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EEN BIERTJE MET DE DOMINEE?
PASTORAAT IN HET CAFÉ!
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Een biertje met de dominee?

Pastoraat in het café!
Tekst: Jan Haring - Foto’s: Jan Haring en Jan Oberink

Begaf dominee Folkert de Jong zich op een hellend vlak toen hij in maart 2019
tezamen met De KruX ieder uitnodigde om met hem een biertje te komen drinken
in de oerkroeg van Aalten, café Schiller? Waren de zaaltjes van Elim en Zuid niet
goed genoeg om in gesprek te gaan met zijn doelgroep, de jongvolwassenen?
Bier kan weliswaar de tongen losmaken, maar of dit vervolgens zal leiden
tot verdiepende gesprekken is dan nog maar de vraag. Ja, binnen de PGA
trokken velen enigszins verbaasd de wenkbrauwen op toen ze de uitnodiging in
KerkVenster en Aalten Vooruit lazen.
Voor Folkert is de combinatie van een goed glas
bier en een boeiend gesprek over geloofs- en
levensvragen helemaal niet vreemd. Hij bewaart
mooie herinneringen aan de gesprekken in het
café in Dokkum, zijn geboorteplaats, en aan de
vele ontmoetingen in het stamcafé van de theologiestudenten in Utrecht. Meer en vaker dan in de
kerk kwamen daar de diepe gesprekken over de
zin van leven en geloven tot stand. Nee, in Andel,
zijn vorige gemeente, was daar niet zoveel ruimte
voor en het onderwerp is waarschijnlijk ook niet
ter sprake gekomen tijdens de gesprekken met
de Aaltense beroepingscommissie, maar hier in
Aalten durft hij het wel aan.
Waar op avonden die georganiseerd worden
vanuit de kerk de dominee het vaak voor het
zeggen heeft, ligt dit in de kroeg anders. Daar
geldt minstens de regel van woord en wederwoord, misschien wel die van het hoogste woord.
Je moet goed beslagen ten ijs komen om als
dominee in de kroeg je contacten te leggen en
te onderhouden. Maar wanneer je als uitgangspunt neemt dat God overal ter sprake mag en kan
komen, heb je ook in de kroeg wel wat te vertellen.
Het gaat bij Biertje met de dominee niet om
gezamenlijk consumeren van bier of iets anders,
het gaat om de ontmoetingen van mens tot

mens. Om de contacten met hen die dat willen
en die op de uitnodiging ingaan, maar zeker ook
met degenen die toevallig aan de grote stamtafel aanschuiven. En dat laatste komt menigmaal voor. Natuurlijk komen daarbij de Bijbel en
Jezus ook ter sprake. Folkert de Jong gaat bij de
kroegavonden overigens niet voor in gebed, het
is daar geen plaats van rust en stilte. Maar thuis,
alvorens op de fiets te stappen, vraagt hij in alle
rust God om steun en wijsheid, om nabijheid en
inspiratie en vooral om een zegen over hetgeen
hij gaat doen.
Tijdens elke biertjesavond liggen er wat papiertjes op tafel met Bijbelteksten of prikkelende uitspraken. Deze zijn het startpunt van gesprekken
die alle kanten kunnen opgaan, maar toch cirkelen rond het thema dat Folkert ter sprake
wil brengen. En die thema’s liegen er niet om.
Waarom geloof je, of misschien wel juist niet?
Wat betekent liefde voor jou? Welke plaats heeft
God, hoe je hem ook wilt noemen of omschrijven,
in je leven? Tijdens de gesprekken worden de
randen, vaak de rafelranden, opgezocht van het
leven, van het geloof, van het menszijn. Nee, vrijblijvend zijn de ontmoetingen niet, ook niet voor
de gespreksdeelnemers die misschien wel de hele
avond zwijgen …

De formele organisatie ligt bij De KruX, de mensen
tussen dertig en vijfenveertig die samen willen
praten over geloofs- en levensvragen. Zij nodigen
ieder uit via KerkVenster en Aalten Vooruit; van
hen zijn er ook meestal enkelen aanwezig. Hun
leeftijdsgenoten zijn de doelgroep, maar ieder
die wil aanschuiven is van harte welkom en krijgt
ruimte om mee te praten. Zelfs in wat we langzamerhand de coronatijd zijn gaan noemen, ging
het Biertje door. Virtueel, via Zoom. Het onderwerp was wel heel actueel op dat moment: wil
God dit virus?
De afsluiting van het eerste jaar ‘Biertje met de
dominee’ op dinsdag 7 juli, vond plaats onder
de luifel van de Zuiderkerk en niet in Schiller. Dat
had te maken met het enigszins afwijkende programma. Eerst een barbecue en vervolgens het
kringgesprek. Ditmaal niet om een tafel, maar
om een kaars die bewust in het midden was
geplaatst. Het verband met de paaskaars werd
onmiddellijk gelegd en niet ten onrechte.
Bier was er ook, beschikbaar gesteld door Schiller;
een mooi gebaar dat zeer gewaardeerd werd.
Verder was er koffie, thee en frisdrank.
De introductie van het onderwerp ging via de
mythe van de doos van Pandora. Zij, Pandora,
is een figuur uit de Griekse mythologie die het
beheer krijgt over een doos die zij niet mag
openen. Haar nieuwsgierigheid naar de inhoud
kan ze echter niet bedwingen, ze opent hem en
bevrijdt zo alle rampen, ziekten en zorgen. Deze
verspreiden zich over de wereld en maken een
eind aan het zorgeloze bestaan van de mensheid.
Geschrokken klapt Pandora de doos weer snel
dicht en het enige wat achterblijft in de doos is
een klein vogeltje, de hoop. Onder de zwaarste
omstandigheden heeft de wereld sindsdien als
enige zekerheid de hoop die koste wat het kost
levend gehouden moet worden.
Via deze mythe bracht Folkert het onderwerp van
de laatste Biertje met de dominee van het seizoen ter sprake: Hoop! Is er hoop voor deze wereld
in coronatijd? Hoe kun je nog hoop hebben wanneer je ziet wat er in en met onze wereld aan

Ontwerp voorpagina:
Ben Lammers
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de hand is? Geloof je in de hoop? Wat betekent
hoop voor jou?
Ieder mocht daar zijn of haar gedachten over uitspreken. Dat gaf al gauw voldoende stof tot reageren of luisteren. Ofschoon gast en toehoorder,
werd ook ik direct opgenomen in de gesprekken.
Dit gaf me een mooi beeld van de wijze waarop
het in de kroeg ook zal gaan. Er zijn geen buitenstaanders, er is plaats en ruimte voor iedereen.
Luisteren naar ieder die misschien iets naar voren
wil brengen, reageren op hetgeen gezegd wordt.
Elkaar niet willen overtuigen, maar aanvullen en
soms zelfs bewonderen om de vrijmoedigheid
waarmee intieme gedachten geuit werden. Hoop
en wanhoop, angst, onzekerheid en toch ook weer
het vertrouwen dat Jezus uiteindelijk de mensgeworden Hoop is. Daarbij een actief zwijgende
dominee die ziet en hoort dat het goed gaat. God
komt ter sprake, de Bijbelteksten vliegen soms als
pingpongballetjes in het rond. Maar er is vooral
een sfeer van intimiteit.

Overdenking
Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de Heer,
van de wonderen die Hij heeft gedaan.

steeds meer groeide bij mij de gedachte dat dit
een aspect is van een levende kerk. Onverwacht
komen, direct opgenomen worden in de kring en
mogen meepraten.
Onder de luifel, uiteindelijk met ongeveer vijftien mensen op corona-afstand van elkaar, op
deze wat kille avond met de flakkerende kaars
in het midden, ontstond een gesprek waarbij de
meesten iets van zichzelf lieten zien in relatie tot
hoop en hun geloof. Er was een sfeer van vertrouwen, van veiligheid die voelbaar was. Voor
mij was op dat moment duidelijk dat hier niet het
bier, maar het pastoraat centraal stond. Als senior
in dit gezelschap van dertigers zag ik opeens wat
ik miste in de kerkelijke gemeenschap waarvan ik
al zolang lid ben: gesprekken over levensvragen
die velen bezighouden. Gesprekken waarbij niet
het antwoord op de vragen centraal staat, maar
de veilige omgeving waarbinnen je je vragen kunt
formuleren en vervolgens met elkaar op zoek kunt
gaan naar elkaar en naar de soms wankele basis
van je geloof.
Opeens schuift er nog iemand aan, speciaal voor
deze gelegenheid naar Zuid gekomen. Niet voor
de barbecue, maar voor het gesprek. Later komt
er nog iemand bij. Zo moet het ook zijn aan
die stamtafel. Met verbazing en verwondering,
maar ook met bewondering heb ik geluisterd en

Met het uitblazen van de kaars besloot Folkert de
Jong deze bijzondere avond op heel symbolische
wijze.
Een biertje met de dominee? Ik hoop dat er ook
het volgend seizoen in de Oerkroeg van Aalten,
café Schiller, plaats en tijd is voor deze avonden.

