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In februari van dit jaar heeft een speciale commissie van de synode
van onze protestantse kerk een rapport uitgebracht onder de titel
‘Werkzaam vermogen’. De commissie kreeg de opdracht om uit te
zoeken wat voor mogelijkheden er zijn om het grote vermogen waar nog
heel veel kerken over beschikken, te gebruiken voor de nood in de wereld
en dichtbij. En als we over een groot vermogen praten, de landelijke kerk
komt, voorzichtig geschat, op zeker een miljard euro dat in de boeken
staat als werkzaam vermogen. Dat wil zeggen: kapitaal dat op de bank
staat of belegd is en dus op de balans staat bij PKN-gemeentes in het
land. Daar komt nog bij dat veel kerken, met name op het platteland,
over veel (landbouw)grond beschikken en over onroerend goed dat niet
op de balans vermeld staat omdat het afgeschreven is, maar wel een
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behoorlijke waarde vertegenwoordigt.
Zo veel bezit vonden veel bestuurders van onze
landelijke kerk wel een beetje te gek in deze tijd,
en zo kwamen de commissieleden dit jaar met
het bewuste rapport uit. De aanbeveling naar de
synodeleden toe luidde, vrij vertaald: ‘Maak het
vermogen maar op nu de nood hoog is.’
Dat was koren op de molen van veel media. Met
name dagblad Trouw besteedde er veel aandacht aan. Ook onze streekkrant De Gelderlander
sprong erop in.
Heel vaak was de teneur van de artikelen: Dit is te
gek voor woorden. Wat moet de kerk met zoveel
bezit? Daar bedoelen ze mee: Besteed al dat geld,
en maak bezit te gelde voor de problemen die er
nu zijn.
Met andere woorden: Maak het op, de kerk is toch
geen vermogensbeheerder?
Alvorens ik mijn mening over bovenstaande geef,
wil ik eerst eens even op een rij zetten hoe het
vermogen van de beide kerken in Aalten en Bredevoort ervoor staat. Laat ik daarbij vooropstellen
dat ik niet het totale werkzaam vermogen van de
PG Aalten ga noemen. De kerkenraad (kerkrentmeesters en diaconie) van de PG Aalten kiest
ervoor om dit niet publiekelijk bekend te maken
door de balansen niet te publiceren. Dat getuigt
niet van openheid naar de gemeente toe, maar
daar zullen ze hun redenen voor hebben. Overigens is het wel zo dat u de volledige jaarrekening
van de PG Aalten kunt inzien op het kerkelijk
bureau tijdens de openingsuren.
Ik kan u wel vertellen dat de kerkrentmeesters van
de PG Aalten zeer goed bij kas zitten (een groot
werkzaam vermogen) en veel eigendom hebben
in de vorm van onroerend goed (vijf woningen,
(nog) drie kerken en gebouw Elim), en met name
veel landbouwgrond. De diaconie van de PG

Aalten heeft ook een flink vermogen en heel veel
landbouwgrond in bezit. Gebouwen bezit zij niet.
Wat het vermogen betreft van de PG Bredevoort,
deze kerkenraad is wat opener, de cijfers heeft
u kunnen lezen in twee voorgaande KerkVensters en kunt u nalezen op de ANBI-pagina van
de PG Bredevoort. Het is mij niet bekend wat de
omvang van het bezit is van de PG Bredevoort.
Wel is recent de pastorie verkocht, hetgeen dus
nog niet in de balans is verwerkt.
In beide gemeentes wordt het bezit van onroerend goed en grond niet geactiveerd op de balans,
behalve datgene wat nog niet afgeschreven is.

Opbrengsten uit vermogen en bezit
De opbrengsten uit werkzaam vermogen en bezit
van de kerkrentmeesters van de PG Aalten was in
2019 € 126.630.
De opbrengsten uit werkzaam vermogen en bezit
van de diaconie van de PG Aalten was in 2019
€ 112.828.
Bij de kerkrentmeesters van de PG Bredevoort was
de opbrengst uit werkzaam vermogen en bezit
€ 43.901.
De opbrengsten uit werkzaam vermogen van
de diaconie van de PG Bredevoort was in 2019
€ 70.817.
Dat is dus in Aalten en Bredevoort een hoge
opbrengst uit bezit, zowel voor de kerkrentmeesters als de diaconieën.
Bij de kerkrentmeesters van de PG Aalten maken
de opbrengsten uit bezit bijna 14% uit van de
totale uitgaven in 2019, die € 848.606 bedroegen.
Bij de PG Bredevoort is het zelfs ruim 29% van
de totale lasten, die € 150.625 bedroegen. Voor
2020 zal het percentage nog veel hoger liggen,
aangezien in beide gemeentes veel minder is toegezegd bij de actie Kerkbalans.

Stel nu dat het bezit allemaal te gelde wordt
gemaakt, wat veel mensen, met name in armlastige gemeentes, goed zou uitkomen. Dan kunnen
de beide gemeentes in Aalten en Bredevoort het
best nog een aantal jaren volhouden, ook in de
huidige tijd met alle onzekerheden. Ze zouden
zelfs nog wel wat noodlijdende gemeentes
kunnen helpen.
Maar dan, laten we zeggen na tien jaar, is het
vermogen en het bezit op en moeten de gemeenteleden die dan leven de totale kosten van een
jaar geheel zelf opbrengen. Dat betekent naar
de huidige maatstaven dat er voor het gemeentewerk in de PG Aalten circa € 125.000 en in de
PG Bredevoort circa € 44.000 meer opgebracht
moet worden.
De opbrengst uit bezit is een vrij stabiele factor,
omdat het veelal komt uit onroerend goed en
landbouwgrond, maar rente op vermogen of
belegging kan bijna niet lager worden dan het
huidige peil. Best mogelijk dus dat de opbrengst
van werkzaam vermogen en landbouwgrond over
tien jaar hoger zal zijn dan de huidige opbrengst.
Maar dat is speculatief.
De diaconieën van Aalten en Bredevoort hebben
samen maar liefst € 180.000 te besteden uit de
opbrengsten van hun bezit. Jaarlijks wordt dit
geld besteed aan plaatselijk diaconaat en projecten in binnen- en buitenland, en er wordt alert
gereageerd op rampen die zich voordoen, zoals
recentelijk in Libanon.

