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Een passende bestemming
voor de Oosterkerk?
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Een passende bestemming voor de Oosterkerk?
Foto’s: archief KerkVenster

De Oosterkerk staat al geruime tijd
te koop, maar nu is er een serieuze
koper. We beseffen dat dit bericht
hard aan zal komen bij velen van ons.
Want het afscheid van dit gebouw
komt hiermee toch dichterbij.
Dat dit mooie gebouw verkocht zal worden, daar
over hebben we als gemeente al een beslissing
genomen in het voorjaar van 2016. Het liefst
willen we het verkopen aan een kerkgenootschap,
want het toekomstige gebruik moet wel passen
bij het gevoel dat we hebben bij dit gebouw.
Maar verkoop aan een geloofsgemeenschap zit er
niet in, dat is inmiddels voldoende gebleken.
Wij denken in Bouwbedrijf Klomps een goede
potentiële koper gevonden te hebben. Deze
partij heeft (samen met initiatiefnemer Annelies
Lammers) de intentie om in de Oosterkerk een
zorgcomplex te realiseren met ongeveer 25 zorg
eenheden. Daarbij zal het gedenkraam bewaard
worden, een bijzondere plek krijgen en (op
gezette tijden) toegankelijk blijven. Ook het orgel
zal bewaard blijven in de plannen.
Het behoud van het gedenkraam was een van
de voorwaarden die we aan de potentiële kopers
hebben gesteld. En gelukkig blijkt dat bij deze
koper gewaarborgd!
Maar voordat we verder gaan willen we als
kerkrentmeesters en kerkenraad eerst uw mening
horen over deze bestemming. Er zijn handteke
ningen gezet onder een koopovereenkomst, maar
de ontbindende voorwaarde is de toestemming
van de grote kerkenraad, die eerst zal luisteren
naar wat er door u naar voren wordt gebracht.
Zonder de toestemming van grote kerkenraad
gaat deze koop niet door en zullen we verder
moeten zoeken naar een anderssoortige bestem
ming. Daarom zullen we in de komende tijd veel
voorlichting gaan geven aan u. Ook de buren van
de Oosterkerk zullen we op de hoogte brengen.
Maar eerst alles op een rij.

Hoe is het begonnen?
Ook in Aalten liepen de tekorten op door minder
bijdragen en kerkverlating. Bij ongewijzigd beleid,
zou het fout gaan en er moest wat gebeuren om
verder te kunnen.
Daarom werd in 2012 de ‘Commissie Toekomst
Protestantse Gemeente Aalten’ ingesteld met
de opdracht om beleid en financiën op elkaar
af te stemmen. Hun advies werd beschreven in
het rapport ‘Sprong naar de toekomst’. Daarin
stond de dringende aanbeveling om te onder
zoeken met welke gebouwen we verder moeten
en welke gesloten moeten worden. Vervolgens is
in 2014 de ‘Werkgroep Gebouwen’ ingesteld, om
de kerkenraad en de gemeente een zorgvuldig
advies te geven inzake de kerkelijke gebouwen.
In het najaar van 2015 is het rapport van deze
werkgroep besproken op een gemeenteavond en
in het voorjaar van 2016 opnieuw. Daarna heeft
de grote kerkenraad het besluit genomen om

Ontwerp en foto voorpagina:
Ben Lammers

een passende bestemming voor de Oosterkerk te
zoeken. Vervolgens kreeg het college van kerkrent
meesters hiervoor opdracht van de kerkenraad.

Hoe is dit besluit voor herbestemming
opgepakt?
Een besluit nemen is één ding. Het ten uitvoer
brengen een ander. Zorgvuldigheid is nodig. En
er waren vragen die nog beantwoord moesten
worden. Welke bestemming vinden we aanvaard
baar, wat vinden we belangrijk bij een overdracht,
waar moeten we aan denken, hoe gaan we om
met het gevoel dat zoveel mensen hebben bij dit
gebouw, wat is haalbaar en wat niet, waar kunnen
we informatie en hulp halen? Ook dat laatste
(deskundigheid binnenhalen) was belangrijk.
De vraag naar herbestemming heeft ertoe geleid
dat in 2017, een opdracht gegeven is aan Het
Gelders Genootschap (een onafhankelijke advies
organisatie, zie www.geldersgenootschap.nl) een
haalbaarheidsonderzoek te doen naar een her
bestemming voor de Oosterkerk.

leiding van deze gesprekken hebben alle drie de
gegadigden hun ideeën en plannen op papier
gezet. Het voltallige college van kerkrentmeesters
heeft deze beoordeeld en daar is de, ons inziens,
best passende en meest haalbare bestemming
uitgekozen.
Vanaf dat moment is de zaak overgedragen aan
een kerkelijk vastgoedspecialist, dhr. Luuk ten
Hooven, rentmeester van het KKG (Kantoor der
Kerkelijke Goederen), een landelijke organisatie
die gespecialiseerd is in het beheer van kerkelijke
goederen. Hij heeft ons de noodzakelijke profes
sionele begeleiding gegeven voor dit stadium van
het proces (waar moet je op letten bij verkoop
van een kerkgebouw, wat is belangrijk, wat zijn
voetangels en klemmen, etc.).

Wat zijn onze voorwaarden?

Naast het feit dat de Oosterkerk een passende
bestemming moet krijgen zijn er nog meer
belangrijke dingen waar we aandacht voor
moeten hebben. Een heel belangrijke voorwaarde
is het prachtige gedenkraam. Dit kostbare erfgoed
Uit het onderzoek zijn de volgende
mag niet verloren gaan. Deze opdracht heeft dhr.
mogelijkheden gekomen:
Luuk ten Hooven ook meegekregen.
Ook is er een voorwaarde dat het gebouw niet
• gebruik door een andere geloofsgemeenschap
doorverkocht mag worden, anders dan aan een
• woonzorgcomplex en/of zorgwoningen
vooraf met de Protestant-se Gemeente Aalten
• maatschappelijke voorzieningen
afgestemde en gescreende
• hoogwaardige horeca
partij.
• kantoren
Ook is er een voorwaarde
In de gesprekken met de
beoogde koper bleek dat aan
Zonder al te uitbundig aan
dat het gebouw niet
al onze voorwaarden voldaan
de weg te timmeren is op
doorverkocht mag worden
kan worden. Het verloop van
diverse manieren kenbaar
de gesprekken gaf aan dat
gemaakt dat de Protestantse
allerlei karakteristieke elementen van de Ooster
Gemeente Aalten op zoek is naar een passende
kerk behouden zullen worden, waaronder het
bestemming voor de Oosterkerk.
orgel. Zelfs de banken krijgen een bestemming in
het ontwikkelde plan. Dit alles was zo positief dat
In KerkVenster hebt u kunnen lezen dat er goede
het tot een koopovereenkomst heeft geleid met
gesprekken zijn geweest met geloofsgemeen
de beoogde koper: Bouwbedrijf Klomps uit Dinx
schap De Meiberg. Deze gesprekken hebben
perlo. Klomps gaat voor een nog niet bekende
uiteindelijk niet geleid tot een overeenkomst. In
zorgpartij woonzorgeenheden realiseren.
december 2018 heeft De Meiberg aangegeven
dat we in alle vrijheid verder konden gaan met
Is alles hiermee rond?
onze zoektocht.
Daarna hebben zich, los van elkaar, in de zomer
Uitdrukkelijk willen wij vermelden dat deze koop
van 2019 drie gegadigden voor koop gemeld
overeenkomst nog niet wil zeggen dat de koop
bij de kerkrentmeesters. Een kleine werkgroep
al rond is. Voordat er definitief getekend kan
van de kerkrentmeesters heeft vervolgens met
worden zijn er voor beide partijen nog ontbin
alle gegadigden gesprekken gehad. Naar aan
dende voorwaarden.
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•N
 a de gemeenteavonden en de inventarisatie
van de overige reacties, volgt het besluit in de
kerkenraad op 16 juli 2020.

Voor ons als Protestantse Gemeente Aalten is de
ontbindende voorwaarde dat we toestemming
krijgen van de grote kerkenraad en het CCBB
(Classicaal College voor de Behandeling van
Beheerszaken).
Voor de kopende partij zijn de belangrijkste voor
waarden dat ze voor 1 juli 2020 de financiering
rond krijgen en voor 1 juli 2021 een onherroepe
lijke omgevingsvergunning hebben.
Dit betekent dat de overdracht uiterlijk 1 juli 2021
plaats zal vinden of zoveel eerder als mogelijk.
Daarbij is met de kopende partij gewaarborgd
dat wij tot minimaal eind 2020 gebruik kunnen
maken van de Oosterkerk voor onze eredienst.

Tot slot

Hoe nu verder?
Voor toestemming tot overdracht volgen we de
procedure van de kerkorde.
Eerst gaat het voorstel naar het moderamen van
de kerkenraad, vandaar naar de kleine kerken
raad, waarna het naar de grote kerkenraad gaat.
Deze neemt een voorgenomen besluit en legt dit
voor aan de gehele gemeente. Aan de gemeente
wordt de vraag voorgelegd of zij de bestemming
Woonzorg een passende bestemming vindt voor
de Oosterkerk.
Via KerkVenster informeren we de gemeente. Op
twee gemeenteavonden zal de gemeente verder
geïnformeerd en gehoord worden.
In verband met de coronacrisis zullen de
gemeente
avonden in twee fases plaatsvinden.
Op de eerste avond zal via kerkbeeld alle infor
matie met u gedeeld worden.
U krijgt dan een week de tijd om schriftelijk
vragen te stellen en indien u dat wenst kunt u
(met maximaal 100 gemeenteleden) de tweede
avond lijfelijk aanwezig zijn. Hiervoor moet u zich
aanmelden.

23 juni 	Vergadering kleine kerkenraad
over de stand van zaken.
26 juni 	De gemeenteleden worden verder geïn
formeerd over ontwikkelingen
via KerkVenster.
2 juli 	De grote kerkenraad (alle ambtsdragers)
behandelt het voorstel tot overdracht
van de Oosterkerk.
6 juli 	Eerste (online)gemeenteavond in
de Oosterkerk, met toelichting
door de beoogd koper.
13 juli 	Tweede (online)gemeenteavond in
de Oosterkerk, met ditmaal (vanwege
overheidsrichtlijnen) maximaal 100
personen aanwezig, vooraf aanmelden
is nodig.
16 juli 	Vergadering grote kerkenraad met
besluit over deze mogelijke herbestem
ming van de Oosterkerk.

