1

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

19e JAARGANG NR. 14 • VRIJDAG 24 APRIL 2020

2

Hoe gaat het nu in Oeganda?
De Joanne Foundation vertelt

Tekst: Anja Lammers - Foto’s: PR

Begin februari vertrokken we naar Oeganda voor ons jaarlijks werkbezoek vanuit
de Joanne Foundation. Onze speciale missie voor dit jaar was het in gang zetten
van een gezamenlijk denkproces, richting het zelfvoorzienend worden van ons
team in Oeganda en van alle activiteiten die we daar gezamenlijk realiseren.
In dit artikel in KerkVenster willen wij graag de
diaconie van de PG Bredevoort én de kerkgangers
aldaar even in het zonnetje zetten. Al acht jaar
lang sponsoren ze ons werk in Oeganda!
Afgelopen winter hebben wij, als bestuursleden
van de Joanne Foundation, een workshop gevolgd
bij de Wilde Ganzen over het onderwerp ‘zelfvoor
zienend zijn’ en alles wat daarmee samenhangt.
Een proces dat tijd nodig heeft en waar we nu de
aftrap voor hebben gegeven.
Tijdens die workshop van Wilde Ganzen hoorden
we ook over het bestaan van de Change the Game
Academy. Een training die Wilde Ganzen organi
seert met lokale partners voor mensen over de hele
wereld, om zelf fondsen te werven in eigen land en
op te komen voor hun rechten. Zo start er dit jaar
ook een training in Kampala, de hoofdstad van
Oeganda (www.changethegameacademy.org).
Apollo en Jane, onze medewerkers in Oeganda,
gaan die driedaagse training volgen.
We waren ontzettend blij toen de diaconie van de
PKN in Bredevoort aangaf dat zij de opleidings
kosten voor Apollo en Jane voor hun rekening
willen nemen!
We hebben over zelfvoorzienende projectactivi
teiten heel wat uren samen met Apollo en Jane
gesproken, we hebben ideeën uitgewisseld, afwe
gingen gemaakt en elkaars standpunten verkend.
Voor Apollo als projectleider de flinke taak om
ervoor te zorgen dat de hele gemeenschap van
Ndegeya echt bij het project betrokken raakt, dat
men gaat beseffen dat iedereen een deel van de

oplossing is! De hamvraag zal zijn, ’wat hebben de
inwoners van Ndegeya nodig om zelfvoorzienend
te worden?’
Naast deze grote zaken zijn we ook weer heel
praktisch aan de slag gegaan: *De kliniek draait
sinds kort en voldoet ondertussen aan alle criteria
die door de Oegandese inspectie van gezondheid
gesteld worden. De patiënten druppelen binnen …

De Clinic en de patiënten

Nehema met haar rugtas
* Nehema, het meisje dat eind 2016 op ons pad
kwam, toen zwaar ondervoed en behoorlijk
achter in haar ontwikkeling, is helemaal opge
bloeid dankzij goede voeding en alle liefde, zorg
en begeleiding die ze van Jane heeft gekregen.
Zij is een van de kinderen die drie dagen per
week Joannes Children’s Corner bezoekt. Ze heeft
zo’n goede ontwikkeling doorgemaakt dat ze nu
zelfs naar school kan! Jane heeft met zorg een
school uitgekozen, en daar gaat ze … met haar
schooltas op de rug op weg naar school!
Ook aan Joanne’s Children’s Corner hebben de
diaconie en kerkgangers uit Bredevoort in voor
gaande jaren tijdens spaarprojecten financieel
bijgedragen. Aan Apollo’s huis vast, is een ruimte
gebouwd waar de kinderen met een beperking
of ontwikkelingsachterstand drie dagen per week
opgevangen worden. In deze ruimte vinden ook
de wekelijkse activiteiten van Joanne’s Library &
Reading Club plaats.

* We hebben de school voor dove en slechthorende
kinderen bezocht, waar we met eigen ogen
hebben kunnen zien hoe goed de sponsoring van
materialen voor het invullen van de beroepsge
richte vakken heeft uitgepakt. Leerkrachten en
leerlingen zijn heel enthousiast.

De Deaf school

Jane met de kinderen in JCC

Wij samen met Apollo en Jane

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers

*
Joanne’s Library & Reading Club wordt nog
steeds door veel kinderen bezocht op zondag
middag. Tijdens de lange schoolvakanties komen
er dagelijks wel zestig kinderen. Innocent had
behoefte aan nieuwe boeken en een soort werk
bladen. Voor iedere leeftijdscategorie hebben we
Joanne’s Library & Reading Club van een flinke
stapel kunnen voorzien.
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* We hebben de eerder gebouwde waterputten en latrines
weer eens bekeken; alles staat
er prima onderhouden bij!
Mooie gedachte dat ergens
in Oeganda, ‘deep in the
village’, een waterput staat die
gesponsord is door een kerk
en z’n bezoekers uit Bredevoort! Ook de latrine bij de kerk
in Ndegeya werd gesponsord
door de kerk in Bredevoort.

schillende plaatsen in de dorps
kernen opgehangen.
Het zorgsysteem in Oeganda
is overbelast. De vraag is niet
eens óf er straks genoeg ICbedden zijn … Die zijn er, met
name in de ziekenhuizen op
het platteland, gewoon niet. Er
is een groot tekort aan bescher
mende kleding en beademings
apparaten en in veel gevallen
ontbreken die volledig in de
kleinere
klinieken.
Helaas
*We hebben het stuk grond bebeschikt ook onze kliniek niet
over die apparatuur.
keken dat aangekocht is, dankInnocent in de boekwinkel
Verder maakt men zich ook
zij de donaties vanuit de PKN
grote zorgen omdat er in april
Bredevoort, om er in de toe
altijd een grote uitbraak van malaria is. Dat, in
komst een shelter, een kleinschalige opvang, op
combinatie met het coronavirus, maakt dat de
te bouwen. Er staan nu nog allerlei gewassen op,
situatie erg zorgelijk is.
zoals matoke, sweet bananas, jackfruit, avocado,
Iedereen met een baan is naar huis gestuurd en
cassave, pumpkin, sweet potatoes en mais, die
heeft geen inkomen meer. Net als in andere Afri
door Jane verzorgd worden en waarmee de nodige
monden gevoed kunnen worden.
kaanse landen verdienen veel mensen geld in de
informele economie, door bijvoorbeeld op straat
spullen te verkopen, zodat ze ‘s avonds kunnen
eten. Dat kan nu niet. De scholen zijn dicht, dus de
kinderen die normaalgesproken op school wonen
en daar hun maaltijden krijgen, zijn nu thuis, waar
nu veel meer monden gevoed moeten worden.
De prijzen in de winkels zijn verdrievoudigd, de
nood is hoog en men lijdt honger.
Helaas biedt de Oegandese overheid weinig hulp.
De regering heeft aangekondigd dat voedselhulp
uitsluitend door de overheid mag plaatsvinden,
waarbij de nadruk ligt op hulp voor de mensen in
De waterput
de hoofdstad Kampala.
De mensen op het platteland krijgen dus niets.
We hebben aan Apollo voorgesteld dat de Joanne
En zo vloog de tijd die we in Oeganda doorgebracht
Foundation de mensen van Ndegeya zou helpen
hebben voorbij en voordat we het wisten zaten we
met voedselpakketten, maar dat is dus niet toege
al weer in het vliegtuig op weg naar Schiphol. Het
was 1 maart 2020 en we hadden we nog geen
staan. Apollo heeft dit met de lokale autoriteiten
enkel vermoeden van een ophanden zijnde corona
besproken, maar helaas gaan zij niet akkoord,
omdat de overheid de voedselverdeling in eigen
crisis. Inmiddels zitten we er middenin ....
hand wil houden. Apollo en Jane zouden in grote
Het coronavirus houdt ondertussen de hele wereld
problemen kunnen komen wanneer zij wél voedsel
in zijn greep en ook in Oeganda maakt men zich
gaan uitdelen. We hebben nu afgesproken de
grote zorgen. De regering heeft bijzonder strenge
hulp anders te organiseren en geld beschikbaar
voorzorgsmaatregelen genomen en het land is in
te stellen, zodat de mensen zelf wat eten kunnen
lockdown.
kopen.
Het openbare leven ligt volledig stil: kerken en
We hebben € 1000 overgemaakt. Tachtig gezinnen
scholen zijn gesloten, grenzen zijn dicht, je kan
krijgen een bedrag van gemiddeld € 12,00 om
geen gebruik meer maken van het openbaar ver
wat bonen en rijst te kopen. Het is een druppel op
voer en je mag zelfs met je eigen auto de weg niet
een gloeiende plaat en we weten niet hoe lang
meer op. Alleen geregistreerde auto’s van zieken
dit gaat duren, maar niets doen is voor ons geen
huizen hebben toestemming. De straten liggen er
verlaten bij.
optie!
De Oegandezen volgen de
Wilt u ons helpen de
regels goed op. Je merkt dat
mensen van Ndegeya
de mensen erg bang zijn, ook
door deze moeilijke
omdat de overheid naleving
tijd te helpen?
van de strenge regels met
harde hand controleert. De
Voor vragen of opmerkingen
politie en het leger surveilleren
kunt u altijd contact met ons
intensief en ze treden heel
opnemen: info@joannefounhard op wanneer mensen de
dation.nl
regels overtreden.
Voor meer informatie:
De meeste inwoners van Nde
geya hebben geen toegang
www.joannefoundation.nl
tot het nieuws of social media
of op Facebook:
en zijn dus niet goed op de
‘Joanne Foundation’
hoogte van wat er aan de hand
Bankrekening: NL95RABO
is. Daarom heeft Apollo in het
01461.76.472 t.n.v.
Engels en in het Luganda een
Joanne Foundation
samenvatting gemaakt van de
te Aalten
maatregelen en deze op ver

Overdenking

Onzekere tijden
Wat kunnen omstandigheden die we maar al
te vaak als vanzelfsprekend ervaren snel ver
anderen en de boel totaal op hun kop zetten.
Wie had een paar weken geleden gedacht
dat een –- in eerste instantie –- onschuldig
lijkend en zich in een ander deel van de wereld
bevindend virus zoveel impact tot gevolg
kon hebben. Een maatschappij die stil valt,
evenementen worden afgelast en nog veel
ingrijpender: bezoek aan elkaar, onze ouders,
kinderen, vrienden wordt onmogelijk. Mensen
worden ernstig ziek, overlijden, deelname aan
begrafenissen wordt tot een minimum beperkt.
Als kerkelijke gemeenschappen hebben we
uiteraard ook voluit te maken met de negatieve
gevolgen van deze moeilijke tijd. Wie had zich
een paar weken geleden kunnen voorstellen dat
besloten moest worden om zondagse d
 iensten
voorlopig niet meer te laten plaatsvinden en
dat de viering van Pasen (en Pinksteren) een
totaal ander karakter zou krijgen? Juist geloofs
gemeenschappen moeten het hebben van de
ontmoeting: met God en met de ander. En dat
laatste komt zo onder druk te staan.
Daar waar we in de maatschappij allerlei
initiatieven zien opkomen om hulp en steun
te geven: of het nu is aan de medewerkers
in de zorg en zoveel andere beroepen, door
studenten opgezette hulpdiensten of benut

ting van sociale media om elkaar vast te
houden, zo zien we dat ook in onze plaatselijke
gemeente.
We zetten vieringen online op, vervullen met
passie onze pastorale rol en zoeken naar
manieren om pastoraat individueel en online
mogelijk te maken. Vormen van maatschappe
lijke en kerkelijke vitaliteit.
Dit alles zet ons ook aan het denken over hoe
we met elkaar onze maatschappij eigenlijk
hebben vormgegeven, hoe we om zijn gegaan
met de paradijselijke opdracht om de schep
ping te beheren en te onderhouden. We leven
in een open, grenzeloze samenleving. Dat
heeft grote voordelen, maar maakt ons ook
kwetsbaar.
We focussen op productie, groei en efficiency,
maar de schok die we aan het verwerken zijn
drukt ons op de relativiteit ervan. Gaan we, als
we weer licht aan het einde van de tunnel zien,
daar ook iets van leren met elkaar?
Het kan niet anders dan dat deze crisis ons
in alle hevigheid drukt op het gegeven dat
de maatschappij geen menselijk maakbare
samenleving is. Wij zijn als mens tot veel in
staat, maar veel gaat ons te boven. En die
dimensie heeft voor ons als gelovigen een
hoopvolle dimensie; geeft zicht op perspectief.
Wij mogen – in deze zorgelijke tijden – leven in
het besef dat we er niet alleen voor staan. We
mogen bidden om perspectief.
We mogen leven uit hoop en dat geldt ook
nu. Er breken weer betere tijden aan. We gaan
elkaar weer ontmoeten.
Bron: Kerkbeheer
drs. C. de Raadt, voorzitter
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Colofon Protestantse
Gemeente Bredevoort
Adressen
Protestantse Gemeente
Markt 2a,
7126 AZ Bredevoort
www.pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
Bas Brezet,
Kerkstraat 14,
7126 AM Bredevoort,
tel. 0543-45 10 12
e-mail: voorzitter@
pkn-bredevoort.nl
Scriba
Maaike Prange,
Haermansweijde 29,
7121 WL Aalten,
tel. 0543-47 85 43
e-mail: scriba@
pkn-bredevoort.nl
Penningmeester
Wim ter Maat,
Driehonderdmeterweg 20,
7121 KR Aalten,
tel. 0543-56 45 75
Bank (o.a. voor vrijwillige
bijdragen):
NL89 RABO 0310 5001 09
Voorzitter college van
kerkrentmeesters
Gerrit Dammers,
Misterstraat 36,
7126 CE Bredevoort,
tel. 06-105 70 854
e-mail: kerkrentmeesters@
pkn-bredevoort.nl
Voorzitter
college van diakenen
Romke van der Meer,
’t Zand 35,
7126 BG Bredevoort,
tel. 0543-45 12 57
e-mail: diakonie@
pkn-bredevoort.nl

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

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

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

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

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

Wij feliciteren
Allereerst gaan onze felicitaties naar dhr. H.
Luimes en mevr. D. Luimes-Sikking, Bolwerkweg 1.
Op 28 april zijn zij 55 jaar getrouwd. Van harte
gelukgewenst en nog vele gelukkige jaren samen.
En in de komende weken vieren mevr. G.W. PiekScholten, Ambthuiswal 1-14; mevr. M. DansenBierens, Ludgerstraat 29-02; mevr. J.H. LammersBuunk, Varsseveldsestraatweg 29C; mevr. A.W.
Ebbers-Kraaijenbrink, Haartelinksdijk 4; dhr. G.J.
Oonk, Misterweg 225 en dhr. G.J. Wikkerink,
Kloosterdijk 8 hun verjaardag. Mevr. Piek hoopt
op 29 april de leeftijd van 101 jaar te bereiken;
mevr. Dansen wordt op 4 mei 93 jaar; mevr.
Lammers viert op 8 mei haar 82e verjaardag;
mevr. Ebbers en dhr. Oonk zijn op 11 mei jarig:
mevr. Ebbers wordt 90 jaar en dhr. Oonk 81 jaar.
Op 12 mei is dhr. Wikkerink jarig en hij wordt dan
84 jaar.

Overleden
Op 27 maart is overleden Hendrika Gesina ter
Horst-Hiddink (Henny) op 70-jarige leeftijd. Elders
in dit KerkVenster vindt u een in memoriam.
Op 9 april is Gerrit Jan Brusse (Jan) overleden in
de leeftijd van 82 jaar. Elders in dit KerkVenster
vindt u een in memoriam.
Op 9 april is overleden Hendrika Louise Maria
Antoinette Bolkenstein-Koning (Ria) in de leeftijd
van 89 jaar. De uitvaart heeft plaatsgevonden in
Amsterdam. We wensen haar kinderen en klein
kinderen en allen die haar zullen missen veel
sterkte toe.

Adres
Mevrouw Hinkamp-Boland, heeft eerder nog niet
met haar nieuwe adres in het kerkblad gestaan,
maar vindt het onder deze bijzondere omstan
digheden fijn om post te ontvangen. Zij woont
Ludgerstraat 17, app. 19/12, 7121 EG Aalten,
tel. 0543-451717.
Ada Endeveld

Zieken
We wensen allen die ziek zijn of een kwetsbare
gezondheid hebben, veel kracht toe in deze
dagen. In het bijzonder denken wij aan hen die
last hebben van hun longen en in deze tijden van
corona angstig zijn. Veel sterkte!