Bovenstaande woorden staan aan het begin
van Psalm 78, in het vierde vers. Ze roepen ons
op om onze kinderen te blijven vertellen van
Gods grote daden, om de boodschap van Gods
liefde voor ons mensen te blijven doorgeven.
Maar … er is meer. Als we de Psalm in zijn
geheel lezen, dan lezen we niet alleen van Gods
heilsdaden, maar ook van Israëls onheilsdaden.
Steeds weer klinkt het in de Psalm: ‘Ze weigerden te leven naar zijn wet. Ze vergaten zijn
grote daden.’ Ook dát moet – zegt de Psalm –
verteld worden aan het komend geslacht,
zodat ook komende geslachten Gods grote
daden niet vergeten en niet zullen worden als
hun voorouders. De onheilsdaden moeten dus
ook verteld blijven worden, die moeten vooral
niet vergeten worden. Daaraan wil de vredesweek – van 19 tot en met 27 september – ook
bijdragen. Ook wij, volk van het Nieuwe Verbond, dienen de onheilsdaden, waaraan de
mensheid zich telkens weer schuldig maakt,
niet te verhullen, maar door te vertellen. Vertellen van oorlogen, van jodenpogroms, van
godsdienstoorlogen, van brandstapels en kettervervolgingen. Vertellen van slavernij en uitbuiting door christenlanden notabene.
Vertellen van kerkstrijd, van de oneerlijke verdeling van de rijkdommen van deze wereld. Blijkbaar kunnen we volgens de Psalm ook leren van
elkaar zónder op elkaar te gaan lijken. Maar we
moeten ook vertellen van die vele enkelingen
met hun sterke geloof, hun persoonlijke moed,
hun onophoudelijke ijver, hun inzet voor de
medemens, hun strijd voor de vrede, mensen
zoals David, weg van zijn schapen geroepen.
(vs. 71). Wij kunnen daarbij gaan in de voetsporen van de Grote Zoon van David, Jezus
Christus.
Ds. Aja Yntema

Oude Helena Kerk
OPEN
tijdens
Open Monumentendag
op
Zaterdag 12 september 2020
van 09.30 tot 17.00 uur
o.a. met medewerking van
Joop Ormel - orgel
Henk Jan Radstaak - trompet
(zie voor tijden het volgend KerkVenster)

Van harte welkom

|

maar denk aan de
<< 1,5 meter-regel >>

|
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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
Ledenadministratie
Henk Siebelink,
Stadsbroek 12,
Bredevoort,
tel. 0543-45 18 24
e-mail: ledenregistratie@
pkn-bredevoort.nl
Financiële administratie
Dieneke Cornelissen,
e-mail: boekhouding@
pkn-bredevoort.nl
Correspondentieadres
KerkVenster
Wil Vroman, Hollenberg 3,
7121 MC Aalten,
tel. 0543-45 28 04,
e-mail:
hvroman@hetnet.nl
Beheerder ’t Koppelhuis
Wima Kleinhesselinkvan Rootseler,
Pater Jan de Vriesstr. 64,
7126 BM Bredevoort,
tel. 06-255 70 229,
tel. ’t Koppelhuis:
0543-45 15 03
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl
Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-47 11 54
Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-45 19 43
e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Wel moeten we voorzichtig blijven, voor ons
aller gezondheid. De kerkdeuren gaan dus
weer open, maar wel zijn er bepaalde regels
nodig waar we ons aan houden. Gelukkig is
aan het begin van de coronacrisis door het
kerkbestuur al een gebruiksplan voor het kerkgebouw en ’t Koppelhuis opgesteld, waaruit
duidelijk wordt hoe we op een veilige manier
van onze gebouwen gebruik kunnen maken.

De volgende gang van zaken
zal voorlopig van kracht zijn:
• U meldt zich voor iedere kerkdienst die u
wilt bezoeken aan bij Henk en Diny Luimes.
Dit kan op donderdag of vrijdag telefonisch
0543-471154 of via: hdluimes@gmail.com
• Mocht de maximale bezetting van de kerk
bereikt zijn, dan wordt voor u een plek gereserveerd voor een volgende zondag.
•
Er is kindernevendienst wanneer kinderen
zijn aangemeld.

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

Wij feliciteren
In de komende weken vieren dhr. J. Kingma,
Oranjestraat 30 in Varsseveld, mevr. A.C. BlekkinkRadstake, ’t Zand 22E, mevr. E. Klein NibbelinkWikkerink, Kerkstraat 2A, mevr. D.B. Bekius-Ypma,
Polstraat 6B in Aalten en mevr. H.H. du Pré-Blekkink, Meddosestraat 21-10 in Winterswijk hun
verjaardag. Dhr. Kingma wordt op 23 augustus
85 jaar; mevr. Blekkink viert op 26 augustus haar
92e verjaardag; mevr. Klein Nibbelink is op 28
augustus jarig en zij wordt 89 jaar; mevr. Bekius
wordt op 29 augustus 84 jaar en mevr. du Pré
wordt op 10 september 93 jaar. Alle jarigen van
harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst
met allen die u dierbaar zijn.

Zieken
Alies Kämink wordt tot en met 31 augustus verzorgd in de Liemerije in Zevenaar. Post kun je
sturen naar: Postbus 12, 6900 AA Zevenaar. We
wensen haar alle goeds toe.
Gerry Hallerdijk heeft twee heupoperaties goed
doorstaan. Ze is nu aan het aansterken en
oefenen. Beterschap!
Veel sterkte en koelte toegewenst aan alle
mensen die last hebben van de hitte. We wensen
alle mantelzorgers veel kracht toe!

Collectes en giften
Giften voor de kerk
Via Diny Luimes
Via Ada Endeveld

€ 10,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 50,00

Hartelijk dank namens de
Protestantse Gemeente Bredevoort!

Bloemengroet Bredevoort
Bloemengroeten juli en augustus
De afgelopen tijd zijn de bloemengroeten in Bredevoort gegaan naar:
5 juli mevr. Wikkerink, Kloosterdijk
12 juli dhr. Sinus Essink, Beerninkweg
19 juli dhr. Bert Huinink, Heidedijk
26juli	mevr. Jennie Boelens,
Pater Jan de Vriesstraat
26 juli mevr. Alies Kämink
2 aug	mevr. Ebbers-Kraaijenbrink,
Haartelinksdijk
9 aug mevr. Drentel-Vreeman, Haartseweg
16 a
 ug mevr. Jannie Prange, Blekkinkhofweg
23 aug Hermien Navis, Koppelstraat
30 aug familie Lobeek, Klumperdijk
Ada Endeveld

Goed nieuws te melden: kerk weer open!
Vanaf zondag 30 augustus gaat de St Joriskerk in Bredevoort
weer open voor zondagse vieringen.
• Als u zich niet lekker voelt,
komt u niet naar de kerk.
• U komt de kerk binnen via
de normale hoofdingang.
• U kunt uw handen ontsmetten met
de daarvoor aanwezige middelen.
• Er staat iemand klaar om u te ontvangen
en u een plaats toe te wijzen.
• Graag uw jas meenemen de kerk in;
de garderobe is buiten gebruik.
• Tijdens de viering kan er helaas nog niet
gezongen worden. Wel zal er orgelspel zijn.
• Na de vieringen is er voorlopig ook
geen gezamenlijk koffiedrinken.
• Er is geen collecte tijdens de dienst. Uw bijdrage
kunt u bij het verlaten van de kerk deponeren in
de voor dit doel geplaatste collecteschaal.
• Aan het eind van de viering wordt u gewezen
langs welke weg u de kerk kunt verlaten.

Ondanks alles is het ontzettend fijn om
weer van start te kunnen gaan! Over starten
gesproken: een aparte startzondag zal dit jaar
niet plaatsvinden. Samen een gezellige activiteit doen en een hapje en een drankje delen is
momenteel wat minder vanzelfsprekend dan
anders.
De kerkenraad is blij dat na al deze maanden
onze kerk eindelijk weer haar functie mag
vervullen en hoewel er nog heel veel dingen
‘anders’ zullen zijn, denken we dat het voor
velen een heel fijne ervaring zal zijn om weer
samen te komen onder het dak van onze
geliefde St. Joriskerk.
Graag tot ziens,
de kerkenraad

Oproep:
Stichting Roemenië: Wie kan helpen?
De Stichting Roemenië AaltenSalaj is al jarenlang actief in
verschillende plaatsen in Roemenië.
De laatste jaren houdt de stichting
zich vooral bezig met het inzamelen
van tweedehands goederen en het
versturen daarvan naar Roemeense
plaatsen, met name naar Jibou. In
die plaats is door dominee Roberto
van de Reformatorische kerk aldaar
een ouderenzorgproject opgezet, dat
wordt bekostigd met de verkoop van de
tweedehands goederen uit Aalten en
omgeving.

allerlei andere werkzaamheden met name in de
tuinbouw.
David en Elvira wonen samen met vier mannen in
één appartement. Die situatie is niet meer lang
houdbaar omdat Elvira zwanger is. David is nu op
zoek naar werk en woonruimte in de Achterhoek.
Hij spreekt goed Engels en is bezig Nederlands
te leren. Het gezin kan maandelijks ongeveer
€ 400,00 tot € 500,00 huur betalen.
Wie zou hen in Aalten of in de regio aan woonruimte kunnen helpen? Een volledige woning is
natuurlijk het meest gewenst, maar een gedeelte
van een woning is ook een optie.
Hebt u woonruimte voor David en Elvira of kent u
iemand die woonruimte beschikbaar heeft, laat
dit dan weten aan de voorzitter van de
stichting, Jan Klooster, telefonisch te bereiken
onder nummer 06-54274261 of
via: jan.klooster@tiscali.nl.

