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Pastoraat in
coronatijd
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Pastorale ervaringen van
onze voorgangers in coronatijd
De coronacrisis heeft veel overhoopgegooid. Ook in de kerk. De onlinediensten zijn daar een
goed voorbeeld van. Maar ook voor het pastoraat zijn de gevolgen groot. Zomaar op bezoek
gaan bij mensen kon opeens niet meer. De telefoon werd belangrijk voor het contact.
KerkVenster heeft aan onze voorgangers in Aalten en Bredevoort gevraagd naar hun
ervaringen. De drie vragen die we hen voorgelegd hebben, zijn:
• Wat ervaart u voor uzelf als positief en/of negatief in deze coronatijd?
• Wat is de moeilijkste pastorale ervaring die u had in deze coronatijd?
• Wat is uw beste pastorale ervaring tijdens coronatijd?
In dit KerkVenster kunt u het antwoord lezen van pastor Netty Hengeveld en
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk. In een volgend nummer plaatsen we het antwoord
van ds. Ada Endeveld en ds. Wim Everts.

Pastoraat in coronatijd
Als pastor heb ik de behoefte en de opdracht om
mensen die een moeilijke periode doormaken,
nabij te zijn. Tot half maart betekende die nabijheid ook een fysieke nabijheid. Maar sinds het
moment dat ik letterlijk op afstand werd gezet,
werd mijn rol ineens minder duidelijk. Natuurlijk is er de telefoon: het medium dat de laatste
maanden overuren draait. Hoewel ik hier dankbaar gebruik van maak, merk ik ook de beperkingen ervan. Niet iedereen praat even gemakkelijk via een ‘kuierdraod’. En zeker als de eerste
ontmoeting een telefonische is, merk je dat je
het voorzichtige aftasten, de koetjes-en-kalfjesfase, mist. Tijdens een telefoongesprek moet
je wel snel to-the-point komen. Je kunt moeilijk
je naam noemen en een praatje over het weer
beginnen. Nee, je stormt onaangekondigd het
leven van mensen binnen en hoopt op vertrouwelijkheid. Dat is nogal wat. Bovendien mis ik
als pastor de non-verbale reacties van mensen,
zie en voel ik minder goed wat niet met woorden
wordt gezegd: een traan, irritatie, stralende ogen,
wegkijken, nervositeit. Het kost veel meer energie
om je antennes, die normaal gesproken automatisch hun werk doen, toch goed te laten werken.
Behalve dat telefoongesprekken meer energie
kosten, kan de impact ervan groot zijn.
Tijdens de onlineviering op 29 maart zei ik:
Sinds zo’n twee weken bestaat mijn pastoraal
werk uit telefonisch pastoraat. Qua kilometers is
er een grote afstand tussen mijn gesprekspartner
en mijzelf, maar doordat de verhalen om
verschillende redenen zo schrijnend zijn, lukt het
mij minder goed om er ook afstand van te nemen.
Het raakt je als je hoort dat kwetsbare mensen
bang zijn om het virus te krijgen en tegelijkertijd
worstelen met gevoelens van intense eenzaam
heid, nu anderen hen niet meer kunnen bezoeken;
als je hoort dat ouderen bang zijn alleen te
sterven; als rouwende mensen vertellen wat het
met ze doet nu ze er alleen voor staan;
als ernstig zieken bang zijn dat er voor hen straks
geen ruimte meer zal zijn in het ziekenhuis;
als mensen hun partner, ouder of kind – wonende
in een tehuis - niet meer kunnen bezoeken, vooral
als hij of zij vanwege een ziekte of handicap niet
begrijpt waarom je niet meer komt.

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers

Waar ik eerder langere dagen maakte en meestal
bezoekjes aflegde tijdens de middelste drie dagen
van de week, werk ik nu elke dag, maar dan wat
minder uren achtereen, zodat ik in de namiddag
de tijd heb om bij te komen en te ontspannen of
gewoon wat poetswerk te doen in huis.
Verder bezoek ik – bij uitzondering – wel mensen
die in de laatste fase van hun leven zijn aangekomen (als zij geen coronaverschijnselen hebben).
Het is moeilijk om bij stervenden en hun naasten
de anderhalvemeter-regel aan te houden, om de
zegenbede op afstand te moeten uitspreken en
om niet even een hand te kunnen vasthouden.
Het is pijnlijk wanneer de kinderen die hier graag
bij hadden willen zijn, dit alleen via een beeldbelverbinding mee kunnen maken.
Voor wat betreft het afscheid is het intens verdrietig dat families na het verlies van een dierbare niet kunnen worden gecondoleerd, dat er
geen kussen en knuffels zijn, dat er geen koffietafel is na de uitvaart, zodat aan het afscheid
abrupt een einde komt. Heel ingrijpend vond ik
de uitvaarten die ik verzorgde waarbij de partner
en de zoon of de kleinzoon van de overledene
niet aanwezig mochten zijn en via de livestream
afscheid moesten nemen. Zulke momenten kun
je nooit meer overdoen. Als pastor voel ik mij dan
zo machteloos. Nabijheid – op die manier - is een
gemankeerde nabijheid.
Toch voelt gelukkig ook niet ieder pastoraal contact als een gemankeerd contact. Er waren ook
veel momenten waarop ik tijdens een telefoongesprek een even grote intimiteit ervoer dan tijdens
een bezoekje. Momenten waarop er – ieder aan
zijn of haar kant van de lijn – samen gebeden
kon worden, waarop zelfs de stilte niet ongemak-

kelijk voelde. Die vertrouwelijkheid werd soms ook
ervaren in kleine familiekring rond het open graf.
En ja, positieve punten zijn er ook te noemen.
Omdat de telefoongesprekken over het algemeen
korter duren dan fysieke gesprekken, heb ik wat
meer tijd om gewoon eens te bellen hoe het met
eerder bezochte mensen gaat. Ik kan dus aan
meer mensen een beetje aandacht geven. Iets
waar ik normaal gesproken niet aan toe kom, in
de grote wijken waarin ik een kleine drie dagen
in de week werkzaam ben. En dat voelt wel goed.
Wat ook goed voelt is dat het gevoel van kerkelijke verbondenheid blijft, of misschien wel groter
is, nu we onlinevieringen houden. Ik hoor via de
mail of de telefoon vaak terug dat dit bijzonder
gewaardeerd wordt. De cijfers bevestigen dit.
Meer dan ooit zijn we ervan bewust hoe belangrijk het is om verbonden te zijn: verbonden met
elkaar en verbonden met de Eeuwige.

De op 30 maart overleden dichter Marijke de
Bruijne schreef in het liedboek ‘Liederen voor de
toekomst’ een prachtig lied over verbondenheid
in de stilte. Ik hoop dat ‘Die mij/ons blijft helen’
ons allen helpt te zijn die we kunnen worden:
mensen, verbonden met elkaar.

Soms in de stilte
Soms, in de stilte, waar ik ook ben,
tussen de mensen, snel in hun tred,
drukte en haast en gesloten gezichten,
open ik mij en wacht op wat komt,
voel mij verbonden met wat ik niet zeggen kan.
Voel mij verbonden, waar ik ook ben,
word ik hervonden, word ik gekend
door wat mij moed geeft, door Die mij blijft helen,
gids en geleide is op mijn weg,
die mij helpt wezen, te zijn die ik worden kan.
Daar in die stilte, waar ik ook ben,
voel ik die kracht weer, hoor ik die stem,
die mij terugvoert, terug naar de mensen
wie zij ook zijn, terug naar mijzelf,
ben weer verbonden met wat ik niet zeggen kan.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld
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Dominee zijn in tijden van corona

Overdenking

Bezinning
door ds. A. Endeveld

Uiteraard ga ook ik in op de vraag van Kerk
Venster om iets te schrijven over de ervaring van
het werk als dominee in tijden van corona. Mijn
ervaring is een dubbele. Aan de ene kant heb ik
het als heel intensief ervaren, tegelijk is het ook
een tijd geweest waardoor er minder druk was op
mijn agenda door het wegvallen van de vergaderingen. Ik hoop niet dat ik wat dat betreft ooit
nog eens ga terugverlangen naar deze tijd. Waarschijnlijk zal ik dat niet doen omdat het verdriet
dat ik heb ervaren bij mensen die hard getroffen
zijn door alle beperkingen niet iets is om naar
terug te verlangen. Mogelijk zullen we deze tijd
wel gebruiken als een bezinningsmoment met de
vraag of het aantal vergaderingen in onze kerkelijke gemeente niet structureel wat minder kan.
Wat het pastoraat betreft is het een intensieve en
emotionele tijd geweest.
Ik ben alleen maar op bezoek geweest als ik de
afweging maakte dat de situatie zodanig was
dat alleen bellen voor mij echt niet goed voelde.
Uiteraard met het in acht nemen van de anderhalvemeter-regel. Door een heel aantal bezoeken
aan stervenden en het voorbereiden van uitvaarten, was deze tijd soms onwerkelijk. Afscheid
nemen van een stervende die je goed kent, maar
wel op afstand blijven, voelde erg vreemd, evenals
het op afstand blijven bij rouwgesprekken. Alle
uitvaarten die ik mocht doen hadden en hebben
nog steeds de beperking van maximaal dertig
mensen. De keuze die mensen dan soms moeten
maken wat betreft zij die er bij kunnen zijn, is
soms heel moeilijk en verdrietig.
Zeer onwerkelijk vond ik twee uitvaarten waar
ik bij betrokken mocht zijn en alle dertig aanwezigen tijdens de dienst een mondkapje moesten
dragen, evenals op de begraafplaats. Het was
en is een verdrietige tijd rond uitvaarten en de
keuzes die gemaakt moeten worden. Als bijna
onmenselijk heb ik het ervaren als mensen tijdens
het afscheid en rond de uitvaart hun geliefden
niet lijfelijk mochten aanraken. Diep respect heb
ik voor hen die ondanks alle verdriet hier op een
waardige manier mee zijn omgegaan.
Veel telefoongesprekken heb ik mogen voeren
in de afgelopen tijd. Intens verdrietig was het
om mensen te spreken die hun geliefden niet
mochten opzoeken in de verschillende tehuizen.
Soms een partner, soms een moeder, soms een
vader, soms een broer of zus, maar soms ook je
kind! Eigenlijk was dit voor mensen niet vol te
houden! Gelukkig begint, nu ik dit schrijf, juist in

deze week hierin enige versoepeling in de regels
te komen.
Opvallend vond ik dat bij de vele telefoon
gesprekken die ik mocht voeren in deze crisistijd
er bijna altijd een emotionele geladenheid was.
Heerlijk was het dat mijn agenda in deze tijd
meer ruimte had om af en toe even bij te tanken
en proberen wat van de vele emoties te verwerken. Regelmatig ben ik weer even op de fiets
gestapt en heb ik genoten van het onvoorstelbare
mooie voorjaar in de prachtige natuur om ons
heen. De afgelopen tijd heb ik meer met de Heer
gedeeld op de fiets dan in mijn gebruikelijke stoel.
Tot slot nog iets over de kerkdiensten in coronatijd. Het is een groot goed dat we digitale diensten kunnen organiseren. Uit de reacties merk ik
dat veel mensen ondanks dat we niet bij elkaar
kunnen komen toch een gevoel van verbondenheid ervaren. Ook zijn er reacties van mensen die
deze diensten als enorm saai ervaren. Dat begrijp
ik! Op één of andere manier werkt het zo dat als
er geen interactie is, het gevaar van saaiheid of
een gevoel van zwaarmoedigheid de boventoon
kan gaan voeren. Helaas is het tot 1 september
nog niet anders en moeten we het zo blijven
doen. Natuurlijk kunnen we zoeken naar een vorm
die het misschien minder saai en zwaarmoedig
maakt. Moeten we zeker doen, maar bovenal
moeten we blijven uitdragen in deze diensten dat
we met elkaar verbonden zijn in het geloof en in
het vertrouwen dat God ook via deze diensten ons
hart wil vervullen met moed, troost, hoop, kracht
en vreugde. Ook in deze tijd van soms groot verdriet voor mensen en beperkingen voor ons allen.
Hendrik Jan Zeldenrijk