Werken in Aalten
In een vorig KerkVenster is aan
gekondigd dat ik gedetacheerd zal
worden naar Aalten voor twee dagen
per week. Ik zal crisispastoraat gaan
doen in de wijken Barlo-Dale en IJzerlo,
voorlopig voor de periode van een
jaar. Drie dagen per week blijf ik in
Bredevoort werken.
Alleen … vanwege mijn ziekenhuisopname in
december werk ik nog niet helemaal volledig. Dus
totdat de bedrijfsarts mij weer helemaal goed
gekeurd heeft, heb ik werkdagen van vijf uur. Ik
heb de verwachting dat ik spoedig weer volledig
aan het werk kan, tot nu toe voel ik me goed
hersteld.

Wat deze detachering ook spannend maakt,
behalve mijn gezondheid, is de vreemde tijden
van corona waarin we leven. Ik kan niet of nauwe
lijks op de gewone manier kennismaken met
allen die vrijwilligerswerk doen in Barlo-Dale en
IJzerlo.
Huisbezoek kan alleen bij uitzondering met een
ontmoeting, telefonisch pastoraat lijkt me wel
mogelijk bij mensen die ik ken, maar heel vreemd
bij mensen die ik nog nooit of alleen in het voor
bijgaan ontmoet heb. Dat maakt het allemaal
lastig en er zijn veel vragen waarop ik het ant
woord gaandeweg moet vinden. Is drie dagen
genoeg voor Bredevoort? Kan ik in twee dagen
voldoende doen in twee grote wijken in Aalten?
Lukt het om met een minimum aan ontmoe
tingen nieuw werk op te pakken?

Ondanks alles vind ik het toch een uitdaging
om dit aan te gaan en mijn collega´s in
Aalten te helpen bij hun zware taak. Waar
kan je op vertrouwen bij zoveel onzekerheid?
En ergens in mij klonk het ‘De Heer is je
wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand, overdag zal de zon je niet steken, bij
nacht de maan je niet schaden.’
Als ik denk aan alle mensen die deze woorden
hebben gebeden om kracht te vinden, dan
valt wat mij te wachten staat wel mee.
Net als de pelgrims die terugkeerden uit
Jeruzalem, moet ik gewoon maar beginnen
aan de weg en vertrouwen dat ik aankan wat
ik tegenkom.
Ada Endeveld
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Dietrich Bonhoeffer de dichter
Goede Machten
Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
Dietrich Bonhoeffer is voor velen een fascinerend
en inspirerend christen. Door zijn vele internatio
nale contacten speelde hij een belangrijke rol
in de internationale oecumene. Daarnaast was
hij een van de vooraanstaande figuren van de
Bekennende Kirche, een beweging binnen de kerk
van Duitsland die zich kritisch opstelde tegen
over de Nazi’s. Zijn poëzie is tot stand gekomen
in de Tegelgevangenis in Berlijn, waar hij ver
bleef sinds zijn arrestatie op 5 april 1943 wegens
land
verraad. Enkele dagen voor het einde van
de Tweede Wereldoorlog werd hij op persoon
lijk bevel van de Führer op 9 april 1945 terecht
gesteld. In de gevangenis draagt hij zijn eigen
levenshouding uit: bidden en onder mensen
gerechtigheid doen.
In gevangenschap schrijft hij brieven, gedichten
en gebeden. De brieven zijn gericht aan familie,
vrienden en zijn verloofde, de gebeden voor
medegevangenen.
Bonhoeffer schreef het gedicht ‘Geluk en
Ongeluk’ op het moment dat uitzicht op vrijlating
uit de gevangenis vervlogen leek en de dood
door ophanging als een zwaard van Damocles
boven z’n hoofd hing. Het is een bezinning op
geluk en ongeluk. Een bezinning op de breuklijn
van het bestaan. Ze zijn bijna onafscheidelijk, en
niet uit elkaar te halen. De tegenstellingen geluk
en ongeluk kunnen door mensen weer samen
gebracht worden. God gebruikt ons mensen om
het ongeluk te verlichten en als het ware nieuw
geluk te scheppen. Dat is geluk, zelfs bij ongeluk.
Uit de laatste maanden van zijn leven stamt het
gedicht ‘Goede Machten’. Het vormt zijn getui
genis dat, wat er ook op je afkomt, het door het
geloof in God te dragen is.
Joke Meynen

En wilt Gij ons de bitt’re beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.
Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Liedboek (2013) lied 511
Liedboek voor de Kerken (1973) Gezang 398,
vertaling: J an Willem Schulte Nordholt
(1920-1995)

Ongeluk en geluk
Ongeluk en geluk,
die ons overweldigend snel kunnen treffen,
lijken aanvankelijk twee druppels water,
hitte en vrieskou bij onverhoedse beroering.
Meteoren,
weggeslingerd uit hemelse verten,
cirkelen boven ons hoofd,
lichtend en dreigend.
Getroffenen staren verbijsterd naar de ruïne
van hun dagelijkse, doffe bestaan.
Groots en verheven,
ontwrichtend en dwingend,
doet ongeluk of geluk
zijn glansrijke intree,
ongewenst of gewenst.
Mensen staan op hun benen te trillen
als ongeluk of geluk hen uitdost en zegent.
Geluk is vol vlagen van onweer,
ongeluk boordevol zoetheid.
Twee zusters, samen afkomstig
zo lijkt het, uit eeuwige sferen,
heerlijk en vreeslijk.
Passerend publiek,
aangelokt van heinde en ver
staart huiverend en afgunstig
naar het onheilig gebeuren
waarbij het onaardse chaotisch
een aards drama opvoert,
vernietigend en zegenrijk tegelijk.
Wat is geluk? Wat is ongeluk?
Pas de tijd zal ze scheiden.
Het meeslepende, onverwachte gebeuren
verandert in sleur, vermoeiend en zeurend.
Overdag laat het kruipende uur
het ware gezicht van het ongeluk zien.
De eentonigheid zat, wenden de meesten
zich van het vergrijsde ongeluk af,
teleurgesteld en verveeld.
Dit is het uur van de trouw,
het uur van de moeder en de geliefde,
het uur van de vriend en de broer.
Trouw verheft alle ongeluk
en omhult het stil
met een milde, goddelijke glans.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Lieve mensen
Voor Pasen kwam er een idee op om wat te doen
voor het personeel en de bewoners van de huizen
van Estinea en Marga Klompé in Bredevoort en
Aalten.
Zeker deze mensen worden op dit moment hard
getroffen, zij mogen geen bezoek meer ont
vangen en mogen in veel gevallen ook niet meer
naar buiten toe.
In samenwerking met de diaconieën van Brede
voort en Aalten zijn op Goede Vrijdag op alle
locaties paasbroden en een kaart bezorgd, om al
deze mensen een hart onder de riem de steken,
en te laten weten dat zij niet worden vergeten.

Ondanks alles wat er op dit moment
in de wereld gebeurt,
Ondanks alle beperkingen
die jullie worden opgelegd,
Ondanks alle verdriet, angst en bezorgdheid,
willen wij jullie allemaal toch
hele fijne paasdagen toewensen.
Door deze kleine attentie willen wij laten weten
dat jullie niet worden vergeten.

‘Als Ik denk aan Jou,
En Jij denkt eventjes aan Mij.
Dan voelt het ondanks de afstand,
Toch een beetje dichtbij.’

Een hartelijke groet aan jullie allen,
Namens de kerkenraden van de Protestantse
Gemeenten Aalten en Bredevoort
Bas Brezet, voorzitter PG Bredevoort
Gerard Helmink, voorzitter PG Aalten
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Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op ma - di do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88
Archief
Archivaris Herman Onnink,
tel. 06 43791963
Mail: hermanonnink@
upcmail.nl
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB Aalten
e-mail: scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Oosterkerk
tel. 0543-47 14 69
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail:
oosterkerk@kerkvenster.nl
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Ger jan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Kosters:
Dick Wikkerink,
tel. 06-244 217 43
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
of: dickwikkerink@
hotmail.com
Theo Luiten,
tel. 06-532 66 215
e-mail:
theo.luiten@planet.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

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

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl Beamteam
beamteampknaalten@
Protestantse
gmail.com
Bezoek Dienst
Bank:
NL72.RABO.0300.2165.72
Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl
Collectemunten
Elke eerste vrijdag van
de maand van 17.00 tot
18.30 uur in zaal 2 van de
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
te Aalten (hoofdingang).
groenekerk@
Of via bestelformulier
kerkvenster.nl
via het kerkelijk bureau

Van de kerkrentmeesters
In KerkVenster nummer 11 hebt u
kunnen lezen hoeveel werk er door
diverse vrijwilligers en door de mede

bedroeg het bedrag aan toezeggingen nog
€ 716.000. Een verschil van meer dan € 100.000
in vijf jaar tijd. Er overlijden mensen, leden
bedanken en er komen veel minder nieuwe leden
bij. Het bedrag per toezegging varieert niet veel
in de loop van de jaren.
We maken ons zorgen om deze daling, omdat
dit in de toekomst gevolgen gaat hebben voor
het pastoraat en dat is toch het laatste wat we
willen. Zeker in deze moeilijke tijd waar vooral
onze ouderen zwaar getroffen worden. Het kan
toch niet zo zijn dat we straks onvoldoende predi
kanten en pastoraal werkers hebben om pastorale
zorg te verlenen.
Naar aanleiding van Kerkbalans zijn ook een
aantal opmerkingen binnengekomen. De één
maakt zich zorgen en een ander is ontevreden.
Dat begrijpen wij en waarderen wij ook, maar
het inhouden van de bijdrage zal ons als PGA
niet helpen. Sommige opmerkingen vragen om
een persoonlijk bezoekje of een telefoontje. Daar
wordt aan gewerkt.
Wij wensen u allen Gods onmisbare zegen in deze
moeilijke tijd. Let goed op elkaar en wees er voor
elkaar.
college van kerkrentmeesters

bredevoort

werkers van het kerkelijk bureau wordt
verzet om Kerkbalans elk jaar goed
te laten verlopen. Inmiddels zijn de
meeste toezeggingen voor dit jaar
binnen en kunnen wij letterlijk de
balans opmaken:

Het totale bedrag aan toezeggingen voor 2020
bedraagt op het moment van schrijven bijna
€ 608.000.
Dit bedrag kan nog enigszins oplopen, zo weten
wij uit de ervaringen van de afgelopen jaren.
Het ziet er dan ook naar uit dat het bedrag van
de begroting voor 2020 gehaald gaat worden
(€ 617.000). Al met al is dit natuurlijk een fantas
tisch resultaat en dankbaarheid is hier dan ook op
zijn plaats!
Aan de andere kant zien we in vergelijking met
voorgaande jaren dat de daling van het bedrag
aan toezeggingen nu wel snel doorzet; in 2016

Giften / Collectes PG Aalten
11-03 	Kerk
€ 279,21
Diaconie
€ 271,74
Kerkradio-luisteraars 1e kwartaal € 1.129,33
elk 1/3 voor Kerk, Diaconie en Zending
Via brievenbus kerkelijk bureau ontvangen:
D.H.A. € 90,00, € 10,00 en € 15,00
Voedselbank € 90,00 en € 50,00
Collectegeld € 50,00
Via webshop: € 50,00 en € 25,00 voor kerkbeeld
Via bankrekening Diaconie:
€ 160,00 voor collecte 15, 22, 29 mrt. en 5 april
en € 15,00 voor de Voedselbank.
Via bankrekening MDW:
€ 100,00 voor project HVWD, € 25,00
voor collecte en € 50,00 voor kerkbeeld.
Via Rina ter Haar € 10,00
Via kerkrentmeester Harm Hoftiezer:
€ 20,00 voor D.H.A.
Via bezoekmedewerker Sylvia Hoftiezer:
€ 20,00 voor D.H.A. en € 20,00 voor de kerk

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Van Pasen naar Pinksteren
innerlijk onbewogen
bewustzijn
dragende stilte
innerlijk bewogen
geroerd
luisterend oor
uiterlijk geborgen
weloverwogen
uitwaaiend
naar windstreken
gedane rust
maakt veel los
gedachten
gaan stromen
handelen
overzijde
andere kant
vervoering
Riek Aalbers-Hiddink

Onderduikmuseum heeft uw hulp nodig
Bij het samenstellen van de ‘bevrijdingskaterns’ in het KerkVenster van de vorige keer en die van
dit keer, heeft de redactie veel hulp en toestemming gekregen. Dit gaat om gegevens en foto’s
van het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Nu heeft het museum zelf ook dringend uw hulp
nodig. Lees daarvoor het speciale bericht op onze website www.kerkvenster.nl.

7

De pen opgepakt

Hoe gaat het met
de diverse projecten
in coronatijd?

Paaswake in de Oude Helena

Er bereiken ons vanuit het buitenland

buitengewoon stil in en rond Aalten.

diverse berichten over hoe moeilijk
de projecten het in deze coronatijd
hebben. Hieronder treft u een aantal
reacties aan die wij de afgelopen
weken ontvingen.
Adamfo Ghana
Dit project heeft een noodfonds voor dakloze kin
deren en familie tijdens de crisis in Ghana opge
richt genaamd ‘Leave no one behind’.
Accra en Kumasi zijn voor minstens drie weken in
een lockdown. Deze stap is noodzakelijk maar is
een ramp voor de allerarmsten. Straatkinderen en
families leven van wat ze op een dag verdienen
met werk als spullen dragen op de markt, straat
verkoop, schoonmaken etc. Hun inkomsten vallen
nu compleet weg en ze hebben geen spaargeld
om van te leven. Reizen mag niet meer dus ze
kunnen niet naar een ander gebied trekken.
Als u een bijdrage wilt leveren aan het noodfonds
van Adamfo Ghana kunt u dit doen via hun site:
https://www.adamfoghana.com/index.php/
leave-no-one-behind/

Henk Kaemingk (JWAM Creel Mexico)
Henk schrijft over maatregelen, genomen door de
overheid van Mexico, die vergelijkbaar zijn met
de Nederlandse situatie. Wat betreft het project:
tot half maart verliep alles nog normaal, konden
er (gast)lessen gegeven worden op verschillende
scholen. Aansluitend hierop volgen normaal
gesproken praktijklessen: het is nu zeer de vraag
of, en zo ja wanneer, deze doorgang kunnen
vinden.
Ook is men begin maart met een afvalwater
project begonnen: dit project bestaat uit een
verzamelput voor afvalwater, een leiding naar de
rand van de afgrond, een afdaling en een traject

Een impressie

dat verder afdaalt tot aan de rand van de harde
weg. Het hoogteverschil tussen het begin en het
eind is ongeveer 15 meter! Het laatste deel loopt
tot aan een rioolput en is aangesloten op de
riolering. Het project is grotendeels af en de ver
wachting is dat het restant geen hinder zal onder
vinden van de coronacrisis.

SKB4Gambia
De mensen van SKB4Gambia geven aan op dit
moment niet veel tijd te hebben om zich in te
zetten voor hun project, door de zorg voor hun
patiënten die vechten tegen het coronavirus.
Dit is in het SKB ook een harde werkelijkheid
geworden en hiervoor wordt man en macht
momenteel ingezet. We wensen hen hier veel
sterkte bij.

Joanne Foundation
De regering in Oeganda heeft bijzonder strenge
voorzorgsmaatregelen genomen en het land is
in lockdown. De mensen zijn erg bang omdat
de overheid naleving van de strenge regels met
harde hand controleert. Het zorgsysteem is over
belast en iedereen met een baan is naar huis
gestuurd en heeft geen inkomen meer. Boven
dien verdienen veel mensen normaal hun geld
door producten op straat te verkopen en dat kan
nu niet. De Oegandese overheid biedt vnl. hulp in
de hoofdstad waardoor de mensen op het plat
teland niets ontvangen. Omdat helpen d.m.v.
voedselpakketten niet toegestaan is in Oeganda
kunnen de mensen alleen worden geholpen door
geld te doneren. De werkgroep ‘Hulp Ver Weg
Dichterbij’ heeft de diaconie van de Protestantse
Gemeente Aalten geadviseerd haar donatie voor
2020 eerder over te maken.
Dit zijn de reacties die wij (spontaan) ontvingen.
Van de overige projecten is op dit moment, wat
de coronacrisis betreft, niets bekend.