Verschillende jaren hebben ook jongerenuitwisselingen plaatsgevonden. Aaltense jongeren gingen
onder begeleiding van enkele vrijwilligers waaronder ds. Kooistra, in de vakantieperiode naar
Jibou om daar samen met de jongeren uit die
plaats werkzaamheden te verrichten en jongeren
van Jibou kwamen naar Aalten om stage te lopen
bij instellingen en bedrijven.
De armoe op het Roemeense platteland is groot.
Daarom gaan veel jongeren naar het buitenland
om daar te werken. Zo ook David Romocea, die
destijds heeft meegedaan aan één van die jongerenuitwisselingen. Samen met zijn vrouw Elvira
verblijft hij momenteel al ruim anderhalf jaar
in Heerhugowaard. Ze willen zich graag permanent in Nederland vestigen. David is opgeleid tot
fysiotherapeut maar verricht noodgedwongen

Gast in de kerk
Tekst en foto: Arnold Arentsen

Door de suppoost word ik gewezen
op een gezellig viertal dat in de
kerk rondloopt. Ze komen uit Ulft
en zijn van plan camping Lansbulten te bezoeken. Maar voor
het zover is, zijn ze eerst een kopje
koffie gaan drinken op de Markt. Ze
zagen dat de kerk open stond voor
bezichtiging.
Het zijn Erna en Harry Giesen en
Magda en Leon Masselink, alle vier
uit Ulft. Ze zijn al uitgebreid van
informatie voorzien over deze kerk
door een van de suppoosten en
lopen nog vol bewondering rond.
Ze zijn vol bewondering over alles
wat deze kerk heeft, de secco’s (wie
niet), de ronde banken (nooit wegdoen), de vloer (straalt oudheid uit),

de verwarmingsbuizen (nog nooit
gezien zo’n mooi systeem). Kortom,
ze vinden het een prachtige kerk.
Nooit wegdoen was hun commentaar nadat ze gehoord hadden dat
de kerk mogelijk verkocht wordt.
De twee stellen zijn van roomskatholieken huize, ‘maor wi-j doet
der neet völ meer an’ zo vertelden
ze. Toch vond een van hen de stilte
in deze kerk een verademing: ’Hier
zou ik een hele tijd kunnen zitten
om van de stilte te genieten en tot
me zelf te komen.’
We maken een foto en bij het uit
de kerk gaan zijn ze volgens mij nog
onder de indruk van al het moois
dat ze hebben gezien en de verhalen die ze hebben gehoord.
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Achter de horizon
Je kunt blijven zitten
en de wereld aan je
voorbij zien trekken.
Je kunt op je plaats blijven
en wachten op wat
het leven je aanreikt.
Maar wie op weg gaat,
ontdekt dat er méér is:
dat er wegen zijn
die je nooit had vermoed,
dat er kansen komen
die je nooit had gekregen
als je je horizon
niet verschoven had.

Ga maar op weg
op hoop van zegen
en zet de stap
naar wat je niet kent.
Laat je leiden door je dromen
en geloof dat je er komt.
Want met een beetje geloof
kun je bergen verzetten,
met een sprankje hoop
krijg je vleugels om te gaan
en met een beetje liefde
breng je wegen bij elkaar
en loop je samen
tot achter de horizon.

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

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

Gebouw Elim
tel. 0543-47 28 96
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
Beamteam
e-mail: elim@kerkvenster.nl beamteampknaalten@
gmail.com
Protestantse
Bezoek Dienst
Bank:
NL72.RABO.0300.2165.72

Geluid PG Aalten
geluidpknaalten
@gmail.com

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

Jaarrekening diaconie 2019
Op 2 juli jl. werd in de grote kerkenraad de jaarrekening voor het jaar 2019 behandeld. In de
tabel onder dit artikel kunt u de resultaten vergelijken met de begroting 2019 en het resultaat van
2018.

• De bestedingen diaconaal werk zijn fors hoger
dan de begroting en ook hoger dan 2018. Dit
bedrag was echter eind 2019 nog niet helemaal uitgegeven. Bij het opmaken van de jaarrekening hebben we besloten dit ook nog niet
te doen en ca. € 58.000 te reserveren voor de
gevolgen van de coronacrisis. Het college van
diakenen zal t.z.t. bekijken of dit bedrag lokaal,
landelijk of internationaal besteed moet worden.

bredevoort

Inkomsten
De gronden die de diaconie in beheer heeft
hebben ongeveer € 7.000 meer opgebracht
dan in 2018 door wat aankopen in 2018 en
2019. Dit maakt de daling van de diaconale
rondgang (€ 6.000) gelukkig dit jaar nog goed.
De opbrengst van de collecten en overige giften
zijn ook wel gedaald t.o.v. 2018, maar dat komt
ook omdat er minder voor de diaconie gecollecteerd is. Al met al zijn we erg dankbaar dat
de inkomsten toch nog ruim hoger dan begroot
waren.

Uitgaven
Bij de uitgaven zijn er een aantal opvallende
afwijkingen t.o.v. de begroting:
• Er zijn door de dominees en kerkelijk werkers
geen declaraties gedaan (diaconaal pastoraat).
Daardoor is er meer te besteden aan andere
doelen.

Voor de diaconie is het belangrijk dat de jaarrekening ongeveer op 0 uitkomt zodat al de gelden
die binnenkomen ook daadwerkelijk besteed zijn.
Welke doelen daarbij gekozen worden is een taak
die erg serieus genomen wordt: gekeken wordt
naar hulporganisaties met lage interne kosten,
met een goede terugkoppeling naar resultaten
van ‘ons geld’ (en niet alleen een algemeen
overzicht). Vaak is er rechtstreeks contact met de
hulpverleners. Op deze manier proberen de diakenen uw giften zo goed mogelijk te besteden.
De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk
bureau ter inzage. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met ondergetekende.
college van diakenen,
Johan van Eerden, penningmeester
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Nieuwsbrief van Upendo Children Centre in Kenya
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om God te danken
dat hij ons tot nu toe gespaard heeft.

Het is niet gemakkelijk: het aantal ziektegevallen
ten gevolge van het COVID19-virus stijgt elke
dag. In Kenia zijn 13.500 gevallen gemeld en 240
doden.
Het aantal gevallen stijgt snel. De regering doet
zijn best om de verspreiding van het virus te
controleren, door allerlei maatregelen, zoals een
straatverbod van 21.00 uur tot 04.00 uur en tot
vorige week, een lockdown in sommige grote
steden, zoals Nairobi, Mombassa en Kwale.
De lockdown is nu weer opgeheven, maar alle
openbare bijeenkomsten zijn verboden. Scholen
en kerken zijn gesloten.
De kinderen zijn gezond en wel, maar de hele dag
thuis in Upendo. We doen ons best alle instructies
op te volgen en te voorkomen dat de kinderen
zich vervelen.

De kinderen moeten zo veel mogelijk een afstand
van één meter houden, mondmaskers dragen, en
dagelijks heel veel hun handen wassen.
Tussen de maaltijden krijgen de kinderen vers
fruit en sap en extra graanproducten om hun
weerstand op peil te houden.
Vanaf dat de scholen dicht gingen, hebben we
nu elke morgen van 08.00 – 12.00 uur onderwijs
voor de kinderen in Upendo georganiseerd, om
te voorkomen dat de kinderen een achterstand
oplopen.
Om te zorgen dat ze zich niet vervelen, krijgen de
kinderen hulp bij groepsactiviteiten, zoals zingen,
voetballen en badminton. De kinderen moeten
wel binnen de omheining blijven en de poorten
zijn dicht.

