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Gedaan uit liefde tot Jezus
Tekst: Liesbeth Greydanus - Foto: Jan Oberink

Na 55 jaar stopt Albert Maarsingh met vrijwilligerswerk. Voor veel lezers van
KerkVenster is hij een bekende. Jarenlang ging hij voor bij de weeksluitingen
en bespeelde hij het orgel in diverse zorgcentra in Aalten en Bredevoort.
Ook in Pronsweide in Winterswijk is hij geen onbekende. Ik spreek met Albert
op hun zonovergoten dakterras. Janna, zijn vrouw, is ook aanwezig en zal zo nu en
dan het gesprek aanvullen.
Albert Maarsingh komt van de boerderij. Met
drie zonen en twee dochters is er voor hem geen
plaats op de boerderij. Hij heeft het geluk dat hij
goed kan leren.
Zo kwam hij te werken in de zuivelfabriek van Winschoten en later bij de gemeente in Vlagtwedde.
Samen met Janna vertrok hij in 1960 naar Arkel
en Kedichem, vlakbij Gorinchem. Daar hebben
ze vier heerlijke jaren doorgebracht en werden
vriendschapsbanden voor het leven gesmeed. In
die tijd gingen Albert en Janna met een bevriend
bakkersechtpaar in het weekend wel eens naar de
grote stad Rotterdam, waar ze dan chinees aten.
In die tijd was dat avontuurlijk uit eten.
Eind 1964 werd Arkel verruild voor Aalten. Het
was even wennen, maar ook hier vonden ze hun
draai.

Op mijn vraag wanneer Albert begonnen is
met vrijwilligerswerk vertelt hij:
‘Dat was in 1965. De directrice van Avondvrede,
zuster Draadjer, kwam ook uit Onstwedde. Avondvrede was toen nog een tehuis van de diaconie.
Zuster Draadjer vroeg mij om in het verzorgingshuis te komen helpen met vrijwilligerswerk. Daarna, toen het Hoge Veld er ter vervanging van Avondvrede kwam, ging ik daar verder
met zangdiensten. En nog weer later ook in de
Stegemanhof.’

Ik heb me laten vertellen dat je heel veel
verschillende soorten vrijwilligerswerk
hebt gedaan ….
‘Ik ben al 23 jaar met pensioen. Ik heb van alles
gedaan. Zo heb ik meegewerkt aan de organisatie
van de Israëlreizen met ds. Van Dalen, en aan

wadlopen met Tijme Bouwers. Ja, de eerste Israëlreis was in 1997 en de laatste in 2005. Ik was
zelf nog nooit in Israël geweest. Ds. Van Dalen
vond dat ik ook wel een keer zelf mee moest naar
Israël. Dat is ook gebeurd.’
Naast vrijwilligerswerk voor de kerk is Albert Maarsingh ook actief geweest voor de St. Maartenskliniek in Nijmegen. Hun zoon Johan verbleef daar
tien jaar. Albert werd secretaris van de oudervereniging van de St. Maartenschool en maakte
het contactblad voor de ouders. In die tijd waren
het gewoon losse stencils. ‘Onze woonkamer was
soms bezaaid met al die stencils’, aldus Janna.

Albert, ik heb gehoord dat je helemaal geen
noten kunt lezen. Hoe deed je dat dan? En
hoe kwam je erbij om orgel te gaan spelen?
‘Ik speel gevoelsmatig orgel. Ik kan ook aardig
accordeon spelen. Maar alles uit het hoofd. Het
begon in Arkel. Op een zondag zei de predikant
dat ik even mee moest komen. Wat bleek? De
organist had een ongeluk gehad en of ik hem
maar wilde vervangen. Ik heb toen even naar de
opgegeven gezangen gekeken. Er was een gezang
dat vervangen moest worden omdat ik dat niet
kende. Toen ben ik gaan spelen. Janna zat in de
kerk met haar handen voor het gezicht, zo bang
was ze dat ze zich zou schamen.’

Maar dat was dus niet het geval. Muziek
is wel een belangrijk iets in jouw leven,
als ik je zo hoor….
‘Dat klopt. Maar het was vooral christelijke
muziek. We hadden in Onstwedde een predikant
die muzikaal was. Die heeft het aangewakkerd.
En ja, op de jeugdvereniging werd veel gezongen.’

Janna: ‘Ja vroeger had je geen disco. Dus werd
er gezongen met elkaar. Maar het orgelspelen is
in Arkel begonnen. Daar werd het eerste orgeltje
gekocht: een Philicorda. Later werd er nog een
kleintje gekocht. Dat werd zelfs jarenlang meegenomen voor de begeleiding in Bredevoort. Maar
dat was wel een heel gedoe. Uiteindelijk kwam
er een keybord. Dat weegt niks. Albert vond het
eerst maar blikkerig klinken, maar de mensen
vonden het prima.’
Albert gaat verder: ‘In Pronsweide zong ik met
mensen ook voor de dienst. Er was een keer een
vrouw die een hersenbloeding had gehad. Ze
zat in een rolstoel, zei niets. Ik kende haar wel
uit Aalten. Toen ik zei dat we ‘Er ruist langs de
wolken’ gingen zingen, heeft zij alle drie de coupletten meegezongen. Daarna verviel ze weer in
stilzwijgen. Muziek is soms zo krachtig, mensen
die dementeren kunnen dan zomaar ineens
meezingen.’

Feestelijk Kerstavonduur, daar
ben jij ook bij betrokken geweest?
‘Notaris Krijgers Janszen is ermee begonnen.
Later hebben Han Timmer, Nico van Huet en ik
het overgenomen. Han en ik gingen voor en Nico
speelde op het orgel. Het was speciaal voor de
kinderen. Het begon om 19.30 uur maar de kerk
ging een uur eerder al open en dan stroomde het
al vol. Er was een korte overdenking, maar er werd
vooral veel gezongen.’

Vanaf de beginperiode is Albert vrijwilliger
geweest op ’t Hoge Veld, en daarvoor
op Avondvrede.

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers - Foto: Jan Oberink
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Overdenking
Daarnaast heb je nog meer binnen de kerk
gedaan, is het niet?
‘Ouderling, voorzitter van de kerkvoogdij, scriba
van de visitatiecommissie.’

Vertel eens wat meer over dat laatste.
‘De visitatiecommissie heet officieel het college van visitatoren in Gelderland en is een toezichthoudend orgaan. Eens in de vier jaar ging
je langs bij een gemeente. Voor het bezoek
stuurde je een vragenlijst toe die beantwoord
moest worden. Ik was classicaal visitator in de
classis Winterswijk en scriba van het college
van visitatoren in Gelderland en van de provinciale visitatoren. Samen met ds. Janse uit
Doetinchem, ds. Van Heerde uit Varsseveld en
ds. Post heb ik dat werk gedaan.’ Janna voegt
eraan toe: ’Jullie aten dan vaak eerst nog een
broodmaaltijd bij ons. Dan werden er alvast
wat zaken doorgenomen en zo rond half zeven
gingen jullie op weg.’
Albert zegt dat hij, met name in die tijd, veel
weg is geweest. Wanneer ik zeg dat ik van
meerdere vrouwen uit oudere generaties
heb gehoord dat ze er soms wel moeite mee
hadden dat hun mannen zoveel weg waren,
zegt Janna dat zij het niet erg heeft gevonden.
‘Je groeit er langzamerhand in.’

Waarom besluit je nu te stoppen?
‘Ik ben dit jaar 83 geworden. Al ruim 40 jaar
heb ik diabetes. Daarbij heb ik nu macula degeneratie, waardoor mijn zicht minder wordt, en
de pink van mijn rechterhand begint scheef te
groeien. Dat is lastig met orgelspelen. In deze
tijd van corona heb ik gemerkt hoe rustig het
is dat ik niets hoefde te doen. De laatste jaren
begon ik steeds meer op te zien tegen het
orgelspelen en zingen. Je was nooit helemaal
vrij. Want hoewel het vrijwilligerswerk is, is het
toch niet vrijblijvend. Er wordt op je gerekend.’
Janna: ‘We zijn nu nog redelijk gezond, kunnen
nog dingen doen, fietsen en autorijden. Dus
daarom het besluit om per direct te stoppen.’

Jij hebt jarenlang vrijwilligerswerk gedaan.
Wat inspireert jou? Wat zou je tot jongere
mensen uit onze gemeente willen zeggen
over vrijwilligerswerk?
‘Tegenwoordig moeten veel stellen beiden
werken. Maar als je een stukje vrije tijd hebt
en je wilt iets nuttigs doen, denk dan eens aan
vrijwilligerswerk. Er zijn ouderen die behoefte
hebben aan aandacht.
Wat mijzelf betreft, ik heb het vrijwilligerswerk
met liefde gedaan. En het troost mij te weten
dat wat gedaan werd uit liefde tot Jezus z’n
waarde houdt en zal blijven bestaan.’

door Netty Hengeveld
Als er één behoefte is die de afgelopen maanden
op een pijnlijke manier voelbaar is geworden, dan
is het wel die aan contact. De zomerperiode met
haar zwoele avonden nodigt uit tot het ontspannen
ontmoeten van familie en vrienden. Juist nu de
wereld zo in beweging is en er zoveel gebeurt, wil je
zo graag samen zijn met hen die je in de lockdownperiode zo hebt gemist en met wie je je verbonden
voelt.
Wat de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt is dat
de wereld één groot dorp is. Een virus dat de kop
op steekt in China, gaat in korte tijd de hele wereld
over. We beseffen steeds meer dat de keuzes die we
hier maken consequenties elders hebben. Ik denk
dan ook dat de coronacrisis ons versneld tot het
besef heeft gebracht dat we elkaar nodig hebben
en dat we ten diepste gemeenschapsmensen zijn.
Onlangs las ik een artikel over Paul Verhaege,
klinisch psycholoog en hoogleraar aan de universiteit van Gent. Hij zegt dat hij anders over ‘de mens’
is gaan denken. Het idee dat de mens een individu
is, is volgens hem een van de grootste misvattingen
gebleken: ‘Wij zijn uitdrukkelijk sociale wezens.
En alles wat wij doen, is in verhouding tot anderen.’
Dat dát zo is, lazen we al veel langer in de Bijbel:
over de verbondenheid tussen God en mensen
en tussen mensen onderling. We zijn mensen die
alleen kunnen voortbestaan in verbondenheid.
Daarover schreef ik een streektaalgedicht:

De pen opgepakt

Een stom vragenlijstje?
In nummer 19 schrijft ds. Ada Edeveld een stuk
getiteld ‘Buiten in coronatijd’. Ik heb me lichtelijk verbaasd over het volgende:
‘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.’
Voordat mensen geopereerd worden, worden
ze eerst uitgebreid gescreend. Dit gebeurt
op de POS, de Pre Operatieve Screening, een
combinatie van gesprekken met de apothekersassistente, de anesthesist en de afdelingsverpleegkundige. Hierbij wordt de totale mens
in kaart gebracht, dus niet alleen lichamelijk
maar ook geestelijk.
Er vindt altijd een gesprek plaats met de
anesthesist en/of de POS-medewerker (vaak
is dat een daarvoor opgeleide anesthesieverpleegkundige).
Dit ‘stomme vragenlijstje’ is dus een essentieel
onderdeel van het nauwkeurig in kaart brengen
van de eventuele risico’s voor een operatie en
de eventueel daaruit voortvloeiende opname.
Deze vragenlijst kan tegenwoordig thuis al
worden ingevuld, voor die tijd door de anesthesist bekeken en beoordeeld worden en geeft
een goede voorbereiding voor het te voeren
gesprek. Uiteraard is dit in het kader van
patiëntveiligheid.
Daarnaast wordt er gewerkt in zogenaamde
ASA-klasse’s, van 1 tot 4.

