhuis,
Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Wehl
- Gerrit Veerbeek,
Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo
- Johan Heijink,
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
- Willem Wildenbeest,
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
Midden in een tijd van grote crisis en beperkingen
mogen we toch Pasen gaan vieren. Heel anders
dan we gewoon zijn. In het bijzonder denken we
ook aan hen die geen bezoek mogen ontvangen.
Allen heel veel sterkte en moed gewenst! We
mogen erop vertrouwen dat God ons vasthoudt
en met ons mee gaat, ook nu!
Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Telefonisch spreekuur
Velen lijden momenteel aan de gevolgen van de
maatregelen rond het coronavirus. Mocht u graag
eens willen praten met mij of mijn collega’s, dan
kunt u telefonisch contact opnemen. Op de in
KerkVenster genoemde tijdstippen zitten wij voor
u klaar. Zelf ben ik voorlopig bereikbaar op dinsdagen en donderdagen tussen 10 en 11 uur.

-m
 evr. Aalbers-Schoppers,
Morgenzonweg 29/215, 7101 BH Winterswijk
-m
 evr. van Asselt-Klein Geltink,
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
-m
 evr. Bussink-Hengeveld,
Ambthuiswal 2/3, 7126 BC Bredevoort
-d
 hr. en mevr. Deunk,
Vredenseweg 81E/ 266, 7101 LM Winterswijk
-d
 hr. Dijkslag,
Ambthuiswal 1/12, 7126 BC Bredevoort
-m
 evr. Massink-van Keeken,
Ziekenhuisstraat 7/55, 7141 AN Groenlo
-d
 hr. Obbink,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
-d
 hr. Saalmink,
Groot Hagen 6, 7009 AM Doetinchem
-m
 evr. Wevers-Klijn Hesselink,
Ambthuiswal 1/107, 7126 BC Bredevoort
Gezegende paasdagen gewenst,
Netty Hengeveld

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

Een paasgroet
Sommige leden van onze wijk worden buiten
Aalten-Bredevoort langdurig verpleegd. Op dit
moment mogen zij door de overheidsmaatregelen geen bezoek ontvangen. Een teken van
meeleven door een kaartje zullen zij rond Pasen
zeer waarderen. Daarom staan, voor zover
bekend, hieronder hun namen en adressen:
-m
 evr. D.A. te Grotenhuis-Ruesink,
Pronsweide (woning 3),
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
-m
 evr. H. Wilterdink-Mulder,
Pronsweide (woning 5),
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
-d
 hr. J.G. Vrieze, Pronsweide (woning 7),
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
-m
 evr. H.J.G. Luijmes-Kalf, Pronsweide (woning
10), Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
-m
 evr. C. Siebelink-Klijn Hesselink
(Klokkemakersweg 3), Pronsweide,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
-d
 hr. D. Siebelink (Klokkemakersweg 3),
de Molenberg (de Wieken kamer 47),
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo
-m
 evr. J.W. Meinen-Grievink,
de Molenberg (Bastion kamer 108),
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo
-m
 evr. J.H. Westrum-Oonk (Kleine Maote 85),
de Molenberg (de Wieken kamer 13),
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo
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- dhr. B. Lensink, de Vredense Hof,
Vredenseweg 81/E4/67, 7101 LM Winterswijk.
- dhr. Sj. van der Galiën, De Berkhof, Gradus
Kobusstraat 22-04, 7103 VX Winterswijk
- dhr. W. Wikkerink, Den Esch afd. Akkerweg 6,
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
- dhr. B. Piek, Den Esch, afdeling Dorpsplein 1,
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld.
- mevr. P.Th. Wisselink-Erfmann, Hof van
Flierbeek 51/C, 7132 DJ Lichtenvoorde
- Chantal Mateman (Dinxperlosestraatweg 116),
Elver, Klompendreef 6,
Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Wehl
- dhr. M. Somsen,
Rustoordlaan 59, 7325 BK Apeldoorn
Ondanks alle coronamaatregelen wensen we hen
allen toch goede paasdagen toe!

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 of geboortes, graag uiterlijk op de
woensdag vóór de week dat KerkVenster uitkomt
doorgeven aan de scriba.

-S
 teven Lammers,
Paardenkamp 3, 3853 HB Ermelo
- L inda Scholten, Fatima, Balkenhof 6,
Nieuw Wehlseweg 14, 7031 HW Wehl
-d
 hr. J.H. Klein Wolterink,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
-A
 .J. Klein Wolterink,
Morgenzonweg 29, 7101 BH Winterswijk
-m
 evr. F.C. Ruessink-Lievers,
Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN Groenlo
-m
 evr. J. Strijker-Zwiers,
Zwiepseweg 107, 7241 GR Lochem
Laten we ook een paasgroet sturen aan hen
die hier in Aalten-Bredevoort in een woonzorg
centrum wonen. Immers, alle locaties zijn voor
bezoek afgesloten. Voor hen die daar wonen en
ook voor hun familieleden moet dit heel ingrijpend zijn. Een paasgroet als bemoediging of een
andere blijk van medeleven zal heel erg gewaardeerd worden.

Pasen vieren in een onzekere tijd
We maken ons op om het paasfeest te vieren,
maar vanwege de uitbraak van het coronavirus
zal dit belangrijke feest van de kerk op een andere
manier gevierd moeten worden dan we gewend
zijn. We beseffen dat deze uitbraak vooral voor
ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid grote gevolgen kan hebben. De regering
heeft daarom zeer drastische maatregelen
genomen om hen te beschermen.