Elke zondag houden we samen onze eigen kerkdienst. Zo kunnen de kinderen ook geestelijk
blijven groeien.
We willen niet vergeten onze dank uit te spreken
voor de vele, soms extra donaties die gedaan
worden door o.a. de kerken in Roermond en in
Aalten. We waarderen dit zeer en ervaren dit als
een vriendelijk gebaar.
We bidden om Gods rijke zegen voor u allemaal.
Met vriendelijke groeten uit Nyeri, Kenia
Jackson Wachira, leider van Upeno

Vorig jaar was Johan Scholl in
augustus op bezoek bij Upendo.
Voor meer inlichtingen:
Johan Scholl, tel. 0543-471790,
j.scholl2@upcmail.com
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Neem en lees …

Bij de diensten Aalten en Bredevoort

Bezoek van kerkdiensten in Aalten

Augustus 2020
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

21
22
23

Exodus 29: 15-30
Exodus 29: 31-37
Exodus 29: 38-46

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

24
25
26
27

Psalm 138
Matteüs: 15: 21-39
Matteüs: 16: 1-12
Matteüs: 16: 13-28

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

28
29
30
31

Matteüs: 17: 1-8
Matteüs: 17: 9-13
Matteüs: 17: 14-23
Exodus 30: 1-10

Op het moment van schrijven hebben we twee
kerkdiensten achter de rug die we als gemeente
konden bijwonen, de diensten van 2 en 9
augustus. Het is fijn dat het weer kan en dat
horen we ook van u terug. Wel merken we dat het
wennen is om op deze manier samen te komen:
een toegangskaartje afhalen, een plaats toegewezen krijgen, niet mogen zingen. Ook voor ons
voelt het nog wat onwennig om in een geel hesje
rond te lopen in de kerk.
Helaas kan het nog even niet anders. We hopen
uiteraard dat er snel weer meer mogelijk is. Maar
tot die tijd zijn we blij dat we op deze manier bij
elkaar mogen komen.
Voor de volledigheid hebben we het protocol ook
in deze editie van KerkVenster geplaatst. Toegangskaarten kunnen in de week voorafgaand
aan de dienst worden afgehaald bij het kerkelijk
bureau gedurende openingstijden. Kaarten voor
bijvoorbeeld de dienst van zondag 30 augustus,
kunt u dus afhalen in week 35 op de maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.00 en
12.00 uur.
Bent u niet in de gelegenheid om een kaart af te
halen, dan kunt u bellen met het kerkelijk bureau.
Zij zullen er dan voor zorgen dat er zondags een
toegangskaart voor u klaarligt in de kerk.
De komende weken zullen we de diensten nog
op dezelfde wijze gaan invullen, dat wil zeggen
dat deze zullen plaatsvinden in de Oosterkerk.
In de volgende editie van KerkVenster zullen we
aangeven hoe we de kerkdiensten vanaf sep-

September 2020
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

1
2
3

Exodus 30: 11-16
Exodus 30: 17-21
Exodus 30: 22-38

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

4
5
6

Matteüs: 17: 24-27
Matteüs: 18: 1-9
Matteüs: 18: 10-20

7
8
9
10
11

Matteüs: 18: 21-35
Matteüs: 19: 1-9
Matteüs: 19: 10-15
Matteüs: 19: 16-22
Matteüs: 19: 23-30

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

tember gaan invullen. Of we ook in onze andere
gebouwen weer diensten kunnen aanbieden,
of we de oppasdienst/kindernevendienst weer
kunnen aanbieden etc. Aangezien de volgende
editie van KerkVenster op 11 september bij u in de
bus valt, is het ook goed mogelijk dat eventuele
wijzigingen worden gecommuniceerd tijdens de
komende kerkdiensten en via www.kerkvenster.nl
Tot slot willen we nog een oproep doen. Wilt u
ons helpen op de zondag door als toezichthouder
aanwezig te zijn bij een kerkdienst, dan horen we
dit graag van u. U kunt een van ons aanspreken
na de kerkdienst. Maar u mag ook een mail sturen
naar femkenavis@hotmail.com
Namens de commissie,
Henk Westerveld, Ineke Nieuwboer,
Reinier Demkes en Femke Navis

Bestellen toegangskaarten
kerkdiensten PG Aalten via
kerkvensterwebshop.nl:
Vanaf maandag 24 augustus a.s. en
vervolgens elke maandag zijn toegangskaarten te bestellen voor livediensten
van de PG Aalten via de webshop. De
overige mogelijkheden blijven bestaan.

Weeksluitingen
Vanwege de coronacrisis zijn de weeksluitingen
voorlopig vervallen.

Bloemengroet Aalten

Collectes en giften Aalten
Overzicht giften
- via Henriette Klein Entink
- via Annie Houwers
- via Aly Korthout
- via Co Soede

Via bankrekeningen diaconie
€
€
€
€

10,00
15,00
20,00
50,00

Voor de Protestantse Bezoekdienst
- via Annie Houwers

€ 20,00

Op het kerkelijk bureau ontvangen:
- voor de diaconie
- DHA
- collectemunten voor DHA

€
€
€
€

70,00
40,00
50,00
36,50

Via de webshop ontvangen voor DHA
- 16-07 t/m 28-07 totaal
- 29-07 t/m 04-08 totaal
- 05-08 t/m 11-08 totaal

€ 115,00
€ 35,00
€ 85,00

Via de webshop ontvangen voor KerkBeeld
- 29-07 t/m 04-08 totaal

€ 50,00

- In plaats van de collecte
- KerkBeeld
- Kerkgeld juli
- Collectes juli/aug
- Collectegeld
- Werelddiaconaat
- Collecte bijdrage juli
- Collecte
Vanaf 2 augustus zijn er ook
weer de collectes in de kerk.

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!

€ 200,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 15,00
€ 25,00

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Bussink, Dinxperlosestraatweg 70b
- fam. Hartemink, Eligiusstraat 25
- mevr. Heideman-Hoftiezer, Geurdenstraat 47
- fam. Waarom, Nassaustraat 10
- fam. Wassink, Huisstededijk 8

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

St. Joriskerk op de Markt

Kerkdiensten Aalten

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 23 augustus 2020
09.30 uur

ds. A.G. Endeveld

Zondag 30 augustus 2020

Zondag 30 augustus 2020

Zondag 6 september 2020

Zondag 6 september 2020

09.30 uur

09.30 uur

ds. A.G. Endeveld

ds. A.G. Endeveld

09.30 uur

09.30 uur

mevr. N. Hengeveld

versie 9 augustus 2020

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

Om organisatorische redenen
is ervoor gekozen dat:

Algemeen
• 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.

Toegangskaarten
• 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. Voorafgaand aan de kerkdienst
noteert men op de toegangskaart met hoeveel personen men de dienst bezoekt, naam en
telefoonnummer.

10.00 uur	mevr. H. Ebbers,
regenboogdienst

ds. F. de Jong

Protocol kerkdiensten na 1 augustus 2020

• 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.

Zondag 30 augustus 2020

Is men niet in de gelegenheid om een toegangskaart af te halen, dan kan er gebeld worden met
het kerkelijk bureau. Zij zullen dan een toegangskaart invullen en zorgen dat deze zondags aanwezig is in de kerk.
Het is mogelijk om voor andere gemeenteleden
toegangskaarten af te halen.
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.

Binnenkomst kerkdienst
• Gemeenteleden zijn vanaf 09.10 uur welkom.
• Er wordt bij binnenkomst enkel gebruik
gemaakt van beide zij-ingangen.
• Bij binnenkomst worden de gezondheidsvragen
gesteld, worden gemeenteleden verzocht de
handen te desinfecteren en worden de toegangskaartjes ingenomen en gecontroleerd.
• Gemeenteleden worden naar hun plaats geleid.
Hiervoor zijn per ingang een aantal toezichthouders aanwezig.

Kerkdiensten
Aalten en Bredevoort
In verband met de coronacrisis kunt u
onder voorwaarden weer kerkdiensten
bijwonen.
Via KerkBeeld: (www.kerkbeeldaalten,
of via www.kerkvenster.nl)
blijven de diensten thuis te volgen.