Eén naoberschap

1 is gezond en 4 is levensbedreigend.
Een ‘dame van 90-plus’ valt hoe dan ook in
een hogere ASA-klasse en daarom is het absoluut noodzakelijk dat deze hoogbejaarde dame
op de POS komt.
Naast het invullen van de vragenlijst vindt er
ook nog een lichamelijk onderzoek plaats,
o.a. bestaande uit het luisteren naar hart en
longen.
De gesprekken op de POS worden met name
door ouderen als plezierig ervaren omdat de
informatie echt face-to-face overgedragen
kan worden i.p.v. telefonisch en er uitgebreid
ruimte is tot het stellen van vragen.
Ook is er vaak een familielid bij (zoon, dochter)
die het e.e.a. noteert (want twee horen meer
dan één) en zich vaak verbazen over de efficiënte werkwijze: drie gesprekken binnen ongeveer een half uur op dezelfde afdeling.
Sinds de coronatijd is er in het ziekenhuis, lees
in dit geval het SKB, veel veranderd.
En inderdaad, gelukkig kan er nu ook telefonisch een gesprek plaatsvinden met een te
opereren patiënt.
Maar hier zijn wel strenge voorwaarden aan
verbonden: de patiënt moet o.a. goed gezond
zijn en mag de afgelopen 3 maanden geen
ziekenhuisopname hebben gehad. Bij twijfel
vindt er altijd een gesprek op de POS plaats.
(Patiënt) Veiligheid en zekerheid voor alles!
Met vriendelijke groet,
Leo Postma, anesthesieverpleegkundige
en POS- medewerker Streekziekenhuis
Koningin Beatrix, Winterswijk

Eén naoberschap
Ik bun een dröppel,
maor met mekare
bunne wi-j een bekke.
Ik bun een käörntjen,
maor met mekare
bu’w een hele wegge.
Ik bun een minute,
maor met mekare
he’w de tied.
Ik bun een toon,
maor met mekare
bunne wi-j een klinkend lied.
Ik bun een letter,
maor met mekare
bu’w een mooi verhaal.
Ik bun een klank,
maor met mekare
vorme wi-j één taal.
Ik bun een plentjen,
maor met mekare
bunne wi-j een hof.
Ik bun een dräödjen,
maor met mekare
bu’w een lappe stof.
Ik bun een brokke,
maor met mekare
bu’w de brokkenpap.
Ik bun een naober
maor allenig met mekare
bunne wi-j één naoberschap
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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
Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11
Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

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

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

Ledenadministratie
Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl

Wij feliciteren

Financiële administratie
Dieneke Cornelissen,
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl

Mevr. J.D. Drenthel-Vreemann, Haartseweg 12,
viert op 13 augustus haar 89e verjaardag. Van
harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst
met allen die u dierbaar zijn.

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
Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-45 19 43
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Kerkdiensten in Bredevoort
Het moderamen van de Protestantse
Gemeente Bredevoort komt 29 juli bij elkaar
om te kijken hoe we ‘gewone kerkdiensten’
in Bredevoort kunnen opstarten, wanneer we
ermee beginnen, hoeveel mensen er mogen
komen, waar die zich moeten aanmelden en
of we kunnen zingen bij die gelegenheid.
Tussentijdse berichten hierover zullen we
laten weten via de mededelingen van de
online kerkdiensten in Aalten, de app van de
P.G. Bredevoort, de website www.pkn-bredevoort.nl/ en de website van KerkVenster en
eventueel Aalten Vooruit.
Het moderamen PG Bredevoort

Zieken
Mieneke du Pré is begin juli geopereerd aan
haar hart. De operatie is geslaagd. Het was een
erg droevige thuiskomst, omdat haar partner

net overleed voordat zij naar huis kwam. We
wensen haar alle sterkte toe na deze droevige
gebeurtenissen.
Gerry Hallerdijk ondergaat twee heupoperaties.
Als het goed is heeft ze er bij het verschijnen van
dit KerkVenster er al één achter de rug. Gaat dat
allemaal goed, dan zal spoedig de tweede operatie volgen. We wensen haar sterkte toe met de
operaties en spoedig herstel!
We wensen alle mensen die in het verpleeghuis
of het ziekenhuis liggen en zij die ziek thuis zijn
veel beterschap en sterkte toe. We wensen alle
mensen die zich nog angstig voelen vanwege
corona of de toekomst somber inzien vanwege
verlies van baan of bedrijf veel geestkracht toe.

Overlijden
Op zaterdag 4 juli is thuis overleden dhr. Wander
Bernardus Lensink in de leeftijd van 89 jaar. Wij
wensen partner Mieneke du Pré, zijn kinderen en
allen die hem zullen missen veel troost toe.
Ada Endeveld

Protestantse Gemeente Bredevoort
bredevoort

college van diakenen - Jaarverslag 2019
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Jaarrekening 2019
Van de diaconie Bredevoort
Er zijn in het jaar 2019 wat wisselingen geweest
in de activa. Het pand aan de Prinsenstraat met
bijbehorende gebouwen en grond is na lang
wikken en wegen verkocht. Er was een passende
gegadigde en dat heeft de doorslag gegeven
om het pand van de hand te doen. Er is besloten
om met de opbrengst van de verkoop voorlopig
geen nieuwe investering te doen. We willen ons
goed beraden en hebben tijd nodig om een verantwoorde, duurzame en verstandige beslissing

te nemen. Hierdoor
zijn de resultaten wel
gewijzigd ten opzichte
van de begroting. De
onderhoudskosten zijn
een stuk lager, maar
door de verkoop zijn er
extra kosten ontstaan.
Door reparatie en
vervanging van onderdelen van de kerktelefoon zijn de overige
kosten van kerkelijke
activiteiten hoger
uitgevallen.
Tevens is er door afloop van een pachtcontract
een nieuwe overeenkomst afgesloten. Deze is
omgezet in een nieuw erfpachtcontract. Dit heeft
tot gevolg dat bij afsluiten een behoorlijk bedrag
ontvangen is (koopsom). Het wordt na overleg
met de dienstenorganisatie geboekt als een

Protestantse Gemeente Bredevoort
bredevoort

college van diakenen - Begroting 2020

Ambthuis, Bredevoort
vooruit
ontvangen bijdrage onder de schulden.
Jaarlijks wordt er 1/26 (looptijd is 26 jaar)
gedeelte van deze vooruitontvangen bijdrage als
pachtopbrengst geboekt.
Bij de baten valt op dat er een lager bedrag aan
door te zenden collectes is. Er zijn wel enkele
acties geweest, echter is daar geen grote aandacht voor gevraagd. De diaconie is van mening
dat haar acties wel onder de aandacht mogen
komen, maar dat de kerkleden niet onnodig veel
belast moeten worden. Ze probeert daarin een
balans te vinden. We mogen zeer tevreden zijn
over de ontvangsten door collectes in de kerk.
Heeft u nog vragen of opmerkingen hierover,
kunt u contact opnemen met voorzitter Romke
van der Meer van de diaconie te Bredevoort, of
met de administratie.
Mailadres: diakonie@pkn-bredevoort.nl.
De administratie is doorgaans op dinsdag- en vrijdagmorgen in het Koppelhuis aanwezig.
Onlangs zijn de jaarrekening van 2019 en de
begroting van 2020 in de kerkenraadsvergadering
behandeld. Hiernaast volgen de gedetailleerde
overzichten:
college van diakenen
Protestantse Gemeente Bredevoort.

6
Colofon Protestantse
Gemeente Aalten
Kerkelijk bureau
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten,
tel. 0543-47 32 50,
e-mail:
kerkaalten@kerkvenster.nl
Geopend op
ma - di - do - vrijdag
van 8.00 tot 12.00 uur.
Bank Protestantse Kerk
SKG
NL26 RABO 0373 7146 88
Archief
Archivaris Herman Onnink,
tel. 06 43791963
Mail: hermanonnink@
upcmail.nl
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB Aalten
e-mail: scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Oosterkerk
tel. 0543-47 14 69
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail:
oosterkerk@kerkvenster.nl
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Gerjan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Kosters:
Dick Wikkerink,
tel. 06-244 217 43
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
of: dickwikkerink@
hotmail.com
Theo Luiten,
tel. 06-532 66 215
e-mail:
theo.luiten@planet.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

College van kerkmusici
Voorzitter/aanspreekpunt
Gerard Wesselink,
Borculoseweg 68,
7261 NK Ruurlo,
tel. 0573-45 30 27 (privé),
tel. 0573-45 40 47 (werk)
Mobiel 06-514 910 64
e-mail: gerard@
wesselinkmakelaars.nl
College van
kerkrentmeesters
Scriba: B.J.E. (Bea) Buesink,
Hoge Veld 97,
7122 ZN Aalten
tel. 0543-47 37 34
e-mail:
bjebuesink@lijbrandt.nl
Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38
Diaconie
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat
Ineke Kraaijenbrink
tel 0543-476967
Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat
Kerkradio
Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50
Kerkbeeld
kerkbeeld@kerkvenster.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via Kerkbeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail: elim@kerkvenster.nl Beamteam
beamteampknaalten@
Protestantse
gmail.com
Bezoek Dienst
Bank:
NL72.RABO.0300.2165.72
Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl
Collectemunten
Elke eerste vrijdag van
de maand van 17.00 tot
18.30 uur in zaal 2 van de
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
te Aalten (hoofdingang).
groenekerk@
Of via bestelformulier
kerkvenster.nl
via het kerkelijk bureau

Reactie van de kerkenraad
op de diverse publicaties in de media
De afgelopen weken heeft de kerkenraad geconstateerd dat er onduidelijkheden bestaan rondom
de toekomst van de Oude Helenakerk. Momenteel
gaat de aandacht van de kerkenraad volledig uit
naar de Oosterkerk.
In KerkVenster van 11 september zal de kerkenraad een uitvoerige toelichting geven op de juiste
situatie aangaande de Oude Helenakerk, om duidelijkheid te scheppen en verkeerde beelden op te
ruimen. Om een groeiende tegenstelling tussen
de kerkenraad en een aantal gemeenteleden te
weerspreken, willen we bij deze alvast het volgende rechtzetten: ook wij willen de Oude Helena
kerk behouden voor toekomstige generaties!