In deze verwarrende tijden zoek ik naar dingen
en woorden die anderen, maar ook mij kunnen
troosten. Dat is nog niet gemakkelijk. Aan het
begin van de corona-crisis leek alles nog erg
eenvoudig: Dit is het probleem en zo gaan we
het oplossen. Hoewel de aard en de heftigheid
van de ziekte onzekerheid gaven, waren we verbonden en was het duidelijk wat ons te doen
stond. Maar al gauw bleek dat dat een vereenvoudiging van het probleem was. We waren de
economie even vergeten en de globale handel
en de toeristenindustrie en het feit dat onze
medische middelen meestal uit China komen,
of India, of Thailand. We zijn er ook achter
gekomen dat oudere kwetsbare mensen misschien wel liever hun kleinkinderen of partner
zien en dan ziek worden op de koop toenemen.
Niet knuffelen is wel een heel hoge prijs die we
betalen! Sociale onrust rukte zodra het kon ook
weer snel op. Dus we leven ook na corona in
een diverse wereld, waarin mensen net zo verschillend denken over alles, dat het wel lijkt of
ze in hele andere werelden leven. Dat verschilt
niet echt van daarvoor. Het is en blijft een heel
ingewikkelde wereld. Ondertussen is zingen een
van de dingen die echt gevaarlijk is gebleken.
We moeten echt niet in een afgesloten ruimte
gaan zingen, zolang er een kans is dat iemand
van ons drager is van het virus. Dat ontneemt
onze godsdienst wel van een van de geloofsdragers bij uitstek. Liederen geven hoop door
woorden en muziek. Ik kan echt terugverlangen
naar het samen zingen uit volle borst. Een verlangen dat ik ook hoor in de oude psalmen,
zoals in psalm 122: ‘Kom ga met ons en doe
als wij, Jerusalem dat ik bemin, wij treden uwe
poorten in, om u met vrede te ontmoeten!‘
Ik hoop dat we binnen de kortste keren weer
bij elkaar kunnen komen zonder angst, om
klank en stem te geven aan het geloof.
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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

Kring
Wij hopen in de
herfst weer als
gesprekskring
bij elkaar te
komen. We willen
een frisse start
maken met een
nieuw boek ‘Zorg
voor de ziel` van
Arjan Plaisier.
We komen op
maandagavond
bij elkaar, van
20.00 uur tot
21.30 uur de eerste keer 12 of 19 oktober.
De bijeenkomsten zijn ongeveer om de zes
weken, van oktober tot en met mei-juni.
Als je mee wilt doen, geef je dan op bij
Ada Endeveld.

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

Zieken
We bidden voor alle kwetsbare mensen die aan
huis gebonden zijn of in een verpleeghuis verblijven en zich niet onder de mensen kunnen of
durven begeven. Heer, geef hun rust, dat niet

Collectes en giften
De collectes voor de kerk hebben in maart
€ 175,46 opgebracht. De inhoud van het kerkje in
het stiltecentrum is onlangs geteld; de opbrengst
was € 175,95.

de bange rondmalende gedachten hun leven
bepalen, maar de vrede van genezing.
We hopen dat de omstandigheden zo veranderen,
dat ze spoedig meer kunnen dan eerst. In onze
gedachten zijn ook allen die een operatie hebben
ondergaan en nu herstellende zijn. Beterschap!

Vanuit de kerkenraad Bredevoort 16 juni
Geregeld zullen we u onder deze noemer op
de hoogte brengen van zaken die in de kerkenraad aan de orde zijn geweest.
Op 16 juni is de kerkenraad van de PG Bredevoort
voor het eerst weer bijeengeweest sinds januari.
De tussenliggende vergaderingen vervielen vanwege de coronacrisis. Wel hebben we elkaar via
e-mail op de hoogte gehouden. We vergaderen in
de St. Joriskerk als volledige kerkenraad waarvan
één kerkenraadslid via beeldscherm deelneemt
aan de vergadering. De rest zit op stoelen een
heel eind uit elkaar. Een beetje onwennig, maar
in de voor onze kerkenraad kenmerkende ontspannen sfeer ervaren we dat het toch fijn is om
op deze manier weer bijeen te kunnen zijn.

Jaarrekeningen 2019
De jaarrekeningen van de kerk en de diaconie
voor 2019 zijn aan de kerkenraad voorgelegd. Er
zijn geen vragen of onduidelijkheden en de jaarrekeningen worden door de kerkenraad goedgekeurd. In deze editie van KerkVenster zullen
de verkorte versies aan gemeenteleden worden
gepresenteerd.

Voortgang onlinevieringen
Vanaf het eerste begin van de coronacrisis is er
een zeer prettige en intensieve samenwerking met
de Protestantse Gemeente Aalten geweest. De
kerkgebouwen van beide gemeenten gingen tegelijkertijd ‘dicht’ en de onlinediensten zijn gezamenlijk opgezet. Er is goed gekeken naar de versoepelde richtlijnen rondom samenkomen, maar
voorlopig kiezen de kerkenraden van Aalten en
Bredevoort ervoor om nog geen reguliere vieringen te houden. Het blijft een feit dat je met
veel mensen in een afgesloten ruimte bij elkaar
zit. Bovendien is samen zingen ook niet mogelijk, omdat er hiervoor nog meer ruimte tussen
personen nodig is dan anderhalve meter. Er is
besloten om door te gaan met de online vieringen

zoals die tot nu toe samen met Aalten georganiseerd zijn. Deze vieringen worden gelukkig zeer
goed ‘bezocht’, en hoewel het niet de sfeer meebrengt die er is als je elkaar in levenden lijve ontmoet, is het een mooi alternatief.

Gebruiksplan kerk
Om onze gebouwen verantwoord te gebruiken,
ook bij de versoepelde regels per 1 juni en 1 juli,
is een gebruiksplan opgesteld. Zo kunnen op
een veilige manier vergaderingen, uitvaarten of
bruiloften gehouden worden. Iedereen die van
een van de gebouwen gebruik wil maken, kan
zo helder geïnformeerd worden over het aantal
mensen dat maximaal toegelaten kan worden en
over andere noodzakelijke maatregelen om een
veilige situatie te behouden. In de kerk kunnen
maximaal 65 personen en in ’t Koppelhuis ongeveer 20. (Bij de berekeningen in de kerk is er wel
uitgegaan van een aantal gezins- of huisgenoten
dat in paren bij elkaar kan zitten.) Het gebruiksplan wordt aangepast op het moment dat de
regels veranderen.

Verkoop pastorie in de Koppelstraat
Vanaf het moment dat de pastorie in de Koppelstraat in de verkoop kwam, was er veel belangstelling. Er werden ook al snel biedingen gedaan,
en met een van de bieders is het college van
kerkrentmeesters onder begeleiding van een
makelaar tot overeenstemming gekomen. Het
verkooptraject bevindt zich momenteel in de
afrondende fase.

Startzondag
De startzondag zal dit jaar plaatsvinden op 27
september. Het plan is om een openluchtviering
te houden in het Vestingpark. Tijdens deze viering
zal ook het afscheid nemen en bevestigen van
ambtsdragers plaatsvinden. Het is fijn om weer
te beginnen met denken aan ‘normaal’ samenkomen op zondag.
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Toelichting jaarrekening
Bredevoort 2019
In de kerkenraadsvergadering van juni is de jaarrekening
van de kerk over het jaar 2019 behandeld. Met een korte
toelichting erbij presenteren wij de cijfers. Het jaar 2019 is
afgesloten met een flink tekort van € 19.095. Het verlies is
minder groot dan vooraf begroot, maar het blijft wel heel
zorgelijk dat er opnieuw een jaar is afgesloten met zo’n
groot tekort.
Baten
Vergelijken we de inkomsten met het resultaat van 2018 dan blijft de
opbrengst van onroerende zaken met daarin huuropbrengsten van onze
gebouwen en pachtinkomsten iets achter bij het jaar 2018. De kerk en
‘t Koppelhuis zijn minder vaak verhuurd.
De opbrengsten uit ‘levend geld’ (kerkbalans en collectes) zijn dit jaar bijzonder goed. Er is zelfs meer geld binnen gekomen dan in 2018.
Subsidies en bijdragen is geld dat de diaconie aan ons betaalt voor diaconale taken van de predikant en gebruik van ‘t Koppelhuis.

Lasten
Aan de uitgavenkant is er meer geld besteed aan kosten voor kerkelijke
gebouwen dan in 2018. Het dak van een schuurtje bij de pastorie is asbestvrij gemaakt. De kosten voor het pastoraat, beheer en administratie zijn toegenomen als gevolg van landelijke cao-afspraken. De overige posten geven
een resultaat zoals vooraf begroot met een lichte kostenstijging.

Verwachting voor 2020
Voor 2020 is de verwachting dat het exploitatietekort minder zal zijn. Hoeveel is nu nog moeilijk aan te geven. De kosten voor het pastoraat zullen
minder zijn door de detachering van ds. Endeveld. Daar staat tegenover dat
er ook minder inkomsten zullen zijn als gevolg van de coronamaatregelen.
Bij de begrotingsbehandeling in oktober hopen we daar meer inzicht in te
kunnen geven.
Heeft u nog vragen over de jaarcijfers en de toelichting, of wilt u de volledige
jaarrekening inzien, dan hoor ik dat graag. Neem daarvoor contact op met
mij of stuur een mail aan boekhouding@pkn-bredevoort.nl en er wordt een
afspraak met u gemaakt.
college van kerkrentmeesters
Wim ter Maat, penningmeester.

Vergaderruimtes
beschikbaar
Heeft u in verband met coronarichtlijnen een
grotere vergaderruimte nodig dan gebruikelijk?
De ruimtes van de Protestantse Gemeente Bredevoort zijn beschikbaar voor vergaderingen of
andere evenementen. Er is een gebruiksplan opgesteld, zodat u direct geïnformeerd kunt worden over het maximumaantal
bezoekers dat de gebouwen kunnen herbergen en over de mogelijkheden
en voorzieningen binnen de huidige richtlijnen. Als u belangstelling heeft,
neem dan gerust contact op met de beheerder Wilma Klein Hesselink,
tel. 06-25570229 of
koppelhuis@pkn-bredevoort.nl of met één van onze kosters
via stjoriskerk@pkn-bredevoort.nl. Zij heten u van harte welkom!
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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
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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
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tel. 0543-47 28 96
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kerkvenster.nl
via het kerkelijk bureau

Verslag van de kleine kerkenraad op 2 juni
Geraakt
Het was fijn om na een lange tijd op 2 juni elkaar
weer te zien en de werkzaamheden weer verder
op te kunnen pakken. De avond wordt door
Gerard Helmink geopend met de overdenking
‘Verander de tijd’.

