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Kindernevendienst, op verschillende
manieren Bijbelverhalen ontdekken
Tekst: Heidi Ebbers - Foto’s: aangeleverd

De (betekenis van) Bijbelverhalen kun je op verschillende manieren ontdekken.
Een (gewone) kerkdienst is vooral gericht op volwassenen en op luisteren. Voor
heel veel mensen werkt dit prima. Zij zijn auditief ingesteld en luisteren dus graag.
Maar er zijn ook mensen die de verhalen beter begrijpen, of er nieuwe dingen in
ontdekken, wanneer ze er beelden bij zien. Zij zijn meer visueel ingesteld. En dan
zijn er nog diegenen die kinesthetisch zijn ingesteld; zij begrijpen de verhalen
beter door te bewegen en bezig te zijn, door (creatief) met de verhalen aan de
slag te gaan. Nog mooier is het natuurlijk om meerdere zintuigen te combineren,
om zo verschillende aspecten van een Bijbelverhaal te ontdekken.
Binnen de Protestantse Gemeente Aalten werken
we over het algemeen met de methode Kind op
Zondag. Deze methode volgt het leesrooster dat
we met de kerkdiensten ook volgen. Het mooie
hiervan is dat de kinderen in de kindernevendienst en hun ouders in de kerk over hetzelfde
verhaal nadenken. Ieder op hun eigen manier en
eigen niveau.
Vanaf half maart waren we ineens genoodzaakt om over te gaan naar online-kerkdiensten.
Dat had natuurlijk ook consequenties voor de
kinder
nevendienst. De leiding werd gemaild
dat er tot nader bericht geen kerkdiensten, en
dus geen kindernevendiensten, meer gehouden
konden worden. Maar als er online-kerkdiensten
gehouden kunnen worden, dan moet onlinekinder
nevendienst toch ook mogelijk zijn?
Natuurlijk! En daarom staat er nu elke week op
kerkvenster.nl een online-(kindernevendienst) programma bij de online-kerkdienst.
Omdat op dit moment het leesrooster niet altijd
meer gevolgd wordt, kan voor de online-kindernevendienst ook niet altijd meer gebruikgemaakt
worden van Kind op Zondag. Maar op internet
zijn voldoende ideeën te vinden. Bijvoorbeeld de
methode van het Nederlands Bijbelgenootschap:
Bijbel Basics. Of de werkvormen van Jong Protestant, en zo zijn er nog veel meer sites waar leuke
ideeën te vinden zijn. Ik probeer de programma’s
zo samen te stellen dat het Bijbelgedeelte op verschillende manieren ontdekt kan worden.
Door bijvoorbeeld een filmpje te maken met
mooie prenten en een liedje bij het verhaal.
Of een knutselwerkje, een puzzel, een proefje of
een spel om het verhaal al doende te ontdekken.
Maar ook een recept kan je helpen een verhaal
beter te begrijpen. Want hoe kun je beter ervaren
hoe belangrijk zout is, dan door het maken van
zoute stengels!?
Wat zou Jezus dan bedoelen als Hij zegt dat wij
het zout in deze wereld zijn?
Per zondag wordt er één kindernevendienst
programma aangeboden op kerkvenster.nl. Vanaf
juli zullen er, naast de ‘gewone’ diensten ook
Regenboogdiensten uitgezonden worden.

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers

Op de zondagen dat er twee diensten uitgezonden worden, een ‘gewone’ dienst én een
Regenboogdienst, zal het kindernevendienstprogramma aansluiten bij de Regenboogdienst.
En dan is er op 19 juli de eerste online-kinderdienst! De voorbereidingen zijn in volle gang.
Omdat het dan ook de eerste zondag van de
zomervakantie is, én we de kinderen al zo’n tijd
niet meer hebben gezien, hebben we als jeugdraad besloten om een zomerpakketje samen te
stellen. Dit pakketje mogen de kinderen na de
kinderdienst ophalen bij de Zuiderkerk. In dit pakketje zit een zomer-doe-boekje van de Kliederkerk van de Protestantse Kerk. Hierin staan creatieve en actieve opdrachten, puzzels en vragen
om samen op ontdekkingsreis te gaan door het
scheppingsverhaal. Ook zit er een doosje met
stoepkrijt in dat je nodig hebt bij één van de
opdrachten uit het boekje, en wat lekkers.
Tussen 11.00 uur en 12.30 uur kunnen k inderen in
de basisschoolleeftijd hun zomerpakketje komen
ophalen op de parkeerplaats van de Zuiderkerk.
Bij slecht weer staan we onder het afdak bij de
voordeur van de Zuiderkerk.
We wensen je een heel fijne zomervakantie toe en
wie weet tot ziens op zondag 19 juli.
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Overdenking
“Ananias moet Saulus de handen opleggen,
hem zegenen met goede woorden en hem
genezen van zijn blindheid. Je hoort Ananias
haast stotteren: ‘Ja maar … Ja maar …
Saulus … ? Hoe dan?’ Toch doet Ananias het.
Wat heeft dit verhaal ons te zeggen?”

Meditatie: Saulus en Ananias

Maak ons uw liefde God, tot opmaat van ons leven
In de uitzending van Met hart en

ziel op 4 juli jl., waarin nevenstaande
meditatie van ds. Klein Kranenburg
werd uitgesproken, klonk tevens Lied
974, een lied van Sytze de Vries:
Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven,
Verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht over de duisternis
waarin de ander in gemis gevangen is.
Een toelichting door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede
In een tijd dat zingen in veel gevallen nog sterk
wordt afgeraden, roept Lied 974 juist op om via
zingen Gods liefde ‘door te geven’. Het is een lied
van Sytze de Vries op een melodie van Wim ter
Burg, geschreven in 1987/1988 en het doet aan
als een nieuw kerklied in klassieke stijl.

Gebed
Het lied is geschreven bij Romeinen 12:9-21, een
tekst die oproept tot oprechte onderlinge liefde.
Een aantal verzen uit deze Bijbeltekst komen
vrij letterlijk terug in het lied: ‘Laat uw liefde
oprecht zijn’ (Rom 12:9) in couplet 1 (‘Maak
ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven’)
‘wees standvastig’ (vs. 12) in couplet 2 (‘volhard
in het geloven’) ‘probeer voor alle mensen het
goede te doen’ (vs. 17) in couplet 3 (‘zeg toch
het goede aan ook wie u kwaad toewensen’) en
‘maar overwin het kwade door het goede’ (21)
in couplet 5 (‘… tot uw liefde overwint’). De overige regels zijn een vrije parafrase die qua intentie
heel dicht bij de Nijbeltekst blijft.

Toch is er een verschil. Terwijl de Bijbeltekst de
lezer direct aanspreekt, spreekt het lied eerst God
aan. Daarmee is het een gebed geworden. Steeds
zijn de liefde van God en de liefde van mensen
heel mooi in elkaar gevlochten. Die twee hebben
alles met elkaar te maken: ‘in onze eenheid wordt
uw liefde openbaar’. Een enkele keer is het ’u’
in de tekst zelfs toepasbaar op zowel God als de
mensen, zoals in ‘zeg toch het goede aan, ook wie
u kwaad toewensen’. De dichter lijkt hier bewust
mee te spelen: mensen omarmen elkaar en God
omarmt de hele wereld, gelovig en ongelovig. Het
begint echter allemaal bij God, zijn liefde vormt
de opmaat van ons leven. Met andere woorden:
zijn liefde was er al, nog voordat wij bestonden,
voordat het allemaal begon.

Geen genoegen
Essentieel is de zin ‘Op liefde hebt Gij ons
gebouwd’. Hieruit spreekt namelijk een mensbeeld dat geen genoegen neemt met dat het
anders zou kunnen zijn. We zijn niet gemaakt
om elkaar tekort te doen. Het gaat om het vernieuwen van ons leven, niet naar de manier die
we in deze wereld maar al te vaak zien (‘de wereld
zegt ons niet de goede woorden aan’), maar naar
de manier van Gods Geest, die de mensen de
gave van de liefde heeft gegeven, zodat de zon
opgaat voor alle mensen en het licht opgaat voor
wie in duisternis is gevangen.
Een ander thema, naast dat van de liefde, is de
‘eenheid’ (couplet 2), of misschien moeten we
zeggen: de eensgezindheid. Misschien gaat het
de schrijven van de Romeinenbrief om de eenheid
onder de christenen, maar we kunnen het ook
lezen als de eenheid van alle mensen die op het
goede bedacht zijn. De boodschap van het lied is
om gemeenschap te stichten in de breedste zin
van het woord. Daarmee komen wij verder.
Bron: petrus.protestantsekerk.nl