Daarin zoeken ook wij naar een goede weg. Er zijn
gesprekken met de SOGK over de mogelijkheden
tot overname, maar de uitkomst staat nog niet
vast. Wel staat vast dat er alleen sprake kan zijn
van een overname als de belangen van de Protestantse Gemeente Aalten op een bevredigende
wijze worden geregeld. Momenteel beschikken we
nog over te weinig informatie, maar zodra er een
goed beeld is van de mogelijkheden zal dit met
u gecommuniceerd worden. Beslissingen hierin
worden niet op korte termijn genomen en zullen
weer opnieuw aan de gemeenteleden worden
voorgelegd.
kerkenraad Protestantse Gemeente Aalten

bredevoort

Ondertussen bij de kerkrentmeesters Aalten ...
Algemeen:
• Het was een enerverende periode, waarin
veel is gebeurd!
• Het ‘draaiboek voor kerkrentmeesters’ is in
concept klaar, en wordt in het najaar verder
afgemaakt.

Oude Helenakerk:
• Verlichting van de trap tussen de kerk en Elim
zal binnenkort worden geplaatst door firma
Stronks met hulp van Rob Steenbeek, onder
toezicht van onze kosters.
• We zijn nog steeds in gesprek met de burgerlijke gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed (RCE) over de mogelijke aanpassingen.
• De architect Boerman Kreek heeft een 3D-ontwerp gemaakt voor de nieuwe indeling en het
eventueel gelijkmaken van de vloer.

Zuiderkerk:
• Over de toren staat een apart stukje in deze
editie van KerkVenster.
• De lampen voor de podiumverlichting zijn vervangen door ledlampen.
• De lampen in de zaal worden nog deze zomer
vervangen door ledlampen.
• De verstaanbaarheid moet worden verbeterd.
Zoals al eerder beschreven heeft de firma
‘Het GeluidBuro’ van dhr. Jan Bril nogmaals de
situatie bekeken. Op basis van zijn adviezen zijn
er drie offertes aangevraagd bij verschillende
bedrijven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een
opdracht bij de firma De Blick voor het plaatsen
van een geluidsabsorberende achterwand en
ook onder het orgel komt er een stuk geluids
absorberende wand.
De muurschildering op de achterwand blijft
behouden. Deze is gefotografeerd en wordt
afgedrukt op een doek wat voor het geluids-

Hoogstandjes voor de nieuwe verlichting.

absorberende materiaal wordt gespannen.
Wij vertrouwen erop dat hiermee de verstaanbaarheid wordt verbeterd, zodat we allemaal
kunnen horen wat er wordt gezegd. De geluidskwaliteit voor kerkradio en kerkbeeld zijn ook
geoptimaliseerd.

Landerijen:
•N
 aar aanleiding van het artikel in KerkVenster
hebben enkele leden grond aangeboden.
kerkrentmeesters PG Aalten

Toren bij de Zuiderkerk weer als nieuw
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Foto’s: Johan Scholl, Harm Hoftiezer

Donderdagmiddag 9 juli heeft de firma Jos Tolkamp Speciaal
Transport de toren, onder toeziend oog van Berjo van Eerden
en Jos te Linde, bij ESVE in Lichtenvoorde opgeladen. Vrijdag
morgen om 07:30 uur kwam deze op de trailer aan bij de kerk.

Met behulp van kraanwagens van
Jos Tolkamp en de firma Hoftijzer is
de toren afgeladen.Samen hebben
ze de toren rechtop gezet waarna
de kraanwagen van de firma Hoftijzer weer huiswaarts kon.
Het was nog een heel werk om de
toren weer op zijn plek te krijgen
omdat tijdens het draaien van de
toren bij de spuiter de poten toch
enigszins ontzet waren.
Hier bleek de ervaring van Berjo en
Jos goed van pas te komen en met
behulp van stempels, sjorbanden,
planken en wiggen kwamen de
poten toch keurig boven de bouten
en kon de toren zakken en vastgezet
worden.
Inmiddels was het behoorlijk gaan
regenen en was iedereen toe aan

de koffie. Na de koffie was het tijd
om de klok en het kruis weer op zijn
plaats te hangen.
Het kruis is gerestaureerd en de liggende delen zijn bij schildersbedrijf
Hans Graven van een loodafdekking
voorzien.
Inmiddels was Dick Wikkerink
samen met Jaap van Lochem druk
bezig om de oude verlichting van
het kruis te vervangen door ledlampen. Na een broodje gezond en
een warm broodje kroket zijn deze
weer geplaatst. Als laatste is de aandrijving van de klok weer geplaatst.
De firma Perebolte heeft samen met
Dick Wikkerink het electra weer in
orde gemaakt. Daarna heeft Johan
Scholl de tegels er weer netjes
ingelegd.

Na deze opknapbeurt kan de toren
er weer jaren tegen.
Iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft willen we dan ook heel
hartelijk bedanken.

Voor meer foto’s verwijzen we u
naar de site van KerkVenster.
Namens het college van
kerkrentmeesters,
Harm Hoftiezer
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Oosterkerk
Verslag gemeenteavonden Oosterkerk
Foto’s Jan Oberink

Afgelopen weken bent u via Kerk
Venster, de (digitale) gemeente
avonden, KerkBeeld, of kerkradio
geïnformeerd over het voorgenomen
besluit van herbestemming en verkoop
van de Oosterkerk ten behoeve van
een woon-zorgcomplex. Hierop is
gereageerd met gevoelens van verdriet,
maar de herbestemming van kerk naar
woon-zorgcomplex wordt over het
algemeen als positief ervaren. Op de
tweede gemeenteavond op maandag
13 juli zijn vragen en opmerkingen
uit de gemeente behandeld en is
aanvullende informatie verstrekt.
Veel vragen zijn er ontvangen over de klokken en
het uurwerk. Wat gebeurt daarmee? Bouwbedrijf
Klomps wil het uurwerk behouden. Ook de klokken
blijven hangen. Of ze geluid gaan worden zal in
overleg gaan met de zorginstelling. Indien mogelijk blijven de klokken dus behouden én in gebruik.
De klokkentoren krijgt de functie van trappenhuis
en bergkast.
Wat gebeurt er met het meubilair, de banken,
losse attributen en verdere inventaris van de
kerk? Alle inventaris blijft eigendom van de PGA.
Alles zal worden geïnventariseerd en beoordeeld
voor hergebruik of zal eventueel ter beschikking
worden gesteld aan gemeenteleden. Ook zal
worden nagegaan of er zaken in bruikleen zijn
gegeven. Sommige attributen zijn ooit gemaakt
door gemeenteleden en hun (klein)kinderen
hebben aangegeven dit graag in hun bezit te
willen hebben. Er verdwijnen geen waardevolle of
memorabele spullen in de container. Het kunstwerk, rechtsvoor in de kerk, is gemaakt door de
heer Wouters, en is in bruikleen gegeven. Er zal
contact worden opgenomen met de erven van de

Eerste gemeenteavond op 6 juli. Van links naar rechts: Harm Hoftiezer,
Annelies Lammers, Vincent Schreurs en Bram Klomps.

heer Wouters over teruggave, herplaatsing in één
van de andere gebouwen of in de Oosterkerk.
Gevraagd is wie de andere twee partijen waren
die ook interesse hadden in een overname van de
Oosterkerk. Daarover kunnen geen mededelingen
worden gedaan in verband met de bescherming
van deze partijen. De plannen zijn vertrouwelijk ingediend, gesprekken en onderhandelingen
hebben onder embargo plaats gevonden.
Het is nog niet bekend welke zorgpartij er in de
Oosterkerk komt, er worden onderhandelingen
gevoerd met meerdere zorgpartijen. Ook zijn er
diverse vragen ontvangen over het type zorg. Dit
zal ouderenzorg worden met een zorg
indicatie.
Echter details zijn nog niet bekend, dit zal worden
ingevuld door de uiteindelijke zorgpartij. De
vragen over grootte van de appartementen, of er
ruimte is voor echtparen, welke zorgindicatie men
dient te hebben, of er een restaurant of ontmoetingsruimte komt, kunnen daarom niet beantwoord worden. Informatie volgt zodra hier meer
over bekend is.

Links en rechts:
Tweede
gemeenteavond
op 13 juli.

Er zijn diverse vragen en reacties ontvangen over
het behoud van het orgel. Velen vinden het fijn
als het orgel bewaard kan worden. Sommige
gemeenteleden vinden het beter om het orgel een
herbestemming te geven of te verkopen aan een
andere kerk. Voor zover bekend is er momenteel
geen interesse voor het orgel in de Oosterkerk. De
intentie is het orgel te bewaren en niet alleen voor
zicht of verfraaiing. Bouwbedrijf Klomps is van
mening dat het orgel net zoals het gedenkraam
een vast onderdeel is van het gebouw. De bedoeling is om het orgel bespeelbaar te houden. Dit
is o.a. afhankelijk van de akoestiek, temperatuur,
luchtvochtigheid etcetera. Het is niet bekend op
welke momenten en hoe vaak het mogelijk zal
zijn het orgel te bespelen. Ook op de vraag of
het blijft klinken zoals het nu klinkt, kan nog niets
worden toegezegd, het is simpelweg nog niet
bekend.
Gevraagd is of de toekomstige bewoners wel blij
zullen zijn als het orgel wordt bespeeld en of er
in de praktijk wel gebruik van gemaakt wordt.
De intentie is het orgel werkzaam te houden,
met welke orgelmuziek dan ook. Dat hoeft
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Journaal
Stemming grote kerkenraad op donderdag 16 juli.

gewend zijn in de Oosterkerk kunnen niet alleen
in de Oude Helenakerk maar ook in de Zuiderkerk
plaats vinden. Hiervoor is aandacht gevraagd bij
het predikantenteam.
Alle (vooraf) ontvangen vragen zijn deze avond
beantwoord voor zover dat mogelijk was. Als
iemand geen (volledig) antwoord heeft gekregen
op zijn of haar vraag, horen wij dat graag.

niet alleen kerkmuziek te zijn. Orgeldeskundige
Egbert Hoving uit Aalten heeft aangeboden
mee te willen denken om het orgel bespeelbaar
te houden. Daarnaast heeft Bouwbedrijf Klomps
medewerking gekregen van een orgelbouwer.
Het gedenkraam komt in eigendom van Bouwbedrijf Klomps, onderhoud is gewaarborgd. Kan
het gedenkraam verplaatst of ondergebracht
worden in het museum? Door de grootte kan dit
raam bijna nergens anders worden herplaatst.
Hoe staat het met de andere glas-in-loodramen?
Waarschijnlijk zullen er enkele verdwijnen om
plaats te maken voor grotere ramen. Ieder
raam c.q. glas waar een afbeelding in zit wordt
hergebruikt, met de rest zal met zorg worden
omgegaan.
Over de verkoopsom van de Oosterkerk reageert
de één positief en de ander is teleurgesteld. De
opbrengst is conform het taxatierapport en volgens deskundigen is het een ‘nette’ prijs.
De parkeerplaatsen worden nu gebruikt door de
buurtbewoners. Er zijn zorgen van de buurt wat
er gebeurt als deze niet meer gebruikt kunnen
worden. De parkeerplaatsen zullen verdwijnen,
overblijvende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners en het personeel van de zorginstelling. Er zijn
een beperkt aantal parkeerplaatsen in de omgeving van de Oosterkerk. De Gemeente Aalten zal
worden verzocht hiervoor een oplossing aan te
dragen.
Er is een brief ontvangen van een plaatselijke
onderneming, waarvan de eigenaar ook lid is
van de kerk. Er wordt bezwaar gemaakt tegen
de bestemming van zorgcomplex, aangezien dit
zijn plannen voor het ontwikkelen van een ander
zorgcomplex, elders in Aalten, in de wielen rijdt.
Wij zijn in dit geschil tussen ondernemer en
gemeente geen partij. Advies is contact op te
nemen met de Gemeente Aalten.