Een andere mogelijkheid is om in september een
dienst te houden met alleen ambtsdragers. Bij de
volgende vergadering van de grote kerkenraad zal
dit worden voorgelegd aan en besproken met de
ambtsdragers.

bredevoort

Gebouwen - Voortgang Oosterkerk
Harm Hoftiezer verzorgt de presentatie ‘Toekomst Oosterkerk’ aan de kleine kerkenraad. Na
een korte uiteenzetting van de historie en de aanleiding van het onderzoek, zijn we na vier jaar op
het huidige punt gekomen.
De keuze van de kerkrentmeesters is gevallen op
de plannen en ideeën voor het realiseren van een
woon-zorgcomplex. De kerkrentmeesters vinden
dit plan het best passend als bestemming voor de
Oosterkerk, het heeft de meeste kans van slagen
(er zitten gerenommeerde bedrijven achter) en
er is een goede borging van de bestemming van
de Oosterkerk in de toekomst. Daarom vraagt het
college van kerkrentmeesters de kerkenraad in te
stemmen met de overdracht van de Oosterkerk
aan bouwbedrijf Klomps t.b.v. het realiseren van
een woon-zorgcomplex op basis van de voorliggende overeenkomst.
In het verleden is besloten dat de Oosterkerk
verkocht zal worden, daadwerkelijke verkoop
raakt ons nu allemaal. We zijn ons bewust van
de emoties en gevoelens van onszelf maar ook
van de gemeenteleden, door het proces van een
kerkgebouw naar een nieuwe bestemming. Om
iedereen zo goed mogelijk te informeren en zo
snel mogelijk op de hoogte te brengen, is er een
tijdspad uitgestippeld om alle betrokkenen (w.o.
de kerkenr
aden, klankbordgroepen, gemeenteleden, buurt, inwonenden van Aalten) te informeren. Inmiddels heeft u in de vorige uitgave van
KerkVenster hiervan kennis kunnen nemen.

Personele bezetting
Het is fijn dat ook het beroepingswerk weer is
opgestart. Er zijn enkele reacties ontvangen op de
vacature van kerkelijk werker.

Ook de jongeren hebben de voorkeur uitgesproken om belijdenis te doen in een ‘normale’
dienst, indien mogelijk.

Overige zaken
Er wordt hard gewerkt aan een voorstel voor een
nieuwe indeling van de wijken. Zodra hierover
meer bekend is zullen we u informeren.
Er gaat een einde komen aan de gezamenlijke
vredesdienst in september en de dienst voor de
eenheid in januari met de Rooms Katholieke Parochie doordat de drijvende kracht vanuit de Rooms
Katholieke Parochie heeft aangegeven er mee te
willen stoppen. Hiermee stoppen ook deze diensten. Uiteraard kan er wel in onze morgendiensten
aandacht gegeven worden aan de vredesweek en
aan de gebedsweek voor de eenheid van christenen. De Rooms Katholieke Parochie blijft wel
meedoen in het Beraad van Kerken.
Henri van Eerden sluit de avond met een gedicht
over Pinksteren.
Namens de kleine kerkenraad PG Aalten,
Annet Somsen

Overzicht giften Aalten
Via de brievenbus ontvangen:
- collectemunten voor DHA
- voor DHA
- voor de Voedselbank

€
€
€
€

Covid-19

Via de webshop ontvangen voor DHA:

De IKA weken en kinderkampweken zijn helaas
geannuleerd. De eigenaar van de nieuwe kamplocatie in Beltrum heeft toegezegd dat de kinderen
er ook volgend jaar welkom zijn in de kampweken.

- 03-06 t/m 09-06 totaal

De diaconale rondgang is uitgesteld naar september. Als een rondgang dan nog niet mogelijk
is, wordt er gekeken naar een alternatief zoals bijvoorbeeld digitaal doneren

Via bankrekeningen diaconie:

Zoals het er nu naar uit ziet is er in september
geen dienst voor het bevestigen en afscheid
nemen van ambtsdragers. Het zou fijn zijn als
in deze bijzondere tijd de scheidende ambtsdragers iets langer hun werk willen blijven doen.

35,00
20,00
20,05
50,00

€ 380,00

Via de webshop ontvangen voor de Diaconie:
- 03-06 t/m 09-06 totaal

- collecte
- kerkgeld mei
- gift diaconie
- gift

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€ 25,00

€ 20,00
€ 25,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 50,00
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Oosterkerk Journaal
Vervolg herbestemming Oosterkerk
In de vorige uitgave van KerkVenster stond het voorstel voor herbestemming
van de Oosterkerk beschreven. Dat heeft veel reacties gegeven. Veel emotie ook.
Dat is begrijpelijk nu het afscheid van dit mooie gebouw zo dichtbij komt. Veel
reacties zijn begripvol, maar achter dat begrip zit veel verdriet. Een gemeentelid
beschreef het als volgt: ‘Het blijft een huis waar naar mensen wordt omgekeken,
waar mensen hulp, bemoediging en troost vinden, waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, een veilige haven in roerige tijden’. Als kerkenraad hopen we dat de
bestemming ‘zorgwoningen’ de troost van dit gebouw zal kunnen bewaren.
Zoals beloofd, geven we u de huidige stand van
zaken en beschrijven we het verdere proces.

Verdere uitleg aan alle ambtsdragers
op 15 en 16 juni.
Op maandag 15 juni en dinsdag 16 juni zijn de
plannen verder uitgelegd aan alle ambtsdragers
van onze gemeente. Vanwege de coronamaatregelen hebben we dit per wijk gedaan, dus in de
klankbordgroepen.
Tijdens deze vergaderingen zijn de plannen
verder uitgelegd en zijn ook de eerste schetsen
van het ontwerp vertoond.
Hierna konden de ambtsdragers per wijkteam
met elkaar in overleg, werd er naar hun mening en
oordeel gevraagd en werden de vragen en opmerkingen verzameld. In de eerstvolgende vergadering van de kleine kerkenraad (23 juni) werden
deze vragen en opmerkingen geïnventariseerd.
Op de grote kerkenraadsvergadering (2 juli) zullen
deze vragen, opmerkingen en beoordelingen van
de wijken verder worden besproken, samen met
de behandeling van het voorstel tot herbestemming van de Oosterkerk.

De eerste online-gemeenteavond op 6 juli
De gemeenteleden worden verder geïnformeerd
op de eerste digitale gemeenteavond op 6 juli.
Hier wordt het voornemen tot herbestemming
toegelicht. Deze gemeenteavond is te volgen
via KerkBeeld of via kerkradio. De uitzending zal
plaats vinden vanuit de Oosterkerk. Aanvang
19.30 uur.

Op de agenda van deze avond staat:
- beschrijving van het hele proces
- uitleg van het plan
- de voorwaarden
- hoe ziet het ontwerp (verbouwingsplan)
er nu uit?
- eerste behandeling van binnengekomen
reacties uit de gemeente
Op deze avond zal ook bouwbedrijf Klomps aanwezig zijn om hun plannen en hun ontwerp te
tonen en het verbouwplan uit te leggen. Voor wie
deze avond niet live kan meekijken: de uitzending
van deze online-gemeenteavond is ook later nog
terug te zien via KerkBeeld. Een samenvatting verschijnt in KerkVenster.

De tweede gemeenteavond op 13 juli
De tweede gemeenteavond is op 13 juli om 19.30
uur in de Oosterkerk en ook weer te volgen via
KerkBeeld en kerkradio. Deze avond kunt u als
gemeentelid bijwonen. Er is plek voor 90 mensen
die zich van tevoren moeten hebben aangemeld. Meer personen is niet mogelijk vanwege
de coronamaatregelen. Wie aanwezig is, heeft
rechtstreeks de gelegenheid vragen te stellen of
opmerkingen te delen. Wie niet ter plekke aanwezig is, kan vragen en opmerkingen inleveren
per e-mail of schriftelijk op het kerkelijk bureau
(Zuiderkerk). Deze zullen we zoveel mogelijk op de
avond zelf behandelen (zie agenda hierboven).
Om alle aanmeldingen en vragen te kunnen verwerken kunt u deze inleveren tot vrijdag 10 juli
18.00 uur.
E-mailadres voor aanmeldingen
en inleveren van vragen/opmerkingen:
bjebuesink@lijbrandt.nl

De uiteindelijke beslissing
Op 16 juli vergadert de grote kerkenraad (alle
ambtsdragers). Daar zal teruggekeken worden op
alles: de reacties van de mensen, de emoties, het
verloop van het proces, etc. Op deze vergadering
zal afgewogen worden of een woon-zorgcomplex
de beste herbestemming is voor de Oosterkerk.
Hierover zal dan een beslissing worden genomen.

Korte uitleg
Grote kerkenraad
Dit zijn alle ambtsdragers samen. De grote
kerken
raad neemt de uiteindelijke beslissing
over de herbestemming. Omdat effectief vergaderen met tientallen ambtsdragers haast
onmogelijk is, is er een kleine kerkenraad uit
deze vergadering samengesteld om de lopende
zaken van de kerk te behartigen: de kleine
kerkenraad.

Kleine kerkenraad
Deze bestaat uit een aantal afgevaardigden
van de grote kerkenraad (ouderlingen, jeugd
ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen). In
Aalten zijn alle predikanten lid van de kleine
kerkenraad. De kleine kerkenraad functioneert in de praktijk als kerkenraad en behandelt de lopende zaken. De kleine kerkenraad
is altijd verantwoording schuldig aan de grote
kerkenraad.
Daarom is het plan voor herbestemming weliswaar door de kleine kerkenraad uitgewerkt
maar wordt dit aan de grote kerkenraad voorgelegd. Deze beoordeelt het en neemt een
besluit.
De grote kerkenraad neemt in belangrijke zaken
(bijv. nu bij de Oosterkerk), nooit een beslissing,
zonder eerst de gemeente gehoord te hebben.

Klankbordgroepen
Als de ambtsdragers van een wijk vergaderen
heet dat een klankbordgroep. Een klankbordgroep heeft geen macht of beslisbevoegdheid,
maar kan wel een signaal afgeven hoe iets in
een wijk ligt.

CCBB
Classicaal College voor de Behandeling van
Beheerszaken. Sinds de landelijke fusie van
de hervormde en gereformeerde (en lutherse)
kerk(en) is er een CCBB dat toeziet of belangrijke beheerszaken (zoals aankoop/verkoop
kerkgebouw) wel op de goede manier en volgens de richtlijnen van de kerkorde verloopt.
Een kerkgebouw kan nooit zonder toestemming
van dit college verkocht worden.

We hopen dat u zult reageren. Dat is belangrijk,
hoe u ook in het voorstel van herbestemming
staat.
Bij alle emotie zullen we als kerkenraad proberen
de gevoelens van mensen recht te doen en samen
een weg te zoeken naar de toekomst.
Namens de kerkenraad,
Gerard Helmink, voorzitter
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Bericht van de kerkBaten en lasten 2019
rentmeesters Aalten
van het college van kerkrentmeesters
Omgaan met geld in crisistijd
Zoals u allen weet, ontvangt u op de spaarrekening tegenwoordig geen rente, ook de kerk heeft
hier last van.
Het is zelfs zo dat als er op een betaalrekening
meer dan € 5.000 staat, er maandelijks 0,15%
(op jaarbasis) aan kosten in rekening gebracht
wordt. Het geld wordt, als je de inflatie meerekent,
jaarlijks dus snel 1,5 % tot 2% minder waard.
Het geld van de kerk beleggen en hier risico mee
lopen willen wij niet, dan kan het zeker in de
coronatijd snel de verkeerde kant op gaan.
De afgelopen jaren is er geld gereserveerd voor
grondaankoop, dit is de laatste jaren gegroeid
omdat er kleine, incourante percelen grond verkocht zijn die meer opbrachten dan de land
bouwwaarde. Dit geld willen wij nu inzetten om
landbouwgrond aan te kopen.
Het rendement (pacht) op grond is vrij constant
en ligt rond de 2% van de geïnvesteerde waarde.
Daarnaast behoudt grond zijn waarde en kan het
in de toekomst, mocht het nodig zijn, verkocht
worden.
Wat wij willen doen: als er aanbod komt van courante landbouwgrond zullen wij dit kopen tegen
de marktwaarde en het gaan verpachten, het verpachten zal via inschrijving gaan waarbij de gunning onder voorbehoud is.
Wilt u een stuk landbouwgrond verkopen neem
dan contact op met de werkgroep gronden van de
kerkrentmeesters.
E-mail: eerden009@hetnet.nl
Namens de werkgroep gronden,
Wim van Eerden

Protestantse Gemeente Aalten
De jaarrekening 2019 is digitaal voorgelegd aan
de grote kerkenraad, in het kort de weergave van
de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Toelichting op de baten en lasten
Baten
In totaal werd iets minder ontvangen dan vooraf
begroot, afname was er bij de inkomsten onroerende zaken (pacht en huur). De bijdragen levend
geld waren echter hoger dan vooraf ingeschat,
de tendens bij het levend geld is echter dat deze
inkomsten de komende jaren versneld minder
worden.
De rente-inkomsten stijgen omdat een deel van
de gelden voor langere tijd op een deposito
staan. De totale inkomsten waren € 2.086 minder
dan vooraf begroot.