Die zaterdagavond 11 april is het
Mijn man en ik hebben nog een half
uurtje gefietst.
Stille Zaterdag, de dag na de graflegging.
Een dergelijke dag na een begrafenis van een dier
bare ervaar ikzelf altijd als tijdloos, leven a.h.w. in
het oneindige. Zo ook voor ons die dag nadat wij
hebben vernomen dat een goede vriend, demen
terend, in crisisopvang is opgenomen en veertien
dagen in quarantaine op een kamer moet blijven.
Het doodse leven wordt voelbaar.
Wij zitten inmiddels thuis op de bank met de
liturgie van de paaswake voor ons en zijn via de
ipad verbonden met de Oude Helenakerk. We
hebben een kaars aangestoken.
En dan zien we dat komend uit de consistorie
kamer de paaskaars de Oude Helenakerk wordt
binnen gedragen. Heidi, Leonne, Harry en Wim
zingen: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een
lichtend vuur, dat nooit meer dooft.’
We voelen ons geraakt ...
De dienst gaat verder met orgelspel, zang, Bijbel
lezingen, klokluiden, overdenking, gebeden en
aandacht voor het doopwater.

Troostrijk deze bijzondere paaswake
in de Oude Helenakerk anno 2020
Dank aan ALLEN die deze dienst voorbereid
en/of uitgevoerd hebben. Vooral ook dank aan
de jongeren uit onze PGA-gemeenschap die ver
rassend en inspirerend tegelijk het LICHT hebben
doorgegeven.
Vanuit de Oude Helenakerk is vanaf Palm
zondag naar Pasen op authentieke wijze de taal
van het geloof uitgedragen: ‘de Heer is waarlijk
opgestaan’.
Tia van der Schoot-Schuil

commissie HVWD

Koning leeft mee met de Protestantse Kerk en haar gemeenten
Op woensdag 1 april heeft Koning
Willem-Alexander gebeld met scriba
ds. René de Reuver. De Koning sprak
zijn medeleven uit met de Protestantse
Kerk in deze tijden van corona.

dering uit over de wijze waarop de kerk gehoor
geeft aan de richtlijnen vanuit de overheid.
De Koning wenste ons veel sterkte, gezondheid en
hoop op wederopstanding toe. Pasen is het feest
van de wederopstanding. In deze crisistijd krijgt
geloof in de wederopstanding extra lading!

De Koning sprak met de scriba over het nade
rende paasfeest in deze bijzondere tijd. Juist in de
Stille Week en op het paasfeest doet het pijn niet
samen te kunnen komen. De Koning sprak waar
derend over de zware taak van predikanten, kerke
lijk werkers en geestelijk verzorgers die onder zeer
moeilijke omstandigheden pastoraat verlenen.
Ook is hij onder de indruk van velen die in deze
bizarre tijd op creatieve wijze vormgeven aan het
kerk-zijn, zoals onder andere door middel van het
platform #Nietalleen. Tevens sprak hij grote waar

Elkaar nabij zijn
Ds. René de Reuver: ‘Ik waardeer het bijzonder
dat de Koning op deze manier meeleeft met de
kerk, landelijk en lokaal, en ons allen een hart
onder de riem steekt. De Koning ziet en waardeert
de grote creativiteit en geestdrift waarmee velen
zich inzetten om ook in deze tijd het Evangelie
te delen en mensen nabij te zijn. Het meeleven
van de Koning is een grote stimulans om juist in
deze crisistijd, vanuit het licht van Pasen, elkaar in
geloof, hoop en liefde nabij te zijn.’

Tekst: PKN - Foto: Koninklijk Huis
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Verbazing over het aantal kijkers en luisteraars
Tekst: Arnold Arentsen

Vanaf zondag 22 maart jl. kan er geen kerkdienst meer bezocht worden in Aalten,
Bredevoort en in heel Nederland. Vanaf die zondag wordt er voor de Protestantse
Gemeentes van Aalten en Bredevoort een gezamenlijke kerkdienst uitgezonden
via kerkbeeld en kerkradio.

Behoefte

De redactie van KerkVenster was heel benieuwd
hoeveel mensen daar nu gebruik van maken. Het
mooie van digitaal is onder andere dat alles in
cijfers beschikbaar is.
Alles, nou ja bijna alles, is opvraagbaar. Dus
hebben we Leo Postma, onze websitebeheerder,
gevraagd om een overzicht op te vragen bij kerk
dienstgemist.nl, de organisatie die de streaming
van kerkdiensten voor de PG Aalten verzorgt. De
PG Bredevoort kent nog geen online uitzending
van kerkdiensten maar is daar wel bezig met een
onderzoek om dit op te starten.
Daarnaast is er kerkradio of kerktelefoon zoals
men dat vaak nog noemt. Dit is een kastje
waarmee diverse kerkdiensten in de directe
omgeving beluisterd kunnen worden. Het aantal
officiële aansluitingen in de PG Aalten is 235
woningen en bij de PG Bredevoort 18.
Daarnaast zijn de kastjes voor kerkradio vrij te
koop. Het is bekend dat een aantal gemeente
leden dit gedaan heeft, maar hoeveel is niet
bekend.

Kijk- en luistercijfers
Datum
Tijd
		

Aantal
Aantal
rechtstreeks opname

Zuiderkerk
25 december 10.00 uur 107
12 januari 10.00 uur 159
24 januari 19.00 uur 23
02 februari 10.00 uur 124
09 februari 10.00 uur 88
23 februari 10.00 uur 141
01 maart
10.00 uur
0
			

264
955
230
167
152
geen opname
430
losse opname

Oosterkerk
11 maart

19.00 uur

75

geen opname

1e onelinedienst
22 maart
09.30 uur 649
05 april
09.30 uur 604

635
361

Oude Helenakerk
16 februari
01 maart
01 maart

misschien vervelen mensen zich tijdens deze ‘lock
down’ en misschien zappen ze tussendoor wel
weg en zorgen ze bij terugkeer voor een nieuwe
view.
Maar toch, het is verbluffend hoeveel bezoekers
er zijn bij de online diensten, het is ook geen
hype, mensen blijven trouw de diensten volgen.

19.00 uur 93
09.30 uur 225
19.00 uur 72

143
geen opname
272

2e onlinedienst
29 maart
09.30 uur 602

467

Witte Donderdag
09 april
19.30 uur 174

geen opname

Goede Vrijdag
10 april
19.30 uur 346

geen opname

Stille Zaterdag
11 april
19.30 uur 191

geen opname

1e Paasdag
12 april
09.30 uur 666

256

Ds. Folkert de Jong keek verbaasd op zijn face
bookpagina naar het aantal bezoekers dat naar
de onlinediensten kijkt. Hij stelt: op een normale
zondag zitten er zo’n 400 mensen in de beide
diensten en als het heel druk is misschien 500. Nu
trok de livestream ineens tussen de 500 en 700
kijkers, die rechtstreeks keken. Na iedere dienst
keken nog eens tussen 361 en 467 mensen.
En dan te bedenken dat achter iedere klik vaak
meer dan één kijker schuilt, van een echtpaar tot
een compleet gezin op de bank.
Folkert toonde zijn verbazing op een besloten
facebookgroep, waarbij zo’n 2000 predikanten
van diverse kerkgenootschappen zijn aangesloten.
Vijftig predikanten zeiden dat ze het herkennen.
En er zat niemand tussen die het beeld corri
geerde of zei dat het bij hem of haar anders is.
Folkert durft dan ook rustig te spreken van een
verdubbeling. ‘Normaal zijn er naast kerkgangers
ook zo’n 250 mensen die de dienst later terug
kijken. Gemiddeld komt Folkert dan op zo’n 800
kijkers met een uitschieter tot over de 1000 kliks.
Gemiddeld twee mensen die kijken per klik en je
zit minimaal op 1600 kijkers.
Daar komt bij dat er minimaal 300 aansluitingen
zijn van de kerkradio (kerktelefoon) en je zit op
ruim 2000 luisteraars.
Nu is Folkert niet direct in een juichstemming.
Ook zijn collega’s op facebook blijven er rede
lijk nuchter onder. Misschien nemen mensen uit
nieuwsgierigheid een kijkje bij de onlinediensten,

Zou de grote belangstelling kunnen komen
doordat mensen meer behoefte hebben aan
troost, aan zingeving? Dat ze misschien de vraag
stellen wat God met deze crisis te maken heeft?
Folkert schat in dat er ook mensen kijken die wel
iets met de kerk hebben of hebben gehad en nu
weer eens een kijkje nemen.
Ook landelijk is het bezoek aan dit soort diensten
zeer hoog, onder andere de dienst die wordt
georganiseerd door de landelijke PKN in samen
werking met de EO. Het aantal bezoekers is nog
onbekend maar ook dat zullen er vele zijn.
Feit is dat de onlinediensten aanslaan. Er wordt
ook veel werk van gemaakt, elke dienst heeft
wel een bijzonder karakter en dat spreekt blijk
baar veel mensen aan, want de bezoekcijfers
blijven onverminderd hoog en dat had niemand
verwacht.
U mag als kijker of luisteraar reageren hoe u de
diensten ervaart of wat u beweegt om juist deze
onlinediensten te bezoeken. Reacties plaatsen we
graag in KerkVenster maar u mag ook aangeven
dat u dat niet wenst. Stuur uw reacties naar:
coordinator@kerkvenster.nl.
U mag natuurlijk ook reageren naar uw (wijk)
predikant of contactpersoon binnen uw wijk.
U kunt voorlopig elke zondag de onlinedienst
bezoeken via het adres: www.kerkbeeldaalten.nl.
Ook kunt u de dienst na die tijd volgen op dat
zelfde websiteadres, maar dan in het archief van
de desbetreffende kerk.

Voorbeeld tabel
Hieronder een originele tabel en overzicht van de
bezoekers aantallen via Kerkbeeld.nl in de laatste
tien weken van de Oude Helenakerk. De andere
originele tabellen staan in het artikel op de web
site van KerkVenster.

Opvallend is ook het grote aantal kijkers dat
achteraf de dienst bekijkt. Voor een deel is dat te
verklaren aan de kijkers buiten onze landsgrenzen
dit in verband met het tijdsverschil, met name
Amerika, Canada, Nieuw Zeeland en Australië.

Een rondje afhaalpunten KerkVenster
Pünktlich half negen was Henk Klumpenhouwer, onze vaste ophaler van
KerkVenster bij Senefelder, de drukker, aanwezig bij de Zuiderkerk.
De auto van Rob Hoefman (bestuurslid en vanmorgen mijn metgezel)
werd volgeladen en we gingen op pad naar de afhaalpunten.
We begonnen bij Beth San, en een stapeltje bij
de woningen aan de overkant. In IJzerlo naar
de familie Helmink aan de Thijsweg, die al had
aangegeven er een aantal te willen bezorgen. De
rest mocht op een plek liggen om opgehaald te
worden.
Vervolgens naar Lintelo waar de familie Bussink
aan de Schooldijk van harte meedeed en als
afhaalpunt wilde fungeren. Daar had zich al een
bezorger gemeld en geklaagd dat ze het helemaal
in Aalten moest ophalen, blijkbaar de instructies
niet goed begrepen. Opgelost. Daar kregen we
ook een telefoontje van een andere bezorger aan
de Halteweg, daar een aantal KerkVensters afge
geven met de duidelijke instructie, uitsluitend in
de bus doen en het is voor eigen risico.
Vervolgens naar Aalten. Begonnen bij de Katten
berg, Stegemanhof en de woningen Geurden
straat en Varsseveldsestraatweg, aantallen bij de
brievenbussen neergelegd en naar de Franken
straat gereden, ook daar een stapeltje neerge
legd. Bij Messink & Prinsen een flinke stapel van
400 stuks neergelegd. Terwijl ik dit typ, bellen ze
mij dat ze bijna op zijn. Had ik al rekening mee
gehouden, dus gaan we weer wat bezorgen.
Vervolgens naar Meneer Kees en ook die belt
me net dat bijna alle 300 stuks weg zijn. Ook
dat adres wordt weer van een ruime voorraad
voorzien.
Vervolgens naar de Jumbo. Rob Hoefman bleef
bij de auto (we staan op de afhaalplaats van
PickUp) en ik ging binnen overleggen waar ze
neergelegd mogen worden. Ik kwam terug en wat
zie ik, Rob Hoefman stond voor de auto al driftig
uit te delen. Toen de mensen namelijk in de gaten
kregen dat hij van KerkVenster was (de laadklep
van zijn auto stond open) kreeg hij vragen van
voorbijgangers om een nummer. Hij pakte toen
gelijk maar een hele stapel en begon uit te delen,
tot grote hilariteit van de mensen want er ont
stond een kleine file. Dat hebben we even volge
houden tot het iets rustiger werd en we verder
gingen naar Ad Doornink. Die wilde nog wel de
postadressen doen en een aantal in huis hebben
voor de mensen die daar aan de deur zouden
komen.
Terug naar de Zuiderkerk en daar de pakken los
gemaakt die daar als buffer buiten lagen en
ook als ophaalpunt fungeren. Ook daar kwamen
bezorgers om hun portie op te halen en zelf te
gaan bezorgen. Ook die op het hart gebonden dat
het voor eigen risico is, en alleen in de brievenbus.
Vervolgens een heerlijke kop koffie en thee
gedronken, samen met Ger-Jan Voerman en Dick
Wikkerink. Rob Hoefman nam toen nog exem
plaren mee voor de familie Ebbers in Barlo die
daar ook zelf gaan bezorgen, en voor Bredevoort,
bij De Spar, Ambthuis en St. Joriskerk.
Ik fietste naar huis en nam drie pakken van 100
stuks mee voor het geval dat … Onderweg naar

huis kwam ik een drietal mensen tegen die ik
goed ken, en bood hen een KerkVenster aan, en
ook die wilden er meer voor een paar ouderen en
buren. Ik kwam een mindervalide vrouw tegen
met haar dochter, ik zei haar even goedendag
(tijdje niet gezien) en bood haar ook KerkVenster
aan. De dochter wilde er ook een paar, want zij
wist ook wel mensen die het huis niet uitkomen.
Ik kwam een man tegen die in de tuin aan het
werk is. Hij zei: ‘Geef er maar een paar, dan breng
ik ze ook bij de mensen in de buurt.’
Toen nog even naar mijn buurman. Ook die had
al aangegeven dat hij in zijn wijk graag wilde
bezorgen. Nogmaals op het hart gedrukt: ga ner
gens naar binnen.
Kom ik thuis, hadden er al een paar mensen
gebeld, even teruggebeld en geregeld dat ze KV
krijgen. Kop thee gedronken en mijn belevenissen
met het thuisfront gedeeld, werd ik gebeld door
Ger-Jan Voerman dat het storm liep: of hij de
pakken waar nog een bandje om zat open mocht
maken. Natuurlijk mocht dat. Zelf had ik nog een
paar mensen in het dorp die ik beloofd had om
KerkVenster te brengen en de liturgie van a.s.
zondag (zij kunnen niet het huis uit en ze kunnen
ook geen liturgieën uitprinten). Ik had al drie
pakken van 100 stuks meegenomen voor nood
gevallen. Die nam ik nu mee om tevens te kijken
hoe het met de voorraad stond bij Meneer Kees
en Messink & Prinsen.
Maar toen ging ik eerst naar de Oude Helenakerk,
want er had een bekende van ons gebeld, dat zij
het carillon al dagen (weken?) niet meer gehoord
had. Dat kunnen we natuurlijk niet hebben met
de paasdagen in het vooruitzicht, dus eerst naar
de Oude Helenakerk, maar ik was nog te vroeg.
Terwijl ik daar wachtte, kwamen er vier of vijf
mensen voorbij om een praatje te maken, omdat
ik blijkbaar nogal verloren stond te wachten, alsof
ik de weg kwijt was. Dat ben ik af en toe blijkbaar,
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Tekst: Arnold Arentsen

zeker de laatste tijd, want er staat een knoeperd
van een fout in mijn stukje over de kerkdienst en
er meldde een gemeentelid dat Aalten niet op 31
maart (zoals vermeld) maar op 30 maart bevrijd
is (oei, oei). Ook die vier of vijf mensen kregen
een aantal KerkVensters, want ook zij hadden de
woorden goed begrepen: ‘Doe ok wat veur ow
naobers’. Het carillon speelde er vervolgens lustig
op los, dus de beller kon gerust zijn. Goed dat
er mensen zijn die kerkelijke zaken in de gaten
houden.
Vervolgens ging ik naar mijn ‘klanten’ en fiets
nog even door naar Meneer Kees en waren zijn ze
warempel al bijna weer op. Ik legde mijn laatste
200 stuks daar neer en praatte onderwijl met
diverse mensen die een KV kwamen halen, soms
met vier tot zes stuks tegelijk.
Ik kreeg in de gaten dat de wereld zo slecht
nog niet is. Of zouden de mensen op andere
gedachten komen nu het virus in zo’n grote
getale rondsluipt?
Op weg naar huis bedacht ik mij dat ook het ker
kelijk leven nog lang niet dood is. Dat er blijkbaar
zo’n grote behoefte is aan een informatief blad,
dat mensen uit allerlei hoeken en gaten tevoor
schijn komen, om die informatie niet te missen.
Zelfs op KerkVenster.nl waren er tot nu toe al ruim
500 downloads, normaal tussen de 300 en 500
per editie. Dat is dus niet helemaal te peilen.
Om een heel lang verhaal kort te maken, Rob
Hoefman en ik hebben een ontzettend leuke och
tend en dag gehad. Beklaag ons niet, want de
dag kon niet meer stuk. Ik heb ook het idee dat
zeker 90% van de mensen KerkVenster heeft ont
vangen, na al die spontane en enthousiaste ont
moetingen en de voorraad die er nu nog ligt bij
de afhaalpunten.
Er was ook onbegrip bij enkele bezorgers dat we
niet lieten bezorgen. Bestuur en redactie van
KerkVenster kan en wil die verantwoordelijkheid
echter niet dragen. Er staat teveel op het spel
als er wel wat gebeurt. Bezorgers die het wel uit
eigen wil doen kunnen we niet tegenhouden
maar het gebeurt wel op eigen risico, dat moet
duidelijk zijn.