Kent u het boek van historicus Rutger Bregman:
De meeste mensen deugen?
In dat boek houdt Bregman een pleidooi voor
het radicale mensbeeld dat de mens goed is.
Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar
allerlei experimenten waarin juist het tegenovergestelde wordt beweerd, namelijk dat de
mens in wezen slecht is, geneigd tot kwaad.
Maar Bregman draait dat om: de mens is in
de kern goed, de mens deugt. In plaats van
een samenleving gebaseerd op ‘gezond’ wantrouwen, zouden we een samenleving kunnen
inrichten die gebaseerd is op vertrouwen:
mensen vertrouwen elkaar en vertrouwen
elkaar elkaar toe.
Kunnen we dat? Durven we dat? Anders kijken
naar de wereld, die ons zo verscheurd en beestachtig aandoet? Waar leiders elkaar aftroeven,
dictators volken onderdrukken en mensen
worden buitengesloten op basis van kleur,
religie en geaardheid? Toch zeggen: de mens
deugt?
In hoofdstuk 9 van het bijbelboek Handelingen
zien we Ananias. Hij heeft van God de opdracht
gekregen naar Saulus te gaan. Ja, naar Saulus,
de christenvervolger. Ananias moet Saulus de
handen opleggen, hem zegenen met goede
woorden en hem genezen van zijn blindheid. Je
hoort Ananias haast stotteren: “Ja maar … Ja
maar … Saulus … ? Hoe dan?”
Oké, hij hoort bij die groep ‘mensen van de
weg’, maar dit is toch wel een behoorlijke uitdaging. De vijand de handen opleggen, is zo’n
beetje de meest concrete uitwerking van Jezus’
woorden: heb uw vijanden lief.
Wordt hem gevraagd om te vertrouwen? Wordt
hem gevraagd de ander een oprechte tweede
kans te geven? Of misschien wel alle twee?
Het vertelt mij dat je maar één iemand nodig
hebt die het goede in jou ziet, één iemand. Die
het met jou wagen wil. Die zegt: oké, vooruit, ik
doe het. Ik vertrouw erop dat ook jij een kind
van God bent, zelfs al zie ik het even niet.
Dat is wat vertrouwen met een mens kan doen:
dat je boven jezelf uitstijgt. Dat je uit je comfortzone stapt en iemand een kans geeft.
Dat gebeurde bij Ananias.
En op zijn beurt stijgt ook Paulus boven zichzelf uit: hij had het nodig, dat er één mens was
die het met hem wilde wagen op die ándere
weg… Gods weg.
Dat wij door het met elkaar te wagen bijdragen aan elkaars welzijn, dáárin openbaart
zich Gods liefde.
Ds. Rolinka Klein Kranenburg

Bron: petrus.protestantsekerk.nl
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Dhr. F. Beijers en mevr. J.H. Beijers-ter Horst,
Misterstraat 37, zijn op 23 juli vijftig jaar
getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele
gelukkige jaren samen.
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tel. 0543-45 28 04,
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’t Koppelhuis weer
plaats van ontmoeting
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Tekst en foto’s: Maaike Prange

Alles veranderde in coronatijd. Zo ook in ’t Koppel
huis in Bredevoort. Normaal een ontmoetings
plaats met veel bijeenkomsten, vergaderingen
en feestjes, maar ook uitvaarten. Altijd bedrijvigheid. En toen ineens: stilte. Dit tot grote spijt
van de beheerder van ’t Koppelhuis, Wilma Kleinhesselink.
Maar Wilma bedacht een plan om de loop weer
naar ’t Koppelhuis te krijgen: verkoop van tweedekans kleding. Ze bracht flyers rond in Bredevoort
en kreeg direct een lading respons in de vorm
van ingeleverde kleding. Na het sorteren van de
kleding was ze al snel in staat om een heel aardig
‘winkeltje’ in te richten met dameskleding en
-accessoires. Op woensdag- en zaterdagmiddag
is het winkeltje open tussen 13.00 en 16.00 uur.
Dan kan er kleding gebracht en gekocht worden.
Ook is er tijd voor een kopje koffie en een praatje.
Uiteraard vindt dit alles plaats met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De prijzen
zijn vriendelijk en de opbrengst is voor de kerk.
Maar het belangrijkste: ’t Koppelhuis is weer
ontmoetingsplek!

Buiten in coronatijd
Ja, er waren ook positieve ervaringen in deze coronatijd.
Vooral in het begin, toen ik ook nog minder werkte vanwege
mijn ziekenhuisopname, vond ik de concentratie op zaken
die er echt toe doen wel prettig. Er viel veel weg,
maar wat er gebeuren moest, was echt van belang.
Ik had ruim de tijd om kerkdiensten en afscheidsdiensten voor te bereiden
en na te denken over wat covid-19 met de samenleving deed. Later werden
er dingen bedacht (videogesprekken, vergaderen op gepaste afstand), waardoor een groot deel van het werk door kon gaan en de hectiek van het werk
terugkwam. Dat kan ook komen omdat ik sinds 18 mei weer volledig werk.

Mijn ervaringen in deze coronatijd
In deze coronatijd realiseer ik me des te meer hoe kwetsbaar ons leven is.
Wie had dat kunnen denken dat de uitbraak van een virus wereldwijd zulke
ingrijpende gevolgen zou hebben? Wij menen zoveel te weten en zoveel te
kunnen, maar nu ontdekken wij dat het leven niet maakbaar is. De crisis heeft
grote gevolgen, vooral voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.
Mijn vrouw en ik behoren ook tot de risicogroep.
Dat betekent dat we onze kinderen en kleinkinderen alleen maar kunnen zien via WhatsApp en
bij mooi weer door tuinbezoek. Dat vinden we
wel heel jammer. Maar het is niets in vergelijking
met wat andere moeten meemaken. Er zijn zoveel
mensen die te maken hebben met gevoelens van
intense eenzaamheid. Ik denk ook aan de ernstig zieken die maar heel beperkt bezoek mogen
ontvangen of aan hen die in het ziekenhuis verblijven en bewoners van verpleeghuizen. Hoe
verdrietig is het als mensen hun partner, ouder
of kind niet meer kunnen bezoeken, vooral als
hij of zij niet begrijpen kan waarom je niet meer
komt.
Ik besef ook hoe bevoorrecht wij in Nederland
zijn met alle goede medische voorzieningen, met
alle zorg die gegeven kan worden. Voor mensen
die leven in arme landen of in gebieden wonen
waar geweld heerst, voor de vele vluchtelingen
die onze wereld kent, voor allen die het moeten
stellen zonder goede medische zorg is deze crisis
vele malen ingrijpender. Hopelijk is de mensheid
in staat om in de toekomst die schrijnende tegenstellingen in onze wereld te overwinnen.

Elim samen te komen voor het gesprek. Dit om
het risico zo beperkt mogelijk te houden.
Bij een afscheidsdienst mogen maar maximaal
30 personen aanwezig zijn. Dat maakt het voor
de familie ook heel lastig. Er is geen mogelijkheid
om na afloop van de plechtigheid elkaar te ontmoeten. Iedereen gaat dan maar weer naar huis
terug.
Dankzij de techniek is er ook de mogelijkheid
om online kerkdiensten te houden. Voor ons als
voorgangers is dat een nieuwe uitdaging: voorgaan in een lege kerk. Misschien ook zoeken naar
andere vormen van kerkzijn. Ik denk dat velen,
net als ik, het op zondag samenkomen in de kerk
heel erg missen: het elkaar ontmoeten binnen de
ruimte van het kerkgebouw, het samen bidden en
zingen, het samen luisteren naar het Woord van
God. Maar ondanks dat gemis, zijn wij in geloof
verbonden met elkaar. Wij zien uit naar de tijd
dat de crisis voorbij is en wij weer samen kunnen
komen om liefde, geloof en hoop met elkaar te
delen.

Het telefonisch pastoraat is daarmee een belangrijk onderdeel van mijn werk geworden. Daarnaast
is er ook het pastoraat rondom het overlijden van
een gemeentelid en het samen voorbereiden van
de afscheidsdienst. Ik vraag aan de familie om in

Als mij gevraagd wordt naar negatieve en positieve ervaringen in deze coronatijd, dan vind ik
het heel lastig om te spreken over positieve ervaringen. Want wat er in onze tijd gebeurt is heel
erg. Maar ik geloof wel dat wij ook met negatieve dingen iets positiefs kunnen doen. Soms
wordt er gevraagd of God iets met dat virus te
maken heeft. Zelf weiger ik om dat te geloven.
De oorsprong van het kwaad ligt niet bij God.
Want God is enkel en zuiver licht. God wil alleen
het goede en kan alleen liefde geven. Ik geloof
dat het kwaad op zichzelf en in zich zelf zinloos
is, dat wij er geen zin aan mogen geven. Ook in
de Bijbel wordt dat niet gedaan. In de Psalmen
is er vaak alleen maar protest en verzet tegen
het kwaad. Ook in het scheppingsverhaal van
Genesis 1 wordt ons het beeld getekend van een
God die strijdt tegen de chaosmachten. God is
in zijn scheppingswerk bezig met weerbarstige