Een paasgroet

Vanwege deze maatregelen moeten de kerkdeuren op zondag gesloten blijven. Toch kunnen
we dankzij de techniek via internet en radio
online-kerkdiensten houden. Het is fijn dat we
zo via kerkbeeld en kerkradio met elkaar verbonden kunnen zijn. Rondom Pasen worden er
verschillende kerkdiensten gehouden. Ikzelf mag
voorgaan in de Avondmaalsdienst op Witte Donderdag en in de paasnachtdienst. In de dienst op
Witte Donderdag gedenken wij hoe Jezus samen
met zijn leerlingen voor de laatste keer de paasmaaltijd vierde en brood en wijn met hen deelde.
In dit samenzijn van Jezus met zijn leerlingen ligt
de oorsprong van de eredienst. Hier worden de
grondlijnen getekend van de samenkomst van de
gemeente. Na Witte Donderdag volgt op Goede
Vrijdag het gedenken van het sterven van Jezus.
Hoe Jezus ons leven tot in de dood gedeeld heeft.
In de paasnacht wordt het licht van Pasen de kerk
binnengebracht. Wij danken God voor de komst
van het licht. En het licht van Pasen geven wij
door aan elkaar. Wij laten ons meenemen door
de verhalen uit de Bijbel die ons vertellen over
schepping, bevrijding, terugkeer uit de ballingschap en nieuw begin van leven. Al in de vroege
kerk vormde deze bijzondere viering in de paasnacht het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. De
viering van Pasen wordt voortgezet op de paasmorgen, dan horen wij over de verschijning van
de opgestane Heer.

Een aantal gemeenteleden worden buiten AaltenBredevoort verpleegd. Een teken van meeleven
door een kaartje zullen zij, met Pasen voor de
deur, zeer op prijs stellen. Daarom staan hieronder de namen en adressen van de leden uit
onze wijk (voor zover bij mij bekend):

Omdat er geen kerkgangers kunnen komen, heeft
dit grote gevolgen voor de vormgeving van de
diensten. We kunnen op Witte Donderdag aan
de Maaltijd van de Heer niet brood en wijn met
elkaar delen. En in de paasnacht kunnen wij

Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

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

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

Zieken
Mw. H.L. ter Maat-Veldboom, Het Verzet 93, is
opgenomen geweest in het MST. Wij wensen
haar en haar gezin Gods troostrijke nabijheid toe.
We leven mee met onze zieken en wensen hen
veel sterkte toe en Gods nabijheid.

niet het licht aan elkaar doorgeven. We moeten
zoeken naar een andere manier van vieren waarin
de tekenen van brood en wijn en van het licht van
betekenis blijven. Zowel het delen van brood en
wijn als het doorgeven van het licht zijn namelijk een diep gebaar voor ons geloof. Geloven is:
door het donker heen op zoek gaan naar het licht,
naar wat ons moed en hoop geeft en troost biedt.
Geloven is: dragers van het licht zijn, het licht aan
elkaar doorgeven. Om zo in staat te zijn om voor
een zee van licht te zorgen tegen al het duister
in. Voor een van de diensten heb ik de volgende
woorden opgeschreven:
Teken van het licht
dat ons gegeven wordt.
Teken van hoop
in een donkere wereld.
Laten we licht zijn
voor elkaar.
Door liefde te geven
en aandacht te schenken,
Het licht de ruimte te geven
tegen alle angst in
Dat er licht mag zijn
voor hen die bang zijn
vanwege de kwetsbaarheid van hun leven
voor hen die ziek geworden zijn
voor allen die werkzaam zijn in de zorg
voor allen die een grote verantwoordelijkheid
dragen om te doen wat goed en wijs is.
Licht dat in ons de hoop doet ontvlammen
Licht dat overwinnen zal
Als gemeente van Christus zijn wij geroepen om
in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. Ik hoop dat
niemand in de situatie zal komen van grote eenzaamheid en isolement maar dat wij elkaar, waar
mogelijk, proberen te helpen en ondersteunen.
Ondanks alles wil ik mede namens mijn vrouw
u allen goede en gezegende paasdagen
toewensen!
Wim Everts

Telefonisch spreekuur
Vanaf maandag 23 maart is er elke werkdag van
10.00-11.00 uur een telefonisch spreekuur met
onze predikanten en kerkelijk werkers. Heeft u
vragen, behoefte om even met hen te spreken of
van gedachten te wisselen, schroom dan vooral
niet om te bellen. Zij zitten voor u klaar.
Maandag:	
Wim Everts 0543-473018
Hendrik-Jan Zeldenrijk 0543-478500
Dinsdag: 	Netty Hengeveld 0545-475969
Folkert de Jong 0543-450600
Ada Endeveld 0543-538848
Woensdag:	
Wim Everts 0543-473018
Heidi Ebbers 06-48623833
Donderdag:	Netty Hengeveld 0545-475969
Hendrik-Jan Zeldenrijk 0543-478500
Vrijdag: 	Heidi Ebbers 06-48623833
Folkert de Jong 0543-450600
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Jongerenpredikant
ds. Folkert de Jong
Köstersweide 38
tel. 0543-450600
folkert.j.de.jong@gmail.com