Garderobe
	
Bij de diensten kan geen gebruik
worden gemaakt van de garderobe.
Gebruik toilet
	Het is in principe niet mogelijk om
gebruik te maken van het toilet.
Ventilatie
	Tijdens de diensten zal, volgens voorschrift, extra worden geventileerd.
Oppasdienst/Kindernevendienst
	
Vooralsnog zal er geen oppasdienst/
kindernevendienst aangeboden worden.
Samenzang
	Er wordt niet gezongen in de dienst.
Het is in principe toegestaan, maar de
keuze is gemaakt om dit voorlopig nog
niet te doen. Er kan een zanggroepje
aanwezig zijn.
Collecte
	
Tijdens 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

22 aug	mevr. J.W. Hogeweg-Bruggink
Varsseveldsestraatweg 9/D, 7122 CA
22 aug	mevr. J.W. Scholten-Bosman
Bodendijk 11, 7121 GH
24 aug	mevr. G.H. Westervelt-Wildenbeest
Kruisdijk 14/1, 7122 JX
24 aug	dhr. H. Wisselink
Slaadreef 11, 7123 EA
25 aug	mevr. B.H. Graven-Wassink
Ludgerstraat 15/02, 7121 EG
26 aug	mevr. E.E.J. van Huet-Hüpscher
Haartsestraat 90, 7121 WK
26-aug	mevr. B.H. Korten-Jentink
Koeweide 112, 7121 EK
26 aug	dhr. J.W. Rijks
Nijverheidsweg 95, 7121 GE
27 aug	dhr. J.C. Haring
Harberskamp 12, 7122 AX
28 aug	mevr. A.G. ter Haar-Heijerman
Bevrijding 128, 7121 WV
28 aug	dhr. G.H. ter Horst
Kruisdijk 3/A, 7122 LL
28 aug	dhr. A.J. Heideman
Varsseveldsestraatweg 29/D, 7122 CA
30 aug	dhr. G.J. Tichelman
Meiberg 9/1, 7121 AN
31 aug	dhr. J.W. Kolthof
Huygensstraat 19, 7121 VE
31 aug	mevr. J.W. Stronks-Pothof
Ludgerstraat 33/01, 7121 EG
1 sep	mevr. J.C. Luiten-Pennings
Bosweg 1, 7121 KP
1 sep	mevr. B.G. Meurs-Mengerink
Karel Doormanstraat 8, 7122 WC
2 sep	dhr. J. Straaijer
Kemenaweg 55, 7122 XJ
3 sep	mevr. J.H. Prinsen-Lensink
Ludgerstraat 29/03, 7121 EG
3 sep	mevr. J.B. Lohuis-Obbink
Haartseweg 5, 7121 LB
4 sep	dhr. G.J.W. Lensink
Vlierbeslaan 50, 7121 BN
5 sep	mevr. J.G. Kaemingk-Heezen
Tubantenstraat 29, 7122 CP
5 sep	dhr. J.G. Heijink
Oranjestraat 30, 7051 AJ
5 sep	mevr. G.H.J. Prinsen
Koopmanstraat 85, 7121 VS
6 sep	dhr. G. Gijsbers
Hogestraat 84/A, 7122 BX
7 sep	mevr. J.G. van Eerden-te Voortwis
Beeklaan 12, 7122 BH
8 sep	dhr. R.W.H. van Braak
Oranjestraat 30, 7051 AJ
9 sep	dhr. E.W. Nijman
Ludgerstraat 21/08, 7121 EG
9 sep	dhr. A. Stoltenborg
Dijkstraat 28, 7121 EV

10 sep	dhr. W.C. ter Haar
Dalweg 15, 7122 BA
10 sep	mevr. B. Pluimers-ten Brinke
Hogestraat 77, 7122 BS
11 sep	mevr. J.B. Klein Poelhuis-te Paske
Hondorpweg 4, 7121 KA
11 sep	mevr. J.C. Lubbers-Raab
Geurdenstraat 41, 7122 CG
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

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

Overledenen
Op 23 juli is – na vele jaren van afnemende
gezondheid – overleden in de leeftijd van 89
jaar, Johanna Wilhelmina te Paske-van Eerden,
Lichtenvoordsestraatweg 66. De begrafenisplechtigheid van Willemien werd in mijn vakantie verzorgd door ds. Ada Endeveld. Samen wensen wij
haar zoons Wilko en Arjan Gods nabijheid toe, nu
zij hun moeder moeten missen.
Op 5 augustus overleed Fredrik Jentink. Sinds
enkele jaren bleek dat Frits ziek was. Toch was hij
in staat om het leven te nemen zoals het kwam en
bleef hij genieten van zijn vrouw, de kinderen en
de kleinkinderen en het ‘klungelen’ op de hem zo
dierbare boerderij aan de Nijhofsweg 10. Vanaf
die plek met uitzicht op (zoals hij dat noemde)
‘de grazige weiden’, werd hij na zijn overlijden
eervol uitgeleide gedaan door de koeien die er
graasden. Op maandag 10 augustus namen we
afscheid van Frits in een mooie afscheidsviering
die werd verzorgd door ds. Ada Endeveld. Sina,
kinderen en kleinkinderen wensen we toe dat zij
zich gesteund weten door de gedachte dat zij,
net als Frits, geborgen zijn in Gods licht.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

Zieken
Mevr. Kalf-Scheurs is gevallen en heeft een heupoperatie ondergaan. Die lijkt goed geslaagd en ze
lijkt vooruit te gaan. Wel ziet ze nog een periode
van revalidatie tegemoet. We wensen haar veel
kracht toe.

Mevr. Schokkin-Korten is met de fiets gevallen en
heeft haar bovenbeen gebroken. De operatie is
goed geslaagd. De revalidatie zal nog wel enige
tijd duren. We wensen haar veel beterschap toe.
Mevr. Heusinkveld-Hoftijzer heeft kort na haar
verhuizing in het ziekenhuis gelegen. Ze is nu
weer terug in De Bettekamp. We bidden haar veel
sterkte toe.
Voor allen die ziek zijn of in deze warme dagen
tobben met hun gezondheid: veel sterkte.

Verhuisd
Mevrouw H.B. (Hennie) ter Horst-te Hennepe is
van Herenstraat 2-I verhuisd naar De Hoge Weide,
afd. Nettohorst/Molenstraat 3, Zwiepseweg 107,
7241 GR Lochem. Wij wensen de familie Ter Horst
Gods nabijheid toe.

Contact
Er is vanaf 1 januari een vacature in het wijkgedeelte Dale. Voorlopig zal het crisispastoraat
waargenomen worden door de plaatselijke predi
kanten. Bijstand wordt verleend door ds. A.G.
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. 0543471049. 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.
Wim Bulsink, scriba Barlo/Dale

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

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

Overleden
Op 29 juli is overleden Diny Grevink-Wamelink,
Frankenstraat 99, in de leeftijd van 77 jaar. Wij
wensen haar man Wim, de kinderen en de kleinkinderen Gods nabijheid toe in hun grote verdriet
en gemis. Op 2 augustus is overleden Wander
Houwers, Vellegendijk 7, in de leeftijd van 92 jaar.
Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterklein
kinderen Gods nabijheid toe in het gemis van
vader en opa.
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Zieken
In het ziekenhuis van Winterswijk is opgenomen
geweest Riek Eeltink, Geurdenstraat 79.

Huwelijk
Op vrijdag 21 augustus trouwen Bert Lensink en
Christie Evers, Varsseveldsestraatweg 93. Van
harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie een onvergetelijke dag met allen die jullie lief zijn.
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Netty Hengeveld

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.
Met vriendelijke groet,
Henk Heusinkveld, scriba wijk IJzerlo

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

Ziek

Na drie weken vakantie, waarbij ik voor de verandering geen boek heb aangeraakt en lekker met
mijn handen bezig ben geweest (2 ½ liter verf en
10 liter saus zijn erdoor gegaan), ben ik nu weer
volledig beschikbaar voor het pastorale werk in
de wijken Barlo en mijn deel van de wijk Lintelo.
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, neem
dan gerust contact op. Tijdens mijn pastorale
bezoeken draag ik een beschermend spatmasker
op mijn hoofd en maak ik mijn handen vooraf
schoon met desinfectiemiddelen. Bovendien hou
ik me aan de anderhalvemeterregel.
Telefonisch ben ik het beste bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 09.00 uur of tussen 16.00
en 17.00 uur. Maar op andere tijdstippen (het
liefst door de week en overdag) mag u het ook
gerust proberen. Voor wat betreft de telefonische
spreekuren ben ik in mindere mate bereikbaar,
aangezien ik op deze dagen ook bezoekwerk doe.
Maar mocht ik niet op kunnen nemen, dan bel ik
u later terug.

Dhr. Henk Nijman (Koeweide 96) heeft onlangs
een stoma gekregen vanwege een ernstige
ziekte aan zijn darmen. Na de operatie bleek
dat er nog verder onderzoek nodig zal zijn om
de situatie goed in te schatten. We wensen hem
sterkte toe bij het afwachten en de uitslag van de
onderzoeken.

