1

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

19e JAARGANG NR. 15 • VRIJDAG 15 MEI 2020

God wil dit virus…?

2

God wil dit virus ... ?

Tekst: Folkert de Jong - Illustratie: Aangeleverd

De afgelopen weken heb ik via Zoom avonden
georganiseerd met verschillende catechese-groepen.
Thema: God wil dit virus … ?
Want je kunt als dominee op je vingers natellen dat die
vraag een keer gesteld gaat worden. Is dit virus door God
gestuurd? Het is niet moeilijk te voorspellen dat deze
vraag vooral bevestigend beantwoord zal worden door
conservatieve calvinistische kerkgenootschappen. Het is
erg verleidelijk daar schamper over te doen. ‘Zo denken
we toch niet meer over God? Zo is Hij toch niet? God is
een God van liefde, dus dit soort rampen stuurt hij niet.
Wie gelooft nou zoiets?’ En daarmee is de kous af.
Maar zo eenvoudig is het denk ik niet. De vraag
blijft in ons hoofd rondspoken. Hoe kan het ook
anders? De ene week hebben we vrienden op
bezoek, maken we reizen en in een hectisch
weekend worden we overvallen. Geen vrienden
meer op bezoek. Plotseling zit ik bij de kerkdeur
om mensen tegen te houden de kerk in te gaan.

Daar was ik niet voor geroepen.
De onrust die we nu ervaren bij het winkelen, de
mondkapjes die we op straat zien, het oplopende
dodental in het nieuws, de mensen die we kennen
waar we ons zorgen over maken en soms ook het
virus krijgen en eraan overlijden, het lijken allemaal beelden uit apocalyptische films. Dus ja, die
vraag is niet alleen voor hyper-calvinistische oerconservatieve rare mensen, maar voor ons allemaal. Zelfs van niet-gelovigen kreeg ik die toegestuurd. ‘Wat denk jij?’
Ja, wat denk ik? Om te beginnen denk ik niet te
weten wat God wil en denkt. Ik heb geen idee van
Gods overwegingen en daden. Job dicht daarover:
Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen,
ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht.
Hij gaat mij voorbij en ik zie hem niet,
hij glipt langs mij heen en ik merk het niet,
Maar met deze open deur kom ik niet weg.
De enige weg die ik kan volgen is in de geschiedenis te duiken. Hoe herkenden mensen vroeger
Gods werk in hun leven? Hoe dacht men vroeger
te zien wat Gods wil was als er besmettelijke
ziektes door het land gingen? En dan is de Bijbel
de eerste plek om te kijken.
Om te beginnen zien we op een aantal plekken
dat een besmettelijke ziekte als een straf van God
wordt ingezet.
Het meest bekende, ook bij de catechisanten,
waren de tien plagen die Egypte troffen in het
boek Exodus. God schuwt de pest en schurft
niet om een einde te maken aan slavernij.
Minder bekend is een plaag die een leger uit
Ninevé doodde bij de poorten van Jeruzalem in
2 Koningen 19.
In 2 Samuel 24 lezen we hoe David een volks
telling hield. Dit deed hij om te weten hoe sterk
zijn leger zou kunnen zijn als hij ten strijde zou
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willen trekken. God is hier zo boos over dat Hij
David laat kiezen tussen drie plagen. David
weigert te kiezen en de pest breekt uit, korter uiteindelijk dan God had gezegd, door het berouw
van David en omdat David, terecht, opmerkt dat
zijn zonde niet die van het volk is.
Hier lezen we al een kritiek op de straffende God.
In Samuel wordt God zelf ter verantwoording
geroepen: hoe rechtvaardig is zo’n straf eigenlijk? Het is daarom ook opvallend hoe weinig
keren besmettelijke ziektes op het conto van God
werden geschreven. Men voelde denk ik toen ook
aan hoe lastig het is om God als een liefhebbende
God te zien als Hij onschuldige mensen ziek
maakt.
In Leviticus 13 vinden we een andere omgang met
ziekte. Hier lezen we instructies als iemand met een
huidziekte wordt ontdekt. Hij moet zich melden bij
de priester en zich afzonderen om besmetting te
voorkomen. Natuurlijk is dit geen moderne geneeskunde, maar het is wel een voorbeeld hoe er in
de meeste gevallen met ziekte werd omgegaan.
Er werd niet gewezen naar God als de veroorzaker
of degene die met gebed alles moest oplossen.
In Leviticus worden mensen zelf verantwoordelijk
gemaakt om verstandige beslissingen te nemen.
Sterker nog, Leviticus 13 begint met de woorden:
‘De Heer zei tegen Mozes en Aäron’. Anders
gezegd: God zegt dat je afstand moet houden als
je een besmettelijke ziekte hebt. Heel nuchter dus.
In Matteüs 25 zegt Jezus dat wie een zieke
bezoekt, Jezus zélf bezoekt. Die uitspraak is
voor de kerk heel belangrijk geweest. Niet voor
niets zijn ziekenhuizen ontstaan vanuit kerken
en kloosters. Gelovigen werden vanaf het begin
opgeroepen om te zorgen voor zieken en bij hen
te blijven. Dit was een van de redenen dat de kerk
groeide in de eerste eeuwen. Als in een stad de
pest kwam, hadden christenen een grotere kans
op overleven. Als namelijk alle normale structuren
wegvallen helpt zelfs de meest basale zorg.
Christenen verleenden elkaar die zorg.
Als we iets geleerd hebben de afgelopen
maanden, is het wel dat alleen zeggen dat we
ons moeten isoleren niet voldoende is. We missen
mensen. We zijn deel van een gemeenschap. We
willen die ziekte niet. Niet voor niets lezen we hoe
Jezus mensen genas die leefden met besmettelijke ziektes. Ziekte en dood, eenzaamheid en
isolatie horen niet bij de wereld die God wil.

In de catechesegroep ‘de diepgang’ vroeg ik wie
er dacht dat God het virus had gestuurd. Heel
voorzichtig stak er iemand haar hand op. Want
zien we niet zoveel goede dingen gebeuren door
het virus? Mensen letten nu meer op elkaar. De
lucht is schoner. Dit is goed voor de aarde en
goed voor veel mensen. Er werd alom geknikt. Eindelijk een rem op onze maatschappij, een rem die
we zo hard nodig hadden.
Dat is natuurlijk ook een manier om te kijken naar
dit virus. Zou het kunnen dat God het gestuurd
heeft, niet als straf maar om allerlei goede dingen
voor elkaar te krijgen? In de Bijbel lezen we het
net weer anders. In Romeinen 8:28 lezen we:
wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie
volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Dat betekent niet dat ‘alles’ goed is. Of dat
‘alles’ door God gestuurd is. Het betekent wel
dat God zelfs de meest vreselijke dingen kan
gebruiken om iets goeds te doen gebeuren. Met
andere woorden: het virus is niet meteen door
God ‘gewild’, maar Hij kan er wel wat mee. Hij
kan er doorheen spreken.
Dan is de vraag: wat zou Hij door deze crisis willen
zeggen? Dat zal voor iedereen anders zijn, juist
omdat we allemaal zo op onszelf teruggeworpen
zijn.
Maar ik wil er toch iets over zeggen
In ‘de diepgang’ werd vaak gezegd dat het toch
zo goed was dat we nu leren hoe we elkaar nodig
hebben. We zijn geen mensen die alleen op onszelf, voor onszelf kunnen gaan. We zijn deel van
een gemeenschap. ‘Naoberschap’ is geen suggestie die bij de streek hoort, maar essentieel
voor ons bestaan als (mentaal) gezond mens.
Ik zou er nog bij willen zeggen dat we nu ook zien
dat we niet alleen consumenten en producenten
zijn. De hele economie werd stilgelegd om levens
te redden. Leven gaat vóór op onze economie.
De ‘essentiële beroepen’ hebben niet per se de
bestbetaalde banen. We leren ook hoe destructief
onze economie voor de planeet is op dit moment.
Ik hoop dat we deze lessen mee kunnen nemen
naar de toekomst.
Ik denk dat God deze dingen tegen ons zegt door
de crisis heen. Wat denk jij zelf? Spreekt God
überhaupt door de crisis? En wat zegt Hij dan
tegen jou?

Geleuf ’t noo maor!

Overdenking

Als g’ in nood gezeten
Tekst: Aleid Bongen
Ik had nooit können denken dat dit lied ons nog
‘s zo kon raken, in dizzen modernen tied. ‘t Is
een bekend lied, en ton mama nog laeven, zong
zee ‘t wal ‘s. ‘t Had veur oldere mensen altied
ne depere betekenis. Zee hadden immers wal
periodes in noodsituaties elaefd. Gebeurtenissen
weet ‘n mense op de knene könt kriegen. Zondag
19 april konnen wi-j ‘t lied metzingen tiedens de
dienst in de Oosterkerke. Dat kwam wal effen
binnen bi-j mien. ‘t Was zo’n moment waorop
ik heel intens veulen hoo ‘t noo was … in welke
situatie wi-j noo zit. Ik was mien d’r natuurlek wal
steeds van bewust ewest, maor iets raken mien
op dat moment. Wi-j past good op, en laeft hier
nog ‘n redelek onbezörgd laeven. Toch drong d’r
inens iets binnen. Neet good te beschrieven, maor
‘n intens geveul. Ik wol iets doon en ik wol graag
alle mensen waor ik van holle zeen en dichtebi-j
hebben. Dat kon dus neet …
Ik von altied dat wi-j zo fijn en onbezörgd konnen
laeven, en ik had mien wal ‘s af-evraogd of dat
altied maor zo deur kon gaon. Wat zol d’r toch in
dizzen modernen tied veur gevaor können ontstaon? Vervelende sukkels van wereldpresidenten
weet wi-j neet könt vertrouwen, en weet stomme
dinge doot. Wat te denken van terreurgroeperingen weet mensen vermoord vanwege ‘t geleuf,
of gewoon umdat ze kwaod bunt aover iets. Soms
dacht ik wal ‘s dat argens daor ‘t gevaor wal
vandan zol kommen. Ondertussen laefden wi-j
verdan. In luxe, in aovervloed, met onbeperkte
meugelekheden veur völle mensen. Daorentegen
was d’r ok völle naregheid, maor ons systeem
zat ok wal weer zo in mekare dat d’r völle hulp
en ondersteuningsgroepen bunt. Wi-j meken ons
drok met van alles en nog wat. En dat was en is
mooi. Toch was d’r ok wal vervlakking naost alle
betrokkenheid. Iederene ging hard verdan en dat
werd ok van ons evraogd, want zo zit de wereld
in mekare. Zelfs binnen onze kerke was d’r heel
wat te massen. Dee gebouwen allene al. Ik had
net veurdat dizze crisis ons land binnendrong, een
stuksken eschrevene aover de gebouwen. Hoewel
ik d’r neet völle met van doon had, marken ik al
ne helen tied dat ‘t neet fijn ging. Wi-j hadden al
wal ‘s ezegd: ‘Ik wol dat den hele prut afbranden,
wat zolle wi-j dan weer gewoon bli-j waen, at wi-j
in ne groten schure met zien allen terechte zollen
können veur ‘n kerkdienst.’
Maor ik heb ‘t stuk neet in-estuurd. D’r gebeurn
iets anders waordeur de gebouwen neet langer
belangriek bunt, maor gewoon ne hoop stene,
holt en ander grei. Niks um ow drok aover te
maken. Wi-j hebt wal wat anders an de kop. Wi-j
zegt thuus vake tegen mekare: ‘Tob neet, t geet
toch anders’. Dat blek maor weer …
Inens werd ‘t heel anders en zitte wi-j met ons
allen in ‘n wereld weet vrömd is. Gin contacten
of enkel op gepaste afstand. Mensen zit letterlek
achter geslotten deuren. Wi-j hebt iets anders um
ons drok aover te maken, want d’r bunt echt heel
völle mensen in nood, allene al in ons land. Hoo
mot dat a’j gin uutkomst zeet? Hoo is dat a’j helemaol allene mot starven op een IC met mensen
um ow hen, weet helemaole in-epakt bunt in een
beschermende aoverall en ok nog vrömden bunt.
Owwe geliefden d’r neet bi-j, ik mot d’r neet an
denken.

