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Samen de handen
uit de mouwen
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Samen de handen uit de mouwen
Tekst: Liesbeth Greijdanus - Foto’s: Leo Postma

Op een maandagavond in mei rijd ik
naar het SKB, waar ik Gerdie Duenk en
Eric Spaargaren ontmoet. Gerdie,
IC-CC verpleegkundige en sinds 1999
werkzaam op de IC, leidt mij er rond.
Ik mag een schone ‘coronakamer’ bekijken
vanuit de sluis. Ik zie een leeg, opgemaakt
bed met links en rechts allerlei apparatuur,
en probeer me een beeld te vormen
van hoe het moet zijn daar te liggen.
De afdeling heeft babyfoons geschonken
gekregen, zodat de verpleegkundige vanuit
de geïsoleerde kamer kan overleggen met
collega’s erbuiten. Gerdie laat me ook een
plexiglazen kap zien en vertelt dat die licht
is, maar dat je na enige tijd hoofdpijn krijgt
wanneer je die draagt. In de koffiekamer zie ik allerlei attenties die de afdeling van ex-patiënten
heeft gekregen, maar ook twee relax-fauteuils van een bekende stoelenfabrikant en een bedankkaart

Gerdie Duenk en
Erik Spaargaren.

van het ziekenhuis in Uden, waar het allemaal begon, voor de steun vanuit Winterswijk.
Eric Spaargaren, sinds 1983 werkzaam in het SKB en zo’n 28 jaar IC-CC verpleegkundige,
voegt zich bij ons en we lopen naar een spreekkamer.
Wanneer is het hier allemaal begonnen?
GD: Het begon met een patiënt die uit Oostenrijk
kwam en hier voor iets anders was opgenomen.
Later bleek die patiënt corona te hebben. Een
collega van mij en ik zijn toen besmet geraakt.
Dat was in het weekend van 14/15 maart. Ik ben
toen zo’n drie weken thuis geweest. Dat was heel
frustrerend. In het begin wisten we niet zoveel. Je
hoorde alleen dat patiënten heel erg ziek waren
en aan de beademing lagen.
ES: In het weekend van 14/15 maart heb ik met
een aantal collega’s met spoed de ‘corona- scholing’ voorbereid die we na dat weekend hebben
gegeven aan de OK-assistenten en anesthesiemedewerkers, de buddy’s. Om de capaciteit aan ICbedden te verhogen werd overgegaan op ‘corona
cohortverpleging’. Hiervoor gingen de OK’s dicht
en de uitslaapkamer werd ingericht voor de nietcorona intensive care en de cardiologie-patiënten.
Dit was de schone IC.

Maar jullie hadden al ervaring als
IC-verpleegkundigen toch?
Dus daar veranderde niet zoveel aan.
GD: Nou, boven kwam de schone IC. Daar draaide
een IC-verpleegkundige twaalfuursdiensten en
werd ondersteund door een collega van de afdeling anesthesie. Samen was je dan verantwoordelijk voor die IC.
ES: De personele bezetting van de IC-afdeling
was hier niet op berekend en daarom draaide
iedereen overuren. We hadden ook al de nodige
zieke collega’s in die tijd. Het was wel een zwaar
begin van de corona-verpleging, ook door de
spanning die eromheen zat.

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Foto’s: Leo Postma

GD: In het begin hadden we op de IC-afdeling
overdag vier gediplomeerde IC-verpleegkundigen
en vier buddy’s. Dat was een OK-assistent of
een anesthesiemedewerker. Maar ook kregen we
ondersteuning van oud-collega’s of collega’s die
bij de ambulance werkten.
ES: Voor de buddy’s was de IC-afdeling echt een
andere wereld. Sommigen waren er nog nooit
geweest. Maar de bereidheid te helpen was van
meet af aan erg groot. Zonder hun ondersteuning
was het niet gelukt. We werkten als één team.
Daarnaast waren we in het begin bezig met het
inventariseren van het benodigde materiaal, met
de aanleg van voorraden en waar je die neerlegt,
hoe je het organiseert.
GD: Ja en de extra beademingsapparaten. Daar
moest in korte tijd een protocol voor worden
gemaakt en er moesten instructielessen gegeven
worden.
ES: De basiskennis heb je wel. Maar nu was het
een ander apparaat dus daar moest je wel vertrouwd mee raken.

Om terug te komen op die opschaling…
Gebeurde dat omdat er hier al meer patiënten kwamen of was het uit voorzorg?
ES: Het was eigenlijk èn èn. Vanuit Nijmegen
werden Brabantse patiënten over andere ziekenhuizen verdeeld. Een van de eerste avonden had
ik hier al de eerste Brabantse patiënt.

Oh, ging dat al zo snel?
ES: Ja, dat gebeurde eigenlijk al meteen. Aan het
eind van de middag, begin van de avond werd je
gebeld dat ze kwamen. Een paar uur later kwam
er dan een ambulance uit Brabant met een
patiënt. Zonder familie. Heel schrijnend allemaal.

Gerdie, hoe was het voor jou dat je
meteen in het begin al ziek werd?
GD: Ja, heel frustrerend. Ik ben full-timer, dus normaal ben ik er bijna altijd. Ik had het gevoel dat
ik mijn collega’s toch niet in de steek kon laten.
Aan de andere kant nam ik ook wel mijn verantwoordelijkheid door thuis te blijven. Ik kon mijn
collega’s toch niet besmetten? Maar het duurde
wel lang voordat ik weer aan het werk kon. Toen
ik na drie weken hier op de afdeling kwam, was
het hier wel heel erg veranderd. Andere disciplines
zaten hier: ik zag bijvoorbeeld een cardioloog in
de kamer van de intensivist zitten, een gynaecoloog die voor een coronapatiënt zorgde. Ik dacht:
Wat is dit nou?
Op het hoogtepunt van de piek lagen er acht
beademde patiënten op de IC. Nu ligt er nog een
klein aantal.

Worden er nog steeds coronapatiënten binnengebracht? Want mensen beginnen zich
wel af te vragen of het niet sneller kan met
die versoepelingen.
GD: Op het moment niet, maar wij zijn toch wel
bang dat er misschien weer meer zieken komen.
ES: Op dit moment krijgen we geen nieuwe coronapatiënten aangeboden. Maar ik ben toch bang
dat dat verandert wanneer mensen losser gaan
worden. Ik hoop dat men verstandig omgaat met
de versoepelingen nu we het handen wassen en
het afstand houden van elkaar gewend zijn.
Om weer even terug te komen op de scholing.
Toen ik die gaf, was het gevoel van saamhorigheid gelijk aanwezig. Iedereen wilde helpen.
Iedereen wilde het tot een succes laten worden,
wilde de handen uit de mouwen steken. De hele
organisatie van het SKB heeft ook goed haar
best gedaan door alles heel goed neer te zetten.
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Overdenking
Eigenlijk hebben we geen voorraadtekort gehad,
er werd goed overlegd over wat we nodig zouden
hebben. Mensen bleven maar energie geven. Was
er iemand ziek, dan ging er een appje de deur uit
en meteen wilden mensen wel invallen. Het was
een heel saamhorigheidsgebeuren. Dat was wel
mooi om te zien.

Als IC-verpleegkundigen hebben jullie al best
het een en ander meegemaakt. Wat maakt
deze ziekte nu zo anders?
GD: Het gaat op en af. Soms dacht je dat het de
goede kant op ging met een patiënt, maar even
later ging het weer slechter.
ES: Ja en het is veel langduriger. Het is heel
ongrijpbaar. Het is een nieuw ziektebeeld voor
ons. We leren ondertussen ook heel veel.

Hebben jullie in je loopbaan ooit eerder iets
gehad wat hiermee te vergelijken is? Wat
maakt nu dat er zoveel publiciteit is rond
corona?
ES: Nee, eigenlijk niet. Twee jaar geleden hebben
we vanaf december tot en met mei veel beademingspatiënten gehad, zo’n zes maanden dus.
Maar nu is het gewoon in heel korte tijd dat er
heel veel mensen ziek werden. Dat tempo was
gewoon beangstigend.
GD: En ze waren bang dat ze niet voor alle patiënten een beademingsapparaat zouden hebben.
En plek.

In de media wordt vooral over 50+ gesproken
wanneer men het over de risicogroep heeft.
ES: Dat klopt ook wel. Je bent ook wel kwetsbaar
als je ouder bent en onderliggend lijden hebt.
Maar dat kan ook bij jongere mensen het geval
zijn. Soms is dat bekend, maar soms ook niet.

Zowel Gerdie als Eric maken zich zorgen
over hoe het nu soms gaat. Eric benadrukt
nog maar een keer dat men handen wast en
afstand houdt.
Gerdie en Eric, wat heeft het verzorgen van
coronapatiënten met jullie gedaan?
ES: De impact is enorm. In de eerste plaats al
omdat het om zoveel mensen gaat. Het gaat niet
om een persoon maar om meerdere. Allemaal
vertoonden ze hetzelfde ziektebeeld: ze lagen
allemaal op dezelfde manier aan de beademing,
hadden dezelfde problemen, dezelfde medicijnen.
Het was hartverscheurend om mee te maken dat
de familie niet bij hun geliefden mocht zijn. Dat
maakte het voor mij een stuk zwaarder.