Jubileum
Op 7 juli jl. waren dhr. en mevr. Van Burk (De Miggelt 26) 60 jaar getrouwd. Dhr. Van Burk is net
goed hersteld van een zware operatie. Ze hebben
het feest in dankbaarheid mogen vieren met
familie die voor het eerst weer bij elkaar mocht
komen. Hartelijk gefeliciteerd met deze gedenkwaardige dag!
Ada Endeveld

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

ds. Wim Everts

Weer thuis
Namens dhr. Rotte, emeritus-predikant, Prinsenstraat 58, mag ik u vertellen dat dhr. Rotte na
een heupfractuur, ten gevolge van een val met
de fiets, is geopereerd in het SKB en vervolgens is
gerevalideerd in Pronsweide. Na dit traject dat al
met al acht weken in beslag nam, is hij weer thuis
bij zijn vrouw. We wensen hem vanzelfsprekend
een voorspoedig en volledig herstel toe.
Een groet in verbondenheid,
Netty Hengeveld

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

Verhuisd
Mevrouw H.J. Wensink-ter Maat,
Köstersweide 44, is verhuisd naar
De Hoge Weide, afd. Nettelhorst,
Zwiepseweg 107, kamer 21, 7241 GR Lochem

Contact
Op dit moment is er een vacature in de wijk
IJzerlo. Voorlopig zal het crisispastoraat worden
waargenomen door andere predikanten. Bijstand

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

Huwelijk
Op 5 september 2020 hopen in het huwelijk
te treden Simon Everts en Jitske van der Meer.
De trouwdienst waarin zij om een zegen vragen
over hun huwelijk wordt gehouden in ‘De Ginkel’
te Leersum en begint om 18.30 uur. Hun adres
wordt: Korenbloemstraat 2 in Veenendaal. Wij
wensen hen een heel fijne dag toe en samen ook
een heel goede en gezegende toekomst!

Jubileum
Op 27 juli was het echtpaar te Lindert-Roeleveld,
Veenhuisweg 9, 60 jaar getrouwd. Wij willen hen
hiermee van harte feliciteren en wensen hen
samen met hun kinderen en kleinkinderen nog
vele goed en gezegende jaren toe!

Zieken
Thuisgekomen uit het ziekenhuis: mevr. W.B.J.
Lubbers-Ruesink, Haermansweijde 22. Wij weten
ons verbonden met onze zieken. Wij wensen hen
en allen die in liefde om hen heen staan heel veel
kracht en Gods nabijheid toe!

Overleden
Op 26 juli is overleden Johanna Theodora (Anne)
Bussink-Veerbeek in de leeftijd van 84 jaar. De
laatste jaren verbleef zij in de Stegemanhof. Wij
wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte toe, nu zij verder moeten gaan zonder hun
lieve, zorgzame mama en oma. Dat zij hun troost
mogen vinden in het geloof dat er bij God leven
en toekomst is.

Vakantie
We hebben nog een aantal vakantiedagen over.
Daarom zijn we tot 2 september afwezig. Indien
nodig kunt u contact opnemen met ds. Folkert de
Jong.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

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

Belijdenisdienst 13 september
Iedereen mag de zondag van 13 september alvast
noteren. Die zondag gaat Henrike Jentink belijdenis doen van haar geloof. We zijn daar natuurlijk allemaal erg blij mee, daarom wordt het ook
de enige dienst die zondag vanuit de Oosterkerk
waar zoals bekend - ook beperkt - mensen bij aanwezig mogen zijn. Johan Klein Nibbelink zal de
muziek verzorgen. Ds. Folkert de Jong gaat voor.
We danken God dat Hij door alle eeuwen mensen
blijft roepen en we Hem dicht bij ons voelen.
Folkert de Jong
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In memoriam
Johanna Theodora
Bussink-Veerbeek

Wander Johan
Houwers

~ Anne ~

~ Wander ~

geboren
28 december 1935
overleden
26 juli 2020

geboren
14 januari 1928
overleden
2 augustus 2020

Mama is op 28 december 1935 geboren in de
Aaltense Heurne. Zi-j was de eennaojongste uut
‘n gezin van zes kinder. Mama ging met plezeer
naor schole, de Ds. Stegemanschool. Ze zol graag
wieter hebb’n eleerd, maor dat was neet meugelek. Eur mooder werd zeek en ze most thuus
helpen. Maor eur veurleefde ging wal uut noar
‘t boerenwark op ‘t land en met de beeste.
Midden jaoren ’50 leerden ze Jan Bussink kennen.
In 1961 bunt ze ‘etrouwd. Ze trokken in bi-j eur
olders. Uut ‘t huwelijk bunt vief kinder geboren.
Ze hadden ‘n klein gemengd bedrief. Later
gingen de varkens weg en nog wat jaoren later
ok ‘t melkvee. Too schakelden ze ovver noar
‘t opfokken van jongvee.
De buurte was belangriek veur mama. Ok nao verhuzingen werden de contacten töt ‘t letste onderholden. Ze was gastvri-j en altied bezorgd of i-j al
wal wat ‘egaeten of edronken hadden. Dat heel
ze vol töt ‘t ende: ‘Ha’j al koffie ‘ehad’? Mama
heel völle van spelletjes. En daor was ze ok fanatiek in. Ok laezen hef ze völle ‘edaone: de krante,
maor ok beuke van Herman van Velzen. Mama
hef altied völle en hard ‘ewarkt. Ze wol dat de
kinder ‘t good hadden; dat was ‘t belangriekste.
Too de kinder ‘t huus uut waren kwam d’r meer
ruumte veur uutstapjes: fietsen, op visite gaon, ‘n
dagtocht met de bus. Maor nooit langer as een
dag. En oppassen op de kleinkinder, daor was ze
‘drietegek’ met.
Toen papa zeek werd, begon d’r ‘n moeilijke tied.
Van zorgen veur en ovver. Nao ‘t ovverlieden
mos ze veur zichzelf zorgen in plaats van veur ‘n
ander. En dat was neet altied eaven makkelek.
De anlöppe bleef gelukkig: familie, de buurte en
bekenden blevven trouw kommen. Mama hef in
dee jaoren wal altied met plezeer ‘ewond an de
Rikkertweg. Daor genoot ze van de vri-jheid en de
natuur um eur hen. Veural ok van de voggels in
de tuin.
Langzaam ging ‘t lopen steeds slechter. Maor de
wonning verbouwen, daor wol ze neet an. Ze zag
op teggen de verhuzing, maor zoas dat meestal
geet: ‘Dat ha’k völle eerder mott’n doon.’Op de
Hooge Grindte trof ze völle olde bekenden. Ze
ging lichamelijk wieter achteruut en nao ruum
twee jaor verhuusd’n ze naor de Stegemanhof.
Ze hef ‘t daor good ‘ehad. Töt ‘t ende bleef
ze zorgzaam en in een van eure letste heldere
momenten vroog ze of wi-j ‘t wal zoll’n redden
zonder eur. Jao mama, i-j hebt ’t good ‘edaone.
Wi-j redt ons!
de kinderen

Wander is geboren op 14 januari 1928 op de
boerderij Nieuw Gussinklo, toen Lintelo 232. Hier
groeide hij op, samen met zijn jongere broer Jan.
Als oudste zoon van een boer was het in die tijd
min of meer vanzelfsprekend dat hij die traditie
voort zou zetten en dat heeft hij ook gedaan.
Via de kerk ontmoette hij Stien Koskamp. Hij trad
met haar in het huwelijk in 1956. In de jaren die
volgden werden er vier kinderen geboren. Stien
molk de koeien, deed de administratie en was
handig met allerlei klusjes. Wander voerde de
koeien, varkens en kippen en deed allerlei werk op
het land en in de wei met trekker en bijbehorende
werktuigen. Als er even tijd was gingen ze met
z’n allen in de auto even naar het Goor ‘naor de
beeste kieken’ en wandelen in de Vennebulten.
Wander had veel oog voor dieren in en op de
boerderij en wild en vogels in de natuur. Hij heeft
in zijn leven veel werk verzet.
In februari 2000 kreeg z’n vrouw Stien een
herseninfarct en raakte hierbij verlamd. Ze revalideerde in Enschede. Wander bezocht haar trouw
elke dag. Na een klein half jaar kwam ze weer
thuis en konden ze zich met hulp redden.
Op 19 april 2005 overleed Stien. Toen was
Wander alleen thuis op de boerderij. Hij heeft
daar nog een kleine tien jaar zelfstandig kunnen
wonen. Op 15 juli 2015 overleed z’n dochter
Ada, wat hem erg heeft aangegrepen. Op 14 mei
2020 is zijn schoonzoon Wim overleden; dit heeft
hij niet meer bewust meegemaakt.
Tot twee jaar geleden kon hij zich nog redelijk
redden. Maar daarna hebben we hem stapje voor
stapje los moeten laten. Hij las altijd de krant van
A tot Z en had overal wel een antwoord op. Ook
had hij een ijzeren wil en als hij een bepaalde
mening had, was hij daar niet van af te brengen.
Hij was een bijzonder en karakteristiek persoon,
iemand die we mede daardoor niet zullen vergeten. Op 2 augustus overleed Wander op zijn
geliefde boerderij ‘Nieuw Gussinklo’.
In het vertrouwen dat Jezus ook voor Wander
Houwers een plaats heeft bereid in het huis van
de Vader met de vele woningen, hebben wij hem
gelegd in de handen van God.
familie Houwers

Gedenkmoment
En dan komt er de dag
dat we gedenken wie je was.
Jouw leven trekt aan ons voorbij,
we zien weer even: Zo was jij.
Je houding en je stille lach,
de lieve knuffel die je gaf,
je meeleven met iedereen,
je ging in stilte van ons heen.
Vandaag leeft jouw herinnering
als gouden rand rond onze kring.
Coby Poelman-Duisterwinkel