Doodsangsten, benauwdheid en de meest gruweleke dinge, en helemaol allene…En dan dat
lied … dat olde lied …
‘Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet
Wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet’
En a’j daor noo neet met bekend bunt en i-j ligt
daor? Wat dan?
Ik wense te geleuven dat ‘t ok dan good kump.
Wi-j hebt nogal ‘s de neiging God te klein neer te
zetten, de regels te bepalen en te denken dat wi-j
aoveral an mot voldoon. Zol ‘t neet zo waen dat
God een mense ok op ‘t leste moment nog in zien
nekvel kan pakken en naor ‘m too kan trekken?
Zeker as ‘n mense bange en in nood is, en um
hulpe vrög? Zol God daor an veurbi-j gaon? Dat
kan ik mien neet veurstellen. Dat wil ik neet ens.
God is zovölle groter as ons beperkte denken. Kiek
allene maor naor ‘t kruus. De misdadeger naost
Jezus, weet zelfs nog van alles had uut-evrettene.
Den blef ok neet met läöge handen achter.
‘Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.’
Ok a’j d’r nooit wat van mosten hebben? Gelukkeg
is God völle, heel völle groter as ons, en hoeve wi-j
ons daor allene drok aover te maken in ons gebed.
Bidden veur alle mensen op dizze wereld. Dat ‘t
good mag kommen, en wieter motte wi-j dat misschien maor loslaoten. Wi-j könt d’r aover denken,
maor ‘t in Gods hand leggen lik mien baeter.
Oordelen is neet an ons, en Jezus hef ons laoten
zeen dat God zo zien eigen plan hef. Laote wi-j ‘m
maor neet veur de veute lopen, maor met mekare
blieven bidden veur dizze wereld en alle mensen.
Dat God ‘t in de hand wil hollen, want wi-j wordt
de grip kwiet en könt ‘t zeker neet allene. En dan
zinge wi-j samen:
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‘Zolang wij leven, leven we voor de Heer.
En wanneer wij sterven,
sterven we voor de Heer.
Dus of we nu leven of sterven,
we zijn altijd van de Heer.’
Romeinen 14: 8
Bovenstaande woorden van Paulus klinken
vaak in de kerk rond het gedenken van de overledenen. Dat is erg mooi en troostend. Wat is
het geweldig dat ons diepe vertrouwen mag
zijn dat zelfs als we sterven we altijd van de
Heer zijn, ook dan!
Mensen die gaan sterven kunnen daar grote
troost aan ontlenen, evenals zij die achter
blijven. Ondanks alle verdriet en gemis mogen
we geloven dat God er ook zal zijn voor ons en
onze geliefden over de dood heen.
Tegelijk is het jammer dat wij vaak deze zo
troostvolle woorden pas naar boven laten
komen als we staan voor de dood of met de
dood geconfronteerd zijn. Of we nu leven
of sterven, we zijn altijd van de Heer. Het is
geen lange zin om te onthouden en toch onthouden we vaak maar de helft van het diepe
vertrouwen dat Paulus hier uitspreekt, namelijk
dat als we sterven, we altijd van de Heer zijn.
Maar je mag er ook mee leven met die belofte
en met die vreugde, ook als de dood nog helemaal niet in beeld is. Je mag er mee leven met
dat diepe basisvertrouwen dat we van de Heer
zijn in alle omstandigheden die het leven ons
kan brengen. In tijden van vreugde en voorspoed, maar ook in tijden van crisis zoals wij
die nu meemaken. Deze woorden willen ons
zoveel rust, vreugde en vertrouwen geven. Of
we nu leven of sterven, we zijn altijd van de
Heer. Het is niet alleen een belofte om mee te
sterven maar ook om mee te leven!

‘Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, ‘s Heren trouw is groot,
en op ‘t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.
God blijft voor u zorgen, goed is de Heer
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
Schoon g’ in ‘t verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood,
red slechts onze ziele, uit zond’ en dood.’

Hendrik Jan Zeldenrijk
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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

Opengaan
(tegenovergestelde van lockdown)
Hoe lang geleden was het dat de intelligente lockdown inging? Uit mijn hoofd weet ik dat niet precies meer, maar ik ben afspraken in mijn agenda
gaan doorstrepen na 16 maart. Dat is meer dan
zeven weken geleden! Ik schrijf dit op de dag
nadat de versoepelde maatregelen zijn afgekondigd. Natuurlijk moeten we in het vervolg bij de
les blijven en op allerlei manieren rekening houden
met corona. Gelukkig is er ook een versoepeling
van de bezoekregeling in verpleegtehuizen. Een
beperkt aantal mensen kunnen hun partner of
ouder nu weer bezoeken. Gelukkig! Dat was een
van de zwaarste maatregelen! Extra zuur was het
dat jonge mensen die begeleid wonen en gewoon
een baan hebben, zich ook niet vrij konden
bewegen. Ik hoop voor hen dat het nu snel voorbij
is. Nu het eind in zicht is, denken we terug aan de
slachtoffers en de mensen die iemand verloren

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

Wij feliciteren
Op 24 mei zijn dhr. H.C. Winkelhorst en mevr. J.
Winkelhorst-Wensink 25 jaar getrouwd. Van harte
gelukgewenst en nog vele gelukkige jaren samen.
Dhr. en mevr. Winkelhorst wonen op het Stadsbroek 127.

Zieken
Dhr. Henk Lammers (Vragenderweg) moet rond
10 mei een operatie ondergaan. Zijn vrouw heeft
de chemokuren met goed gevolg afgerond. We
wensen hun beiden veel sterkte en hopen dat de
operatie slaagt!
We wensen de mensen die worstelen met hun
gezondheid, die binnenkort een operatie moeten
ondergaan of zij die herstellende zijn veel kracht
en gezondheid toe. We wensen alle mensen, die
in een instelling verblijven en beperkt zijn in hun
gaan en staan veel sterkte toe. Ook denken we
aan hun familieleden die geen contact met hen
mogen hebben. Wij hopen dat het eind van de
isolatie in zicht is en bezoek weer toegestaan
wordt!

Bloemengroeten april en mei
De bloemen, die in Bredevoort in de kerk hadden
gestaan, als er kerkdiensten zouden zijn geweest,
worden in het weekend bij gemeenteleden
gebracht, die ziek zijn of recent een verlies hebben
geleden.
12 april
19 april
26 april
3 mei
10 mei
17 mei

Ambthuis 2 en mevr. Alies Kämink
mevr. Wil Vroman
fam. Essink Walfortlaan 4
dhr. Ter Horst, Bleekwal 3
dhr. Bonnink, Vismarkt 2
mevr. Brusse, Tolhuisweg 6a.

Overleden
Mevrouw Johanna Freriks-Klanderman is op 25
april overleden in de leeftijd van 84 jaar. Elders in
KerkVenster vindt u haar in memoriam.

houvast
terugblik
weloverwogen
hartverwarmend
blik omhoog
mens
opeens koud
herinnering waarom
anders-zijn
stroomversnelling
kijk om je heen
dankbaar

Riek Aalbers-Hiddink

hebben. We leven mee met hen die een verlies
geleden hebben, of nog gevolgen ondervinden van
de ziekte.
Ook denken we nu aan wat we geleerd hebben van
de lockdown. In de eerste plaats is gebleken, dat
we samen veel meer kunnen, dan we dachten. Als
je me een jaar geleden had verteld dat het hele
land binnen bleef op Koningsdag 2020, had ik het
niet geloofd.
inventiviteit in corona-tijd:
zelf mondkapjes maken.

Het geeft een goed gevoel als blijkt dat veel
mensen over meer inventiviteit beschikken
dan we vooraf hadden gedacht. Ik hoorde van
mensen die zich redden met een laptopkantoor
in de keuken en een laptopkantoor in de
kamer. Men ging wandelen op ongebruikelijke
tijdstippen, zingen en dansen met elkaar op
straat. Die inventiviteit om nieuwe manieren te
bedenken om met elkaar om te gaan en dingen
voor elkaar te krijgen, zullen we nog nodig
hebben in het vervolg. Verder werden we tijdens
corona op onszelf teruggeworpen.
We ontdekten eigenschappen van onszelf
en onze gezinsleden, die we nog niet eerder
kenden. Er was meer ruimte voor bezinning en
rust. In deze jachtige wereld een unicum.
Zelfs het blad van huiseigenaren schrijft over
‘verstilling’. Ik dacht dat dat meer iets voor de
kerk was! In ieder geval hoop ik dat we verstilling meer dan voorheen vast kunnen houden,
als we weer van alles gaan doen. De rust
beleven, binnen laten komen en nemen als
basis voor het hele leven.
Ada Endeveld
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Hulpverlening ten tijde van de corona-crisis
Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten
Bank.rek.nr. NL24TRIO0338605460

1. Ontvangen giften
We zijn erg blij met de vele giften die we hebben
mogen ontvangen om mensen bij te kunnen
staan in deze tijd van de corona-crisis.
We hebben vanaf eind maart tot en met 24 april
€ 10.500 mogen ontvangen. Ze bestaan uit bijdragen van geloofsgemeenschappen € 1.700
(3x). Verder ontvingen we 141 giften met een
totaalbedrag van € 8.800.
We bedanken alle gevers van harte. We zijn
hiermee in staat om de helpende hand te bieden
aan mensen die in de gemeente Aalten in financiële nood verkeren.