Lasten
De kosten voor het pastoraat in 2019 zijn in de
lijn met de begroting echter hoger dan de uitgaven in 2018 om reden dat er toen een vacature
was die vanaf september 2018 is ingevuld.
De lasten van de kerkdiensten zijn minder dan
vooraf begroot omdat er geen betaling naar
jeugdraad ging, hun lopende rekening was voldoende gevuld.
De bijdragen/afdrachten andere organen zijn
betalingen aan landelijke kerk op basis van ontvangsten levend geld en/of aantal kerkleden.

Protestante Gemeente Aalten
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
College van kerkrentmeesters-jaarrekening 2019

Baten
Opbrengsten uit onroerende zaken
Opbrengsten uit rente
Opbrengsten uit stichtingen, fondsen
Bijdragen gemeenteleden
Door te zenden giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten
Lasten
Bestedingen pastoraat
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
Afschrijvingen onroerende zaken, inventarissen
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten kerkelijke gebouwen
Salarissen (koster, organist, kerkelijk bureau)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten
Resultaat baten en lasten
Incidentele baten/lasten

De lasten voor de kerkgebouwen waren meer
dan begroot, dit komt door uitgaven t.b.v. Zuiderkerk en nog uit te voeren onderhoudswerk Oude
Helenakerk waarvoor bij deze laatste al wel subsidie ontvangen werd.
Bij de overige salarissen werd meer uitgegeven
dan vooraf werd begroot.
De lasten van beheer en administratie dalen door
besparingen/minder uitgaven.
De lasten overige eigendommen zijn extra onderhoudskosten geweest bij woningen.
Bij de incidentele baten/lasten is in 2019 een
perceel grond verkocht voor € 25.016, dit geld
zal t.z.t. weer gebruikt worden voor aankoop
landbouwgrond.
De jaarrekening 2019 komt hiermee op een negatief resultaat van € 576 hetgeen beter is dan
vooraf begroot, tekort van € 7.600.
De snelle afname van bijdragen levend geld geeft
zorgen voor de toekomst, er zal verder gesneden
moeten worden in uitgaven gebouwen, overige
kerkelijke uitgaven en op de langere termijn in
personeel. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort
op naar € 162.000 in 2026.
De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk
bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen
kunt u contact opnemen met ondergetekende
college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek, penningmeester

Begroting
2019

Rekening
2019

Rekening
2018

124.700
3.400
-3.000
685.500
2.000
12.500
825.100

113.638
12.992
695.952
432

132.458
4.155
471
735.644
495

823.014

873.223

466.700
29.000

469.511
13.761

405.285
13.575

11.300
55.480
78.900
147.470
30.150
13.500
832.500

9.959
56.243
109.499
160.759
21.126
7.748
848.606

10.128
61.271
120.399
186.015
32.122
41.972
870.767

-7.400
-7.400

-25.592
25.016
-576

2.456
2.300
4.756
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Ieder kind en ieder verhaal is uniek
Hieronder volgt een bijdrage van de Stichting Tess Unlimited in Guatemala. Zij wordt
financieel ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.
Stichting Tess Unlimited heeft in de afgelopen elf jaar meer dan 2.200 kinderen
in Guatemala geholpen aan hun schisis. Ieder kind en ieder verhaal is uniek.
In deze vreemde tijd van COVID-19 willen we jullie graag blijven informeren
over ons werk in Guatemala.
COVID-19 in Guatemala

5. 
We hebben deze maand een meisje opgenomen van drie jaar dat een ernstig ongeluk
heeft gehad en daarbij een gedeelte van haar
gezicht heeft verbrand. Op het moment kan ze
nergens geholpen worden, maar wij hebben
inmiddels contact gehad met onze plastisch
chirurg Patricia Bortoluzzi uit Canada voor hulp.
De komende tijd moet haar huid zich herstellen
zodat we haar het aankomende jaar kunnen
helpen met een speciale zalf.

De cijfers zijn in korte tijd veel veranderd. Vorige
maand sloten we de nieuwsbrief af met 599
positieve gevallen, nu een maand later staat de
teller op 3867 positieve gevallen. Waar er vorige
maand nog maar 16 mensen overleden waren,
zijn dat er nu inmiddels 90. Gelukkig is er ook
goed nieuws. Een maand geleden waren er nog
maar 66 mensen hersteld, inmiddels al 648.
In de afgelopen maand is Guatemala nog
strenger in lockdown gegaan. Inmiddels is het niet
meer toegestaan om in het weekend (van vrijdag
17.00 uur tot maandag 05.00 uur) de straat op te
gaan. In deze zestig uur mag je niet naar buiten
en blijven ook de winkels dicht. Doordeweeks is er
een avondklok van 17.00 uur -05.00 uur ingesteld.
Deze maatregelen zijn bedoeld om een positief
effect te hebben op het aantal besmettingen
maar leiden er helaas wel toe dat er steeds meer
honger uitbreekt. Veel mensen hebben al een tijd
geen werk meer en dat begint nu steeds langer
te duren.

Uiteraard is dit niet het moment voor ons
om op te geven! Wat hebben we de afgelopen maand gedaan?
1. 
We hebben weer tientallen nieuwgeboren
baby’s opgenomen in ons project. Gelukkig
hebben we goed contact met de lokale zieken
huizen en zorgen we ervoor dat er zo snel
mogelijk melk en speciale drinkflessen naar
de patiënten worden opgestuurd. Bijzonder: in
één ziekenhuis zijn er drie baby’s geboren met
schisis in maar liefst drie weken tijd!

De pen opgepakt

Trots op de kerk
Dit is Marcos, hij is 3 jaar en krijgt logopedie.
Zijn vader heeft geen werk meer. Zijn ouders
hebben geen geld meer voor eten, dit is de tweede
maand dat wij hen van voedsel voorzien.
2. We hebben zoveel telefoontjes ontvangen van
gezinnen in ons project die geen geld meer
hebben voor eten, dat we begonnen zijn met
het distribueren van voedselpakketten. Deze
week hebben we 11 families van eten voor een
maand voorzien en volgende week zullen we
nog 47 families te hulp schieten. We verwachten
dat dit op korte termijn nog meer gaat worden.
3. Naast de logopedielessen op Facebook zijn we
ook begonnen met privélessen via telefoon/
WhatsApp-bellen! We helpen de families door
ze te voorzien van een internetkaart voor een
dag en geven zo online, één op één, logopedie.
Het gaat tot nu toe erg goed en de kinderen
vinden het ontzettend leuk!
4. Nog steeds gaan we door met ons melkproject!
Deze maand hebben we zo’n 70 baby’s van
melk kunnen voorzien! Helaas hebben we op
dit moment bijna 200 baby’s die we van melk
moeten voorzien en kunnen we wegens de
strenge regels van de overheid niet iedereen
bereiken. Toch blijven we ons best doen en
hopen we snel meer mogelijkheden te hebben
om dit wel te kunnen.

Deze drie kleine schatjes zijn in drie weken tijd
geboren in hetzelfde ziekenhuis. Nu zijn ze alle
drie veilig thuis bij hun ouders met een speciale
fles en voldoende melk voor de komende maand.

Ik kwam deze week aan het denken dat je
meestal niet echt door hebt, hoe wij financieel als kerk het verschil maken voor vele
projecten. Zelf heb ik het geluk dat ik mij nu
een aantal jaren mag inzetten voor de diaconie. Als gemeenteleden geven we samen
veel geld. Geld maar zo weggeven, zit onder
een vergrootglas. Mensen, en daar hoor ik
zelf ook bij, hebben heel veel redenen om
het niet te doen. Buiten de privéreden om
is vaak ook de vraag: zijn de projecten wel
goed genoeg? Komt het geld wel waar het
moet komen? Er zijn zoveel voorbeelden waar
het misgaat, dus wil ik dit risico wel nemen?
Kunnen ze het geld niet uit eigen land halen?
Allemaal dingen die waar zijn. Maar ook
dingen die we soms los mogen laten als wij
durven te vertrouwen! Van geven is nog nooit
iemand slechter geworden.
Bij de diaconie krijgen we ontzettend veel
bedankjes. Er komen ook mooie berichten
binnen van veel projecten. Maar we beseffen
lang niet altijd de echte inhoud van die
bedankjes! Wij zien vaak niet het verschil
dat het kan maken of je het geld wel of niet
geeft. En daar kan ik met dit bericht ook
geen verandering in brengen. Maar ik wil wel
zeggen dat ik supertrots ben en blij om de
kerk, omdat wij als gemeente samen zoveel
mooi werk doen! Ik volg verschillende projecten van dichtbij en merk dat ik dan ontzettend dankbaar ben dat er zoiets als de
diaconie bestaat! Allemaal heel erg bedankt
dat we als kerk/gemeente zoveel mooi werk
kunnen doen. Dat is echt het noemen waard!
Nadine Stemerdink-Bongen
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Online kerkdiensten
Aalten en Bredevoort

Elke zondag 09.30 uur

kerkbeeldaalten.nl
Alle gewone diensten zijn vervallen in verband met de coronacrisis (tenminste t/m 31 augustus 2020).
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.
De liturgie van de online diensten is steeds vanaf zaterdag te downloaden
en eventueel te printen: www.kerkvenster.nl/kerkdiensten/

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

Vanaf heden wordt de liturgie ook op kerkbeeldaalten.nl getoond

Online diensten komende twee weken

Weeksluitingen

Zondag 28 juni 2020
vanuit de Oosterkerk

Zondag 5 juli 2020
vanuit de Oosterkerk

Zondag 5 juli 2020
vanuit de Zuiderkerk

09.30 uur: mevr. N. Hengeveld

09.30 uur: ds. H.J. Zeldenrijk

10.00 uur: d
 s. Folkert de Jong
Regenboogdienst

Vanwege de coronacrisis zijn de
weeksluitingen voorlopig vervallen.