Nuttig
De eerste dagen nadat duidelijk werd dat allerlei
kerkelijke activiteiten niet doorgingen, ben ik ontzettend rusteloos geweest. Heen en weer banjeren naar mijn telefoon, losse ideeën opschrijven
of juist de wereld inslingeren. Lukraak mensen
bellen. Van die dingen.
Ik belde iemand die zijn zaak dicht moest doen.
Hij had, nadat de deuren voor maanden dichtgingen, een goed uur door zijn kamer geijsbeerd.
Op en neer. Op en neer. Rusteloos.
Ik wist in eerste instantie niet goed waar het van
kwam. Toen de scholen dichtgingen kwam er een
lijstje met ‘vitale beroepen’ die eventueel toch
beroep op opvang konden doen. Dominee stond
daar niet bij. Op een Facebookgroep met predikanten werd dat uitgebreid bediscussieerd. Zijn
we niet nuttig? Ook las Pieter Derks op Radio 1
een hilarische column over nuttige en nutteloze
Nederlanders. Verrassing: Pieter Derks was nutteloos. Cabaretiers houden geen ziekenhuizen open.
Dominees ook niet.
En toen merkte ik waar mijn rusteloosheid vandaan kwam. Plotseling kon ik veel dingen niet
doen die ik toch zo nuttig achtte. Blijkbaar was
mijn gevoel van eigenwaarde afhankelijk van wat
ik kon doen. En wat moet je dan als je niks kan
doen? Of in ieder geval veel minder?
Nu hebben mijn collega’s en ik andere manieren
gevonden om de kerk gaande te houden. Zoals
René de Reuver (voorzitter van de synode van de
PKN) zei: ‘Het evangelie gaat door’. De beweging
die Jezus startte gaat inderdaad ook door.
Maar ik heb wel een belangrijke les geleerd.
Blijkbaar zat toch in mij de niet-zo-christelijke
gedachte dat ik dingen moest doen om waarde
te hebben. Ik moest ‘nuttig’ zijn. Ik leefde met
de gedachte dat God van mijn ‘nuttige’ activiteiten afhankelijk was. En dat zijn toch dingen
waarvan ik altijd zeg dat het niet zo is. Maar ja,
blijkbaar verkondig ik weleens dingen die ik diep
van binnen niet geloof.
Ik hoop dat ik het nu wél echt geloof. En vooral:
ik hoop dat anderen het ook gaan geloven, dat
je waarde als mens niet afhankelijk is van dingen
die je doet of niet kunt doen. Je bent eindeloos
veel waard voor God. Niets van wat je doet of
laat doet daar wat van af. Je bent ‘nuttig’ omdat
God van je houdt. Dat is uiteindelijk genoeg.

Aalten weer bij de tijd
Tekst: Arnold Arentsen - Foto’s: Jan Oberink

Op bijgaande foto’s het terugplaatsen
van de wijzerplaatsen. De wijzerplaten
zijn weer geverfd. De Romeinse cijfers
en de wijzers zijn van nieuw bladgoud
voorzien en van nieuwe led-verlichting.
Dat alles gebeurde door de vergulder Reinaert
Vergulders in Groenlo. Het is echt ouderwets vakmanschap en je moet tegen een stootje kunnen,
in een klein bakje wiebelend hoog tegen de toren
om drie loodzware platen op hun plaats te zetten.
Maar ze zitten er weer op en de burgerij van
Aalten ziet weer hoe laat het is als de kerk gepasseerd wordt en het onvermijdelijke gebeurt; je
kijkt altijd naar boven, al kom je er drie keer in
een uur voorbij.
Deze restauratie is tevens het sluitstuk van een
restauratieklus die in het kader van de SIM-subsidie is uitgevoerd. Het gebouw is weer up to date.

Meer foto’s van het terug
plaatsen van de klokken op

www.kerkvenster.nl
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In memoriam
Christina Geertruida
van Eerden-Stronks

Hendrikus Vroman

~Stien~

~Henny~

geboren
5 februari 1934
overleden
7 maart 2020

Geboren
23 oktober 1936
Overleden
18 maart 2020

Stien keek dankbaar terug op haar jeugdjaren
in het fijne kruideniersgezin aan de Engelandsdijk 1, waarin ze met haar acht broers en zussen
opgroeide. Maar het overlijden van een van hen,
haar oudere broer Wim, heeft haar diep geraakt.
Na haar lagereschooltijd kreeg ze het ene dienstje
na het andere. Ze ﬁetste dus heel wat af en
kwam daarbij verdacht vaak langs ’t Villeken 5,
het ouderlijk huis van Jan van Eerden, met wie
ze op 18 juni 1958 trouwde. Na daar samen
een half jaar te hebben gewoond, pachtten ze
boerderij Pierik in Corle. Stien was niet bang om
haar handen vies te maken of uit de mouwen te
steken: ‘Daor wo-j niet slechter van.’ Naast het
boerenwerk was er nog een andere mooie taak
voor haar weggelegd en dat was het moederschap. Voor Jenny, Bert, Joop, Dirk en Henri was
zij een heel lieve, zorgzame moeder.
In 1970 kochten Jan en Stien boerderij Sligman
aan de Aladnaweg 11 in Barlo. Wat heeft ze
genoten van deze plek, van het uitzicht en de
vogels en de bloemen.
Op 28 oktober 2011 overleed Jan aan de gevolgen
van uitgezaaide blaaskanker. In de periode die
daaraan voorafging had ze honderd dagen in het
ziekenhuis gelegen na een heupoperatie met een
complex verloop. Daarbovenop kreeg ze een aangezichtsverlamming. Maar zelfs in deze moeilijke
periode was ze dankbaar: ‘Ze verzörgt mi-j hier
goed.’
En na Jans overlijden telde ze nog altijd haar
zegeningen. Ze was dankbaar voor kinderen, kleinen achterkleinkinderen, voor het bezoek dat ze
kreeg, familiefeestjes, de maaltijden met de buurt
en de activiteiten van de Barlose Zorgcoöperatie.
Naast die vrolijke kant had ze ook een wat angstige, onzekere kant. Stien zag vaak tegen dingen
op en was gevoelig voor het leed in de wereld.
Het overlijden van jonge mensen in haar en Jans
familie heeft haar erg aangegrepen. Haar vragen
en gevoelens bracht ze bij God, met wie ze een
wederkerige relatie wilde onderhouden: ‘Ik hoppe
tenminste dat ’t van weerskanten kump, ok veur
God.’
Stien kwam graag in de kerk. Ze hield van het
zingen, maar vooral van het mogen ontvangen
van de zegen. Als een gezegend mens heeft ze
afscheid mogen nemen van allen die haar lief
waren. Moge de Eeuwige ook hen zegenen met
zijn troostrijke nabijheid.
Netty Hengeveld