Toch had ik in de begintijd van de corona een
ervaring van verdieping, concentratie op wat er
echt toe doet.
Het negatieve vind ik dat je niet bij mensen kunt
zijn en dat gemis wordt steeds groter nu het
langer duurt. Het is aardig om brieven te schrijven
en te bellen, maar steeds meer besef ik dat bij
iemand zijn moeilijk te vervangen is.
Het moeilijkste vind ik het omgaan met mensen
die door de coronaregels van elkaar gescheiden
zijn en de inconsequenties van de regels. Zo
mocht een echtgenoot zijn vrouw zes weken niet
zien, toen ze opgenomen was in een zorginstelling, waar ze met spoed was heengebracht. Toen
ze overgeplaatst werd naar een andere zorg

instelling moest hij haar daarnaartoe brengen!
Nu mag hij haar weer niet zien. De logica ontgaat
hem en mij en iedereen die logisch nadenkt. Ook
moeten mensen na een bezoekje aan het zieken
huis veertien dagen in quarantaine als ze in een
verpleeghuis wonen. In het ziekenhuis wordt niet
nagedacht over de consequenties van hun beleid.
Dus wordt een dame van 90-plus voor een stom
vragenlijstje van de anesthesist (bent u hartpatiënt / welke medicijnen gebruikt u?) opgeroepen. Dat kan gemakkelijk telefonisch worden
afgehandeld.
Daardoor moet ze twee weken in quarantaine
en na de operatie weer! Dit komt neer op eenzame opsluiting van ouderen! Als daar volkomen

Als gemeente van Christus zijn wij geroepen om
te zoeken naar gerechtigheid en vrede, om te
helpen en te delen waar het ons gegeven wordt.
In ons gemeente-zijn kennen wij het pastoraat.
Pastoraat is zorg en aandacht geven aan een
elkaar en iets van geloof, hoop en liefde met
elkaar delen. Je wilt elkaar nabij zijn en toch moet
dat op afstand gebeuren. Dat maakt het wel heel
lastig. Gelukkig dat de techniek ons de mogelijkheid biedt om via internet en telefonie met elkaar
in gesprek te zijn.

5

Pastorale ervaringen
van onze voorgangers
in coronatijd
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 ds. Ada Endeveld
en ds. Wim Everts.
materialen en probeert met zijn overtuigings- en
verbeeldingskracht het kwade om te buigen naar
het goede toe. Zoals Jozef tegen zijn broers zei,
na alles wat ze hem hadden aangedaan. ‘Jullie
hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God
heeft dat ten goede gekeerd om een heel volk in
leven te houden’ (Genesis 50:20). Of zoals Paulus
het in Romeinen 8:28 zegt dat God alle dingen
doet medewerken ten goede. Ook het kwaad zal
uiteindelijk aan God onderworpen zijn.
Ik hoop dat deze crisistijd ook een tijd van bezinning kan zijn. We kunnen zo druk zijn met van
alles en nog wat, en nu is er zoveel stilgevallen.
Misschien hebben we nu de tijd om stil te staan,
om weer te ontdekken wat echt belangrijk voor
ons is, om aandacht te hebben voor elkaar, om
opnieuw te leren dankbaar te zijn voor alle waardevolle dingen in ons leven.
Misschien hebben wij het voorheen verdrongen,
maar nu door de coronacrisis zijn we gaan
beseffen hoe kwetsbaar eigenlijk het leven op
aarde is. En we kunnen ons af vragen of wij wel
zorgvuldig genoeg zijn omgegaan met alles
wat God in zijn schepping aan ons heeft toevertrouwd. Het lijkt erop dat er nog een andere,
misschien een nog grotere crisis op handen is. Ik
denk aan de klimaatcrisis. Wat doen we om zo’n
eventuele klimaatcrisis te overkomen? Ik hoop
van harte dat deze crisistijd ook een tijd van verandering zal zijn.
Wim Everts

terecht over geklaagd wordt tegen mij, vind ik het
pastoraal moeilijk om mijn verontwaardiging niet
te erg te laten blijken.
Na mijn ziekte heb ik mensen die me een kaartje
gestuurd hadden, een bedankje gestuurd. Die
kaarten ben ik zelf gaan wegbrengen. Onderweg
in Bredevoort, de Haart en Aalten kwam ik veel
mensen tegen en kon ik in de buitenlucht op
afstand informeren naar hoe het met hen ging. Ik
kreeg sowieso veel reacties terug, maar de ongerichte wandelingen met ontmoetingen waren een
onverwachte positieve pastorale ervaring.
ds. Ada Endeveld
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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

Verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad

Aandacht

Covid-19
Onlangs heeft de overheid een versoepeling rond
de coronamaatregelen aangekondigd. De kerkenraad heeft besloten tot 1 september aanstaande
geen kerkdiensten te houden in aanwezigheid van
gemeenteleden. De komende tijd wordt benut om
de kerk t.z.t. goed en veilig open te kunnen stellen.
Denk aan 1,5 meter afstand, mensen vragen bij
binnenkomst of ze gezond zijn, looproutes etc.

bredevoort

Gerard opent de vergadering van

23 juni jl. met de overdenking ‘Een lege
kerk, is dat erg?’ en gaat voor in gebed.
Gebouwen – voortgang Oosterkerk

Overige zaken

Op 15 en 16 juni zijn de klankbordgroepen bij
elkaar geweest en is er gesproken over de toekomst van de Oosterkerk en het voorstel van
de kerkrentmeesters voor de overdracht van de
Oosterkerk aan Bouwbedrijf Klomps t.b.v. de realisatie van een woon-zorgcomplex. Er is begrip en
aandacht voor het verdriet om de sluiting van de
Oosterkerk. Desondanks zijn de reacties over de
herbestemming op een enkele na positief. Zoals
iemand opmerkte: Er is veel verdriet, maar als
het verdriet een plekje heeft gekregen dan is het
‘goed’.
Er zijn diverse vragen gesteld over de plannen,
waaronder de te realiseren appartementen, de
bestemming van de toren, de klokken, het orgel
etc. Maar er werd ook aandacht gevraagd voor
de gemeenteleden die het gewoon zijn naar de
Oosterkerk te gaan, de toekomstige kerkdiensten
en in z’n algemeenheid het proces.
In de vergadering van de grote kerkenraad op
2 juli 2020 wordt het voorstel van het college van
kerkrentmeesters behandeld, zijnde de overdracht
van de Oosterkerk aan Bouwbedrijf Klomps t.b.v.
het realiseren van een woon-zorgcomplex met bijbehorende conceptovereenkomst. Ook de eerdere
vragen en adviezen van de klankbordgroepen
zullen worden besproken, en vragen rond de verbouw zullen waar mogelijk beantwoord worden
op de gemeenteavond.

Na een toelichting door Geert Kobus heeft de
kerkenraad de beknopte jaarrekening 2019 van
de diaconie goedgekeurd. De uiteindelijke baten
zijn hoger dan de lasten, het resultaat wordt gereserveerd op de balans voor noodhulp vanwege
corona.
Er is veel waardering voor de werkgroepen m.b.t.
Kerkbeeld, kerkradio en beamteam. Zij zijn ontzettend druk om alle veranderingen en wijzigingen
van diensten in deze coronatijd in goede banen
te leiden. Voorgesteld is om de werkgroepen Kerkbeeld, kerkradio en beamteam samen te voegen
in een multimediateam, en een coördinator te
benoemen. Helaas is er nog geen coördinator
gevonden, suggesties zijn welkom.
De Regenboogdiensten worden vooraf opgenomen, dit betekent dat er geen afkondigingen
zijn tijdens deze diensten. Dit wordt vooraf aan
de gemeente bekendgemaakt.
Geert Kobus sluit de avond met het gedicht
‘Belangrijke dingen’.

Personele bezetting
Graag wilden we het beroepingswerk voor de
tweede predikant na de vakantie oppakken, afhankelijk van en mede rekening houdend met de reacties op de vacature voor de eerste predikant.
Alle inspanningen van de beroepingscommissie
hebben echter nog weinig resultaat gehad,
wellicht is de coronacrisis hier ook debet aan.
Besloten is om eerst de reacties op de eerste
vacature af te wachten, voordat er verdere concrete stappen worden gezet m.b.t. het beroepingswerk voor de tweede predikant.

Bloemengroet
Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
mevr. Nijman-Hoftijzer, Bocholtsestraatweg 7
fam. Oonk, Trompstraat 59
mevr. Veltkamp-ter Haar, Gendringseweg 15

Namens de kleine kerkenraad PG Aalten,
Annet Somsen

Overzicht giften Aalten
Via de brievenbus ontvangen:
- Voor DHA

€ 20,00

Via de webshop ontvangen voor DHA:
- 10-06 t/m 16-06 totaal
- 17-06 t/m 23-06 totaal
- 24-06 t/m 01-07 totaal

€ 60,00
€ 245,00
€ 385,00

Via de webshop ontvangen voor Kerkbeeld:
- 10-06 t/m 16-06 totaal
- 17-06 t/m 23-06 totaal

€ 50,00
€ 60,00

Via bankrekeningen diaconie:
- DHA
- Werelddiaconaat
- Diaconie

Uw gift voor de DHA kunt u
ook rechtstreeks overmaken op:
- Diaconale Hulpverlening Aalten
NL24 TRIO 0338 6054 60