Voor alle duidelijkheid
Samenvattend
nogmaals het volgende.
De vraag is niet meer:
We beseffen dat dit
Het gedenkraam en het orgel
‘Mag de Oosterkerk
bericht van een moge
blijven bewaard
verkocht worden?’,
lijke herbestemming van
want die beslissing is al
de Oosterkerk voor veel
veel eerder genomen.
mensen erg moeilijk zal zijn maar hopen hiermee
De vraag is: ‘Is de bestemming zorgcomplex
toch duidelijkheid te geven. Op een rij:
een goede herbestemming voor dit gebouw?’
• Er is een serieuze koper die een zorgcomplex
Na dit hele proces zal de grote kerkenraad alles
met ongeveer 25 zorgeenheden wil realiseren
afwegen en een definitief besluit nemen. Dhr.
in de Oosterkerk
Luuk ten Hooven van het KKG zal de aanvraag bij
• De bestemming zorgcomplex past, ons inziens,
het CCBB regelen.
bij het idee van herbestemming van dit
Ook de buurt rondom de Oosterkerk vergeten
gebouw
we niet: deze zal gelijk met het uitkomen van dit
• Het gedenkraam van de kerk zal behouden
KerkVenster worden geïnformeerd over de stand
blijven
van zaken.
• Via KerkVenster en gemeenteavonden zal
dit alles aan de gemeenteleden voorgelegd
De planning
worden
• Deze gemeenteavonden zijn op 6 juli (online
12 juni	Informatie over de stand van zaken
via kerkbeeld, zonder publiek) en op 13 juli
wordt via KerkVenster gegeven.
in de Oosterkerk (online, maar tevens met
12 juni De buurt wordt geïnformeerd.
maximaal 100 mensen aanwezig,
15-juni 	De klankbordgroepen van de wijken
vooraf aanmelden is nodig)
Barlo-Dale en IJzerlo (alle ambtsdragers
• I.v.m. de coronacrisis heeft u na de eerste
van die wijken) komen bijeen voor een
avond de gelegenheid schriftelijk of per e-mail
presentatie van het plan.
te reageren. Deze reacties zullen op de tweede
16-juni 	De klankbordgroepen van de wijken
avond behandeld worden
Lintelo en Haart–Heurne (alle ambts
• Beide gemeenteavonden zullen op kerkbeeld te
dragers van die wijken) komen bijeen
volgen zijn
voor een presentatie van het plan.

In het bovenstaande stuk hebben we u zo open
mogelijk de informatie willen geven. We beseffen
heel goed dat het om een voor ons bijzonder
gebouw gaat. En vooral dat het gaat om mensen
die heel veel voelen bij deze kerk. Er zijn door de
jaren heen zoveel herinneringen verbonden aan
de Oosterkerk. Herinneringen die altijd zullen
blijven.
Echter, nu we al geruime tijd zoeken naar een
passende bestemming, hopen we dat u zich kunt
vinden in het zorgvuldige voorstel dat hierboven
wordt beschreven.
We hopen en vertrouwen dat we een gezamen
lijke weg zullen vinden, en dat we zo recht kunnen
doen aan dit bijzondere gebouw en aan de
gevoelens van zoveel mensen.
Namens de kerkenraad,
Gerard Helmink (voorzitter)
Namens het college van
kerkrentmeesters,
Harm Hoftiezer (voorzitter)
Als u nog vragen hebt kunt u deze sturen naar:
bjebuesink@lijbrandt.nl
Deze vragen zullen dan in KerkVenster en/of op
de gemeenteavonden beantwoord worden.

4
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
Onze gelukwensen gaan allereerst naar dhr.
F.J. Laarman en mevr. J.A.W. Laarman-Meulen
beek, Bolwerkweg 12. Zij zijn op 20 juni 40 jaar
getrouwd. Van harte gelukgewenst en nog vele
gelukkige jaren samen.
De heer J.G. Wikkerink, Drenthelweg 1, hoopt op
13 juni 83 jaar te worden.
Mevr. A.B. Prinsen-Bloemers, Bolwerkweg 12-1, is
op 18 juni jarig en zij wordt dan 80 jaar.
Ook van harte gefeliciteerd en een gezellige dag
gewenst met allen die u dierbaar zijn

Kerktelefoon
Hoewel diensten tegenwoordig heel vooruitstre
vend gestreamd worden vanuit Aalten, kunnen
ze ook nog steeds beluisterd worden met de
kerktelefoon. Dat is eenvoudiger te bedienen en
er is geen computer voor nodig. Er zijn er in onze
gemeente nog een aantal over om te gebruiken.
Wilt u, nu u voorlopig nog niet naar de kerk kunt
komen, er een gratis lenen en bent u lid van de
gemeente Bredevoort, belt u dan met Henk
Luimes, tel. 0543-471154.

Bloemengiften
Dit zijn de bloemen, die in Bredevoort in de
kerk hadden gestaan, als er kerkdiensten
zouden zijn geweest. Normaal worden ze na
de dienst naar een gemeentelid gebracht.
Die bloemen worden nu nog steeds in het
weekend bij mensen gebracht die ziek zijn of
recent een verlies hebben geleden.
24 mei dhr. H.J.Huiskamp, Haartweg 16
31 mei 	(Pinksteren)
dhr. G. Essink, Beerninkweg 7 en
de bewoners van Ambthuis I
7 juni dhr. Ab Freriks , Misterstraat 93
De bewoners van Ambthuis I kregen met
Pasen geen bloemen voor het restaurant,
zoals de gewoonte was. Dat had weinig zin
voor een gesloten restaurant. Daarom hebben
alle bewoners van Ambthuis I die lid zijn
van de kerk van Bredevoort een hortensia
gekregen met Pinksteren.

Collectes en giften
Er is een gift van € 50,00 ontvangen,
bestemd voor de diaconie.

Zieken
Dhr. Henk Lammers (Vragenderweg) is met succes
geopereerd. We wensen hem veel beterschap toe.
Dhr. Ab Freriks (Misterstraaat) is op 28 mei aan
zijn hartklep geopereerd. De operatie is heel goed
geslaagd. Op 2 juni was hij weer thuis en het gaat
hem redelijk. We wensen hem beterschap toe.
Mevr. Jannie Prange heeft een nieuwe heup
gekregen. Het is goed gegaan. Ze is thuis om te
revalideren. Haar man Bernard Prange gaat bin
nenkort naar een andere afdeling op Pronsweide.
We wensen hen beiden veel sterkte en Jannie
spoedig herstel toe.
Nu de situatie langzaam verbetert, hopen we voor
iedereen die lijdt aan de gevolgen van corona,
dat ze profiteren van de minder strenge regels.
Wij hopen allen dat dit geen extra ziektegevallen
met zich mee brengt, en dat het opheffen van de
maatregelen doorgaat. Veel kracht!

Als een vuur
van binnen
Als een vuur van binnen
is mijn liefde voor God;
in het diepst van mijn hart
door Hem zelf uitgestort.
en uw Geest vult mijn ziel
bij dag en bij nacht.
Uw kracht wordt in mij
in zwakheid volbracht.
U ontsteekt in ons een vuur
dat het donker verdrijft.
U wekt in ons de hoop
die de wereld verblijdt.
U geeft aan ons geloof
waar de twijfel nog heerst.
U spreekt in ons uw waarheid
waar de leugen regeert.
Als een vuur van binnen
is de kracht van de Geest,
die met vreugde vervult,
maar met liefde het meest.
Leg uw Woord in mijn mond
Elke dag, elk moment.
Uw woord blijft in mij;
maakt Jezus bekend.
Tekst: Hans Maat
Bron: www.sela.nl
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Wat bespreekt de Protestantse Kerk
nu precies met de overheid?

Overdenking

Ik hoor wat je zegt …
door Heidi Ebbers

Tekst: Jurjen de Groot - foto: Kerk in Actie
Bron: PKN

Het Interkerkelijke Contact in
Overheidszaken (CIO) behartigt de
belangen van kerkgenootschappen bij
de overheid. Dat doet zij al jaren over
tal van onderwerpen. Tijdens deze
coronacrisis zijn de overleggen met de
overheid geïntensiveerd. Bijna wekelijks
is er contact met minister Grapperhaus,
de minister van Justitie en Veiligheid,
tevens minister van Eredienst. Namens
de Protestantse Kerk in Nederland
neemt onder andere Jurjen de Groot,
directeur dienstenorganisatie PKN,
deel aan dit overleg.
Het valt De Groot op dat sommige mensen
denken dat kerken geen invloed hebben op
beslissingen van de overheid. ‘Lobbywerk is vaak
onzichtbaar, maar het CIO verricht goed werk
voor ons. De Protestantse Kerk is daar nauw bij
betrokken. Niet alleen tijdens deze crisis, maar
voortdurend.’
In het begin van de crisis heeft het CIO ervoor
gezorgd dat predikanten en kerkelijk werkers
werden aangeduid als ‘cruciaal beroep’. Daar
door konden predikanten en kerkelijk werkers
bijvoorbeeld hun kinderen naar de kinderopvang
brengen en kregen geestelijk verzorgers in zieken
huizen meer ruimte om coronapatiënten bij te
staan. Het CIO is nu bezig om te bepleiten dat
het ook als contactberoep wordt aangeduid.
De coronacrisis maakt het werk van het CIO nog
urgenter, maar ook meer complex. De Groot: ‘De
overheid heeft de grote verantwoordelijkheid om
de samenleving hier doorheen te leiden. Niet
alleen de kerken lobbyen voor hun positie en vrij
heden binnen de ‘intelligente lockdown’. Andere
branches doen dat ook. Lijkt me een lastige klus
voor de overheid om in de grote hoeveelheid aan
belangen steeds de juiste keuzes te maken. Ik ben
dankbaar voor iedere versoepeling die het CIO
voor de kerken voor elkaar krijgt.’
De gesprekken met de minister zijn intensief
volgens De Groot. ‘Het is balanceren. Aan de

ene kant is er de scheiding tussen kerk en staat.
We hebben als kerk onze eigen gebruiken, waar
de overheid geen bemoeienis mee heeft. Aan
de andere kant is de overheid verantwoorde
lijk voor de volksgezondheid. Er wordt voort
durend de afweging gemaakt welk belang het
zwaarst weegt en op dit moment is dat toch de
volksgezondheid.’
Om die reden wil de overheid graag een bron van
besmetting snel kunnen traceren. Vandaar dat
kerken, net als alle andere organisaties, moeten
werken met een reserveringssysteem. Mocht het
nodig zijn, dan is er achteraf in kaart te brengen
wie met wie in contact is geweest.
Ook heeft de overheid zeggenschap over de
publieke ruimte. Afhankelijk van hoe het kerkge
bouw ligt, kan dat dus al beginnen bij de voordeur
van de kerk. Er mogen bijvoorbeeld geen grote
groepen mensen samenscholen, dus ook niet voor
een kerkgebouw. Ook dit speelt mee in de hoe
veelheid mensen die naar een kerkdienst mogen
komen.
De Groot: ‘Ik snap heel goed dat mensen moeite
hebben met de huidige richtlijnen voor kerken.
We worden enorm beperkt in ons kerk-zijn. Ik voel
me daar ook niet prettig bij. Toch hoop ik dat
mensen er op vertrouwen dat het moderamen en
de dienstenorganisatie er alles aan doen om de
belangen van de gemeenten van de Protestantse
Kerk zo goed mogelijk te behartigen.’
De Groot is onder de indruk van de veerkracht van
gemeenten in deze tijd. ‘Al die prachtige online
initiatieven zijn ontroerend om te zien. Daarnaast
zijn er diverse intiatieven die handen en voeten
geven aan betekenisvol kerk-zijn, juist in deze tijd.
We hebben een voorbeeldfunctie in de samen
leving die een grote verantwoordelijkheid met
zich meebrengt. Laten we die lijn - ondanks alle
beperkingen - vasthouden!’
Nu de maatregelen verruimd worden, gaat er nog
intensiever overlegd worden met de overheid. Zo
vindt er binnenkort een live overleg met minister
Grapperhaus plaats over mogelijke versoepe
lingen van de maatregelen voor de kerken.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
(‘CIO’) is een samenwerkingsverband van 29
christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke
belangen bij de (rijks)overheid.
Zie https://www.cioweb.nl/ voor meer
informatie over het werk van het CIO.