Historische zondag
Tekst: Arnold Arentsen
Foto’s Jan Oberink

Zondag 2 augustus was voor de PG Aalten
een historische zondag. Er mochten weer
gemeenteleden een live dienst bezoeken,
hetzij onder strikte Covid 19-voorwaarden.
De belangstelling was nog niet groot maar
het is ook even wennen na zoveel weken
alleen maar online diensten en die strikte
regels. Zelfs het door velen gewaardeerde
zingen is niet toegestaan.
Gezien de huidige ontwikkelingen met
corona zullen we voorlopig ook nog wel
even op dezelfde voet door moeten gaan.
Bijgaande foto’s zijn van Jan Oberink.
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Gast in de kerk

geloven
wat anderen vertelden
stroken
met een waarheid
realistisch gezien

Tekst en foto: Arnold Arentsen
Aan de buitenkant van de kerk staan twee heren
de kerk te bewonderen, met name de toren. Het
zijn de heren J.W. en R van Dijken uit Houten. Ze
zijn op vakantie op de Twee Bruggen en tijdens
een rondje fietsen komen ze ook in Aalten terecht
en hebben daar de Oude Helenakerk bezocht.
Hun grote interesse is oude gebouwen en met
bewondering hebben ze gekeken naar de vele
mooie oude gebouwen die Aalten nog heeft.
Ook de stijl van bouwen valt hen op. Zo vinden

ze de bebouwing aan de Kostersbult prachtig. Zo
leer en zie je nog eens wat van wat vreemden
opvalt in onze plaats. Ook van de toren hadden ze
al een studie gemaakt en opmerkelijk vonden ze
dat de klokken niet in het stenen gedeelte hingen
maar in het houten gedeelte daarboven. Ook de
(pap)klok die min of meer buiten aan de toren
hangt, vonden ze heel bijzonder. Ik heb ze de
functie van die klok uitgelegd. Ook het interieur
vonden ze prachtig en de rondleiding door een
van de suppoosten waardeerden ze zeer. Vooral
de afbeeldingen van de kruiswegstaties en het
verhaal daarbij vonden ze interessant.
De St. Joriskerk in Bredevoort hadden ze ook
bezocht. Een kleine maar fraaie kerk was hun oordeel. Ze waren ook verguld van de prachtige oude
panden in Bredevoort.
Tot slot wilde ik graag een foto maken van de
beide heren maar dat wezen ze pertinent af. Ik
heb beloofd dat ik er dan een passend plaatje bij
zou zetten, vandaar het silhouet.

geloven
wat jezelf ervaart
doordrongen
met het antwoord
gevoelsmatig
twijfelen
de grond
onder je voeten
opnieuw
naar de basis
geeft rust
door kracht
geeft vertrouwen
verder
op je levensweg

Riek Aalbers-Hiddink

Nog steeds mooie cijfers bij onlinediensten
			

Tekst: Arnold Arentsen

In KerkVenster van vrijdag 24 april jl. gaven we u een uitgebreid overzicht
van de bezoekersaantallen van de onlinediensten, die vanaf zondag 22 maart
zijn gehouden in de Oude Helenakerk en de Oosterkerk. Onlinediensten
die werden uitgezonden via kerkbeeldaalten.nl. Deze uitzendingen werden
georganiseerd door de PG Aalten en PG Bredevoort.
Nu bijna vier maanden later leek het de redactie
goed om een nieuw overzicht te maken over de
weken 12 juli t/m 2 augustus. De eerste datum
het begin van de vakantieperiode en de laatste
datum het begin van de livediensten in de
Oosterkerk.
Was er in de eerste maanden een enorme verbazing over het grote aantal bezoekers per dienst en
ook nog eens over zoveel bezoekers die de dienst
achteraf bekeken, die grote aantallen zijn minder
geworden. Dit kan echter ook (een gedeelte)
worden veroorzaakt door de vakantieperiode die
begon. Maar nog altijd zijn er veel bezoekers die
elke zondag de onlinediensten bezoeken of achteraf bekijken. In onderstaand overzicht wordt
dat duidelijk.
Inmiddels is de situatie enigszins gewijzigd
doordat de PG Aalten op 2 augustus jl. is gestart
met live vieringen vanuit de Oosterkerk. Wie de
eerste live diensten heeft bekeken zal hebben
gezien dat de belangstelling daarvoor nog niet
bijzonder groot is. Het is nog te vroeg om daar
conclusies uit te trekken. Inmiddels is de aanmeldprocedure iets vergemakkelijkt voor wie de
gang naar het kerkelijk bureau een stap te ver is.
Zie daarover een artikel in dit KerkVenster bij ‘Live
kerkdiensten bezoeken’. Ook de PG Bredevoort

gaat beginnen om live kerkdiensten op te starten.
Op de pagina van de PG Bredevoort kunt u daar
alles over lezen.

De cijfers
Was het zo dat het gemiddelde aantal kijkers in
de beginperiode op ruim 600 rechtstreekse verbindingen lag en gemiddeld meer dan 400 verbindingen er achteraf waren, met uitschieters tot
ruim 1200 in totaal.

De cijfers van de afgelopen periode zijn:
		
		
12 juli Zuiderkerk
12 juli Oosterkerk
19 juli Oosterkerk
26 juli Oosterkerk
2 aug Oosterkerk

Live
Achteraf
verbinding bekeken
200
210
460
260
443
Geen opgave
497
240
590
293

Gemiddeld waren er dus per zondag gemiddeld
548 rechtstreekse verbindingen met de diensten
en 343 verbindingen om de dienst achteraf te
volgen. Om het totale aantal bezoekers te bepalen
moet men rekening houden met een groot aantal
verbindingen waar meerdere mensen de diensten
volgen; hoeveel is niet te achterhalen.

Conclusie
Er mag wel geconcludeerd worden dat elke
zondag een onverwacht aantal gemeenteleden
bereikt wordt via deze onlinediensten. Daarbij
moet nog opgeteld worden dat er 235 registreerde kerktelefoon aansluitingen zijn in Aalten
en 18 in Bredevoort. Daarnaast zijn er nog
een onbekend aantal gemeenteleden die zelf
een kerktelefoontoestel hebben aangeschaft.
Deze laatste groep is echter niet zo groot is de
inschatting.
Ondanks de beperkingen vindt een zeer groot
aantal gemeenteleden het belangrijk om een
kerkdienst vanuit een vertrouwd kerkgebouw en
met eigen voorgangers mee te beleven. Het is
dan ook ontzettend fijn dat zoveel mensen extra
stappen hebben willen zetten om dit voor elkaar
te krijgen. Daarbij denken we aan de technici van
KerkBeeld, de vrijwilligers van de beamer, geluidstechnici, organisten, zangers en zangeressen, kosters, voorgangers, kindernevendienst en iedereen
die achter de schermen een extra stap heeft
willen zetten.
De mogelijkheden zullen waarschijnlijk nog veranderen in de komende weken en maanden. Op de
website van KerkVenster staat een zogenaamde
‘tegel’ op de voorpagina met de titel: ‘Kerkdiensten na 2 augustus’. Als u daar op de titel klikt
krijgt u altijd de laatste ontwikkelingen te zien.
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COLOFON

Studieseminar door ds. Henk Poot in Aalten over

Het geheim van Israël
Op maandag 31 augustus is er in Aalten de
eerste studieavond in een serie van drie met
ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden
aan de stichting Christenen voor Israël.
Het thema is: Het geheim van Israël. De
andere data zijn: maandag 7 en 14 september. De bijeenkomsten vinden plaats
in gebouw Elim, Landstraat 20 in Aalten.
De aanvang is om 20.00 uur, toegang is
gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.
Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een
beperkt aantal mensen worden toegelaten.
Aanmelding is verplicht
via www.christenenvoorisrael.nl
of 033-2458824.