2. #NietAlleen

We hebben ons aangesloten bij de landelijke
actie #NietAlleen. De website www.nietalleen.nl
is in het leven geroepen door diverse kerken en de
Evangelische Omroep.
Met #NietAlleen wil men de lokale hulpinitia
tieven verbinden aan hulpvragers en ook onder-

ling met elkaar in contact brengen. In de
gemeente Aalten fungeert de stichting DHA als
contactorganisatie. Vragen en verzoeken die op
de landelijke site binnen komen worden aan ons
doorgespeeld met het verzoek ze op te pakken.
Tot op heden hebben we een vijftal verzoeken tot
ondersteuning ontvangen en daar ook op kunnen
reageren. Door de aanhoudende onzekerheid en
de economische gevolgen gaan de organisaties
achter #NietAlleen ervan uit dat de komende tijd
nog veel mensen onze hulp nodig zullen hebben.
Wij proberen ons daar zo goed mogelijk op voor
te bereiden.

3. De Voedselbank in Aalten en Dinxperlo
In de eerste weken van de uitbraak van het
coronavirus leek de voedselbank in de problemen
te komen, maar gelukkig is de aanvoer van
voedsel nu weer op gang gekomen. Toch werd
ons gemeld dat de gebruikers van de voedselbank
wel wat extra’s kunnen gebruiken. We hebben
met de verdeelpunten in Aalten en Dinxperlo
afgesproken dat in ieder pakket iets extra’s kan
worden toegevoegd. We hebben hiervoor € 5,00
per week per gebruiker beschikbaar gesteld tot
eind mei. In totaal maken in Aalten en Dinxperlo
samen ongeveer veertig mensen gebruik van de
voedselbank.

Vier gemeenteleden geridderd

Herman Onnink

De 24e april was voor vier gemeente
leden een complete verrassing.
Ze kwamen voor even in een heel
andere belevingswereld te staan.
De een moest van het dak gehaald
worden, de ander stond klaar om naar
zijn werk te gaan en een derde was
compleet verrast, zo van: ‘Wat gebeurt
hier nu allemaal?’ En terwijl haar man
ook al verwonderd toekeek, bleek hij
zelf ook een lintje te krijgen.

Dirk en Gerda ter Maat
In een notendop wat mensen overkomt en hoe ze
het ervaren als ze worden verrast met de mededeling van de burgemeester: ‘Zijne Majesteit de
koning heeft het behaagd u te benoemen tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.’
Plotseling wordt hun dagelijks ritme compleet
verstoord en kunnen gemaakte plannen of werkzaamheden voor die dag, en bij een aantal ook
de dagen erna, de prullenmand in en worden ze
geleefd door alle publiciteit, bloemen, kaarten,
mails, filmpjes, bezoekjes (op afstand) en wat er
verder nog op hen afkomt.
Als je de lijst van aanbevelingen bekijkt en leest
dan is het ook voor de vier gedecoreerden een
indrukwekkend aantal werkzaamheden ten gunste
van de gemeenschap waarvoor ze geridderd zijn.

4. D
 e samenwerking met andere
organisaties in de gemeente Aalten
In de gemeente Aalten heeft Figulus de centrale
rol in de hulpverlening. Zij coördineren verschillende acties om contacten te onderhouden met
ouderen. Onder andere via de bibliotheek en het
stimuleren van het bewegen voor ouderen.
Ook is er aandacht voor de jongeren in de
gemeente. Met afleiding in de periode van
gedwongen thuis-zijn probeert men ouders te
ontlasten en gespannen situaties in gezinnen te
voorkomen. Hierin is niet direct een rol voor ons
als stichting weggelegd, maar via de contacten
komen we wel op het spoor van situaties waar we
de helpende hand kunnen bieden. We schuiven
regelmatig aan bij een overleg over de hulpvragen die bij Figulus en de gemeente bekend
zijn.

Foto’s Arnold Arentsen

Bert Klijn Hesselink
In diverse publicaties zijn deze werkzaamheden al
uitvoerig beschreven en nog in te zien op de website van o.a. Aalten Vooruit.
Eén willen we er een beetje uitlichten omdat we
supertrots zijn dat een lid van onze redactie ook
geridderd is, namelijk Gerda ter Maat. Naast
haar vele andere werkzaamheden is zij een zeer
gewaardeerd lid van de redactie van KerkVenster.
Zij is mede-eindredacteur van KerkVenster en dat
is elke veertien dagen, samen met de drie andere
eindredacteuren een enorme klus.
Namens de redactie willen we alle vier gedecoreerden van harte feliciteren.
redactie KerkVenster
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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:
Gerjan 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

Sollicitatiecommissie
kerkelijk werker

Giften / Collectes PG Aalten

De maatregelen rond de coronacrisis treft ook het
werk van de sollicitatiecommissie voor de invulling van de vacature kerkelijk werker. Rond het
bekendmaken van de verregaande maatregelen
verscheen de vacature op de website van de PKN.
De commissie heeft de indruk dat dit invloed
heeft gehad op het aantal reacties. Daarnaast
is het met elkaar in gesprek gaan beperkter. De
commissie kan via de telefoon, mail of videobellen weliswaar in contact zijn maar dat is niet
ideaal en verre van wenselijk als het gaat om een
gesprek met een kandidaat.
De commissie heeft daarom besloten de inzendtermijn voor het indienen van een sollicitatie
te verlengen tot 1 juli. Hiervoor zal de vacature
melding worden aangepast en opnieuw geplaatst
worden op de website van de PKN.

Collectemuntenverkoop
Via het kerkelijk bureau ontvangen:

collectemunten DHA
€
bredevoort
Via de brievenbus ontvangen: diaconie €
Via de webshop ontvangen voor DHA:
t/m 21-04 totaal
22-04 t/m 28-04 totaal
29-04 t/m 05-05 totaal
Via bankrekening diaconie:
- voor collecte kerk 12, 19 en
26 april 2020
- € 25,00 voor DHA
- € 50,00, gift

30,00
10,00

€ 30,00
€ 300,00
€ 470,00

€ 100,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Gevraagd: Eierdoosjes …
maar liever voorlopig niet meer!
Tekst en foto: Arnold Arentsen
Nou, dat hebben we geweten. Ik kreeg een appje
of ik ze even wilde ophalen, er lagen er nogal wat.
Toen ik de Zuiderkerk binnenkwam, begonnen ze
op het kerkelijk bureau al te lachen en wezen mij
de berg met doosjes aan.
Werkelijk onvoorstelbaar wat ik daar zag. Ik heb
ze allemaal gesorteerd op grootte en vervolgens
in elkaar gezet en er een foto van gemaakt.
Terwijl ik daarmee bezig was, kwamen zelfs nog
mensen doosjes brengen. Ik heb ze bedankt voor
de moeite, maar ook gevraagd ze voorlopig niet
meer te brengen, want het gemeentelid dat de
doosjes nodig heeft is in het bezit van vijf kippen
die samen per dag gemiddeld vier eieren leggen.
Op zo’n groot enthousiasme had ik eerlijk gezegd
niet gerekend.

Een dag later kreeg
ik een appje van
het kerkelijk bureau,
met twee foto’s en
daarop weer een
groot aantal eierdoosjes. En nu we het
KerkVenster opmaken
(maandag j.l.) is het
aantal gegroeid tot bijna 400 doosjes.
Dus beste mensen, bedankt voor zo’n groot
enthousiasme, maar voorlopig even geen doosjes
meer. Er is echter nog wel een idee geboren om
met de hoeveelheid doosjes iets te doen, maar
daar kom ik nog wel op terug, mogelijk in het
volgende KerkVenster al.

Kampweken 2020 gaan niet door!
Normaal gesproken waren we nu aan het opstarten met de organisatie van
kerkkampweken. Maar met alle onzekerheden die er nu zijn hebben we met
pijn in het hart besloten om de kampweken van 2020 niet door te laten gaan.
Dit vanwege de coronacrisis waarin we momenteel zitten.
We vinden het onverantwoord om komende zomer met een grote groep kinderen
en veel leiders en onze opbouwploeg op pad te gaan. We zien daarbij te veel
risico’s. Daarnaast hebben we advies ingewonnen bij meerdere instanties
en daarbij wordt ons de organisatie dit jaar ook afgeraden. Het risico en
de verantwoordelijkheid voor de vrijwilligersorganisatie zijn daarbij te groot.
We vinden het heel verdrietig dat het niet door kan gaan.
Hopelijk tot volgend jaar allemaal!

de recreatiecommissie Protestantse Gemeente Aalten

Neem en lees …

Weeksluitingen …

Mei 2020

Vanwege de coronacrisis zijn de
weeksluitingen voorlopig vervallen.

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

15
16
17

Handelingen 17:22-34
Psalm 34
Exodus 20:1-17

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

18 Exodus 20:18-26
19 Exodus 21:1-11
20 Exodus 21:12-27
21	Hemelvaartsdag
Matteüs 28:16-20

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

22
23
24

Psalm 47
Exodus 21:28-22:3
Exodus 22:4-16

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25
26
27
28
29

Exodus 22:17-30
Exodus 23:1-17
Exodus 23:18-33
Exodus 24:1-18
Ruth 1:1-22

Muziek als steun,
bemoediging
en opwekking

Naar aanleiding van de vele reacties die wij
mochten ontvangen op onze online kerk
diensten, kregen een aantal van onze muzikanten en organisten het idee om een muziekprogramma op te nemen met verzoeknummers
van gemeente-leden. De bedoeling is dat u als
gemeenteleden verzoeknummers kunt indienen,
die dan worden gespeeld/gezongen door onze
organisten, muzikanten en vocalisten.
Deze verzoeknummers worden dan opgenomen
in een apart programma op kerkbeeld, zodat u
deze op elk moment van de dag kunt beluisteren.
Heeft u lievelingsnummers, gezangen of psalmen
die voor u een bijzondere betekenis hebben,
dan kunt u deze mailen naar
verzoeknummers@kerkvenster.nl
of deponeren in de brievenbus van Kerkvenster
aan de Kerkstraat 2 te Aalten.
In de komende weken zullen wij deze nummers
verzamelen en hier een of meerdere muziek
programma’s van samenstellen waar u via kerkbeeld naar kunt luisteren. Kijk voor meer informatie op de website van KerkVenster:
www.kerkvenster.nl
Namens de kerkenraad,
Gerard Helmink

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).