Eierdoosjes voor
de voedselbank
Er is een gemeentelid dat elke week eieren
beschikbaar heeft voor de voedselbank. Pro
bleem is dat hij geen eierdoosjes heeft waarin
ze vervoerd kunnen worden.
De vraag is nu: als u eierdoosjes in bezit heeft
of die wilt sparen voor de voedselbank die wilt
inleveren in de Zuiderkerk. Daar staat in de
garderobe een kast voor de voedselbank waarin
u ze mag achterlaten. Het liefst doosjes voor zes
eieren maar voor tien stuks mag natuurlijk ook.
Ook willen we iedereen er nog eens op wijzen
dat de voedselbank nog steeds allerlei levens
middelen goed kan gebruiken, zeker in de hui
dige tijd.

 oudbare producten (niet over de datum) mag
H
u altijd inleveren. Deze kunt u ook neerzetten
in dezelfde kast in de Zuiderkerk en verse pro
ducten alleen op vrijdagmorgen voor 12.00 uur.
De Zuiderkerk is open op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 8.00 uur tot 12.00
uur.
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Neem en lees …
April 2020

Weeksluitingen …
Vanwege de coronacrisis zijn de weeksluitingen
voorlopig vervallen.

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

24
25
26

Prediker 12:1-14
Psalm 95
Handelingen 15:1-5

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

27
28
29
30

Handelingen 15:6-21
Handelingen 15.22-35
Handelingen 15:36-16:5
Handelingen 16:6-15

Bloemengroet

1
2
3

09.30 uur:

Dodenherdenking
Exodus 17:8-16
Bevrijdingsdag
Psalm 23
Exodus 18:1-12
Exodus 18:13-27

Vrijdag
8
Zaterdag
9
Zondag		

Exodus 19:1-15
Exodus 19:16-25
Psalm 68:1-19

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Psalm 68:20-36
Handelingen 17:1-9
Handelingen 17:10-15
Handelingen 17:16-21
Handelingen 17:22-34

ds. A. Endeveld

Zondag 3 mei
vanuit de Oosterkerk

Handelingen 16:16-24
Handelingen 16:25-40
Exodus 17:1-7

Maandag
4
		
Dinsdag
5
		
Woensdag
6
Donderdag
7

11
12
13
14
15

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 26 april 2020
vanuit de Oude Helenakerk

Mei 2020
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Online kerkdiensten
Aalten en Bredevoort

09.30 uur:

mevr. Heidi Ebbers

Zondag 10 mei
vanuit de Oude Helenakerk
Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:

09.30 uur:

ds. W.H. Everts

- fam. Derksen, Bredevoortsestraatweg 76,
- fam. Klein Entink, Varsseveldsestraatweg 98A
- mevr. Klein Wolterink-Rijkeboer, Kriegerdijk 13

Doopdiensten
Bij geboorte ontvangt je wijkpredikant graag een
kaartje. Indien je je kind wilt laten dopen, dan
graag tijdig (minimaal drie weken van tevoren)
contact opnemen met de predikant die voorgaat.
De doopdiensten staan op de website
www.kerkvenster.nl (onder Kerkdiensten).

Kindernevendienst
4 t/m 12 jaar
Voor elke zondagochtend is er voor zowel Aalten
als Bredevoort een programma te downloaden
via de website kerkvenster.nl.

Stille Zaterdag niet opgenomen
Door omstandigheden is de kerkdienst van Stille
Zaterdag niet opgenomen en dus ook niet terug
te zien op kerkbeeld. Wij betreuren dat het juist
in deze tijd zo belangrijke medium niet heeft
gedaan wat wel zou moeten.
team kerkbeeld

achter de einder
nieuw leven
bezige bijen
zoemen in het licht
achter de einder
zeeën van water
vissen zwemmen
tegen de stroming
de einder
onbereikbaar
voor zienden
creatie en vergezicht
achter de einder
land van hoop
land van liefde
ogenschijnlijk echt
Riek Aalbers-Hiddink

In plaats van de wekelijkse collecte ...
... vragen we uw collecteaandeel over te maken op rekening van de DHA.
Dat staat voor Diaconale Hulpverlening Aalten.
Een gezamenlijke activiteit van de plaatselijke
kerken om de nood te lenigen bij mensen die
door de coronacrisis in de (financiële) problemen
komen of anderszins hulp nodig hebben.
Op de website van KerkVenster vindt u daar
een uitgebreid artikel over, en u kunt informatie
zoeken op de website: www.stichting-dha.nl.

Het rekeningnummer van DHA is: NL24TRIO
0338605460 t.n.v. Stichting Diaconale Hulp
verlening Aalten. De stichting heeft en ANBI
status, uw gift is dus aftrekbaar voor de belasting.
U kunt ook op de pagina van kerkbeeldaalten.nl
op de doneerknop klikken. U komt dan op de web
shop van KerkVenster bij ‘Gift diaconie’. U kunt
daar o.a. met Ideal betalen, de diaconie maakt
de giften dan over naar de stichting DHA.

Noem hun namen
opdat zij niet
vergeten worden
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Bevrijdings(v)uur…
Wi-j schrieft end meert 1945 … Kort
veur Paosen en al mooi weer …!
Maor ‘t was ók oorlog! Hoewal;
ok dén liep gelukkig op een ende.
Zéien ze! Hooguut nog een paar
dage, want de Tommies waarn
al onderweg richting Dinxper en
Aalten.
‘t Kon weliswaor nog best effen
spannend worden, maor dán; dan
zollen ze, nao een oorlog van zowat
5 jaor, endelijk bevrijd worden!
Argens, halverwaege dizze beide
dorpen ston toentertied de boerderije van de fam. Ten Haaken. Precies
op de plekke waor teggenswaordig
– an de Westendorpweg – de Farm
& Country Fair wordt ehollen. Maor
toen heiten ’t daor nog ‘Iezerlo
83’ …
Het was op en rond dee betreffende
boerderi-je meestal een drokte van
jewelste. Verschillende families –
grote mensen en kleine kinder –
alles leep d’r deur mekare.
Dat kwam veural ok umdat ze daor
twee gróte schuulkelders hadden.
En dee konnen soms hard neudig
waen want, juust umdat het Nazi
regiem de bu-je inmiddels wal zag
hangen, konnen ze nog best es
effen vies ‘uut de sloffe schieten’.
Eén van dee kinder, Gerda Duenk
van zes jaor, spöllen altied geerne
buten. Aover d’n oorlog dacht ze
nog neet zovölle nao.
Aover dree dage was ze jeurig en
dán ... zollen ze misschien al wal
bevrijd waen, had eur grote breur
Johan teggen eur ezegd. En wat
Johan zei geleuven ze heilig! Dus
groter cadoo as dat kon ze toch
neet kriegen …
Gerda’s moeder was altied völle
ziek ewest. Zó arg dat ze veurig
jaor harfst was estorven. Dat was
allemaole heel naar, maor Johan
had ene kere, toen ze weer es zo
heel verdrietig was, tegen eur en
eur zusken Hanna van negen jaor
ezegd: ‘Stille maor, huul maor neet
langer; ik laot owleu nóóit allene,
wát d’r ok gebeurt!’
Dáor dacht ze now altied maor an.
En dan kon ze weer wieter spöllen.
Opéns heurn Gerda schreeuwen:
‘Vlot, ópschieten, allemaole as te
déksel de schuulkelder in!’ En jaowal
heur; in de buurte van ‘t Hagt en
d’n Stokkert was dit kere de helle
los ebrokken. En dat was heel dichte
bi-j!
De Duutsers schotten een paar
granaten af en de geallieerden
schotten fanatiek weer terugge. Het
lek wal onweer, maor dan tien keer

zo arg! ‘t Ging eur állemaole deur
marg en been! En reken maor röstig
dat zelfs de allergrootste kaerls de
bokse bövven an ’t gat. Zélfs in d’n
schuulkelder!
Gelukkig wier ’t an ’t ende van de
middag 
röstiger en langzaam an
kroppen ze achter mekare opge
lucht d’n schuulkelder weer uut. Dít
was toch hoppe
lijk – veur eurleu
teminsen – et léste oorlogs
gevaor
wal ewest!
Een paar vrouwleu gingen naor
de kökken um te kokken, want ze
hadden jo d’n helen dag nog amper
wat egaeten. Wim, een ander’n
breur van Gerda, leep naor binnen
um te kieken hoo late ‘t was. En
zo zocht iederene zich weer wat te
doene …
Maor tóen! As een donderslag bi-j
heldern hemel gebeurn ’t:
Een verdwaalde granate sloeg kei
hard teggen d’n iezern ring van de
waterputte an. De granaatscharven
vlaogen wiet in ‘t ronde. En de
gevolgen waarn te verschrikkelijk
um waor te waen.
Jo Tebeest, een buurdeerne van 19
jaor, wier eraakt en was metene
dood. Eur moeder Mina, waor ze
zomaor effen met ston te praoten,
raken een been kwiet!
Gerda’s groten breur Johan
intussen, verloor deur zo’n gemene
scharpe scharve zienen hand …

Gedenkpaneel bij de oude
begraafplaats in Dinxperlo.
© nationaalonderduikmuseum.nl

En de kleine Gerda? Samen met
eur zusken Hanna vundt ok zee – al
spöllend waarschienlijk – deur dee
rondvliegende scharven een ver
schrikkelijken dood …
Hef ze nog eroepen of zo? Um breur
Johan eschreeuwd? Um Hanna? Of
misschien nog wal um Mamma …
Wie zal het zeggen?
Hoe ’t ok zij; één ding was zeker:
Eur beider korte laeventjen was
veurbi-j! De kleine Gerda zol gin
zeuven worden in precies dat eerste
zonbeschenen wiekend dat Iezerlo
vri-j was. Dit ‘Kind van de Bevrij
ding’ kwam, samen met eur zusken,
umme tiedens dit afschrikwekkende
‘Bevrijdingsvuur …’
Intussen wier alles in het wark esteld
um de zwaor
gewonde tante Mina
Tebeest naor ‘t veld
hospitaal in
Harreveld te kriegen. Een peerd en
wagen ston al klaor. Ondertied dat
ze eur d’r op probeert te kriegen,
gaot een paar andern Johan halen,
want den most ok met. Zienen hand
was inmiddels af ebonden, maor
toen ze bi-j um kwammen was ok
Johan ovverleden. Dood ebloed!
Een granaatscharve in ziene rugge
hadden ze aover ‘t heufd ezene en
was um noodlottig eworden.
Hóe angriepend en bizar kan ’t
waen: Bruur Johans stellige belofte
an ziene kleine zuskes, um ze
nóóit allene te laoten was, op een
hart
verscheurende maniere, uut
ekommen …

Ok veur Mina Tebeest kwam de hulp
uutendelijk te late. Tiedens den
langen laevensgeveurlijken tocht
naor Harreveld, waorin ze verschil
lende keern noodgedwongen de
gravens in mosten duken vanwaege
luchtgevechten, is ok zee aover
leden. Amper een halven dag nao
eur dochter Jo …
Vief mensen bi-j ons uut de buurt
schap. Um-ekommen in het
zicht van de bevri-jding. Op et
Olde Kerkhof van Dinxper ligt ze
begraven. Met een laevensverhaal,
dat veurtiedig een ende vond.
Dit veurjaor 75 jaor gelaene …
Maor toch: zelfs at ooit de verhalen
zwiegt, blieft eure namen eschreven.
Zölt de stene van eur spraeken …
Dit waorgebeurde verhaal ha’k
op papier ezet um veur te laezen
tiedens de openingsplechtigheid
angaonde ‘Markering Oorlogs
graven’, georganiseerd deur de
Aaltense Musea.
Hierbi-j he’k mi-j laoten leiden deur
het thema: ‘Kind van de Bevrijding!’
Tekst: Ankh Gussinklo, meert 2020
Bron en research om getuigen en
nabestaanden op te sporen en te
interviewen: Louis Veldhuis
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Noem hun namen opdat zij niet vergeten worden

Onschuldig vielen zij door oorlogsgeweld.
Dwalend langs hun graven schreiend van
verdriet. De verminkte lichamen tot stof
of as vergaan. Hun namen blijven voort
bestaan, noem hun namen, vergeet ze niet.

Het is indrukwekkend om zo’n route te lopen en je
proberen in te denken wat deze mensen hebben
doorstaan in die verschrikkelijke oorlog. Daarom:
Noem hun namen opdat zij niet vergeten worden.

Stilstaan bij de graven van oorlogsslachtoffers in
Aalten, Bredevoort en Dinxperlo. De graven zijn te
vinden op hiernaast genoemde begraafplaatsen.
Bij de ingangen van die begraafplaatsen staan
panelen waarop alle oorlogsslachtoffers zijn ver
meld die elders zijn omgekomen, begraven of
gecremeerd.
De slachtoffers die op de begraafplaatsen liggen
zijn met bordjes gemarkeerd. Op elke begraaf
plaats is een route uitgezet en de graven zijn
gemarkeerd met een naambordje en vaak daarbij
vermeld hoe de persoon om het leven is gekomen.
Ook zijn er bij elk oorlogsgraf kunstbloemen
neergezet.

De routes zijn uitgezet op de
volgende begraafplaatsen:

Op deze pagina een overzicht van plaatsgenoten
die zijn gestorven als gevolg van oorlogshande
lingen of die tijdens WOII een belangrijke rol
hebben gespeeld, bijvoorbeeld in het verzet.
De Stichting Vrienden van de Aaltense synagoge
heeft op haar website meer informatie over de
Joodse slachtoffers uit Aalten:
www.synagoge-aalten.nl.
Samenstelling teksten en foto’s:
Arnold Arentsen

• Oude Algemene begraafplaats,
Varsseveldsestraatweg
• Algemene begraafplaats Berken
hove, ingang Barloseweg
• Oude RK begraafplaats
Piet Heinstraat
• RK begraafplaats,
Bolwerkweg Bredevoort
• Oude Algemene begraafplaats,
Mauritsstraat Bredevoort
• Oude begraafplaats,
Kerkhofpad Dinxperlo

© nationaalonderduikmuseum.nl

Route Algemene begraafplaats Berkenhove Aalten
(oude gedeelte)
grafnr. voor-	voornaam
		letters
1137
1137
363
369
370
371
372
372
375
378
378
381
382
383
384
385
386
387
388
389
392

J.H.
D.G.
H.G.
J.
J.
M.
G.J.
G.A.
A.J.
R.
A.
D.W.
G.W.
H.J.
J.G.
J.B.A.
B.H.
D.W.
C.M.
H.J.
C.J.