Eerlijk gezegd ben ik nogal allergisch geworden
voor dit zinnetje. Omdat het té vaak is voorge
komen dat degene inderdaad wel hoorde wat
ik zei, maar niet écht luisterde.
Echt luisteren, wat is dat moeilijk! Luisteren is
meer, véél meer dan horen. Oké, horen wat er
gezegd wordt is de eerste stap van luisteren.
Maar daarmee ben je er nog (lang) niet! Heel
wat colleges heb ik gevolgd over hoe je moet
luisteren, dus de theorie zou ik moeten kennen.
Maar dan de praktijk …
Wat luisteren volgens mij zo moeilijk maakt is
dat het niet alleen gaat over vaardigheden die
je aan kunt leren maar ook over een houding
die je aan moet nemen.
Tijdens de voorbereiding van de It’s4U2 kwam
ik een programma tegen waarin de link werd
gelegd tussen het verhaal van de torenbouw
van Babel en het Bijbelse pinksterfeest.
In beide verhalen speelt taal een rol: spraak
verwarring en effectieve communicatie staan
tegenover elkaar, én verbindt de twee verhalen.
Het pinksterverhaal zou je kunnen opvatten
als het tegengestelde van het verhaal over
de toren van Babel. Daar waar in het verhaal
van de toren van Babel de mensen elkaar (en
God) niet meer begrijpen omdat ze zo vol zijn
van zichzelf, blijkt dat de mensen die naar
Petrus’ toespraak luisteren het allemaal feil
loos kunnen volgen, ondanks hun verschillen in
taal en nationaliteit. De in Babel verwarde taal
wordt weer ontward.
Wanneer je ruimte geeft aan Gods Geest, wan
neer je luistert met je hart, richt je je meer op
de ander. Dan hoor je niet alleen wat er gezegd
wordt maar dan hoor je ook gevoelens en wat
iemand nodig heeft. Dan hóor je de ander niet
alleen, maar dan luíster je naar de ander en
leer je elkaar verstaan.
(Het verhaal van Babel staat in Genesis 11:1-9,
het pinksterverhaal in Handelingen 2:1-13,
de toespraak van Petrus: Handelingen 2:14-45,
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/
werkvormen/babel-en-pinksteren/)
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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

Nieuw thuis voor onze jeugd, jongeren
en jongvolwassenen
Sinds de verkoop van Den Angang zijn
wij als kerkenraad en jeugdraad al op
zoek naar een nieuwe locatie waar
onze jongere generatie elkaar kan
ontmoeten, activiteiten kan organiseren
en hun eigen plek kan vinden.

bredevoort

Na de verkoop van Den Angang had de ker
kenraad al besloten dat de opbrengst hiervan
gebruikt zou worden voor het jeugdwerk en
het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe
locatie, die zoveel als mogelijk zou voldoen aan
de wensen van iedereen die hier gebruik van zou
gaan maken.

Wat waren deze wensen
van de jeugdraad dan:
• Laagdrempelig voor iedere bezoeker,
een huiselijke en geborgen sfeer
• Een buitenruimte waar activiteiten
kunnen worden georganiseerd
• Dicht bij of in de buurt van de Zuiderkerk,
• Toegankelijk gedurende de hele week,
op elk moment van de dag
• Internet-aansluiting
• Mogelijkheid tot het bereiden van maaltijden
• Eigen toiletvoorziening
• Kantoor/werkplek voor de
jongerenwerker/ predikant

Er zijn verschillende mogelijkheden
en ideeën de revue gepasseerd.
• Het plaatsen van een voormalig scouting
gebouw aan de achterzijde van de Zuiderkerk
• Het aanbouwen van een ruimte aan
de achterzijde van de Zuiderkerk
• Het uitbreiden van de centrale hal
van de Zuiderkerk
Alle mogelijkheden zijn bekeken en onderzocht,
maar leverden niet het gewenste resultaat op,
of waren financieel of vergunningstechnisch niet
haalbaar.
Toen Folkert de Jong met zijn gezin ging ver
huizen naar de nieuwe pastorie, kwam de jeugd
raad met het verzoek om Ludgerstraat 66 (voor
malige kosterswoning) in gebruik te nemen als
hun ontmoetingsruimte. Deze woning voldeed
aan al hun eisen.
De vraag is voorgelegd aan de kerkrentmeesters,
de kleine en de grote kerkenraad en onderbouwd
met een plan voor inrichting, gebruik, en ideeën
voor de toekomst.
Ook financieel is het plan onderbouwd en valt dit
ruim binnen het beschikbare gestelde budget.
Er zal een kleine verbouwing plaats vinden, er zal
wat nieuw ingericht worden en meubilair worden
aangeschaft. Hiervoor is een budget beschikbaar
gesteld van € 5.000.

Ook is er contact gezocht met de gemeente
Aalten en is er een tijdelijke gebruiksplan-wijzi
ging aangevraagd voor de komende tien jaar.
Vanzelfsprekend kunnen wij deze wijziging op elk
moment weer opheffen zodat de woonbestem
ming blijft gegarandeerd.
Deze aanvraag is beoordeeld door de grote
kerken
raad en met grote meerderheid aange
nomen zodat wij binnenkort kunnen starten met
de werkzaamheden.
De jeugdraad zal u op de hoogte houden van hun
vorderingen.
Namens de kerkenraad,
Henri van Eerden, voorzitter jeugdraad
Gerard Helmink, voorzitter kerkenraad

Giften Aalten
Via de brievenbus ontvangen
- Collectemunten voor de kerk
- Voor DHA
- Voor de voedselbank

€
€
€
€

23,00
50,00
60,00
50,00

Via de webshop ontvangen voor DHA
- 13-05 t/m 19-05 totaal
- 20-05 t/m 26-05 totaal
- 27-05 t/m 02-06 totaal

€ 85,00
€ 410,00
€ 69,00

Via de webshop ontvangen voor collecte
- 20-05 t/m 26-05 totaal

€ 25,00

Via de webshop ontvangen voor kerkbeeld
- 20-05 t/m 26-05 totaal

€ 50,00

Via bankrekeningen diaconie
- Hulp Ver Weg Dichtbij
- Project Hermen L. (Gods Cares)
- Giften kerkbeeld totaal
- Voor de collecte totaal
- Gift diaconie 		
- Voor DHA 		
- Voor plaatselijk diaconaat

€ 25,00
€ 10,00
€ 100,00
€ 135,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 50,00

Via bankrekening kerk
- Voor de kerk 		
- Voor de diaconie		

€ 50,00
€ 50,00

Via kerkrentmeester Harm Hoftiezer
- Eén enveloppe voor DHA

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€ 30,00
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Diaconale rondgang 2020
Noodhulp
en collectegelden
tweede kwartaal
Teksten: Johan van Eerden
De diaconie van onze kerk heeft een budget
van € 24.000 voor noodhulp in het jaar 2020.
Afgesproken is dat elk kwartaal hiervan 1/4 deel
besteed wordt.
Voor het tweede kwartaal 2020 hebben we
besloten € 6.000 over te maken naar Kerk in
Actie voor het project ‘Help een stille coronaramp
voorkomen’.
De gevolgen van de coronacrisis worden wereld
wijd steeds zichtbaarder. Mensen kunnen niet
naar hun werk en hebben dus geen inkomen en
geen eten. Een catastrofe dreigt.
Kerk in Actie ondersteunt kerken die deze stille
coronaramp helpen voorkomen. De komende
maanden is daar in ieder geval € 1,2 miljoen voor
nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere week.

Normaal zou u rond deze tijd een brief van de
diaconie ontvangen waarin we zouden vragen om
de jaarlijkse bijdrage voor de diaconale doelen
van onze gemeente. We doen dat elk jaar met
een grote groep vrijwilligers en u zult begrijpen
dat dat nu niet mogelijk is. We hebben daarom
besloten om de diaconale rondgang 2020 te
houden in september. Als het dan kan met vrijwil
ligers en als dat dan nog steeds lastig is zullen we
het per post organiseren. Meteen na de vakantie
periode nemen we hierover een beslissing.
We zullen dan ook (waar mogelijk) een extra
beroep op u doen: reguliere kerkgangers weten
dat we normaal gesproken bijna wekelijks
collecteren voor diverse adviescollectes voor de
PKN en Kerk in Actie. Deze doelen missen nu alle
inkomsten. Op zich heeft Kerk in Actie wel reserves
en richt zij zich op dit moment ook vooral op de
stille coronaramp waarover u kunt lezen onder
het kopje ‘Noodhulp tweede kwartaal’. Later in
het jaar gaan echter ook de andere doelen weer

om geld vragen. Het zou heel mooi zijn wanneer
wij dan vanuit de diaconale rondgang wat extra
zouden kunnen doen. We blijven de Stichting Dia
conale Hulpverlening Aalten (DHA) aanbevelen
wanneer u in plaats van de kerkcollecte geld wilt
doneren. Maar daarnaast zou het ook erg goed
passen als we ‘opgespaarde collectegiften’ straks
bij de diaconale rondgang zouden mogen ont
vangen. We kunnen dan de doelen steunen die
het dan nodig hebben.