Gerdie vertelt over het video-bellen met de
familie van de patiënten. Elke dag werd er
een tijd afgesproken waarop dat gebeurde.
Dat werd enorm gewaardeerd. Daarnaast
werd er ook een dagboekje bijgehouden voor
de familie. Eric voegt daaraan toe dat men
zich op de afdeling heel erg bewust was van
het feit dat familie niet op bezoek mocht
komen. De confrontatie met de emoties van
de familie was heftig.
Op mijn vraag of er voor henzelf psychologische hulp was, vertelt Gerdie dat zowel bij de
overdracht van de dienst als bij de debriefing
altijd een psycholoog aanwezig was. Zelf
heeft ze geen gebruikgemaakt van psychologische hulp.
ES: Het was natuurlijk wel fijn, die dankbaarheid
en aandacht krijgen na al die jaren waarin je dit
werk al doet. Aan de andere kant dacht ik ook: Ja
dit is gewoon mijn werk. We gaan hiervoor.
GD: Onderschat niet de rest, de verpleeghuizen
en de thuiszorg. Wij hebben altijd in de spotlights
gestaan in het journaal. Zij kregen later pas die
aandacht. En wij hebben geen materiaaltekort
gehad.
ES: Ik heb op een gegeven moment een week
vrij gehad en toen merkte ik wel hoe moe ik was.
Maar om terug te komen op die hulp, ik heb daar
geen behoefte aan gehad. Je praat met je collega’s. We hebben hier een goed team om elkaar
op te vangen.

Gerdie en Eric hebben gemerkt dat ex-patiënten en familie wel nazorg nodig hebben. Deze mensen geven aan dat ze het
heel erg op prijs stellen dat die zorg er is,
want met weer thuis zijn ben je er nog niet.
Ex-patiënten moeten uit een heel diep dal
komen.
ES: Het mag wel gezegd worden dat, doordat
onze IC-CC afdeling nog niet zo lang geleden
gemoderniseerd is, we heel goed materiaal tot
onze beschikking hebben in een prachtige werkomgeving. Terugkijkend kan ik wel stellen dat het
een leerzame tijd was. Heel veel inzicht gekregen
in ziektebeelden en hoe we daarmee moeten
omgaan. Maar ook de goede samenwerking
met artsen, buddy’s, de postbode, de magazijnbediende, de schoonmaker, de automatisering,
noem maar op. De apotheek die alle medicijnen
voor je klaarmaakte. Eén telefoontje en het stond
al voor je klaar.
En je merkte ook dat het hele teamgebeuren zo
gemakkelijk was. Iedereen had dezelfde focus.
Het SKB is echt een fijn ziekenhuis om in te
mogen werken.

En dan komt het gesprek toch op het gedoe
rond de fusie met het Slingeland.
GD: Het moet nu wel duidelijk zijn dat we dit ziekenhuis niet kwijt moeten raken.
ES: Mensen hebben inderdaad wel laten merken
hoe dankbaar en tevreden ze zijn over de goede
zorg die het SKB heeft geleverd. Het is een
prachtig ziekenhuis met goede zorg van hoge
kwaliteit. Dat moet blijven bestaan.

IC volgen op Instagram?
Kijk op: teamic_skb

Zegeningen
door ds. F. de Jong
‘Let goed op de kleine goede gebeurtenissen,
de kleine kadootjes van God.’
Dit waren de wijze woorden van een priester
die al lang geleden gereageerd had op zijn
roeping.
Ik vond dat hij zowel gelijk had, als dat het wel
erg huis-, tuin- en keukenvroomheid was. Ik
hoorde al het koortje op de radio van mijn oma,
dat ‘tel je zegeningen’ net-niet-zuiver zong.
Het had toch wel de sfeer van oubolligheid.
Sommige dingen zijn niet oud omdat ze over
de datum zijn, maar omdat ze al generaties
waar zijn. Soms leer je dingen op latere leeftijd.
Sinds een paar maanden ben ik heel bewust
vogels gaan kijken. Ik vond ze altijd al interessant, daar had mijn moeder wel voor gezorgd,
maar een vaste hobby was het niet geworden.
Nu kocht ik in december een vogelboekje en
een verrekijker. Eens kijken wat ik ging spotten.
En verrassing: ik heb heel wat gezien. Grote
Lijster, Zwartkop, Ringmus, Geelgors, Vink,
Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, enzovoort enzovoort. Waren die vogels er eerst niet?
Iedereen voelt mijn punt wel aankomen.
Natuurlijk waren al die vogels er al lang. Ik had
er alleen geen speciaal oog voor.
Zo werkt het ook met wat God doet in je leven.
Heb je oog voor wat Hij doet in je leven?
Ik ben er nog niet zo’n held in het te herkennen.
En meestal houd ik er met mijn plannen geen
rekening mee. Als ik filosofeer over wat er in
de toekomst staat te gebeuren, dan reken ik er
doorgaans al helemaal niet mee.
Stel dat ik dat nou wél eens zou doen?
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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
Mevr. J. Hinkamp-Boland, Ludgerstraat 19-12
viert op 3 juni haar 89e verjaardag. Van harte
gelukgewenst en een gezellige dag gewenst met
allen die u lief zijn.

Zieken
Mevr. Diny Wevers (Lieversdijk) is enige tijd
geleden opgenomen in de Molenberg, in afwachting van een vaste plaats elders. Eerst was er
sprake van dat ze in Beltrum zou komen te wonen,
maar ze was te ziek op het moment van de verhuizing. Toen ze hersteld was, kwam er plaats
voor haar in het Hoge Veld. Daar woont ze nu. We
wensen Henk en Diny Wevers veel sterkte toe, ook
omdat ze vanwege de omstandigheden elkaar nu
niet kunnen zien. We hopen dat de regels spoedig
versoepeld worden.
Dhr. Henk Lammers (Vragenderweg) zou al
geopereerd zijn, maar dat is twee keer uitgesteld. Nu is de datum vastgesteld op 25 mei. We
wensen hem alle goeds toe en spoedig herstel.
Mevr. Jannie Prange krijgt 26 mei een nieuwe
heup. Haar man Bernard Prange gaat tijdens
haar verblijf in het ziekenhuis naar Pronsweide.
We wensen beiden veel sterkte toe en we hopen
dat mevr. Prange spoedig weer op de been is.
We denken aan alle mensen die vanwege corona
hun routine missen, zich eenzaam voelen en

reikhalzend uitkijken naar het einde van de pandemie. Veel kracht! We bidden van harte dat er
mogelijkheden gevonden worden om dit virus te
genezen of in te dammen.

 oor de jongeren die in deze
V
vreemde tijd examen zouden
moeten doen: Gefeliciteerd als
je geslaagd bent! Sterkte bij alle
voorbereidingen van de resultaat
verbeteringstoetsen als je dat niet
bent of succes volgend jaar!
Collecte in coronatijd
Door de vreemde omstandigheden en de
livestreamdiensten zijn alle collecten voor de
DHA, te vinden onder zowel de rode als de
groene knop op de website van KerkVenster. Die
giften zijn bestemd voor mensen in de burgerlijke
gemeente Aalten die door (corona) omstandigheden moeite hebben om rond te komen. Zowel
de Protestantse Gemeente Aalten als de PG Bredevoort ondersteunen DHA.
In normale omstandigheden zou er in alle kerkdiensten ook voor de kerk gecollecteerd worden.
Zou u een gift willen geven aan de Protestantse
Gemeente Bredevoort, dan zou dat erg gewaardeerd worden. U vindt het banknummer op de
website onder de pagina PG Bredevoort of in
het papieren KerkVenster in de colofon. Hetzelfde geldt voor de diaconie van de Protestantse
Gemeente Bredevoort.
Onder de rode knop vindt u de banknummers van
de PG Aalten en de diaconie Aalten. Door technische verschillen tussen de beide protestantse
gemeentes is het niet mogelijk via de webshop
aan de PG Bredevoort te schenken, u moet de
moeite nemen het banknummer over te nemen
van deze pagina of de website.

Dorothee Sölle, Duitse Lutherse theoloog (1929-2003)
Foto: Nine Köpfer - Unsplash

Bron: Petrus

5

bredevoort

Wat de toekomst b rengen moge
Beste gemeenteleden in Aalten en
Bredevoort,
Sinds half maart ziet de wereld er heel anders uit
dan wat wij gewend waren.
Vanaf die periode heeft een ieder in zijn of haar
omgeving te maken gehad met de gevolgen van
het coronavirus.
Voor sommige mensen betekende dit wat kleine
veranderingen in de dagelijkse gang van zaken,
maar voor velen had dit ingrijpende gevolgen.
De scholen en kantoren gingen dicht, de
bewoners van verpleegtehuizen moesten binnenblijven en mochten geen bezoek meer ontvangen, alle bijeenkomsten werden verboden en
ook alle horecazaken werden gesloten. Het dagelijkse kopje koffie met de buren kon ook niet meer
plaatsvinden.
Iedereen werd teruggeworpen op zichzelf en zijn
gezin, we bleven (zoveel mogelijk) thuis, en zelfs
de kerk sloot haar deuren.
Sporten, muziek maken en zingen kon alleen nog
maar in je eentje, en zo kunnen we nog wel even
doorgaan.
Ook op dit moment merken wij nog elke dag
de gevolgen van de uitbraak van het virus en
van de maatregelen die door onze overheid zijn
genomen.
Toch was er ook iets positiefs te bemerken:
ondanks alle beperkingen werden wij creatief
en probeerden we op allerlei manieren toch met
elkaar in contact te blijven.
Mensen keken meer naar elkaar om, de bereidheid om elkaar te helpen was groot, en allerlei
acties werden op touw gezet om de mensen die
het zwaarst werden getroffen te helpen.
Mensen gingen weer kaarten naar elkaar sturen,
serenades werden onderaan een balkon gegeven,
hoogwerkers werden ingezet om elkaar toch nog
te kunnen ontmoeten.
Mensen die werken in de vitale beroepen werden
onze nieuwe nationale helden en kregen eindelijk
de erkenning en waardering van ons allen.
Maar ook in onze kerk werden we creatief en
hebben we andere manieren bedacht om toch
met elkaar in contact te blijven.
Digitale kerkdiensten, telefonisch spreekuur,
luiden van de kerkklokken, branden van een kaars.
Het digitale kopje koffie en biertje met de
dominee, digitale kindernevendiensten, op allerlei
manieren proberen wij in contact te blijven met
onze gemeenteleden.
Langs deze weg willen wij een ieder die zich hier
voor inzet dan ook van harte bedanken.
Maar ook is er hoop, heel langzaam zien we dat
het aantal patiënten op de IC en in de ziekenhuizen terugloopt. En ook het aantal mensen dat
wordt besmet met het virus daalt.
De overheid en het RIVM versoepelen langzaam
de maatregelen, en het lijkt erop dat we op de
goede weg zijn.
Laten we allen hopen dat we het virus onder de
knie krijgen en dat de onderzoekers op korte termijn een vaccin vinden om dit virus te bestrijden.
Tot dat moment zal iedereen zijn of haar levensen omgangswijze moeten blijven aanpassen om