Ontstaan van het bezit
en het beheer daarvan
We moeten wel bedenken hoe dit bezit is ontstaan. Of onze voorouders het voortbestaan van
de kerk al in twijfel trokken of problemen voorzagen in de toekomstige exploitatie weten we

Overdenking
niet. Wat we wel weten is dat veel voorouders
geld, onroerend goed en grond nalieten aan de
kerk om het voortbestaan van de kerk ook in de
toekomst te waarborgen. Zo werd er in de loop
van de vorige eeuw veel grond geschonken, soms
compleet met boerderij. Vaak waren het ook
stukjes grond die voor de opvolger of koper niet
zo interessant waren als kavel. Kerkvoogdijen bij
de Hervormde gemeentes en commissies van
beheer bij de Gereformeerde kerken en de diaconieën van beide kerken kregen zo een rijk bezit in
de schoot geworpen. Schenkingen in geld werden
vaak belegd in landbouwgrond. De laatste
decennia is wel gebleken dat dit een uitstekende
belegging is.
Met name voormalige Hervormde gemeentes
staan bekend om hun grote bezit, ook in Aalten
en Bredevoort. Het bezit aan grond is enorm in
waarde gestegen toen de ruilverkaveling in Aalten
werd gerealiseerd, begin jaren tachtig. Veel kleine
kavels werden tot grotere kavels samengevoegd,
en zo ontstonden er flinke kavels landbouwgrond
maar ook gronden in de uitbreidingsgebieden
van de gemeente Aalten. Deze kavels brachten bij
verpachting of verkoop vele malen meer op dan
de erflaters ooit hadden kunnen bedenken.
Tijdens die ruilverkaveling heeft onder andere de
diaconie van de Hervormde gemeente in Aalten
haar eigendommen laten beheren door het KKG,
het Kerkelijk Kantoor voor Goederen. Dat is een
landelijk kantoor, dat oorspronkelijk is ontstaan
in Brabant en Limburg om kleine protestantse
kerken bij te staan tussen de grote katholieke
gemeenschappen. Al sinds de jaren zeventig
werken ze landelijk en zonder winstoogmerk voor
kerken in heel Nederland. Zij hebben een enorme
expertise op het gebied van onroerend goedbeheer en de exploitatie daarvan.

Wel of niet opmaken
Is het nu wel of niet gepast dat de kerk als vermogend te boek staat, en vaak ook nog grootgrondbezitter is?
Zoals gezegd is een groot deel van het vermogen
en bezit geschonken door leden van de gemeente
die wilden dat de toekomst van de kerk gewaarborgd werd. Die geschenken zijn door kerkvoogden, leden van commissies van beheer en
diakenen goed beheerd, en dat heeft erin geresulteerd dat er nu een riant werkzaam vermogen
en bezit van onroerend goed is. Dat is in veel
gemeentes het geval, landelijk gezien is gezamenlijk meer dan een miljard in het bezit van vermogende kerken.
De landelijke synode vindt nu dat dat vermogen
misschien wel voor een groot deel besteed kan
worden, juist nu de nood in Nederlandse kerken,
geloofsgemeenschappen en in de wereld zo hoog
is. Is het nu de tijd die onze voorouders voor ogen
hadden toen ze dat bezit aan de kerk schonken?
De discussie om het bezit maar op te maken
speelt overigens al heel lang. Ik weet nog dat er
bij de introductie van Kerkbalans in de toen nog
Hervormde Kerk, eind jaren zeventig, op gemeenteavonden ook door sommige gemeenteleden
voor gepleit werd om het bezit maar op te maken.
Als dat toen gebeurd was, hadden we nu in
Aalten en Bredevoort elk jaar een gigantisch
tekort. De kerkrentmeesters hadden dan al veel
eerder moeten ingrijpen en fors moeten bezuinigen. De diakenen hadden dan geen bijdrage
meer kunnen leveren aan heel veel projecten in
binnen- en buitenland. Kijk eens wat er momen-

teel ondersteund kan worden in de deze
coronatijd. Lees de verslagen van de HVWD en
de Diaconale Hulpverlening Aalten, of bestudeer de jaarcijfers eens van de diaconieën in
Aalten en Bredevoort.
Kortom: bezit kan ook goed beheerd en
gekoesterd worden, om daar tot in lengte
van jaren profijt van te hebben, juist voor de
generaties na ons, over wie velen zich zorgen
maken.
Is het dan reëel dat de kerken in Aalten en
Bredevoort maar bezuinigingen blijven doorvoeren, met name in het pastoraat? Dominees
zijn er bijna niet meer of er wordt op beknibbeld. Voorgangers zijn blijkbaar moeilijk te
krijgen in deze bijzondere tijd. Nog even en de
overgebleven voorgangers raken overspannen.
Misschien is het toch te overwegen om de
komende tijd wat extra vermogen te besteden
aan extra mensen in het pastoraat die ook
daadwerkelijk in het pastoraat werkzaam zijn.
Als men de geluiden in de gemeente hoort, is
daar enorme behoefte aan.

Synoderapport
Maar hoe is het dan met dat landelijk rapport
van de synode, dat erop aanstuurt dat vermogende gemeentes de armlastige gemeentes
moeten helpen? Maar dat gebeurt al. Zo is
bekend dat Kerk in Actie op bescheiden schaal
gemeentes helpt die in de knel zitten. Er is een
‘noodfonds’ in de maak binnen de landelijke
PKN en er is het ‘solidariteitsfonds’ binnen
de PKN, waar wij als gemeenteleden elk jaar
al aan bijdragen door een landelijke heffing.
Dit fonds helpt noodlijdende gemeentes en
gemeentes die nieuw opgezet worden.
Maar de nood is hoog, dus kunnen de rijke
gemeentes best iets meer bijdragen voor de
armlastige gemeentes. Dat kan heel simpel
geregeld worden door de jaarlijkse bijdrage
te laten afhangen van het werkzaam vermogen. Dat gebeurt nu al, maar men zou
ook gemeentes kunnen verplichten de WOZwaarde op te geven van hun onroerend goed
en grond. Dan kan iedere gemeente naar de
hoogte van dat bezit aangeslagen worden en
zo een bijdrage leveren waarmee armlastige
gemeentes geholpen kunnen worden.

Conclusie
Mijn conclusie betreffende dit rapport van
de synode van de PKN is dus duidelijk: niet
opmaken dat bezit, want dan is er voor
de volgende generaties ook nog wat. Zo
kunnen we ook iets meer financiële solidariteit hebben met armlastige gemeentes die
niet het geluk hebben gehad van vrijgevige
voorouders, en met heel nieuwe, nog jonge
kerkgemeenschappen.
Ik hoop daarom dat ook in de toekomst onze
bestuurders, plaatselijk en landelijk, een dergelijk beleid zullen voortzetten.
En reken maar dat de nood in de wereld een
structureel probleem is en wij elke keer weer
verrast worden door wat er gebeurt.
Het volledige rapport ‘Werkzaam vermogen’
kunt u downloaden via de website van KerkVenster. Scrol op de homepage naar beneden
en klik op het blokje downloads.
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Petrus en Cornelius:
een ontmoeting die je ogen opent
Ds. Marleen Blootens over de ontmoeting tussen
Petrus en Cornelius (Handelingen 10).
‘Hoe ga je om met iemand die anders is dan jij?
Welke ontmoeting ben jij nooit vergeten? Misschien wel een gesprek dat toevallig leek, maar
dat je je nog heel goed herinnert, omdat het
een ontmoeting was die jou heeft veranderd.
Dat overkwam ook Petrus, die blijvend verandert
door de ontmoeting met de Romein Cornelius. Wat
heeft dit verhaal ons te zeggen?’