Digitaal doneren
De diaconale rondgang kunt u natuurlijk ook digi
taal invullen en dat kan nu al. Op kerkvenster.nl
staat een duidelijke link die naar de juiste pagina
leidt. We bevelen dit van harte bij u aan, omdat
ons dat in september ook gewoon een hoop werk
zal schelen.

Hulp aan mensen in Peru
Op 21 februari jl.
heeft Stichting HoPe
een mooie donatie
ontvangen van de
Protestantse Gemeente
Aalten. Mijn idee
was om jullie donatie
te besteden aan de
naschoolse opvang in
de achterstandswijk
Villa Maria van de stad
Cusco. Dagelijks komen
hier 60 tot 70 kinderen,
om onder professionele begeleiding hun huiswerk te maken.
Wij noemen het programma gemakshalve
‘de Bibliotheek’.
Het schooljaar 2020 (maart – december) zou
op 16 maart van start gaan, maar vanwege de
coronacrisis werd in Peru juist op deze dag de
noodtoestand afgekondigd, en werd het sociale
leven totaal lamgelegd. De reden is duidelijk:
Peru beschikte op 16 maart slechts over 100
IC-bedden voor een populatie van 32 miljoen
inwoners in een land dat 32 keer groter is dan
Nederland. Verder was en is het medisch stelsel
in Peru totaal niet voorbereid en ingericht op de
opvang van enorme aantallen coronapatiënten.
Op dit moment telt Peru 25.300 geregistreerde
besmettingen en 700 doden als gevolg van de
coronacrisis. De werkelijke aantallen zullen vele
malen hoger liggen dan de aantallen die officieel
worden genoemd. De ziekenhuizen liggen onder
tussen vol en de crematoria kunnen het aantal
overledenen niet meer verwerken.
Wij mogen sinds 16 maart alleen nog voor bood
schappen, bank of apotheek de deur uit. Voor
lopig is de quarantainetijd verlengd, maar of de
maatregelen daarna versoepeld worden valt te
bezien. Er is nog steeds een sterke stijging van

sche basis verloren. Het zal maanden duren voor
de economie in een toeristenstad als Cusco weer
enigszins op gang komt.

het aantal besmettingen en doden. De onzeker
heid is groot. Het ministerie van Onderwijs heeft
al aangekondigd te overwegen om de scholen dit
hele jaar niet open te laten gaan. Het ministerie
verzorgt ondertussen virtuele lessen maar de kin
deren uit onze programma’s hebben weinig tot
geen baat bij dit programma, zij hebben eenvou
digweg geen toegang tot deze service.
Het ministerie heeft aangekondigd tablets uit te
gaan delen, maar ook dan hebben de kinderen
in de achterstandswijken en de bergdorpen niet
dezelfde mogelijkheden om hun schoolwerk te
maken.

De situatie is echter op dit moment enorm onzeker. Niemand kan voorspellen hoe het sociale
leven er over een of twee maanden uitziet. We
moeten dus nog even afwachten wanneer en in
welke vorm wij de bibliotheek weer kunnen laten
functioneren, de kinderen kunnen bijstaan in
hun schoolwerk en hen kunnen voorzien van een
goede maaltijd.
Ik wil de Protestantse Gemeente Aalten in ieder
geval heel hartelijk danken voor deze mooie
donatie. Ik houd jullie op de hoogte van de ont
wikkelingen binnen de bibliotheek en van de
besteding van jullie donatie.
Namens de stichting HoPe,

Wij hopen dat we, wanneer de quarantaine-maat
regel versoepeld wordt, van de overheid de moge
lijkheid krijgen om de bibliotheek weer te openen.
Juist de kinderen uit de achterstandswijken lopen
in deze maanden van quarantaine een extra
grote achterstand op. HoPe wil dan de service uit
breiden met meer openingsuren, meer computers
met internet en met extra leerkrachten. Ook
willen we de kinderen in de bibliotheek dagelijks
een goede maaltijd geven. De kinderen komen
uit arme families. De meeste families in deze
zone hebben onregelmatige inkomsten. Zeker nu
het toerisme in Cusco helemaal stil is komen te
liggen hebben duizenden families hun economi

Walter Meekes
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Pastoraat in coronatijd
In vervolg op het hoofdartikel van het vorige
KerkVenster over de zorg in coronatijd volgt
nu een aantal bijdragen over pastoraat in
coronatijd.

Verdere bijdragen van onze plaatselijke predikanten en voorgangers worden in komende
afleveringen van KerkVenster opgenomen.
redactie KerkVenster

aan Gerrie SlütterPeterkamp, geestelijk
verzorger bij het SKB

Zomaar een ochtend …
van ds. Henri Knol,
geestelijk verzorger
bij Marga Klompé
Vol goede moed vertrek ik
in de ochtend vanuit mijn
woonplaats Zutphen naar
mijn werk, een woonzorg
centrum in Aalten.
Ik had een mail gekregen van een verzorgster om
een bezoek te brengen aan een bewoonster die
moeite heeft met de gevolgen van de corona
maatregelen. Dagelijks kreeg ze bezoek van haar
familie. Al weken mogen ze niet meer komen.
Ze mist hen. Tegenover mij zie ik een verdrietige
vrouw. Tegelijk toont ze veerkracht. Ze vertelt me
dat ze nu weer correspondeert met haar familie.
Brieven gaan heen en weer. Nee niet eens via de
brievenbus. Vanaf haar balkon laat ze een mand
zakken. Eenmaal beneden aangekomen gaat
haar brief eruit en een boodschap erin. Haar vin
dingrijkheid en veerkracht geven mij moed op een
of andere manier. Tegelijk hoor ik haar gevoelens
van gemis. Ook in haar leven is een lege plek.
Hoe steeds opnieuw om te gaan met onze lege
plekken?
Teruglopend naar mijn werkkamer denk ik aan
Pasen. Het verhaal dat raakt aan de lege plek van
die Ene: Jezus Christus. Waar raakt dit verhaal ons
verhaal? Wanneer vrouwen in de vroege morgen
naar het graf gaan van Jezus dan ontdekken ze:
Hij is er niet. Vaak vraag ik me af: waar is Hij in
deze tijd? Dezelfde vraag kwam aan bod tijdens
een gesprekskring zoals ik die in Aalten al jaren
lang verzorg. In deze kring kijken we soms naar
beelden, een andere keer lezen we verhalen uit
de bijbel. Altijd gaan we op zoek naar waar het
beeld/verhaal ons raakt. Samen maken we een
reis door de tijd en doen we een poging onze
tijd zo goed mogelijk te verstaan. We ontdekken
dat we zelf in de loop van de tijd steeds veran
deren. Terwijl op vele (geloofs)vragen vroeger een
vaststaand antwoord paraat was, lijkt er nu veel
meer ruimte te zijn voor het stellen van een vraag:
Waar is God in deze tijd?
Mijmerend over deze vraag aan een bureau
in Aalten word ik gebeld vanuit Lochem. Een
mevrouw die waarschijnlijk niet lang meer heeft
te leven als gevolg van corona maakt een ang
stige indruk. Of ik als geestelijk verzorger zou
willen komen? Ik vraag vijf minuten bedenktijd.
Het lastige aan het werken in deze tijd is dat ik
eigenlijk maar op één afdeling per dag mag
werken. Dit omdat ik zelf ook een verspreider kan
zijn van het virus. Deze beperking zorgt ervoor dat
ik veel minder doen kan dan ik zou willen. Om dit
enigszins op te vangen bel en beeldbel ik veel. In
deze coronatijd heb ik ontdekt dat ik zelfs via de
telefoon met de ander kan bidden. In dit geval

Drie vragen over
pastoraat in coronatijd

wordt echt om mijn lichamelijke aanwezigheid
gevraagd. Nood breekt wet en ik besluit posi
tief te reageren op het verzoek van de specialist
ouderen
geneeskunde. Ik stap opnieuw in mijn
auto en rijd naar De Hoge Weide.
Helaas is deze locatie op afdelingen waar mensen
met dementie verblijven, getroffen door het coro
navirus. Er is een speciale afdeling gemaakt waar
alleen mensen verpleegd worden, die getroffen
zijn door dit virus. Ik betreed de afdeling en laat
me inpakken door een verzorgster. Terwijl ze me
helpt, vertelt ze me dat ze die ochtend gehuild
heeft bij het opnieuw afscheid nemen van een
overleden bewoner. Haar verdriet raakt me.
Ze brengt me naar de kamer van de angstige
mevrouw. Uit angst voor de dood mijdt ze haar
bed en wil ze in een stoel zitten. Ineengedoken
tref ik haar aan. Ik noem haar naam. We delen de
stilte. Dan noem ik opnieuw haar naam en vertel
haar dat ik de dominee ben. Ik vraag haar of ze
vroeger naar de zondagschool ging. Dat deed ze.
Hoe vond u dat, vraag ik. Leuk zegt ze. Ik zie een
verandering in haar mimiek. We zingen vervol
gens samen nog een lied. Ze ontspant. Ik neem
afscheid.
De verzorgster helpt me weer bij het afdoen
van de beschermende middelen. Ik ben onder
de indruk van de serene sfeer die er op de afde
ling heerst. Om iets te doen geef ik zowel haar
als haar collega een elleboog. In ben geraakt
door hun hartelijkheid, vakkundigheid en betrok
kenheid. Hun manier van werken brengt me in
gedachten weer bij de gesprekskring in Aalten.
We spraken ook over de Emmaüsgangers. De
twee wandelaars herkennen de onzichtbare met
gezel pas bij het delen van het brood. Inspirerend
vind ik het om te zien hoe velen in de zorg op dit
moment dat wat ze in zich hebben delen met
de ander. Persoonlijk zie ik hierin een spoor van
God. Tegelijk blijft die derde, die a(A)nder altijd
een onzichtbare metgezel. God als mysterie. Een
geheim waar je niet op uitgekeken raakt, dat je
een leven lang vergezelt …

De Emmaüsgangers. Schilderij door
Janet Brooks Gerloff (1947 – 2008).