een tweede uitbraak te voorkomen. Dat is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook wij als
kerkenraden van Bredevoort en Aalten houden de
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Online kerkdiensten
Aalten

bredevoort
Alle diensten zijn vervallen in verband met

Wat kunnen en mogen we
in de nabije toekomst?
De overheid geeft ruimte aan kerkelijke bijeenkomsten tot maximaal dertig personen - dit met
zeer strikte regels, waarvoor de PKN richtlijnen
heeft gegeven. Ook voor andere bijeenkomsten
in onze gebouwen geldt dat er een protocol moet
worden nageleefd. Dit alles natuurlijk om het
maximale te kunnen doen voor ieders gezondheid
en veiligheid.
We kennen het gemis van gemeenteleden van
kerkbezoek. We realiseren ons echter ook dat veel
van onze gemeenteleden op respectabele leeftijd
zijn, of mensen in hun directe omgeving hebben
die tot de risicogroepen behoren. Daarnaast is
ook aangegeven dat zingen in kerken een extra
risico is voor het overbrengen van besmettingen.
Het moderamen van zowel de PG Bredevoort als
de PG Aalten heeft in de afgelopen week vergaderd en heeft met de kennis en berichtgevingen
van dit moment unaniem het volgende besloten:

Kerkdiensten Aalten/Bredevoort
Zolang er geen andere inzichten vanuit de overheid komen, zullen wij tot minimaal 1 september
gezamenlijk elke zondagmorgen een digitale kerkdienst via kerkbeeld blijven uitzenden.
Normale kerkdiensten leveren te veel risico’s op
voor onze gemeenteleden en zijn daarom volgens
ons met de huidige regelgeving niet mogelijk.

Vergaderingen van kerkenraad,
commissies, werkgroepen e.d.
Kleine bijeenkomsten/vergaderingen (tot dertig
personen): deze kunnen na 1 juni weer worden
opgestart, strikt onder de voorwaarden die het
RIVM ons voorschrijft.
Grotere bijeenkomsten / vergaderingen
(dertig - honderd personen): deze kunnen na 1 juli
weer worden gehouden, strikt onder de voorwaarden die het RIVM ons voorschrijft. Bij alle
activiteiten is samenzang voorlopig uitgesloten.
Geef bij reservering van een zaal bij onze kosters/
beheerders duidelijk aan om hoeveel personen
het gaat - zij zijn ook op de hoogte hoe de regels
van het RIVM specifiek voor het gebouw moeten
worden nageleefd.
Wij gaan ervan uit dat een ieder zich houdt aan
de aanwijzingen van de koster/beheerder.

Het Praothuusken en de Soos
Deze activiteiten worden tot nader order nog uitgesteld. Mocht u eventueel nog vragen hebben,
schroom dan niet om ons te bellen.
Namens de kerkenraden van
Bredevoort en Aalten,
Bas Brezet
Gerard Helmink

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.
of rechtstreeks: www.kerkbeeldaalten.nl

Zondag 31 mei 2020 - Pinksteren
vanuit de Oude Helenakerk
09.30 uur

ds. H.J. Zeldenrijk

Zondag 7 juni
vanuit de Oosterkerk
09.30 uur:

ds. F. de Jong

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.

Weeksluitingen
Vanwege de coronacrisis zijn de
weeksluitingen voorlopig vervallen.

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).
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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

Beroepingswerk
predikant Aalten (IJzerlo)

Mei 2020
Vrijdag

Zaterdag
bredevoort
Zondag

29
30
31

Ruth 1: 1-22
Ruth 2: 1-23
Ruth 3: 1-18

Juni 2020
Ook de beroepingscommissie had natuurlijk te
maken met de coronamaatregelen en heeft daardoor de afgelopen maanden geen fysiek overleg
gehad. Wel is er via e-mail en app onderling contact geweest, maar het werkt toch beter als je
elkaar in de ogen kunt kijken.

Stand van zaken

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

1
2
3
4

Ruth 4: 1-22
Psalm 104: 1-18
Psalm 104: 19-35
Matteüs 8: 2-13

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

5
6
7

Matteüs 8: 14-22
Matteüs 8: 23-34
Psalm 150

Er is geen reactie gekomen op onze advertentie,
dus geen directe sollicitatie. Wel hebben we aan
de hand van tips van gemeenteleden en een
advieslijst van de landelijke PKN in onze ogen
geschikte kandidaten via e-mail en telefoon benaderd voor een verkennend gesprek. Enkele kandidaten hebben in overweging genomen of dit kan
leiden tot een sollicitatie. Tot dusver is er geen
concreet resultaat. Dit was nog voor er sprake was
van een lockdown. Wij begrijpen dat predikanten
de afgelopen periode hun tijd en aandacht voor
gemeente en pastoraat nodig hadden en we
hebben daarom ons werk even laten rusten. Door
de versoepelingen van de landelijke maatregelen
kunnen wij binnenkort weer bij elkaar komen en
willen we aan de hand van een tweede advieslijst opnieuw gaan bekijken welke kandidaten er
passen binnen onze profielschets en zo mogelijk
benaderd kunnen worden.
Tot zover deze update van het beroepingswerk.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Namens de beroepingscommissie,

Via de webshop ontvangen voor kerkbeeld
Harry Eenink

8
9
10
11
12

Romeinen 5: 1-11
Romeinen 5: 12-21
Matteüs 9: 1-18
Matteüs 9: 9-17
Matteüs 9: 18-27

Giften / Collectes PG Aalten
Via de brievenbus ontvangen
- Voedselbank
€ 20,00 en € 100,00
- Kerk
€ 100,00
- Collectemunten voor de diaconie
€ 30,00
- DHA
€ 50,00
-V
 ia bezoekmedewerker
Mia Groot Nibbelink voor DHA
€ 30,00

Via de webshop ontvangen voor DHA
- 06-05 t/m 12-05 totaal

- 06-05 t/m 12-05 totaal

€ 100,00

€ 25,00

Via bankrekeningen diaconie

Bloemengroet

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

Gift
Voor Hulp Ver Weg Dichterbij

€ 100,00
€ 25,00

Via bankrekening Kerk
Gift

€ 50,00

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Collectemuntenverkoop

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

Neem en lees …

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
- mevr. Houwers-Heinen, Geurdenstraat 38
- mevr. Wamelink-Ruessink, Meidoornstraat 12
- mevr. Rougoor-Hartemink, Molenstraat 5
- dhr. Van Os, Dalweg 41

www.kerkvensterwebshop.nl
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Diaconie
en vluchtelingen
Naar aanleiding van een donatie van de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten
ontvingen wij onderstaand schrijven van de
Stichting Bootvluchteling.
In het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos leven
op dit moment meer dan 22.000 mensen, waaronder veel kwetsbare ouderen, chronisch zieken
en kinderen, op een plek die is bedoeld voor 3.000
mensen. Waar het kamp oorspronkelijk bedoeld is
als tijdelijke doorstroomplaats, verblijven mensen
hier nu vaak minimaal een jaar in afwachting van
hun verdere asielprocedure.
De leefomstandigheden schoten al ernstig tekort
en nu komt hier ook de dreiging van het coronavirus bij. Het kamp is overvol: gezinnen wonen in
kleine tentjes bovenop elkaar en kunnen geen
voorzorgsmaatregelen nemen. Anderhalve meter
afstand houden is onmogelijk. Er is een groot
gebrek aan zeep, toegang tot stromend water en
gezond voedsel. De hygiëne schiet ernstig tekort:
overal ligt afval en er is slechts één kraan met koud
water per 1.300 mensen.
Hulporganisaties en artsen waarschuwen voor een
humanitaire ramp: als het virus het kamp bereikt,
kan dit vele mensenlevens kosten. Onder deze
omstandigheden doet Stichting Bootvluchteling er
alles aan om dagelijks zoveel mogelijk mensen te
helpen. Een team van artsen en verpleegkundigen
biedt medische zorg in een kliniek in kamp Moria
en helpt hier dagelijks 150-200 patiënten.
Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in 2015
staat de stichting klaar voor vluchtelingen aan
de randen van Europa. In deze onzekere tijd is
hun aanwezigheid harder nodig dan ooit. Met uw
steun kan de missie van Stichting Bootvluchteling
worden voortgezet. Zij kunnen hiermee medicijnen
en beschermingsmiddelen (mondkapjes, pakken,
handschoenen etc.) aanschaffen en extra artsen
en verpleegkundigen in dienst nemen, waarmee
vele gezinnen en kwetsbare mensen kunnen
worden geholpen.
De artsen van Stichting Bootvluchteling hebben
beloofd mensenlevens te redden. Wilt u hen hierbij
helpen?