Een ander gemeentelid heeft bezwaar ingediend
tegen het voorgenomen besluit. Dit gemeentelid
geeft aan in bezit te zijn van een gedetailleerd
plan voor herontwikkeling van de Zuiderkerk. Dit
plan is echter niet in ons bezit, en kan derhalve
niet in onze afwegingen mee genomen worden.
Het besluit tot verkoop van de Oosterkerk is in
2016 al genomen.
Gevraagd is waarom dit besluit nu wordt
genomen, midden in deze moeilijke (corona)tijd?
Toen het project concreet werd in maart, begon
de coronacrisis net. Hoe zich dit zou ontwikkelen
was en is onvoorspelbaar. Er is bewust gekozen
niet uit te stellen en vooruit te schuiven, we zijn
vier jaar bezig. Er is nu een partij gevonden met
een in onze ogen passende bestemming. Dat
is ook de reden te besluiten om alles zo spoedig
mogelijk bekend te maken. Het proces is voor
gelegd aan de classis. Deze heeft het getoetst en
is akkoord met het proces en tijdspad.
De vorm van een Oosterkerkdienst typeert zich
volgens een vragensteller als: vlotte preek en vrolijke liederen. Gaat dit type kerkdienst verdwijnen
of wordt dit op een andere plek ingevuld? Er zijn
nu twee verschillende soorten kerkdiensten: de
regenboogdiensten (in de Zuiderkerk) en de liturgische diensten(Oosterkerk en Oude Helenakerk).
In deze laatstgenoemde kerkdienst zitten ook verschillende stromingen. Diensten zoals we deze nu

Op donderdag 16 juli heeft de grote kerkenraad
de gemeenteavonden geëvalueerd en ingestemd
met het besluit om de Oosterkerk over te dragen
aan Bouwbedrijf Klomps. Het definitieve besluit
luidt als volgt:
Alles overwegende en gehoord hebbende de
gemeente, acht de grote kerkenraad de bestemming woonzorg een passende bestemming voor
de Oosterkerk, en besluit hij in te stemmen met
het voorstel van het college van kerkrentmeesters
tot overdracht van de Oosterkerk aan Bouwbedrijf
Klomps ten behoeve van het realiseren van een
woon-zorgcomplex op basis van de voorliggende
conceptovereenkomst.
De grote kerkenraad machtigt het college van
kerkrentmeesters om uitvoering te geven aan dit
besluit.

Hoe nu verder?
Het college van kerkrentmeesters zal het besluit
om de Oosterkerk over te dragen aan Bouwbedrijf Klomps verder uitvoeren. De overdracht vindt
uiterlijk 1 juli 2021 plaats of zoveel eerder indien
mogelijk, echter niet voor het einde van dit jaar.
We kunnen de Oosterkerk dus dit jaar nog blijven
gebruiken voor onze diensten. En zoals u elders in
het blad kunt lezen kunt u, onder bepaalde voorwaarden, vanaf augustus op zondag de Oosterkerk weer bezoeken.

Een afscheidscommissie
We vinden het belangrijk dat iedereen op een
goede wijze afscheid kan nemen van de Oosterkerk. Er zijn allerlei suggesties van gemeenteleden
ontvangen, zoals ook reeds kort genoemd op de
tweede gemeenteavond. Enkele suggesties zijn;:
open dagen voorafgaand aan de overdracht,
digitale rondleiding op film, open dagen tijdens
en na de verbouwing van de Oosterkerk, een herdenkingsboek. Graag willen wij een commissie
benoemen die verder handen en voeten geeft
aan het afscheid van de Oosterkerk.
Hierbij doen wij dan ook een oproep aan iedereen
die hieraan wil meedenken en -werken. U kunt
zich opgeven bij bjebuesink@lijbrandt.nl
Wij zullen u via KerkVenster op de hoogte blijven
houden van de voortgang rond de Oosterkerk.
Hebt u vragen, opmerkingen, suggesties: schroom
niet en neem contact met ons op.
kerkenraad Protestantse Gemeente Aalten
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Kerkdiensten Aalten

Kerkdienst bijwonen
In Aalten is vanaf 2 augustus de
morgendienst van 09.30 uur weer
toegankelijk voor gemeenteleden.
Zie hiervoor de speciale berichten in
dit blad. De diensten kunt u ook de
komende zondagen blijven volgen
via KerkBeeld of kerkradio via
de website van KerkVenster:

www.kerkvenster.nl of rechtstreeks:
www.kerkbeeldaalten.nl

Bij de diensten Aalten

God is overal te vinden

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 2 augustus 2020
09.30 uur

ds. H.J. Zeldenrijk

Zondag 9 augustus 2020
09.30 uur

ds. W. Everts

Zondag 16 augustus 2020
09.30 uur

ds. H.J. Zeldenrijk

Weeksluitingen
I.v.m. De coronamaatregelen zijn weeksluitingen
voorlopig vervallen.

Regenboogdienst 16 augustus.

Zondag 16 augustus 2020

10.00 uur 	ds. F. de Jong
Regenboogdienst,
alleen online te volgen

Doopdiensten
Bij geboorte ontvangt je wijkpredikant graag een
kaartje. Indien je je kind wilt laten dopen, dan
graag tijdig (minimaal drie weken van tevoren)
contact opnemen met de predikant die voorgaat.

Thema ‘God is overal te vinden’
Het afgelopen seizoen hebben we bij de cate
chese
groep ‘De Diepgang’ (jongeren van 15+)
niet stilgezeten. Ondanks alle regels en tegenslagen konden we via Zoom aardig wat avonden
elkaar spreken, het gezellig hebben en de diepte
in gaan. Zo hadden we een avond waar we
spraken over series die we allemaal keken op Netflix en dergelijke. Tja, als je zoveel avonden alleen
thuis zit, moet je wat.
Maar tv-series, films, muziek: alles heeft een
bepaalde boodschap, het is doorgaans niet alleen
maar vermaak. Hoe meer we spraken die avond,
hoe meer we merkten dat in alles wat er te kijken
en te luisteren valt een les zit, een idee over wat
goed is, wat fout is, en vaak ook: wie God is, wie
wij zijn. Of dat nu Game of Thrones was, The Last
Dance (een docu over Michael Jordan) of de
animatieserie Rick en Morty.
De tekst van de dienst komt uit Handelingen 17,
de toespraak van Paulus op de Areopagus: ‘Het
was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en
hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien
hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem
leven wij, bewegen wij en zijn wij.’
Folkert de Jong

Huwelijksdienst
Vrijdag 21 augustus a.s. is
er om 14.00 uur een huwelijksdienst in de Oude Helenakerk. Dan trouwen Bert
Lensink en Christie Evers. De
voorganger in deze dienst is
ds. Hendrik Jan Zeldenrijk.

Kindernevendienst
4 t/m 12 jaar
Deze weken is er i.v.m. vakantie
geen kindernevendienstprogramma.

Neem en lees ...
Juli 2020
Vrijdag

31

Exodus 25: 31-40

Augustus 2020

Bloemengroet

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
Mevr. Stronks-Voskuil, De Hoven 21

Zaterdag
Zondag

1
2

Matteüs 14:1-12
Matteüs 14: 13-21

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

3
4
5
6

Psalm 78: 1-16
Psalm 78: 17-31
Psalm 78: 32-51
Psalm 78: 52-72

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

7
8
9

Matteüs 14: 22-36
Matteüs 15: 1-20
Psalm 29

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

10
11
12
13

Exodus 26: 1-14
Exodus 26: 15-37
Exodus 27: 1-8
Exodus 27: 9-21

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

14
15
16

Psalm 45: 1-8
Psalm 45: 9-18
Exodus 28: 1-14

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17
18
19
20
21

Exodus 28: 15-30
Exodus 28: 31-43
Psalm 17
Exodus 29: 1-14
Exodus 29: 15-30
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Protocol Kerkdiensten na 1 augustus 2020
Kerkdiensten bijwonen
vanaf 2 augustus

Vanaf zondag 2 augustus 2020 is
het weer mogelijk om een kerkdienst
bij te wonen.

bredevoort
Om organisatorische redenen
is ervoor gekozen dat:
• er voorlopig gebruik wordt gemaakt van
één kerkgebouw, namelijk de Oosterkerk.
• er alleen een ochtenddienst wordt gehouden,
aanvang 9.30 uur.
• er maximaal 100 toegangskaarten worden verstrekt. Een toegangskaart is geldig voor
maximaal 2 personen uit één huishouden.

weer mogelijk om kerkdiensten bij te
wonen. We vinden het heel fijn dat we
deze mogelijkheid weer kunnen bieden.
Uiteraard zullen we de diensten ook
digitaal blijven aanbieden, zodat u
deze ook vanuit huis kunt bekijken. De
regenboogdiensten zullen in de maand
augustus alleen digitaal te volgen zijn.
Omdat we ons uiteraard moeten houden aan de
richtlijnen die zijn opgesteld door de overheid, zal
het bezoeken van de kerkdienst anders gaan dan
voorheen. We hebben een protocol opgesteld dat
te lezen is in deze editie van KerkVenster, maar
ook in te zien is via www.kerkvenster.nl. Wij willen
u vragen om het protocol goed door te nemen,
wanneer u een kerkdienst wilt bezoeken.
Toegangskaarten voor de kerkdiensten kunnen
in de week voorafgaand aan de dienst afgehaald
worden bij het kerkelijk bureau. Toegangskaarten
voor de dienst van zondag 2 augustus kunt u dus
afhalen in week 31 op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.00 uur en 12:00 uur.
Hierbij geldt op = op. Vooralsnog bieden we geen
mogelijkheid om toegangskaarten te reserveren.
Naar gelang het gaat, zullen we bekijken of we
vanaf september ook in onze andere kerkgebouwen de mogelijkheid gaan bieden om kerkdiensten te bezoeken. En bijvoorbeeld de oppasdienst/kindernevendienst weer op te starten.
Wij zullen u op de hoogte houden in de komende
edities van KerkVenster.
Bij vragen kan er contact opgenomen worden
met Reinier Demkes, 06-57623427
Namens de commissie,
Henk Westerveld, Ineke Nieuwboer,
Reinier Demkes en Femke Navis

•G
 emeenteleden zijn vanaf 09.10 uur welkom.
• E r wordt bij binnenkomst enkel gebruik gemaakt
van beide zij-ingangen.
•B
 ij binnenkomst worden de gezondheidsvragen
gesteld, de gemeenteleden verzocht de handen
te desinfecteren en de toegangskaartjes ingenomen en gecontroleerd.
•G
 emeenteleden worden naar hun plaats geleid,
hiervoor zijn per ingang een aantal toezicht
houders aanwezig.