Welke bijzondere ontmoeting
ben jij nooit vergeten?
Een gesprek dat toevallig leek, maar dat je je nog
heel goed herinnert? Een ontmoeting die jou heeft
veranderd, die je met nieuwe ogen naar jezelf en
je omgeving heeft leren kijken?
Het was kort na de terroristische aanslag in
Brussel. We waren als buurvrouwen bij elkaar.
Vier moslima’s en vier christenen. Eén van de
moslima’s vertelde ons hoe ze soms zorgen had
over haar zoon. Hij zou toch niet ook ooit radicaliseren? Ze deed er alles aan om haar geloof aan
hem uit te leggen. Niet een geloof dat geweld
goedkeurt, maar een geloof dat haar energie
geeft om vrouwen te helpen om zelf hun geld te
verdienen. Zij opende onze ogen - we bleken, hoe
verschillend ons geloof soms is, ook op elkaar te
lijken: moeders die hun geloof willen doorgeven
en het goede willen voor familie en buurt.
Op een dag stuurt de Romeinse hoofdman Cornelius een paar mannen naar Petrus om hem uit te
nodigen in zijn huis. De nacht voorafgaand aan
deze uitnodiging heeft Petrus een visioen gehad.
Daarin heeft God hem uitgelegd dat hij alles mag
eten wat hij ziet. Voor Petrus, gepokt en gemazeld
in de synagoge, is dat een verwarrende boodschap. Zijn geloof hangt samen met duidelijke
regels: wat rein en onrein is, over wie er wél bij
hoort en wie niet. Over hoe het hoort en hoe niet.
En op bezoek gaan bij een Romein?
Dat dóe je niet!
Maar wat blijkt als Petrus hem ontmoet? Cornelius
is gegrepen door het evangelie. Hij gelooft als een
christen, ook al leeft hij als een heiden. Cornelius
leeft in ontzag voor God en handelt rechtvaardig.
Door deze ontmoeting begrijpt Petrus dat God
geen onderscheid maakt tussen mensen. Petrus
leert zien dat God zich het lot aantrekt van
iedereen, uit welk volk dan ook. Petrus’ ogen
worden geopend voor de grenzeloze ruimte van
Gods Geest doordat hij het aandurft om zijn eigen
grenzen over te gaan.
In onze samenleving lijken de scheidslijnen
tussen mensen steeds scherper te worden. Tussen
mensen met veel of weinig geld. Tussen mensen
met een verschillende herkomst. Tussen gelovig en
ongelovig.
Het evangelie daagt je uit om die grenzen over te
gaan en je te laten raken door de ontmoeting met
iemand die je ogen opnieuw opent voor jezelf of
voor God.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.
Bron: petrus.protestantsekerk.nl
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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

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

Wij feliciteren
Onze felicitaties gaan deze keer naar dhr. J.R.
Wijbrans en mevr. P. Wijbrans-Oudshoorn, Bolwerkweg 16A, die op 16 september veertig jaar
zijn getrouwd. Van harte gelukgewenst en nog
veel gelukkige jaren samen.

Zieken
Alies Kämink is na een verblijf van drie weken in
de Liemerije in Zevenaar voorlopig weer thuis. We
wensen haar en haar familie alle goeds toe.
Voor allen die ziek zijn of herstellende: veel zegen
toegewenst, en voor mantelzorgers veel kracht en
moed om vol te houden.

Overleden
Op 14 augustus jl. is Ap (Antoon Albertus)
te Bokkel overleden op 79-jarige leeftijd. De
afscheidsdienst en begrafenis vonden plaats op
19 augustus in Winterswijk, in de kring van zijn
familie.

Afscheid, bevestigingen en aanstellingen
Op 20 september zullen Diny Luimes, Bas Brezet,
Maaike Prange en Wim Hijink aftreden als ouderling, ouderling-voorzitter, ouderling-scriba en
diaken. Riek Tolkamp legt haar taak als contactpersoon van wijk 4, de Haart, neer. Ook Alie Blekkink en Cathrien Huitink zullen hun taak als wijkmedewerker neerleggen (beiden wijk 1), evenals
Willemien Jansen (wijk 3).
Indien er geen overwegende bezwaren zijn, zal
Bert Stronks bevestigd worden als diaken, en
Jolanda te Winkel als ouderling in Bredevoort
West, wijk 1 (haar bevestiging vindt 18 oktober
plaats).
Hennie van Eerden zal aantreden als contact
persoon van wijk 4, de Haart.
Jeanet Papiermole zal beginnen als wijkmedewerker in het Klooster, wijk 3.

Opnieuw gedragen
Met veel plezier kijken de vrijwilligers van ‘het winkeltje’ in ‘t Koppelhuis
terug op de afgelopen drie maanden. Omdat veel activiteiten niet door konden
gaan werd, op initiatief van beheerder Wilma Kleinhesselink, ’t Koppelhuis
omgetoverd tot een winkel met tweedehands kleding en accessoires.

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

Het bleek een uitgelezen mogelijkheid om het
gebouw, dat anders dicht zou zijn, toch een
functie te geven - met in achtneming van alle
hygiëne- en afstandsregels.
Het initiatief voorzag duidelijk in een behoefte.
Van alle kanten werd kleding aangeboden, en
na sorteren en inrichten van de winkel bleek dat
er ook voldoende belangstelling was om de kleding een tweede leven te gunnen. En niet alleen
de verkoop liep goed, ook was er voor iedereen
die binnenliep tijd voor een praatje en een kop
koffie. Het liep zo goed dat van twee openingsdagen snel werd geschakeld naar drie en later
zelfs vier dagen.
Na de laatste verkoopdag eind augustus
werden afgelopen zaterdag de restanten ingepakt voor verzending naar Roemenië. De vrijwilligers vonden het mooi dat er nog ruim voldoende kleding was om ook daar veel mensen
blij te maken.
Tijdens een kop koffie met vrijwilligers Wilma,
Ine, Jolanda en Erica werd nog eens terug-

gekeken op de afgelopen maanden. Waar
gehoopt was op € 500,00 werd ruim boven
verwachting verkocht, en kan nu maar liefst
€ 1.922 aan de kerk worden geschonken.
Bovenal keken de dames terug op mooie en
bijzondere ontmoetingen in de winkel: mensen
die graag langskwamen voor een kop koffie
of een praatje, of die mevrouw die even een
stapel heerlijke pannenkoeken kwam brengen.
De dames vonden het fijn om veel inwoners
van Bredevoort op deze manier te hebben leren
kennen. Mooi is ook het verhaal van de toerist
die op een regenachtig moment binnenviel met
de vraag of er misschien een regenjas te koop

was. ‘Dat niet’, was het antwoord van Wilma,
‘maar we hebben wel vuilniszakken.’
En dat bleek een prima oplossing. Met schaar
en tape werd van een aantal vuilniszakken een
voldoende waterafstotende regenjas gemaakt.
Ook dit leverde een tevreden klant op, en een
gulle gift voor de kerk.
Wilma, Ine, Jolanda en Erica kijken terug op
een mooie tijd, waarin het fijn was dat zoveel
mensen kleding kwamen brengen - zoveel
mensen meeleefden en meedachten - het
gezellig was - er veel werd verkocht - en er
bovenal veel mooie ontmoetingen waren.
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Doppen sparen voor KNGF Geleidehonden
Wist je dat plastic doppen geld waard zijn? Per kilo ontvangt KNGF
Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdranken melkpakken niet weg, maar lever ze vanaf nu in bij ’t Koppelhuis.
Je steunt niet alleen de opleiding van geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu.
Inmiddels hebben alle gespaarde doppen samen
al tienduizenden euro’s opgeleverd.
Op initiatief van Erna Prinzen staat er bij ’t Koppelhuis een container voor het inzamelen van
doppen.
In Lintelo is er een inzamelpunt bij Jan en Anny
Gussinklo. Door hun enthousiaste en indringende
verhalen kwam Erna op het idee om ook in Bredevoort een inzamelpunt te realiseren. De diaconie
van Protestantse Gemeente Bredevoort onder-

steunt de actie, en met hulp van een paar vrijwilligers is er een container aangeschaft en geschikt
gemaakt voor dit doel. De container staat buiten
bij ’t Koppelhuis en is 24 uur per dag bereikbaar
voor het doneren van de doppen.
Een hond is een levend wezen met rechten.
Zonder aandacht voor zijn welzijn kan een
geleidehond zijn werk niet doen. KNGF Geleidehonden waarborgt het welzijn van haar honden
Een geleidehond vergroot de bewegingsvrijheid
en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van
geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden.