Telkens
als zij
tegen tranen vecht
staande
voor haar enige recht,
gewapend met kwast en schort
zich heftig
op de metershoge haag
van de afwas stort.
Zit daar voor haar keukenraam steevast
een kerel
deftig
in een pak van merel.
Vrouw, zingt hij,
stap gauw door de ruit,
dan piepen we er even tussennuit.
Vandaag verdwijnen we naar de zonneschijn
van zo’n zalige zomerwei,
waar nog nèt niet is gemaaid het wuivende gras,
‘t is juni en het heeft pas
geregend en alles is mooi.
Mooi! Omdat zoveel te bloeien begint,
puur blauwt er de lucht en klaar
zoelt de zomerwind een spel met je haar.
De wei is vol
van klaprozen, margrieten, koekoeks- en korenbloemen.
Klaverdrie met hanenpoot, wolverlei met kaardebol
hier staat in bonte pracht
een harmonie
van kleuren zacht tot tintelend fel,
in een weergaloos spel
uitbundig het daglicht te zoenen.
Iris in een blauw jaquet,
naast hondsdraf met paardenstaart.
Heel frivool een pimpernel
met geitenbaard en een viool.
En, kijk daar ‘es, wat een grap,
hoe vlak voor de ogen van een hoge monnikskap
een wilde komijn zich vervlecht met dille
en is dat nu de roomse, de schijn of de echte kamille
die daar zo dik bevrind
met wikke, dat wilde kind
te knikhoofden staan in de wind?
Zie, hoe dat doorgaans zo lastige span
brave hendrik en jan-kleef-an
nu heel behaag’lijk zit
tussen het maagdelijk wit
van ’t lievevrouwenbedstro
ook lief en heel koket zo.

Duivelsnaaigaren in een herderstas,
varkensgras met egelskop en een gele leeuwenbek,
de vrouw, zij schatert het uit van pret
en ook de kerel fluit zich gek.
Ze komen blikken te kort om alles te vergaren,
daar zien ze nog wilde rozen staan en wat verderop
verslingert de kamperfoelie zich aan
een paar verdwaalde korenaren.
Ereprijs!, voor het lange gras
het heeft zijn pluim al uit,
en vergeet-mij-niet toetert het fluitenkruid,
ook al houdt die malloot me bekneld en verstopt,
toe, geef me een kans want zie hoe ik wervelend draai
met de dansende bellen van hop.
Met heel dit stralende boeket
In haar keukenraam gezet
is ongemerkt
meer dan de vaat verwerkt.
Daar vliegt een kerel weg,
nog even klinkt van over de heg
zijn roep,
als een blije groet
van Hem,
die Zijn zon laat schijnen over goed
èn kwaad
waardoor het af en toe flink onweren doet
maar waar Hij dan toch
dwars doorheen
Zijn lichtende boog zien laat.
Ineke Hijink, Juni 1982

Nieuws van de kerkrentmeesters Aalten
Algemeen
• Voor de woning aan de Kerkstraat 6 is een
nieuwe huurder gevonden.
• Er wordt volop gewerkt aan het ‘draaiboek’
voor kerkrentmeesters. Hierdoor hopen we het
werk voor onszelf en toekomstige kerkrentmeesters beter inzichtelijk te maken.
• Het perceel landbouwgrond aan de Pasopweg
is opnieuw verpacht.

Oude Helenakerk
• De huidige restauratiewerkzaamheden zijn nu
geheel afgerond. Er is nieuwe subsidie aangevraagd voor het onderhoud in de komende
zes jaar. Samen met het Restauratiefonds
zal bekeken worden wat er uitgevoerd gaat
worden.
• Verlichting van de trap tussen OHK en Elim zal
deze zomer worden gerealiseerd.

• We zijn in gesprek met de burgerlijke gemeente
en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
of de ideeën om de kerk multifunctioneel te
maken hun goedkeuring kunnen krijgen. Als
ook de gesprekken met de SOGK afgerond zijn,
zullen de uitkomsten weer op de gebruikelijke
manier met u gedeeld worden.

Oosterkerk
• De gesprekken over de verkoop van de Oosterkerk vorderen gestaag. Hierover zal een speciaal
artikel in KerkVenster komen.

Zuiderkerk
• De klokkentoren van de Zuiderkerk wordt dit
voorjaar voorzien van een nieuw verflaagje.
Op vrijdag 22 mei zal de fa. Tolkamp Speciaal
Transport de toren afvoeren waarna hij wordt
gespoten bij ESVE in Lichtenvoorde.
(Noot redactie: zie pagina’s 8 en 9)

• We proberen de verstaanbaarheid in de Zuiderkerk te verbeteren. Hiervoor heeft de firma ‘Het
Geluids Bureau’ – dhr. Jan Bril nogmaals de
situatie bekeken. Daarbij is geconstateerd dat
aan onze geluidsinstallatie niets mankeert. De
verstaanbaarheid kan alleen worden verbeterd
als we de galmtijd verkleinen. Hiervoor is het
advies om de wand onder het orgel en de achterwand over een nog groter deel te voorzien
van geluidsabsorberend materiaal. We onderzoeken de mogelijkheid de bestaande muurschildering op dit materiaal over te nemen.
Speciale aandacht is er ook voor het geluid via
kerkbeeld en kerkradio. Verder zal de zaal- en
podiumverlichting vervangen worden door LED
lampen. Deze zijn aanzienlijk zuiniger en zullen
geen storing op de geluidsboxen veroorzaken.
de kerkrentmeesters
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Toren Zuiderkerk weg voor groot onderhoud
Tekst: Arnold Arentsen - Foto’s: Henk Bol, Johan Scholl, Rianne Heijnen, Jan Oberink

Vrijdagmorgen 22 mei was het een groot spektakel bij de Zuiderkerk, dat veel
belangstelling trok én veel fotografen. Al die belangstelling was voor
het demonteren van kruis en klok en het losmaken van de toren voor vervoer
naar de firma ESVE in Lichtenvoorde.
De firma Tolkamp uit Aalten was met groot materieel gekomen om de 18 meter hoge toren van
zijn fundament te tillen, nadat eerst het kruis en
de klok verwijderd waren.
De hele morgen zijn ze bezig geweest om met de
nodige precisie en voorzichtigheid de toren van
zijn voetstuk te halen en op de grote oplegger
te laden. Daarnaast was ook bouwbedrijf Van
Eerden uit Barlo met een aanhanger aanwezig om
de klok en het kruis te vervoeren voor restauratie.
Vervolgens ging alles met een speciaal begeleid
transport naar Lichtenvoorde. De toren wordt
daar gezandstraald en krijgt daarna een speciale
behandeling en wordt geverfd.
Dat dit een precisieklus werd, was vantevoren
natuurlijk berekend, maar het is altijd wel interessant om te zien hoe deze vaklui zoiets weten te
klaren.
Het is nog niet precies bekend wanneer alles klaar
is. De kerkrentmeesters van de PG Aalten houden
u op de hoogte wanneer de toren weer op z’n
plaats gezet wordt.

Kruiswoordpuzzel

Boven: het kruis in zijn volle lengte.
Onder: het kruis is op verschillende plekken in
slechte staat.

Deze keer zonder prijs

Prijswinaars van de twee voorgaande
puzzels worden in het volgende nummer
van KerkVenster bekendgemaakt.
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Veel meer foto’s
in het foto-album
op onze website:

www.kerkvenster.nl

De toren met zijn
18 meter gereed
voor vervoer.

Een vreemd gezicht:
een kerk zonder toren.

Bezorging KerkVenster
We overwegen inderdaad om KerkVenster weer
te gaan bezorgen nu de regering meer ruimte
heeft gegeven om per 1 juni met meerdere
mensen (max. 30) in één ruimte te mogen verkeren. Dit was één van de redenen om niet meer
te bezorgen, aangezien op vrijdagmorgen alle
wijken (225 stuks) moeten worden uitgeteld
door circa acht personen. Elf wijkhoofden komen
daarna de KerkVensters ophalen om ze naar de
bezorgers te brengen.
Begi juni zullen we dat beslissen en zullen we dat
bekendmaken in Aalten Vooruit van dinsdag/
woensdag 9 en 10 juni. Let dus even op de advertentie die dan verschijnt, zodat u niet voor niets
naar een afhaaladres gaat.
Ook zal het uiterlijk zaterdag 6 juni op de website
staan, www.kerkvenster.nl
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P A S T O R A AT

Netty Hengeveld

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

bredevoort

30 mei	mevr. A.J. Boom-Lankhof
Sniedersweide 1, 7123 AJ
30 mei	mevr. A.G. Massink-van Keeken
Ziekenhuisstraat 7/55
7141 AN Groenlo
31 mei	mevr. B. Schoppers-Nijman
Ludgerstraat 29/01, 7121 EG
1 juni	mevr. E. Kaemingk-Houwers
Dalweg 45, 7122 BB
1 juni	mevr. M. Bunschooten
Hogestraat 74, 7122 BX
1 juni	mevr. G.W. Luijmes
Stationsstraat 30/3, 7122 AT
1 juni	dhr. H. Hoftijzer
Brethouwerweg 2, 7122 KG
1 juni	mevr. G.J. Wapsenkamp-Lammers
Varsseveldsestraatweg 14/C, 7122 CC
1 juni	dhr. G.B. te Winkel
Smitskamp 150, 7121 HL
2 juni	mevr. J.H. Lammers-Blekkink
Ludgerstraat 25/03, 7121 EG
3 juni	mevr. J.G. Hoftiezer-Kraaijenbrink
Kiefteweg 9, 7121 LX
3 juni	mevr. W.J. van Malsen-ten Have
Stationsstraat 67, 7122 AS
4 juni	mevr. J.B. Lensink-Hoftijzer
Boomkampstraat 19, 7121 EP
4 juni	mevr. A.G. Heijink-Walvoort
De Heurnseweg 3, 7122 LS
4 juni	mevr. A.J. Stronks-Voskuil
De Hoven 21, 7122 BJ
5 juni	mevr. H.J. Wensink-ter Maat
Köstersweide 44, 7121 HH
6 juni	dhr. S.F. Zeilstra
Tubantenstraat 1, 7122 CN
6 juni	mevr. J.H. te Roele-Veldboom
Buninkdijk 6/A, 7121 LG
7 juni	mevr. J.H. van Baardewijk-Westerveld
Ludgerstraat 19/09, 7121 EG
7 juni	dhr. A.A. van Klompenburg
‘t Slaa 6, 7123 CV
7 juni	mevr. R. Brouwer-Mulder
Oranjelaan 25, 7121 CA
8 juni	dhr. H. Tolkamp
Ludgerstraat 21/08, 7121 EG
8 juni	mevr. A.C. van Drie-Menke
Boomkampstraat 30, 7121 ER
9 juni	mevr. H. Schutte-Meinen
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
9 juni	mevr. G. Hoens-Breukelaar
Richterinkstraat 24, 7122 ZB
10 juni	dhr. E.M. Smilda
Ludgerstraat 59, 7121 EH
11 juni	mevr. J.W. Vreeman-Eppink
Admiraal de Ruyterstraat 109, 7122 WH
11 juni	mevr. Th.W. Rensink-Hogenkamp
Koeweide 30, 7121 EJ