•W
 at ervaart u voor uzelf
als positief en/of negatief in deze coronatijd?
Positief in deze coronatijd is
voor mij dat er andere manieren worden gezocht
om elkaar toch nabij te zijn. Er is veel meer con
tact met elkaar via app en telefoon.
Ik ben als R.K.-voorganger betrokken bij de Oecu
menische Geloofsgemeenschap. Helmerhoek in
Enschede. Daar konden in de coronatijd geen vie
ringen plaatsvinden. Zij vieren altijd in de theater
zaal van het Psychiatrisch Ziekenhuis Mediant.
Maar om toch de betrokkenheid van de raad en
voorgangers met de gemeenteleden kenbaar te
maken, hebben alle gemeenteleden een huispaas
kaars thuisbezorgd gekregen met een mooie tekst
erbij en het verzoek deze allemaal gelijktijdig aan
te steken met Pasen.
Negatief in deze tijd is voor mij dat de vrijheid
van het gaan en staan beperkt is en daardoor
ook de contacten van mens tot mens op afstand
gebeuren, waardoor veel lichaamstaal niet gezien
kan worden. Een mens spreekt net als God niet
alleen met woorden.
De eerste maanden van de coronatijd mocht mijn
collega geestelijk verzorger Jodie Ras niet werken
in het SKB, vanwege haar werkplekken elders
in de zorg. Daardoor kwam de geestelijke zorg
alleen op mij neer.

•W
 at is de moeilijkste pastorale ervaring
die u had in deze coronatijd?
Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de
corona-verpleegafdeling en heb ik veel gesprekken
gevoerd. In het begin vond ik het vooral erg moei
lijk dat ik helemaal aangekleed was met bescher
mende kleding en daardoor zag de patiënt mij
eigenlijk niet. Mede daardoor was het voor mij
het moeilijkst om iemand een ziekenzegening
te geven terwijl voor mij al die kleding ertussen
zat. Het voelde voor mij erg als belemmering.
Ook de enkele familieleden die hierbij aanwezig
waren, hielden gepaste afstand en dat voelde
niet natuurlijk wanneer je definitief afscheid gaat
nemen van een dierbare.

•W
 at is uw beste pastorale ervaring
tijdens coronatijd?
Gaandeweg de weken wende ik aan de kleding
en was de belemmering voor mij weg en voor de
patiënten was het gewoon om iedereen van de
zorg zo te zien.
Ik had in deze periode een gesprek met een
patiënt van verder weg. Hij had zoveel baat bij
dit gesprek, dat hij eigenlijk wenste dat ik ook zijn
partner zou spreken. Op zijn verzoek heb ik met
haar contact gezocht en een mooi telefonisch
gesprek gehad. Gelukkig had ze in haar eigen
omgeving iemand gevonden waar zij haar ver
haal bij kwijt kon.
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Online kerkdiensten Aalten en Bredevoort

Over de wilde gans

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

Zondag 14 juni 2020
vanuit de Oude Helenakerk

09.30 uur 	ds. W.H. Everts,
m.m.v. Harry van Wijk,
Johan Klein Nibbelink
en enkele gemeenteleden

Zondag 21 juni 2020
vanuit de Oosterkerk
09.30 uur

ds. H.J. Zeldenrijk

De liturgie van de online-diensten is steeds vanaf
zaterdag te downloaden en eventueel te printen:
http://www.kerkvenster.nl/kerdiensten/

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.

Voor de onlinedienst op zondag 14 juni heb ik een
collage gemaakt van verschillende elementen.
Allereerst gaat het over de roeping van ons als
gemeente van Christus.
Wij lezen volgens het rooster over de roeping
van de twaalf leerlingen uit Matteüs 10. Als spie
gelverhaal lezen wij daarbij een verhaal van de
Deense theoloog en filosoof Kierkegaard over

Bloemengroet

de wilde gans. De wilde gans is ook een belang
rijk begrip binnen het Keltisch Christendom, het
is een beeld voor de Heilige Geest. Voor ons is
de duif een meer bekend beeld. Het beeld van
de wilde gans benadrukt weer een ander aspect
van de Heilige Geest. In de dienst willen wij ook
liederen zingen uit de Keltische traditie onder
andere van Iona.
Wim Everts

Neem en lees …
Juni 2020

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).

Giften PBD
Ontvangen via Bert Helmink € 10,00,
via Henny Lobeek € 20,00, via Ada Steenbeek
€ 10,00 en via Dinie van Lochem € 5,00.

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Een bloemengroet vanuit de kerken
werd gebracht bij:
fam. Ter Maat, Het Verzet 93
fam. Jentink, Manschotplein 27

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12
13
14

Matteüs 9: 18-26
Matteüs 9: 27-34
Matteüs 9: 35- 10:4

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

15
16
17
18

Matteüs 10: 5-15
Matteüs 10: 16-23
Matteüs 10: 24-33
Matteüs 10: 34-11:1

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

19
20
21

Psalm 69: 1-13
Psalm 69: 14-30
psalm 69: 31-37

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

22
23
24
25
26

Romeinen 6: 1-14
Romeinen 6: 15-23
Romeinen 7: 1-12
Romeinen 7: 13-25
Romeinen 8: 1-11
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

14 juni	dhr. D.W. ter Haar
Servatiusstraat 17, 7121 EN
14 juni	mevr. L. Roelofsen-Verhoeven
Servatiusstraat 40, 7121 EN
16 juni	mevr. P.H. van Lochem-ten Heuvel
Stationsstraat 3, 7122 AR
16 juni	mevr. G.J. Haverkamp-Grevers
De Hoven 10, 7122 BJ
17 juni	mevr. J.B. Schaap-Driessen
Manschotplein 61, 7121 BL
18 juni	dhr. A. Nijman
Admiraal de Ruyterstraat 112, 7122 WL
19 juni	dhr. G.J. Hunink
Reviusstraat 1, 7121 VZ
20 juni	dhr. K. Beernink
Rosierweg 4, 7122 LJ
20 juni	mevr. G.W. Westerveld-Hoftijzer
Koeweide 48, 7121 EK
20 juni	dhr. J.W. ten Have
Polstraat 4/P, 7121 DH
21 juni	dhr. G. Korten
Kruisdijk 10, 7122 JX
21 juni	dhr. W.D.A. van Burk
De Miggelt 26, 7121 HB
21 juni	mevr. B.J. van Eerden-te Paske
Weversborgdijk 1, 7122 NV
21 juni	mevr. H.J.E. van Reeuwijk-Mulder
Geurdenstraat 29, 7122 CG
22 juni	mevr. H. Kämink-Geurink
Navisweg 1/A, 7122 ME
23 juni	mevr. J. Strijker-Zwiers
Frankenstraat 91/05, 7122 ZS
23 juni	dhr. A.J. Hesselink
Geurdenstraat 30, 7122 CG
23 juni	dhr. H. Rots
Landstraat 7, 7121 CM
25 juni	mevr. D.W. Houwers-Kottelenberg
Ludgerstraat 29/06, 7121 EG
26 juni	mevr. A.G. Sanders-Fennema
Manschotplein 32, 7121 BM
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Telefonisch spreekuur
Elke werkdag is er van 10.00-11.00 uur een tele
fonisch spreekuur met onze predikanten en kerke
lijk werkers. Heeft u vragen, behoefte om even
met hen te spreken of van gedachten te wisselen,
schroom dan vooral niet om te bellen. Zij zitten
voor u klaar.

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 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.
Met vriendelijke groeten,
Wim Bulsink, scriba Barlo-Dale

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

Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

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

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

Overleden

Geslaagd?
Op de dag waarop ik dit schrijf, krijgen velen
het verlossende telefoontje: geslaagd of niet
geslaagd. Dat laatste bericht zal een heel grote
teleurstelling zijn, maar ook het eerste bericht
voelt misschien minder fijn dan gedacht. Je hebt
jarenlang zoveel teksten en lessen doorgewor
steld, zoveel competenties ontwikkeld, met het
oog op dit moment, terwijl de echte ontlading:
een grootse diploma-uitreiking, een uitbundig
eindexamenfeest of een verre vakantiereis er niet
in zit. Deze rituelen (want dat zijn het eigenlijk)
drukken bedoeld of onbedoeld uit dat je klaar
bent voor de volgende stap in je leven: een studie,
een baan, een avontuurlijk tussenjaar ... Nu moet
je dit allemaal missen.

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

Toch hoop ik dat deze omstandigheden, deze
crisis, jou als geslaagde of niet-geslaagde, je
ook op een andere manier toerusten voor de
toekomst. Zo hebben we de afgelopen periode
kunnen zien dat de echte ‘geslaagden’ in deze
maatschappij degenen zijn die flexibel en creatief
kunnen zijn en die zich onvoorwaardelijk inzetten
voor anderen. Die les neemt niemand jullie meer
af.
Ik wens jullie alle goeds voor de volgende stap.

0543-473018
0543-478500
0545-475969
0543-450600
0543-538848
0543-473018
06-48623833
0545-475969
0543-478500
06-48623833
0543-450600

Op 26 mei is overleden Bert te Winkel, Adm. de
Ruyterstraat 29, in de leeftijd van 67 jaar. Wij
wensen zijn vrouw Nannie, zijn kinderen en klein
kinderen Gods nabijheid toe in dit grote verdriet
en gemis.
Op 1 juni is overleden Sien Meinen-Wikkerink,
Halte
weg 36, in de leeftijd van 64 jaar. Wij
wensen haar man Johan, haar kinderen en klein
kinderen Gods nabijheid toe in dit grote verdriet
en gemis.

Zieken
In het ziekenhuis van Winterswijk en Enschede
is opgenomen geweest Jannie Hofs-Stokking,
Brakenweg 9A.

Geboren
Op 11 mei is Ties geboren, zoon van Bert en Mar
griet Koskamp, Sondernweg 15, en broer van Esli,
Jesse en Romi. Van harte gefeliciteerd!

Bedankt
Graag wil Annie Eppink-Grievink, Ludgerstraat
25-2, iedereen bedanken die met haar, in het
afgelopen jaar in Pronsweide, hebben meegeleefd
en kaarten hebben gestuurd. Bedankt!
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk
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uit ziekenhuis, geboortes, graag uiterlijk op de
woensdag vóór de week dat KerkVenster uitkomt,
doorgeven aan de scriba.

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

Jongerenpredikant

Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

ds. Folkert de Jong

Geboorte
Wat ben je prachtig
Zo lief en klein.
Laat er in jouw leven
Heel veel geluk en liefde zijn.
Met dit prachtige gedichtje kondigen Arjan,
Hester en Naud Houwers, Hoge Veld 43, de
geboorte van hun dochter en zusje Linde aan.
Linde is geboren op 27 april.
We heten Linde van harte welkom in onze
gemeente en wensen haar en haar trotse broer
en ouders veel geluk en zegen toe!

Dankzegging
Riek Aalbers-Schoppers wil mede namens haar
kinderen iedereen bedanken voor de vele atten
ties die ze mocht ontvangen in Pronsweide t.g.v.
haar 100e verjaardag op 17 mei. Mede daardoor
heeft, ze, ondanks alle beperkingen, een onver
getelijke dag gehad. Ook vanuit de gemeente
willen we haar van harte feliciteren. Gods zegen
gewenst, Riek!