Online kerkdiensten
Aalten
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Alle diensten zijn vervallen in verband met
de corona-crisis. 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.

Donderdag 21 mei 2020 - Hemelvaart
vanuit de Oude Helenakerk
09.30 uur: d
 s. F. de Jong, m.m.v.
Amio en Hans te Winkel

Zondag 17 mei
vanuit de Oosterkerk

09.30 uur: pastoraal werker mevr. N. Hengeveld

Zondag 24 mei
vanuit de Oosterkerk

09.30 uur: ds. A. Endeveld

Koffie na de dienst?
Maar dan online
Prima hoor, het organiseren van diensten online.
Maar je mist het toch om met elkaar te spreken.
We waren toch gewend aan koffie na de dienst ...
Nou is dat niet 1-2-3 opgelost, maar we hebben
natuurlijk wel de surrogaatoplossingen. Niet echt
ideaal, maar beter dan niets. En die oplossing is
Zoom. Een programma waarin je elkaar online
kunt zien en horen. In andere gemeenten, zoals in
Winterswijk, wordt dit al met succes gedaan.
De eerste keer zal zijn op Hemelvaart! Toch bij uitstek een gezellige feestdag.
Wie dus de mensen op Hemelvaart na de dienst
net zo mist als wij, kan een mailtje sturen naar
folkert.j.de.jong@gmail.com.
Iedereen krijgt dan een link voor de ontmoeting
opgestuurd per mail. Daar kun je thuis op klikken,
wie Zoom niet geïnstalleerd heeft zal het dan
kunnen installeren. Dan kom je in de ‘wacht’ tot
Folkert online is.

Vakantieboekje
‘Op reis met Petrus’
Voor veel mensen zal de zomervakantie er dit jaar
anders uitzien dan anders. In het vakantieboekje
van Petrus vindt u voor deze periode een dagelijks
moment van bezinning, rust of ontspanning.
Het boekje biedt 28 dagen lang Bijbelse inspiratie, gespreksvragen, puzzels, een lied, gedicht
of tip. Het tijdloze leesrooster biedt de mogelijkheid te beginnen wanneer u dat wilt. U kunt het
boekje in A6-formaat gratis aanvragen.
Ga daarvoor naar onderstaand adres:
https://petrus.protestantsekerk.nl/vakantieboekje?
U kunt daar in de ‘Webwinkel’ ook meerdere
exemplaren bestellen à € 0,50 per stuk.

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.

Regenboogdiensten
Wij zijn in onze gemeente natuurlijk heel blij met
de diensten die we online kunnen doen, maar
toch krijgen we ook wel eens te horen: wat missen
we toch die regenboogdiensten.
Nu is voor niets een volledige oplossing, maar op
3 mei hebben een aantal tieners en Heidi al een
voorzet gegeven hoe een mooie regenboogdienst
er online uit kan zien.
Op Hemelvaart doen Amio, Hans te Winkel met
Folkert een duit in het zakje. Het zal een dienst
met verrassingen zijn, zoals het past bij Hemelvaart. Het thema is: overal aanwezig. En zoals
elders gezegd: er is koffie na.
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Deze keer een brief van de Stichting ‘God Cares’ uit Malawi over de Uchizi
school. De basisschool in Ekwendeni (Noord-Malawi) wordt uitgebreid. De school
geeft tegen lage kosten goed onderwijs aan weeskinderen en kinderen uit
arme gezinnen. Hiermee doorbreekt de school de cirkel van armoede en geeft
kansarme kinderen een goed toekomstperspectief. De bouw van de school wordt
vanuit Aalten gesteund. Hermen Ligterink heeft nauw contact met de stichting
‘God Cares’, komt twee keer per jaar in Malawi voor werkzaamheden bij een
drinkwaterbedrijf en bezoekt dan ook de projecten van ‘God Cares’.
UCHIZI ACADEMY PRIMARY
SCHOO

P.O. Box 210,
Ekwendeni
Malawi, C. África
30/04/2020

L

Cell +265 888 349 355
+265 999 195 780
E-mail: agnesmughogho@yahoo.com

1.0 UCHIZI ACADEMY PRIMARY
SCHOOL BACKGROUND
Uchizi Academy is a primary schoo
l in Ekwendeni. It is located behind
Ekwendeni New Market.
It was opened in 2016 by Mrs Rev. Agnes
Tokatoka Mughogho after her retirem
ent. She retired
as a secondary school teacher. It was
opened to help children from low incom
e families and
orphans. It started as an orphan nurser
y school in 2006 called; “The Lord
is
Good
was providing free nursery school lesson
” The school
s to orphans.
Parents/guardians from low income
families had no opportunity of sendin
g their children to
expensive paying primary schools, where
the mode of communication was Englis
was putting learners from rich famili
h only, which
es at an advantage of understanding
English better and ably
pass their examination during their prima
ry school leaving certificate. Parents
who have low
income had the desire to send their childr
en to those schools but failed due lack
of fees which
such schools demanded. Uchizi came
as a solution, it offers quality excellent
standa
education with English as its mode of
rd of
communication just like those high payin
g schools but at a
reasonable amount which parents/gua
rdians from low income families manag
Hierboven:
e to pay. The fees
they pay is for paying teachers, payin
g water bills and other small school
expenses, The fees
charg
ed excludes big expen
De
Nederlandse
tekst
vanasde
ses such
construction of classrooms. Since educa
tion is the key to
success, this strategy is helping to offer
equal
educa
tion
oppor
tunity
to learners from low income
brief
van
Agnes
(St.
God Cares) is vrij
families,
break
ing pover
ty circle in the process. However, It
had
a
challe
nge
of construction of
additional classrooms to accommoda
te more
vertaald
vanuit de originele
Engelse
from lowbrief
income families. Due to pressure from
low income parents to have two nurser
y classes and primary one and prima
ry two, school
management was forced to demarcate
the two classrooms into four.
Below is the first classroom block built
in 2016; its 2 classes were demarcated
by plywood inside
in order to be used by four classes as
requested by parents. The four classe
s were;
v Nursery one had 15 children
v Nursery two had 45 children
v Primary 1 had 15 learners
v Primary two had 20 learners.

Uchizi basisschool
in Ekwendeni, Malawi

Uchizi Academy is een basisschool
die in 2016 is geopend om wezen
en kinderen uit gezinnen met een

The total number of learners was

laag inkomen te helpen. Het begon

95.

The number of learners was limited
due to lack of space in the demarcated
classrooms
The demarcation of classes was a big
challenge because when a teacher was
teaching the other
side, there was a lot of noise in the next
class such that learners from this next
class failed to
concentrate. When Ministry of Educa
tion visited the school, they advised
us to remove the
demarcation and have two classes only,
but we did not because we had no other
classe
accommodate the other two classes.
s to
Ouders/verzorgers

al in 2006 als kleuterschool waar
weeskinderen gratis les kregen.
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Twee juffen en Agnes

Bezoek aan de school door Hermen.

van gezinnen met lage inkomens hadden geen kans om hun kinderen naar
dure basisscholen te sturen, waar de communicatie alleen in het Engels was, wat leerlingen uit
rijke families een voordeel bezorgde omdat ze
Engels beter begrijpen en hun examen met succes
afleggen. Ouders met een laag inkomen hadden de
wens om hun kinderen naar die scholen te sturen,
maar konden dat niet vanwege het gebrek aan
geld die dergelijke scholen eisten. 		
Uchizi kwam als een oplossing, het biedt een uit-

De bouw van het blok met twee lokalen in 2019

stekende onderwijsstandaard van hoge kwaliteit
met de Engelse taal als communicatiemiddel,
net als die dure scholen, maar tegen een redelijk
bedrag dat ouders/verzorgers uit gezinnen met
een laag inkomen kunnen betalen.
Aangezien onderwijs de sleutel tot succes is,
helpt deze strategie om gelijke onderwijskansen
te bieden aan leerlingen uit gezinnen met lage
inkomens, waardoor de armoedecirkel wordt doorbroken. Het was echter een uitdaging om extra
klaslokalen te bouwen. Twee klaslokalen werden
gesplitst zodat er vier ontstonden. Het aantal leerlingen (95) was beperkt door ruimtegebrek in de
klaslokalen en het was er lawaaierig, zodat leerlingen zich niet konden concentreren.

Missie
Kwaliteitsonderwijs leveren met Engels als communicatiemethode op school, waardoor kinderen
uit gezinnen met een laag inkomen het volledige
potentieel van het leven kunnen bereiken en productieve burgers kunnen worden.

Blok met vier lokalen

Blok met twee lokalen
Het nieuwe wc-gebouwtje

Hermen ontmoet de buurman van de school

De pen opgepakt
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Geachte redactie
KerkVenster,

Belangrijkste doel
• Zorg ervoor dat al onze leerlingen hun
maximale potentieel bereiken en
productieve burgers worden.

Drie belangrijkste doelstellingen
•
Om onderwijs van hoge kwaliteit te bieden,
Engels als communicatiemiddel in alle klassen.
• Om lessen te geven die niet op veel basisscholen
worden gegeven, zoals computerlessen
• Om ouders met een laag inkomen de kans te
geven hun kinderen naar onze school te sturen.

Verwachte resultaten
• Kinderen kunnen het goed doen in alle vakken
en gaan naar de middelbare school.
• Kinderen zullen geïnteresseerd zijn om
computerlessen te volgen op de middelbare
school.
• Ouders uit gezinnen met een laag inkomen
kunnen hun kinderen naar de Uchizi Academy
sturen.

met lage inkomens waren erg blij omdat de school
genoeg ruimte had voor veel kinderen. De school
heeft nu zeven lokalen en een bibliotheek.
In 2019 heeft de school nog twee lokalen kunnen
bouwen met behulp van de kerk van Aalten en
andere weldoeners die via Hermen hielpen.
Een basisschool in Malawi heeft acht klassen,
exclusief twee kleuterklassen. Voor de school is
het ook belangrijk dat er een personeelsruimte
is. Men wil deze ruimte graag bouwen voordat
het laatste klaslokaal, wat in 2021-2022 nodig is,
wordt gebouwd.
Toen Agnes de suggestie met Hermen deelde,
vroeg hij om een offerte en wist hij financiering te
vinden (€ 2.000) om met het werk te beginnen.