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

€
€
€
€
€

50,00
50,00
50,00
5,00
20,00

7

Oosterkerk Journaal
Herbestemming O
 osterkerk: waar staan we nu?
Enkele weken geleden zijn de klankbordroepen, met daarin ambtsdragers uit
de verschillende wijken, bij elkaar geweest om te spreken over het voorstel voor
herbestemming van de Oosterkerk. Op de vergadering van de kleine kerkenraad
zijn de reacties van de klankbordgroepen geïnventariseerd en deze waren als volgt
samen te vatten: het is verdrietig dat de Oosterkerk verkocht moet worden maar
als het dan toch zo is, dan is dit een heel mooie en passende bestemming.
Ook de vergadering van 2 juli jl. van de grote kerkenraad stond in het teken van het voorstel van
het college van kerkrentmeesters om de Oosterkerk te verkopen aan Bouwbedrijf Klomps t.b.v. de
realisatie van een woon-zorgcomplex. Het voorstel
van het college van kerkrentmeesters is behandeld
en ter stemming aangeboden. Het voorgenomen
besluit luidt als volgt:
Alles overwegende en gehoord de adviezen van de
klankbordgroepen, acht de grote kerkenraad de
bestemming woonzorg een passende bestemming
voor de Oosterkerk, en besluit zij in te stemmen
met het voorstel van het college van kerkrent
meesters tot overdracht van de Oosterkerk aan
Bouwbedrijf Klomps ten behoeve van het realiseren
van een woon-zorgcomplex op basis van de
voorliggende voorlopige koopovereenkomst.
Dit is een voorgenomen besluit. Voorafgaand aan
een definitief besluit zal de gemeente verder geïnformeerd en gehoord worden op de gemeenteavonden.

De eerste gemeenteavond
Op 6 juli jl. heeft de eerste online gemeenteavond
plaatsgevonden, door de coronamaat
regelen
zonder aanwezigheid van gemeenteleden. De
avond was digitaal via Kerkbeeld en via kerkradio
te volgen. De uitzending is via Kerkbeeld nog terug
te zien.
Namens de kerkenraad en het college van kerk
rentmeesters gaf de voorzitter een korte toelichting op de historie en de aanleiding van het onderzoek voor het vinden van een herbestemming van
de Oosterkerk. Vorig jaar hebben zich drie partijen
gemeld met interesse in koop van de Oosterkerk.
Na diverse gesprekken zijn er schriftelijk plannen
en ideeën ingediend. Voor een professionele
ondersteuning is eind 2019 de afwikkeling van

Zoals u in de vorige editie van KerkVenster heeft
kunnen lezen, is een ontbindende voorwaarde
voor verkoop dat het Classicale College voor de
Behandeling van Beheerszaken van de PKN goedkeuring verleent. Inmiddels kunnen wij melden dat
het CCBB toestemming geeft aan het college van
kerkrentmeester voor verkoop van de Oosterkerk
voor de overeengekomen prijs.
De overdracht van de Oosterkerk staat gepland in
juli 2021 of zoveel eerder als mogelijk, echter niet
eerder dan 1 januari 2021.

het proces overgedragen aan een specialist: rentmeester Luuk ten Hooven van Kantoor der Kerkelijke Goederen.
De tweede gemeenteavond
De keuze van het college van kerkrentmeesters is
uiteindelijk gevallen op de plannen en ideeën van
Op 13 juli a.s. is er een tweede gemeenteavond
Bouwbedrijf Klomps voor een woon-zorgcomplex.
om 19.30 uur in de Oosterkerk. Deze avond kunt
De kerkrentmeesters vinden dit plan het best pasu als gemeentelid bijwonen en staat in het teken
van het beantwoorden van vragen die vooraf zijn
send voor herbestemming van de Oosterkerk, er is
ontvangen of ter plekke kunnen worden gesteld en
een goede borging van deze bestemming van de
behandeld.
Oosterkerk in de toekomst en het heeft de meeste
Zoals al eerder aangegeven, moeten wij rekekans van slagen.
Bram Klomps van Bouwbedrijf Klomps, Annelies
ning houden met de regels van het RIVM. In de
Lammers, initiatiefnemer en projectmanager voor
kerk dient men de aanwijzingen op te volgen, en
het realiseren van een woon-zorgcomplex, en Vinu zult de 1,5 meter afstand tot uw naaste in acht
moeten nemen. U dient zich van tevoren aan
cent Schreurs, de architect, presenteerden hierna
te melden. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 10 juli om
de plannen rond de toekomst van de Oosterkerk.
18.00 uur schriftelijk via het kerkelijk bureau of per
Het ontwerp toont respect voor de historie en
e-mail: bjebuesink@lijbrandt.nl. De avond is tevens
houdt rekening met het gegeven dat de Oosterte volgen via Kerkbeeld en kerkradio.
kerk een rijksmonument is, alsook met de omgeInmiddels zijn al diverse vragen binnen en deze
ving voor een woon-zorgcomplex. Er is veel licht en
worden 13 juli zoveel mogelijk beantwoord. U kunt
ruimte in dit ontwerp en de toekomstige bewoners
nog steeds vragen stellen. Heeft u dus nog een
kunnen gebruikmaken van een buitenruimte.
vraag of opmerking, dan kunt u deze per e-mail
Bij de interne verbouwing zal de kerk nog steeds
(bjebuesink@lijbrandt.nl) of schriftelijk (kerkelijk
als kerk herkenbaar blijven. Zo blijft het orgel
bureau bij de Zuiderkerk) aanleveren tot uiterlijk
behouden én zichtbaar, en ook het gedenkraam
vrijdag 10 juli 18.00 uur.
blijft behouden. De oriëntatie in het gebouw is
helder door structuur en herkenning. De te reaOp 16 juli aanstaande komt de grote kerkenraad
liseren zorgeenheden worden gelijkwaardig en
opnieuw bij elkaar en zal, na de gemeente gehoord
verdeeld over drie verdiepingen. De presentatie
te hebben, besluiten of een woon-zorgcomplex een
van de plannen werd ondersteund met foto’s en
passende herbestemming is voor de Oosterkerk en
tekeningen die een beeld geven van de kerk na de
er ingestemd kan worden met de overdracht.
verbouwing.
Schroom niet om bij vragen of opmerkingen conDe buitenzijde van de kerk wordt zoveel mogelijk in
tact gelaten. Aan de achterzijde van de kerk wordt
tact met ons op te nemen.
een aanbouw gerealiseerd die logisch aansluit
op de kerk. Daarnaast worden op enkele plekken
Namens de kerkenraad,
de ramen vergroot om te zorgen voor voldoende
Gerard Helmink, voorzitter
lichtinval.
Dit zijn de eerste schetsen/ontwerpen en men kan hier geen rechten aan o
 ntlenen.
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Online kerkdiensten
Aalten en Bredevoort

Elke zondag om 09.30 uur
In de Zuiderkerk om 10.00 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 onze kerken. Deze diensten beginnen om 09.30 uur en 10.00 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

Weeksluitingen
Vanwege de coronacrisis zijn de
weeksluitingen voorlopig vervallen.

Online diensten komende drie weken
Zondag 12 juli 2020
vanuit de Helenakerk

Zondag 19 juli 2020
vanuit de Oosterkerk

Zondag 26 juli 2020
vanuit de Helenakerk

09.30 uur: mevr. N. Hengeveld

09.30 uur: ds. A. Endeveld

09.30 uur: ds. W.H. Everts

Zondag 12 juli 2020
vanuit de Zuiderkerk

Zondag 19 juli 2020
vanuit de Zuiderkerk

10.00 uur: ds. F. de Jong Regenboogdienst

10.00 uur: mevr. H. Ebbers Kinderdienst

Regenboogdienst verplaatst
Door technische uitdagingen is de regenboogdienst van 5 juli verplaatst naar 12 juli, 10.00 uur.
Zuiderkerk. Soms kun je alles goed regelen, spelen
etc. maar kan er nog steeds van alles misgaan.
In de kerk zeggen we iedere zondag weer dat
‘dingen misgaan’ erbij hoort.
De dienst van zondag 12 juli is volledig van
tevoren opgenomen. Het is een prachtige dienst
waarin we vieren dat we met elkaar verbonden
zijn, waar we ook wonen en we dagen elkaar uit
om te werken aan onze gemeenschap, aan die
verbondenheid. Er is een spreker uit de VS, uit
Den Haag en muziek van Johan Klein Nibbelink.
Het voordeel van zo’n dienst is dat we kunnen
laten zien hoe verbonden we kunnen zijn.