Geslaagde operatie
Namens dhr. Jan Lammers, Richterinkstraat 10,
mag ik u vertellen dat hij succesvol is geopereerd.
Fijn dat het achter de rug is. We wensen jou vanuit
de gemeente een zeer voorspoedig herstel toe.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

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

Overleden
Op eerste pinksterdag 31 mei is overleden
mevrouw Johanna Wilhelmina (Jo) MeinenGrievink, de Molenberg te Groenlo. Zij is over
leden in de leeftijd van 94 jaar. Op vrijdag 5 juni
heeft ds. Ada Endeveld de uitvaartdienst geleid.
Het in memoriam staat elders in dit KerkVenster.
We wensen haar kinderen, klein- en achterklein
kinderen Gods nabijheid toe in hun verdriet en
gemis.

Contact
Op dit moment is er een vacature in de wijk
IJzerlo. Voorlopig zal het crisispastoraat worden
waargenomen door andere predikanten. Bijstand
daarbij wordt verleend door ds. Ada Endeveld. 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
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

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

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

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

Jubileum
Bij een aantal gemeenteleden valt hun huwe
lijksjubileum net in deze coronatijd met al haar
beperkingen. Zo was op 29 mei het echtpaar
Gerrit en Riek Prinsen-Rensink, Eligiusstraat 36, 50
jaar getrouwd. Op 26 juni hoopt het echtpaar Jan
en Ineke ter Horst-Smits, Eligiusstraat 34, ook hun
50-jarig huwelijksfeest te vieren. Beide bruids
paren willen wij hiermee van harte feliciteren en
wij wensen hen voor de toekomst Gods zegen toe.

Zieken
Mevr. D.H. Barmentloo-ter Haar, Het Verzet 52,
verblijft nog in het verpleeghuis Pronsweide.
Ook wil ik nog vermelden dat Joop Bussink weer
opnieuw in een behandelfase zit, het is een zware
behandeling die hij moet ondergaan. Wij wensen
hem daarbij heel veel sterkte toe. Zijn adres is:
Dinxperlosestraatweg 70B, 7122 JG Aalten. Dat
wij nu te maken hebben met een pandemie
maakt het voor zieken nog zoveel moeilijker. Een
blijk van medeleven door bijvoorbeeld een kaartje
te sturen kan al zoveel voor een ander betekenen.
Wij wensen onze zieken en allen die in liefde om
hen heen staan Gods kracht en nabijheid toe.

Vakantie
Onze zomervakantie is van 17 juni tot en met
14 juli. Indien nodig kunt u contact opnemen met
ds. Folkert de Jong.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts
Foto Jan Oberink

De oudste vraag van het christelijk geloof: Het
kwaad is er. We zien vreselijke dingen gebeuren.
We willen er iets aan doen, maar waarom doet
Gód het niet? Hij is toch almachtig? Hij is toch
overal? Over deze vraag gaan we ons brein breken
op donderdagavond 25 juni, om 20 uur.
Iedereen is van harte welkom, maar iedereen
die mee wil doen moet zich in verband met de
coronamaatregelen wel opgeven op
folkert.j.de.jong@gmail.com
De locatie is om dezelfde reden nog onzeker.
Deze Breinbrekers is een klein beetje anders dan
die van de afgelopen tijd. Dit keer heeft een
kleine groep enthousiastelingen uit zowel de
PKN als de ECG van tevoren zich ingelezen in het
thema. Welkom!
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In memoriam
Johanna Wilhelmina
Meinen-Grievink
~Jo~
geboren
28 november 1925
overleden
31 mei 2020
In de vierennegentig jaar dat ze heeft geleefd,
heeft Jo Meinen-Grievink veel meegemaakt. Toen
ze elf was overleed haar moeder en op haar acht
tiende werd haar vader gedood door een bombar
dement in de slag om Arnhem. Ze werd opgevoed
door een oudere zuster en haar man. Na de lagere
school moest ze al jong uit werken gaan als meid.
Ze trouwde en kwam inwonen op de boerderij van
haar schoonouders in Lintelo, ´t Haverland. Ze
kregen vijf kinderen, Annie, Willy, Johan, Erik en
Wim. Ze werkte hard. Haar dochters zeiden: ‘Ze
was het werkpaard’. Niet alleen in het huishouden,
maar ook op de boerderij en op het land.
Jo had mooie herinneringen aan het in bed
stoppen van de kinderen, als ze hen voorlas uit
de kinderbijbel. Ze was een zorgzame moeder en
ook erg zorgzaam voor haar schoonouders toen
ze ouder werden. Haar man overleed onverwacht
vroeg, op 57-jarige leeftijd, nog voor zijn ouders.
Jo heeft een zwaar leven gehad, maar ze voelde
zich in haar jonge jaren gesteund door het geloof.
God weet wat goed is, zelfs als je het moeilijk
hebt, zal daar wel een reden voor zijn. Dat is geen
geloof waarbij je leert voor je zelf op te komen.
Ze heeft zich geschikt in haar lot. Maar toen de
omstandigheden haar vrij maakten, leek ze tegen
zichzelf te hebben gezegd: nu laat ik ook nooit
meer over me heen lopen. Misschien heeft ze dat
niet bewust gedaan, maar ze kon scherp uit de
hoek komen. Ook haar kinderen moesten het soms
ontgelden. Ze kreeg last van psychoses. Dat deed
haar zelfbeeld geen goed en mensen gingen haar
soms mijden.
In die tijd raakte ze ook de oude zekerheid van
het geloof kwijt. Ze zei dat God haar vergeten
had. Gelukkig lieten haar kinderen, haar niet in de
steek. Ze heeft ze liefdevol groot kunnen brengen
en ze bleven haar ook trouw, toen ze moeilijker in
de omgang werd. Ze hield veel van haar kleinkin
deren en achterkleinkinderen.
Toen ze ouder werd ging ze zich steeds meer
in zichzelf terugtrekken. Ze was nooit iemand
geweest, die over haar gevoelens praatte, maar
ze kroop inwendig steeds meer in haar schulp.
Ze vond het moeilijk om positief over zichzelf te
denken en haar geestesgesteldheid maakte het
moeilijk voor haar om zelfs de dingen die in orde
waren, positief te beoordelen.
Ze werd de laatste jaren liefdevol verzorgd in
de Molenberg te Groenlo. We hebben op 5 juni
afscheid van haar genomen met liederen die
ze zelf uitkoos en die zingen van een God die
ons bestuurt en over ons waakt. Veel heeft ze
gedragen en verdragen, waardoor geloven moei
lijk werd. Daarom hopen we toch voor haar dat
ze thuis is gekomen bij God en dat ze met Hem
wandelt in het licht. Zij overleed een dag voor haar
geliefde schoondochter Sien. We wensen haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en
iedereen die haar zal missen veel sterkte toe.
Ada Endeveld

Als jij het niet
meer overziet
God is daar als jij Hem nodig hebt
als de schaduw overvalt
God is daar in bange dagen
in jouw zwaarste levensnacht
je mag Hem om redding vragen
Hij vertroost en geeft je kracht.

Stilgezet.
Hoe nu verder?
Wat betekent de coronacrisis voor
de schepping, dichtbij en ver weg?
Stilgezet. Hoe nu verder? ‘Je hoort veel mensen
zeggen dat ze zijn stilgezet door de coronacrisis,’
vertelt Annemarthe Westerbeek, coördinator van
de christelijke netwerkorganisatie Micha Neder
land. ‘Ze zijn gaan nadenken wat ze nu écht
belangrijk vinden, wat de gevolgen zijn van hun
levensstijl en of het ook anders kan. Nu het open
bare leven in Nederland langzamerhand weer op
gang komt, hoop ik dat we als kerken en chris
tenen niet gelijk verder gaan in het drukke leven
van hiervoor, maar onszelf eerst samen de vraag
stellen: ‘Hoe gaan we nu verder?’’

Onze overvloed blijven delen

God is daar als jij verloren lijkt
en blijft hangen in verdriet
ja Hij weet toch dat jij haast bezwijkt
jij het niet meer overziet
wil met kracht aan jou verschijnen
is voor jou het levenslicht
Hij laat duisternis verdwijnen
jij krijgt eindelijk weer zicht.

God wil steeds bij jou aanwezig zijn
en jou helpen uit dat dal
ook al voel jij je nu angstig, klein
God is bij jou, overal
het geschenk van Zijn aanwezigheid
reikt Hij jou met liefde aan
Hij wil komen met Zijn heerlijkheid
wil een plek in jouw bestaan.

Als jij Vader God de ruimte geeft
en Zijn Geest jou overspoelt
zul jij voelen dat Hij in jou leeft
en zo heeft Hij het bedoeld
dat wie zoekt Hem steeds zal vinden
dat wie komt van Hem ontvangt
ja wie knielt zal Hij verbinden
wie met hart en ziel verlangt ....
naar Hem.
Alie Holman

Bron: www.gedichtensite.nl

Micha Nederland merkt in gesprekken met ont
wikkelingsorganisaties in haar netwerk dat de
corona
crisis in ontwikkelingslanden een crisis
bovenop vele andere is. Denk aan honger,
armoede en geweld. ‘Het is daarom belangrijk
dat we nu dóórgaan met onze zorg voor de schep
ping en de nood van onze naasten dichtbij en
ver weg,’ aldus Westerbeek. ‘Als we iets kunnen
missen, laten we onze overvloed dan delen met
mensen die minder hebben dan wij. Laten we mis
standen aan de kaak blijven stellen, zoals bijvoor
beeld in de kledingindustrie, waar we zelf direct
of indirect mee te maken hebben. Deze arbeiders
zijn vanwege de coronacrisis kwetsbaarder dan
ooit.’

Kerk in Actie en Micha
Kerk in Actie wil samen met alle Michaleden
staan voor sociale en ecologische gerechtigheid.
Via de Micha Cursus kunnen christenen nadenken
over de noodzaak van verandering als praktische
uitwerking van basiswaarden als gerechtigheid,
barmhartigheid en rentmeesterschap. De Micha
Cursus geeft volop ruimte om over deze onder
werpen na te denken. Samen onderzoekt u hoe u
met uw gaven en talenten een rechtvaardige en
duurzame levensstijl kunt ontwikkelen.

Kerk in Actie steunt kerken die zich wereldwijd inzetten om een stille coronaramp te
voorkomen. Meer informatie is te vinden
op kerkinactie.nl/corona.