Garderobe:
•B
 ij de diensten kan geen gebruik worden
gemaakt van de garderobe.

Algemeen:

Gebruik toilet:

• We volgen de richtlijnen zoals deze
zijn opgesteld door de overheid.
• Gemeenteleden houden 1,5 meter afstand
van elkaar wanneer zij niet tot één huishouden
behoren, er worden geen handen geschud.
• Gemeenteleden met gezondheidsklachten
blijven thuis.
• Gemeenteleden die in de risicogroep vallen,
maken zelf de afweging of ze komen.

•H
 et is in principe niet mogelijk om gebruik
te maken van het toilet.

Toegangskaarten

Vanaf zondag 2 augustus 2020 is het

Binnenkomst kerkdienst

• In de week voorafgaand aan de kerkdienst,
kan men bij het kerkelijk bureau een toegangskaart afhalen.
• Het kerkelijk bureau is geopend op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:00 tot
12:00 uur.
• Er wordt een toegangskaart verstrekt aan
maximaal 2 personen uit één huishouden.
Een gezin met 4 personen moet dus
2 toegangskaarten meenemen.
• Het is mogelijk om voor andere gemeenteleden
een toegangskaart af te halen. Voorafgaand
aan de kerkdienst noteert men op de toegangskaart met hoeveel personen men de dienst
bezoekt, naam en telefoonnummer.
• Kan men onverhoopt toch niet aanwezig zijn bij
de kerkdienst, dan hoeft de toegangskaart niet
teruggebracht te worden. Eventueel kan de toegangskaart aan een ander gemeentelid worden
gegeven.

Ventilatie:
•T
 ijdens de diensten zal, volgens voorschrift,
extra worden geventileerd.

Oppasdienst/ kindernevendienst:
•V
 ooralsnog zal er nog geen oppasdienst/
kindernevendienst aangeboden worden.

Samenzang:
• E r wordt niet gezongen in de dienst. Het is in
principe toegestaan, maar de keuze is gemaakt
om dit voorlopig nog niet te doen.
• E r kan een zanggroepje aanwezig zijn.

Collecte:
•T
 ijdens de dienst wordt bij de uitgang een
collecte gehouden,hiervoor worden schalen
neergezet. De mogelijkheid om digitaal te
doneren blijft.

Einde kerkdienst:
•M
 en verlaat de kerk via een van beide
zij-ingangen of de hoofdingang.
•G
 emeenteleden volgen hierbij de aanwijzingen
van de toezichthouders op.
•G
 emeenteleden hebben de mogelijkheid
om hun handen te desinfecteren.
•N
 a de dienst is er geen mogelijkheid om koffie
te drinken dan wel buiten na te praten.
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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

1 aug	dhr. H. Dijkslag
Ambthuiswal 1/12, 7126 BC Bredevoort
2 aug	dhr. J.H. Klein Wolterink, Morgenzonweg 29/01, 7101 BH Winterswijk
2 aug	mevr. W. Heinen-Heideman
De Hare 26, 7121 XH
2 aug	dhr. A.J. Houwers
Elshoekweg 18, 7122 NG
2 aug	dhr. A.J. Bouwmeester
Frankenstraat 51, 7122 ZS
3 aug	mevr. A. Gros-Kuiper
Geurdenstraat 24, 7122 CG
4 aug	dhr. H. Nijman
Koeweide 96, 7121 EK
5 aug	dhr. W. Nijenhuis
Hogestraat 96, 7122 BZ
6 aug	dhr. J.W. Harbers
De Hoven 23, 7122 BJ
6 aug	mevr. G.A. Prinsen-Lensink
Huiskermatedijk 7/A, 7121 KL
6 aug	dhr. A.J. Somsen
Wolterinkweg 7, 7122 MD
7 aug	dhr. M. van Driel
Hoge Veld 85, 7122 ZN
7 aug	mevr. D.A. Hoftijzer-Colenbrander
Richterinkstraat 1, 7122 ZA
8 aug	dhr. H.J. Klijn Hesselink
Hovenstraat 10, 7051 CV Varsseveld
8 aug	mevr. J. Duchateau
Stationsstraat 30, 7122 AT
8 aug	dhr. J.G. Wechgelaer
Geurdenstraat 12, 7122 CG
11 aug	dhr. W.J.H. Hüning
Keizersweg 111, 7121 GP
13 aug	mevr. J.B. Kuenen-Schreurs
Varsseveldsestraatweg 25/1, 7122 CA
15 aug	dhr. B.W. Klein Entink
Haartsestraat 88, 7121 WK
16 aug	mevr. H.J. Somsen-Klanderman
Geurdenstraat 85, 7122 CG
17 aug	dhr. A. van Triest
Tubantenstraat 94, 7122 CT
17 aug	dhr. W. Schoppers
Geurdenstraat 36, 7122 CG
17 aug	mevr. D.J. te Winkel-Hiddink
Koeweide 86, 7121 EK
18 aug	mevr. A.W. Kalf-Nijman
Molenstraat 8, 7122 ZW
19 aug	mevr. D.G. te Brinke-Kraaijenbrink
Tubantenstraat 42, 7122 CS
20 aug	dhr. H.W. Eppink
De Miggelt 27, 7121 HC
21 aug	mevr. J.A.W. Aalbers-Bouwmeester
Ludgerstraat 8/A, 7121 EM
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

Netty Hengeveld

Wijk Barlo-Dale

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

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

Jubileum
Op 22 juli was het echtpaar Veldhuis-Wansing
(Benny en Janny) Ludgerstraat 15/1 60 jaar
getrouwd. Wij feliciteren hen van harte en
wensen hen Gods zegen voor de toekomst.

Overleden
Op 7 juli is overleden Riekie te Lindert-Schutte,
Geurdenstraat 33, in de leeftijd van 88 jaar. Wij
wensen haar dochter Henny, schoonzoon Henk
en de kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun
verdriet en gemis.
Op 12 juli is overleden mevr. B.G. VreemanMigchelbrink, Manschotplein 44. Ze is 91 jaar
geworden. Wij wensen haar kinderen, klein
kinderen en achterkleinkinderen veel sterkte en
ondersteuning bij dit verlies.

Pastoraal werk
Wij zijn blij dat we een nieuwe ouderling kunnen
begroeten in de wijk Barlo/Dale: Willemien Hietland, Knibbelweide 82. Zij zal zich inzetten voor
de Stegemanhof en als ouderling aanwezig zijn
bij de avondmaalsdiensten. Heel fijn Willemien
dat je dit wilt doen. Wij wensen je Gods zegen
toe bij dit werk.

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

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

Zieken
In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
Riek Westerveld-Prinsen, Trompstraat 7A.

Geboren
Op 1 juli 2020 is Fien Johanna Maria (Fien)
geboren, dochter van Arjen en Tanja Lensink
en zusje van Guus, Rosierweg 2a. Van harte
gefeliciteerd!

Verhuisd
Jelly Bolks-van der Hoek, Breukelaarplein 24 is
verhuisd naar de Ambthuiswal 1-10 in Bredevoort.
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

UITSPRAAK:
Ik wil, nu en in de toekomst, met God leven.
Ik vind het waardevol om dit uit te spreken in het bijzijn van de gemeente.
Daniël Perdon, 21 jaar
Bron: Petrus
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Wijk IJzerlo

Wijk Haart-Heurne

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

Jongerenpredikant

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

ds. Folkert de Jong

Overleden
Op zondag 19 juli is overleden dhr. Barend Louis
Bruil, De Pas 52. Hij is overleden in de leeftijd van
81 jaar. Op zaterdag 25 juli heeft ds. Wim Everts
de uitvaartdienst geleid. Het in memoriam staat
elders in dit KerkVenster. We wensen zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in
hun verdriet en gemis.

Ziekte
Dhr. Henk Nijman, Koeweide 96 is voor onderzoek
opgenomen geweest en wacht nu (op moment
van schrijven) op de uitslag.

Bedankje
Mevr. Willemien Kämink-Ebbers, Warmelinckweg
10, wil graag iedereen bedanken voor alle aandacht aan haar gegeven tijdens Pasen, verjaardag,
ziekenhuisopname en ook nu ze weer thuis is.

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
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.

ds. Wim Everts

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

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

Zieken
Zover mij bekend is, is niemand vanuit onze wijk
in het ziekenhuis opgenomen. Wel zijn er gemeenteleden onder ons die te maken hebben gekregen
met een ernstige ziekte. Sommigen moeten ook
een zware behandeling ondergaan. Wij wensen
hen en allen die in liefde om hen heen staan heel
veel kracht en Gods nabijheid toe!

Overleden
Op 12 juli is overleden Arend Jan Hesselink (Jan),
Geurdenstraat 30, in de leeftijd van 88 jaar. Wij
wensen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe, nu zij verder
moeten gaan zonder hun lieve man, vader, grootvader en overgrootvader. Moge God hen nabij
zijn om hen kracht te geven. In verband met mijn
vakantie heeft mijn collega Ada Endeveld de uitvaartplechtigheid begeleid.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld

bredevoort
bredevoort

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

Bron: Petrus
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In memoriam
Berendina Johanna
Brethouwer-Obbink