Dankbaar voor acties
Mede dankzij acties zoals deze
kunnen er nog meer mensen met een
beperking profiteren van de hulp van
een professioneel getrainde hond.
KNGF Geleidehonden wil zoveel
mogelijk mensen een beter leven
geven met een speciaal opgeleide
hond. Ze kunnen deze honden deze
opleiding geven met behulp van
de donaties die ze krijgen. Zij zijn
groten
deels afhankelijk van giften
en nalatenschappen. Jouw hulp is
dus van harte welkom. Maak ook
het verschil voor mensen met een
(visuele) beperking en spaar met ons
mee.

Spoorzoeken
Na de zomerstop wordt het programma vanuit
de pioniersplek Spoorzoeken in Slangenburg weer
(aangepast) vervolgd:

Spoorzoeken op zaterdag
Op zaterdag 26 september komt Rogier Vogelzang van Creanatura (www.creanatura.nl)
naar de Slangenburgse kerk om de workshop
‘een persoonlijke wandelstok/een pelgrimsstaf
maken’ te geven.

Spoorzoeken op vrijdag
Natuurwandelingen op 18 en 25 september

Spoorzoeken op maandag
Om de twee weken is er lectio divina, op
maandag 14 en 28 september van
14.00 tot 16.00 uur in de Slangenburgse kerk.
Opgave bij Helma van Loon,
wmvanloonkuiper@gmail.com
of tel. 0314-646039/06-43229677

Wat doet KNGF Geleidehonden?
Sinds onze oprichting in 1935 hebben wij
duizenden honden geschoold voor blinde
en zeer slechtziende mensen. Door al deze
ervaring hebben wij een schat aan kennis op
het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zetten we tegenwoordig ook in voor
mensen met andere beperkingen: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, personen met
een posttraumatische stressstoornis (PTSS)
of kinderen met autisme. Daartoe houden
wij ons bezig met:
• fokken van toekomstige geleidehonden
• socialiseren en opvoeden van jonge
honden, samen met puppypleeggezinnen
• opleiden van blindengeleide-, autisme
geleide-, assistentie- en buddyhonden
• instructie, begeleiding, advies en nazorg
bieden aan de mensen die een geleidehond
krijgen
• geleidehondeninstructeurs opleiden
• fondsenwerving en voorlichting
• belangen behartigen van onze cliënten
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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

Op het moment van uitkomen van dit
KerkVenster is de actie 2020 al van
start gegaan. Vanwege de coronacrisis

In 2020 is alles natuurlijk anders dan in voorgaande jaren. Een aantal posten uit onze begroting, zoals de kinderkampen en de vakantieweken
van IKA, zullen niet benut worden. Daartegenover
staat een grote vraag naar extra hulpverlening
wereldwijd vanwege de gevolgen van corona. Ons
werk zal er in de resterende maanden van 2020
uit bestaan om te proberen in te schatten waar
onze hulp het hardst nodig is. We blijven dat doen
onder het motto helpen waar geen helper is.
Het is belangrijk om op te merken dat lokale
hulp, ook buiten onze Kerk, door de diaconie niet
vergeten wordt. Naast onze eigen werkgroep
Sociaal Diaconaat is de Diaconale Hulpverlening
Aalten (DHA), in de persoon van Wim Drenth, een
vast onderdeel van onze vergadering. Wanneer
de DHA extra financiële ondersteuning nodig
zou hebben dan draagt ook de PGA haar deel
daaraan bij.
We hopen dat u ook dit jaar weer onveranderd
enthousiast wilt reageren op ons verzoek om
een bijdrage voor het werk van de diaconie. We
bevelen dit van harte bij u aan.

bredevoort

hebben we deze moeten verplaatsen
naar de eerste mogelijkheid na de
vakantie.

Heel mooi dat er weer zoveel vrijwilligers
gevonden zijn die de enveloppen willen rondbrengen en weer ophalen. Dat is elk jaar toch een
klus, hulde aan jullie allen! En daarbij ook ons verzoek om nog eens te kijken naar de mogelijkheid
om digitaal te doneren, dat scheelt toch wel veel
werk.
Maar dan natuurlijk waar het om gaat: ook dit
jaar willen we weer graag dat u een bijdrage voor
de diaconie doet. Jaarlijks wordt er door u allen
ruim € 100.000 gedoneerd. Dat bedrag wordt
samengebracht door een aantal grote, maar ook
heel veel kleine bedragen. Als college van diakenen voelen we ons gesteund dat er zo breed
ondersteuning voor ons vrijwilligerswerk is. Dat
is overigens nog wel een tip: als u ooit gevraagd
wordt om diaken te worden, dat is echt leuk werk
voor onze Kerk, aanbevolen dus!

Namens het college van diakenen,
Johan van Eerden, penningmeester

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

Diaconale rondgang 2020

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

Momenteel is er een landelijk initiatief voor een
extra actie Kerkbalans vanwege corona. De afgelopen periode hebben wij als kerk inkomsten
moeten missen vanwege het niet kunnen vieren
van onze zondagse diensten op de ‘oude’ manier.
Voor het jaar 2020 missen wij op onze begroting
minimaal € 20.000.
In de afgelopen periode is geïnvesteerd om de
diensten bij de mensen thuis te brengen via KerkBeeld, en gelukkig wordt hier veelvuldig gebruik
van gemaakt. Dit heeft extra geld gekost. Aan
de andere kant zijn er in deze periode minder uitgaven te verwachten voor energie, koffie etc.