12 juni	dhr. J.W. Bollen
Wehmerpad 7/03, 7121 DZ
12 juni	mevr. D. Klijn Hesselink-Bosman
Beeklaan 2, 7122 BH
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
predi
kanten. Bijstand daarbij wordt verleend
door ds. A. Endeveld. Bij ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere crisissituatie kunt u contact
opnemen met Wim Bulsink, scriba van de wijk
Barlo/Dale. Hij zal dit dan doorgeven aan de
plaatselijke predikanten. Bij geen gehoor kunt u
contact opnemen met Reinier Demkes, Emmastraat 9, tel. 0543-471049.
Bijzonderheden die vermeld moeten worden,
zoals huwelijksjubilea, opname en terugkomst uit
het ziekenhuis, geboortes, graag uiterlijk op de
woensdag voor de week dat KerkVenster uitkomt,
doorgeven aan de scriba.

Verhuisd
De heer Nijman is op 18 mei verhuisd van
Servatiusstraat 26 naar Beth-San, kamer 21-8.

Overleden
Op 14 mei is overleden Berendina BrethouwerHeinen Patrimoniumstraat 4, in de leeftijd van 94
jaar. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe in hun gemis en
verdriet.
Ds. Wim Everts heeft de uitvaartdienst geleid.
Het in memoriam staat in dit KerkVenster.  

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

Ziek
Mevr. Te Kloeze-Eenink, voorheen wonende
aan de Ambthuiswal, werd in maart na een val
opgenomen in het ziekenhuis. Na een tijdelijke opname in de Hassinkhof in Beltrum is ze
nu verhuisd naar Den Es, afdeling Akkerweg 1.
We wensen haar veel sterkte toe na alles wat er
is gebeurd, en hopen dat haar familie haar snel
weer mag bezoeken.

Overleden
Na een periode van afnemende gezondheid
is op 14 mei jl. overleden: Johanna Geertruida
Luiten-Lensink, Ludgerstraat 19-2. Op dinsdag
19 mei deed de oude buurt van de Straksweg
haar uitgeleide. Haar zoons droegen haar aula
Berkenhove in, waar in kleine kring herinneringen
werden opgehaald aan een zorgzame, gevoelige,
bewogen vrouw, die leefde voor haar gezin, voor
de mensen om haar heen en - zeker niet in de
laatste plaats - voor God. De woorden die ze ooit
in een moeilijke periode van haar leven hoorde:
‘I’j bunt toch in Gods hand’ hebben haar hele
leven grote betekenis gehad. Na de dankdienst
voor haar leven werd haar lichaam - nadat we
langs het graf van haar overleden zoon André
waren gegaan - bijgezet in het graf van haar man
Henk.
We wensen Wim en Jannie, Ernst Jan en J anneke,
Anita en Wilco, Johan en Joke, Guus en Erna,
klein- en achterkleinkinderen en haar familie
toe dat ook zij zich - in de pijn van het gemis geborgen mogen weten in de liefde van God en
mensen.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

Met vriendelijke groet,
Wim Bulsink, scriba wijk Barlo-Dale

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

11
Laat het vuur weer branden

Wijk Lintelo

Wijk Haart-Heurne

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 15 mei is overleden Dien Hoftijzer-Jentink,
Frankenstraat 103, in de leeftijd van 96 jaar.
Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet en
gemis.

Zieken
Wij wensen alle zieken en degenen die om hen
heen staan moed en kracht toe. Wij denken ook
aan hen die soms heel zware behandelingen
moeten ondergaan, en aan de mensen om hen
heen. Ook denken we aan hen die weten dat er
voor hun ziekte geen behandeling meer mogelijk is.
Dat er voor hen en hun geliefden toch een
begaanbare weg mag zijn, in het vertrouwen dat
God erbij zal zijn, ook als het heel moeilijk is.

Laat het vuur weer branden
waar leven verdord is,
de bron opgedroogd,
de liefde verkild
en waar de dagen troosteloos geworden
zijn.
Laat het vuur weer branden
waar mensen zich hebben opgesloten
in zichzelf,
bezeerd zijn,
in hun vertrouwen,
al te vermoeid raakten
en niets meer verwachtten.

Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Persoonlijk vind ik Pinksteren een prachtig feest,
net zo mooi als Kerst en Pasen. Het geeft ruimte
aan persoonlijke beleving van het goddelijke mysterie in onze eigen taal, in onze eigen beelden.
Alles wat verstard is - in angst bevroren - wordt
verwarmd en komt weer tot leven als de Geest
zich ermee bemoeit. Pinksteren nodigt ons uit
de deuren van ons hart open te gooien en niets
achter te houden van de liefde die in ons is.
‘Laat het vuur weer branden’, dicht Sytze de
Vries:

Geboorte

Laat het vuur weer branden
waar de liefde is gestorven
en nooit meer wordt uitgesproken,
waar mensen verbitterd zijn,
alleen nog maar gevoed
door stille wrok.

Met deze woorden berichten Edwin en Sietske
Fukkink, Ludgerstraat 71, ons over de geboorte
van hun zoon: Thijs Hendrik. Thijs is op 5 mei
geboren en is het broertje van Laureen en Annechien. Van harte gefeliciteerd met dit nieuwe
leven dat aan jullie liefde en zorg is toevertrouwd!

God,
laat ons
het vuur weer ontsteken.

Zieken

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

Geboren

Een hartelijke groet,

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

Wij zullen jou alles geven.
Wat zijn wij blij met dit nieuwe leven,
ons door God gegeven.
Trots vertellen wij
wat iedereen mag weten
dat jij Thijs zult heten

Netty Hengeveld

Vanuit Pronsweide is Annie Eppink-Grievink verhuisd naar Beth San, Ludgerstraat 25-2. Wat fijn
dat u na zo’n lange tijd weer terug in Aalten mag
zijn.
U en jullie allen wensen wij een goed pinksterfeest toe! Moge de kracht van Gods Geest ons
vervullen met moed en vertrouwen in deze tijd vol
zorg en beperkingen.

ds. Wim Everts

Laat het vuur weer branden
waar mensen alleen gelaten zijn,
hun taal niet werd verstaan,
hun liefde niet aanvaard,
waar zij enkel nog
twijfelen aan zichzelf.

Een groet in verbondenheid,

Verhuisd

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

Op 6 mei is geboren Nora, dochter van Jochem
en Evelien Tolkamp en zusje van Valerie en Teun,
Warmelinckweg 12. Jochem en Evelien, Valerie en
Teun van harte gefeliciteerd.

Contact
Op dit moment is er een vacature in de wijk
IJzerlo. Voorlopig zal het crisispastoraat worden
waargenomen door andere predikanten. Bijstand
daarbij wordt verleend door ds. A. Endeveld. Bij
ernstige ziekte, sterfgevallen of een andere crisissituatie kunt u contact opnemen met de scriba
van de wijk IJzerlo. 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
het 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

Na een opname in het SKB is mevr. D.H. Barmentloo-ter Haar, Het Verzet 52, opgenomen in verpleeghuis Pronsweide. Mevr. T.I. Smilda-van der
Horst, Ludgerstraat 59, is na een opname in het
SKB weer thuisgekomen. Wij wensen onze zieken
en allen die in liefde om hen heen staan Gods
kracht en nabijheid toe.

Overleden
Op 16 mei is overleden: Lieza Tolkamp-Winkelhorst, Het Verzet 48, in de leeftijd van 87 jaar.
Wij wensen haar man en verdere familie heel veel
sterkte toe bij dit verlies, dat zij hun troost mogen
vinden in het geloof dat er bij God leven en toekomst is.