Arend Jan
Hesselink

Johanna Aleida
Olbach-Bosman

~ Dine ~

~ Jan ~

~ Alie ~

geboren
4 februari 1926
overleden
10 juni 2020

geboren
23 juni 1932
overleden
12 juni 2020

geboren
16 september 1943
overleden
28 juni 2020

Dine Obbink is als oudste van zeven kinderen
geboren in de Heurne op ’t Slaa samen met haar
tweelingzusje, dat na een dag overleed. De grootouders maakten deel uit van het harmonieuze
gezin. Toen Dine veertien jaar oud was, in 1940,
moest ze thuis meehelpen. Afleiding vond zij in
het lezen. Midden in de oorlog brandden boerderij en schuur af, en bijna alles ging verloren.
De kinderen werden maandenlang opgevangen
bij andere gezinnen maar Dine bleef thuis helpen.
Kort na de oorlog maakte ze deel uit van de
Aaltense Boerendansers, net als Wim Brethouwer,
waarmee ze verkering kreeg. Ze trouwden in
1953 en vier kinderen werden geboren. Dine was
als moeder altijd vol ijver aan het werk. Ze was
iemand van weinig woorden en maakte het ieder
graag naar de zin. Haar werk op de achtergrond
deed anderen groeien. Ze was goed in breiwerk
en naaiwerk voor ons kinderen en werkte graag
buiten met vader op het land en in de tuin. Wij
kinderen kregen een fijne opvoeding en veel vrijheid. Ze vond het moeilijk toen haar drie dochters
jong het nest verlieten voor werk en studie, maar
vertelde hen dat pas veel later. Haar schoonouders op de boerderij heeft ze tot het laatst in
alles bijgestaan. Toen onze broer Jan het landbouwbedrijf wilde voortzetten werd meteen een
maatschap gesloten. Ze was trots op haar kleinkinderen die ze graag de streekgezegden vertelde.
Vader kreeg de ziekte van Alzheimer en overleed
in 1999. Dat gaf haar veel verdriet maar ze herpakte zich. Ze was sterk en kranig, bouwde een
groter netwerk op en leefde met velen mee. Ze
maakte een aantal mooie internationale reizen.
De ziekte van haar zoon Jan en zijn overlijden
in 2015 bracht opnieuw veel verdriet in huis.
De laatste jaren nam haar gezondheid af. Haar
doofheid speelde haar parten. Ze bleef positief,
klaagde nooit, voelde zich gesteund door familie
en vrienden en las veel. Ze bezat een nuchtere
aanvaarding van de dingen in het leven.
Op 10 juni in de vroege ochtend is ze vredig ingeslapen. Ds. Endeveld leidde de afscheidsdienst
in kleine kring, waarbij ze meegaf dat het echte
geluk voor hen is die vrede stichten en bewaren,
met verwijzing naar moeder. Wij voelen ons
hierdoor gesteund, ook door de wetenschap dat
belangstellenden deze dienst op afstand konden
volgen en door de vele blijken van medeleven.
We lazen Psalm 121, een pelgrimslied dat moed
geeft en waarin alles van het geloof samenkomt.
Moeder Dine was de spil in ons gezin en onze
familie. Ze had een verbindende rol en zorgde
voor harmonie. Vooral was ze tevreden en dankbaar dat ze tot het laatst in haar vertrouwde
omgeving kon blijven en dat zij ons dichtbij zich
wist.
familie Brethouwer

Aan het begin van het afscheid van Arend Jan
Hesselink werden er kaarsen aangestoken in
alle kleuren van de regenboog. Voor zijn familie
en ieder die hem kende, lieten die zien wat voor
iemand Jan Hesselink was. Veelkleurig, grappig
en hij deed graag wat voor een ander en kon ook
verontwaardigd zijn als hij onrecht zag of hoorde.
Hij was de jongste van een gezin van negen kinderen. Hij was een boerenzoon en werd zelf administrateur. Hij kwam uit Geesteren, en zijn vrouw
uit de omgeving van Borculo.
Jan en Riek leerden elkaar kennen bij de jeugdverenigingen. In 1957 zijn zij getrouwd, 63 jaar
geleden. ‘Blijft in mij, gelijk ik in u.’ was de trouwtekst, die we lazen bij het afscheid. Jezus noemt
zichzelf de wijnstok en zijn leerlingen de ranken.
De woorden riepen het paar toen op trouw te zijn
aan hun geloof en dat zijn ze altijd gebleven, Het
riep hen op om verbonden te blijven met elkaar
en ook daar hebben ze aan beantwoord, mede
door hun gedeelde gevoel voor humor. Vanwege
Jans werk zijn ze na hun huwelijk al gauw naar
Aalten verhuisd, waar hij als administratieve
kracht werkte.
Hij had met zijn vrouw een tuin en moestuinen als
hobby, waar zij op den duur de kleinkinderen bij
betrokken. Hij hield het tuinieren lang vol, hoewel
hij halverwege de zeventig verzuchtte dat hij wel
een tuinman cadeau wilde. Het was pas veel later
dat het echtpaar Hesselink naar de Geurdenstraat verhuisden en geen tuin meer hoefden te
onderhouden. Verbonden zijn ze gebleven door
dik en dun, door het verdriet heen, dat ze hadden
om het sterven van hun zoon een paar jaar
geleden. De verbondenheid met andere mensen
maakt ons mens. Jan Hesselink was iemand die
wist dat mensen belangrijk zijn voor elkaar en dat
laten zien door emoties. Hij hield van mensen en
vooral zijn familie. Toen hij fit was hield hij ervan
de familienamen uit te zoeken en een stamboom
op te stellen. Hij ontdekte en bezocht familie die
verder aan de stamboom zaten en hoorde hun
verhalen en paste ze in in het geheel van de
familiestamboom.
De laatste jaren werd zijn gezondheid steeds
minder en begin dit jaar kreeg hij te horen dat
hij een ernstige ziekte had. Toch bleef hij grapjes
maken. Dat bleef hij doen tot het eind. De isolatie
gedurende de coronatijd trof hem en zijn vrouw
zwaar, maar gelukkig kon hij zijn geliefde familie
leden weer zien de laatste tijd. Hij hield ervan
onder de mensen te zijn en toen de corona-ban
voorbij was, was zijn mooiste moment dat hij weer
een kopje koffie kon drinken op de markt, kon
kijken naar de mensen, weer deel kon zijn van de
samenleving. Het afscheid vond plaats op 17 juni.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, klein
kinderen
en achterkleinkinderen, zus, verdere familie en
bekenden sterkte toe bij hun verdriet.
Ada Endeveld

Alie Bosman werd geboren in Eibergen en groeide
op samen met drie zussen en twee broers. Al op
zeer jonge leeftijd kreeg ze diabetes. Ondanks de
zorg om haar gezondheid gaven haar ouders haar
de ruimte om te doen wat ze graag wilde. Voor
Alie was het vertrouwen en de vrijheid die ze haar
gaven heel belangrijk. Ze keek terug op een gelukkige jeugd.
In Groenlo leerde ze Gerrit Olbach uit Vragender
kennen. Ze kregen verkering en op 28 november
1969 gaven zij elkaar hun jawoord. Gerrit en Alie
kwamen in Aalten wonen en kregen drie dochters:
Erna, Ester en Selma. Jarenlang hebben ze als
gezin aan de Orion gewoond.
Alie had een positieve instelling en was een doorzetter. Ze hield graag zelf de touwtjes in handen
en hield ervan de dingen goed te regelen. Vaak
waren er zorgen rondom de gezondheid, zowel
van dierbaren als van haarzelf, wat zijn weerslag
had op het gezin.
Haar man hield van muziek en speelde orgel. Door
hem leerde ook Alie van orgelmuziek genieten. In
2008 overleed hij. Intens heeft ze hem gemist,
maar ze wist de draad van haar leven toch weer
op te pakken. Ondanks dat ze lichamelijk steeds
meer inleverde en haar gezichtsvermogen verslechterde, wist ze zich heel goed te redden in
haar huis aan de Servatiusstraat. Mede dankzij
goede hulp heeft zij tot op het laatst haar zelfstandigheid kunnen behouden.
Alie voelde zich dankbaar voor haar leven. Ze
kon genieten van kleine dingen: een wandeling
naar het dorp, het vieren van een verjaardag met
kinderen en kleinkinderen, een bezoekje, koffiedrinken in de R.K.-kerk, de zon die schijnt.
Voor Alie waren het geloof en de verbondenheid
met de kerk belangrijk. Het geloof gaf haar richting op haar levensweg en was een bron waaruit
ze kracht en troost putte.
Ook toen er enkele weken geleden opnieuw
gezondheidsproblemen waren en zij voelde dat
het niet langer ging, gaf het geloof haar rust.
Ze leefde graag, maar het was genoeg geweest.
Ze wist naar wie zij toe zou gaan.
Met hulp van de zorg en haar dochters kon zij tot
op het laatst in haar eigen huis blijven. In alle
rust is zij die zondag overleden.
Op vrijdag 3 juli hebben wij het leven van Alie
herdacht in een dankdienst. We hebben geluisterd naar liederen en muziek die ze zelf had uitgekozen. Ook hebben we uit psalm 139 gelezen over
de Here die je ten diepste kent en bij wie je je
geborgen mag weten. In dat vertrouwen hebben
wij afscheid van haar genomen.
ds. Wilma Onderwaater
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Berendina Geertruida
Vreeman-Migchelbrink

Wander Bernardus
Lensink

Barend Louis
Bruil

~ Dinie ~

~Wander~

~Louis~

geboren
14 april 1929
overleden
13 juli 2020

geboren
21 november 1930
overleden
4 juli 2020

geboren
29 augustus 1938
overleden
19 juli 2020

Dinie Vreeman-Migchelbrink is tot haar vreugde
91 jaar geworden. Ze heeft het met haar familie
mogen vieren. Ze groeide al die jaren geleden op,
op de Hollenberg, vlakbij Bredevoort. Haar ouders
hadden een boerderij. Ze had één broer. Ze werkte
thuis mee op de boerderij nadat ze van de lagere
school kwam, dat was de Hervormde School op de
plek waar nu de Stegemanshof staat.
Ze was gelovig opgevoed en trouwde in de kerk.
Haar trouwtekst was: ‘Draagt elkanders lasten
en vervul zo de wet van Christus.’ Die tekst paste
goed bij Dinie en haar Bertus. Ze waren erg aan
elkaar verknocht en deelden lief en leed. Zo waren
ze samen enthousiaste supporters en vrijwilligers voor AZSV, de voetbalclub. Beiden hielden
ze behalve van voetbal ook van de gezelligheid
die het meebracht. Soms kwam het hele team
thuis. Het huis aan het Magnoliaplein, waar ze
toen woonden, was groot genoeg. Ook vrienden
van zoon Gerrit waren altijd welkom, zelfs om
de kamer te verbouwen en tafeltennis te spelen.
Zo deden ze waartoe de trouwtekst hen aanmoedigde. Want die wet van Christus is heel
eenvoudig: heb elkander lief. Bertus ging op zijn
59e met pensioen en samen hadden ze nog een
mooie tijd met autotochtjes in de omgeving en
wandelingen in Aalten.
Aan die mooie periode samen kwam een eind,
toen Bertus begon te dementeren. Nu was er
voor Dinie nog een zware last te dragen, hoewel
hij goed verzorgd werd in den Esch. Hun 60e
trouwdag hebben ze kunnen vieren, maar Bertus
begreep er weinig van. Zo is Dinie een lange weg
van afscheid gegaan. Toch bleef ze hem trouw
twee keer per week bezoeken. Bij haar afscheid
lazen we ook die andere Bijbeltekst over ‘in het
huis van mijn Vader zijn vele kamers’, de tekst die
zij ook voor zijn afscheid had uitgekozen. Daarin
troost Jezus ons: een deel van ons gaat verder na
dit leven. Dinie geloofde dat zeker en heeft deze
tekst uitgekozen, omdat zij ook verlangde haar
man weer te zien, zoals hij was voor hij geestelijk
achteruitging. Ze had de laatste tijd veel lichamelijke klachten. Ze wist dat ze sterven ging en
dat die ziekte niet meer te stoppen was. Ze was
erg doof en daarom was gezelschap, iets waar
ze voor die tijd veel van hield, lastig geworden.
Ze voelde zich daardoor geïsoleerd. Gelukkig was
er ook iets nieuws in haar leven gekomen: twee
achterkleinkinderen, de zonnetjes van haar oude
dag. Daaruit bleek een kwaliteit van haar: ze had
het vermogen om te genieten van wat wel mooi
was. Dankbaar was ze voor alle bezoek, bloemen,
en kaarten die ze kreeg, de grapjes die ze maakte
met de dokter. Wij wensen haar kinderen, kleinen achterkleinkinderen, en allen die haar zullen
missen troost toe, omdat een mooi mens hier
niet meer is. Wij hopen voor haar dat ze thuis is
gekomen bij God.
Ada Endeveld