‘We hebben in deze tijd méér nodig
dan beleid en deskundigheid’
Wat houdt jou gaande en staande in
deze verwarrende tijd? Presentator
Jacobine Geel stelde die vraag de
afgelopen weken in tv-programma
Op Adem aan tientallen mensen.
‘Het komt in deze tijd óók aan op
onszelf, en op welke kracht we in
onszelf kunnen aanboren.’
De stuwende kracht van de liefde ondanks alles,
het rotsvaste geloof dat bij God niets
onmogelijk is, de verrassende schoonheid
van het schijnbaar alledaagse, en humor.
Zomaar een greep uit de antwoorden van mijn
gasten op de vraag waar zij in deze verwarrende en voor zoveel mensen loodzware tijd
op teruggrijpen. Wat houdt jou staande en
gaande, wilde en wil ik van ze weten. Uit die
nieuwsgierigheid, en de overtuiging dat dat ene
antwoord hierop van die ene gast voor talloos
veel meer mensen verkwikkend en aanstekelijk
kan zijn, werd half maart het tv-programma Op
Adem geboren.
Persoonlijke, bijna intieme gesprekken werden
het – ondanks de anderhalve meter afstand
tussen mij en de gasten. Kleine medaillonnetjes
aan het eind en inmiddels aan het begin van
iedere dag, een meditatief contrapunt bij de
stroom aan informatie, analyses en meningen
over corona. We willen weten waar we aan toe
zijn, en proberen greep te krijgen op de verwarring in ons leven en samenleven. Maar hoe
langer het duurt, hoe meer we ons realiseren

dat we om hier op een goede manier doorheen
te komen meer nodig hebben dan het beleid
van de regering, dan de deskundigheid van
wetenschappers, en zelfs meer dan de inzet van
de zorgprofessional.
Het komt ook aan op onszelf, en op welke kracht
we in onszelf kunnen aanboren en oefenen. Of
zoals theologe Manuela Kalsky in een van de
uitzendingen zo treffend zei: ‘We moeten op
de een of andere manier leren om ons over te
geven aan iets wat we niet in de hand hebben.
Dat vraagt dat we naar binnen gaan, leren verstillen, anders leren leven.’ Haar helpt daarbij
het vertrouwen dat ze zich omgeven weet door
goede machten. Dat kan voor iedere kijker
anders zijn, maar juist zo’n persoonlijk antwoord inspireert tot zelfonderzoek: hoe is dat
voor mij? Waardoor voel ik mij gedragen?
Dat Op Adem dit effect heeft is iets waarop we
hoopten toen we er, financieel gesteund door
de Protestantse Kerk, aan begonnen. En de vele
reacties via social media laten zien dat het ook
inderdaad zo werkt. Mensen laven zich aan de
wijsheid, sprankeling en moed van de gasten,
en vervolgen op adem gekomen en gesterkt
hun eigen weg.
Bron: www.petrus.protestantsekerk.nl

KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
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en geeft het kerkelijk jaar
aan met de k leuren paars,
wit, groen en rood.
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Financiën
Eenmaal per jaar wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd
om KerkVenster te kunnen
bekostigen. Deze bijdrage is
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten
en Bredevoort kunnen
een postabonnement
op KerkVenster nemen.

De abonnementskosten
bedragen € 45,00 per
jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724.
Bezorging
De bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers. Hoofd van
de distributiecommissie
is Ad Doornink,
tel. 0543-723360,
e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met
klachten over de bezorging
en voor het aanvragen
van extra nummers. Wilt u
KerkVenster ontvangen of
ervoor bedanken, dan graag
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl
Vormgeving
Het verzamelen van de
kopij en de rubricering
worden verzorgd door de
vormgevingscommissie.
Hoofd van deze commissie
is Tiny Oosterink, tel. 0543476350. KerkVenster wordt
in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.
Druk
Senefelder Misset,
Doetinchem.
Oplage 3250 ex.
Inleveren kopij
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op
vrijdag 11 september 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 2 september
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.
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alleen met toestemming
en bronvermelding
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Een voorbeeld over vergeven
Op deze zondag staat Matteüs 18: 21-35
centraal: een voorbeeld waarin Jezus uitlegt
wat vergeven is en hoe je dat moet doen.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we
ons op Jezus die zegt dat je moet vergeven
zonder bij te houden hoe vaak je dat hebt
gedaan.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten
we ons op het voorbeeld van de koning
die medelijden krijgt met zijn dienaar
en hem een grote schuld kwijtscheldt.

Er was eens een koning die erg rijk was. Veel arme
mensen hadden geld van hem geleend. Sommige
mensen een klein beetje, alleen maar om wat eten
te kopen. Maar er waren ook mensen die heel veel
geld leenden van de koning. Wel een paar miljoen.
Daar kochten ze een huis van, of een grote boot.
Op een dag zei de koning: ‘Dat geld dat jullie van
mij geleend hebben, dat moeten jullie nu maar eens
terugbetalen.’
De mensen kwamen één voor één bij de koning. Ze
betaalden hem het geld terug.

De oude meneer werd naar de gevangenis gebracht.
De koning hoorde wat er gebeurd was. Hij was verdrietig en boos. Hij liet de man bij zich komen.
‘Tjonge jonge,’ zei hij tegen hem. ‘Ik kan het niet
geloven. Ik had medelijden met je, omdat je mijn
geld niet terug kon betalen. Ik zei tegen je dat
je het mocht houden. En wat doe jij? Jij grijpt
een man bij de keel die een klein beetje geld van je
geleend heeft, en je gooit hem in de gevangenis!
Soldaten, laat die arme oude meneer vrij. En stop
deze man in de cel. Hij moet er blijven tot hij alles

WELKOM

Maar de man die een paar miljoen geleend had, zei:
‘Majesteit, het spijt me. Maar ik heb het geld niet
meer. Ik kan u niet terugbetalen.’
‘Dan moeten we jou maar als slaaf verkopen,’ zei
de koning. ‘En je vrouw en je kinderen en je huis verkopen we ook. Dan krijg ik tenminste nog een beetje
van mijn geld terug.’
De man schrok. Hij viel op zijn knieën voor de koning.
‘Alstublieft, majesteit,’ zei hij. ‘Heb alstublieft
geduld met mij. Ik zal alles terugbetalen. Eerlijk
waar.’
De koning keek naar hem. Hij kreeg medelijden. ‘Stamaar op,’ zei hij. ‘Je mag gaan. Je hoeft me niets
terug te betalen.’
De man was zo blij dat hij wel kon dansen. Hij
rende het paleis uit, de straat op. Hé. Wie zag hij
daar? Die oude man met die baard, bij de markt
kraampjes … die kende hij. Die kwam vorige maand
bij hem langs om wat muntjes te lenen om eten te
kunnen kopen.
‘Hé, jij daar!’ riep de man. Hij rende naar de oude
meneer met de baard toe. ‘Ik krijg nog geld van je.
Betalen. Nu meteen.’
De oude meneer keek hem geschrokken aan. Hij viel
op zijn knieën. ‘Het spijt me. Ik heb het niet. Alstublieft, geef me nog een paar dagen. Dan betaal ik u
alles terug.’
‘Ha!’ zei de man. ‘Daar trap ik niet in. Hup! Naar
de gevangenis jij. En daar blijf je, tot je alles hebt
terugbetaald.’

aan mij heeft terugbetaald.’’
Petrus is er stil van. Wat een verhaal. ‘Zo is het ook
met mijn Vader in de hemel,’ zegt Jezus. ‘Hij wil dat
je andere mensen vergeeft als ze iets verkeerds
tegen je doen. Dat doet Hij zelf ook.’
Petrus knikt langzaam. Hij begrijpt het. Hij weet
ineens wat hij tegen zijn neef zal zeggen als hij wéér
de netten niet gerepareerd heeft …

Hoi! Petrus stelt een vraag aan Jezus. Hij wil weten
hoe vaak je iemand moet vergeven. Wat zou het antwoord van Jezus zijn? Dat lees je in het verhaal.

BIJBELVERHAAL
Bij Matteüs 18:21-35
Zeventig keer zeven
‘Jezus,’ zegt Petrus. ‘Ik heb een vraag. Ik heb mijn
boot een paar keer uitgeleend aan een vriend. Hij
gaat er dan mee vissen als ik met U onderweg ben.
Dat vind ik goed.
Maar weet U wat het probleem is? Als hij gevist
heeft, maakt hij de netten niet schoon. En als de
netten kapot zijn, dan maakt hij ze niet.
Dus ik heb daar natuurlijk wat van gezegd. Dat dat
niet netjes was. Hij zei: ‘Sorry, Petrus.’ Dus ik zei:
‘Is goed, ik vergeef het je.’
Maar vorige week had-ie het weer gedaan. En gister
ochtend weer! Mijn boot gebruikt, mijn netten, en de
boel niet schoongemaakt. En nu vraag ik me af: hoe
vaak moet ik hem vergeven?
Zeven keer?’
Jezus glimlacht. ‘Nee, Petrus. Niet zeven keer. Veel
vaker. Wel zeventig maal zeven keer.’
‘Wát!’ roept Petrus.
‘Luister,’ zegt Jezus. ‘Ik zal jullie een verhaal vertellen over Gods nieuwe wereld.

WERKBLAD (8-12 jaar)
Beeld je eens in ...
Het bijbelverhaal is getekend in een strip.
Bedenk zelf de teksten!

Wat heb je nodig?
een pen - kleurpotloden of viltstiften
Aan de slag:
Bedenk de teksten voor het stripverhaal.
Weet je niet goed wat je moet opschrijven?
Lees het verhaal dan nog een keertje door.
Schrijf jouw teksten in de tekstwolken.
Kleur de striptekeningen.

Je stripverhaal is helemaal af!

Bron: debijbel.nl/bijbelbasics