De estafette van geloofsopvoeding
Ds. René de Reuver, scriba:
‘Geloofsopvoeding als estafette
vraagt om optimale inspanning
én overgave.’
U kent ze wel: lopers in een estafette. Elke loper
moet een rondje lopen. Bij de wissel draagt hij of
zij het stokje over aan de volgende loper, die het
op zijn of haar beurt weer overdraagt aan de vol
gende loper. Twee dingen zijn hierbij van cruciaal
belang: elke loper moet alles geven én hij moet
het stokje goed doorgeven.
Geloofsopvoeding heeft iets van een estafette
loop. Je krijgt het stokje aangereikt; de verhalen
van God zijn je verteld. Je wordt uitgedaagd om
je rondje zo goed mogelijk te lopen; de verhalen
te horen en je eigen te maken. Om tenslotte het
stokje door te geven; de verhalen te delen met de
volgende generatie.

Het lied van Asaf
Asaf, een cantor uit het oude Israël, zong eeuwen
terug al over geloofsoverdracht als estafette. Zijn
lied, psalm 78, is een wijze les. Wat wij gehoord
hebben, zo dicht hij, hebben onze ouders ons
verteld. Met als doel om de verhalen ter harte
te nemen en ze door te geven aan een volgende
generatie. De verhalen van God - over zijn ‘roem
rijke en krachtige daden’ - mogen een volgende
generatie niet onthouden worden. Opdat, zo
voegt Asaf eraan toe, het volgende geslacht
zich, meer dan het vorige, zal laten bepalen door
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de verhalen van God. Het lied van Asaf is nogal
kritisch, niet op de nieuwe maar op de oude gene
ratie. De kinderen moeten niet zo worden als hun
vaders en moeders, opa’s en oma’s.

Schuldgevoel
De kritische insteek van Asaf is herkenbaar. Hoe
veel ouders worstelen niet met de vraag of de
geloofsopvoeding van hun kinderen wel geslaagd
is. Ze hebben hun kinderen in geloof opgevoed.
Bijbelboekjes voorgelezen. Gebedjes geleerd. Hen
tot hun 16e meegenomen naar de kerk. Alleen, nu
gaan ze niet meer. Gelukkig is de onderlinge band
prima. Het zijn fijne kinderen, maar de kerk zien
zij van binnen niet meer. De belofte bij de doop
gedaan - je kind in geloof op te voeden - lijkt mis
lukt. En dat voelt als falen.

Afzonderlijke lopers
Het beeld van geloofsopvoeding als een estafet
teloop helpt mij bij al deze herkenbare vragen en
gevoelens. Bij een estafette gaat het om de team
prestatie, dus ook om de lopers voor en na mij.
Als loper ben ik verantwoordelijk voor mijn rondje.
Degene die na mij komt, kan ik motiveren en aan
moedigen, maar meer kan ik niet. Zij moeten het
stokje overnemen en zelf alles op alles zetten, in
hun eigen stijl en tempo.
Toen ik eens aan onze kinderen vroeg of hun
geloofsopvoeding is geslaagd, antwoordden ze:
‘het hangt ervan af waar je het aan afmeet. Onze
loop is anders dan die van jullie, maar is wel door
jullie loop bepaald’.

Vertrouwen
Geloofsopvoeding is geen marathon, maar een
estafette. Een marathon loop je alleen. Of je de
finish haalt hangt helemaal van jezelf af. Een
estafette loop je met elkaar. Als estafetteloper
moet je het beste geven wat je hebt. Maar op een
gegeven moment is de beurt aan de ander.
Geloofsopvoeding als estafette vraagt om opti
male inspanning én overgave. Inspanning om
het geloof voor te leven, aangespoord door Asaf
om het als nieuwe generatie beter te doen dan
de vorige. Maar ook overgave om het stokje uit
handen te geven. In vertrouwen dat God zelf zorg
draagt voor de voortgang van het Evangelie, tot
aan de finish.
Misschien is het tweede nog wel moeilijker dan
het eerste.
Bron: PKN ds. De Reuver,
scriba generale synode

KerkVenster is weer bezorgd
Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kan
ook de bezorging van het blad KerkVenster weer
hervat worden. Vanaf heden wordt KerkVenster
weer aan huis bezorgd bij onze vaste lezers.

Bedankt
Bestuur en redactie van KerkVenster willen
iedereen bedanken die zich heeft ingezet om
in de afgelopen tijd KerkVenster te verspreiden.
Alle mensen die spontaan hebben meegewerkt
(afhaaladressen) en de mensen die op eigen
initia
tief KerkVenster gingen bezorgen in hun
wijk, bij buren of bij mensen die dat vanwege
hun mobiliteit niet zelf konden: hulde voor dit
naoberschap!

Website
Op de website staan altijd de laatste mede
delingen en informatie over de Protestantse
Gemeentes van Aalten en Bredevoort, alsmede
bemoedigingen en suggesties in deze crisistijd.

Kerkdiensten online blijven
De kerkenraden van de PG Aalten en PG Brede
voort hebben besloten om vooralsnog geen kerk
diensten te houden met bezoekers.
Tot 1 september a.s. zullen er onlinediensten
worden gehouden vanuit de Oosterkerk of de

Oude Helenakerk met de Aaltense en Brede
voortse voorgangers. De diensten beginnen altijd
op zondag om 9.30 uur en u kunt ze volgen op de
site: www.kerkbeeldaalten.nl

Achteraf bekijken blijft ook mogelijk via het
archief van de diensten in de Oosterkerk of Oude
Helenakerk.
redactie KerkVenster
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Geleuf ’t noo maor!

Deur de natuur
‘t Zal zo’n betjen ende tachteger jaorn ewest
waen, dat mienen man en ziene beide breurs luk
kriebel in de bene kregen. ‘t Ontstaon hiervan is
mi-j onbekend. Maor op ne familie
visite kwam
naor veurn dat ‘t misschien wal wat zol wezzen
um gezamenlek, as dree gebroeders, ne activi
teit te ondernemmen waorbi-j dee bene gebroekt
mosten worden.
Ja, dat zol mooi wezzen. Met alle dree ne redelek
lange schoolmeestersbaan, in welke vorm dan ok,
achter de rugge, hadden ze best zin in wat anders.
Eerst kwam ‘t wadlopen an de orde. Wal aardeg,
maor dee kilometers deur dee zoegende modder
en dee natte veute ... Neet zo antrekkelek. As
Achterhoker stao’j toch lever met beide bene op

Tekst: Miep Geessink-Wisselink - Kaart:aangeleverd
de stevvege grond. ‘Of zölle wi-j ‘t Pieterpad gaon
lopen?’ was ‘t volgende veurstel. Wat metene anenommene worden.
Veur wee ‘t neet wet: ‘t Pieterpad is ne wandel
route dee in ‘t lange deur Nederland löp, van
Pieterburen in Groningen tot de Sint-Pietersberg
bi-j Maastricht. Lengte ca. 480 km. Dat worden
natuurlek ‘t echte benenwark. Wi-j vrouwleu
beslotten um ok met te gaone. Neet um te
lopen, maor wi-j zochten ons daor ummehen wal
fietsroutes uut. En dan ‘s nachts bivakkeren op
‘t zelfde adres. En iedere kere dree dage lang.
Met rugzakken, wandelschone, krintebreudjes,
pleisters in en een paar fietsen achterop den auto
vertrokke wi-j de eerste kere richting ‘t noorden.
Dit worden een extra dag vanwaege den afstand.
Wi-j bekekken de zeehundjes van Lenie ‘t Hart en
zaggen daor vlakbi-j een rood päöltjen wat ‘t ver
trekpunt bleek te wezzen van ‘t Pieterpad. Daor
mosten onze mansleu morgen dus beginnen.
Hotels ligt daor in de kop van Groningen neet
veur ‘t opschöppen. Wi-j hadden eboekt in Leens.
Daor was ter ene. ‘t Was wal een gepuzzel um
alles en iederene op de goeie plek te kriegen en
ok weer op te halen. Maor ‘t is gelukt.
Zo, now laote wi-j de gebroeders maor lopen. Dee
zölt eur pad wal vinden. Wi-j volgt now effen de
vrouwleu met dee fietsen. Ton alles dus eregeld
was, stappen wi-j op ons stalen ros met ‘t plan
um bi-j Lauwersoog te kommen. ‘t Was begin
mei, maor ne sniedende, kolde wind blaozen ons
temeute. En wat een kaal gebied daor! Gin enkele
beschutting onderweg. Buten de gehuchtjes
umme was der nog gin boom waor i-j de fietse
teggenan konnen zetten. I-j konnen zowat van ‘t
ene dörpken naor ‘t andere kieken. Soms zagge
wi-j vanuut de wiedte ne kerktoorn dee toch wat
vertrouwds gaf an onzen barren tocht. Want dat
was ‘t! Der was ok niks gin ‘volk op den diek’.
Allene dee domme vrouwleu dee dat kale land
nog neet kennen, knoer’n hier teggen de wind in.
Op dén morgen had ik een bezunder geveul, met
ne herinnering uut mienen schooltied. Wenterswiek, Wilhelminaschole, zesde klasse. Meer as
zesteg jaor gelaene. Schoolhoofd meester Bloem
kwam uut Groningen. Hee las ons wal ‘s iets veur
in de Groningse taal, wat ons totaal neet inte
resseern. Toch bracht hee ‘t met ‘geveul’. Op ne
kere moste wi-j een versjen naoschrieven wat op
‘t bord stond. Ok in ‘t Gronings. ‘k Heb ter nog
een betjen van onthollene. ‘t Heetten ‘Ien de
nacht’.
‘ t Derpke lei in stille duuster
En toch schint de aovendster.
En ok blinkt ‘t torenhaontje,
Want ‘t maontje houdt de wacht
Ien de nacht.
Dat is ‘t wat ik ter nog van wette. In dit kale, een
zame gebied most ik hieran denken. Een dörpken,