Dit is (onder voorbehoud) het rooster:

Regenboogdiensten en
Anders-Dan-Anders-diensten:
• 12 juli
Folkert
Regenboogdienst
• 19 juli
Heidi
Kinderdienst
• 16 aug
Folkert
• 30 aug
Heidi
• 13 sept
Folkert
KiU
• 27 sept
Heidi
Startzondag LIVE
• 18 okt	Heidi Ebbers
dialectdienst (oecu
Hans de Graaf	menische dienst)
met NooTzaak LIVE
•  1 nov	Folkert 	Anders Dan
Anders-dienst

Bij de diensten

Liturgie online kerkdiensten of kerkradio
Als u de kerkdiensten wilt volgen via Kerkbeeld,
of wilt beluisteren via de kerkradio, dan kunt u
de liturgie van de desbetreffende dienst downloaden en printen. Dat kan via de website van
KerkVenster: www.kerkvenster.nl en dan de pagina
van Kerkbeeld. Bovenin de balk ziet u het woordje
‘Liturgie’. Als u daarop klikt, komt u op de pagina
van de website waar de liturgieën staan. Daar
staan de drie kerken van Aalten. U klikt op de door
u gewenste kerk en op het rode woordje ‘Liturgie’
en de liturgie van de desbetreffende dienst verschijnt. Deze kunt u vervolgens printen door
rechtsboven op het icoontje ‘afdrukken’ te klikken.
Een andere mogelijkheid is dat u de liturgie wekelijks per mail toegestuurd krijgt. Mocht u hier
gebruik van willen maken, geef dat dan door aan
het kerkelijk bureau. Dat kan ook via de mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl.
Heeft u geen computer, of kunt of wilt u er niet
mee werken, dan is er nog de mogelijkheid om
elke week de liturgie thuis te laten bezorgen.
Geef in dat geval uw wens door aan het kerkelijk
bureau, Ludgerstraat 64, tel. 0543-473250. Dit
is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur.
Liturgieën kunnen bezorgd worden in Aalten-dorp
en op de buurtschappen, maar bezorging op de
buurtschappen is (nog) niet helemaal dekkend.
Van bijzondere kerkdiensten (huwelijk, uitvaart
e.d.) worden geen liturgieën op de website
geplaatst of verspreid.

Kinderdienst: Hee heurt wal good
moar hee luustert slecht!
Op zondag 19 juli wordt om 10.00 uur vanuit de
Zuiderkerk de eerste online kinderdienst uitgezonden! Met liedjes die je mee kunt zingen, een verhaal uit de Bijbel en filmpjes, doe-dingen en uitleg
rondom het thema ‘Hee heurt wal good, moar hee
luustert slecht.’
In deze kinderdienst horen we het Bijbelverhaal over
de toren van Babel. In het begin van dit Bijbelverhaal
spreken de mensen nog één taal. Ze bedenken een
plan om een toren te bouwen die tot in de hemel
komt. Maar God maakt de taal van de mensen in
de war: ze kunnen elkaar niet langer verstaan. Ze
begrijpen elkaar niet meer en kunnen niet meer
samenwerken. Daarom lukt het ze niet om de toren
af te bouwen, het project loopt in de soep.

Bij de bingokaarten:
Horen en (goed) luisteren is belangrijk maar nog niet zo makkelijk als het lijkt.
Om te testen hoe goed jij hoort/luistert willen we in deze kinderdienst een
geluidenbingo doen. Daarvoor heb je deze bingokaarten nodig. Kies er één uit
en zorg dat je hem tijdens de online kinderdienst bij de hand hebt! In de dienst
wordt verder uitgelegd hoe het spel werkt. Veel (luister)plezier!
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Avondvrede anno 1937
In deze tijd kom je nog eens ergens aan toe. Oude rommel
opruimen, oud archief met foto’s en papieren doorsnuffelen
enz. En zo stuitte ik op een artikel, uitgeknipt uit het

Maandblad der Ned. Herv. ….., uitgegeven door den
kerker…… Het artikel dateert van april of mei 1937.
Er staat een bericht in onder de kop ‘Avondvrede’.
Op 13 april 1937 vierden Harmen Jan Oberink en zijn echtgenote Aleida
Gesina Oberink-Wevers hun diamanten (60-jarige) bruiloft. Het kerkblad
heeft de tekst overgenomen van de N. Aalt. Courant.
Het zijn mijn overgrootouders die dat toen vierden. Overgrootvader heeft
nog gewerkt aan de totstandkoming van de spoorlijn Winterswijk – Zevenaar. Zie verder de inhoud van het artikel.
Harmen Jan is geboren op 11 oktober 1853 en overleden in 1941. Aleida
Gesina Oberink-Wevers is geboren op 24 november 1855 en overleden op
20 april 1939.
Aan de achterzijde van het documentje kun je nog net zien dat het betreft
het maandblad der Ned. Herv. …
Jammer dat beide artikels niet helemaal volledig zijn.
Avondvrede is als ‘oude mannen- en vrouwenhuis’ geopend in oktober 1882
en gemoderniseerd in 1935 tot bejaardentehuis. Nu is het een woonlocatie
met ondersteuning van Estinea.
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Tekst en illustraties: Jan Oberink
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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

11 jul	mevr. B. Luiten-Veerbeek
Hogestraat 72/A, 7122 BX
12 jul	mevr. G.J. Perebolte-Heideman
Zuiderlaan 3/A, 7122 AC
16 jul	dhr. B. Veldhuis
Ludgerstraat 15/01, 7121 EG
17 jul	mevr. W.G. Jentink-te Giffel
Gendringseweg 2, 7122 MJ
17 jul	mevr. H.H. Mateman-Prinsen
Lijsterbeslaan 31, 7121 BS
18 jul	mevr. E.H. Prinsen-Pampiermole
Geurdenstraat 54, 7122 CG
19 jul	mevr. A.N. van der Zaag-Kuiper
Dalweg 33, 7122 BB
20 jul	mevr. B. Driessen-Schreurs
Keizersweg 73, 7121 GN
21 jul	dhr. J.B. Wevers
Bevrijding 76, 7121 WS
22 jul	dhr. G.B. Pampiermole
Beerninkweg 3, 7121 MD
22 jul	mevr. D.A. Nijman-Heideman
Zuiderkruis 4, 7122 WZ
22 jul	mevr. G. van Klompenburg-Kloek
‘t Slaa 6, 7123 CV
24 jul	mevr. J.B. Lammers-Fles
Polstraat 20, 7121 DH
24 jul	mevr. A.G. Rijks-Heinen
Ludgerstraat 21/11, 7121 EG
25 jul	dhr. J. van Drie
Boomkampstraat 30, 7121 ER
25 jul	mevr. G. Stronks-Piek
Koeweide 28, 7121 EJ
25 jul	mevr. H.J. Winkelhorst-Lubbers
Koeweide 106, 7121 EK
25 jul	mevr. G.C. Ottevanger-Amersfoort
Hoge Veld 1/A, 7122 ZL
26 jul	dhr. G.W. Ligterink
Hoge Veld 111, 7122 ZP
26 jul	dhr. A.J. Jentink
Bijnenweg 1/C, 7121 ML
26 jul	mevr. E.R. Radstaak-Tolkamp
Frankenstraat 6, 7122 ZS
27 jul	dhr. W.A. Hoitink
Ringweg 74, 7121 MR
27 jul	mevr. D.J. Timmers-Heideman
Boomkampstraat 4, 7121 ER
28 jul	mevr. H.J. Büttner-Jansen
Koeweide 74, 7121 EK
28 jul	mevr. G.J. Stronks -Grevink
Frankenstraat 87/03, 7122 ZS
28 jul	mevr. G.J.A. Hakstege-Lammers
Bredevoortsestraatweg 111/E, 7121 BG
30 jul	dhr. D.W. Luiten
Bonifaciusstraat 13, 7121 DS
31 jul	mevr. J.G. Ormel-Meinen
Frankenstraat 83/01, 7122 ZS
31 jul	dhr. J.H. Klijn Hesselink
Beeklaan 2, 7122 BH

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

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

Jubileum
Op 12 juli is het echtpaar Graven-Wassink (Anton
en Diny), Ludgerstraat 15/2, 60 jaar getrouwd.
Wij feliciteren hen van harte en wensen hen Gods
zegen voor de toekomst.

Overleden
Op 21 juni is overleden Derk ter Haar, Romienendiek 3a, in de leeftijd van 97 jaar. Wij wensen
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods
nabijheid toe in hun verdriet en gemis.
Op zondag 28 juni is mevr. Alie Olbach-Bosman
(Johanna Aleida) overleden. Alie woonde aan de
Servatiusstraat 22 en is 76 jaar geworden. Op
vrijdag 3 juli is een dankdienst voor haar leven
gehouden en heeft de crematie plaatsgevonden.
We wensen haar dochters, schoonzonen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd, en
de steun van mensen om hen heen.

Contact
Er is sinds 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 voor de week dat KerkVenster uitkomt, doorgeven aan de scriba.
Met vriendelijke groet,
Wim Bulsink, scriba Barlo-Dale

Tijdens een rommelmarkt van een school in
Varsseveld kocht ik lang geleden voor een paar
centen een slap, vergeeld boekje van Nico van
Suchtelen. Ik had nog nooit van hem gehoord,
maar kom er nu al googelend achter dat hij een
zeer geleerd man was die natuurwetenschappen,
sociologie, economie, psychologie en filosofie studeerde en zelfs promoveerde in de staatswetenschappen. Ook was hij schrijver, dichter, vertaler
en uitgever. Met al zijn geleerdheid leerde hij
echter een belangrijke les van de merel, dat heel
gewone kleine beestje dat zingt van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat.
Wijsheid is dus overal te ontdekken, als je oren en
ogen maar geopend zijn. (Hopelijk lukt het om
-ondanks het ouderwetse taalgebruik- te genieten
van dit prachtige gedicht.)