‘Ome’ Jan
Dela
Hendrik Gerrit
Jan
Joop
Mink
Gerrit Jan
Sientje
Jan
Reijer
Aleida
Derk Willem
Gerrit Jan
Harmen Jan
Johannes Gerardus
Johannes Bernard
Berend Hendrik
Wim
Cornelis Marinus
Hendrik Jan
Clarel Susan

achternaam

Vervolg route Algemene begraafplaats Berkenhove Aalten
(oude gedeelte)
leeftijd

Wikkerink
Wikkerink-Eppink
Ligterink
van der Zwan
de Rhoon
van der Harst
Brus
Brus-Stronks
Jansen
van den Berg
van den Berg-Jacobs
Hoitink
Wevers
Brethouwer
Wikkerink
Hoornenborg
Ebbers
Wisselink
Baan
van Braak
Smit

84 jr.
64 jr.
29 jr.
13 jr.
18 jr.
25 jr.
62 jr.
63 jr.
25 jr.
58 jr.
58 jr.
54 jr.
22 jr.
52 jr.
45 jr.
45 jr.
77 jr.
5 jr.
24 jr.
26 jr.
39 jr.

Umbach
Umbach
Umbach
Umbach

43 jr.
13 jr.
10 jr.
5 jr.

R.K. begraafplaats Berkenhove Aalten
(herbegraven op het nieuwe gedeelte)
A/0002
A/0002
A/0002
A/0002

H.F.
F.E.
B.W.
F.H.

Heinrich Friedrich
Frieda Elisabeth
Bernardus Wilhelmus
Friedrich Hubert

342
547
713
554
717
602
603
604
605
607
608
608
608
608
608
608
614
229
567
572

W.P.
A.H.
J.
G.H.
H.
J.
J.W.
G.J.
A.H.
S.J.
W.A.
W.J.
J.T.
A.
R.
J.
H.
B.H.
J.
H.

Wilhelmus Petrus
Albert
Joop
Gerrit Hendrik
Herman
Netty
Johanna Wilhelmina
Hansje
Tonny
Stefina Johanna
Wim
Mien
Co
Andre
Rudi
Jan
Hans
Bartha
Johan
Hendrik Jan

de Graaff
Lammers
der Weduwen
Brinkman
Huinink
Steenbergen
Helmink
Houwers
Lammers
Kamphuis
Weenink
Weenink
Weenink
Weenink
Weenink
Weenink
Wiggers
te Winkel-Bloten
Korten
Heideman

40 jr.
20 jr.
42 jr.
30 jr.
25 jr.
7 jr.
9 jr.
2 jr.
18 jr.
14 jr.
19 jr.
21 jr.
17 jr.
6 jr.
6 jr.
3 jr.
20 jr.
48 jr.
19 jr.
34 jr.

Francis
Breen
Spark
Sutton
Styles
Pepperall
Horrex
Tompkins
Joly
Clayton
Fuller
Thomass
Thompson
Mills
Davis
Tritton
Church
Ruizendaal

27 jr.
36 jr.
24 jr.
24 jr.
22 jr.
20 jr.
18 jr.
19 jr.
21 jr.
21 jr.
33 jr.
24 jr.
21 jr.
20 jr.
21 jr.
28 jr.
21 jr.
34 jr.

Militaire Oorlogsgraven Berkenhove
586/1
586/1
586/2
586/2
587/1
587/1
587/2
587/2
588/1
588/1
588/2
588/2
589/1
589/2
590/1
590/2
591/1
591

F.V.
Frederick
T.
Thomas
E.W. Eric
C.J.
Charles
L.
Leslie
D.A. Dennis
A.A.
Arthur
P.R.
Philip
R.B.
Bobby
H.E.
Horace
A.H.T. Alex
S.
Selwyn
W.H.		
F.
Frederick
W.T.		
J.F.		
B.H.		
C.
Cornelis

15
15
Oude Algemene begraafplaats Varssveldsestraatweg Aalten
1127
144
68
68
211
211
211
211
211
331
331
440
513
513
525
552
552

K.
J.H.A.
A.J.
A.
J.F.
C.G.
J.L.
C.G.
C.H.
Th.H.
H.G.M.
G.J.
H.W.
G.W.
H.W.
G.J.
W.

Klazina
Jan Hendrik A.
Arie
Teun
Johan Friedrich
Carolina Gerharda
Johannes Lambertus
Catharina
Catharina Hendrika
Thomas Henri
Helen Gracia Mardalena
Guus
Hendrik
Gerrit
Hendrik Willem
Gerrit Jan
Willem

Ros
van Mechelen
te Grotenhuis
te Grotenhuis
te Linde
te Linde-Wechelaar
te Linde
van Ingen
Stokking
Elfers
Elfers-Reisenleitner
te Gussinklo
Stronks
Stronks
Obbink
Hiddink
Hiddink

38 jr.
15 jr.
12 jr.
10 jr.
68 jr.
68 jr.
40 jr.
79 jr.
25 jr.
74 jr.
74 jr.
27 jr.
33 jr.
26 jr.
23 jr.
57 jr.
11 jr.

Hogenkamp
Hogenkamp
Hogenkamp
Klein Rouweler
Betting
Lamers
Wijkamp
Ebbeskamp-Huls
Roters
Koelman
Koelman
Leemhorst
van Rooijen
Tepe
Schenk
Schenk

22 jr.
15 jr.
6 jr.
57 jr.
54 jr.
73 jr.
20 jr.
42 jr.
17 jr.
20 jr.
55 jr.
34 jr.
68 jr.
50 jr.
8 jr.
6 jr.

R.K. begraafplaats Piet Heinstraat Aalten
A12 nr.1-2
A12 nr.1-2
A12 nr.1-2
A13 nr. 12
B12 nr. 2
B13 nr. 13
B13 nr. 7
B14 nr. 11
B14 nr, 5
B14 nr. 4
B14 nr. 4
B14 nr. 2
C1 nr. 1
D6 nr. 1
E12 nr. 4
E12 nr. 5

J.M.
H.F.
J.B.A.
J.M.
J.A.
A.
J.A.H.
L.H.
W.
H.W.
H.M.G.
M.J.C.
C.F.B.
J.H.A.
W.M.J.
H.G.

Anna
Herman
Jozef
Johanna
Jozefus Arnoldus
Anton
Josefina Aleida Hendrika
Lena
Willy
Henricus Wilhelmus
Harmina Maria Gerharda
Marina Johanna Christina
Christianus Franciscus B.
Johannes Henricus A.
Wim
Henk

Oude Algemene begraafplaats Prins Mauritsstraat Bredevoort
65
65

W.
A.

Willem
Albert

Vermeulen
Vermeulen

23 jr.
30 jr.

Oude R.K. begraafplaats Bolwerkweg Bredevoort
2e rij 4e gr.
2e rij 5e gr.
2e rij 5e gr.

J.H.
H.W.
B.M.

Hendrik
Henk
Bernard

Willemsen
de Vries
de Vries

45 jr.
13 jr.
19 jr.

© nationaalonderduikmuseum.nl

Verhalen bij oorlogsgraven
Aalten en Bredevoort
Op de website van het Onderduikmuseum in Aalten staan 16 verhalen van
oorlogsslachtoffers. Verhaal na verhaal over ingrijpende gebeurtenissen die
in de oorlog plaatsvonden, zoals er zovele te vertellen zijn. Wilt u ze lezen?
U vindt ze met de URL: https://nationaalonderduikmuseum.nl/
openstelling-routes-oorlogsgraven/
Dit artikel is samengesteld aan de hand van gegevens zoals die staan
op de panelen bij de begraafplaatsen en van informatie die vermeld
staat op de website van Het Onderduikmuseum inclusief de namenlijst:
nationaalonderduikmuseum.nl.

Heeft u aanvullende informatie, documentatie over de vermelde personen,
neem dan contact op: l.veldhuis.museum@gmail.com

Links: Gedenkpaneel bij
begraafplaats Berkenhove, Aalten.
© nationaalonderduikmuseum.nl
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Nao viefenzeuventig jaor
Mangs ovverkump het, denk ik, iederene wal ‘s,
da-j deur een book, da-j an ‘t laezen bunt, zo
maor een stuk in de tied terugge esmetten wordt.
Dat ovverkwam mi’j bi’j het book ‘De Honger
winter’ van Ingrid de Zwarte. Een book, dat uut
egovven is as publieksversie van eur academische
proefschrift ‘The Hunger Winter: Fighting Famine
in the Occupied Netherlands, 1944 – 1945’.
In dat book dut ze op ne wetenschappelijke
manaere verslag van eur onderzeuk naor alle

facetten van den hongerwinter. Van de belang
rieke rolle, dee-t vrouwen daorin espöld hebt en
ok van wat der ondanks alles veur kinder in het
westen van het land edaone worden. Vanzelf ok
van de hongertochten vanuut het westen naor
het oosten en het naorden. Al laezend overkwam
mi’j het volgende:
Nao viefenzeuventig jaor zoog ik nog es waer heel
dudelijk, wat der zich op ne winterdag in 1945 bi’j
ons thuus afspöllen.
Wi’j wonnen an ne binnenweg, dén hillemaol
dichte esni’jd was. Met ne tonne met een paerd
der veur had mien vader een pad der deur eslöpt.
Ovver dat pad kwammen ok geregeld aetenhalers
met of zonder kinderwagen of fietse bi’j ons
langs in de hoppe, dat der wat te koop was. Maor
miene olders hadden niks te koop. Al ging der wal
geregeld een pakket met roggebrood naor het
gezin van domnaer Zwart, dén vrogger in Aalten
estaone had en no in Andijk wonnen. Op één of
andere manaere hadden miene olders ne bezon
deren band met um en zien gezin.
At dee aetenhalers rond de middag bi’j ons langs
kwammen, was der altied wal een bord aeten veur
eur. Daor heel mien moder in dee tied gewoon
raekening met. Ze had daorveur ne groten,
zwarten kokkepot op de kachel staon. Vader had

in onze kökkene, waor-t wi’j met zien allen an
taofel zatten, ook onze beide onderdukers, apart
ne holten banke ezet, waor-t een paar mensen op
konnen zitten.
Ene van dee mensen zee-k nog zo veur mi’j. Ne
griezelig mageren man, dén zien pak as plodden
um ’t lief hangen had. Wi’j atten dén middag
moos met een pleksen uutgebakken spek. Nao
at vader, zo as de gewoonte bi’j ons thuus was,
hardop ebid had, scheppen mien moder het aeten
met ne schumer op. Aerst kreggen de aetenhalers
wat, ok dén langen mageren. Ton mien moder um
ne schumer aeten op zien bord edaone had, wol
hee der nog ene bi’j hebben. Of mien moder ok
al zei, dat hee aerst dat maor op most aeten, hee
blef drammen en ton kreg e der nog een betjen
bi’j. Ze gof um ok nog den raod, um langzaam
en met kleine hepkes te aeten. Dat had ze net
zo good teggen den deurpost zeggen können. Ik
heb nog nooit van mien laeven ene zo gauw zien
aeten weg zeen sloeken. Wi’j as kinder mochten
dat vanzelf neet, maor wi’j hebt met ogen as
theeschötteltjes der naor zitten kieken.
Ton hee zien bord löög had, rennen e naor buten.
En daor, bi’j den paerenboom, in den snee, kwam
al het aeten der waer uut. Deur het raam zoge
wi’j ne grote, greune flatse in den snee liggen, en
dén groten mageren man, dén der bi’j te hulen
ston.
Dat is het beeld, dat ik viefenzeuventig jaor
gelaene van honger ekreggene hebbe. Van een
dankgebed nao dat aeten kan-k mi’j niks maer
herinneren.
Der is nog eets, dat ik nao viefenzeuventig jaor
nog altied bi’j mi’j hebbe. Dat is muziek van een
heel bezonder instrument, dee ik met de bevrij
ding eheurd hebbe.

Henk Lettink

Op vri’jdag 30 maert 1945 worden Aalten bevrijd.
’s Zaoterdagsmorgens daornao mocht ik met
mien vader naor het dorp, um te kieken, wat der
no allemaole gebeurd was. Op de markt stond het
vol met allemaole militaire voertuge en der leep
heel völle volk tussendeur. Opens heuren ik daor
bovven allen drokten uut een heel apart geloed.
Een betjen klagerig, maor wal heel mooi. Het blek
um ne doedelzakspöller te gaon, dén daor ziene
leedjes spöllen. Dee muziek bun-k altied mooi
blieven vinnen.
In 2002 wazze wi’j op vakantie bi’j familie in
Canada en maken daor ne rondreize deur BritsColumbia. Op het leste stuk van dee reize ging het
deur het dal van de rivier de Fraser. Argens halver
waege in dat dal is der ne geweldige stroom
versnelling in dee rivier. Den name daorvan zeg
al, dat het daor slim tekaer gaon kan: Hell’s Gate,
de paorte van de helle. Met een kabelbaantjen
kö-j naor een saort schiereilandjen an de ovver
kante van de rivier. Dat he-w edaone en daor
landen wi’j in de buurte van een restaurant, dat
daor ston. Um ons hen een enorm kabaal van al
dat water, dat zich deur de stroomversnelling ne
weg naor onderen banen. Maor daor bovvenuut
klonk het geloed van ne doedelzak. En jao heur,
een endjen wieter stond der ne man op te spöllen.
Ik bun naor um hen egaone en in mien beste
Engels he-k um verteld, waor-t ziene muziek mi’j
an denken deed. Hee was der gewoon effen ont
daon van. Ik eigenlijk ok efkes waer.
Bevrijding is veur mi’j zo veur altied verbonden
met het geloed van dén enen doedelzak op de
markt in Aalten.
Ok nao viefenzeuventig jaor.

AALTENSCHE COURANT
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De prijswinnaars van de Paaspuzzel:
Drie enthousiaste winnaars
Er zijn drie enthousiaste winnaars bekend van de
Paaspuzzel. Ze mochten elk een waardebon ont
vangen voor misschien nog meer puzzelplezier.

Woordzoeker Volwassenen
36 juiste inzendingen
Winnaar: fam. W.J. Brusse

Woordzoeker Kinderen
4 juiste inzendingen
Winnaar: Maike Derksen

Puzzel Heleen
6 juiste inzendingen
Winnaar: Mirande Jansen
Mirande Jansen

Maike Derksen

Leone Brusse

Koningsdag en Moederdag
Twee nieuwe puzzels, één voor Moederdag (Bijbelse vrouwen) en één
voor Koningsdag. Aangezien er heel enthousiast gereageerd wordt
op de woordzoekers, nu twee woordzoekers allebei weer gemaakt
door Jaap Boer, waarvoor dank, Jaap.

U mag beide oplossingen weer insturen per mail naar: coordinator@
kerkvenster.nl of in de bus doen op Kerkstraat 2 (even het trapje
op). Als u dat doet voor 25 mei, dan dingt u mee voor een groot
gevarieerd puzzelpakket, waar u de hele zomer genoeg aan heeft.