In deze tijd willen wij toch een beroep op u doen
om extra te geven aan de kerk op het moment
dat u dit missen kunt. Omzien naar elkaar is volgens een recente peiling onder de kerkgangers de
belangrijkste waarde van kerk-zijn.
Mogen wij op u rekenen:
NL26 RABO 0373 7146 88
t.n.v. Protestantse Gemeente Aalten

Namens het college van kerkrentmeesters,
René Veerbeek - tel. 06-22849288
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Corona en dopen
in Aalten

Startzondag op 27 september

Op 15 maart zou er een doopdienst plaatsvinden
in de Zuiderkerk. Dat was dezelfde zondag dat
Nederland in ‘lockdown’ ging door het coronavirus. Sindsdien hebben we het dopen moeten
missen in onze gemeente. Dopen is voor ons allemaal een belangrijk moment. Door het dopen
geven we aan dat een kind bij God hoort en deel
is van Zijn familie.
Sinds een paar maanden zijn de regels weer
wat versoepeld en mogen er ook beperkt weer
mensen komen in de dienst. Ook hoeven dominees voor dopen en zegenen geen anderhalve
meter afstand meer te bewaren.
Dit betekent dat het in principe weer mogelijk is
om uw kind te laten dopen. We snappen dat het
niet voor iedereen meteen aantrekkelijk is om dat
te doen. U kunt zorgen hebben over het virus, of
het wel erg ‘kaal’ vinden dat er geen koffie na de
dienst is en de kerk ook niet vol kan zijn. Er blijven
ook voor zo’n doopdienst beperkt zitplekken
beschikbaar.

de voorbereidingen van de startzondag op 27 september. Door alle maatregelen

Op het moment van schrijven zijn wij als startdienstcommissie volop bezig met
zal het anders gaan dan andere jaren. Intussen zijn we misschien al wel een
beetje gewend geraakt aan de online-diensten. En sinds een aantal weken mogen
er ook weer bezoekers aanwezig zijn. Dit zal ook gelden voor de startzondag.

Giften PBD
Ontvangen via Johanna Westerveld € 50,00
en via Diny Deunk € 10,00. Hartelijk dank!

Giften Aalten
De collectes in de Kerk
02-08 P
 rotestantse Bezoekdienst  .  .  .  .  . € 96,60
Kerk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 67,80
09-08 K
 iA Zending .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 57,40
Diaconie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 63,01
16-08 K
 iA Zending .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€ 205,15
Kerk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€ 133,95
23-08 Kerk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 53,45
Diaconie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 32,45
30-08 Kerk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 81,75
Diaconie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 92,65

Op het kerkelijk bureau of in
de brievenbus ontvangen:
Diaconie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
Kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
DHA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €
in collectemunten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

40,00
40,00
50,00
50,00
88,50

Via de webshop ontvangen voor DHA:
12-08 t/m 18-08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€ 305,00
19-08 t/m 25-08  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€ 125,00

Via bankrekeningen diaconie:
Gift  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 50,00
KerkBeeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€ 100,00
Collectegeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 25,00
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 65,00

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!

De kerkdienst op de startzondag zal vanaf 09.30
uur plaatsvinden in de Oosterkerk en zal via KerkBeeld uitgezonden worden. Als u/je de dienst wilt
bijwonen kunt u/kun je, net als bij reguliere diensten, in de week voorafgaande aan de starzondag
toegangskaarten afhalen bij het kerkelijk bureau,
of bestellen via de webshop.
Het volledige protocol rondom het bezoeken
van kerkdiensten kun je vinden op de site en in
het vorige KerkVenster. We volgen ook op de
startzondag dit protocol. Dat betekent dus dat
er helaas geen gelegenheid is om na de dienst
samen koffie te drinken, of voor andere groepsactiviteiten. Wel willen we deze zondag kinder
nevendienst en oppasdienst aanbieden. Daarvoor
moet je je even aanmelden. Meer informatie hierover vind je op Andersumme.
Het thema van deze startzondag is:

Het goede leven, bloeien in Gods licht.
Bij het goede leven denken we al snel aan
gelukkig zijn. ‘Als je maar gelukkig bent’ klinkt lief
en vrijblijvend, maar in feite is het een hele zware
eis. Je kunt niet altijd gelukkig zijn. Ongeluk, verdriet, vervelende gebeurtenissen en je-even-nietvrolijk-voelen zijn dingen die bij het leven horen.

Dus wat betekent dat eigenlijk ‘het goede leven’
en welke plek heeft God daarin?
Het leven wordt wel eens vergeleken met een
reis. Zo kwamen we op het idee om een mini
pelgrimage te maken. Een wandeltocht van ongeveer vijf kilometer met onderweg symbolische
punten in het landschap waar je even stil kunt
staan en een vraag meekrijgt waar je al wandelend over na kunt denken. Je zou deze wandeling
met een groepje kunnen lopen (denk daarbij wel
aan het houden van voldoende afstand), met z’n
tweeën of alleen. Ook zal er een versie komen die
geschikt is om met kinderen te lopen. Meer informatie rondom deze meditatieve wandeling komt
in het volgende KerkVenster.
De minipelgrimage zal de leidraad zijn voor de
viering. Heidi Ebbers zal de meditatieve wandeling verwerken in de liturgie. Ook de andere
voorgangers zullen een bijdrage leveren aan de
dienst. Muzikale medewerking in de dienst wordt
verleend door NooTzaak, en Hans te Winkel
speelt op het orgel.

We hopen op een goede en
gezegende startzondag.
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De Oude Helenakerk: een kerk die blijft
voor de Protestantse Gemeente Aalten
De Oude Helenakerk is een bijzonder gebouw, met een rijke historie.
We beseffen dat er veel mensen zijn die heel veel voelen bij deze kerk.
Dit gebouw willen we dan ook graag bewaren voor de toekomst en blijven
gebruiken voor onze erediensten.
In Aalten Vooruit van 14 juli geeft een aantal
gemeenteleden aan (de OHK-groep) bezorgd te
zijn over die toekomst. Wij hebben daarop een
korte reactie gegeven. In dit artikel doen wij dat
uitgebreider.

Daarom vragen we u het onderstaande stuk goed
te lezen om een juist beeld te krijgen van de
situatie. We hopen daarmee de verkeerde beeldvorming recht te zetten die mogelijk ontstaan is
door het artikel in Aalten Vooruit.

De volgende punten willen
we verduidelijken:

Hoe zit het?

• De kerkenraad wil de Oude Helenakerk
behouden voor de toekomst.
• Over de vorm van beheer waarin dat zou
kunnen, verschillen we van mening met de
OHK-groep.
• We vinden de mogelijkheid tot overdracht aan
de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) het
onderzoeken waard.
• De SOGK heeft een prima samenwerking met
meerdere Protestantse Gemeentes met een
monumentale kerk.
• De Zuiderkerk is niet de enige kerk van de toekomst: we willen verder met twee kerken, de
Oude Helenakerk en de Zuiderkerk.

Voorop staat dat we in de toekomst gebruik
willen blijven maken van de Oude Helenakerk als
gebouw voor de erediensten.

Er zijn in principe drie mogelijkheden:
1.	De Oude Helenakerk blijft in eigen beheer
(huidige situatie):
• e xploitatie en kosten zijn voor
de Protestantse Gemeente Aalten
• de erediensten blijven gewaarborgd
in deze kerk
• aanpassingen voor de toekomst
moeten worden gedaan
• gebouw Elim blijft in eigendom van de PGA

2.	De Oude Helenakerk blijft in eigendom
van PGA, beheer wordt overgedragen
aan plaatselijke stichting.
• e igendom is bij de Protestantse Gemeente
Aalten
•b
 eheer, exploitatie en kosten zijn in handen
van deze plaatselijke stichting
• fi
 nanciële risico’s zijn voor de Protestantse
Gemeente Aalten
•d
 e erediensten blijven gewaarborgd in deze
kerk
•a
 anpassingen voor de toekomst moeten
worden gedaan
• k erk komt beschikbaar voor heel Aalten
•g
 ebouw Elim blijft in eigendom van de PGA