Neem en lees …
Juni 2020

Regenboogdiensten hervat
Er is mooi nieuws te melden: we gaan weer voluit
Regenboogdiensten organiseren zoals we dat
gewend waren voor de crisis. Protestants Aalten
(en ook Bredevoort) is nooit samen te vatten
onder één ‘smaak’. We zijn één kerk (dat hebben
we wel gemerkt afgelopen maanden) maar ook
heel divers. Aan die diversiteit, die helemaal past
bij hoe Paulus de kerk vanaf het begin al voor zich
zag, blijven we graag vormgeven.
De afgelopen tijd hebben we als kerk heel snel
moeten bijleren hoe we online-diensten precies
moeten doen. De technici kunnen niet voldoende
bedankt worden voor hun inspanningen in deze
onverwachte uitdaging.
Door al de ‘nieuwigheid’ hebben we in eerste
instantie moeten kiezen voor één dienst per
zondag. Maar de laatste tijd kwamen er steeds
meer geluiden ‘waar zijn onze Regenboogdiensten?’ Nu waren de diensten waar Heidi en
Folkert voorgingen typische Regenboogdiensten,
maar als aparte stroom beginnen we nu. Vooralsnog iedere twee weken.
Deze Regenboogdiensten zullen weer worden
voorbereid door de verschillende commissies

(LeF, KiU, Kinderdienst) waar ook leden van
de 
Bredevoortse ‘Regenboogdienstcommissie’
(Anders Dan Anders) aan zullen meewerken.
In de meeste gevallen zullen deze diensten van
tevoren opgenomen zijn, dit doen we om het
technische team te ontzien. Daardoor zullen bij
deze opgenomen diensten mededelingen en
overlijdensberichten ontbreken.
Dit is (onder voorbehoud) het rooster:

Regenboogdiensten en
Anders-Dan-Anders-diensten:
• 5 juli
Folkert
LeF
• 19 juli
Heidi
Kinderdienst
• 16 augustus Folkert
• 30 augustus Heidi
• 13 september Folkert
KiU
• 27 september Heidi
Startzondag LIVE
• 18 oktober 	Heidi Ebbers en Hans de Graaf
dialectdienst (oecumenische
dienst) met NooTzaak LIVE
•  1 november 	Folkert 	Anders Dan Andersdienstcommissie

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

26
27
28

Romeinen 8: 1-11
Romeinen 8:12-25
Romeinen 8:26-39

Maandag
Dinsdag

29
30

Romeinen 9:1-18
Romeinen 9:19-33

Juli 2020
Woensdag
Donderdag

1
2

Matteüs 11:2-15
Matteüs 11:16-30

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

3
4
5

Psalm 27
Zacharia 9:1-8
Zacharia 9:9-17

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

6
7
8
9
10

Zacharia 10:1-5
Zacharia 10:6-12
Zacharia 11:1-14
Zacharia 11:15-17
Romeinen 10:1-13
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KerkBeeld in coronatijd
Sinds begin maart zijn we ook binnen de PGA aangewezen op digitale kerkdiensten. Deze uitzendingen worden zeer gewaardeerd zoals aan de kijk
cijfers is te zien. Er wordt veel live gekeken maar ook worden de diensten heel
vaak teruggekeken. U hebt daar al eerder over kunnen lezen in KerkVenster.
De diensten zijn al op diverse manieren in beeld gebracht en voortdurend
worden er nog weer nieuwe ideeën geboren en uitgeprobeerd. De ene keer
met meer succes dan de andere keer.
Ook daar krijgen we reacties op en dat waarderen we. Helaas zit achter elke
verandering weer een risico dat er iets misgaat. Zo zijn we bezig geweest om
het geluid van de zang en muziek beter op KerkBeeld te krijgen en hebben
we extra camera’s geplaatst voor de organist en de voorgangers.
Nu zijn we bezig om ondertiteling op beeld te krijgen. Dat vraagt een en
ander van de techniek maar ook een en ander van de mensen achter deze
techniek. Zij moeten zich de veranderingen eigen maken en dat kost tijd en
energie. Iedereen doet ontzettend zijn best.

Wat gaan we nu doen: Voor de Oude Helenakerk wordt nieuwe apparatuur
aangeschaft omdat de huidige apparatuur verouderd is en onvoldoende
mogelijkheden heeft om de huidige wensen mogelijk te maken. Daarom
zal in de komende weken de oude apparatuur gedemonteerd worden en de
nieuwe apparatuur geplaatst. Daarna gaan we testen en hopen we vanaf
zondag 12 juli ook vanuit de Oude Helenakerk diensten uit te kunnen zenden
met ondertiteling, een haarscherp beeld en oorstrelend geluid. Mocht het
onverhoopt toch tegenzitten dan zullen wij u via KerkVenster weer informeren. Daarom zullen de diensten van 21 juni, 28 juni en 5 juli plaatsvinden
vanuit de Oosterkerk.
We hopen op deze manier iedereen nog meer te kunnen laten genieten van
de onlinediensten.
Namens voorgangers, KerkBeeld, beamteam en geluidsteam,
Harm Hoftiezer

Op zoek naar iemand voor de beamer

Ouderling van dienst
bij onlinediensten
Bij de kerkdiensten op de zondagochtenden in
de Oude Helenakerk en de Oosterkerk, die via de
kerkradio en KerkBeeld uitgezonden worden, zal
vanaf 1 juli ook telkens weer een ouderling van
dienst aanwezig zijn.
De ouderlingen die dit betreft, hebben hier pasgeleden een berichtje over gehad.
kerkelijk bureau

Ben jij graag bezig met computers,
beeld of geluid? En wil je dat voor
gangers, bands, koren enz. met goed
beeld en geluid bewonderd kunnen
worden? Vind je het leuk om aan
knoppen draaien?
Dan zijn wij op zoek naar jou.
Binnen het multimediateam van de PGA is plaats
voor mensen die de beamer, KerkBeeld of het
mengpaneel willen bedienen.

Wat moet je kunnen:
Voor het bedienen van de beamer en KerkBeeld is
het voldoende dat je handig bent met computers
en kunt werken met PowerPoint of gelijkwaardige
programma’s.
Voor het bedienen van het mengpaneel voor het
geluid moet je een goed gehoor en gevoel voor
techniek en geluid hebben en ongeveer 1 x per 6
weken (volgens een vooraf met elkaar besproken
rooster) op zondagmorgen beschikbaar zijn.

Dus… wij zoeken:
Vrijwillige beeld en geluidsmannen of -vrouwen.
Wij doen niet aan leeftijdsdiscriminatie.

In ruil voor:
• Gezellig team.
• Ondersteuning bij het aanleren van de
apparatuur en de gebruikte programma’s.

Heb je interesse...?
Stuur dan een mailtje naar
beamteampknaalten@gmail.com
Bellen voor meer informatie kan
natuurlijk ook: 06-10728442.

zomer
in aantocht
anders
dan voorheen
zomer
genieten
van kleine momenten
dichtbij
regen
niet te versmaden
nodig
voor de natuur
regendruppels
voor jou en mij
vallen
op z’n tijd
Riek Aalbers-Hiddink
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

27 juni	dhr. H.L. van Harten
Vlierbeslaan 6, 7121 BN
29 juni	mevr. H.E.J.H. Stellinga-Walvoort
Vondelstraat 2, 7121 VC
30 juni	dhr. R.J. Baas
De Miggelt 23, 7121 HC
2 juli	mevr. A.H.J. te Paske-te Voortwis
Lichtenvoordsestraatweg 74, 7121 RC
3 juli	dhr. A.J. Sellink
Koningsweg 8, 7121 MR
4 juli	mevr. G.J.A. te Linde-ter Horst
Damstraat 31, 7121 AX
5 juli	mevr. B. Scholten-Wijnveen
Zuiderlaan 10, 7122 AC
6 juli	mevr. J.G. ter Haar-te Winkel
Frankenstraat 89/04, 7122 ZS
8 juli	mevr. D.H. Barmentloo-ter Haar
Het Verzet 52, 7121 XC
8 juli	mevr. D.G. Beernink-Arentsen
Grevinkweg 17, 7122 ND
8 juli	dhr. G.H. Luiten
De Hoven 2/A, 7122 BJ
9 juli	mevr. J.J.G. Hilbelink-Schreurs
Peperstraat 10, 7121 CT
9 juli	mevr. E. Wevers-ter Haar
Bodenvoor 20, 7121 CL
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

Overlijden

Netty Hengeveld

Op 9 juni is overleden de heer Engelbert (Bertus)
Veerbeek in de leeftijd van 85 jaar. Wij wensen
zijn vrouw Dinie, kinderen en kleinkinderen, verdere familie en allen die hem zullen missen veel
troost toe bij het verlies van deze beminnelijke
man. De begrafenis heeft plaatsgevonden op
Berkenhove op 15 juni 2020. Het in memoriam
vindt u elders in dit KerkVenster.

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

Overleden
Op 18 juni is in de nabijheid van haar dochter en
kleindochter in de leeftijd van 86 jaar, overleden
Anna Everdina Wassink-Eenink, Geurdenstraat 65.
Annie was al langere tijd ernstig ziek en verbleef
de laatste twee dagen van haar leven in het hospice in Terborg. We wensen Anja, Arnold en Desie
troost en kracht toe.

Verhuisd
Mevrouw G.J.B. Heusinkveld-Hoftijzer is op 28 mei
verhuisd van Goordijk 2, 7122 PH te Aalten naar
De Bettekamp in Varsseveld. Haar nieuwe adres
is: Azora locatie De Bettekamp, De Egge 63/
appartement 74, 7051 AK Varsseveld.

Zieken
Mevr. Nijman, Tubantenstraat 14, was de afgelopen periode opgenomen in het ziekenhuis. We
wensen haar een goed herstel toe.
Ds./dhr. A. Rotte, Prinsenstraat 58, verblijft momenteel voor revalidatie in verpleeghuis Pronsweide. We wensen hem en zijn vrouw veel sterkte
toe.

Overleden

Met vriendelijke groet
Wim Bulsink, scriba Barlo/Dale

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

Op 10 juni is, in de leeftijd van 94 jaar, in haar vertrouwde omgeving aan de Aladnaweg 16, overleden Berendina Johanna Brethouwer-Obbink.
We wensen (schoon)kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Dine de troostende nabijheid
toe van God en mensen.

Zieken

Een groet in verbondenheid,

Op 7 juni is geboren Esmee Johanna Hendrika,
dochter van Martijn en Wendy Heusinkveld en
zus van Lisa, Gendringseweg 28M. Van harte
gefeliciteerd!

Netty Hengeveld

Contact
Er is vanaf 1 januari een vacature in het wijkgedeelte Dale. Voorlopig zal het crisispastoraat
waargenomen worden door de plaatselijke predikanten. 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 ziekenhuis, geboortes graag
uiterlijk op de woensdag vóór de week dat KerkVenster uitkomt, doorgeven aan de scriba.

Op 10 juni is overleden mevrouw Berendina
Johanna Brethouwer-Obbink in de leeftijd van 94
jaar. Wij wensen haar dochters en schoondochter,
kleinkinderen, zussen en broer, verdere familie en
allen die haar vriendelijke aanwezigheid zullen
missen veel sterkte toe.
Ada Endeveld

Alle zieken en hen die eromheen staan, wensen
wij moed en kracht toe. In het bijzonder denken
we ook aan hen die soms al zo lang om moeten
gaan met beperkingen door hun gezondheid.

Geboren

Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

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

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

Wijk Haart-Heurne

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

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

ds. Wim Everts

Overleden
Op 18 juni is na afnemende gezondheid, in de
leeftijd van 88 jaar, overleden Johannes Arnoldus
- Joop - Papiermole, Molenstraat 15. We bidden
Henny, (schoon)kinderen en kleinkinderen Gods
liefdevolle zorg en nabijheid toe nu zij hun man,
vader en opa moeten missen.

Zieken
Dhr. A.J. Klein Wolterink, Kriegerdijk 13, die sinds
een jaar in verpleeghuis Pronsweide verblijft, mag
nu verhuizen naar woonzorgcentrum Beth San.
Dhr. C.B. te Roele, Buninkdijk 6/A, is opgenomen
geweest in het Medisch Spectrum Twente en is
gelukkig nu weer thuisgekomen. Wij wensen onze
zieken en allen die in liefde om hen heen staan
Gods kracht en nabijheid toe.