Woordzoeker Koningsdag 2020

Puzzel bijbelse vrouwen
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P A S T O R A AT

Voorjaarsmiddag 2020

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

bredevoort

25 april	dhr. B.W. Stronks
Bevrijding 62, 7121 WR
25 april	mevr. J.C. Heusinkveld-Winkelhorst
Tubantenstraat 76, 7122 CT
25 april	mevr. J.F.C. Wechgelaer-Lievers
Geurdenstraat 12, 7122 CG
26 april	mevr. H.W. Kämink-Ebbers
Warmelinckweg 10, 7122 JV
26 april	dhr. B. Essink
Nassaustraat 10, 7121 DG
27 april	dhr. M.D. van Duijvenvoorde
Lichtenvoordsestraatweg 35/A, 7121 AB
28 april	mevr. J.A. Heinen-Kämink
Kemenaweg 49, 7122 XH
28 april	mevr. J. te Winkel-ter Maat
Nijverheidsweg 4, 7122 AB
28 april	mevr. H.C. Scholten-Winkelhorst
Slatdijk 2, 7122 NJ
29 april	dhr. G.C. Wildenbeest
Koeweide 32, 7121 EJ
29 april	mevr. A. Ebbers-Wevers
Saturnus 24, 7122 XR
29 april	dhr. G.J. Fukkink
Koopmanstraat 81, 7121 VS
30 april	mevr. J.J. van Triest-van de Bult
Tubantenstraat 94, 7122 CT
1 mei	dhr. W.C. Ruwhof
Molenkamp 64, 7121 WG
1 mei	mevr. G.B. te Brake-Houwer
Ludgerstraat 27/01, 7121 EG
1 mei	mevr. G. Jentink-Eppink
Nijhofsweg 10, 7122 PZ
2 mei	mevr. G.S. Nijman
Tubantenstraat 14, 7122 CR
2 mei	mevr. H.J. Wevers-Schreurs
Richterinkstraat 20, 7122 ZB
2 mei	mevr. W.H. van Campen
Frankenstraat 93, 7122 ZS
3 mei	mevr. D. Hoftijzer-ter Maat
Ludgerstraat 33/03, 7121 EG
3 mei	mevr. D.H. Winkelhorst-Schoppers
Meiberg 31, 7121 AN
3 mei	mevr. F.W. Bruijs-Ommering
Varsseveldsestraatweg 18/D, 7122 CC
3 mei	mevr. J.C. Hoftijzer-te Brake
Landstraat 8/04, 7121 CR
3 mei	dhr. G. Esselink
Reviusstraat 70, 7121 VZ
4 mei	mevr. A. Reiling-Heidelberg
Eligiusstraat 32, 7121 ED
4 mei	mevr. H.W. Bussink-Heideman
Stationsstraat 1, 7122 AR
4 mei	dhr. J.W. Elburg
Grevinkweg 14, 7122 NE
6 mei	mevr. H. Jentink-te Paske
Manschotplein 27, 7121 BL
7 mei	mevr. J. Bouwmeester-Groote Haar
Lichtenvoordsestraatweg 26, 7121 AC
7 mei	dhr. G.J. Lensink
Saksenstraat 1/A, 7122 CK

7 mei	dhr. G.H. Lensink
Bijnenweg 2, 7121 ML
8 mei	mevr. J.G. Odolphi-Lettink
Saturnus 21, 7122 XP
8 mei	dhr. G. Klein Wolterink
Prunusstraat 8, 7121 AS
8 mei	mevr. E. Rutgers-Lammers
Geurdenstraat 40, 7122 CG
9 mei	mevr. H.G.Th. Prins-Janssen
Keizersweg 105, 7121 GP
10 mei	dhr. G.A. Stronks
Elshoekweg 8, 7122 NG
11 mei	mevr. B. Lammers-Veldhuis
Geurdenstraat 8, 7122 CG
12 mei	mevr. J.W. Heideman-Hoftiezer
Geurdenstraat 47, 7122 CG
12 mei	mevr. W.C. Wevers-Klijn Hesselink
Ambthuiswal 1/107, 7126 BC
12 mei	mevr. B.H. Houwers-Hartemink
Geurdenstraat 73, 7122 CG
12 mei	dhr. H. Ebbers
Goudenregenplein 8, 7121 AR
12 mei	mevr. A.J. Wevers-Lensink
Varsseveldsestraatweg 29/G, 7122 CA
12 mei	dhr. Th. Bannink
Ormelstraat 15/A, 7121 DB
13 mei	dhr. M.J. van Dommele
Halteweg 19, 7122 MC
15 mei	mevr. D. Wamelink-Ruessink
Meidoornstraat 12, 7121 AV
15 mei	mevr. G.W. Posthuma-Kossink
Varsseveldsestraatweg 13/C, 7122 CA
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

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

Overleden
Op 5 april is overleden Paul Sanders, Manschot
plein 32, in de leeftijd van 86 jaar. Wij wensen
zijn vrouw Ina, de kinderen en kleinkinderen Gods
nabijheid toe in deze intens verdrietige tijd.

De bezoekmedewerkers Bernarda te Bokkel en
Christien te Hennepe (contactpersonen PBD
wijk Dale) melden het volgende: ‘De gezellige
middag die wij iedere lente organiseren voor onze
senior-gemeenteleden wijk Dale kan dit jaar
helaas geen doorgang vinden i.v.m. de ontstane
situatie. U hebt hier ongetwijfeld begrip voor.’
Met vriendelijke groet,
Wim Bulsink, scriba Barlo-Dale

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

Overleden
Op 2 april overleed, na een kort ziekbed, Gerrit
Hendrik Christiaan Hoornenborg, ‘Gerrit van
Wensink’, Barloseweg 11. Wat was het verdrietig
dat zijn vrouw Dien en zoon Jan (vanwege de
coronamaatregelen) niet aanwezig mochten zijn
tijdens zijn afscheid op 8 april. Hen, maar ook
Wim, Ina en Hans, Hans en Carla en de klein
kinderen wensen we de warme betrokkenheid
van God en mensen toe. Het in memoriam van
Gerrit is eveneens in deze editie van KerkVenster
te lezen.

Jubileum
Bertus en Dinie Veerbeek-ter Horst, ’t Villeken 7,
zijn op 29 april 60 jaar getrouwd. Van harte gefe
liciteerd met uw diamanten huwelijksjubileum!
We wensen hen een gezegende dag toe in goede
gezondheid.

Vrijheid
Het is 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.
Toch kunnen we dat feest niet vieren zoals we dat
hadden willen doen: met elkaar. Wat is vrijheid,
nu velen van ons opgesloten zitten achter de
deuren van woonzorgcentra? Wat is vrijheid, als je
elkaar niet mag kussen en knuffelen tijdens een
afscheidsviering? Wat is vrijheid als je je vriendjes
en vriendinnetjes niet mag zien?
Onze vrijheid wordt beknot, dat is zeker. De
coronacrisis geeft wereldleiders meer macht, ons
recht op privacy staat op de tocht, de rechten van
de allerarmsten worden met voeten getreden.
Aan de andere kant mogen we nog altijd dank
baar zijn dat mensen hun leven hebben gegeven
voor onze vrijheid. Het is onze verantwoordelijk
heid om die gave niet alleen te zien als een punt
in de geschiedenis, maar als een belangrijke
stap in een proces dat we samen moeten blijven
dragen. Vrijheid is een opdracht die doorzettings
vermogen vraagt. Daarover kunnen we lezen in
het gedicht van Peter van der Schaft:
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Soms is het mogelijk
Soms is het mogelijk
om ergens uit te breken,
lukt het een punt te zetten
achter wat niet klopt:
een uittocht
Lastiger is het ook vol te houden.
Vaak denk je: nu begint het pas.
Nooit was ik er aan begonnen
als ik dit geweten had.
Wat verbaast:
dat het mensen lukken kan
om ergens uit te breken.
Vooral ook:
het kunnen volhouden daarna.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

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

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

Overleden
Op 11 april is overleden Bertha Vonhof-Eskes,
Geurdenstraat 43, in de leeftijd van 97 jaar.
Wij wensen haar kinderen, klein- en achterklein
kinderen Gods nabijheid toe in hun gemis en
verdriet.
Op 13 april is overleden Gerda te Hennepe-Veer
beek, Admiraal de Ruyterstraat 90, in de leeftijd
van 90 jaar. Wij wensen haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen Gods nabijheid toe in hun
verdriet en gemis.
Op 14 april is overleden Jan Westerveld, Beunk
dijk 6A, in de leeftijd van 64 jaar. Wij wensen zijn
vrouw Tjitske, de kinderen en kleinkinderen Gods
nabijheid toe in dit grote verdriet en gemis.

Heel veel sterkte!
Wij wensen alle zieken en hen die er omheen
staan Gods nabijheid toe in deze extra moei
lijke tijd vol beperkingen. We denken ook aan
hen die in de tehuizen geen bezoek mogen ont
vangen. Uiteraard ook aan hen die juist zo graag
op bezoek zouden willen gaan bij een geliefde.
We denken aan de verdrietige beperkingen die
mensen treffen rondom uitvaarten en aan hen
die zelfs bij intens verdriet hun geliefden niet in
de armen kunnen sluiten. We denken ook aan hen
die door alle maatregelen in deze tijd van crisis
zoveel onzekerheid moeten verdragen over hun
werk en inkomen.
We leven in een tijd waarin we regelmatig de
traantjes achter onze ogen voelen prikken als we
horen van zoveel verdrietige dingen. We blijven
erop vertrouwen dat wij elkaar zo goed mogelijk
terzijde proberen te staan.

Ongetwijfeld wil God ons steunen en kracht
geven en zal Hij dat ook doen door liefdevolle en
betrokken mensen om ons heen.
Hartelijke groet,

Hendrik Jan Zeldenrijk

Netty Hengeveld

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

ds. Wim Everts

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

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

Overleden
Op 7 april is – na zo’n negen maanden ziek te
zijn geweest – overleden: Gerrit Hendrik (Henk)
Mateman, Lage Veld 8. Op 14 april namen we in
een kleine kring aanwezigen, maar in een grotere
kring betrokkenen, afscheid in een dankdienst
voor zijn leven. We bidden Joke, kinderen en klein
kinderen troost en kracht toe in deze moeilijke
tijd. Elders in deze editie van KerkVenster kunt u
zijn in memoriam lezen.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

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

Overleden
Op 29 maart is overleden de heer Bennie Lensink,
Vredense Hof (voorheen Grote Maote190). Hij is
overleden in de leeftijd van 70 jaar.
Het in memoriam door ds. Wim Everts staat
elders in dit KerkVenster. We wensen zijn broer en
schoonzus, zus en zwager, neven en nichten Gods
nabijheid toe in hun verdriet en gemis.

Contact
Op dit moment is er een vacature in de wijk
IJzerlo. Voorlopig zal het crisispastoraat worden
waargenomen door andere predikanten. Bij ern
stige ziekte, sterfgevallen of een andere crisissitu
atie kunt u contact opnemen met de scriba Henk
Heusinkveld. Hij zal dit dan doorgeven aan één
van de predikanten.
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Jan
van Schijndel, Kruisdijk 21c, tel. 0543-539811.
Bijzonderheden die vermeld moeten worden,
zoals huwelijksjubilea, opname en terugkomst
uit ziekenhuis, geboortes, graag uiterlijk op de
woensdag vóór de week dat KerkVenster uitkomt,
doorgeven aan de scriba.
Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

Telefonisch spreekuur
Elke werkdag is er van 10.00-11.00 uur een tele
fonisch spreekuur met onze predikanten en kerke
lijk 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.

Zieken
Mevr. H. Schutte-Meinen, Geurdenstraat 2, is
verhuisd naar zorgcentrum Den Es (woning
Akkerweg 1) in Varsseveld. Laten we denken aan
onze zieken. Juist in deze tijd van beperkingen
is het extra zwaar om ziek te zijn. Ziekenhuis
opnames worden uitgesteld en behandelingen
die mensen nog moeten krijgen, kunnen voor
lopig helaas niet doorgaan. Dat geeft bij hen
toch heel veel spanning. Wij wensen onze zieken
en allen die in liefde om hen heen staan Gods
kracht en nabijheid toe.

Overleden
Op 5 april is overleden: Janni Nijland-Kempink,
De Hare 29, in de leeftijd van 62 jaar. Haar man
en zoon moeten nu verder zonder hun lieve vrouw
en trotse moeder. Wij wensen hen beiden en ook
haar verdere familie en allen die haar hebben lief
gehad toe dat zij hun troost mogen vinden in het
geloof dat er bij God leven en toekomst is.

Tenslotte
In de afgelopen tijd hebben wij Pasen gevierd.
Het is fijn dat er de techniek is om onze kerkdien
sten online uit te zenden. Het is wel anders dan
we gewend zijn. Toch hoop ik dat wij de bood
schap van Pasen hebben meegekregen. We leven
in een tijd waarin velen grote zorgen hebben. Ik
denk met name aan de ouderen onder ons en
aan allen met een kwetsbare gezondheid. Vaak
kunnen zij niet eens bezoek ontvangen. Ik wens
allen die het moeilijk hebben de kracht toe om
het vol te houden. Voor ons als predikanten is het
ook moeilijk om op bezoek te gaan. Maar u kunt
altijd contact met ons opnemen. Als iets extra’s
hebben wij vaste tijden ingesteld waarop u ons
telefonisch kunt bereiken. Ikzelf ben bereikbaar
op maandag- en woensdagmorgen van 10.00 tot
11.00 uur.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Predikant: ds. Folkert de Jong
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In memoriam
Henk Kämink

Gerda Hendrika
Mengers-Eppink

Hendrika Gesina
ter Horst – Hiddink

~ Henk ~

~ Gerda ~

~ Henny ~

geboren
27 december 1951
overleden
11 maart 2020

geboren
29 november 1930
overleden
12 maart 2020

geboren
20 maart 1950
overleden
27 maart 2020

Op 11 maart is Henk Kämink thuis overleden
nadat hij kort ziek is geweest. Thuis was voor
Henk de gemeenschap van IJzerlo waar hij in
1951 is geboren. Wie kende hem niet, Henk
van de Kamer, Henk van het stoomgoed, Henk
van ’t Slaa, Henk van de manege. De afgelopen
jaren woonde hij aan de Polstraat, voor hem zijn
nieuwe thuis met bekende mensen om hem heen.

Gerda Mengers is geboren als derde kind in het
gezin Eppink van het Nooitgedacht in Dale. Ze had
twee oudere zussen (Jo en Leis). Na haar kwamen
er nog vier broers (Jan, Gert, Henk en Wim).
Gerda Mengers was een sterke, intelligente vrouw.
Iemand van de verstandige, redelijke beslissingen.
Soms door omstandigheden heen zich moest
redden en zich richtte op de zaken die ze als vrouw
wel kon doen. Zoals zorgen voor mensen, waar
ze zich volledig op stortte. Al vroeg in haar leven
heeft ze moeten zorgen voor anderen, met name
voor haar opa die in de oorlog ging dementeren.
Ze bleef zich haar hele leven herinneren hoe er
bommenwerpers overvlogen en ze grootvader niet
in de schuilkelder krijgen kon. ‘Dat schoer (onweer)
trök wal ovver,’ zei hij dan.
Vanaf haar trouwen met Johan Mengers op 1 juli
1953 heeft ze 59 jaar in Winterswijk gewoond.
Maar ze miste Aalten vooral in de eerste jaren, als
haar man veel werkte en daardoor weinig thuis
was. Zij voelde de verantwoordelijkheid om het
gezin draaiende te houden.
Ze vond het altijd fijn als er drukte om haar heen
was. Het bouwbedrijf gaf in de beginjaren veel
reuring door klanten, vertegenwoordigers en

leveranciers. Neefjes en nichtjes kwamen graag
logeren. Toen haar zwager en schoonzus met twee
kinderen door brand dakloos werden, hebben ze
anderhalf jaar dit gezin erbij in huis gehad.
Toen de gezondheid van haar man ervoor zorgde
dat hij meer thuis moest zijn, werd besloten auto
boxen achter het huis te verhuren. Vanaf begin
jaren ‘60 was er meer geld in het gezin en ver
anderde er veel in de maatschappij, wat ook zijn
weerslag had in de opvoeding. Er waren meer
spullen, en er was meer vrije tijd. Het gezin ging op
vakanties op de Veluwe, eerst in een huisje en later
op de camping.
Daar bleek ook de verbondenheid met het geloof.
In de tent hing prominent het pak voor de kerk
dienst zondag. Geloof was een vanzelfsprekend
deel van haar leven. Geloof in Jezus gaf haar
veiligheid, een vaste grond als er veel veranderde
en mensen overleden.
Ze hield van de mensen die op haar pad waren
gebracht, en vond het wel eens vervelend als die
ook andere paden gingen. Het was haar rol voor
mensen te zorgen, en dan viel het haar zwaar te
moeten inleveren. Al wist ze verstandelijk natuur
lijk best dat het op een gegeven moment moest.
Na het overlijden van haar man in 2004 heeft ze
nog acht jaar alleen in Winterswijk
gewoond. Toen ze wat meer zorg nodig had is ze
terug naar Aalten gekomen, dichter bij de kinderen
en haar familie.
Door het geloof vertrouwde ze erop dat ze mensen
die ze miste na haar overlijden weer terug zou
zien. ‘Tot ziens bij God de Heer’ stond in een
gedicht dat in haar huis werd gevonden. Met die
woorden nam de familie afscheid op 18 maart in
Winterswijk.
ds. Folkert de Jong