Jubileum
Op 8 juni is het echtpaar Klein Wolterink-Rijkeboer, Kriegerdijk 13, 60 jaar getrouwd. Wij willen
hen, samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen, hiermee van harte feliciteren. Het is
voor hen wel heel jammer dat hun jubileum net
in deze tijd van coronacrisis valt. Jan verblijft al
een tijd in verpleeghuis Pronsweide en Femmie
is thuis. Bij elkaar op bezoek gaan is nu helaas
niet mogelijk. Hopelijk dat het op hun trouwdag
wel kan. Wij wensen hen voor de toekomst Gods
zegen toe.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts
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In memoriam
Johan Willem
Rutgers

Johanna Hendrika
Scholten-Reussing

Berendina
Brethouwer-Heinen

~ ‘Han van de Pasop’ ~

~ Hanna ~

~ Dine ~

geboren
17 november 1947
overleden
2 mei 2020

geboren
3 oktober 1924
overleden
2 mei 2020

geboren
11 juli 1925
overleden
14 mei 2020

Han Rutgers is geboren in een gezin met twee
kinderen op de boerderij ‘de Pasop’ aan de
Beunkdijk. Na de lagere school ging Han naar
de land- en tuinbouwschool. Al op jonge leeftijd
ging hij werken bij de boer. Na drie jaar verkering
trouwde Han in 1974 met Willy Lensink uit Corle.
Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
Lang is Han chauffeur geweest, eerst nationaal en
later internationaal. Han vond dit geweldig werk,
ook al was hij dan veel van huis. In 1985 nam hij
de ingrijpende beslissing om toch de boerderij
over te nemen van zijn ouders. Hij wilde niet dat
deze voorgoed zou stoppen. Omdat Willy volop
wilde bijspringen in het werk op de boerderij was
het mogelijk voor Han om dat nog een tijdlang te
combineren met zijn geliefde chauffeurswerk.
Vanaf 2010 werd de gezondheid van Han langzaam minder. Vanaf 2015 werden zijn beperkingen steeds groter. Han heeft het daar moeilijk
mee gehad. Altijd was Han een goedlachse en
positief ingestelde man geweest. Hij probeerde
dat wel te blijven, maar het verdriet was groot dat
alles zo anders geworden was. Dankbaar was Han
voor de kleinkinderen, waar hij erg van genoot.
Voor Han en Willy was het zeer ingrijpend dat het
begin 2019 niet anders kon dan dat Han zou verhuizen naar het Hoge Veld. Met grote trouw en
liefde bleven zijn geliefden in deze moeilijke tijd
om Han heen staan.
Onverwacht is Han overleden. Ondanks het verdriet en gemis zijn Willy, de kinderen en klein
kinderen dankbaar dat Han niet meer verder
hoefde te lijden. Hoewel Han in zijn moeilijke
omstandigheden wel eens worstelde met zijn
geloof, heeft hij gelukkig juist ook op heel moeilijke momenten de kracht en de steun van het
geloof mogen ervaren.
In het vertrouwen dat God Han kende in zijn
leven en hem ook zal kennen over de dood heen
hebben wij hem uit handen gegeven, dankbaar
voor alle goede dingen in Han ontvangen.

Hanna Reussing is geboren als oudste in een gezin
van drie kinderen aan de Kemenaweg in Aalten.
Al op jonge leeftijd ging Hanna werken. In 1948
trouwde ze met Bernard Deunk. Ze hadden het
zo goed samen. Aan hun geluk samen kwam heel
hard een einde toen Bernard in 1958 overleed.
Hanna bleef achter met vijf kinderen waarvan
de oudste 9 jaar was en de jongste 3 maanden.
Een intens moeilijke en verdrietige tijd volgde.
Onvoorstelbaar hard heeft Hanna gewerkt om
haar gezin draaiende te houden. Ze was vader en
moeder tegelijk.
Na acht jaar hertrouwde Hanna in 1966 met
weduwnaar Jan Scholten. Met elkaar hebben ze
het goed gehad. Fijn was het dat de vijf kinderen
van Hanna en de vier kinderen van Jan het goed
met elkaar konden vinden.
Na zestien jaar overleed Jan Scholten en moest
Hanna weer alleen verder. Ze deed dat op de haar
kenmerkende manier. Je moet doorgaan, je hebt
geen keus. Vele jaren volgden nog waarin Hanna
Scholten veel voor mensen kon betekenen. Voor
haar grote familie maar ook voor velen die op
haar weg kwamen.
Hanna was iemand die zeer inlevend was in de
problemen van anderen. Ze had een luisterend
oor voor wie daar maar gebruik van wilde maken.
Zeer discreet was ze, ze kon zwijgen als het nodig
was. Juist daarom was ze uitermate geschikt voor
het werk als sociaal diaken, wat ze vele jaren heeft
gedaan. Veel in het verborgene met mensen in
problemen. Hulp bieden, vaak heel praktisch. Zo
heeft ze voor veel mensen iets betekend. Hanna
heeft veel steun aan haar geloof gehad. Ze
voelde zich in haar leven echt geleid. Haar geest
was nog onvoorstelbaar helder en krachtig, daar
had ze makkelijk 100 mee kunnen worden, maar
haar lichaam was op. Tot aan het einde toe heeft
ze genoten van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en bleef ze belangstellend.
Hanna is in de zekerheid van het geloof gestorven.
De tekst uit 2 Korinthiërs 12 waar de Heer tegen
Paulus zegt: ‘Mijn genade is u genoeg’ was voor
Hanna de tekst waarmee ze leefde en is gestorven
in vertrouwen op God. Fijn was het om Hanna te
mogen kennen.
Hendrik Jan Zeldenrijk

Moeder is geboren op 11 juli 1925 in Aalten
aan de Kemenaweg. Zij was de tweede dochter
in een gezin van acht kinderen. Een hecht gezin
waarmee wij ons als kinderen nog steeds verbonden voelen. Van haar jeugdherinneringen
kunnen wij ons de verhalen herinneren wanneer
de familie bij elkaar was en dan werd er veel
gelachen. Tijdens haar pubertijd was er oorlog.
Op haar 16e kreeg ze verkering met haar grote
liefde Jan. Ze waren dus nog jong toen vlak voor
de bevrijding opa Brethouwer omkwam. Jan was
haar grote liefde, waarover ze onlangs nog zei:
‘Ik heb zoveel van die man gehouden.’
Samen met hem heeft ze het grootste deel van
haar leven in de Patrimoniumstraat 4 gewoond.
Alle vijf de kinderen zijn hier geboren.
Voor moeder zijn het geloof en kerk een rode
draad in haar leven. Dit op een manier waarbij
zij zichzelf de ruimte gaf om dingen los te laten
en daardoor anders en opnieuw aspecten van het
geloof te bekijken en ervaren. Bijvoorbeeld het
hiernamaals bracht haar tot zeggen van: ‘Wat er
nao t leven kump? Ik laot mj verrassen.’
Nadat moeder niet meer naar de kerk kon, luisterde ze trouw naar de kerktelefoon. En de
laatste zondag heeft ze samen met Addy nog
via internet de dienst gevolgd. Ze hield van traditionele verzen zingen, en die vond ze in het programma Nederland Zingt. Op de kaart hebben wij
het woord ‘krachtig’ gezet. Wij hebben dit als kinderen heel ons leven gevoeld. Het verwerken van
het enorme verdriet na het overlijden van haar
eerste kleinkind Rob, van vader en Jan heeft bij
ons veel respect afgedwongen. De positiviteit die
ze steeds probeerde uit te dragen was bewonderenswaardig. Dit heeft ons als kinderen een heel
goede band met haar gegeven. Deze betrokkenheid bracht haar dat zij met veel mensen contact
had en hield.
Op 27 december is moeder gevallen en brak ze
haar arm. ‘Al die warme mensen die ik heel mijn
leven om mij heen heb gehad was echt geweldig.
Zo fijn.’
De zes weken daarna in Pronsweide voor revalidatie werd ze overstelpt met bezoekjes, kaarten
en bloemen. De laatste weken waren lichamelijk
moeilijk voor haar en zat ze te wachten op de
dood. Moeder is op 14 mei omringd door haar
kinderen ingeslapen.
de kinderen

Hendrik Jan Zeldenrijk

Zon van Gods genade
De Zon van Gods genade
die geeft ons moed en kracht
Hij slaat ons altijd gade
schijnt in de duist ‘re nacht
Zijn licht geeft ons bescherming
verwarmt ons koude hart
Zo geeft Hij ons ontferming
al wie Zijn hulp verwacht.

Zijn Liefde is bewogen
zo teder en zo teer
Helpt ons in onvermogen
schenkt ons het leven weer
Wie steunt op Zijn erbarmen
helpt Hij zo liefdevol
Nooit laat de Heer ons vallen
ziet altijd naar ons om.
Petra Groeneveld
Melodie :
De ware kerk des Heren LbvK 303
bron: www.gedichtensite.nl
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Johanna Geertruida
Luiten-Lensink

Berendien
Hoftijzer-Jentink

Lieza
Tolkamp-Winkelhorst

~ Annie ~

~ Dien ~

~ Lieza ~

geboren
27 januari 1931
overleden
14 mei 2020

geboren
27 januari 1924
overleden
15 mei 2020

geboren
29 augustus 1932
overleden
16 mei 2020

‘Het is mooi e west.’
Eén van de laatste woorden van moeder, en dat
was het ook.
Een mooi leven, dat draaide om de familie, haar
man Henk, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Maar ook de contacten met haar broer en
(schoon)zussen en de vrienden die ze had.
Wat ook belangrijk voor haar was, was haar
geloof in God en haar geloof in ‘er zijn voor de
mensen’, verdraagzaamheid en eerlijkheid.
De laatste zes jaar woonde moeder in Beth-San.
Mooi was dat ze tegenover haar oudste zus Gerrie
(Zus) woonde. Ze hadden veel aan elkaar en
hebben daar een mooie tijd gehad.
De overgang van Barlo naar Beth San was een
goede en op het juiste moment. Alhoewel ze de
eerste tijd wel af en toe een beetje heimwee had
naar Barlo, naar Henk en zoon André.
Barlo is waar ze het grootste gedeelte van haar
leven heeft gewoond en waar ze haar kinderen
heeft gekregen, gewerkt heeft op de boerderij,
André en Henk heeft moeten missen en de boerderij zien verdwijnen. Hoogte- en dieptepunten.
De ziekte en het overlijden van André is de moeilijkste periode van haar leven geweest.
Het opvoeden van vijf jongens in Barlo heeft ze
met veel inzet gedaan. Het zal niet altijd makkelijk zijn geweest. Maar het is naar eigen zeggen
goed gekomen.
Naast het opvoeden en de boerderij heeft
moeder ook een aantal maatschappelijke taken
vervuld. Ze had dat nodig, ook voor de contacten. Ze heeft in besturen van diverse verenigingen gezeten, zoals de oudervereniging van
de club, kleuterschool, Stichting Bartiméus en de
plattelandsvrouwen.
De thuissituatie in Lintel was er niet één van luxe,
maar van soberheid en weinig privacy. Haar opa
en oma woonden bij hen in en ook twee ooms,
Bernard en Gerrit. Gerrit was er een die wat meer
zorg nodig had. Moeder voelde veel verantwoordelijkheid voor hem, net zoals Gerrie (Zus), Willemien en Wim. Die zorg had ze later ook voor haar
vader en moeder, oma Sientje (Luiten) en voor
vader Henk.
Moeder Annie was een hele lieve moeder. Zorgzaam en betrokken. Niet alleen voor haar eigen
gezin, maar ook zorgzaam voor haar omgeving
en om de hele wereld. Ze was vaak bang dat
de wereld op een einde liep. Dat ze dan in zo’n
periode moest sterven is cru.
Maar ze had er vertrouwen in dat alles goed komt.
Namens de familie,
Guus