Op 25 maart hebben we met vrouw Wil en kinderen Tom, Marijke en Koos afscheid genomen
van Henny Vroman in de St. Joriskerk. Henny
heette hij voor zijn familie, velen in Bredevoort
kenden hem als Henk. De uitvaart was in de
St. Joriskerk, Henny had aan de laatste restauratie
daarvan meegewerkt. Bij het afscheid werden veel
vriendelijke woorden gezegd, want Henny was
een beminnelijk en vriendelijk mens, ook toen
zijn geestelijke vermogens hem in de steek lieten.
De woorden uit Mattheus 5: 43-48 pasten hem
als een jas. Hij hield ervan mensen te helpen. Hij
hield ervan grapjes te maken. Het lijkt een beetje
tegenstrijdig dat iemand die zo vriendelijk is, zijn
carrière in het leger heeft gevonden. Toch was hij
daar op zijn plek. Henny hield zich niet bezig met
wapens, maar met gebouwen.
Hij werd in 1936 in Utrecht geboren. Na de
mulo leerde hij op de ambachtsschool voor timmerman, om vervolgens aan de HTS bouwkunde
te gaan doen. Zijn praktisch jaar, stage zouden
we nu zeggen, deed hij bij de vader van Wil, die
werkte bij de Rijksgebouwendienst. Henny moest
opkomen voor zijn nummer en werd in OostGroningen belast met het bouwen van bunkers.
Daar kreeg hij kennis aan een meisje. Toen ze
zwanger werd, wilde zij wel het kind, maar met de
vader van haar kind kwam ze er niet uit. Daardoor
groeide Koos zonder Henny op. Later onderhielden
vader en zoon goed contact met elkaar.
Door de aard van zijn beroep verhuisde Henny
veel. Zo kwam hij een aantal jaren later in Den
Haag te wonen, waar hij Wil (weer) ontmoette,
die daar net als hij op kamers woonde.
Ze trouwden en kregen ternauwernood toestemming van Wils vader om te trouwen. In Den Haag
werden Marijke en Tom geboren en in die periode
kreeg Henny de gelegenheid om bouwkunde in
Delft te gaan studeren. De studie bouwkunde
heeft hij cum laude afgerond. Hij bleef bij defensie
werken. Ondertussen was het gezin naar Voorhout
verhuisd en was Henny gepromoveerd tot kolonel.
Naast zijn werk deed Henny veel voor de kerk en
ander vrijwilligerswerk. Hij hield van buitenzijn en
was sportief. Het mooiste vond hij dat hij na de
val van de muur naar Rusland werd gestuurd om
huizen te bouwen voor afgezwaaide militairen. Nu
de grensbewaking werd verminderd moesten de
Russische militairen ergens anders gaan wonen.
Henny hielp de huizen bouwen. Als dank kreeg hij
van een van de mensen met wie hij samen had
gewerkt een horloge. Hoe belangrijk hij dat vond,
bleek uit het feit dat hij dat horloge bleef dragen,
ook in Den Esch. Zo bracht hij ‘hebt uw vijanden
lief’ in praktijk. Nu is zijn horloge stil komen te
staan. Hij heeft gelukkig niet geleden en heeft ook
niet mee hoeven maken dat hij rolstoel-gebonden
of bedlegerig werd. Hij is in zijn slaap overleden.
Moge hij wandelen in het Licht.
Ada Endeveld

Excuses
Bovenstaande ‘in memoriam’ is de vorige keer
ook geplaatst, toen zonder de foto, die we over
het hoofd hebben gezien. Excuses aan de familie
voor deze pijnlijke vergissing.
de redactie

Verschil mag er zijn
Schouders hoeven niet
even breed te zijn
om dezelfde last
te kunnen dragen.
Benen hoeven niet even lang te zijn
om dezelfde weg
te kunnen lopen.

Neuzen hoeven niet
dezelfde kant op te staan
om lucht te krijgen
van wat belangrijk is
Stemmen hoeven niet
hetzelfde te klinken
om een waardevol
geluid te laten horen

Mensen hoeven niet
even groot te zijn
om door dezelfde
deur te kunnen
Inwoners hoeven niet
gelijk te zijn
om in hetzelfde land
te kunnen wonen.

Groot Brokerhof-van der Waa

Uit: Jaºarringen , Oase Media
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Geleuf ’t noo maor!

Ludwig

Gaststätte
Reirink

Tekst: Bram te Paske - Foto’s: aangeleverd
Op woensdag 15 januari is nao ‘n zeekbedde
van vief maond Ludwig Reirink estorvene, uutbater van Gäststätte Reirink in het Duutse Zwillbrock. In toeval geleuf ik neet, maor ‘t was ok de
starfdag van zien moder, Reirinks Marie in 2006.
Ludwig was ne man van de wereld, hee kennen gin
grenzen, neet in taal, neet in umgang, he praoten
net zo makkelijk Hoog Duuts as Plat Duuts as ook
in ‘t Achterhookse dialect, hee was biezunder
toegankelijk in de umgang met alle leu. Hee was
altied good gemutst, was reislustig, belaezen en
met van alles en iederene op de heugte, praoten
met Jan en alleman, en vrömden sprok-e as eersten an. Ludwig was van alle markten thuus, zo
spölden hee ieder jaor veur Sinterklaos en was e
gids veur ‘n ieder wel vraogen had. En ok diegene
wel kats de weg kwiet was, heelp e wieter umme
weer op ‘t rechte pad te kommen. Niks was ‘m te
gek, zo genk ‘r elk jaor op olde jaorsdag ne wieler
wedstrijd dwars deur ziene kroeg, en zelfs op ‘t
peerd kon i-j daor ‘n biertjen bestelln. Völle onder
ons bunt wal ‘s in ‘t natuurgebied Zwillbrocker
Venn ewest, net ovver de grenze bi-j d’n Holterhook. Nao zo’n lange wandeling was ‘t ‘n genot
umme bi-j te kommen veur ‘t losse vuur of an d’n
groten ‘stammtisch’ in Gäststätte Reirink en dan
bi-jkletsen of mangs wegdreumen in de eeuwen
olde sfeer van gemeudelijkheid. Bekend en onbekend, boer of burger, arm en riek, geleuvig as
ok ongeleuvig, alles kwam daor bi-j mekare met
Ludwig as middel- en ansprekpunt.
Maor dat alles is noo verleden tied, Ludwig is d’r
neet meer, en met ‘m is d’r heel völle neet meer.
Wat kan één persoon toch gans völle veur anderen
betekenen, ‘t is neet te verglieken, maor steet
zoiets ok neet in ’t Ni-je Testament? Ludwig was
beliedend katholiek en d’r was veur ‘m ne gebedsdienst op dinsdagnaomeddag in de St. Franziskus
Kirche in Zwillbrock. Op woensdag was de grove
en beide dage zat de karke barstensvol, en dan
ovverdrief ik neet, want d’r stonden nog minstens
zo völle leu buten de kerkmuren. Pastor John was
de veurganger op de grove en hieronder gef ik,
vri-j vertaald naor ‘t Aaltens dialect de afscheids
praeke weer.