Henny werd geboren als Henny Hiddink en groeide
op in Lintelo. Ze was de middelste van vijf broers
en zussen. Na de lagere school volgde ze de huis
houdschool en daarna vond ze werk op kantoor,
maar al gauw in de gezinsverzorging. Dat vond ze
fijn, omdat je dan vrij was je eigen tijd in te delen.
Ondertussen had ze Wim leren kennen en later zijn
zij getrouwd.
Na haar huwelijk bleef Henny thuis tot de jongste
van de lagere school af was. Toen pakte ze haar
oude beroep weer op. Als moeder liet ze haar
kinderen vrij in hun keuzes. Ze leefde mee, maar
had geen oordeel over wat een kind van haar
moest worden of gaan doen, als ze hun handen
maar lieten wapperen. Ze had met elk van haar
kinderen een eigen band, eigen leuke dingen om
te doen. Ook de kleinkinderen hadden een grote
plaats in haar hart.
De eerste dertig jaar van hun huwelijk gingen Wim
en Henny eigenlijk nooit op vakantie. Ze vonden
het wel goed hier. Henny en Wim hielden veel
van fietsen en het landschap geeft daar ook alle
gelegen
heid toe. Toen werden ze mee
genomen
door een neef om de Duitse bergen te zien.
Daarna gingen ze vaker op vakantie, Twee keer
naar Zweden, daar woonde familie en twee keer
deden ze een cruise. Ze genoten van het luxe leven
aan boord.
Henny hield van dieren. Zij en Wim hadden altijd
honden. Ook hield ze ervan om wilde vogels te
spotten, in en om de beek, zoals de ijsvogel. Bij
het afscheid was aan het begin een levende oehoe
aanwezig, om haar een laatste groet te brengen.
Aan die indrukwekkende roofvogels had ze haar
hart verpand. Verder deed ze vrijwilligerswerk en
kon ze goed haken. Ze zat op de handwerkclub in
Barlo, omdat ze daarvoor gevraagd was. Ze was
er de persoon niet naar om zichzelf naar voren te
schuiven.
Toen Henny ziek werd, was ze even heel verdrietig,
maar al gauw benaderde ze het feit met een
deel ‘het is niet anders’ en een deel ‘ik ben nog
niet dood’. Heel nuchter ging ze ermee om, net
zoals ze verder ook altijd in het leven stond. In de
herfst leek het nog even dat er een medicijn voor
haar was gevonden in Amsterdam. De ziekte was
overwonnen, maar helaas heeft ze haar gezond
heid niet kunnen behouden. Langzaam werd
het minder. Omringd door haar familie heeft ze
mogen sterven. Haar licht schijnt niet meer op
deze wereld, maar ze blijft schijnen in het hart van
wie haar liefhebben.
Wij wensen haar man en drie kinderen, de klein
kinderen en allen die haar vrolijkheid en nuchter
heid zullen missen veel sterkte toe.
ds. Ada Endeveld

Henk was vooral een heel bijzonder mens:
Bijzonder: Hoe Henk mensen heeft geraakt. Altijd
met belangstelling, even een kaartje en eh … de
groeten van …
Bijzonder: Hoeveel mensen Henk kende en hem
kennen. Daarbij het voordeel: hoe meer mensen
je kent des te vaker heb je een feestje. De agenda
stond bijna altijd vol.
Bijzonder: Hoe opgewekt en vaak blij hij bleef.
Autorijden ging niet meer, de fiets werd te moei
lijk en de rollator liep soms te snel.
Bijzonder: Hoe gelukkig hij was met familie en
vrienden. Samen dingen doen of gewoon samen
zijn als het even iets minder ging. Zijn huisge
noot noemde ook het woord ‘samen’ toen ik
hem vroeg naar zijn herinneringen. Samen naar
de kerk, samen op de fiets, samen aan tafel. Vlak
voor zijn overlijden kreeg hij nog een kaart van
de vrijwilliger waarmee hij op de duo-fiets rond
toerde. Onderaan stond: ‘je fietsmaatje’.
Bijzonder: Hoe blij en gelukkig Henk was toen hij
weer naar huis mocht. Al lachend kwam hij uit de
ambulance. Ik ben weer thuis, op de vertrouwde
plek, op mijn eigen kamer!
Bijzonder: Hoe we twee jaar geleden samen
hebben besproken hoe het ‘einde’ er uit zou
moeten zien. Welke liederen, welk Bijbelgedeelte
en koffie met een broodje en krentenwegge.
Bijzonder: Het afscheid van de vrienden en
bekenden van de manege. Voorbij rijdend met de
rouwauto stonden de paarden in het gelid, een
laatste groet.
Dankbaar zijn wij als familie voor de tijd
die wij Henk mochten kennen.
Henk Kämink, een bijzonder mooi mens.
familie Kämink

23
23
Gerrit Hendrik
Christiaan
Hoornenborg

Gerrit Hendrik
Mateman

~ Gerrit ~

~ Henk ~

geboren
18 november 1931
overleden
2 april 2020

geboren
25 juni 1947
overleden
7 april 2020

Net als zijn vader leed Gerrit de laatste jaren aan
hartfalen. Een medicus waarschuwde hem dat
hij wel dood zou kunnen gaan. Lachend zei hij:
‘Dat we’k wel zeker!’ Op 2 april overleed hij op
‘Wensink’ in Barlo, waar zijn wieg heeft gestaan
en waar hij heeft geleefd met zijn ouders en zus Jo
en later met zijn eigen gezin.
Vandaaruit bezocht hij de ds. Stegemanschool,
waarna hij naar de landbouwschool ging om later
boer te kunnen worden. Die toekomst werd overi
gens wel overschaduwd door de Tweede Wereld
oorlog. In hun achterhuis verbleven beurtelings
onderduikers of ingekwartierde Duitse soldaten.
Een van hen, die vanuit het bosje bij hun huis de
verbindingen moest onderhouden, was ook een
boerenzoon. Hij hielp Gerrit bij het boerenwerk
waar hij alleen voor stond, nu zijn vader in Duits
land tewerk was gesteld. Dat deze soldaat naar het
front werd gestuurd, heeft diepe indruk gemaakt.
Tijdens zijn militaire diensttijd in Mill kon Gerrit
zijn liefde voor muziek uitleven als trompettist en
bugelist in het korps. Hij had best beroepsmuzikant
willen worden, maar hield ook van het werk op
de boerderij. Door zijn geld te verdienen als boer
en veel vrije tijd te besteden aan de muziek wist
hij die twee liefdes goed te verenigen. En ook
een nieuwe liefde was welkom. Op 22 september
1961 trouwde hij haar: Dien Klein Poelhuis uit
Vragender.
Hun huwelijk werd gezegend met vier kinderen:
Jan, Wim, Ina en Hans. Gerrit was een lieve,
hardwerkende vader, die veel ruimte gaf aan zijn
kinderen. Dat geen van hen de boerderij wilde

overnemen, vond hij geen probleem. Nadat in
1988 de grond en het vee werden verkocht, kregen
Dien en hij tijd om te reizen. Ook genoot Gerrit
van het werken in de tuin en van het spelen bij
de Muziekvereniging in Barlo, de Boerenkapel en
de Leemhorstbloazers. Nog mooier was het dat
Dien en hij zich vanaf 1998 opa en oma mochten
noemen van Leon, Koen, Marit, Milan en Aranka.
Dat hij Dien thuis niet meer kon verzorgen, dat
heeft hij wel moeilijk gevonden. Maar toen hij met
eigen ogen zag hoe goed ze in de Mariënhof voor
haar waren, was hij ook dankbaar. We hopen dat
Dien, kinderen en kleinkinderen de betrokken aan
dacht van God en van de mensen om hen heen
mogen ervaren in deze verdrietige tijd.

Henk is opgegroeid aan de Nijhofsweg 8 in Barlo,
als derde in een gezin van zeven kinderen. Na zijn
schoolperiode ging hij bij zijn vader op de boer
derij werken. Iets wat hij met veel plezier heeft
gedaan. Het was de bedoeling dat hij die metter
tijd over zou nemen, maar toen dat niet moge
lijk bleek, is hij op 23-jarige leeftijd in de bouw
begonnen, waar hij later metselaar werd.
Op 18 maart 1971 trouwt hij met Joke ter Maat.
Ze gaan in Bredevoort wonen. Daar zijn Edwin,
Marcel en André geboren. In Bredevoort is hij
nog een paar jaar clubleider. Op 2 april 1980 ver
huizen we naar Lage Veld 8 in Aalten. Henk is een
trouwe kerkganger en twee periodes ouderling.
Hij is een vader die leuke dingen met de kinderen
onderneemt en van gezelligheid houdt. Blij met
de schoondochters en later een trotse, vrolijke
opa.
Op zijn werk vindt hij het mooi om met leer
jongens om te gaan. Ook in de bouw heeft hij
altijd met veel plezier gewerkt. Zijn werk was
altijd heel belangrijk. Hij werd vaak getypeerd als
een harde werker. Hij was graag bezig met z’n
handen.
Na zijn pensioen gaat hij als vrijwilliger aan de
slag bij het technieklokaal Schaersvoorde, bij
Tafeltje Dek Je en AZSV. Ook is hij een trouwe
bezoeker van de tennisbaan, met name de 55+
tennis vindt hij erg gezellig.
Aan dat alles komt een eind als in juli 2019 blijkt
dat hij longkanker heeft. Dat hij daardoor zijn
stem kwijt is, is voor hem heel moeilijk te accep
teren. Er volgen onderzoeken en behandelingen,
maar het resultaat blijft uit. Hij levert alleen maar
in. Nadat hij in maart twee keer is opgenomen
met een longontsteking, wordt wel duidelijk dat
het einde nadert. Thuis in zijn eigen omgeving
heeft hij heel bewust afscheid van ons genomen.
Hij is niet bang om te sterven. Wij zijn dankbaar
voor de 49 mooie jaren die we samen mochten
beleven.
‘In ons hart geborgen,
nemen we je mee naar morgen’.

Netty Hengeveld

Joke en de kinderen

Tot ziens
Al weet ik dat je veilig bent
geborgen bij de Heer.
De lege plaats blijft onvervuld
ik zie je hier nooit meer.

Al weet ik dat je veilig bent
verlost van alle pijn .
Ik kan mijn vragen niet meer kwijt
kan nooit meer bij je zijn.

Al weet ik dat je veilig bent
ik zoek en vind je niet
Ik vraag het aan een lege lucht
of je mij hoort en ziet.

Al weet ik dat je veilig bent
mijn hart wil er niet aan.
Dat jij die ik niet missen kan
voorgoed bent heengegaan.

Al weet ik dat je veilig bent
ik zie je hier nooit meer.
Maar als het donkert zeg ik zacht
tot ziens bij God de Heer.

JM
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Gerrit Jan
Brusse

Bernard Lensink

Janna Wilhelmina
Nijland

~Jan ~

~ Bennie ~

~ Janni ~

geboren
9 september 1937
overleden
9 april 2020

geboren
13 maart 1950
overleden
29 maart 2020

geboren
15 juli 1957
overleden
5 april 2020

Jan Brusse was een bescheiden, prettig iemand.
Hij kon niet tegen grootspraak en pochen. Hij
kon zichzelf wegcijferen, was niet krenterig en
wilde altijd ’t beste voor z’n gezin. Hij was een
doorzetter. Hij was nog maar 18 jaar toen hij het
pluimveebedrijf van zijn vader overnam. Ondanks
dat men in Bredevoort al wist dat ‘den blaag’
failliet zou gaan, maakte hij er een succes van.
Jan ging naast kippen ook kalkoentjes opfokken.
Intussen had hij verkering met Leis gekregen.
Jan’s moeder werd in die periode ziek en over
leed, net voordat Leis haar en het huishouden zou
gaan verzorgen. De vader van Jan was al eerder
overleden Die was al 52 toen Jan geboren werd
en Jans opa was exact 100 jaar eerder geboren
dan hijzelf, zo vertelde Jan regelmatig.
Jan en Leis wilden trouwen en een huis bouwen bij
het bedrijf. Leis had een belangrijke inbreng, om
samen met de architect het huis te ontwerpen.
Dat gebeurde allemaal in 1967. En in 1968 werd
Linda en in 1973 Susanne geboren.
In de tussentijd werd het bedrijf door Jan en Leis
uitgebouwd: de vele kleine authentieke kippen
hokken werden in de loop der tijd vervangen door
grote schuren, geheel gericht op mestkuikens. Dat
was verantwoordelijk en zwaar werk, vooral op het
moment dat er grotere kuikens waren. Ze bleven
dan zo veel mogelijk bij huis. In de winter lag hun
bedrijf 4-6 weken stil. Dan vlogen ze vaak naar de
zon, aanvankelijk met de kinderen en later met
z’n beiden.
’s Zomers hielden ze nauwelijks vakantie. Bijna
50 jaar geleden hadden ze al wel een zwembad
in de tuin aangelegd. De kinderen, aanhang en
kleinkinderen genoten er ook vaak van. Toen het
boerenbedrijf opgeheven was, kwam er opslag in
de stallen. Daardoor was er toch ‘levendigheid’
om het huis. Dat vond Jan fijn.
In 2015 werd hij getroffen door een hersen
bloedig. Hij herstelde redelijk, maar hij kon niet
meer autorijden en fietsen. Hij bleef opgewekt
en maakte er het beste van. In maart 2018 werd
hij opgenomen op de IC met een bloedvergifti
ging na een maagperforatie. Er volgden span
nende weken en het was een lange weg terug
naar herstel, waarin Leis hem goed verzorgde en
ondersteunde. In de zomer kwam hij vanuit het
verpleeghuis weer thuis. Maanden later kon ook
de sondevoeding weg, een cadeautje, waar hij erg
dankbaar voor was.
Hij hield veel hobby-vee en was geïnteresseerd
in de natuur. Hij voerde de vogels en voorzag
ze van nestkastjes. Hij mocht ook graag sport
volgen, vooral met zijn schoonzoons. Ook naar het
sporten van de kleinkinderen was hij nieuwsgierig.
Hij genoot daarvan.
Zo kon hij tot op het laatst genieten van veel
kleine en gewone dingen. Hij overleed toch nog
onverwacht na een kort ziekbed. We wensen zijn
vrouw, dochters, schoonzoons en kleinkinderen
veel sterkte toe, maar ook alle familie en vrienden
die vanwege de omstandigheden niet op de
gewone manier afscheid konden nemen.

Vorig jaar juli kreeg Bennie een herseninfarct en
werd hij na een ziekenhuisopname opgenomen
in verpleeghuis Pronsweide. In januari van dit
jaar verhuisde Bennie naar zorgcentrum de Vre
dense Hof in Winterswijk. Daar was hij echt op
zijn plaats, hij kreeg er een goede verzorging.
Bennie had ook goede zin. Jammer genoeg heeft
hij maar kort mogen genieten van zijn nieuwe
woonplek. Een aantal weken geleden kreeg hij
epileptische aanvallen. Het was heel ernstig. Hij
werd nog opgenomen is het ziekenhuis maar de
behandeling heeft helaas niet mogen helpen.
Contact met elkaar was niet meer mogelijk. Het
was voor Bennie een hele strijd. Daarom staat er
op de rouwbrief: Rust nu maar uit, je hebt je strijd
gestreden.
Bennie is op de Haart geboren. Ze waren thuis
met drie kinderen. Hij ging op de Haart naar de
lagere school. Hij raakte toen bevriend met Henk
Assink en die vriendschap is altijd gebleven. Na de
lagere school ging hij naar de landbouwschool.
Want Bennie was gek met koeien. Zo ging hij
vaak met zijn oom naar de veemarkt.
Toch is het nooit zijn bedoeling geweest om boer
te worden. Bennie ging vaak werken waar ook zijn
vader werkte. Zo heeft hij eerst gewerkt bij een
machinefabriek in Winterswijk en later wel zo’n
dertig jaar bij Wisselink Textiel in Aalten.
Samen met zijn ouders is hij van de boerderij ver
huisd naar de Grote Maote. Daar heeft hij dertig
jaar mogen wonen. Toen het bedrijf Wisselink
wegging uit Aalten, is hij bij de Hamelandgroep
gaan werken. Daar had hij ook goede begelei
ding. Bennie had niet zoveel sociale contacten.
Zijn enige avondje uit was dat hij met Harry,
zijn zwager, één keer in de veertien dagen ging
kaarten in de Rinkamp. In 2012 werd hij geope
reerd aan zijn rug. Van toen af aan kreeg hij ook
thuiszorg. Het lopen ging moeilijk. Hij mocht
toen helaas geen auto meer rijden. Dat is voor
hem wel moeilijk geweest. Gelukkig kreeg hij
een scootmobiel waardoor hij er toch op uit kon
gaan. Bennie was iemand die altijd graag praatte.
Hij vond het fijn om bezoek te krijgen. Ook als je
namens de kerk hem bezocht. In Pronsweide ging
hij elke zondag naar de kerkdienst. En in de Vre
dense hof was er één keer in de veertien dagen
een kerkdienst. Hij ging er altijd naar toe. Hij vond
steun in het geloof. Bennie zei dat hij een mooi
leven heeft gehad.
In de afscheidsdienst hebben we gelezen uit
Psalm 23: ‘De Heer is mijn Herder’.
Het is een Psalm met heel troostvolle woorden.
We mogen weten dat God ons altijd nabij wil zijn,
ook al gaan we door een donker dal. Ook als wij
sterven gaan, wil God met ons zijn. Dan mogen
wij bij God thuis komen en thuis zijn. In dat ver
trouwen waarin Bennie ook zelf geleefd heeft,
hebben wij van hem afscheid genomen.