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

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

Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

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

Zieken
In het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem is opgenomen geweest Dick ter Horst, Bocholtsestraatweg 40.
Dhr. Van Burk, De Miggelt 26 heeft een geslaagde
operatie ondergaan in Enschede en is weer thuis
en gelukkig aan de beterende hand.
Wij leven mee met onze zieken, ook zij die niet
met name genoemd worden. Wij wensen hun
alle goeds toe, dat zij zich gedragen voelen door
familie, buren, vrienden en Gods nabijheid mogen
voelen.

Geboren
Op 16 mei is geboren Daan Douwe Andela. De
trotse ouders zijn Anouk en Pieter Andela, Smitskamp 34. Anouk en Pieter van harte gefeliciteerd.

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

Engelbert Veerbeek

~Sien ~

~ Bertus ~

geboren
16 november 1955
overleden
1 juni 2020

geboren
25 oktober 1934
overleden
9 juni 2020

Sien Wikkerink is geboren als tweede kind in
een gezin van zeven kinderen in het Klooster in
Brede
voort. Sien heeft altijd teruggekeken op
een fijne en onbezorgde jeugd. Na de lagere
school heeft Sien het atheneum gedaan. Ook hier
keek ze met plezier op terug. In 1976 trouwde
ze met Johan Meinen. Uit dit huwelijk werden
twee zonen geboren. Johan en Sien mochten
44 jaar getrouwd zijn. Met elkaar hebben ze het
goed gehad. Toen de kinderen groter werden, is
Sien weer gaan werken. Lang heeft ze met veel
plezier gewerkt bij Vrachtwagengarage Varsseveld. Op Sien kon je altijd een beroep doen, ze
was niet iemand die makkelijk nee zei. Als Sien
zich ergens voor inzette, dan deed ze dat met
overgave. Intens heeft ze genoten van het hardlopen en het training geven aan de AVA-jeugd.
Genoten heeft ze ook van de kleinkinderen en
de vele mooie reizen die ze mocht maken met
Johan. Vorig jaar april werd alles anders. Sien
bleek ongeneeslijk ziek. Een jaar volgde waarin ze
gevochten heeft om zo lang mogelijk te kunnen
blijven bij wie haar zo lief waren. Sien was altijd
trouw aan zichzelf. Eerlijk en oprecht ging ze haar
weg door het leven, dat deed ze ook in het moeilijke laatste jaar. Gelukkig zijn er nog veel mooie
momenten geweest met Johan, de kinderen en
de kleinkinderen. Veel liefde hebben ze met en
van elkaar ervaren. Sien was daar heel dankbaar
voor. Ondanks de twijfels die Sien kende in haar
geloof heeft ze het geloof nooit losgelaten. Ze
geloofde op haar manier en ze was dankbaar dat
ze ondanks haar twijfels ook momenten kende
waarop ze zich veilig wist. Ook nu ze wist dat ze
het moeilijkste moest gaan doen wat er bestaat,
loslaten waar ze zo van hield. In het vertrouwen
dat Sien veilig is hebben we haar gelegd in de
handen van God.
Hendrik Jan Zeldenrijk

‘Ik heb een mooi leven gehad, ik ben zo tevreden.’
Dat zijn de woorden die Bertus Veerbeek sprak
tegen zijn zoon Wim vlak voor zijn sterven. Ook
verwachtte hij dat hij na zijn dood zijn Schepper
zou ontmoeten. Natuurlijk zei hij dat meestal niet
op die manier. Zweverig was hij helemaal niet. Hij
was van huis uit gewend om hard te werken. De
familie Veerbeek nam met koffietijd alleen de tijd
om de koffie op te drinken. Daarna ging je weer
door aan het werk. Dat viel Dinie, zijn vrouw, wel
tegen toen ze introuwde in de familie. Zij was
gewend aan een moment van gezelligheid rond
de koffie. Ze is meegegaan in het harde werken
en samen hebben ze een mooi boerenbedrijf
opgebouwd. Bertus was gelovig maar niet vroom.
Ook door het werk wat hij deed, was hij verbonden met de schepping. Boerenwerk, tuinwerk,
hij deed het met liefde, ook jarenlang als vrijwilliger. Hij had een diepe liefde voor de natuur en
hield er bijvoorbeeld van om naar het uitvliegen
van de zwaluwen te kijken. Over diepzinnige
dingen praatte hij zelden. Meestal maakte hij
zich met een kwinkslag ervan af, zodat het leven
luchtig bleef. Ook zou het een hele opgave zijn
geweest om ruzie met hem te krijgen. Zijn hele
leven heeft hij na zijn pensioen verdicht en op
rijm gezet. Hij bleef daar bescheiden over, maar
nadat zijn kleindochter de teksten had uitgetypt,
heeft zijn schoondochter er een boek met foto’s
van gemaakt, wat nu van onschatbare waarde is
voor de familie. De woorden uit 1 Tessalonisenzen
5, die we lazen tijdens de dankdienst voor het
leven, lijken voor hem geschreven. ‘Streef altijd
naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder
ander. 16. Wees altijd verheugd … 18. dank God
onder alle omstandigheden, (1 Tess 5).
Hij probeerde altijd het goede te doen en maakte
het leven lichter. Het zinnetje ‘bid onophoudelijk’
is in de tekst weggelaten. Bidden deed hij wel,
maar zonder er veel nadruk op te leggen. Hij was
zéker dankbaar voor alles wat hem in het leven
was gegeven. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, het werk op de boerderij, wat hij langzaam
kon afbouwen, de mogelijkheid om terug te kijken
op zijn leven. Voor alles was hij dankbaar.
De laatste tijd ging hij lichamelijk steeds meer
achteruit. Zijn kinderen verdachten hem ervan
dat hij de laatste tijd vooral voor zijn vrouw uit
bed kwam en de geiten ging voeren. Anders was
hij wellicht op bed gebleven. De thuiszorg was
meer voor zijn vrouw, zei hij, niet voor hem. Hij
bleef bescheiden en dankbaar. ‘Ik heb een mooi
leven gehad’. De cirkel is rond.
Ada Endeveld

Bron: Petrus Magazine
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Als duizend bloemen bloeien …
Tekst: Jan Haring - Foto’s: Tjeerd Greydanus

In het najaar van 2019 zijn de Groene-Kerk bordjes bevestigd aan de gebouwen
en het lijkt wel of daarmee de kous af is. ‘Wij zijn een Groene Kerk’, klinkt eerder
als een eindpunt dat is bereikt dan als het startschot voor de PGA om actief bezig
te gaan met zorg voor milieu en mens. Toch is het vooral het laatste!
Waar gaat het ook alweer om?
De Protestantse Gemeente Aalten heeft zich aangesloten bij het initiatief van Kerk in Actie om
actief werk te maken van de strijd tegen armoede
en onrecht, dichtbij en veraf. De PGA is van
mening dat gelovigen het verschil kunnen maken
wanneer het gaat om rechtvaardigheid, eerlijke
verhoudingen op economische en sociaal niveau,
zorg voor mensen om ons heen en zorg voor de
natuur. Groene Kerkzijn is meer dan zorgen voor
een groene leefomgeving, het is invulling geven
aan de Bijbelse opdracht om goed en recht
te doen omwille van de naaste en de God die
alles schiep. Binnen onze gemeente zijn diverse
groepen die ieder op eigen wijze een deel van
deze moeilijke taak proberen uit te voeren.
De werkgroep Groene PGA houdt zich vooral
bezig met dingen in de directe omgeving van
de kerk, zowel binnen als buiten. Energiegebruik,
fairtrade artikelen waar mogelijk, duurzaamheid
e.d. Meestal zult u weinig merken van de veranderingen die worden doorgevoerd, maar hopelijk
hebben deze wel effect op het milieu en zijn ze
in het voordeel van de producenten, waar ook ter
wereld. Het zijn vaak kleine dingen die blijvende
veranderingen te weeg brengen.

Hoe staan we er momenteel voor in Aalten?
De koffie en de thee die geschonken worden,
zijn waar mogelijk van fairtrade kwaliteit, de
schoonmaakmiddelen zijn inmiddels mens- en
milieuvriendelijk.
Op het gebied van energiegebruik zijn of worden
Ledlampen de standaard en ze branden op
groene stroom van Greenchoice. Bij de omschake-

ling van ‘gewoon’ naar fairtrade en naar efficiënt
gebruik van groene energie hebben de kosters
en gebouwenbeheerders zich allemaal van harte
ingezet om alles in orde te krijgen.
De redactie van KerkVenster is in overleg met de
drukkers van het blad overgegaan op PEFC gecertificeerd papier. PEFC™ is wereldwijd hét onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam
bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC™
is dat alle bossen ter wereld op een duurzame
manier worden beheerd.
U ziet, er gebeuren binnen onze gemeenschap
allerlei dingen op het gebied van groen zonder
dat u het merkt en zonder dat er grote dingen
veranderen. Maar er is meer. Onlangs besloot de
diaconie om bij het Heilig Avondmaal ‘zuivere’
wijn te schenken en legde aan de werkgroep de
vraag voor om ook eens te denken over het brood
en het druivensap. Dat gaan we zeker doen!
Hopelijk komen we nog dit jaar weer bijeen als
gemeente binnen de gebouwen en beleven we
met elkaar gewone diensten. Wie weet, staan
er dan op de tafels bloemen uit de tuin van de
Zuiderkerk. Daar is na de langdurige droogte,
precies tijdens een hevige regenbui een stuk van
het grasveld ingezaaid met zaad dat hopelijk in
september een keur van kleurrijke bloemen voortbrengt. In de eerste plaats voor de vlinders en
andere insecten, maar zeker ook voor ons allen.
Kerkzijn in deze coronatijd is niet zo eenvoudig,
ook kerkelijk betrokken zijn en blijven valt soms
zwaar. Wellicht bracht dit artikeltje u op ideetjes
om binnen uw eigen huis en tuin mee te doen aan

de vergroening van de Protestantse Gemeente
Aalten. Misschien ook hebt u tips voor of vragen
aan de werkgroep, we horen ze graag. Stuur uw
reacties eens naar de redactie van KerkVenster of
naar groenekerk@kerkvenster.nl
De werkgroep Groene PGA wenst u een goede
zomer met af en toe een flinke bui regen om het
zaad te laten ontkiemen en groeien, maar ook
met veel zon om de groei te stimuleren en ons
allen gelegenheid te geven te genieten van de
mooie natuur in de omgeving van Aalten.