3.	De Oude Helenakerk wordt ondergebracht
bij Stichting Oude Gelderse Kerken,
die vervolgens een plaatselijke
commissie aanstelt voor het beheer
en de exploitatie.
• e igendom en kosten zijn voor de SOGK
• e xploitatie is in handen van een plaatselijke
commissie
• fi
 nanciële risico’s zijn voor de SOGK
• v eel deskundigheid (vanuit de SOGK) is
aanwezig
•d
 e erediensten blijven gewaarborgd in deze
kerk via huur, alleen PGA kan huur opzeggen
•a
 anpassingen voor de toekomst moeten
worden gedaan
• k erk komt beschikbaar voor heel Aalten
• gebouw Elim blijft in eigendom van de PGA
• dit model wordt o.m. toegepast in Zutphen,
Wageningen en Lochem (zie onder)
In 2016 nam de kerkenraad het besluit om mogelijkheden te onderzoeken voor het overdragen van
de Oude Helenakerk in een of andere beheersvorm, zodanig dat medegebruik door de PGA in
de toekomst gewaarborgd blijft.
In 2019 heeft de kerkenraad besloten om
mogelijkheid 3 verder te onderzoeken, met als
voornaamste motivatie: dit ontzorgt de Protestantse Gemeente Aalten voor de toekomst in
velerlei opzicht, waarbij er vertrouwen is in de
gebleken deskundigheid van de SOGK. Ook het
kostenaspect speelt mee, dat wordt momenteel
onderzocht.
Voor optie 2 (voorstel OHK-groep) is niet gekozen
vanwege de lange-termijn-risico’s die behoren bij
het in eigendom houden van een monumentale
kerk. Denk o.a. aan tegenvallers in onderhoud,
renovatie, subsidies en eventuele tekorten op de
exploitatie.
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De kerkenraad wil dus gebruik blijven maken
van de Oude Helenakerk voor zijn kerkdiensten.
Daarvoor is eigendom niet noodzakelijk. Hierin
verschillen we van mening met de OHK-groep.
Deze wil geen verandering in de huidige s ituatie
(dus de PGA blijft het eigendom houden van
de Oude Helenakerk en daarmee financieel
verantwoordelijk).
Om te komen tot een conceptovereenkomst
vinden er sinds april 2019 formele gesprekken
plaats met de SOGK. In de conceptovereenkomst moeten (onder meer) de volgende zaken
en uitgangspunten beschreven staan:
• de aanpassingen die er aan het gebouw
worden gedaan
• de kosten die hieraan verbonden zijn
• de PGA is en blijft de eerste huurder van de
Oude Helenakerk
• de Oude Helenakerk blijft beschikbaar voor
activiteiten in het kerkelijke jaar
• er zullen alleen activiteiten in de Oude Helena
kerk gehouden worden die passen bij het
gebouw en haar geschiedenis
Zodra er meer bekend is zullen wij de concept
overeenkomst voorleggen aan de gemeenteleden.

De SOGK: een goede partner in andere
gemeentes met een monumentale kerk
De Stichting Oude Gelderse Kerken bestaat
inmiddels ruim 45 jaar en heeft meerdere
kerken in haar bezit, waaronder de monumentale Walburgiskerk te Zutphen, de Grote of Sint
Gudulakerk te Lochem en de Grote Kerk te Wageningen. Ook hier betreft het (oude en middeleeuwse) kerken waar de plaatselijke Protestantse
Gemeente gebruik blijft maken van het kerk
gebouw. De SOGK heeft als doel om ‘monumentale kerken te behouden voor de toekomst’ (citaat
website).
Bij een eventuele overdracht van de Oude
Helenakerk aan de SOGK is de continuïteit van
het gebruik door de Protestantse Gemeente voor
de toekomst gewaarborgd. Wij kunnen gebruik
blijven maken van de kerk voor o.a. onze kerkdiensten, zonder dat wij het eigendom en de zorgen
die daarbij horen, hoeven te hebben. Dit geldt
ook voor alle huidige gebruikers van de Oude
Helenakerk (cantorij, suppoosten, etc.). Slechts de
kerkenraad kan de eventuele overeenkomst met
de SOGK opzeggen, niemand anders.

Om het gebruik van de kerk te verbeteren is wel
een aantal aanpassingen nodig. Denk hierbij aan
het realiseren van een toilet in het kerkgebouw,
maar ook het bankenplan of het egaliseren van
de vloer. Dit maakt de kerk multifunctioneler en
geschikt voor meerdere activiteiten. De afgelopen tien jaar zijn binnen de PGA hiervoor al
plannen ontwikkeld. Deze plannen nemen wij
mee. De exacte aanpassingen zijn nog niet
bekend, evenmin de kosten daarvan. Voor ons
staat voorop dat de schoonheid van het gebouw
behouden moet blijven.
Na een eventuele overdracht betaalt de PGA een
huurprijs voor het gebruik. De definitieve huurprijs
is nog niet bekend. Ook moet het toekomstige
onderhoud voor een bepaalde periode vooruit
worden betaald. Deze kosten zijn gelijk aan de
kosten wanneer wij de kerk in eigendom houden.
Na deze periode zijn wij door het huren van het
gebouw niet langer verantwoordelijk voor de
kosten die horen bij onderhoud, renovatie, subsidiewerving en exploitatiebeheer. Ook hoeft de
inzet van vrijwilligers hier niet meer op gericht
te zijn, zij kunnen zich volledig inzetten voor het
samen kerk-zijn. Als alle informatie en cijfers
bekend zijn, moet blijken of daadwerkelijke overdracht in het belang is van de PGA.

Zuiderkerk
Wij merken dat bij sommige leden het vermoeden bestaat dat in we in de toekomst alleen
nog maar gebruik gaan maken van de Zuiderkerk voor onze kerkdiensten, en dat wij met een
mogelijke overdracht aan de SOGK hierop voorsorteren. Het onderhoud dat is uitgevoerd aan de
Zuiderkerk wakkert dit vermoeden aan, evenals de
keuze voor het gebruik van de voormalige kosters
woning naast de Zuiderkerk. Hierover heeft u in
een eerdere editie van KerkVenster kunnen lezen.

Als in het verleden de indruk gewekt is dat de
Zuiderkerk de enige kerk van de toekomst zou zijn,
willen we dat hier rechtzetten: het is de bedoeling
om met twee kerken verder te gaan, nl. de Oude
Helenakerk en de Zuiderkerk. Zowel de Zuiderkerk
als de Oude Helenakerk vragen om onderhoud
om de kerk bij de tijd te houden.

Gesprekken met de OHK-groep
De OHK-groep stelt in Aalten Vooruit dat de kerkenraad en kerkrentmeesters te weinig in gesprek
zijn geweest met de OHK-groep over hun plan.
Sinds de oprichting van de OHK-groep is de
kerken
raad veelvuldig in gesprek geweest met
de OHK-groep. Zowel thuis bij OHK-groep-leden
als ook diverse malen in Elim en de Zuiderkerk.
In de afgelopen tien jaar heeft geen enkele groep
gemeenteleden noch kerkelijke commissie zoveel
aandacht en luisterend oor gehad als de OHKgroep. We hebben elkaar echter niet kunnen
overtuigen. Beide willen we de Oude Helenakerk
bewaren voor de toekomst en ervoor zorgen dat
deze kerk gebruikt blijft worden voor de eredienst.
Maar we verschillen van mening of eigendom van
de kerk daarvoor noodzakelijk is.