Geachte en vedretige leu
An allen dee hier vandage op de grove bunt
ekomne en ‘n verband hebt met Ludwig Reirink,
betugen wi-j onze warme en oprechte deelneming.
’n Ieder hef zien eigen geschiedenis met Ludwig
ehad en ‘n ieder zal ‘m op zien eigen manere
herinneren.
Beste leu, umme gaon met ‘n pienlijk afscheid
betekent loslaoten dat wi-j neet hooft te vergevven
en te bedanken, ‘t afscheid alleen beneumen.
Wi-j wilt baeden dat wi-j zölt slagen. En wes geröst,
piene geneest neet binnen ‘n paar dagen en
onafgemaakte zaken tussen leu dee laeft en den
wel is estorven, hebt tied neudig umme te
verwarken en wi-j nemt dee tied, want wi-j blieft
verbonden in gebed. Ludwig kon vanaf 2013 van
zien pensioen genieten en genieten dat hef e
edaone zien hele leaven, en dat probeern hee ok
nog ton in 2015 kanker zien laeven op de kop

zetten. Wat hef Ludwig teggen dee rotzeekte
evochten en wat bleef hee optimistisch, ondanks
zien liedensweg.
Ludwig was arg sociaal en joviaal, zo kon e good
luusteren naor de verhalen van de ander en hee
kon deezelfde verhalen een pietsken andikken, um
ze later nog opwindender en smeuïger weer veur
’t daglicht te brengen. Maor wanneer dee verhalen
eur hoogtepunt dan bereikt hadden, reageerden
Ludwig slagmaols met … ‘en de rest vertel ik de
volgende keer wal weer.’ Lutz, zo werd hee ok wal
eneumd deur ingewijden, had in zien laeven heupe
kennissen maor met slechts weinigen had-e ne
depe kammerraodschap. ‘n Zeldzaam uniek
persoon hef ons verlaoten.
Jezus zei dat hee zienen mantel zal antrekken
umme ons an de taofele te neugen en in de bene
te kommen um ‘m te deenn. ‘t Is dan ok eigenlek
de taak van de bedeenden um hun Heer te serveern
en ‘m nog ‘n snek veur d’n nacht zo met te gevven
maor noo dut de Meester ‘t eigenhandig.
De Meester mek zich bedeende en plaatst zien
dienaren in de positie van de Heer. Wi-j herinnert
ons ‘t gebeurn van Witte Donderdag, ton Jezus ne
schorte umme dee en de veute van zien discipelen
waste. Wi-j denkt nao wat Hee ton veur ons deed
en denkt an zien liedensweg an ‘t kruus. Alles wat
de Heer hef edaone, de Heer van ’t Eewige Laeven
kump neet trugge umme ons ni-je opdrachten te
gevven en te deenn, maor umme ons te deenn en
ons te brengn in de eeuwige vreugde van
‘t koninkriek der hemelen. Gezegend bunt de
dienaren wel d’r verantwoordelek veur bunt, wi-j
zölt bli-j waen wanneer wi-j dat bunt, wi-j zölt bli-j
waen wanneer wij daor bi-j bunt. Blief wakker in
geleuf, klaor veur zien komst in afwachting van
zien terugkeer.
As harbargier was Ludwig bi-j iederene populair en
hee was bli-j ‘n ieder te (be)deenn. En daormet
volgde hee ‘t bevel van Jezus op. Lutz werd uuteneugd veur ‘t hemelse feest met Jezus, dat God
veurbereidde op de gelukzaligheid van alle leu.
’t Löt ‘n gat in ons en de wereld da’j neet langer
könt sluten. Wi-j könt allenig probeern de leefde en
gastvri-jheid dee hee ons allemaole hef egovvene,
deur te gevven an onze naosten, de leu umme ons
hen.

Wi-j wet dat ons laeven neet ons bezit is, maor dat
wi-j God tooheurt en möcht laeven vanuut de
zekerheid dat Hee de leste zorg veur ons draegt,
zoas bi-j Ludwig. Wi-j könt d’rop vertrouwen en
bouwen dat alle inspanningen en ok de
inspanningen wat neet warkt en ok neet loont in
dit laeven, neet tevergeefs bunt, maor dat ‘t tot
Gods doel en perfectie kump. Onze Ludz brach un
stuk van Gods wark in de praktijk. Wat noo ovverblif
is de herinnering en ok de dankbaorheid an
prachtig mooie, maor toch ok dankbaore tieden.
Ik wil noo endigen met: heb vertrouwen, i-j zölt an
‘t ende van ow laeven thuus kommen, en baedt tot
Jezus Christus onzen Heer. Gi-j hebt onze geliefde
estorvene Ludwig Reirink anvaard in den
gemeenschap van gedeupten, Gi-j hebt um evoerd
met ‘t laevensbrood, zegt ‘t verlossende en
bevri-jde woord teggen ‘m en vervul noo Owwe
geloften en gef um ‘t echte en eeuwige laeven.
Laot ons verwantschap en de herinneringen altied
ne brugge waen den ons met ‘m verbindt. Wi-j
vraogt Ow ok veur ‘n ieder wel veur zeeken en
starvenden zorgt, dat ze Owwe kracht, Owwe hulpe
en naobi-jheid könt ervaren.
Wi-j baedt veur alle naobestaonden dee vandage
afscheid hebt motten nemn van ‘n geliefden. Alle
gedachten an gedeeld laeven, alle herinneringen
an gelukkige en zwaore periodes van ‘t laeven en
alle vedreet hebt noo hun plaatse. God, luuster
naor onze gebaeden, maor ok naor de völle dee
onuutgesprokken blieft.
Wi-j vraogt dit alles deur Jezus Christus onze Heer,
amen.