de stilte, ‘t aovendduuster. Neet verstoord deur
honderden straotlampen en schijnwerpers. De
aovendsterre dee vri-juut schint. En den kerktoorn
verlecht deur de maone. Dat is toch iets groots
in zien kleinheid? Kenne wi-j dat nog wal? Lette
wi-j nog wal ‘s op iets wat ons de aovendlocht löt
zeen? Iets wat stilte, wat röste uutstraalt, wat tot
bezinning kan leiden? Den aovend, den nacht is
immers de moder van de röste! Der bunt teggen
woordeg zovölle stoorzenders dee ons verhindert
dat punt, dee fase, te bereiken.
Völle windvlagen, kilometers en ‘verzuchtingen’
wieter krege wi-j enkele scheepsmasten in ons
vizier. Dat most ‘t haventjen van Lauwersoog
wezzen. Ok een hölten gebouwtjen begon enege
vorm te kriegen. Wi-j wazzen inmiddels al een
paar uur onderweg. Gin enkel café of aethuusken
lag ter an onze route. ‘t Begon der now op te
lieken da’w letterlek en figuurlek in ‘t zicht van de
haven wazzen. Lauwersoog was immers ons doel.
Ne jachthaven met deinende schepen.
En bi-j ‘t nadern van dat holten huusken begon
‘t onmundeg lekker te roeken naor gebakken vis.
Dat was ne metvaller! Wi-j hadden de deure gauw
evonne. ‘k Heb nooit ewettene dat gebakken vis
met thee zo lekker kan smaken!
Weer terugge op Leens an leep ‘t makkelek. Wi-j
hadden den groten blaozerd now immers op de
rugge! Ton wi-j op onze hotelkamer op de rand
van ‘t bedde zatten, he’w teggen mekare zegd:
‘t was zwaor, maor wi-j hadden dit neet geerne
willen missen!
Zo verleep onzen eersten fietsdag daor in ‘t hoge
noorden.
De mansleu hadden ‘s aovends de bene ok wal
los. Ze lepen ongeveer tot de stad Groningen.
Bi-j onzen gezamenleken maoltied veel der heel
wat te vertellen. Gin mense had spiet hieran
begonnen te wezzen, maor wi-j gingen wal bi-j
tieds met de kippen op stok. Want morgen ging
‘t weer wieter.
Zo bunne wi-j in veer jaor tieds Nederland deureslingerd, van ‘t noorden naor ‘t zuden. Wat
hebbe wi-j genoten van alle dinge um ons hen!
Veural van de natuur. Wat is ter völle te zene,
a’j der maor oge veur hebt. Gods schepping zit
eigenlek vol verrassingen. Wi-j bunt uut-ewaejd,
nat eraegend, verwarmd deur de zonne. ‘t Mocht
ons ovverkommen. Wi-j bunt ter dankbaor veur.
Ik wil besloeten met ‘t laatste vers van gezang
387:
	Looft God de Heer die eeuwig leeft,
alles uit niets geschapen heeft,
die ons tot aan zijn dag behoedt
en onze ogen opendoet!
Op donderdag 8 september 1994 wazze wi-j met
ons allen bi-j de Sint-Pietersberg. Den tocht was
volbracht. Fijn, en ok jammer. Misschien kump ter
nog ‘s weer ne kriebel.

Prijsuitreiking woordzoekers
en speurtocht door Aalten
Dat de woordzoekers in KerkVenster van 24
april jl. een succes waren, blijkt ook uit het
flinke aantal inzendingen (37) dat de redactie
heeft binnengekregen. De oplossing van de
woordzoeker Koningsdag 2020 luidt ‘Nederland
viert Koningsdag anders dan anders’.
De oplossing van de woordzoeker Bijbelse
vrouwen is ‘Moederdag’.
Bij verloting zijn Joke Veldboom en Rianne
Wassink de winnende inzenders geworden. Zij
kregen een pakket, met daarin nog meer puz
zels voor veel puzzelplezier in de komende tijd.
En wat een leuke puzzel was ook de speurtocht
door Aalten in KerkVenster van 15 mei. Helaas
waren er bij het overnemen een paar foutjes in
geslopen. Daarom was het enigszins raden en
goed kijken om erachter te komen welke letters
er op de juiste plaats moesten staan. Uiteinde
lijk moest de oplossing dan zijn: ‘Samen maken
we er wat van’. Desondanks hebben we toch
drie inzendingen ontvangen, waaronder die van
Ria Hoftiezer. Voor haar was er ook een aantal
puzzelboeken.
Rianne Wassink

Iedereen bedankt voor het meedoen!
redactie KerkVenster

KerkVenster is het nieuws
blad van en voor de Protes
tantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes ver
schijnen 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 kerke
lijk leven binnen de aange
sloten 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 uiteinde
lijk 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 k leuren paars,
wit, groen en rood.
De kleur geel in de hoeken
duidt op het doorbrekende
licht van Gods Koninkrijk.
Uitgever
KerkVenster wordt
uitgegeven door de
Stichting KerkVenster.
Adres: Kerkstraat 2,
7121 DN Aalten,
tel. 0543-472835,
b.g.g. 06-50936465

Joke Veldboom

Ria Hoftiezer
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Redactie
Hoofdredacteur:
Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens,
Ada Haasnoot, Gerda ter
Maat, Johan Scholl
Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@
kerkvenster.nl
Redactieleden: Hanneke
Drenth, Liesbeth Greijdanus
Fotografen
Jan Oberink (algemeen),
Jan Ebbers (Bredevoort)
Gerrit ter Maat (Oosterkerk)
Christiaan Eppink (Oude
Helenakerk)
Coördinatie
Arnold Arentsen en
Harmien Wensink
Financiën
Eenmaal per jaar wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd
om KerkVenster te kunnen
bekostigen. Deze bijdrage is
aftrekbaar als gift. 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.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724.
Bezorging
De bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers. Hoofd van
de distributiecommissie
is Ad Doornink,
tel. 0543-723360,
e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met
klachten over de bezorging
en voor het aanvragen
van extra nummers. Wilt u
KerkVenster ontvangen of
ervoor bedanken, dan graag
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl
Vormgeving
Het verzamelen van de
kopij en de rubricering
worden verzorgd door de
vormgevingscommissie.
Hoofd van deze commissie
is Tiny Oosterink, tel. 0543476350. KerkVenster wordt
in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.
Druk
Senefelder Misset,
Doetinchem.
Oplage 3250 ex.
Inleveren kopij
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op vrijdag
26 juni 2020. De kopij,
inclusief die voor de website,
dient te w
 orden aangebo
den per e-mail in Word 2010
of hoger, in txt-formaat.
Illustraties en/of foto’s
altijd in aparte b
 estanden
(jpeg, etc.) aanleveren.
Uiterste inleverdatum kopij
per e-mail is woensdag 17
juni 2020 voor 22.00 uur. De
data waarop KerkVenster in
2020 verschijnt, vindt u op
onze website: www.kerkven
ster.nl.
Aanleveradressen kopij
E-mail:
redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2020.
Overname van artikelen
alleen met toestemming
en bronvermelding
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Is horen hetzelfde als luisteren?
Zo vertel je wat je zelf nodig hebt.
Bijvoorbeeld:
	Ik wil je begrijpen
Ik wil spelen
Ik wil zelf mogen kiezen
	samen dingen vieren
begrijpen en begrepen worden
iets moois maken
dat het eerlijk gaat
nieuwe dingen ontdekken
Je hebt leren lopen door het steeds opnieuw te
proberen: Proberen, vallen, opstaan. En opnieuw. En
opnieuw. Wees trots op jezelf dat je iets nieuws aan
het leren bent, zoals giraffentaal. Of zoals Marshall
dat zegt: ‘Elke keer als er iets misgaat, heb ik de kans
om te oefenen.’
Meer informatie (o.a. spiekbriefjes als je
giraffetaal wilt leren) kun je vinden op:
http://www.gedachte-kracht.nl/

Hoe gaat het met de
haak-challenge?
Je hebt het vast wel eens meegemaakt dat je
iemand iets vertelde maar dat diegene je niet
begreep. Soms komt dat omdat de ander niet
goed gehoord heeft wat je zei omdat je misschien
wat zacht praatte of omdat er veel herrie om je
heen was. Maar ook als je de ander goed kunt horen
begrijp je niet altijd wat die ander nu zegt. Dat komt
omdat je niet alleen hoort met je oren. In het boekje
Gedachte-kracht geschreven door Nicole Hage en
getekend door Ilse van der Vliet wordt dit heel mooi
uitgelegd. Daarom wil ik op deze Andersumme een
aantal bladzijden uit dit boekje met jullie delen.

Luister en praat met je hart
Marshall is een rustige, lange meneer uit Amerika, met donkerbruine ogen. Toen hij een jongetje
was, werd hij geslagen op weg van school naar huis.
Omdat hij Joods was. Hij vroeg zich af waarom
mensen soms gemene dingen deden en soms lieve
dingen deden. Hij kwam erachter dat mensen op
twee manieren kunnen luisteren en praten. Met hun
hart aan en met hun hart uit. Je hart staat UIT als
je je zin wilt krijgen. Je hart staat AAN als je wilt
dat het fijn is voor jezelf EN voor de ander.

Twee manieren om te praten
De bedoeling van een jakhals is om de baas te
spelen. Of om gelijk te krijgen. Of om zielig gevonden
te worden. Of dat allemaal tegelijk
Als je praat ZONDER je hart te gebruiken, dan: geef
je de schuld en zeg je wat er moet. Dat is jakhalzentaal. De bedoeling van een giraf is om het SAMEN
fijn te hebben.

Als je MET je hart praat, dan vertel je: wat je ziet of
hoort, wat je voelt, wat je nodig hebt en stel je een
vraag. Dat is giraffentaal.
Als giraf zeg je bijvoorbeeld: Als ik zie dat je mijn
gum in je laatje doet, dan voel ik me van streek. Ik
wil je kunnen vertrouwen. Ik wil graag dat je de gum
geeft, oké?
Als jakhals zeg je bijvoorbeeld: Stiekemerd! Ik zag
het wel hoor. Je pikt mijn gum. Wat ben jij vals. Geef
‘m nu terug! Meteen. Of ik zeg het tegen juf.

Wat mensen nodig hebben
Alle mensen, jong en oud, op de hele wereld, hebben
dezelfde dingen nodig. Mopperaars, dreigers en
zieli
gerds weten niet hoe ze die in giraffentaal
kunnen vragen. Maar als jij luistert met giraffenoren, dan kun je proberen te raden wat ze nodig
hebben.
Deze woorden kun je gebruiken als je wilt raden wat
anderen nodig hebben of als je vertelt wat je zelf
nodig hebt:
	erbij horen
jezelf kunnen zijn
spelen en relaxen
genieten van iets moois
dat iemand vriendelijk is.
Zo raad je wat de ander nodig heeft.
Bijvoorbeeld:
	
zelf mogen kiezen
eten en drinken
helpen en geholpen worden
dat iemand te vertrouwen is
knuffelen

Even een kleine update: Prachtige gehaakte vierkantjes komen er binnen en ook aanbiedingen om
te helpen met het in elkaar zetten van de deken(s).
Erg leuk om te zien hoeveel mensen er enthousiast
mee doen! Daarom gaan we gewoon nog even door en
kunnen de ‘granny’s’ nog steeds ingeleverd worden in
de brievenbus van Elim of KerkVenster. Ik hou jullie
op de hoogte :-) !
Doe jij ook mee?
(Voor meer informatie zie https://www.kerkvenster.
nl/jeugd-en-jongeren/ en https://www.kerkvenster.nl/
wordpress/wp-content/uploads/2020/05/
VIERKANTJES-HAKEN-doe-je-zo.pdf).