De merel
Hoe zag ‘k in ’t zinkend avonduur –
een zwarte stip in bleek azuur –
o merel menigmaal
u zitten op dien doden tak,
die boven ’t groen nog opwaarts stak,
zo dun en dor en kaal
en trilde onder uw licht gewicht,
terwijl ge, ’t kopje omhoog gericht,
maar klaar en kwett’rend floot.
Ik hoorde uw zangen peinzend aan
en heb toch heden eerst verstaan
wat ik zo vaak genoot?
Waarvan ge zingt en tiereliert,
het Leven is ’t dat zegeviert
over wat dort en sterft;
De blijheid is ‘t, die sterk en trots
verzelt de zuivere liefde Gods,
die nooit het hart meer derft
dat diep en droevig heeft gesmacht,
dat weemoedskrank Hem heeft gewacht
en riep van uur tot uur,
totdat in een verstilde stond
het eindelijk Hem wedervond
in alle creatuur.
Nico van Suchtelen (1878-1949)
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.
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Wijk Lintelo

Wijk IJzerlo

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

Wijk Haart-Heurne

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

Opgenomen

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

Mevr. G.W. Westerveld-Hoftijzer, Koeweide 48,
verblijft momenteel in verpleeghuis Pronsweide,
afdeling Gelresland.

Varsseveldsestraatweg 39
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com

Huwelijksjubileum
Luuk en Rita Van Arkel-Kempers, Grote Maote
170, zijn 17 juli 50 jaar getrouwd. Van harte
gefeliciteerd !

Zieken
Na een opname in het ziekenhuis in Winterswijk is voor revalidatie naar Pronsweide gegaan
Ria Veldkamp-ter Haar, Gendringseweg 15. In
het ziekenhuis in Enschede is opgenomen Gerrit
Schreurs, Veenweg 4A.
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

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 crisissituatie kunt u contact opnemen met de scriba
van de wijk IJzerlo. Hij zal dit dan doorgeven aan
een van de predikanten.
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Jan
van Schijndel, Kruisdijk 21c, tel. 0543-539811.
Bijzonderheden die vermeld moeten worden,
zoals huwelijksjubilea, opname en terugkomst uit
het ziekenhuis, geboortes, graag uiterlijk op de
woensdag vóór de week dat KerkVenster uitkomt,
doorgeven aan de scriba.

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

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

Ds. Wim Everts heeft vakantie van 17 juni tot en
met 14 juli. Mocht er zich een situatie voordoen
waarin u dringend een predikant nodig heeft, dan
kunt u contact opnemen met ds. Folkert de Jong.
Met vriendelijke groet,
Jan Veldboom, scriba

Dankbetuiging 60-jarig huwelijk
Op deze manier willen wij iedereen van harte
bedanken voor alle kaarten en bloemen enz. die
wij hebben mogen ontvangen i.v.m. ons 60-jarig
jubileum.
Met vriendelijke groet,
Jan en Femmie Klein Wolterink

Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

Dank
Hierbij wil ik mevr. Vriezen-Hartemink, Beeklaan
14, heel hartelijk danken voor haar inzet in het
bezoekwerk in de afgelopen zeven jaar. Dank voor
alle aandacht en warmte die je hebt gegeven,
Dini!
Een groet in verbondenheid,

Jongerenpredikant

Neem en lees ...
Juli 2020

ds. Folkert de Jong

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

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

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

10
11
12

Romeinen 10:1-13
Romeinen 10:14-21
Romeinen 11:1-12

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

13
14
15
16

Romeinen 11:13-24
Romeinen 11:25-36
Matteüs 12:1-21
Matteüs 12:22-37

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

17
18
19

Matteüs 12:38-50
Matteüs 13:1-23
Matteüs 13:24-35

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

20
21
22
23

Matteüs 13:36-46
Matteüs 13:47-58
Zacharia 12:1-8
Zacharia 12:9-13:1

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

24
25
26

Zacharia 13:2-6
Zacharia 13:7-9
Zacharia 14:1-11

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

27
28
29
30
31

Zacharia 14:12-21
Exodus 25:1-9
Exodus 25:10-22
Exodus 25:23-30
Exodus 25:31-40
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In memoriam
Anna Everdina
Wassink-Eenink

Derk Harminus
ter Haar

~ Annie ~

~ Derk ~

geboren
11 april 1934
overleden
18 juni 2020

geboren
14 april 1923
overleden
21 juni 2020

Het leven van Annie begon op ’t Olde Loo in
IJzerlo. Als jongste in een gezin van vijf kinderen
was ze veel buiten te vinden. Ook met Bernard,
haar grote liefde, deelde ze de liefde voor de
natuur. Na hun huwelijk op 13 december 1957
kwam ook hij in IJzerlo wonen. Dol was ze op hun
dochter Anja. De band tussen moeder en dochter
werd nog hechter nadat Bernard op 22 mei 1987
overleed, al bleef het gemis groot.
Een contactadvertentie kondigde het begin aan
van een zonniger fase. Theo van Hal uit Wehl en
zij hadden het goed samen. Ook met hem fietste
ze veel, vooral in het prachtige Montferland.
En zelfs haar verhuizing vanuit IJzerlo, waar ze
zo’n fijne buurt achterliet, naar de Tubantenstraat
pakte goed uit. Ze genoot er van het uitzicht op
de watertoren en de prachtige zonsondergangen.
In de natuur zocht ze ook haar troost na het
overlijden van Theo in januari 1994. Hij leed aan
de ziekte van Kahler. De laatste weken van zijn
leven is Annie naar Wehl gegaan om voor hem te
zorgen. Wat vond ze het verschrikkelijk om hem
zo te zien lijden. En wat was het een akelige speling van het lot dat zij zo’n achttien jaar later,
toen ze aan het Manschotplein woonde, dezelfde
diagnose kreeg. Na de chemobehandeling bleef
haar gezondheid redelijk stabiel, zodat ze kon
genieten van het goede van het leven met Anja,
Arnold en kleindochter Desie.
Zes jaar geleden adviseerde de oncoloog een
verhuizing naar een woonzorgcentrum. En zo
belandde ze in de Stegemanhof. Ze vond het
moeilijk afhankelijk te zijn van hulp, maar waardeerde het enorm als er oprechte aandacht
voor haar was. Ze genoot van uitstapjes en ging
het liefst ‘butenaf’, want ze hield enorm van
vergezichten.
Dat is ook het decor van Psalm 23: grazige,
groene weiden om in te rusten, vredig water om
je aan te laven. Een hemels vergezicht! Het dal
ligt achter haar. Overigens voelde ze ook in de
dalen van haar leven de nabijheid van de Herder:
‘De Heer hef mi’j altied kracht egeven’ zei ze
dinsdags voor haar overlijden in het hospice in
Terborg. In de nabijheid van Anja en Desie heeft
ze zich aan Hem overgegeven.
Moge Hij ook Anja, Arnold en Desie de kracht
geven die ze nodig hebben.
Netty Hengeveld

Vader werd geboren op 14 april 1923 in Aalten
aan de Admiraal de Ruyterstraat 102. Van jongs
af aan werd er meegewerkt op de boerderij van
de ouders. Na de lagere schoolperiode kwam hij
terecht bij boerderij de Brasse. Hij genoot van het
boerenwerk, vooral met het paard.
De oorlog brak uit en de Brasse werd zijn
onderduikadres. Hier is hij de oorlog heelhuids
doorgekomen.
Op de bruiloft van broer Gerhard leerde hij
moeder kennen. Ze kregen verkering. Op de fiets
naar Eibergen was geen probleem. Hij kon het
fietsen binnen het uur.
Op 13 juli 1950 trouwden ze in de Oosterkerk in
Aalten. Vader en moeder gingen inwonen bij de
ouders van vader. Hier werden Gerrit, Dick, Theo,
Hans en Mini geboren.
Vader ging werken bij de houtzagerij van de firma
Klomps aan de Molenstraat. Dit vond hij een
geweldige tijd. Hier heeft hij zijn gevoel voor hout
en het scherphouden van gereedschap gekregen.
Op 11 juli 1966 verhuisde de familie naar de
Romienendiek. Hier brak een mooie tijd aan. Uitstapjes werden gemaakt.
Met 57,5 jaar kon vader stoppen met werken.
Vader en moeder kregen daardoor tijd om op
vakantie te gaan. Ook had vader tijd om te
helpen met het verbouwen van de woningen van
de kinderen, dat kwam mooi uit.
Paarden was en bleef zijn grootste hobby. Het
land ploegen, hooien, rondritten, alles kon. Ook
voor de kleinkinderen was alles mogelijk. Naar
het doolhof, pannenkoeken eten en fietsbanden
plakken.
In 1996 verhuisden vader en moeder naar 3a.
Hier hebben ze nog vijftien mooie jaren samen
gehad. Er werden achterkleinkinderen geboren en
hun 60-jarig huwelijk werd gevierd.
Op 18 januari 2011 moest vader afscheid nemen
van moeder. Dit was een moeilijke tijd, maar
vader vond toch zijn draai weer.
Langzaamaan veranderde het zorgen voor
anderen in anderen zorgen voor hem. Met wat
hulp van thuiszorg en familie kon hij zelfstandig
blijven wonen. Ook kon hij kleinere hobby’s
blijven doen; holt kleuven, holt draaien en bielenstellen maken. Tot begin dit jaar.
In maart werd vader ziek. Goede momenten wisselden zich af met slechte momenten, tot hij op
zondagmiddag 21 juni overleed, thuis aan de
Romienendiek, op de leeftijd van 97 jaar.
In het vertrouwen dat Jezus ook voor vader een
plaats heeft bereid in het huis van de Vader met
de vele woningen, hebben wij hem uit handen
gegeven.
familie Ter Haar

Psalm 23
Neem mijn handen Heer
en wil mij leiden
door groene weiden,
verkwik mij langs het water van de zee,
Goede Herder neem mij mee.
Neem mijn handen Heer
in het donker van de nachten
en het morgenlicht verwachten,
Uw stok en staf vertroosten mij,
Goede Herder wees nabij.
Neem mijn handen Heer
In het volgen van Uw wegen
vol goedheid, vol van zegen,
aan Uw tafel zit als gast,
Goede Herder houd mij vast.
Neem mijn handen Heer
als de dagen mij gegeven
klimmen naar het einde van dit leven,
bij het scheiden van mijn aardse huis,
Goede Herder, breng mij eeuwig thuis.