Ludwig
Reirink

Vertrouwd en toch heel bijzonder …

17
Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

Op zondagmorgen ben ik net zoals alle andere dagen om
zeven uur klaarwakker. Op normale dagen lig ik dan nog
graag een paar minuten stil in bed, soms denkend aan
wat de dag voor mij in petto zal hebben, en soms
ook nog gewoon even wegdromend.
Zo ook die zondagmorgen 22 februari jl. Ik
bedacht dat het de eerste zondag was dat een
kerkdienst werd gehouden voor een lege kerk. Dat
was in mijn hele leven nog nooit voorgekomen. Ik
bedacht ook dat er natuurlijk foto’s van gemaakt
moesten worden, en omdat ik daar niet eerder
aan gedacht had, was ik van plan om zelf te gaan.
Snel het bed uit, ochtendrituelen uitvoeren,
genieten van een heerlijk ontbijt en naar de
Oosterkerk. Overleggen of ik foto’s mocht maken,
en natuurlijk mocht dat van Hendrik Jan Zeldenrijk en Heidi Ebbers.
Dan kom je in een lege kerk, geen mensen die
binnendruppelen en geen goedgevulde kerk om
samen het geloof en de gemeenschap met elkaar
te beleven. Benieuwd naar hoe de dienst vorm
gegeven wordt, zet ik mij in de bank om foto’s te
kunnen maken.
Voor de dienst speelt Hans te Winkel prachtig
op het orgel, komen de beide voorgangers
binnen en wachten we tot de klokken stilvallen.
Heidi begroet de mensen die meewerken en de
gemeente, die via kerkbeeld of kerkradio verbonden is met deze dienst. Heidi gaat in op de
bijzonder situatie waarin we beland zijn, een tijd
van maatregelen en beperkingen. Maar het is ook
een tijd van creativiteit en inspiratie. Een viering
kunnen we verwachten die anders is dan anders,
maar ook weer heel vertrouwd. Ook aan de kinderen is gedacht. Voor hen staat op de website
van KerkVenster een programma met verhalen
en spelletjes om de kindernevendienst op een
andere manier te beleven.
Na het welkom speelt Hans lied 23c ‘Mijn God,
mijn herder, zorgt voor mij’ en gaat Hendrik Jan
voor in gebed. Na het gebed speelt Hans lied
286 ‘Waar de mensen dwalen in het donker’. Een
prachtig lied, dat misschien wel goed weergeeft
waar we in zijn beland.
Vervolgens leest Hendrik Jan Psalm 121, een
bedevaartslied, en speelt Hans op het orgel
psalm 121. Daarna wordt Romeinen 8: 31 tot
39 gelezen en speelt Hans lied 935 ‘Je hoeft niet
bang te zijn’.
De preek wordt begonnen met de vraag: ‘Waar
preek je over als je voor mag gaan in een kerkdienst in crisistijd?’ Een lastige vraag. Een collega
had hem de vraag gesteld ‘Waarom Psalm 121?’
Die wordt toch bij uitstek gelezen in begrafenisdiensten? Nee, het wordt geen begrafenisdienst,
want deze Psalm wordt ook gebruikt als feestlied
in bijv. huwelijksdiensten. Het past bij alle gebeurtenissen, ook bij deze coronacrisis. Een crisis die
ons land platlegt en waar niemand aan ontkomt,
ons land dat sinds de oorlog niet meer zo ont
regeld is geweest. In het vervolg van de prediking
komt ook de vraag aan de orde: ‘Kan het niet zo
zijn dat deze coronacrisis die over de wereld gaat
van God af komt? Staat het niet in de Bijbel?’

Hendrik Jan zegt dat
hij deze vraag al van
diverse kanten heeft
gehoord, en wat
antwoord je dan als
dominee? Velen van u
hebben het antwoord
gehoord, en voor wie
het heeft gemist,
kijk even op kerkbeeld
aalten.nl archief
Oosterkerk, daar staat
de dienst nog op.
Hendrik Jan beëindigt
de prediking met de woorden: ‘Schroom niet in de
tijd die komt, als je zelf hoop en troost ervaart uit
je geloof in God, dat te delen met anderen. In het
vertrouwen dat onze hulp is in de naam van de
Here die hemel en aarde gemaakt heeft.’
Hans speelt als antwoord op de prediking lied
445 ‘Ruwe stormen mogen woeden’, waarna
Heidi de afkondiging van overleden personen uit
beide gemeentes doet. Na een moment van stilte
wordt het lied gespeeld ‘Er is een land van louter
licht’. Daarna gaat Heidi voor in gebed, waarin
gevraagd wordt om wijsheid en kracht voor de
overheid om de juiste beslissingen te nemen. Ook
wordt er gebeden voor de mensen die het juist
nu heel moeilijk hebben, die ernstig ziek zijn, of
afgesloten van de buitenwereld omdat ze geen
bezoek meer mogen ontvangen. Het gebed wordt
besloten met het ‘Onze Vader’. Daarna volgt het
mooie lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.
Na de zegen speelt Hans nog het prachtige:
‘You’ll never walk alone’
(Je zult nooit alleen lopen).
Als je door een storm loopt
hou je hoofd omhoog
en wees niet bang van het donker
Want aan het einde van de storm
is een gouden hemel
en het zoete zilveren liedje
van de leeuwerik
Ga door, door de wind
Ga door, door de regen
Ondanks dat er met je dromen
gegooid wordt en weggeblazen
Ga door (ga door), ga door (ga door)
met hoop (met hoop) in je hart (je hart)
en je zult nooit alleen lopen
Je zult nooit alleen lopen
Alleen
Ga door (ga door), ga door (ga door)
met hoop (met hoop) in je hart (je hart)
en je zult nooit alleen lopen
Je zult nooit alleen lopen
Alleen