Toen een van haar familieleden hoorde dat lelietjes-van-dalen haar lievelingsbloemen waren,
zocht hij op wat hun symbolische betekenis is.
Het is verbinding tussen de aarde en de hemel,
een trappetje naar boven: de klokjes verspringen
steeds aan de stengel. Het is een bloempje dat
zich onderscheidt door zijn frisse verschijning en
fijne geur.
Mevrouw Dien Hoftijzer hield ervan netjes voor
de dag te komen. Ze zorgde ook altijd dat haar
haar goed zat. Ze hield van handwerken en is
daar haar hele leven mee bezig geweest. Naast
haar bed vond haar familie haar breiwerk, waar
ze nog aan bezig was. Van huis uit had ze geleerd
dat ‘een vrouwenhand nooit stilstaat’ en dat
bleef ze in praktijk brengen. Ze maakte voor kinderen, kleink- en achterkleinkinderen kleren en
knuffeldieren. Wat ze deed, deed ze goed. Ze kon
goed leren, maar het voortgezet onderwijs was
voor haar niet weggelegd. Wel haalde ze goede
cijfers voor haar melkdiploma. Ze was ook een
goede huisvrouw. Pas aan het eind van haar leven
stond ze toe dat haar dochters de afwas deden
als ze weggingen. De taken thuis waren duidelijk
verdeeld tussen haar man en haar, beiden hielden
ze van het kweken van groente in de moestuin.
Hun huwelijk begonnen ze in 1949 met inwonen
bij de ouders en later woonden ze aan de Bodenvoor, maar het langst op de Meiberg. De eerste
drie kinderen die ze kregen overleden vroeg. Twee
jongetjes, een tweeling, en een meisje. Dat was
een verdriet waar ze nooit over praatte. Gelukkig
kregen ze daarna nog vijf kinderen: drie dochters en twee zoons. Voor hen was ze een goede
moeder, maar niet knuffelig. Op het eind van
haar leven vroeg ze zich af of ze het wel goed had
gedaan. Haar kinderen haastten zich om haar
te vertellen dat ze geen betere moeder hadden
kunnen treffen, en het deed hen verdriet dat ze
dat niet uit zichzelf wist.
Ze was kritisch op zichzelf, iets wat je meeneemt
als je groot bent geworden in de gereformeerde
kerk. Je blijft je altijd afvragen of je het wel goed
genoeg deed. Verder geloofde ze in het leven na
dit leven, iets minder vast en zeker dan haar man,
maar met een zekere nieuwsgierigheid.
Ze was erg aan haar man gehecht en toen hij
naar het Hoge Veld moest verhuizen, verhuisde zij
naar een appartement in hetzelfde gebouw. Elke
middag kon ze zo bij hem op bezoek. Toen ze op
een gegeven moment een ernstige ziekte kreeg
en geopereerd moest worden, besefte ze heel
goed dat hij het niet zou uithouden zonder haar.
Binnen de kortste keren was ze weer op de been.
Ze heeft hem vijf jaar overleefd.
De naaste familie nam afscheid van haar in Berkenhove. We wensen hen en allen die haar zullen
missen veel sterkte met het verlies van deze
krachtige vrouw.
Ada Endeveld

In januari dit jaar kwam het bericht dat zij ernstig
ziek was. Ondanks dat slechte bericht was Lieza
er rustig onder. Al jarenlang heeft ze pijn gehad
vanwege haar rug. Een paar weken geleden kwam
ze te vallen en had daardoor haar arm gebroken.
De pijn was voor haar ondraaglijk geworden.
Het is voor haar een heel moeilijke tijd geweest.
Gelukkig had je tot het laatst aan toe nog goed
contact met haar.
Lieza is in Aalten geboren. Ze was de helft van een
tweeling. Het gezin woonde aan de Hogestraat,
later aan de Admiraal de Ruyterstraat. Ze waren
thuis met zeven kinderen. Voor het gezin was het
heel ingrijpend dat hun vader in de oorlog bij een
razzia opgepakt werd en naar het concentratiekamp in Ravensbrück werd gebracht. Hij is nooit
meer teruggekeerd. Op de dag van de bevrijding
is hij gestorven. De moeder van Lieza bleef met
zeven kinderen achter. Zij was een flinke en ook
gelovige vrouw. Bijna elke zondag ging ze met
haar zeven kinderen naar de kerk. Na haar schooltijd heeft Lieza gewerkt bij Driessen in de weverij.
Daarna ook in een klerenfabriek. Ze leerde Henk
Tolkamp kennen. In 1962 zijn ze getrouwd. Lieza
was voor hem een heel lieve vrouw. Tot hun groot
verdriet hebben ze geen kinderen kunnen krijgen.
Dat gemis heeft Lieza altijd gevoeld. Ze woonden
aan de Hogestraat. Bijna elke morgen ging ze
samen met haar buurvrouw koffiedrinken. Daarna
verhuisden ze naar het Verzet.
Lieza was ook handig. Als er geschilderd moest
worden dan deed zij dat zelf. De tuin was voor
haar ook heel belangrijk. Ze hield van bloemen
en van vogels. Tot het laatst aan toe nog heeft
ze de planten water gegeven. Ze vonden het ook
fijn om op vakantie te gaan. Twee keer per jaar
naar de Huttenheugte bij Dalen. Wat ze ook heel
fijn vond, was om naar haar neef en nicht te gaan
in Halle. Die hadden daar een oud boerderijtje.
Het was eigenlijk haar tweede huis. Ze ging er
bijna elke week naartoe. Het was voor haar een
rustpunt.
In de afscheidsdienst hebben wij Lieza in eerbied
en dankbaarheid herdacht. Daarbij hebben we
troost gezocht bij de woorden van Psalm 23 over
de stille drinkplaatsen waar de schapen kunnen
uitrusten en hun dorst kunnen lessen. En als het
weer verder moet, dan gaat de herder vooraan.
Want hij weet een weg ten leven. Zo is God voor
ons. In dat geloof hebben wij van Lieza afscheid
genomen.
Wim Everts
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Geleuf ’t noo maor!

Ovver viefentwinteg jaor

Foto Erik Schokkin

Erik Schokkin
Misschien denk i-j wal, a’j de titel laest, an ’t lied
dat vrogger vake op brulften werd ezongen:
‘Over 25 jaar, zal ik jou nog steeds beminnen.
Ook al hebben we grijs haar,
want we blijven jong van binnen.’
Dat gries haor dat lukt vake nog wal, maor de
rest? Dus daorovver wol ik ’t maor neet hebben,
nee, ‘t geet ovver wat d’r ovver 25 jaor in Balle
steet te gebeuren.
Juni 2044 wordt de tiedcapsule in de ingemetselde kokker bi-j ‘t openluchttheater in Balle losemaakt, met daorin de breve van de jongeleu
weet ze afgelopen juni 2019 hebt eschrevvene
ovver hoo Balle d’r uut zal zeen ovver 25 jaor.
Under zonnege en warme umstandegheden is op
22 juni 2019 ‘t openluchttheater in Balle weer
feestelijk e-opend. ’t Openluchttheather, lange
tied was ‘t ‘n begrip in Balle. Nao de oorlog werd
daor in ‘t najaor van 1945 ’t stuk ‘Ho ‘t er haer
ging’ espölt. ‘n Stuk eschrevvene deur en veur
Balsen ovver de oorlogsjaoren. Dree aovenden
volle bak. In totaal kwammen 3000 man/vrouw
(dus neet alleen Balsen) kieken. In de jaoren
daornao was d’r geregeld wat te doon, van
toneelstukken, karkdiensten, tut allerlei optredens
en feestjes. Begin jaoren tachteg is ‘t ‘n roemloos
ende storvene. Als kind herinner ik mi-j allene de
bratsen an de bene weet wi-j d’r oplepen, a’w d’r
wal ‘s an ’t spöllen waren.

de Zwarte Cross. Waor ‘t in 2019 altied de alcoholcontrole was, nao afloop van de Zwarte Cross
is noo de toegang. Zo groot is ’t eworden. Genog
onzin.
Ik denk dat ‘t wal metvölt. De welt verandert snel,
behalve in Balle. Dat vond ik tenminste vrogger
zo. ‘Bun zo bli-j dat Balle besteet’ werd d’r dan
altied ezongen op ‘t oranjefeest.
’t Is lange gelaene dat ik dat heb ezongene. Ik
denk zo veur de leste kere ’n paar jaor nao de laegere schole. Noo kon en kan ik sowieso neet goed
zingen, maor ton ha’k op ‘n gegeven moment
ok wal zoiets van: ‘Balle wat mot ik d’r toch met,
en wat gebeurt hier noo?’ En um dan as ‘n gek
te gaon schreeuwen da-j zo bli-j bunt dat Balle
besteet, is dan wal ’t andere uterste. Alles verandert, behalve Balle …
En noo, meer dan 40 jaor later, denk ik – en dat is
maor good ok – natuurlek , Balle is ok veranderd,
maor wat ‘r ok gebeurt, naoberschap, samen d’r
an en dinge doon veur de hele gemeenschap viert
hier nog altied hoogtij. Kiek maor naor ‘t openluchttheater dat op initiatief van Bals Belang met
hulp van iederene weer uut de grond is estampt!
‘Ik bun zo bli-j dat Balle besteet’. Ik bun d’r wal
met eens. ’t Is ‘n prachtegen buurtschap.
Neet veur niks staot d’r ovveral van dee banken
met:’Geniet van dit uutzicht kort of lang, op een
banke van Bals belang’.