Het fresen en de inzaaiwerkzaamheden, de firma Stronks deed dit gratis.
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Geleuf ’t noo maor!
Wiekraod Noorderwiek
1986-1990
Tekst: Henk te Paske - Illustraties: aangeleverd

Um direct maor met de deure in huus
te vallen: bi-j de bevesteging töt jeugd
olderling he’k ik plechteg motten
belovven, da’k aover alles wat mi-j
wodden ezegd en wa’k allemaole heurn,
mos zwiegen. Ik kan in dit stuksken dus
gin name neumen ok al is ’t inmiddels
meer dan darteg joor later.

ens in de dree maond ston ‘censura morum’ op
d’n agenda. Op de wiekraod vroog d’n domneer
of er nog broeders en zusters waarn in de Noorderwiek woorvan ’t bezwoorlek was dat ze an ‘t
aovendmaol gingen. Ik kan mi-j neet herinnern
dat er ooit ene bezwoor hef emaakt in mienen
tied. Dus of ’t noo echt völle um ’t lief had, kan ’k
onmeugelek zeggen.
Een paar olderlingen, met name uut ’t dorp waarn
ton zestegers. Anders dan noo, zatten dee net
lekker in de VUT.
Volgens mi-j was de wiekraod veur eur een heerlek
aovendjen uut. ’t Kon allemaole neet lange genog
duurn; zee konnen d’n andern morgen toch
gewoon blieven liggen. Een paar kere dacht ik dat
de vegadering um half tiene af was, moor toen

In januari 1986, op ne vreselek heiten zondag, kort
nao mien antraeden, kreg de Noorderwiek een
ni-jen domneer: Domneer Rotte. Hee kwam dan
wal uut Friesland naor Aalten, moor eigelek was
hee een Zeeuw. Hee had een baard, dat wazze wi-j
neet gewönd. Bi-j zien intraede praeken hee aover
beschuten. Now zet ik owleu direct an ’t denken.
Wat? Hef dizzen man soms andelen in Bolletje?
Nae hee vetellen dat hee ’n bakkerszönne was.
En hee wis nog precies hoo’j beschuten mosten
bakken: twee keer. Bis betekent: twee keer en
doorumme heet dee dinge in ’t ABN: biscuit.
Domneer Rotte was de veurzitter van de karkeraod
in de Noorderwiek (veur wee vrogger hervormd
was; de gereformeerden hadden ton vief wieken
en vief domneers. Gin mense zei veurzitter teggen
d’n domneer. Iederene neumen ‘m preses. Wi-j
zatten as wiekraod bovven in de Oosterkerke en
tegelieke met ons vegadern onder ons de Oosterwiek met domneer Dijkslag.
D’n domneer zat middenveur, geflankeerd deur
d’n assessor, een soort vice-veurzitter en de scriba
(secretaris). Dén had ’n heel groot schoolschrift
met lijntjes. Dat nom hee met in een grote boodschappentasse. Hee mot vreselek vlot hebben
können schrieven, want gin mense meek ooit
anmarkingen of anvullingen op ziene notulen
Alles wat d’r in mos staon, ston d’r in.
Hee mos ze altied voluut veurlaezen en dan
worden ze naotied ondertekend deur de preses.
In de consistorie zatten de olderlingen per sectie
bi-j mekare. Wi-j worden ton nog an-esprokken
met ‘broeder’ en ‘zuster’. Veur de veurzitter links
zatten de olderlingen van de buurtschap. Ik zee ze
nog zitten.
Dan links achterin d’n hook, wied weg van de
veurzitter de jeugdolderlingen van ’t dorp en van
de buurtschappen.
Achterin, an de kopkante van de consistorie zatten
dan de diakenen. Nog veur d’n hook begonnen de
olderlingen uut Aalten an de rechterkante met de
rugge naor schilder Ter Haar.
Een van de eerste vergaderingen ging aover kinder
an ’t aovendmaol. Een van de olderlingen wee’t
gelieke met mi-j begon in 1986 zei drek:
‘Ton ‘k zes joor gelaene hier wegginge hadde wi-j
’t hier ok al aover. Dus, wat is ’t er eigelek gebeurd
in al die tied? Helemaole niks! Dat kloppen messchien wal, maor ja, sommege dinge duurt noo
eenmaol lange. En wieters aover ’t aovendmaol:

terkerke praeken. Hee had door ’s good rondekekkene en hee vroog zich af of ’t neet baeter
zol waen dat er an de linkerkante, veuran bi-j ’t
örgel, een nooduutgang emaakt zol worden. Ene
roete d’r uut en een kozien met ne deure d’r in.
Makkelek. Een ander deed een bone in de pot
en zei dat er een soort vensterbanke zat, zodat
vluchten lasteg was en iederene zol dan aover
mekare hen vallen. Weer een ander von dat links
achter een baetere plaatse veur een nooduutgang
was en zo kwam d’r een laevendege discussie.
En de scriba mor schrieven, was neet bi-j te hollen.
Ton grep Rotte in en door had hee groot geliek in:
Dizze discussie had niks, maor dan ok helemaole
niks met het wel en wee in de Noorderwiek te
maken. De nooduutgangen van de Zuderkerke,
dat was een zaak van de commissie van beheer.
Dee ging aover de gebouwen en dee konnen de
brandweer um advies vraogen.
En at de broeder, wee d’r aover begon hier meujte
met had, mos hee zelf maor naor de commissie
van beheer gaon.
Wi-j as jeugdolderlingen hadden natuurlek een
heel ander laeven dan de gewone olderlingen.
Wi-j mosten ok bi-jpraoten. Ik besprokke met
miene buurvrouw altied effen de columns van
A.J. Klei in Trouw van de afgelopen maond.
Wi-j mosten soms vreselek hard lachen. De veurzitter kon vake neet good zeen van welke jeugd
olderlingen dee herrie en dat lachen hen kwam.
Maor hee zei ’n kere beheurlek geïrriteerd, naodat
hee flink met d’n hamer op taofel had eslagene:
‘Jeugdouderlingen stilte graag! Zo zijn we niet
getrouwd.’ Ene van de vrouwleu naost mi-j mompeln nog zoiets terugge van: ‘Wat zeg e noo toch?
Getrouwd? Wi-j bunt neet etrouwd en dat zal ok
nooit gebeurn.’
Nao een half uur kwam de köster met een blad vol
koffie en thee binnen. De köster mocht natuurlek
neet wetten wat d’r ezegd worden, dus ’t worden
opens moesstille. Gin mense zei meer wat, asof

kwam de rondvraoge. Dat was altied ’t geveurlekste moment van d’n aovend. Een frissen vutter
dacht dan: ‘Lao’k vanaovend ’s een kwestie an de
orde stellen, kan mooi, ’t is nog vrog, ’t is pas half
tiene’.
D’r was minstens enen olderling veur wie ’t völ te
lang duurn. Hee begon steevast nao een uur of
negen al te knikkebollen. Zien heufd zakken dan
heel langzaam veurovver en opens schrok hee dan
weer wakker, veur zolange dat duurn.
Dit was as veurbeeld zonne kwestie: Een broeder
was d’n zondag doorveur in de Zuderkerke ewest
umdat d’r ne hervormden domneer in de Oos-

Protestants Perspectief: Racisme is zonde
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Ds. René de Reuver spreekt zich uit tegen racisme. ‘De Geest van God ontneemt
mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van
d’r een domneer veurbi-j kwam. Nao een halve
minute kreg iederene in de gaten da’j eigelek
best mochten praoten, as ’t maor aover koetjes en
kalfjes ging. ’t Was dus maor effen of d’r was een
oorverdovende herrie van ’t gepraote.
Bi-j de rondvraog zei een van de olderlingen dat
hee en zien vrouw binnenkort viefentwintig joor
etrouwd waarn. D’r zol een receptie kommen op
den en den dag vanaf zo late in ’t Noorden. De
kaarten waarn nog neet kloor en ’t had nog neet
in Aalten Vooruit en de Kerkbode estaone maor
dan wiste wi-j het vast.
De scriba schref ’t allemaole fanatiek op in zien
grote dikke schrift.
Op de volgende vergadering worden dat allemaole
netjes veur-elaezen: Een van onze broeders vertelt dat hee en ziene vrouwe binnenkort 25 jaar
getrouwd zijn en de receptie is op den dag en den
dag um zo late in ’t Noorden.
Nao de notulen kwammen de ingekommen
stukken, onder andere een kaarte van een olderling wee 25 joor etrouwd was.
De uutneudiging worden veur-elaezen deur den
assessor. ’t Veurlaezen van dee uutneudiging
kwam weer in de notulen en worden dus een
maond later weer veur-elaezen: ingekomen stuk,
een kaart van een van onze broeders dat er een
receptie is op die en die dag zo laat in ’t Noorden.
Maor de receptie was al ewest toen de notulen
worden veur-elaezen.
An ’t ende van de vergadering kwam de rondvraog. De jubilerende olderling vroog ’t woord en
hee bedanken iederene wee op de receptie was
ewest of een kaarte had estuurd.
En de scriba blef mor schrieven ...
‘n Maond later worden d’r dus veur-elaezen:
‘Ouderling bedankt iedereen die op de receptie
was of een felicitatie stuurde.’
Een keer per joor was d’r een gezelligen aovend.
De aftraedenden waarn d’r maor ok de ni-jen.
Dat was neudeg veur een goeie transitie zoas dat
teggenwoordeg heet. Wi-j mosten verzamelen bi-j
de Oosterkerke en gingen lopend naor de plaatse
van bestemming: De Pol. Het was de bedoeling um
zogenaamde Old-Hollandse spöllekes te doon. Alle
spöllekes wazzen al kloor-ezet met de beschrieving d’r bi-j. Ton worden d’r teams emaakt. Een
van de spöllekes was gewoon sjoelen. Een van de
olderlingen was an de beurte en d’r kwam een
sjoelschieve
bovvenop d’n andern te liggen. Dat heet dan ‘bok’
en dan is het verbluffend hoo verschillend de reacties bunt. Ene schreeuwen d’r:’ Bok, ik zee door ’n
bok’. Rotte heurn ’t woord ‘bok’ en zei toen: ’En
zie, Abraham zag een bokje in het struikgewas.’
Dat ha’w ok können verwachten: d’n domneer wil
in ziene rolle blieven.

George Floyd
‘I can’t
breathe’
(ik kan niet
ademen)
is een schreeuw
uit de diepte
tegen het
uitdoven van
de pinkster
geest!’

De hele wereld is in beweging. De gewelddadige
dood van George Floyd staat op ons netvlies
gebrand. Het illustreert diepgeworteld racisme.
Niet alleen in Amerika, maar ook in ons land.
Onze premier stelde dat ook Nederland niet vrij
is van institutioneel racisme. Het gaat ons dus
allemaal aan. Wie meent zelf geen enkele last te
hebben van angst voor en onzekerheid tegenover
mensen die anders zijn, die overschat zichzelf.
Het is goed dat mensen, aangespoord door de
protesten in Amerika, wereldwijd opstaan tegen
het kwaad van racisme. Terecht accepteert men
het niet langer dat mensen beoordeeld, geoordeeld en zelfs gedood worden omwille van hun
huidskleur of anderszins ‘anders’ zijn. Als we
hierbij maar niet vergeten kritisch naar onszelf te
kijken. Protesteren begint dicht bij huis.
Al in 1992 nam de synode van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk krachtig stelling tegen racisme, met de uitspraak: racisme is
zonde! Het is verschrikkelijk dat het 28 jaar later
nog steeds nodig is om dit tegen elkaar en tegen
onszelf te blijven zeggen en te moeten herhalen.
Het bestuur van Samen Kerk in Nederland (SKIN),
een overkoepelende organisatie van migrantenkerken in ons land, heeft in vergelijkbare woorden
stelling genomen. Hun verklaring is ‘een uitnodiging aan iedereen in ons land om meer dan ooit
met elkaar op weg te gaan, ons samen teweer
te stellen tegen iedere poging om een wig te
drijven tussen mensen. Laten we met elkaar
gestalte geven aan een wereld waarin plek is voor
iedereen, waar iedere stem telt, waar mensen
kunnen zijn wie ze willen zijn.’

Diversiteit is geschenk van de Schepper
Wie de Bijbel leest komt onder de indruk van de
diversiteit die God in de schepping heeft gelegd.
Het volk Israël bestond uit twaalf stammen. Jezus
had twaalf leerlingen. Paulus gebruikt voor de
kerk het beeld van een lichaam met ledematen
die elkaar nodig hebben. Israël, de discipelkring
en de kerk zijn samengesteld uit totaal verschillende mensen. Hun diversiteit is geen tekort,
maar winst. Het is een geschenk van de Schepper.

In het begin van de Bijbel lezen we dat God de
mens (Adam: model voor elk mensenkind) de
levensadem inblaast. Met Pinksteren vieren we
dat mensen uit allerlei naties en van allerlei talen
opademen in Gods Licht. De Geest van God ontneemt mensen de adem niet, maar schenkt deze
aan ieder mens. De noodroep van George Floyd
‘I can’t breathe’ (ik kan niet ademen) is een
schreeuw uit de diepte tegen het uitdoven van de
pinkstergeest!  
‘Get your knee of our necks’ (haal je knie van
onze nek) zo klonk het als een refrein door de
preek die ds. Al Sharpton hield in de herdenkingsdienst voor George Floyd. Geef ons adem om te
leven. Zo bidden we om de Geest van Pinksteren.
Daarom verzetten we ons tegen racisme.