Wander Lensink woonde meer dan 50 jaar aan de
Heidedijk 5. Eerst met zijn ouders en zussen, later
met zijn vrouw en kinderen. Halverwege de jaren
‘80 werd de boerderij verkocht en verhuisden ze
naar een aangepaste bungalow in Bredevoort.
Zijn vrouw Willemien had vanwege haar reuma
veel hulp nodig. Vader zette alles opzij om voor
haar te kunnen zorgen. Als kinderen zeiden we
altijd: `Zoals vader voor moeder zorgt, doet niemand hem na.’ Na haar overlijden vond hij zijn
tweede grote liefde, Annie Lammers. Ze trouwden
in 2000. Maar helaas overleed Annie na ruim vier
fantastische jaren samen. Haar kinderen en hun
partners zijn hem in deze verdrietige tijd tot grote
steun geweest.
Vader was een mensen-mens, een doorzetter
met een positieve instelling. Als secretaris van
het schoolbestuur en diaken van de Nederlands
Hervormde Kerk nam hij deel aan het maatschappelijke leven. Hij was lid van de Barlose muziekvereniging, kaartte zijn leven lang met enkele
buren, was lid van de Kloosterse schietvereniging
en zong in een koor. En mede dankzij zijn grote
kennissen- en familiekring stond hij midden in het
leven.
In 2008 kwam Mieneke du Pré bij hem inwonen.
Tot 2017 woonden ze samen in Bredevoort. Toen
verhuisden ze naar Winterswijk. Het afscheid
nemen van Bredevoort viel hem zwaar. Zijn hele
leven had zich hier afgespeeld, hier kende hij
iedereen en iedereen kende hem. Kerkelijk keerde
hij daarom na korte tijd alweer naar Bredevoort
terug.
Vrijdag 4 juli hebben we vader, op zijn wens in
besloten kring, in de hem zo vertrouwde St. Joriskerk herdacht. De trouwtekst van zijn beide huwelijken was nu de rouwtekst: ‘Wentel uw weg op
den Heere en Hij zal het maken.’ Aan de Kloosterdijk, in het graf waarin ook zijn vrouw en onze
moeder Willemien ligt, en omringd door hun oude
buren uit het Klooster, hebben we hem begraven.
Op zijn rouwkaart schreven we: ‘We koesteren de
goede tijden en herinneringen’

Een pelgrim komt Thuis. Louis Bruil is geboren
in Lichtenvoorde in 1938. Als klein jongetje ging
hij naar de Rooms Katholieke kleuterschool bij
de nonnetjes. Het bidden van het weesgegroetgebed en andere rituelen kende hij op zijn
duimpje. De belangrijkste les die hij misschien
wel daar heeft opgedaan is dat de mens mag
vertrouwen op God, maar dat hij zeker ook zelf
goede werken moet verrichten.
De stap die hij dan ook samen met het gezin
maakte om in Aalten te gaan wonen om daar
op ’t Slaa te gaan zorgen voor mensen met een
beperking is ook kenmerkend. Zorg voor anderen,
een luisterend oor, altijd een open deur en proberen in elk mens iets te vinden waarin je hem
kunt waarderen.
Zijn minder sterke lichaam heeft hem vaak in de
weg gezeten, maar ook zijn enorme wilskracht
naar boven gebracht. Vaak hebben wij ons afgevraagd hoeveel een mens kan dragen, hoe breed
kunnen de schouders zijn. De kracht die hij uit
het geloof mocht halen tilde hem altijd weer op.
Dat opstaan kon alleen maar met behulp van zijn
naasten, dat heeft hij ook vooral in de laatste
dagen elke keer weer benoemd. Hoe bijzonder
ben je als mens op aarde geweest als de buurt
de kist komt versieren. Hoe bijzonder ben je als
mensen je om raad vragen, daarbij niet schromend om soms een sterke mening te hebben.
Hoe bijzonder sterk ben je wanneer pijn en tegenslag draagbaar blijven. De laatste paar weken
was de last te zwaar, hij kon en wilde niet meer.
De schoenen van de pelgrim waren versleten …
Thuiskomen is goed, waar dat huis ook staat en
hoe het daar ook is. Zelf had hij daar geen duidelijk beeld bij, maar hij verlangde ernaar.

Bert Lensink en Christien Lensink

de familie

16

Het kan weer!
Tekst: Jan Ebbers - Foto: Frans Stoltenborg

Het laden is net begonnen bij het depot aan de Hogestraat.

De planning van de Stichting Roemenië Aalten-Salaj was om
in maart weer een truck vol te laden en daarmee naar Jibou
in Roemenië te gaan om ds. Roberto te voorzien van allerlei
tweedehands spullen. Maar zoals bij heel veel andere plannen
gooide het corona-virus ook hier roet in het eten en kon het
transport niet doorgaan.
Maar door versoepeling van de maatregelen, zowel in Roemenië als in Nederland kon vrijdag 26 juni j.l. de draad weer
opgepakt worden en een truck geladen worden.
Er was al heel wat voorwerk verricht.
Alle goederen waren al zoveel mogelijk verpakt in dozen en
op pallets geplaatst. Met behulp van de kooi-aap van de firma
OVT konden die pallets in de truck worden gezet, wat al veel
sjouwwerk scheelde.
Maar dit keer gingen er ook veel meubels (tafels, stoelen)
mee, die allemaal apart geladen moesten worden. En de vele
zakken met kleding moesten natuurlijk ook vanuit de opslag
aangevoerd worden. Vanwege de warmte moest er geregeld
een drinkpauze ingelast worden.
Tegen 23.00 uur was de wagen echter helemaal vol en kon de
chauffeur vertrekken richting Roemenië.
Ds. Roberto kan in Jibou straks weer beschikken over een
nieuwe voorraad van o.a. meubilair, huishoudelijke artikelen, speelgoed, incontinentiemateriaal en kleding. Nu hij
zijn tweedehands winkel weer geopend mag hebben, kan
hij van daaruit als vanouds deze artikelen verkopen om met
de opbrengst de thuiszorg voor ouderen te bekostigen en
mensen te ondersteunen die dat nodig hebben.

Overzicht giften Aalten

Aalten

Via kerkelijk bureau
- voor de diaconie

€ 20,00

Via de webshop ontvangen
- voor Diaconale Hulpverlening Aalten:
2 juli t/m 7 juli
totaal € 35,00
8 juli t/m 15 juli
totaal € 265,00

Via bankrekeningen diaconie:
- Kerkgeld 7 t/m 28 juni:
- Gift:
- Werelddiaconaat

€ 80,00
€ 25,00
€ 25,00

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

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Uitslag woordzoeker puzzels

Vakantieconcert
Orgelconcert
Steven Knieriem (Goes)

Vakantieconcert

Met werken van Sweelinck, Bach,
Buxtehude, Rameau en Mozart

In KerkVenster nr. 18 stonden twee woordzoeker
puzzels, één voor de jeugd en één voor de volwassenen. Er waren in totaal acht inzendingen, één
bij de jeugd en zeven bij de volwassenen. Bij de
jeugd was het Henrike Jentink en bij de volwassenen mevr. J. Heinen-den Hartog die de gelukkige winnaar werd na loting. Zij krijgen elk een
puzzelpakketje thuisgestuurd.

Entree
gratis
Orgelconcert
Steven
Knieriem
(Goes)
(vrije
gift wordt
op prijs gesteld)

De oplossingen zijn:

www.orgelsinaalten.nl
facebook:
Muziek in de Oude Helena - Aalten

’Als iets lukt, voelt dat fijn!’
’Gelukt, je hebt de oplossing gevonden.’
Redactie KerkVenster

Aalten

Met werken van Sweelinck, Bach,
Buxtehude, Rameau en Mozart

www.orgelsinaalten.nl
Entree gratis
facebook:
(vrije gift wordt op prijs gesteld)
Muziek in de Oude Helena - Aalten

Donderdag
6 augustus - aanvang 19:30 uur
Donderdag 6 augustus - aanvang 19:30 uur

17

Wandelen met orgelmuziek

Tekst: Tia van der Schoot-Schuil
Foto’s: Tia van der Schoot-Schuil, Johan Scholl

Op die warme zaterdagmiddag van
18 juli zijn de vele orgelliefhebbers
ontvangen in de Zuiderkerk. Koffie en
thee is genuttigd, een praatje gemaakt
en een ieder heeft een plekje in de
kerkzaal gevonden.
De brandende paaskaars herinnert de concert
bezoeker aan een andere aanwezigheid dan organist en orgel, de Eeuwige onzichtbaar aanwezig.
Het concert is met Bach geopend, het kan ook
niet anders, deze grootse componist die op 28 juli
1750 overleden is, te herdenken.
Het is Harry van Wijk die de gasten welkom heet
en het een en ander over het orgel vertelt. Joop
Ormel staat al naast de orgelbank om organist
van Wijk te assisteren bij het registreren.
Wandelend, fietsend heeft het concertpubliek
zich verplaatst naar de volgende locatie, de
Oosterkerk.
Wat daar muzikaal gebeurd is, laat zich vertalen door een toehoorder: ‘ik heb het orgel echt
gehoord in haar klankschoonheid ‘
In de Christelijk Gereformeerde Kerk zijn de orgelliefhebbers nog meer betrokken bij de orgelliteratuur, omdat eenieder de organist zichtbaar ziet
spelen.
En dat geeft een andere binding dan wanneer
ver boven het hoofd van de luisteraar de organist,
aan het zicht onttrokken, het manuaal van het
orgel bespeelt.

Met een hapje fruit is het gezelschap naar
de laatste locatie gegaan, die van de Oude
Helenakerk.
Harry van Wijk heeft voor de vier verschillende
orgels orgelwerken en de daarbij passende registratie uitgezocht waarbij de orgels natuurlijk
prachtig klinken.
Ook een eigen compositie is ten uitvoer gebracht!
Maar inmiddels is de voorkeur van onze cantororganist (bijna) bekend: in de OHK klonk tot slot

het majestueuze werk uit Sonate nr.4 van Felix
Mendelssohn Bartholdy.
De Stichting O.R.G.E.L. heeft ingespeeld op de
versoepeling van maatregelen rond het coronavirus. Het is het eerste concert voor Harry van
Wijk geweest met publiek, na de lockdown voor
musici. Een gelukkig mens is teruggegaan naar
Amersfoort.