Ubelien Hobé

Mooie onlinediensten

Aanvullende klassen
De basisschool is in 2016 begonnen en stond
voor een grote uitdaging vanwege een tekort aan
lokalen. Door geldgebrek slaagde de school er niet
in om een blok met vier lokalen af te bouwen.
Toen Agnes, de directeur van de school, Hermen
ontmoette, legde ze hem de uitdaging uit. Toen
hij de school zag en zag wat de schoolleiding
deed, vroeg hij Agnes een voorstel te schrijven om
de lokalen af te maken.
De Protestantse Gemeente Aalten en via Hermen
diverse andere gevers, hebben geholpen om de
lokalen af te bouwen. Toen dit klaslokalenblok
werd geopend, was het aantal leerlingen gestegen
van 95 naar 208 leerlingen. Ouders van gezinnen

Hierbij wil ik graag even reageren op uw artikel
waarin u om ervaringen vraagt met kerkbeeld.
Zelf mis ik enorm de diensten vanuit de Zuiderkerk die vaak met band, YouTube filmpjes en
ander soort muziek begeleid werden. Ook de
opzet was vaak anders.
Ik wil eerst mijn waardering uitspreken voor de
predikanten en organisten en zangers die de diensten verzorgen. In deze tijd is het goed om op de
digitale weg met elkaar verbonden te zijn. En ik
weet ook dat de ouderen onder ons niet vergeten
moeten worden.
Maar als ik een predikant wat zwaarmoedig hoor
spreken en er daarna gezongen wordt:
Als g’ in nood gezeten, dan haak ik af.
Bovendien wordt alles begeleid door organisten.
Is het niet mogelijk dat er bijvoorbeeld door
Johan Klein Nibbelink op de piano gespeeld
en gezongen wordt of dat er YouTube filmpjes
gedraaid worden met bijvoorbeeld mooie gospels
of opwekkingsliederen?
Dit moet mogelijk zijn binnen de grenzen van het
RIVM. En ik weet … het is een lastige tijd maar
een beetje optimisme en positief bezig zijn is
toch ook heel waardevol?
Ik heb een paar keer ingelogd op kerkbeeld, maar
ben ook weer afgehaakt. Vond het vaak zwaarmoedig en het sprak me niet aan.
Hopelijk kunnen jullie hier iets mee …

Agnes, schooldirectie en ouders zijn de kerk van
Aalten erg dankbaar, en ook hen die via Hermen
een bijdrage leveren aan het bouwen van het
schoolgebouw.
De school is begonnen met vier leerkrachten. Nu
heeft de school negen leerkrachten. De school
heeft ook een accountant, een bewaker en een
schoonmaker. Deze worden allen betaald uit
schoolmiddelen en alle leerkosten worden betaald
door de school.
Vriendelijke groeten,
Agnes Mughogho (Stichting God Cares)

In deze coronatijd gaan voor ons, net als voor veel
anderen, alle contacten met kinderen en klein
kinderen via telefoon, app of face-time. Wij attendeerden onze dochter die niet in Aalten woont
op ‘Kerkbeeld’ vanuit onze gemeente. Enige tijd
later kregen wij het volgende appje:
‘We hebben net de livestream bekeken van KerkVenster met de uitzending van vorige week met
de trompetten.’
Onze kleindochter van 7 jaar vond het geweldig
en luisterde vol aandacht. Zo mooi!
De week erna heeft ze weer gekeken. Ze vroeg
zich af of je ook kerkdiensten als werk kunt doen.
Een dominee of kerkmusicus in spé?
Jan Willem en Berthe Helmink

Toevoeging van Hermen:
Voor het afbouwen van de personeelsruimte en
voor de bouw van het tiende en laatste lokaal,
wordt nog gezocht naar geld. Als de bouw is
voltooid, staat er een goede en complete basisschool voor wezen en kinderen uit kansarme
gezinnen. De school kan dan op eigen kracht
verder.
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Verjaardagen
In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder
hun verjaardag te vieren:

bredevoort

17 mei	mevr. H.W. Aalbers-Schoppers
Morgenzonweg 29, 7101 BH
Winterswijk
17 mei	dhr. H. Jansen
Halteweg 16, 7122 MB
17 mei	dhr. B.H. ter Maat
Stationsstraat 29, 7122 AS
17 mei	mevr. B.W. Houwers-Lensink
Saksenstraat 35, 7122 CK
18 mei	mevr. G.F. Freeman-van Voorst
Schorpioen 33, 7122 XL
18 mei	mevr. H.J. te Lindert-te Lindert
Boomkampstraat 7, 7121 EP
18 mei	mevr. F.G. Kraaijenbrink-Ebbers
Dinxperlosestraatweg 5, 7122 AD
18 mei	mevr. I.J. Luijmes-Ebbers
Jupiter 40, 7122 XN
19 mei	dhr. J.B. Wassink
Geurdenstraat 80, 7122 CG
19 mei	mevr. H.G. Eeltink-Fukkink
Geurdenstraat 79, 7122 CG
20 mei	dhr. W.A. Maarsingh
Polstraat 6/A, 7121 DH
21 mei	dhr. F. Jentink
Nijhofsweg 10, 7122 PZ
22 mei	mevr. J. Jentink-Kleinhesselink
Haartseweg 13/C, 7121 LA
23 mei	dhr. H. te Ronde
Koeweide 52, 7121 EK
23 mei	mevr. J.A. Stemerdink-Arentzen
Varsseveldsestraatweg 29/E, 7122 CA
24 mei	mevr. K.J. Hillen-Vreman
Prinsenstraat 1/D, 7121 AE
24 mei	mevr. W.A. van den Berg-Tolk
Manschotplein 5, 7121 BL
24 mei	dhr. H.J. Ruessink
Uranus 14, 7122 XX
24 mei	mevr. A.G. Eenink-Jentink
Driehonderdmeterweg 4, 7121 KK
25 mei	mevr. J.W. Kersjes-Hoornenborg
Gendringseweg 33/B, 7122 LT
25 mei	mevr. W.B. Ruwhof-Koobs
Varsseveldsestraatweg 16/F, 7122 CC
25 mei	dhr. J.A. Hillen
Klokkemakersweg 18, 7122 KB
25 mei	mevr. H. van Eerden-Salemink
Keizersweg 65, 7121 GN
27 mei	mevr. G.J. Jolink-Colenbrander
Steengroeveweg 1/A, 7122 LT
28 mei	mevr. J. Heinen-Kämink
Hoge Veld 105, 7122 ZP
28 mei	dhr. H.J. Arentsen
Oranjelaan 27/4, 7121 CA
28 mei	dhr. G.J.A.H. te Brake
Driessenshof 7, 7121 XT
28 mei	dhr. A. Grievink
Köstersweide 35, 7121 HH

29 mei	mevr. G. Hilt
Ludgerstraat 27/05, 7121 EG
29 mei	dhr. B.H. Klijn Hesselink
Welinkweg 6/A, 7122 PL
29 mei	mevr. B.W. te Paske-Neerhof
Hoge Veld 115, 7122 ZP
29 mei	mevr. A.G.W. Houwers-te Voortwis
Dinxperlosestraatweg 129/A, 7122 JM
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

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

Geboren
Wij ontvingen een geboortekaartje van Michel,
Corine en Nina Eppink, Romienendiek 18 waarin
zij aangeven dankbaar, trots en blij te zijn met de
geboorte van hun dochter en zusje Jill, geboren
op 23 april. Wij wensen hun een gelukkige en
gezegende toekomst met Jill.

Jubileum
Annie en Dicky Magis, Schulenkampweg 3, waren
op 29 april 50 jaar getrouwd.

Theo en Corry Bannink, Ormelstraat 15 A, zijn op
17 mei 55 jaar getrouwd.
Wij feliciteren beide echtparen van harte met
dit jubileum! Wij wensen hen samen met de
kinderen, schoondochters en kleinkinderen een
goede gezondheid en Gods zegen.
Met vriendelijke groet,
Wim Bulsink, scriba wijk Barlo-Dale

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

Ziek
Voor iedereen was Pasen dit jaar anders dan
anders, maar dat gold helemaal voor mevr. EppinkVeen, Tubantenstraat 48, die vanaf Goede Vrijdag
een week was opgenomen in het ziekenhuis. Wij
wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Jubilea
Dhr. en mevr. Grievink, Tubantenstraat 62, waren
op 23 april 55 jaar getrouwd. Deze dag moest op
aangepaste wijze worden gevierd, wat – zoals ik
begreep – ook goed is gelukt dankzij vrienden en
bekenden. Alsnog van harte gefeliciteerd!
Dhr. en mevr. Koskamp waren op 7 mei 55 jaar
getrouwd. Dhr. Koskamp woont aan de Laan
van Kobus 2 en zijn vrouw verblijft in verpleeghuis Den

Es, dat hermetisch is afgesloten voor de
buitenwereld. Het lijkt me al moeilijk dat je elkaar
als partners lange tijd niet kunt ontmoeten. Helemaal zal dat het geval zijn als je niet eens samen
kunt zijn op je smaragden huwelijksjubileum.
Onze felicitaties gaan dan ook vergezeld met een
flinke portie medeleven.
Dhr. en mevr. Schokkin, wonende in Beth San,
waren op 11 mei maar liefst 65 jaar getrouwd.
Aangezien zij beiden op verschillende afdelingen
wonen, konden zij elkaar vanwege de coronamaat
regelen al langere tijd alleen op enige
afstand ontmoeten. We willen hen - onder deze
moeilijke omstandigheden – toch van harte feliciteren en hopen dat zij elkaar weer snel in de
armen kunnen sluiten.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

Telefonisch spreekuur
Elke werkdag is er van 10.00-11.00 uur een telefonisch 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.

Maandag:	
Wim Everts
Hendrik-Jan Zeldenrijk
Dinsdag: 	Netty Hengeveld
Folkert de Jong
Ada Endeveld
Woensdag:	
Wim Everts
Heidi Ebbers
Donderdag:	Netty Hengeveld
Hendrik-Jan Zeldenrijk
Vrijdag: 	Heidi Ebbers
Folkert de Jong

0543-473018
0543-478500
0545-475969
0543-450600
0543-538848
0543-473018
06-48623833
0545-475969
0543-478500
06-48623833
0543-450600
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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 2 mei is overleden Han Rutgers, Frankenstraat
83-03, in de leeftijd van 72 jaar. Wij wensen zijn
vrouw Willy, de kinderen en de kleinkinderen Gods
nabijheid toe in hun gemis en verdriet.
Ook is op 2 mei overleden Hanna Scholten-Reussing, Driessenshof 10, in de leeftijd van 95 jaar.
Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe in hun gemis en
verdriet.