Ten slotte
Niet alles met betrekking tot het overleg met de
SOGK is in dit stuk aan de orde gekomen omdat
dit nog niet bekend is, het onderzoek loopt nog.
Maar zodra er een goed beeld is van de concept
overeenkomst met de SOGK, met daarin alle
mogelijkheden en cijfers (kosten), zal dit met u
gecommuniceerd worden. Met name het kosten
aspect zal aandacht krijgen. Beslissingen hierover worden niet op korte termijn genomen en
zullen opnieuw aan de gemeenteleden worden
voorgelegd.
kerkenraad Protestantse Gemeente Aalten
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Neem en lees …
September 2020
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11
12
13

Matteüs: 19: 23-30
Exodus 31:1-18
Exodus 32:1-14

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

14
15
16
17

Exodus 32:15-35
Exodus 33:1-11
Exodus 33:12-23
Exodus 34:1-18

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

18
19
20
21

Exodus 34:19-35
Psalm 145
Daniël 1:1-21
Daniël 2:1-12

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

22
23
24
25

Daniël 2:13-23
Daniël 2:24-35
Daniël 2:36-49
Daniël 3:1-12

Weeksluitingen
Vanwege de coronacrisis zijn de weeksluitingen
voorlopig vervallen.

Van buiten …
Mijn naam is Theo Menting en ik ben sinds
30 juni 2019 predikant in de gemeente
Gendringen-Bontebrug.
Op zondag 13 september mag ik voorgaan in de
prachtige St. Joriskerk in Bredevoort.
Als voorganger ‘van buiten’…. En daar kom ik
ook vandaan… van buiten. Geboren en getogen
ergens tussen Wehl en Doetinchem. Van buiten
dus.
Hoewel ik ‘al’ 57 jaar ben, is Gendringen-Bontebrug mijn eerste gemeente.
Oorspronkelijk kom ik uit de katholieke traditie. Ik
heb theologie gestudeerd in Utrecht en Nijmegen
en lang gewerkt als theoloog en als kerkmusicus
in het Dominicanenklooster in Huissen.
In 2016 heb ik belijdenis gedaan en vanaf die
tijd begon de voorbereiding op het predikantschap. Dat omvatte een korte aanvullende
literatuurstudie en een stage in de Lebuïnuskerk
in Deventer.
Ik ben 21 jaar getrouwd met mijn echtgenoot
Gerard, we zijn al ruim 27 jaar samen en tot onze
grote vreugde mogen we zeggen dat we ons in
Gendringen als een vis in het water voelen.

Op de vraag naar mijn mooiste Bijbelverhaal
hoef ik niet lang na te denken: dat is al jaren
het indrukwekkende verhaal van het gevecht van
Jakob met de vreemdeling. Opgetekend in het
boek Genesis.
Omdat kerkmuziek een belangrijk deel van mijn
leven vult, is het niet zo eenvoudig te zeggen welk
lied ik het mooiste vind. We hebben in onze kerken
een rijke schat aan prachtige liederen. Maar Lied
253 is wel een van de mooiste liederen die ik ken.
Een prachtige avondlied, een gebed veelzeggend
door zijn eenvoud.
ds. Theo Menting

Doopdiensten
Bij geboorte ontvangt je wijkpredikant graag
een kaartje. Indien je je kind wilt laten dopen,
dan graag tijdig (minimaal drie weken van
tevoren) contact opnemen met de predikant die
voorgaat. De doopdiensten staan op de website
www.kerkvenster.nl (onder Kerkdiensten).

Bloemengroet Aalten

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Oosterink, Richterinkstraat 33
- fam. Rotte, Prinsenstraat 58

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.

Bij de diensten Aalten

Bezoek kerkdiensten
september
Intussen hebben we weer een aantal kerkdiensten kunnen bezoeken en merken we dat iedereen
went aan de nieuwe situatie. Het verloopt
allemaal goed en er is dan ook steeds minder
‘sturing’ nodig.
In de maand september gaan we voor wat betreft
het bezoeken van de kerkdiensten op dezelfde
voet verder als in de maand augustus. De diensten zullen dus plaatsvinden in de Oosterkerk en
we blijven het geldende protocol aanhouden. Het
protocol vindt u terug in de twee eerdere edities
van KerkVenster en op www.kerkvenster.nl.
De Regenboogdiensten zijn voorlopig alleen digitaal te volgen.
We hebben vragen ontvangen over wanneer het
gebruik van de andere kerkgebouwen weer mogelijk zal zijn. Hier zal de kleine kerkenraad binnenkort een besluit over nemen. Zodra hierover meer
bekend is, wordt u geïnformeerd via KerkVenster.
Namens de commissie,
Henk Westerveld, Ineke Nieuwboer,
Reinier Demkes en Femke Navis

Belijdenis Henrike Jentink
13 september wordt een bijzondere dienst:
Henrike Jentink gaat in het openbaar haar geloof
belijden. De dienst is samen met haar voorbereid
en zal die zondag de enige dienst zijn. Johan Klein
Nibbelink zal met een band de dienst begeleiden.
Ds. Folkert de Jong gaat voor. Het thema van de
dienst is: ‘God is bij je’, want door de jaren heen
heeft Henrike dat vaak ervaren, op goede en vervelende momenten. Dat vieren we zondag.
Er is een beperkt aantal zitplaatsen in de kerk,
maar uiteraard is de dienst ook online te bekijken.
We danken God dat Hij door alle eeuwen mensen
blijft roepen en we Hem dichtbij ons voelen.

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.
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Kerkdiensten Bredevoort

Kerkdiensten Aalten

St. Joriskerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 13 september 2020

Zondag 13 september 2020

Geen diensten

Zondag 20 september 2020

Zondag 20 september 2020

09.30 uur:
collecte:

ds. T. Menting, Gendringen
Diaconie en kerk

09.30 uur: 	ds. A.G. Endeveld - afscheid
en bevestiging ambtsdragers
collecte:
Kerk en diaconie

09.30 uur: 	ds. F. de Jong - belijdenisdienst
(Regenboogdienst)

09.30 uur:

ds. W.H. Everts

Kerkdiensten
Aalten en Bredevoort

Protocol kerkdiensten na 1 augustus 2020

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.

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

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 09.30 uur.
• er maximaal honderd toegangskaarten worden
verstrekt. Een toegangskaart is geldig voor
maximaal twee personen uit één huishouden.

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 twee personen uit één huishouden. Een
gezin met vier personen moet dus twee toegangskaarten meenemen. Voorafgaand aan de
kerkdienst noteert men op de toegangskaart met
hoeveel personen men de dienst bezoekt, naam
en telefoonnummer.

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.