Na de dienst werd er nog even nagepraat over
het bijzondere karakter van de dienst, en dat we
toch met elkaar verbonden waren als gemeente.
Sommigen van ons schoten vol omdat we zoiets
met elkaar beleefd hadden, heel vertrouwd en
toch heel bijzonder.
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Hoi Allemaal,

Paaspuzzel 2

Deze paaspuzzel is een eierspeurtocht. De paashaas heeft in tien plaatjes tien verschillende letters verstopt (let op: sommige letters komen vaker
voor!). De letters vormen samen de puzzel-zin.
Hoe vind je de letters?! In de plaatjes zitten eieren
verstopt. De kleur van het ei geeft aan hoeveel
dit ei ‘waard’ is; De totale waarde geeft aan welke
letter het is waarbij a = 1, b = 2 enz.
Geel = 1 - Oranje = 3 - Rood = 5 - Groen = 10
Dus bv. geel ei + rood ei + rood ei
= 1 + 5 + 5 = 11 = letter ‘K’
Op sommige plaatjes staat ook nog
op welke plek de letter in de zin staat.

Collectes kerkdiensten
Op 29 maart is de tweede online kerk
dienst geweest. Heel veel gemeenteleden
waarderen dit zeer. Tot op heden is er
niets genoemd over collectes.
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(L=3; is de 3de letter van de puzzel-zin).
Wat wil de paashaas ons zeggen? .
Veel plezier en fijne paasdagen,
Heleen Veerbeek

Opsturen
Jullie mogen de oplossing van de puzzel per mail
sturen naar: coordinator@kerkvenster.nl of
in de bus doen bij het kantoor van KerkVenster,
Kerkstraat 2 in Aalten.
Voor de winnaar is er een mooie waardebon.

In overleg met de stichting Diaconale Hulp
verlening Aalten heeft het moderamen
besloten om met ingang van zondag 5 april
bij het welkomstwoord aandacht te vragen
voor DHA, en de luisteraars/kijkers te vragen
om ipv een collecte hun bijdrage over te maken

naar rek.nr. NL24 TRIO 0338605460
t.n.v. stichting Diaconale Hulpverlening
Aalten.
Namens het moderamen PGA,
Harm Hoftiezer
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COLOFON

Woordzoeker

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes verschijnen edities van drie
weken.
KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het blad
gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar
heeft ook aandacht voor
wat zich buiten het eigen
kerkelijk erf afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal
van God en mensen. De
kleur geel in de hoeken
duidt op licht, zoals we
dat in Woord en dienst
tegenkomen.
Logo
In het logo van KerkVenster
valt het witte kruis op.
De wereldbol in het midden
wijst op de aarde, die is
toevertrouwd aan mensen.
De ring symboliseert het
plaatselijk en wereldwijd
samenkomen van de
gemeente van Christus en
geeft het kerkelijk jaar
aan met de kleuren paars,
wit, groen en rood.
De kleur geel in de hoeken
duidt op het doorbrekende
licht van Gods Koninkrijk.
Uitgever
KerkVenster wordt
uitgegeven door de
Stichting KerkVenster.
Adres: Kerkstraat 2,
7121 DN Aalten,
tel. 0543-472835,
b.g.g. 06-50936465

Pasen 2020

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

Welk woord blijft er over?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opnieuw een woordzoeker van Jaap Boer
De letters die overblijven vormen een paasgroet. U kunt de oplossing sturen naar Kerk
Venster of bij ons kantoor in de brievenbus
doen, Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten.
U mag hem ook mailen naar:
coordinator@kerkvenster.nl.

Als u dat uiterlijk woensdag 15 april doet
dan maakt u kans op een mooie waardebon.
We zullen de winnaar bekendmaken op de
website uiterlijk maandag 20 april en in het
KerkVenster van 24 april.

De redactie van KerkVenster wenst u goede Paasdagen

Fotografen
Jan Oberink (algemeen),
Jan Ebbers (Bredevoort)
Gerrit ter Maat (Oosterkerk)
Christiaan Eppink (Oude
Helenakerk)
Coördinatie
Arnold Arentsen en
Harmien Wensink
Financiën
Eenmaal per jaar wordt
een vrijwillige bijdrage
gevraagd om KerkVenster
te kunnen bekostigen.
Deze bijdrage is aftrekbaar
als gift. Belangstellenden
buiten Aalten en Bredevoort
kunnen een postabonne