Huwelijksjubileum
Op 15 mei mogen Bennie en Rieke Aalbers-ter
Horst, Akkermateweg 7, hun 50-jarig huwelijksjubileum vieren. Van harte gefeliciteerd met deze
bijzondere dag!
Hoewel het fijn is dat er langzaamaan wat minder
beperkingen komen en velen van ons wat meer
bewegingsvrijheid hebben gekregen, zien we er
naar uit dat deze bewegingsvrijheid ook spoedig
komt in de manier waarop wij zo graag met onze
geliefden zouden willen omgaan. Veel sterkte
voor allen die hier zo’n verdriet van hebben!
Een hartelijke groet voor u en jullie allen,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Overleden
Op 1 mei is overleden op 84-jarige leeftijd
Johan Willem Lensink, Beth San, app. 25-02. De
omstandigheden maakten dat Johan en Siny al
sinds het najaar van vorig jaar apart van elkaar
moesten wonen: Johan in de Vredense Hof en
Siny aan de Varsseveldsestraatweg 29L. In de
verwachting elkaar gemakkelijker te kunnen
bezoeken, werd Johan half maart overgeplaatst
naar Beth San. Maar nu trokken de corona-maat
regelen een streep door hun hoop. Wij wensen
Siny en hun beider kinderen en kleinkinderen
Gods kracht en troost toe nu hun verbondenheid
met Johan enkel nog uit liefde kan bestaan.

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen
Als deze editie van KerkVenster uitkomt, hebben
we nog een week te gaan voordat het Hemelvaartsdag is. We lazen en lezen in deze periode
tussen Pasen en Hemelvaart in de onlinevieringen
over verschillende ontmoetingen die Jezus heeft

met zijn vrienden. We horen opnieuw de woorden
die Hij hen heeft meegegeven. Woorden waaraan
ze straks – als hij aan hun zicht onttrokken zal
zijn – nog altijd kracht hopelijk kunnen ontlenen.
In gesprekken met gemeenteleden over het verlies van dierbaren hoor ik vaak hoe woorden,
eerder gesproken door de geliefde overledene,
door blijven klinken en een houvast kunnen zijn.
Soms hoor ik ook dat zij – meestal aarzelend –
spreken over een ontmoeting over de grens van
de dood heen. Over levensechte dromen of verschijningen, over troostrijke woorden die ze in
hun hoofden hoorden klinken. Ervaringen die diep
ingrijpen en die – te midden van het schrijnende
gevoel van leegte en gemis – vertrouwen geven
en moed om door te gaan. Je verlaten voelen,
maar niet alleen gelaten zijn, zo dicht Jan Willem
Schulte Nordholt in lied 663:
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

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

Overleden
Op 20 april is overleden mevrouw Dina Aleida
(Dien) te Grotenhuis-Ruesink, Pronsweide te Winterswijk (voorheen Bodendijk 63). Zij is overleden
in de leeftijd van 89 jaar. Ds. Wim Everts heeft de
uitvaartdienst geleid. Het in memoriam van de
familie staat elders in dit KerkVenster. We wensen
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods
nabijheid toe in hun verdriet en gemis.

Verhuisd
Mevrouw C. Siebelink-Klijn Hesselink (voorheen
Klokkemakersweg 3) is op 17 april verhuisd van
Pronsweide naar de Vredense Hof te Winterswijk.

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

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

Jubileum
Op 20 mei hopen Jan en Diana Venemans-Schoppers, Haermansweijde 1, samen met hun kinderen
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Wij willen
hun hiermee van harte feliciteren en wensen hun
samen nog vele goede en gezegende jaren toe!

Onzekere tijd
Nog steeds duurt de onzekere tijd waarin wij verkeren voort. Gelukkig dat er in ons land steeds
minder mensen door het virus getroffen worden
en dat daardoor meer ruimte komt voor versoepeling van het beleid. Toch is het wachten nog op de
ontwikkeling van een vaccin dat de kwetsbaren
onder ons moet beschermen. Voor ons als kerk
betekent dit dat we alleen online-kerkdiensten
kunnen houden en dat ook het meeste pastoraat
alleen op afstand telefonisch moet gebeuren.
U weet dat u altijd met mij contact kunt
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 tot 11 uur. Ook al moeten
wij op afstand van elkaar leven, toch zijn wij in
het geloof met elkaar verbonden. Wij bidden
om troost en kracht voor allen die door het
virus getroffen zijn en voor allen die het moeilijk
hebben omdat ze geen bezoek mogen ontvangen
of omdat zij zich zorgen maken over hun werk of
bedrijf.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Weer thuis
Mevrouw W. Kämink-Ebbers, Warmelinckweg 10,
mocht na enkele dagen in het ziekenhuis op 1 mei
weer naar huis. Van harte beterschap gewenst.

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

Idee ...
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In memoriam
Paulus Sanders

Alberta Johanna
Vonhof-Eskes

Arend Jan
Westerveld

~ Paul ~

~ Bertha ~

~ Jan van de Kemper ~

geboren
16 september 1933
overleden
5 april 2020

geboren
18 januari 1923
overleden
11 april 2020

geboren
27 februari 1956
overleden
14 april 2020

Op 5 april 2020 overleed Paul Sanders. Hij werd in
1933 in Amsterdam geboren, maar groeide op in
Den Haag, waar hij Ina Fennema leerde kennen.
Na hun huwelijk deelden zij bijna 59 jaar lief en
leed. Ze kregen drie kinderen: Paul, Jan en Anke.
Ook al was hij 86 jaar, voor Paul was het nog niet
de juiste tijd om te overlijden. Ondanks zijn lichamelijke beperkingen genoot hij erg van het leven
en vooral van de gezelligheid met de vele mensen
van wie hij hield. Op de laatste dag van zijn leven
zei hij: ‘Maar er zijn toch ook veel corona-patiënten
die wel blijven leven?’ Vroeger zei hij soms tegen
de kleinkinderen: ‘Het zal best fijn zijn in de hemel,
maar ik hoop dat er een lange glijbaan is. Als ik
het daar gezien heb, kom ik bij jullie terug.’
Paul bekeek alles van de positieve kant. Hij was
dan wel zwak, maar hij was dankbaar en blij, juist
omdat hij van vroeger wist dat het leven moeilijk
kan zijn. Paul maakte in Den Haag de oorlog mee.
Als zijn vader en hij de strenge regels ontdoken,
was hij doodsbang voor wat de bezetters hem
of zijn vader aan zouden kunnen doen. Ook de
scherpe theologische discussies van die tijd waren
bepalend voor de sfeer waarin hij en zijn twee jongere zussen opgroeiden. De rechtlijnigheid stond
op gespannen voet met Pauls fijnzinnige karakter,
maar het eerste deel van zijn leven werd hij er nog
wel door beïnvloed. Paul kon zijn fijngevoeligheid
kwijt in de muziek. Hij begon met pianoles en
orgelles en daar besteedde hij heel veel tijd aan.
In Aalten voelde Paul zich thuis. Hij werkte eerst bij
de knopenfabriek in Bredevoort. Daarna startte hij
zijn eigen zaak. Helaas ging het daarmee uiteindelijk de verkeerde kant op en liep het uit op een
faillissement. Paul begon daarna met orgel spelen
tijdens kerkdiensten. Toen de kinderen opgroeiden,
kwam hij voor de vraag te staan of hij moest vasthouden aan de principes waarmee hij opgegroeid
was of moest kiezen voor de kinderen. Hij koos
bewust voor de kinderen en vroeg zich steeds meer
af of die oude principes wel zo christelijk waren als
ze vroeger leken. Paul wilde openstaan voor alle
mensen en probeerde iedereen te begrijpen, wat
diegene ook voor overtuiging had. Dat was voor
die anderen fijn, maar hij voelde zich daar zelf ook
het beste bij. Hij kon ontspannen leven, vol vertrouwen op de mensen om hem heen. We zullen
hem erg missen, maar samen met onze moeder
blijven we hem dankbaar voor zijn onvoorwaardelijke en grenzeloze liefde.
de kinderen

Bertha Eskes is geboren in Steenderen als vierde
in een gezin van vijf kinderen. Na de lagere
school ging ze zoals in die tijd gebruikelijk was in
betrekking op een boerderij. Al op jonge leeftijd
overleed haar moeder. Dat was heel ingrijpend.
Na een tijdje hertrouwde vader en met haar
tweede moeder kon ze het goed vinden. Via
haar kwam ze na de oorlog in contact met Gerrit
Vonhof uit Bredevoort. Gerrit werd opgeroepen
om naar Indië te gaan voor tweeënhalf jaar.
Bertha beloofde aan haar Gerrit om op hem te
wachten en dat heeft ze ook gedaan.
Op 8 november 1951 trouwden ze en uit dit
huwelijk werden twee zonen geboren. Ruim 58
jaar mochten Bertha en Gerrit getrouwd zijn. Met
elkaar hebben ze het goed gehad. Bertha Vonhof
was een vrouw die graag de regie in handen had.
Dat heeft ze haar hele lange leven volgehouden.
Ook een vrouw met humor en iemand die soms
heel direct kon zijn. Genoten heeft ze van de klein
en achterkleinkinderen op wie ze erg trots was.
Lang hebben Gerrit en Bertha gewoond op de
Berkenhovestraat.
Net nadat ze verhuisd waren naar het Hoge Veld
overleed haar man Gerrit in 2010. Ondanks haar
verdriet en gemis heeft ze geprobeerd om moedig
door te gaan. In 2011 verhuisde ze naar de
Stegemanhof. In het begin moest ze erg wennen,
maar later kreeg ze het hier heel goed naar de
zin en heeft ze hier nog goede jaren gehad. De
zusters waren voor haar alles.
Dankbaar was Bertha dat ze op zo’n goede
manier 97 jaar is geworden. Ook toen de laatste
maanden haar lichaam het begon op te geven,
bleef haar geest helder en krachtig. Ook liggend
op bed kon ze nog altijd genieten van kleine
dingen, in het bijzonder van vogels voor het raam.
Bertha Vonhof kende in haar lange leven dat
stille vertrouwen dat God erbij was in alle omstandigheden die het leven haar bracht. Ze had daar
steun aan. Vaak zong ze voor zichzelf het lied
‘Wat de toekomst brengen moge’. In het vertrouwen dat haar Heer haar zou leiden naar het
onbekende land is ze gestorven.