De kunst was dan namelek um van de ene op
de andere opgezette stenen, verschaolen in ’t
gres, te springen. Wee ’t eerste an de ovverkant
was. Wat van dee opgezette stenen hadden van
dee opstaonde pinnen waor bi-j ‘n veurstelling
de planken um op te zitten ovverhen gingen. En
a-j dan, bi-j ’t snel springen van de een naor de
andere steen wat an ’t schraggelen kwammen,
halen i-j vake ow been los an dee roestige pinnen.

En de kerken! Hoo zol ’t daor met gaon in 2044?
Hoo zal ’t kerkelijk landschap d’r uutzeen ovver
25 jaor. Hoovölle karken en hoovölle karkdiensten bunt d’r nog? Wördt ‘t ‘n scenario van een
keer in de waeke naor ens in de twee waeke um
uutendeleke uut te kommen op nog maor dree
karkdiensten verspreid ovver ’t jaor. Bunt allene
de Top 2000-dienst, Kast en ’t Biertjen met de
domneer nog ovver?

Ik bun wal beni-jd wat de kinderen uut Balle
ovver de toekomst van Balle hebt op-eschrevvene.
Wat zal d’r allemaole veranderen in 25 jaor? In
2044 belaeve wi-j misschien wal de 25e editie
van de Bargloop in Balle. ‘n In 2019 bescheiden
begonnen hardloopwedstrijd bi-j de warktugenvereniging is inmiddels uut-egreujd tut ’n gigantisch loopfestijn waort de top van Europa an
metdut. En ’t Bargfeest nao afloop van de wedstrijd is zo succesvol dat ‘t samen is etrokken met

‘t Jaor 2044 zal een gedeelte van de laezers van
noo neet meer metmaken. Maor ik hoppe da’k ’t
via KerkVenster in de gaten kan hollen, as mien
breur dan tenminste nog steeds KerkVenster hier
bi-j mi-j in Lechtenvoorde bezörgt.
Ach, KerkVenster dat besteet dan natuurlek neet
meer. D’r is dan nog wal iets wat i-j ontvangen
könt op een soort van scherm in de palm van ow
hand, waorin as ‘t ware een soort van telefoon is
eprogrammeerd waorin i-j teksten en beelden zo

Foto Barlo’s Belang

Foto Barlo’s Belang

op ow ogen könt projecteren. Dat kan zomaor
’n verhaal waen, maor ok foto’s of ne karkdienst
of zomaor wat pep-talk as pastoraat. Neet te
geleuven. Afhankelek van ow eigen instellingen
krieg i-j ow eigen portie religie, a’j daor behoefte
an hebt.
Maor misschien hebt de karken, net as noo ’t
openluchttheater in Balle, in 2044 ok wal een
comeback emaakt en bunt ze weer voller as
ooit. Misschien deur allerlei onheil van klimaatverandering wat ons nog te wachten steet. ‘Gef
ons heden ons dagelijks brood en af en too een
watersnood, of misschien wal een pandemie’.
Nood leert bidden, zeiden ze vrogger , maar met
alle meugeleke ni-je technologieën misschien
neet meer en spölt iederene zelf ‘n betjen veur
God.
Maor wat hef ’t ok veur zin um te prakkezeren hoo
‘t er ovver 25 jaor uut zal zeen, a’j allene al zeet
wat ’n vleermoes op de markt in Wuhang in een
paar waeke veur effect hef op de hele wereld. Wi-j
denkt altied da’w alles in de hand hebt, en zo’n
vleermoes deurbrök dat effen. D’r is gin zekerheid
meer! Van veur- en met mekare geet alles naor
minimaal 1,5 meter van mekare. Hoo dan ok, de
kommende 25 jaor zal d’r völle veranderen en an
de andere kante ook heel weinig.
In 2044 is de St. Helenakarke nog steeds ’t oldste
gebouw van Aalten. En Balle? Balle blif natuurlijk
Balle en dut altied nog alle eer an de leste zinnen
uut ’t Balse volkslied.
‘Jao zo is mien leve Balle,
daor laef ik zo naor ’t zin.
Zo daor tussen Goor en Heide,
lig ons Balle middenin.
Zal ons Balle, Balle blieven,
wil i-j dat ’t in Balle rolt,
blief dan eendrachteg samenwarken,
zörg da’j in Balle eenheid holdt.’
Eenheid en eendrachteg samenwarken dus.
En at ‘t mot, dan maor op 1,5 meter!
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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.

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

Op 11 juni is het volgende ‘Biertje met de
dominee’. En dat is álle informatie die ik nu voor
u heb.

Locatie?
Tja, dat hangt af van mogelijkheden in Schiller.
Zou het toch weer op Zoom zijn? Het énige voordeel daarvan is dat er mensen uit gans het land
kunnen meedoen. Zo deden mensen uit Brabant,
Amstelveen en Winterswijk mee. Ook leuk.
Toch, wie weet ...

Thema?
Tja, zou ook van alles kunnen zijn.
Misschien is ‘onzekerheid’ een goed thema.

Onder
voorbehoud:
11 JUNI
Maar ja, dat is nog onzeker.
Net als de begintijd.
Maar noteer maar: 11 juni.
Een onzeker ‘Biertje met de Dominee’.
Slechts twee zekerheden: lekker drinken
en een goed gesprek. Dat is toch al wat.

Een paar filmpjes van het Ludgerpad

In de mooie herfst van 2019 hebben twee wandelaars uit Hengelo Gld in een aantal dagen het
Ludgerpad bewandeld. Tijdens dat wandelen
hebben ze geregeld een filmpje gemaakt van
hun wandeling. Van het pad en vooral van wat
er naast dat pad te zien is. Eenvoudige amateur

filmpjes. Maar dankzij hun commentaar krijg
je een mooie indruk van het pad.
Vanwege de nieuwe website was het Ludgerpad een tijdje niet op het Internet te
vinden. Nu kun je op www.ludgerkring.nl via
de pagina ‘etappes’ van elke etappe een
beschrijving met kaartje downloaden. Elke
etappe is van west naar oost beschreven. De
omgekeerde richting ook, van veel etappes
tussen Zelhem en Aalten. En voor de mensen
met een wandelapp op hun telefoon zijn alle
etappes te downloaden en in beide richtingen
te lopen zonder te verdwalen.
Op YouTube staan de filmpjes van de
trajecten die iedereen mag bekijken.
Eddy Ivens,
coördinator Ludgerpad
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Pinksterfeest
dingen aan) en figuurlijk: iets gaat als een lopend vuurtje rond. Vuur
verwarmt je en geeft licht. Allemaal eigenschappen van vuur, maar ook
van de Heilige Geest.
Wind en vuur als teken van de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren
we dat de Heilige Geest bij de mensen kwam wonen. De Heilige Geest
helpt, maar geeft ook speciale talenten aan mensen.

1 Korintiërs 12: 7
	‘Allemaal hebben wij de kracht
van de Heilige Geest gekregen.
Daarmee moeten we elkaar helpen.’
De Heilige Geest van God wil ons allemaal iets geven wat wij mogen
gebruiken om anderen te helpen of de wereld mooier te maken. Wat
zijn jouw talenten of mooie eigenschappen? Bedenk er maar eens een
paar voor jezelf en voor anderen.
Deze mooie gaven mag je schrijven op een vlieger of op de staart van
een vlieger. Zo kun je als het ware jouw gaven, door de kracht van de
wind, laten ‘opstijgen’ in deze wereld.
Hoe je die vlieger kunt maken vind je op deze Andersumme.
Veel plezier!

Zondag 31 mei is het eerste pinksterdag. De meeste
mensen weten vaak nog wel dat het een christelijk feest
is, maar wat er gevierd wordt? ... de uitstorting van de
Heilige Geest … klinkt nogal vaag … toch?
Van het pinksterverhaal herinner ik me vooral de plaatjes
uit de kinderbijbel: de enorme windvlaag en discipelen met
vlammetjes boven hun hoofd. Dat sprak altijd erg tot mijn
verbeelding.
Of het verhaal letterlijk zo gebeurd is, weet ik niet, maar
ik denk wel dat de schrijver van het verhaal (Lucas) er
bewust voor heeft gekozen om het verhaal zó te vertellen. Met die wind en dat vuur.
In de Bijbel is Ruach het woord voor zowel wind als voor
adem, als voor de Heilige Geest.
Het Engelse woord voor Geest is Spirit: als iemand
enthousiast is dan zeggen mensen vaak: That’s the
spirit! Het woord spirit vind je ook terug in het woord
‘inspiratie’. Inspiratie is letterlijk ‘inademing’.
Wind, adem, Heilige Geest, inspiratie, het heeft dus alles
met elkaar te maken. Er zijn dan ook veel overeenkomsten:
De wind kun je niet zien, toch voel je dat hij er is. Om je
heen, maar ook binnenin je, we kunnen zelfs niet zonder.
Probeer je adem maar eens in te houden... dat hou je misschien even vol, maar dan heb je toch echt weer lucht
nodig... Gelukkig is er meer dan genoeg van en raakt
het nooit op. Dat geldt ook voor inspiratie of de Heilige
Geest.
De wind zet dingen in beweging, zorgt voor vernieuwing
(even een frisse wind erdoor), de wind heeft kracht.
Dat geldt ook voor de Heilige Geest of voor inspiratie: het zet mensen in beweging, je krijgt nieuwe
ideeën en het geeft je de kracht om door te gaan.
En dat vuur dan? Vuur is een teken van enthousiasme:
iemand kan vol vuur praten of vurig zijn, in vuur en vlam
staan. Vuur is aanstekelijk: letterlijk (met vuur steek je