Rieteke Hoogendoorn

www.gedichtensite.nl
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Protestants perspectief:
Zorg voor lichaam en ziel
Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Juist tijdens de afgelopen maanden zagen we:
lichamelijke gezondheid alléén is niet het hoogste

Stichting Barmuja

goed, schrijft scriba ds. René de Reuver.
‘Heelheid en heil raken lichaam, ziel en geest.’

De coronacrisis maakt veel los in de samenleving. In de beginperiode lag alle nadruk op
beteugeling van de uitbraak. We zagen de overbelaste IC’s, verpleegkundigen en artsen die
overuren draaiden en nauwelijks stil konden
staan bij wat ze allemaal meemaakten. De
berichten van de ‘frontlinie’ waren aangrijpend. Nu de rust enigszins terugkeert, komt er
gelukkig verruiming voor de verpleeghuizen en
andere instellingen. Dat is belangrijk, want we
weten: lichamelijke gezondheid kan niet het
hoogste en enige doel van zorg zijn.
De gevolgen van de lockdown zijn immers
ingrijpend geweest. Verpleeghuizen en psychiatrische inrichtingen gingen dicht. Van de ene
op de andere dag was er geen bezoek meer
mogelijk van familieleden en andere dierbaren.
Allemaal bedoeld om de uitbraak te beteugelen. De verhalen die verzorgenden en familieleden vertellen over de gevolgen gaan door
merg en been. Voor velen van hen was en is
dat dramatisch geweest. Het laat het ingewikkelde dilemma zien waarvoor regering, RIVM en
directies van instellingen stonden.
Veel mensen in de zorg en de dierbare naasten
hebben grote moeite gedaan om toch contact
te leggen en te houden. Muzikanten voor het
verpleeghuis, gesprekken via telefoon en I-pad,
zwaaien voor het raam, soms kijken met een
verrekijker of een gesprek achter glas of plastic.
Alle pogingen om er iets van te maken laten
meteen ook zien hoe pijnlijk het allemaal is, hoe
gemankeerd als je niet dichtbij kunt zijn, elkaar
in de ogen kunt kijken en kunt vasthouden. Veel
dementerende ouderen raken extra verward en
angstig. Praten en zwaaien op afstand is niet
voldoende, er is geen herkenning. Als de cognitie gaat ontbreken is de fysieke aanraking
nodig. Een mens kan aan eenzaamheid sterven.
Alle humane zorg, waarin mensen tot hun recht
komen is altijd integrale zorg, waarbij lichaam,
geest en ziel aandacht en respect krijgen. We
waren gespitst op lichamelijke gezondheid,
maar intussen kwam het lichaam ook tekort
door gebrek aan aanraking.

De kerk heeft vanouds naast aandacht voor
lichamelijk welbevinden ook zorg voor de ziel, de
‘persoonlijkheid’ van een mens. We zijn daarom
blij dat in de meeste zorginstellingen ook predikanten en andere pastores werkzaam zijn. Zij
hebben de tijd om te luisteren, om te bidden
en te zegenen. Geestelijke verzorgers werden
in deze crisistijd soms wél, maar soms ook niet
toegelaten door de directies en moesten zich af
en toe inspannen om toegang te krijgen. Alles
werd immers uit de kast gehaald om het virus
buiten de deur te houden. De focus op lichamelijke gezondheid had tot gevolg dat de mens
tekort kwam, naar lichaam, ziel én geest. Dat is
gebrekkige zorg, tijdelijk nodig vanwege gebrek
aan beschermende middelen, maar het mag
niet gaan leiden tot schrijnende situaties, die
blijven voortduren.
De onderliggende vraag is: hebben we in
onze samenleving niet een te beperkte opvatting van wat gezondheid is? Heelheid en heil
raken lichaam, ziel en geest. Als Jezus mensen
opricht, brengt Hij ze terug in de gemeenschap,
is er herstel van relaties. De melaatsen zijn niet
langer buitengesloten. Gezondheid is méér
dan genezing van het lichaam. De Wereld
gezondheidsorganisatie definieert gezondheid als volgt: ‘Gezondheid is een toestand
van volledig lichamelijk, geestelijk, sociaal en
maatschappelijk welzijn en niet slechts de
afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke
gebreken’. Lichamelijke gezondheid alléén is
dus niet het hoogste goed.
Nu het tij langzamerhand aan het keren is
is het belangrijk dat er volop aandacht komt
voor de behoefte aan lichamelijke nabijheid
en ruimte voor geestelijke zorg. Maatwerk is
nodig, zodat voor iedere persoon een afweging
gemaakt kan worden: wat is voor hem of haar
nú nodig aan integrale zorg voor lichaam, ziel
en geest? Hopelijk zijn we op een eventuele
tweede coronagolf beter voorbereid en kunnen
schrijnende situaties bij kwetsbare mensen die
niet voor zichzelf kunnen opkomen, dan voorkomen worden.
bron: www.protestantsekerk.nl/verdieping

Stichting Barmuja is ook een project dat
ondersteund wordt door de diaconie van de
Protestantse Gemeente Aalten. Hieronder
volgt een berichtje dat wij recentelijk
ontvingen van Ineke Luimes.
Stichting Barmuja heeft in januari van dit jaar
een prachtige gift gekregen van PG Aalten. Eind
januari was ik in Ethiopië, zoals u wellicht weet.
Ik was in Genda Musa, waar we met een water
project bezig waren. Toen ik er was, bleek dat er
door allerlei omstandigheden geen water uit de
kranen kwam, zoals we natuurlijk wel hadden
gehoopt. Onze contactpersoon is toch doorgegaan met gesprekken bij de plaatselijke overheid,
en tot mijn grote verbazing kreeg ik recentelijk bijgevoegde foto’s toegestuurd.
Het is dus toch gelukt om drinkwater bij de
mensen van Genda Musa te krijgen. Ze hoeven
nu geen 12 kilometer meer te overbruggen om
bij schoon water te komen! Mede door de gift van
PG Aalten was dit mogelijk.
Mede namens Adane, de contactpersoon,
heel veel dank daarvoor!
Stichting Barmuja, Ineke Luimes
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Geleuf ’t noo maor!
Blauw is de kleur van het WATER! Zonder
water kö’j neet laeven. I-j hebt ‘t neudeg a’j
dorst hebt, maor het is ok lekker en verfrissend as i-j ow douchet naodat i-j de hele dag
hebt epokkeld.
Blauw is ok de kleure van de HEMEL. As i-j
naor bovven kiekt op een stralenden dag
zie’j een prachtege blauwe kleure. Het is zo
apart um dan te zien hoe klein i-j eigenlek
bunt en te zien hoe alderbastend groot de
rest eigenlek is. Misschien bu’j wal ni-jsgiereg
naor wat ‘r zich achter de wolken bevindt.
Zit God daor misschien op een grote wolk of
zit hie gewoon naost ow en is daordeur de
hemel gewoon op eerde?

Tekst: Marijn Kraaijenbrink - Foto: Internet

Dit verhaal heb ik een hötjen geleden
eschrevven en in het Nederlands
veur-edragen op een wiekdag veur
de wiek Iezerlo. Ik wol het verhaal
weer gebroeken en heb het speciaal
veur ‘Geleuf ‘t noo maor’ deur Google
Translate hen-ehaald en vertaald naor

Oranje is een mooie warme kleure. I-j kent
hem van sinaasappels en wortels. Misschien
vind i-j het neet te aeten, maor het grei is
wal gezond en GEZONDHEID is belangriek.
Oranje is ok de kleur van laevenskracht,
OPTIMISME en bli-jdschap. Naost gezondheid is het belangriek um bli-j te waen dat
er raegen nao zunneschien kump. En wi-j
zeet bi-j de raegenbaog letterlek raegen
nao zunneschien!