Jan is geboren op boerderij de Kemper aan de
Halteweg in Lintelo als tweede in een gezin met
drie kinderen. Ook opa en oma woonden op de
Kemper, met wie hij een goede band had. Jan
keek terug op fijne jeugdjaren. Aan het eind van
zijn middelbare schooljaren in 1973 was er de tragische gebeurtenis ... Zijn zusje Rina verongelukte
dicht bij huis. Dit verdriet heeft Jan in het verdere
leven meegenomen. In die moeilijke jaren erna
kwam de mogelijkheid om met de ruilverkaveling
een nieuwe boerderij op te bouwen aan de Beunkdijk. Samen met zijn vader en moeder ging Jan
de uitdaging aan: een nieuwe boerderij bouwen
en alle grond bij huis. Dit werd zijn levenswerk. In
1977 ging het leven daar verder.
Ook leerde hij in 1977 Tjitske van Schepen kennen
en die relatie werd bevestigd met hun huwelijk op
27 maart 1981. Jan en Tjitske mochten de gelukkige ouders worden van zes kinderen.
Jan heeft altijd hard gewerkt om het bedrijf
goed te runnen en uit te breiden. Toen de kinderen hun eigen thuis kregen was Jan ondanks de
drukte op het bedrijf altijd bereid om te helpen
klussen. Bijzonder heeft Jan ook genoten van de
kleinkinderen.
In 2016 kreeg Jan het vreselijke bericht dat hij
ongeneeslijk ziek was. Vele behandelingen heeft
Jan doorstaan om maar zo lang mogelijk bij zijn
geliefden te kunnen blijven. Positief bleef hij, hij
ging de strijd aan. De boerderij werd verkocht en
hij vond een goede opvolger die zijn levenswerk
voort zou zetten.
Tussen de behandelingen door begon Jan aan zijn
droom om nog te reizen. Prachtige reizen heeft
hij nog gemaakt. Daarna kwam het bericht dat
er geen behandelingen meer mogelijk waren voor
hem. Nog altijd probeerde hij te vechten maar na
een paar moeilijke en verdrietige maanden moest
hij de strijd opgeven.
Jan is gestorven in het vertrouwen dat God hem
ook in en over de dood heen zou vasthouden.
Zoals hij zelf zei: ‘dat er een mooi plaatsje is voor
mij.’ Intens zal het gemis zijn. Dankbaar kijken
Tjitske, de kinderen en de kleinkinderen terug op
zijn rijke leven samen met hen.

Hendrik Jan Zeldenrijk
Hendrik Jan Zeldenrijk
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Dina Aleida
te Grotenhuis-Ruesink

Janna Johanna
Freriks-Klanderman

Johan Willem
Lensink

~Dien~

~Johanna~

~Johan ~

geboren
2 februari 1931
overleden
20 april 2020

Geboren
27 november 1935
Overleden
25 april 2020

geboren
1 juli 1935
overleden
1 mei 2020

Woorden die mijn moeder kenmerkten: bescheiden, dankbaar, tevreden, zorgzaam, gelovig, gastvrij en vredelievend. Mijn moeder groeide op als
enig kind op een boerderij waar ze bijna haar hele
leven zou blijven wonen. Ook toen ze met mijn
vader trouwde bleven ze op dezelfde boerderij.
Ze kregen twee dochters. Het was hard werken.
Altijd bezig op het land of met het vee. Eigenlijk
een boerenleven waar we in deze tijd weer naar
toe zouden moeten. Helemaal zelfvoorzienend en
duurzaam. Via de ruilverkaveling verkocht mijn
opa het meeste land en mocht hij geen vee meer
houden. Nooit op vakantie, waar ze ook geen
behoefte aan hadden. Geen auto, alles op de fiets.
In 1989 overleed haar man en een paar jaar later
ook haar moeder die ze tot haar dood heeft verzorgd. Ondanks dat mijn moeder nooit alleen had
gewoond, redde ze zich ook nu prima.
Het dorp rukte op en ze kwam binnen de
bebouwde kom aan de Bodendijk te wonen.
Toen de gemeente ook de rest van haar grond
wilde kopen, zei mijn moeder ‘dat is goed, maar
alleen inclusief de boerderij’, want die zou niets
meer waard zijn tussen de nieuwbouw. Zodoende
werden er zes huizen op het perceel gebouwd,
waarvan een voor haarzelf. Daar heeft ze gelukkige jaren gehad en genoot ze van haar huis met
centrale verwarming en de vele ramen waardoor
ze zoveel mogelijk zon had. Ze deed de gordijnen
dan ook nooit dicht. Twee en een half jaar geleden
viel ze en brak haar heup. Uiteindelijk kwam ze
in Pronsweide terecht. Ook daar wist ze zich weer
aan te passen. Begin dit jaar genoot ze van haar
89e verjaardag. Heel gezellig met kinderen, kleinen achterkleinkinderen. Inmiddels hadden we wel
al drie keer afscheid van haar genomen. Maar
telkens kwam ze er weer bovenop. Ze zei: ‘Een
verjaardag kun je plannen, maar doodgaan niet.’
Tot zes weken geleden alles op slot ging.
Geen bezoek meer, geen activiteiten, geen kerk.
Heel verdrietig allemaal. Ze snapte het niet en
telefoneren was geen goed alternatief omdat ze
doof was. Zaterdag 18 april werd ik gebeld: met
beschermende kleding mocht ik haar bezoeken.
Ze was in haar laatste levensfase. Helaas niet meer
bij kennis. Twee dagen later overleed ze, alleen.

Op donderdag 30 april namen we afscheid van
Johanna Freriks in haar eigen tuin, naast de
bloeiende begonia’s en een koffer met Grolse
wanten en met haar dwarsfluit op de ereplaats.
Hoewel daar een duidelijke reden voor was en
we er anders nooit over hadden gedacht, paste
het afscheid op deze plek heel goed bij haar.
Wat hield ze van de plek, waar ze woonde en
wat hield ze van haar tuin en het uitzicht! Nadat
de koeien door de vriendelijke naober uit de wei
waren gehaald (ze mochten de plechtigheid eens
verstoren), werden er vele mooie woorden over
Johanna gezegd.
Haar dochters en kleinkinderen vertelden over
hoe ze in het leven stond en over haar vele
hobby’s, zoals het zwemmen en dwarsfluit spelen.
Beide activiteiten bleef ze volhouden, zolang het
maar enigszins kon. Haar sportiviteit liet ze ook
zien door op haar zestigste nog te leren skiën. Er
werden herinneringen opgehaald aan het eten
dat zij klaarmaakte voor haar kinderen en kleinkinderen, de vakanties die bij oma werden doorgebracht en over hoe ze van de natuur hield!
Mevrouw Freriks had een open geest en dacht
over de wereld na. Ze had het wel eens moeilijk met het geloof, in die zin dat er veel kwaad
is op de wereld. Het valt moeilijk te rijmen met
een goede God. Waarom doet God er niets aan
dat kinderen verhongeren, dat er oorlog is? Op
de vragen zijn geen antwoord, ook niet altijd
in de kerk, Toch bleef Johanna de kerk trouw
bezoeken en was ze dankbaar voor het leven dat
haar geschonken was. Elk jaar na de zeventig, elk
huwelijksfeest was iets om dankbaar voor te zijn.
Vooral het feest van vorig jaar, waarbij ze samen
met haar man zestig jaar huwelijk mocht vieren,
was een hoogtepunt. Alle vrienden, kennissen en
buurt waren er, en niet te vergeten het orkest.
We namen afscheid van haar met de praktische
wijsheid van Prediker 3. Het leven bestaat uit
tegenstellingen: Er is een tijd om te huilen en een
tijd om te lachen.
Het enige wat wij kunnen doen, is onze houding ten opzichte van alles wat er gebeurt, aanpassen. Je kunt altijd positief blijven, het goede
ervan inzien en ervan genieten. Johanna Freriks
worstelde soms met de dingen die minder gingen,
fietsen, dwarsfluit spelen, koken. Maar toch zei
ze ook vaak: elk jaar na de zeventig is mooi meegenomen. Ze heeft het leven tot op de bodem
geleefd. Vol dankbaarheid namen we afscheid
van een energieke en vrolijke vrouw, terwijl haar
man en familie zich gedragen wisten door al die
mensen die in gedachten bij hen waren en die
met hen meeleefden, al konden ze niet bij het
afscheid zijn. De buurt stond langs de kant toen
de kist langs kwam en deed haar uitgeleide. We
wensen haar man, kinderen en kleinkinderen en
allen die haar zullen missen veel troost toe.

Johan werd als enig kind geboren in Bredevoort.
Vanaf zijn geboorte was zijn muzikale karakter
meteen duidelijk. De allereerste foto’s van hem
zijn met een trommel. Hij speelde diverse instrumenten goed. Naast de trommel ook trompet,
saxofoon en klarinet. Dat laatste instrument
speelde hij het beste en het meeste.
Na de oorlog verhuisde het gezin naar Aalten.
Johan doorliep de technische school en ging
werken in de metaal. De muziek was echter zijn
lust en zijn leven. Tot zijn grote geluk mocht hij in
militaire dienst bij de muziekkapel van de Genie.
Na zijn diensttijd ging hij weer werken in de
metaal. Hij trouwde, ging wonen in een nieuwbouwwoning aan de Julianastraat en er werden
twee kinderen geboren: Erik en Lianne.
Eens mocht hij meedoen aan een solistenconcours en speelde hij deel II van het klarinetconcert van Mozart (Adagio) waarmee hij in de
prijzen viel. Het gezin bleef echter niet bij elkaar
en Johan scheidde en ging wonen in een nieuwbouwwoning in Lichtenvoorde. Hij kreeg een
nieuwe baan als werkmeester in een sociale werkplaats en werkte opeens niet meer in de metaal
maar met mensen. Zijn sociale karakter kwam
hier goed van pas.
Ook kwam toen Siny Obbink in zijn leven met wie
hij in 1978 trouwde. Siny vormde met haar twee
kinderen Mardike en Pieter al een hecht gezinnetje met eigen regels die de kinderen niet van
plan waren om op te geven. Dit leverde wel eens
spanningen op. Gelukkig wist zijn Siny altijd weer
een bemiddelende rol te spelen. Een dieptepunt
in zijn leven was het overlijden van zoon Erik in
2004. Dat is erg moeilijk voor hem geweest.
Johan hield van nieuwe dingen: nieuwe auto,
nieuwe keuken, nieuwe camper. Vaak werd er
dan eerst uitvoerig onderzoek gedaan en werd
er maanden over gepraat. Na dertig jaar in Lichtenvoorde gewoond te hebben moest er weer
iets nieuws gekocht worden. Hij ging weer terug
naar Aalten en ze kochten een appartement aan
de Prinsenstraat. Doch daar werd de tuin gemist
en daarom gingen Siny en Johan verhuizen naar
de Varsseveldsetraatweg. Aan het einde van zijn
leven had Johan steeds meer verzorging nodig en
moest hij opgenomen worden in de Vredensehof
in Winterswijk. De laatste zes weken van zijn
leven mocht hij naar Beth San. Hij vond het er fijn
maar kon door de lockdown geen fysiek contact
meer met Siny hebben. Gelukkig mocht dat de
laatste dagen van zijn leven weer wel. Hij werd
opeens erg ziek en is in de nacht van 1 mei vredig
ingeslapen. Johan vond troost in drie dingen:
Siny, muziek en God. Met Siny is hij ruim veertig
jaar getrouwd geweest. Dat heeft hij nog groots
mogen vieren. De muziek was een rode draad in
zijn leven en bij God vond hij troost. Hij vond rust
in het gebed en leefde in het besef dat God altijd
met je zal zijn als je op Hem vertrouwt. Daarom
lazen we tijdens de afscheidsdienst Psalm 121:
dat de Here over je waakt en de wacht houdt
over je gaan en je komen, en zongen we Lied 416:
Ga met God en Hij zal met je zijn.
de familie