Volgend vakantie-orgelconcert:
•d
 onderdagavond 6 augustus
19.30 uur Oude Helenakerk
organist Steven Knieriem (Goes)
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Er is ruimhartig gegeven

Tekst: Wim Drenth

Nieuws vanuit de Stichting DHA (Diaconale Hulpverlening Aalten)

Vanaf maart zijn er veel giften binnen
gekomen. In totaal ruim € 20.000. In
de onlinediensten van de Protestantse
kerken in Aalten en Bredevoort waren
de collectes steeds bestemd voor onze
stichting en dat heeft een bijzonder
grote rol gespeeld, waarvoor we erg
dankbaar zijn. Met dit bedrag hebben
we extra steun kunnen bieden aan de
voedselbank en aan gezinnen waarvan
we weten dat ze het financieel erg
moeilijk hebben.
Steun voedselbank
We hebben contact onderhouden met de voedselbank en ze hebben onze giften gebruikt om
iets extra’s aan de pakketten toe te voegen.
De samenstellers van de pakketten zorgden er
steeds voor dat er een aantal volledige maaltijden
konden worden bereid. Soms was er vlees en
groente voldoende, maar maakte pasta of pastasaus het geheel compleet. Ook werd er een op een
uitgiftepunt een aparte tafel ingericht met extra
producten waar de gebruikers iets uit konden
kiezen.

Zomeractie voor gezinnen met kinderen.
Samen met het Meedoen Pact en Figulus hebben
we ingespeeld op de actie van de middenstand
in Bredevoort, Aalten en Dinxperlo (BAD). We

hebben aan gezinnen met kinderen BAD-bonnen
uitgereikt. BAD-bonnen kunnen worden besteed
bij plaatselijke middenstanders en horecazaken in
Bredevoort, Aalten en Dinxperlo. Met de bonnen
kunnen ouders in de zomervakantie iets extra’s
doen voor hun kinderen. Misschien een keer een
ijsje halen, een patatje eten met iets extra’s erbij
of een pannenkoek eten. Of een boek kopen, kleurpotloden, of misschien een keertje zwemmen in
’t Walfort. Op deze manier geven we 42 kinderen
in 26 gezinnen een steuntje in de rug.

Samenwerking met de gemeente
Aalten en Figulus
De samenwerking met de gemeente en Figulus
blijkt erg belangrijk. We bereiken op deze manier
meer mensen. Met de gemeente is overlegd over
de hulp die nodig is om mensen te ondersteunen
die door de corona in problemen zijn gekomen. Er
zijn bijna 400 mensen die in de gemeente Aalten
een beroep hebben gedaan op ondersteuning.
Met de beschikbare financiële ondersteuning
hebben vrijwel alle betrokkenen, voor zover wij
weten, het hoofd boven water kunnen houden.

Dit geldt ook voor de mensen die werken in
bedrijven waar de overheid de salarislasten voor
90% heeft vergoed. De grote zorg is echter wat
er gebeurt als de steunmaatregelen weg gaan
vallen. Het is niet onmogelijk dat in de komende
winter meer en grotere problemen gaan ontstaan.
Naast de coronacrisis wordt onze stichting als
partner in het Meedoen Pact betrokken bij de
gemeentelijke problematiek. Niet zozeer om direct
de portemonnee te trekken, maar vooral om een
rol te vervullen in het vroegtijdig signaleren van
problemen en om mensen te ondersteunen. Het
is zorgelijk te zien dat de gemeente sterk moet
bezuinigen op juist de mensen die het financieel
al moeilijk hebben. Ook wordt zichtbaar hoe lastig
het is voor mensen met schulden om uit de financiële problemen te komen. Het valt bijvoorbeeld
niet mee om de woonkosten te verlagen door naar
een goedkopere huurwoning te gaan. Want juist
aan goedkope huurwoningen is een schreeuwend
gebrek. Wij kunnen dit niet oplossen, maar wel
wijzen op de ellende die hierdoor kan ontstaan en
aandacht vragen bij de politiek en bij instanties
om mensen actief te ondersteunen.

Verenigingen

‘Fijne vakantie’
Dat was de oplossing van de rebus, en dat is wat
de vrijwilligers en werkgroep van ’t Praothuusken
u wensen.
Een andere afsluiting dan vorige jaren maar we
hopen dat u hier ook van geniet! Wij gaan nu ook
even vakantie vieren, maar hopelijk kunnen we u
na de vakantie uitnodigen om elkaar weer te
ontmoeten in de Zuiderkerk.
Verpakt in een zakje met een aantal snoephartjes

gaan toch maar net als anders even stoppen met
de activiteiten rond ‘t Praothuusken. En hopen
dat we in september weer kunnen beginnen.
Wie weet mogen we dan naast onze vaste bezoekers ook nog nieuwe mensen welkom heten. Voor
nu een fijne zomer gewenst!
(voor elke vakantieweek één :-) ) hebben we
bovenstaande brief bij de bezoekers van ‘t Praot
huusken gebracht. Maar we willen ook de lezers
van KerkVenster een fijne vakantie wensen. Wij

Namens de werkgroep,
Dien Scholten, Dinie van Lochem,
Lidy Heusinkveld, Jolanda Wevers
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COLOFON

Gast in de kerk
Als ik aan kom fietsen komt er net een echtpaar
uit de Oude Helenakerk en ik vraag hen wat zij
van deze kerk vinden. Maar ze vragen me eerst
waar het voor is en dan verwijs ik hun naar het
mooiste kerkblad van Nederland en dan zijn ze
verkocht.
Het is het echtpaar Riet en Jan Berns uit
Huissen bij Arnhem. Ze verblijven in de B&B De
Schoppe in Meddo. Ze hebben zich een fietsknooppuntenroute aangeschaft bij de VVV
in Winterswijk en daar zijn ze niet tevreden
over, er staan maar liefst drie fouten in, dus ze
vragen hun geld terug. Vervolgens discussiëren
we over het feit wie nu eigenlijk de fietsknooppunten controleert en zo nodig aanpast. Daar
is wat onduidelijkheid over, maar de heer Berns
kan er zich wel over opwinden, zelf is hij namelijk controleur van de ANWB-paddenstoelen in
zijn omgeving en ‘die kloppen allemaal! ‘ vertelt hij vol trots.
Het echtpaar is rooms-katholiek, mevrouw zingt
in een koor dat regelmatig vieringen van de
kerk ondersteunt.
Op de vraag wat zij het mooiste van deze kerk
vinden krijg ik als antwoord de secco’s, maar
vooral het prachtige orgel. Op hun vraag over
hoeveel kerken Aalten beschikt, vertel ik hun dat
het er nu nog zeven zijn en dat enkele geloofsgroepen in zalen of andere ruimtes bijeenkomen. Ja, ‘het Jeruzalem van de Achterhoek’,
daar hadden ze wel eens van gehoord.
Wat ze wel missen in deze kerk is het branden
van een kaarsje, er staat nu een armzalig kunstlichtje, dat is nep volgens het echtpaar. Ik zeg
nog dat het misschien met brandgevaar te
maken heeft maar zij stellen: ‘In bijna alle oude
kerken kun je kaarsjes branden, waarom hier
niet?’
De omgeving om te fietsen vonden ze ook
geweldig maar sommige fietspaden vonden ze

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.

veel te smal en dan die fouten in die knooppunten, daar konden ze niet over uit. Ik moest
hen volmondig gelijk geven, ik kom ze ook
tegen.
Na een foto gemaakt te hebben wens ik hen
nog een plezierige tijd in deze omgeving. Ik
loop even de kerk binnen om de gastvrouw en
twee gastheren een goedendag te zeggen en
zie dat het zelfs heel druk is in de kerk.
In het volgende KerkVenster een nieuwe ‘Gast
in de kerk’ dus.
Arnold Arentsen

dichterbij
steeds verder
op je weg

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
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7121 DN Aalten,
tel. 0543-472835,
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doorzien
grenzen bepalen
vertrouwen

Coördinatie
Arnold Arentsen en
Harmien Wensink

vrede hebben
voortdurend
de tijd nemen

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.

telkens opnieuw
herhalingen
anders
verleden
heden
toekomst
blijven verbonden

Riek Aalbers-Hiddink

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
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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 21 augustus 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.) aan
leveren. Uiterste inlever
datum kopij per e-mail is
woensdag 12 augustus
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

20
Jongerenw
erker
Heidi Ebbe
rs
tel. 06 48
6 23 833
jeugdwer
kaalten@
kerkvenst
er.nl

Weer of geen weer?
Weerstation en Buienradar
Nodig:
Restje plank, restje latjes, (hout)lijm of spijkertjes, schroefhaak, touw, steen, potlood, liniaal,
scherpe viltstift. De maten bepaal je zelf, als je
maar zorgt voor genoeg ruimte om de tekstregels
op te schrijven.

Dit idee van een weerstation kun je ook ombouwen
tot een buienradar voor je eigen stemming. Plak dan
in het midden een spiegeltje en teken (met smileys)
of schrijf deze buien op je huisje:
De zomervakantie is begonnen. Dan is het altijd
fijn om lekker buiten te spelen. Helaas schijnt de
zon niet altijd. Soms regent het zelfs met bakken
uit de hemel. Valt jullie dag of activiteit dan in
het water? Of laten jullie de dag niet bederven en
zetten jullie zelf een zonnig gezicht op. Hoe ga je
om met tegenslag in het klein of groot? Ons geloof
speelt daarin ook een rol. Want het maakt bijzonder
veel uit, met welke ogen je naar lastige of moeilijke
omstandigheden kijkt. Laat je je er helemaal door
bepalen of durven we erop te vertrouwen dat God in
alle situaties dicht bij ons is?
Een regenboog ontstaat als het regent én de zon
schijnt. De regenboog is ook een teken van hoop,
een teken van Gods trouw. Daarover lezen we in de
Bijbel, in het verhaal van Noach: Genesis 9: 8-17.
Deze prachtige foto van de regenboog boven de Zuiderkerk is gemaakt door Mies.
Mocht het nu regenen in de vakantie, hier twee leuke
toepasselijke knutselideeën:

Glimlach, ronde wangen
> blije bui
Mond neutraal, ogen half dicht
> duffe bui
Mondhoeken en wenkbrauwen omlaag > verdrietige bui
Mond als een streep, wenkbrauwen gefronst > boze bui
Mond klein, ogen groot
> angstige bui

In wat voor bui ben jij?
Kijk maar in het spiegeltje en je weet het
(deze knutselideeën komen van geloventhuis.nl).

Doen:
1. Zaag (eventueel) het plankje in een puntdakvorm: de hoeken iets afkorten. Spijker of
lijm de latjes in ‘dakvorm’ op het hout.
2. Bepaal het middelpunt bovenaan,
draai het haakje in het hout
3. Trek dunne hulplijntjes waar de tekst
moet komen. Schrijf de volgende tekst
met stiftje het op plankje:
Steen hangt stil
Steen beweegt
Steen beweegt heftig
Steen nat
Steen wit van boven
Steen uitgedroogd
Steen niet te zien
Steen onder water
Steen valt naar beneden

>
geen wind
>
wind
>
storm
>
regen
>
sneeuw
>
hittegolf
>
mist
> overstroming
>
aardbeving

Omwikkel de steen met touw, goed vastknopen en
laat eind touw vrij. Maak lusje aan uiteinde en hang
de steen over het haakje zodat die vrij kan bewegen.
Je kunt het weerstation natuurlijk versieren zo
mooi als je wilt!