Vijf jaar geleden werd Janni ziek. Toen open
baarden de eerste klachten zich. Helaas kwam het
bericht dat Janni ongeneeslijk ziek was. Een heel
moeilijke tijd kondigde zich aan. Toch was Janni
heel flink. Je hoorde haar nooit klagen, ze was
ook nooit boos om de situatie waarin ze terecht
gekomen is. Het was heel bewonderenswaardig
hoe Janni er mee omging. Dan zei ze: ‘het is
zoals het is, deze ziekte is op mijn pad gekomen,
ik moet het er maar mee doen.’
Ze bleef altijd positief. Ze kon heel erg genieten
van de mensen om haar heen, van Joop en Jelle
die haar zo lief waren, van haar familie, van haar
vrienden en buren die voor haar heel goed waren.
Natuurlijk waren er ook momenten waarop ze
heel erg verdrietig was. Vol vertrouwen is zij rustig
ingeslapen.
Janni was de jongste in een gezin van drie kin
deren. Het gezin woonde aan de Staringstraat.
Daar hebben ze een heel fijne jeugd gehad. Het
was een heerlijke buurt om te spelen. Ze woonden
ook heel dichtbij school. Na de lagere school ging
Janni net als haar beide zussen naar de huishoud
school in Terborg. Daarna deed ze nog de Inas
opleiding. Na haar schooltijd ging ze werken in de
gezinshulp. Later ging ze ook kinderoppas doen.
Dat heeft ze heel lang gedaan. Janni hield ook
heel erg van kinderen.
In 1974 leerde ze Joop kennen. In 1980 traden ze
in het huwelijk. Ze hadden het goed samen. Hoe
gelukkig waren ze toen hun zoon Jelle in 1994
werd geboren. Janni is toen ook gestopt met haar
werk. Later ging ze dan oppaswerk doen.
Janni was een lieve vrouw en een trotse moeder.
Ze was altijd heel bezorgd en stond altijd voor
iedereen klaar. Voor de kerk heeft Janni ook ver
schillende dingen gedaan. Eerst samen met Joop
meegeholpen met de kinderkerk in gebouw ‘Kom
dr in’ aan de Bodendijk. Later werd Janni bezoek
medewerker. Haar bezoekwerk bij ouderen en
zieken werd altijd heel erg gewaardeerd. Voor
haarzelf vroeg ze niet zoveel. Als hobby had ze
handwerken, kantklossen, breien en borduren.
Gelukkig heeft ze in de tijd dat ze ziek was heel
veel steun gehad van Joop en Jelle, die haar heel
liefdevol verzorgd hebben. Ze wist zich gesteund
door heel veel lieve mensen om haar heen. Janni
schreef een keer deze woorden op: ‘Ik geloof
zeker dat mijn lichaam een soort van tent (tijdelijk verblijf) is voor mijn ziel, die blijft doorleven’.
Met die woorden verwees ze ook naar wat Paulus
in één van zijn brieven geschreven heeft: ‘Wij
weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam
waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God
een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel’.
In dat geloof hebben wij van Janni afscheid
genomen. Dat zij nu mag wonen bij God in
de hemel. In dankbaarheid hebben wij haar
herdacht.
Wim Everts

Ada Endeveld, met dank aan de familie.

Wim Everts
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Zoom - Biertje met de dominee

God Wil Dit!
Donderdag 7 mei –
20:30 uur
Een bijzondere editie ...
We kunnen natuurlijk besluiten om deze maan
delijks KruX-activiteit helemaal stil te leggen voor
deze maanden, maar aan de andere kant: als
alles tegenwoordig via het internet gaat ... dan
kan dit ook op die manier. Bovendien merken we
dat we als kerk nu wel betrokken zijn met diensten
op zondag, maar elkaar even zien is er niet bij.
Dat lossen we niet op, maar we denken wel dat
het kan helpen als de KruX een zoom-biertje-metde-dominee gaat organiseren. Niet in ons geliefd
stamcafé, maar via Zoom.
En naast elkaar bijkletsen, zoals altijd in een café,
kunnen we het ook over hét onderwerp hebben:
Wil God dit virus?
Wie op 7 mei mee wil doen, stuur een mailtje
naar: folkert.j.de.jong@gmail.com

Verenigingen

’t Praothuusken
Woensdagmiddag 11 maart was het de
laatste keer dat we bij elkaar mochten komen.
Aan het eind van deze middag was er voor
iedereen een bloembolletje. Is die van U ook
zo mooi uitgekomen?
Op donderdagavond 12 maart kregen we een
telefoontje dat alles dicht moest.
Op vrijdag hebben we toen iedereen gebeld
met de hoop dat we 2 april weer konden
beginnen. Helaas gaat het nog langer duren
en konden we ook niet samen pasen vieren.
Wekelijks gaan we nu telefonisch even een
präötjen maken.
Wij hebben pas geleden heel veel boeken
gekregen. Als er mensen zijn die graag
boeken willen lezen, wij brengen ze graag
langs (op gepaste afstand volgens de regels).
Ook kregen we een tip dat er een site is waar
je verhalen en gedichten kunt luisteren in het
dialect. De link is www.luusteren.nl. Wanneer
u handig bent met de computer is dit mis
schien ook nog een idee.
Wanneer u graag met iemand van ons wilt
bellen dan mag dat altijd, onze telefoon
nummers staan hieronder vermeld.
Namens de werkgroep wens ik u alle goeds
toe en we houden contact!
Lidy Heusinkveld
Dinie van Lochem
Dien Scholten
Jolanda Wevers

tel. 0543-475657
tel. 0543-475007
tel. 0543-476042
tel. 0543-472776

Synagoge herdenkt
Joodse oorlogsslachtoffers op 4 mei
Helaas kan in dit belangrijke jaar, 75 jaar na afloop van de oorlog, geen
herdenking van de oorlogsslachtoffers plaatsvinden bij het monument op de
Wehme. En evenmin kan op 4 mei de Synagoge ‘s avonds opengesteld worden.
Toch wil de Stichting ‘Vrienden van de Aaltense
Synagoge’ deze belangrijke datum niet onge
merkt laten passeren.
Daarom is er in de Synagoge een filmpje opge
nomen dat te vinden is op youtube. In dat filmpje
worden de namen genoemd van alle 41 Joodse
slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog
in Aalten woonden of in Aalten ondergedoken
waren en gepakt werden. Zoals dat ook rond
27 januari tijdens de Auschwitz-herdenking in
Westerbork gebeurd is.
Vanaf de middag van 4 mei is dit filmpje enige
tijd te zien op de startpagina
https://www.synagoge-aalten.nl/ en op
https://www.synagoge-aalten.nl/de-synagoge/
video.
Op laatstgenoemde plek zal het filmpje
enkele weken blijven staan.
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Als wij op vakantie zijn en een stad of dorp bezoeken is het vaste prik om de
daar aanwezige kerk binnen te gaan, ons te verwonderen over de schoonheid en
tegelijkertijd over de ouderdom van vele van die kerken, met name in Frankrijk.

Achterin de kerk staat een prachtig doopvont, een
schaal in de vorm van een boot. Erboven hangt
een halo en een duif.

Binnen heerst eigenlijk altijd een gewijde sfeer en waar we al rondkijkend een
poosje gaan zitten om alles op ons te laten inwerken en te genieten van de stilte,
even een mediatief moment.
In het voorjaar van 2019 was onze reis anders:
niet naar Frankrijk, maar een rondreis door Scan
dinavië, waar we tot onze verbazing en verwon
dering ook prachtige kerken zijn tegengekomen.
Niet oud zoals in Frakrijk, maar modern en waar
we weer met verwondering hebben zitten rond
kijken en ook daar zijn we gaan zitten om alles
op ons te laten inwerken en te genieten van
de gewijde sfeer. Graag laat ik u hiervan drie
moderne voorbeelden zien.

De eerste kerk staat in Vaxjö, een stad in
Zuid-Zweden, de Växjö Cathedral: Een kerk,
gebouwd in de 11e eeuw, waarna de kerk
verschillende keren is afgebrand en weer her
bouwd. Het middeleeuwse uiterlijk werd in
de jaren 1957-1960 grotendeels hersteld.

waar de rode kleur op de bodem omhoog gaat in
het geel. Het voert hier te ver om alle details te
beschrijven, maar hier zou ik bij wijze van spreken
uren naar kunnen kijken, zo mooi.

Na een uur moesten we helaas weer verder,
maar wat een indruk heeft deze kerk gemaakt.

De tweede kerk die we tegenkwamen
op de terugreis van de Noordkaap staat
in Alta, in het noorden van Noorwegen:
de Kathedraal van het Noorderlicht.

Direct aan de linkerkant van de kerk vind je de
Boom des levens, gemaakt van glas en smeedijzer
door glaskunstenaar Erik Höglund en smid Lars
Larsson.
De boom symboliseert de constante keus tussen
goed en kwaad die ieder mens ervaart. De
boom is gedecoreerd met ornamenten. Binnenin
branden kaarsen.
Aan de buitenkant is de kerk niet bijzonder, maar
toen we binnenstapten was dat een prachtige
verrassing. Ik heb met open mond staan kijken
naar het prachtige altaarstuk, ontworpen door
Bertil Vallien. Het bestaat uit drie delen, het
middelste deel: het corpus en twee beweegbare
vleugeldeuren. De glazen onderdelen zijn zandcast, een speciale techniek ontwikkeld door de
kunstenaar. De deuren zijn bekleed met bladgoud
aan de binnenkant en met koper en ijzer pig
menten aan de buitenkant. Het kabinet een beel
tenis van de onderwereld, aarde en lucht. In het
centrum is er het lijden van Christus aan het kruis,

Het gebouw reflecteert letterlijk en figuurlijk
het poollicht dat in deze contreien de luchten
kleurt. Als een spiraal volgt de kerk de vorm van
het licht. Daarnaast heeft de titanium gevel een
spiegelende werking. Ook binnen speelt licht een
belangrijke rol: achter het altaar is een daklicht
geplaatst, dat de ruimte een karakteristieke sfeer
geeft.
Bij binnenkomst moet je wel eerst een toegangs
bewijs kopen en daarna kun je de kerk binnen.
Je komt dan door een soort donkere ‘hal’ met
bovenin de Jacobsladder
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Verder naar het westen rijdend kwamen
we in Tromsö, waar de derde kerk staat
die we bezochten, ook in het noorden van
Noorwegen, de IJszeekathedraal.

Het is gemaakt door Victor Sparre en je ziet daarin
Gods hand waarvandaan drie lichtstralen komen:
één naar Jesus, één naar een vrouw en één naar
een man. Verder bevat het vele symbolen

De kathedraal is van november 1965 en ont
worpen door architect Jan Inge Hovig en is een
gebouw dat je bij binnenkomst van Tromsö gelijk
opvalt. De elf aluminium-gecoate betonnen
panelen aan elke kant van het dak geven de
kathedraal zijn vorm. De hoofdingang aan de
westkant is omgeven door een grote glazen
façade met een opvallend kruis.

Het orgel is van 2005 en is aangepast aan de
architectuur van de kerk en heeft een associatie
met zeilen en ijsschotsen.

Doorlopend kom je in de kerkzaal met een
prachtig goudkleurig mensachtig figuur met zijn
armen gespreid (zegenende, vragende handen?).
Met daarboven een bijzondere verlichting,
erachter blauw licht. Zo mooi dat je als vanzelf
gaat zitten en blijft kijken.
Ook weer indrukwekkend.
Op de foto zien we op de voorgrond matjes liggen
met daarop knuffels. Even later komen er een
paar jonge ouders met hun baby’s op de arm de
kerk binnen en gaan daar zitten terwijl er muziek
klinkt. Zo kunnen de jonge kinderen alvast aan de
kerk wennen.
Opnieuw een bijzondere ervaring.

De vorm van de kerk is bijzonder en bij binnen
komst blijf je die vorm zien, waarbij de verlichting
een belangrijke rol speelt.
Maar je blik wordt getrokken naar het fantasti
sche glasmozaïek achter in de kerk.

Natuurlijk hebben we ook hier zeker een uur door
gebracht, genietend van het prachtige interieur
en de gewijde sfeer.
We hebben een prachtige reis gemaakt met
prachtige natuur en we hebben daarvan genoten.
Maar dat we zulke indrukwekkende kerken zouden
tegenkomen was een onverwacht cadeau.
Tjeerd en Liesbeth Greydanus
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Hallo jongens en meiden,
En toen mochten we ineens niet meer bij elkaar komen … best vreemd!
Hoe gaat het nu met jullie? Is het allemaal nog een beetje vol te houden?
De laatste keer dat we met de basiscatechesegroepen bij elkaar waren, hebben
we het verhaal van Jezus die op het water liep gelezen. Daar moest ik de laatste
tijd nog vaak aan denken. Want we hadden het er toen over dat het in je leven ook
kan stormen. En dat we dat dan niet letterlijk bedoelen, maar dat dat betekent
dat er moeilijkheden zijn in je leven. We hadden toen nog niet kunnen bedenken
dat we nu in zo’n ‘storm’ zouden zitten, want de coronacrisis kan ook voelen als
een storm. Alles is nu anders dan anders en misschien maak je je wel zorgen.
Hoe lang duurt dit nog en komt het allemaal wel weer goed?
Maar we hebben het er ook over gehad dat dat verhaal een verhaal is over vertrouwen. Wanneer Petrus ziet dat het Jezus is die over het water aan komt
lopen dan stapt hij vol vertrouwen uit de boot. Maar als de wind wat te hard

gaat waaien, blijkt het vertrouwen van Petrus minder groot dan hij dacht. Hij
wordt bang voor het water (de moeilijkheden) en hij gaat bijna kopje onder.
Gelukkig steekt Jezus hem Zijn hand toe.
We hebben toen een spel gedaan waarbij je elkaar moest vertrouwen. We ontdekten dat het soms lastig is om te vertrouwen en dat het dan fijn is om
iemands hand vast te houden. Dat geeft steun. En we bespraken met elkaar
dat je ook steun kunt hebben aan je geloof. Dat je erop mag vertrouwen dat God
altijd bij je is. Hoe groot de storm in je leven ook is.
In het jongerenwerk is nu alles anders, maar dat wil niet zeggen dat er niets
gebeurt. Integendeel zou ik bijna zeggen! Elke week is er kindernevendienst bij
de onlinediensten. De verhalen, werkjes en spelletjes zijn te vinden op www.kerkvenster.nl onder het kopje ‘kindernevendienst’. Het is leuk om te zien dat jullie
hiermee thuis druk bezig zijn. De foto’s van Palmpasen, die jullie me toestuurden,
wil ik hier graag delen.

Samen met de jongeren en leiding van It’s4u2 en
de catechese hebben we een filmpje (of eigenlijk
twee filmpjes :-) ) gemaakt ter bemoediging voor
iedereen die het nodig heeft. Dit filmpje is te zien
op www.kerkvenster.nl onder het kopje ‘bemoediging’.
Eén van de catechesegroepen heeft aangegeven
elkaar graag te blijven ontmoeten en zo ontstond
onze eerste catechese via beeldbellen. Compleet
met kaarsengebed, Bijbelverhaal, creatieve verwerking en zegenlied. Verder houden we contact met
elkaar via de telefoon of de app.
Ik begon dit stukje met de basiscatechese. En ik
wil dit stukje er ook mee afsluiten. We waren van
plan om nog één keer in Elim bij elkaar te komen,
maar helaas gaat dat niet lukken. Daarom heb ik
voor jullie een spel gemaakt dat gaat over ‘lopen op

PS: Het spel ‘lopen op het water’ is ook te downloaden en te printen. Kijk daarvoor op
www.kerkvenster.nl onder het kopje
‘kindernevendienst’.

het water’. Als het goed is hebben jullie dat in de
brievenbus gehad, verpakt in een zwemtasje.
Een zwemtasje? Ja, want we hadden bedacht dat
een catecheseprogramma over waterverhalen in de
Bijbel afgesloten moest worden met een ‘zwemfeestje’. Dat zwemfeestje houden jullie tegoed!
Vandaar die zwemtas die je zelf nog moet versieren.
Wanneer we weer mogen zwemmen, dan maken we
een nieuwe afspraak voor de afsluiting en dan zal ik
jullie zwemtassen kunnen bewonderen.
Jongens, meiden, het allerbeste toegewenst en
hopelijk heel gauw tot ziens! Groetjes,
Heidi Ebbers