Roze is een hele BLI-JE kleur. Het dut mi’j
denken an de muusjes op de beschute, as t’r
een kleine meid wordt geboren.
Roze straalt VRENDELEKHEID en zachtaardeg
heid uut. Mensen doet zo vake naar teggen
mekare en dan begriep i-j neet waorum ze dat
doot. Heb i-j dan ok wal ‘s het gevuul van: ‘héj,
doe ‘s wat vrendeleker teggen mekare! Waes
‘s lief en aardeg!’
Van roze wordt de luu bli-jer!

Gael is een felle kleure. Het dut soms piene
an de ogen, a-j bi-jveurbeeld in de zunne
kiekt. Gael is ok de kleur van ENERGIE.
En die heb i-j neudeg in alle vormen. Niet
alleen um ow tillefoon op te laden, maar
ok um hard te rennen um de trein te halen.
Zelfs as i-j gewoon naodenkt he’j nog
energie neudeg, i’j kunt neet zonder. Het
laeven zit vol met energie.
Gael steet ok veur CREATIVITEIT. Mensen
bunt good in het bedenken van dingen.
As mensen niet hun creativiteit zollen
gebroeken, ha’j nog gin fietse ehad, gin
book um in te laezen en gin computer!
Misschien ha’j zelfs nog wal in een berenvel
rond-elopen!

Peers is een magische kleure en hef dan
ok heel völle betekenissen. Peers zie’j vake
terugge bi-j verschillende kerkdiensten
tiedens Advent, de veertegdagentied of
begrafenissen. De kleure zet ons an het
denken ovver het geleuf en is symbool veur
SPIRITUALITEIT of meditatie. Mensen
bunt daorbi-j op zuuk naor zichzelf of God,
um daormet rusteg te worden. Deur RUST
bewust te pakken, kö’j later weer bli-j en positief wieter in het laeven.

het plat.
Alle kleuren van de raegenbaog
Wi-j hebt allemaole wal ‘ns een raegenbaog
ezene. Het is eigenlek een raar verschiensel: de
zunne schient, terwijl het ok raegent en dan steet
‘r opens den gekleurde baoge an den hemel.
In de Biebel wordt de betekenis van de raegenbaog uut-elegd. D’r steet dat het symbool steet
veur een verbond met God dat af-esprokken is,
naodat Noach een hele hötte had rond-evaren in
zien ark.
De raegenbaog wordt het dudelekst as de zunne
en de raegen aevenvölle anwezeg bunt. I-j zeet
dan alle kleuren van de raegenbaog: zeuven in
totaal: rood, oranje, gael, gruun, blauw, indigo en
violet.
De kleuren bunt niet alleen prachteg veur het
oge. Wi-j mensen hebt d’r in de loop der tied ok
een betekenis an-ehangen en daorbi-j steet elke
kleure veur een bepaalde symboliek of emotie.
In dit verhaal gaon wi-j ‘s alle kleuren van de
raegenbaog langes. Daorbi-j heb ik de leste twee
kleuren (indigo en violet) vervangen deur roze en
peers, umdat die wat herkenbaorder bunt.

Rood hef verschillende betekenissen. De
kleure WAARSCHOUWT ons en het beschermt
ons, bi-jveurbeeld as wi-j ovver wilt staeken.
Dan waarschuwt dizze kleure ow: ‘Stop!
Waard ow! Kiek uut! Blief nog effen wachten,
want d’r zoest een auto veurbi-j!’
Rood is ok de kleur van de leefde.
LEEFDE is iets heel moois. Niet alleen as i-j
verliefd bunt, maor ok a’j naodenkt hoevölle i-j ovver hebt veur een ander of wat een
ander veur ow dut. Leefde is onbeschrieflek
en tegeliek iets wat ieder mense neudeg hef.*

Gruun is een kleure die i-j ovveral teggenkomt a’j een stukjen gaot wandelen. Het
is dan ok dudelek dat dizze kleure met de
NATUUR te maken hef en alles wat laeft.
Het gef ons iets vertrouwds en iets veilegs,
denk maor weer ‘s an het stoplicht waor i-j
noo juust wal möcht ovverstaeken.
Gruun is in de kerke ok het symbool van
HOOP. Daormet bedoel ik neet de hoop
die’j zeet a’j naor de wc bunt ewest, tenzij
i-j gisteren spinazie hebt ehad.
Met hoop wordt de kracht bedoeld um positief en met vertrouwen te kieken naor wat
‘r kump. Soms vuul i-j ow niet bli-j, of bu’j
bange veur dingen. Hoop gef dan röste en
vertrouwen um positief te blieven en owzelf
rechtovverende te hollen.

Zo, dat bunt de zeuven kleuren van
de raegenboog. Samengevat:
Rood is de kleure van waarschouwing en leefde.
Oranje is de kleure van optimisme en gezondheid.
Gael is de kleure van energie en creativiteit.
Gruun is de kleure van natuur en hoop.
Blauw is de kleure van water en de hemel.
Roze is de kleur van bli-jdschap en vrendelekheid.
En peers is de kleur van spiritualiteit en rust.
Wi-j könt ontzettend völle zien in dizze kleuren.
Het leert ons völle ovver het laeven en de mensen.
Ik wil ow graag de link proberen uut te leggen
met de raegenbaog as verbond of de verbinding
met God. Lao’w ‘s kieken wat ovver het algemeen
de belangriekste dingen bunt in ons laeven. A’j
dat de mensen in de kerke zol vraogen, gok ik
da’j antwoorden kriegt as: geluk, gezondheid en
geleuf.

Geluk:
Wi-j wet dat gelukkeg waen fijn vuult en dat wi-j
dat alleen könt bereiken deur positief te blieven
en ons verbonden te veulen met onszelf, anderen
en God. De kleuren die daorbi-j heurt bunt rood
(leefde), oranje (optimisme), en roze (blijdschap).
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Zoas i-j wet besteet de raegenbaog uut zeuven
kleuren. En laot zeuven noo net het getal waen
dat ze het geluksgetal nuumt!

Gezondheid:
Wi-j bunt ok heel afhankelek van gezondheid.
Het gekke is dat wi-j d’r neet bi-j stilstaot a’w
j gezond bunt, maor a’w neet gezond bunt,
hebbe wi-j d’r alles veur ovver um het wal weer
te waen. Gezondheid is verbonden met gael
(energie), blauw (water) en oranje (gezondheid
zelf).

Geleuf:
En het geleuf? Hoe zit het daormet? Nou, misschien zit i’j in de kerke veur röste (peers) en
um owzelf weer op te laden met energie? (gael)
In de kerke wordt vaak esprokken ovver de
hemel en de eerde. Met andere woorden: blauw
(hemel) en gruun (de natuur, de motor van
onze eerde). Maor neet te missen is er ok de
drie-eenheid, namelijk geleuf, hoop en leefde,
of te wel: peers, gruun en rood.
De raegenbaog met heur zeuven kleuren is op
dizze manier te zeen as een weerspiegeling van
het laeven: een bron van verschillende kleuren

Zuiderkerktoren
wordt teruggeplaatst

Tekst Arnold Arentsen - Foto’s: Henk Bol
Op vrijdag 10 juli wordt de toren van de Zuiderkerk teruggeplaatst. Ze beginnen om 08.00 uur,
maar het zal nog heel wat uren vergen voordat
deze weer rotsvast op zijn plek staat. Wie dus
KerkVenster vroeg ontvangt en leest, kan het
spectaculaire schouwspel nog meemaken.
Iedereen kan daarna natuurlijk genieten van
een mooie gerenoveerde toren. In het volgende KerkVenster komen foto’s van het terugplaatsen van de toren.

en betekenissen, maor die toch één geheel,
de raegenboog vormt. Kortom: wi-j hebt alle
kleuren van de raegenbaog as verbond neudeg
um samen te laeven!
K3 zong d’r ook nog ‘s ovver: ‘Hand in hand!
Oog in oog! Alle kleuren van de regenboog!’
En wet i-j wat het mooie is? Alle kleuren van de
raegenbaog vormt samen ok de kleur: wit!
Wit is eigenlek gin kleur, maor een soort ver
zamelname veur alle kleuren bi-j mekare. Maor
good, wet i-j waor wit veur steet? Het is de betekenis van het Lecht. Neet alleen het lecht van
de raegenbaog, maor ok de verzameling van
al die kleuren die ons laeven meugelek maakt:
namelek God as Lecht in onze wereld! De
raegenbaog is zo te zeen as een symbool veur
God.
As het de volgende kere raegent en de zon probeert ‘r tussen te kommen, kiek en geniet dan
‘s van den prachtegen raegenbaog. Denk dan
‘s terug dan dizze symboliek en ik hoppe da’j
ow in al die prachtege kleuren möcht verbinden
met God!
* Veurlopeg nog effen op anderhalve
meter afstand.
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Hallo
allemaal,
Omdat er veel kindervakantieactiviteiten (waaronder het kerkkamp) niet
door kunnen gaan, hebben
Michiel Stronks van
Figulus en ik namens het
jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Aalten
contact met elkaar
gehad om te kijken welke
(kinder)activiteiten er
wel georganiseerd kunnen
worden. Figulus heeft een
mooi programma samen
gesteld voor alle kinderen
in Aalten. Met een aantal
van deze activiteiten
zullen we vanuit het jeugdwerk van de Protestantse
Gemeente Aalten ook
meehelpen.