Staan naast degene die adem
wordt ontnomen
Racisme is zonde, omdat voor God elk mens telt.
Het is aan ons om gestalte te geven aan en op
te komen voor deze gelijkwaardigheid. Dat is niet
eenvoudig. Het gaat in tegen impliciete superio
riteitsgevoelens en tegen onze primaire angst
voor het vreemde en voor de vreemdeling. Het
vraagt om omkeer en geloof in God, de Schepper
van ieders leven.
Als kerk staan we in het bijzonder naast diegene
die adem wordt ontnomen. Vrede gaat niet
zonder gerechtigheid. Psalm 85 zingt over heilig
land ‘waar goedheid trouw ontmoet, het recht de
vrede met een kus begroet’ (couplet 3).
Het moderamen dringt erop aan om het kwaad
van racisme in onszelf en in onze wereld te
benoemen. En om in de voorbede te bidden om
Gods Geest, om adem om op te leven voor elk
mensenkind.

ds. René de Reuver
scriba generale
synode PKN
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Oude Helenakerk op film
Tekst en foto’s: Arnold Arentsen

Zaterdagmorgen 20 juni jl. kwam een kleine groep mensen bij elkaar in de Oude
Helenakerk ter gelegenheid van een nieuwe film die gemaakt is over deze kerk en
haar interessante interieur. Het waren afgevaardigden van het Restauratiefonds
en suppoosten die in de zomerdag de kerkbezichtiging verzorgen en door het jaar
heen ook groepen ontvangen die deze monumentale kerk willen bezichtigen.

Deze film is dan ook voornamelijk bedoeld voor
gasten die in Aalten of omgeving verblijven. Met
deze film, die ongeveer vijftien minuten duurt,
krijgen de bezoekers een goede indruk wat er
rond en in de Oude Helenakerk aan schatten te
bewonderen is.
In zijn openingswoord gaf Ad Doornink aan dat
er een oude film is die voornamelijk bestaat uit
opnames van een tv-uitzending, van ongeveer 25
jaar geleden. De informatie daarop is niet meer
compleet en ook de techniek is verouderd. Tijd
dus voor een aanpassing. Nu, daar is goed werk
van gemaakt. Via contacten van Henk Heijnen,
die daar ervaring mee heeft, kwam men terecht
bij Thaddeus van Eijck uit Bredevoort.
De heer Van Eijck heeft na een werkzaam leven
als financieel adviseur bij de Rabobank in Arnhem,

samen met zijn vrouw een leuke stek gevonden in
Bredevoort. Zijn vrouw heeft daar nu een atelier
en hij vond bij de woning een verborgen zolderruimte waar hij zijn hobby is gaan uitoefenen. Die
hobby is het maken van films tijdens vakanties en
vooral musea bezoeken.
Na een bedrijfsfilm te hebben gemaakt vond
hij het wel een uitdaging om ook voor deze kerk
een film te maken. Daarvoor kreeg hij een aantal
dvd’s maar hij wilde daar niet door beïnvloed
worden. Hij verdiepte zich in de doelgroep en
samen met zijn vrouw als regisseur op de achter
grond heeft hij er een prachtig document van
gemaakt.
Na de inleidende woorden van Ad Doornink,
voorzitter van de groep van suppoosten, werd de
film bekeken en de aanwezigen waren onder de
indruk. Het is een rustige film geworden waarin
al het moois van deze kerk tot uitdrukking komt.
Er is een goede ondertiteling bij de diverse onderdelen en waar dat gewenst is, passende muziek
op de achtergrond.

Namens de groep bedankte Ad Doornink de heer
Van Eijck en zijn vrouw voor het vele werk dat ze
aan deze filmproductie hebben besteed en overhandigde hij de heer Van Eijck een waardebon en
zijn vrouw een fraaie bos bloemen. De heer Van
Eijck bedankte de groep en gaf nog wat aanvullingen met betrekking tot deze film.
Vervolgens richtte Ad Doornink het woord tot Rita
Graven-Post, de dochter van Bertus Post. Iedereen
in kerkelijk Aalten weet wie Bertus Post is geweest
voor de kerk. Op de vraag hoelang Bertus Post
actief is geweest voor deze kerk antwoorde Rita:
‘Volgens mij de hele periode dat hij in Aalten
woonde en dat was vanaf 1967. Bertus Post overleed op 30 april 2016.
De film wordt dan ook postuum aan Bertus Post
opgedragen: een tastbare herinnering aan al
het werk dat hij voor deze prachtige kerk heeft
gedaan. Naast al het andere vrijwilligerswerk dat

hij voor deze kerk heeft gedaan, moet vooral het
werven van fondsen genoemd worden. Ook het
begeleiden van het blootleggen en restaureren
van alle waardevolle secco’s die deze kerk bezit
was zijn werk. Daarin toonde hij zijn doorzettingsvermogen. Hij was dan ook de grote inspirator van de suppoostengroep en heeft tientallen
groepen rondgeleid om maar te kunnen vertellen
over het fraaie en kostbaar bezit van Aalten.
Om de dankbaarheid te tonen kreeg dochter Rita
het eerste exemplaar van deze film overhandigd,
vergezeld van een fraaie bos bloemen voor haar
en haar man Tonny.
Een lekkere kop koffie of thee, een plakje kruidkoek of cake en een gezellige nababbel maakten
een eind aan deze korte maar mooie bijeenkomst.

Bezichtiging
In verband met de versoepeling van de
coronaregels wordt op 8 juli weer begonnen
met de bezichtigingsuren.

Deze zijn:
- woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
- donderdag van 10.30 uur tot 16.30 uur.
Voorlopig geldt dit tot eind augustus. Daarna wordt opnieuw bekeken wat mogelijk is.
Tijdens de opening zal strikt de hand worden
gehouden aan de regels die de overheid stelt
bij dit soort activiteiten in verband met het
coronavirus.

Jongerenpredikant
ds. Folkert de Jong

Verenigingen

’t Praothuusken
Mogen we weer beginnen?

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

Biertje met de dominee +
afsluitende barbecue.
Eindelijk echt: dinsdag 7 juli 18.00 uur
barbecue, 20.00 uur biertje
Het was me het seizoen wel. Plannen die niet
doorgingen, of totaal anders vorm moesten
worden gegeven. Biertjes drinken via zoom...
Hoewel het mooi was om deelnemers uit het
hele land (en daarbuiten) te hebben was het
ook net niks.
Daarom gaan we het laatste Biertje van dit seizoen echt live doen. Maar het is wel van belang
om je op te geven: Als er acht of minder deelnemers zijn, zitten we daadwerkelijk bij Schiller!
Om 20.00 uur. Het thema wordt later bekend.
Als er meer zijn, is de belofte van Jaap (de
eigenaar van Schiller) dat hij voor de biertjes
zal zorgen. In dat geval blijven we zitten in de
achtertuin van Ludgerstraat 66, bij een vuurkorf en de resten van de barbecue waar we om
18.00 uur mee beginnen.
Ook daarvoor is opgave uiteraard nodig.

Woordzoekers
Op de (volgende) pagina van Andersumme staan
twee woordzoekers voor de jeugd, met als titels:
Lichte gevoelens en Zware gevoelens. Als je de
overgebleven letters opschrijft of typt en ze
opstuurt naar: jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl
dan verloten we een mooi prijsje voor de winnaar.
Nu voelt u zich als oudere jongere natuurlijk
gediscrimineerd? Nou vooruit, u mag de woord-

Dat is wat u ons vaak vraagt als we bezig zijn
met ons belrondje, mogen we weer beginnen
en hoe gaat het met de anderen? Helaas
moeten we dan zeggen dat dat nog niet mag
en we het ook niet aandurven.
U zit allemaal in de risicogroep, we mogen niet
met zoveel mensen bij elkaar in de auto’s om
naar de Zuiderkerk te komen, niet zingen en
ook spelletjes doen is lastig met anderhalve
meter afstand.
Gelukkig kunnen we wel zeggen dat het met
onze groep van ongeveer veertig personen naar
omstandigheden goed gaat.
Iedereen mag weer bezoek ontvangen doordat
de regels iets soepeler zijn geworden.
En met het mooie weer pakken de meesten van
u gelukkig weer de fiets, scootmobiel of rollator
om erop uit te gaan.
We snappen dat u de gezellige middagen mist,
maar op dit moment is het helaas niet anders.
Om toch nog een beetje met elkaar in contact
te blijven met wie we dat anders ook hebben bij
’t Praothuusken, gaan we nog tot de vakantie
door met bellen of kaartjes sturen.
Namens de werkgroep van ‘t Praothuusken
wensen wij u alle goeds toe en we houden
contact!
Lidy, Dinie, Dien, Jolanda

zoekers ook oplossen en de uitkomsten sturen
naar: coordinator@kerkvenster.nl.
Dan verloten we ook een mooie prijs onder de
inzenders die het goed hebben.
Oplossingen mogen ook in de brievenbus van
KerkVenster worden gedaan, het adres is: Kerkstraat 2, Aalten.
Stuur de oplossingen in uiterlijk op woensdag 22
juli 2020. De winnaars maken we dan bekend in
het KerkVenster dat op 31 juli a.s. verschijnt.

KerkVenster bereikte het bericht dat bij onze oud-kerkelijk werker
Jan Willem Hengeveld gezinsuitbreiding heeft plaatsgevonden.
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes verschijnen edities van drie
weken.
KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het blad
gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar
heeft ook aandacht voor
wat zich buiten het eigen
kerkelijk erf afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van
God en mensen. De kleur
geel in de hoeken duidt op
licht, zoals we dat in Woord
en dienst tegenkomen.
Logo
In het logo van KerkVenster
valt het witte kruis op.
De wereldbol in het midden
wijst op de aarde, die is
toevertrouwd aan mensen.
De ring symboliseert het
plaatselijk en wereldwijd
samenkomen van de
gemeente van Christus
en geeft het kerkelijk jaar
aan met de 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
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 10 juli 2020. De
kopij, inclusief die voor de
website, dient te worden
aangeboden per e-mail
in Word 2010 of hoger, in
txt-formaat. Illustraties en/
of foto’s altijd in aparte
bestanden (jpeg, etc.) aanleveren. Uiterste inleverdatum
kopij per
e-mail is woensdag 1 juli
2020 voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster
in 2020 verschijnt, vindt u op
onze website:
www.kerkvenster.nl.
Aanleveradressen kopij
E-mail:
redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2020.
Overname van artikelen
alleen met toestemming
en bronvermelding
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Jongerenw
erker
Heidi Ebbe
rs
tel. 06 48
6 23 833
jeugdwer
kaalten@
kerkvenst
er.nl

Gedachtekracht
Misschien heb je het al
wel eens gemerkt dat
gedachten voor je gevoel
zorgen. En als je van
gedachten verandert
dat dan je gevoel vanzelf
mee verandert. Dat is
gedachte-kracht.
Het leuke is dat iedereen
gedachte-kracht heeft en
dat je het kunt trainen.
Door je gedachten te
veranderen, kun je je
gevoel veranderen.
Dat kan op veel verschi lende manieren
bijvoorbeeld door supervragen te stellen.
Meer informatie over
en leuke spelletjes met
gedachte-kracht
vind je op
http://www.gedachtekracht.nl/

Woordzoeker, zie voor inlevergegevens pagina 19.