Lieve moeder, al jouw liefde
gaf jij aan ons allemaal.
Nu is de plaats die jij hier had
heel erg leeg en kaal.
Maar voor jou is er daarboven
een tuin met wonderlijke pracht.
Daar mag jij voortaan gaan rusten,
want jouw taak is nu volbracht.
je dochter Riki

Ada Endeveld
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Hoi allemaal,
Wat leven we in en vreemde tijd hè, nu
iedereen zoveel mogelijk thuis moet
blijven. Hoe hou je jezelf toch bezig? We
kunnen niet echt erop uit …
Daarom bij deze een puzzel die je wel
even bezighoudt. Het is een speurtocht door Aalten die je gewoon binnen
kunt doen! Je herkent vast de twintig
afgebeelde gebouwen maar wat is hun
adres?
Heb je het adres gevonden dan kun
je daarin een letter voor de puzzelzin
vinden. Elke afbeelding heeft namelijk twee codes; een cijfercode en
een combi-code. De cijfercode geeft
uit de straatnaam een letter (bv ‘4e

bij een gebouw dat in de Kerkstraat
staat = K).
De combi-code geeft aan op welke
plaats in de puzzelzin deze letter moet
staan. Je neemt voor A het betreffende huisnummer en lost daarmee de
som op. (bv A-3 bij het een gebouw op
Kerkstraat 14 -> 14-3 = 11 dus ‘K’
op 11 de plek in de zin).
Natuurlijk mag je hulp vragen, maar
doe het wel veilig, dus met een digitaal
hulpmiddel of per telefoon.
De gevonden zin stuur je in naar
redactie@kerkvenster.nl. voor 3 juni
a.s., of doe het in de brievenbus
op Kerkstraat 2, en wie weet krijg je

een prijsje. Heel veel succes met deze
speurtocht!
Heleen Veerbeek
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Vierkantjes haken: zo doe je dat

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

Granny squares zijn van die gehaakte vierkantjes, waarmee je vervolgens een heel dekentje in elkaar
zet. Met dit stappenplan heb je binnen een avondje de basis onder de knie. Uitleg over de verschillende
steken vind je hier: https://www.flowmagazine.nl/lezen/diy/leren-haken-met-zes-steken.html.
Dus ook geschikt voor beginners!

Dit heb je nodig:
✻ haaknaald 4 en wol die daar bij hoort
✻ schaar
✻ wolnaald met stompe punt

Gebruikte steken:
✻ losse ✻ halve vaste ✻ stokje

Stap 1:
Maak een beginlus en haak zes lossen.

Alle overige stappen van dit werkstuk en
het gehele artikel staan op de website.

Hier weer een berichtje van ’t Praothuusken,
deze keer via KerkVenster, want helaas mogen
we nog steeds niet bij elkaar komen in de
Zuiderkerk. Hopelijk zijn de regels iets versoepeld als dit KerkVenster uitkomt zodat u thuis
weer bezoek van familie kunt ontvangen. Maar
zolang er geen vaccin is uitgevonden zijn we er
nog niet, en moeten we voorzichtig blijven. We
hadden het programma voor het jaar al helemaal rond inclusief het jaarlijkse reisje.
Voor nu is het belangrijkste dat we proberen om
gezond te blijven, de activiteiten kunnen we ook
later nog organiseren en wat in het vat zit …
Ik sluit af met een lied dat we ook vaak samen
zingen aan het eind van de woensdagmiddag
in de Zuiderkerk.
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Lied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn
Jou nabij op al je wegen
Met Zijn raad en troost en zegen
Ga met God en hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Bij gevaar, in bange tijden
Over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Namens de werkgroep van ‘t Praothuusken
wens ik u alle goeds toe en we houden contact!
Jolanda Wevers, tel. 0543 - 472776

Financiën
Eenmaal per jaar wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd
om KerkVenster te kunnen
bekostigen. Deze bijdrage is
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten
en Bredevoort kunnen
een postabonnement

op KerkVenster nemen.
De abonnementskosten
bedragen € 45,00 per
jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
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ervoor bedanken, dan graag
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl
Vormgeving
Het verzamelen van de
kopij en de rubricering
worden verzorgd door de
vormgevingscommissie.
Hoofd van deze commissie
is Tiny Oosterink, tel. 0543476350. KerkVenster wordt
in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.
Druk
Senefelder Misset,
Doetinchem.
Oplage 3250 ex.
Inleveren kopij
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag
29 mei 2020. De kopij,
inclusief die voor de website,
dient te w
 orden aangeboden
per e-mail in Word 2010
of hoger, in txt-formaat.
Illustraties en/of foto’s altijd
in aparte bestanden (jpeg,
etc.) aanleveren. Uiterste
inleverdatum kopij per e-mail
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voor 22.00 uur. De data
waarop KerkVenster in 2020
verschijnt, vindt u op onze
website: www.kerkvenster.nl.
Aanleveradressen kopij
E-mail:
redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
Kerkstraat 2.
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Thuis!
De laatste weken
moesten we zoveel mogelijk thuisblijven. De een
vindt dat heerlijk, voor de
ander is dat best pittig!
Thuis is natuurlijk allereerst het
huis waarin je woont. Een gebouw
of een straat kan bepalen of je
je er prettig voelt of niet. Dat
ligt enerzijds aan het gebouw
( je voelt je wellicht prettiger in
een huis dat mooi en netjes is
dan in een smerig vervallen huis),
maar het ligt ook heel erg aan

de mensen die er wonen, leven
of op bezoek komen. Thuis gaat
dus verder dan het huis waarin
je woont. Wat maakt jouw huis
tot een thuis? Wat geeft jou
een thuisgevoel? Welke dingen én
mensen zijn daarbij belangrijk?
Psalm 84 is een lied over de
tempel. De schrijver beschrijft
hoe goed het is in het huis van
God en dat je thuis mag zijn bij
God. Dat klinkt natuurlijk heel
mooi. Maar hoe is dat voor jou?

Voel jij je thuis in de kerk? En hoe
kan de kerk een echt thuis zijn
voor oud én jong. Dat is een vraag
die mij al heel lang bezighoudt en
waarbij ik jullie antwoorden goed
zou kunnen gebruiken. Dus heb
jij een idee of een plan waardoor
de kerk een plek wordt waar jong
en oud zich thuis voelt? Ik zou
het super vinden als je het met
me deelt! Stuur me gerust een
mailtje of een appje. Zo maken we
samen van onze kerk (nog meer)
een thuisplek voor iedereen.

Challenge
Soms kom je ideeën tegen
die je raken, in je hoofd blijven
hangen en waarvan je het
gevoel hebt dat je er iets
mee moet. Vandaar deze
challenge. :-)
Een fijn thuis, een thuisplek,
heeft alles te maken met
gezelligheid, warmte en veilig
heid. Maar helaas zijn er
mensen (zeker in deze tijd)
die dat niet ervaren. Hoe mooi
is het wanneer we iets voor
hen zouden kunnen doen? Dat
we deze mensen kunnen laten
ervaren dat de kerk en het
geloof kan zijn als een warme
deken …
Ik daag jullie daarom uit om een
of meerdere Granny squares
te haken waarvan we dan een
warme deken maken voor
iemand die wel wat warmte kan
gebruiken.
Wat is een Granny square zul
je je misschien afvragen?
Nou, dat is een gehaakt vierkantje. Op bLadzijde 15 vind je

een beschrijving
hoe je er één
maakt / haakt.
Hoe meer
mensen hieraan
meewerken, hoe
meer dekens we
kunnen maken.
Daag dus gerust
je vader, moeder,
broertjes,
zusjes, oma,
opa, oom,

Gebed om een fijn thuis
tante, vrienden,
vriendinnen enz. uit
om mee te haken!
De Granny squares
kun je inleveren bij
mijn kantoortje in
Elim. Dit kan via de
brievenbus van Elim
of KerkVenster.
Doe de gehaakte
Granny squares wel
even in een e nveloppe
met mijn naam erop,
dan komen ze op de
goede plek terecht.
Ik ben zelf ook al
druk aan het haken
geslagen en wil
jullie nog wel even
een waarschuwing
meegeven:
LET OP! Haken kan
verslavend zijn :-) !
Groetjes
Heidi

Goede God,
Je bent een geluksvogel als je leeft
met fijne mensen in je huis.
Met leuke mensen is het gezellig.
Je bent een geluksvogel
wanneer je in een mooi huis kunt wonen,
met gezellige plekjes, warmte en veiligheid.
Maar een mooi huis en fijne mensen
is niet voor iedereen gewoon.
Niet iedereen heeft het altijd fijn in zijn huis.
Niet iedereen heeft lieve mensen om zich heen.
Niet iedereen heeft zijn papa en mama dicht bij zich.
Wij bidden U:
Help alle kinderen die een gezin
en een fijn huis moeten missen.
Want elk kind zou een geluksvogel moeten zijn.
Amen

(bron: Kinderwoorddienst.nl)