ment op KerkVenster
nemen. De abonnements
kosten bedragen € 45,00
per jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724.
Bezorging
De bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers. Hoofd van
de distributiecommissie
is Ad Doornink,
tel. 0543-723360,
e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met
klachten over de bezorging
en voor het aanvragen
van extra nummers. Wilt u
KerkVenster ontvangen of
ervoor bedanken, dan graag
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl
Vormgeving
Het verzamelen van de
kopij en de rubricering
worden verzorgd door de
vormgevingscommissie.
Hoofd van deze commissie
is Tiny Oosterink, tel. 0543476350. KerkVenster wordt
in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.
Druk
Senefelder Misset,
Doetinchem.
Oplage 3250 ex.
Inleveren kopij
Het eerstvolgende KerkVenster verschijnt op vrijdag
24 april 2020. De kopij,
inclusief die voor de website,
dient te worden 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 15 april 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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Hallo allemaal,
De wereld en Nederland zijn in de greep van het coronavirus. De media spelen een
grote rol in de aandacht die het virus krijgt. Daardoor heeft iedereen het erover.
Daarbij heeft het virus voor ons allemaal verstrekkende gevolgen.
Allerlei e moties spelen dan op: je kan je onmachtig voelen, bang of juist boos.
En misschien zijn er ook kinderen die juist vrolijk worden.
Wat voel jij van binnen als jij aan het coronavirus denkt?
Welke emoties roept dit bij je op? Wat vind je hiervan?
Om wat grip te krijgen op je emoties zou je een opdracht kunnen doen
bij de emoties die jij voelt. Kijk hieronder naar de emoties
en kies een opdracht die je aanspreekt.

Onmacht - geen controle, anderen bepalen
• Doe een food-challenge: durf je je geblinddoekt over te leveren aan je familie
of vrienden? Krijg je lekker eten of juist minder lekker eten naar binnen
geschoven? Tip: als je eten geeft, kan je juist zeggen dat het er vies uit ziet,
of dat het net op de vloer is gevallen … (wat natuurlijk niet zo is).
• Maak een stripverhaal over het coronavirus. Alleen heb je zelf geen invloed
op hoe jouw strip precies gaat! Ga samen om tafel zitten en start met
z’n allen aan een eigen strip. Je krijgt 1 minuut om de eerste box te maken,
daarna moet je het stripverhaal waar je mee bezig bent, doorschuiven
naar je buurman links van je. Jij krijgt de strip van je buurman rechts van je.
Hierna hebben jullie opnieuw 1 minuut om de volgende box te maken.
Je blijft de strip zo doorschuiven, totdat de verhalen af zijn.
• Deel je creaties online op je favoriete social media!

Woede - ik mag geen leuke dingen doen
• Van woede naar dromen: nu mag het niet, maar straks wel weer ...
Fantaseer over wat je het beste kan helpen vergeten dat je zo boos was
over de problemen die samenhangen met het coronavirus.
Verdieping: hoe zorg je dat jouw droom gerealiseerd kan worden?
Of als jouw droom echt niet realiseerbaar is, welke elementen kan je wel
realiseren? Wie of wat heb je daarvoor nodig?
• Maak een rap of een TikTok waarin je jouw woede kan uiten …
Extra uitdaging: sluit af met een positieve boodschap!

Angst - wat als het mij of iemand om me heen treft
• Er zijn veel liedjes gemaakt die gaan over angst en hoe je daar overheen stapt.
Bedenk voor jezelf welk liedje jij wil horen om je beter te voelen! Zoek ’m op
op YouTube, luister en kijk wat dit met je doet. Je kan natuurlijk ook lekker
meezingen! Zoek de lyrics op of doe karaoke! Ook mooi om samen te doen
met je familie of vrienden!
• In de Bijbel wordt veel geschreven over hoe je met angst kan omgaan.
Weet je zelf een verhaal dat je aanspreekt? Waarom vind jij dit verhaal
echt tof? Wat kan een ander van dit verhaal leren?

Vrolijk zijn - leuk, we hoeven niet naar iets toe waar ik geen zin in heb!
• Ga lekker naar buiten, de natuur in! Geniet extra van niets hoeven doen
dan te wandelen, in de zon te zitten of de wind op je wangen te voelen!
Verdieping: we ‘moeten’ een heleboel in ons leven. Welke dingen vind jij echt
belangrijk? Zijn dit dezelfde dingen die veel christenen belangrijk vinden?
Ga erover in gesprek met jezelf of met je familie of vrienden.
•S
 oms ben jij blij met dingen waar anderen juist boos, verdrietig of angstig
voor zijn … Hoe zorg je ervoor dat je de anderen niet kwetst of pijn doet
met jouw uitbundige gedrag? Maak een ‘gedachten-mind-map’ waarin je aan de
ene kant verkent hoe het komt dat jij zo blij bent, maar waarin je ook nadenkt
over waarom anderen juist hele andere gedachten en gevoelens hebben.

Tip: je hoeft niet alleen te schrijven, je kan ook tekenen
of goede muziek erbij zetten!

• Doe mee met de online kindernevendienst (deze is te vinden op kerkvenster.nl).
Elke week staat er iets nieuws op. En voor aanstaande zondag 5 april staat er
hoe je een palmpasentak kunt maken!

Nog een extra tip:
De ‘Gebedsmuur’ die we met de catechese gemaakt hebben, is verplaatst van
het Keldertje naar de Oude Helenakerk. Op maandag-, woensdag- en vrijdagavond
van 19.00-20.30 uur is de Oude Helenekerk geopend. Je kunt dan een gebed
op de gebedsmuur zetten, maar ook gewoon even stil worden en tot rust komen.
En als je wilt kun je een kaarsje aansteken. Op maandagavond en woensdagavond
zal ik aanwezig zijn en op vrijdagavond ds. Folkert de Jong (uiteraard mogen er
maar een paar mensen tegelijk de kerk in. We vragen jullie ook om afstand van
elkaar te houden. Daarmee houden we ons aan de richtlijnen van de RIVM).
(bron: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/help-het-coronavirus/)

Agenda jeugdwerk
Alle activiteiten in het jeugdwerk tot 28 april komen te vervallen i.v.m. het coronavirus. Maar nu we de komende weken niet
meer als groepen bij elkaar kunnen komen, wil dat natuurlijk niet
zeggen dat we geen contact meer kunnen hebben met elkaar.
Appen, bellen of mailen blijft mogelijk en maakt daar dan ook
gerust gebruik van! Mijn telefoonnummer en mailadres vind je
boven aan deze pagina.