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

bredevoort

12 sep	mevr. H.H. Swijtink-Stronks
Servatiusstraat 42, 7121 EN
12 sep	dhr. D. Siebelink
Klokkemakersweg 3, 7122 KB
15 sep	mevr. G.C. Oldenhave-Lensink
Ludgerstraat 19/08, 7121 EG
15 sep	dhr. K. Kremer
Bredevoortsestraatweg 107, 7121 BE
16 sep	dhr. F.C. Simmelink
Manschotplein 30, 7121 BM
17 sep	dhr. G.E. Hoftiezer
Kiefteweg 9, 7121 LX
17 sep	mevr. G.W. Vervelde-Testerink
Koopmanstraat 57, 7121 VS
17 sep	mevr. J.G. de Haan-Bijl
Berkenhovestraat 44, 7122 ZZ
18 sep	mevr. H.E.W. van Eerden-Scharpert
Middelkampweg 5, 7122 JK
19 sep	mevr. D.B. ten Brinke-Beernink
Koeweide 114, 7121 EK
19 sep	dhr. A.G. Kemink
‘t Smees 1, 7121 CB
19 sep	mevr. J.W. te Brake-te Kolstee
Lievelderweg 22,
7131 MC Lichtenvoorde
20 sep	mevr. A.J. Houwer-Hoens
Pasdijk 8, 7122 NT
20 sep	mevr. E.A. Heersink-ter Maat
Grote Maote 56, 7123 CE
20 sep	mevr. A.G. Ebbers-Helmink
Tubantenstraat 92, 7122 CT
20 sep	mevr. A.B. Hofs-Klein Entink
Tuunterweg 3, 7122 MA
21 sep	dhr. J.H. Wamelink
Varsseveldsestraatweg 106/A, 7122 NM
23 sep	mevr. B.W. Arentsen-Assink
Pasopweg 2/B, 7122 PD
23 sep	mevr. H.A. Koskamp-Stronks
Bruninkweg 3, 7122 PM
23 sep	mevr. J.A.W. van Handenhove-
Carmiggelt - Zuiderkruis 2, 7122 WZ
24 sep	dhr. D.A. Graven
Ludgerstraat 35/01, 7121 EG
25 sep	mevr. H.J. Klein Wolterink-Wijnveen
Kruisdijk 2/A, 7122 LL
25 sep	mevr. H.H. Bosman-Boerema
Geurdenstraat 46, 7122 CG
25 sep	mevr. J.W. Vaags-Duenk
Ludgerstraat 31/01, 7121 EG
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

Verhuisd
Mevr. Kalf-Scheur is opgenomen in Pronsweide
voor revalidatie. We wensen haar vooruitgang toe
en beterschap.

Overleden
Op 85-jarige leeftijd is overleden mevr. Grada
Johanna Berendina Heusinkveld-Hoftijzer (‘Grada
van de Moandag’, ‘Zus van de Claus’). Wij wensen
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel
troost toe met het verlies van hun moeder en oma.
Een in memoriam staat elders in dit kerkblad.
Op zaterdag 22 augustus 2020 is mevr. Dien
Jentink-ter Maat plotseling overleden. Terwijl
de familie zich zorgen maakte om de kwetsbare
gezondheid van hun vader, overleed opeens
hun moeder. Haar man Arie en de kinderen en
kleinkinderen wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe in hun verdriet en gemis. Een in memoriam staat elders in dit kerkblad.

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

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

Verpleeghuis
Sinds enige tijd verblijft mevrouw Houwers-Westerveld van de G.J. Doorninkweg 2 in Lichtenvoorde in de Molenberg. Bezoek en post is daar
van harte welkom. Haar adres is: Molenberg,
afdeling Marhulzen, Ziekenhuisstraat 7, 7141 AN
Groenlo (het telefoonnummer van dochter Bea
Houwers is 06-121 83 909).

Vredesweek 19 tot 27 september
‘Wat is er toch veel aan de hand in de wereld!’
Woorden van een dergelijke strekking hoor ik
nogal eens. Niet alleen corona houdt de gemoederen bezig, maar ook de wereldwijde onrust,
polarisatie, opstootjes, opstanden, geweld of de
dreiging daarvan. Vrede lijkt zo onbereikbaar. En
toch geeft het verlangen naar vrede het nooit
op. Een verlangen dat zijn handen al vol heeft
aan het oproepen tot innerlijke vrede. ‘Ik wil een
mens van vrede worden’, zo schreef theoloog
Friedrich Schorlemmer:
Ik wil een mens van vrede worden.
Ik wil zo leven dat ook andere mensen
			leven kunnen
naast mij, ver van mij, na mij.
Ik zoek het gesprek met wie anders denken.
Ik denk na over de vragen die ze mij stellen.
Ik wil zo leven dat ik niemand angst aanjaag.
Ik bid erom dat ik zelf niet aan angst ten onder ga.
Ik zet mijn vermogens en kracht in voor een
maatschappij
waarin de mens de mens een helper is.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

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

Ds. Zeldenrijk is met vakantie.
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Netty Hengeveld

Wijk Haart-Heurne

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

Gast in de kerk

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

ds. Wim Everts

Overleden
Op 14 augustus overleed in de leeftijd van 82
jaar Lien Radstaak-Tolkamp, Frankenstraat 6. Op
donderdag 20 augustus, tijdens de dankdienst
voor haar leven, luisterden we naar de liederen
waar ze zo van hield en lazen we uit Prediker 3:
Alles heeft zijn tijd. We wensen Jan, kinderen en
kleinkinderen toe dat er voor hen nu een tijd mag
komen van troost.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

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

Overleden
Op maandag 17 augustus is overleden mevrouw
Gesina Aleida (Siny) te Brake-Stronks, Smitskamp
86. Zij is overleden in de leeftijd van 86 jaar. Op
maandag 24 augustus heeft ds. Ada Endeveld
de uitvaartdienst geleid. Het in memoriam staat
elders in dit KerkVenster. We wensen haar man
Wim, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid
toe in hun verdriet en gemis.
Op 7 september is overleden Jan Bernard Wassink
(Bernard) in de leeftijd van 80 jaar. Wij wensen
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel troost
toe met dit verlies. Een in memoriam zal in het
volgend kerkvenster staan.

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

Zieken
Tijdelijk opgenomen in Pronsweide: mevr. W.B.J.
Lubbers-Ruesink, Haermansweijde 22.
Thuisgekomen uit het SKB mevr. B.A. Hartemink-
Aalbers, Eligiusstraat 25. Wij weten ons verbonden met allen die ziek geworden zijn. Wij
wensen hen en allen die in liefde om hen heen
staan heel veel kracht en Gods nabijheid toe!

Overleden
Op 19 augustus overleed, in de leeftijd van 67
jaar, Ria ter Maat-Veldboom, Het Verzet 93. Wij
wensen Dick, Marije en Christiaan, Menno en
Wendy en de kleinkinderen Cas, Fedde, Luna,
Amber en Stella de nabijheid toe van God en
mensen. Elders in KerkVenster treft u een in
memoriam aan.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Jongerenpredikant
ds. Folkert de Jong

Geboren
Op 19 augustus is geboren Lenn van Schijndel,
zoon van Martin van Schijndel en Margaretha
Kooistra en broertje van Siem en Melle, Klokke
makersweg 8.

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

	Liefde
Zo mooi en zo fijn
Nog meer liefde te delen
Nu we met z’n vijfjes zijn
Martin en Margaretha, Siem en Melle
van harte gefeliciteerd!

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

Aangezien het werk in de wijk weer is
opgepakt, vervallen de telefonische
spreekuren die tijdens de lockdownperiode waren
ingesteld.

Tekst en foto: Arnold Arentsen

Als ik in de zomer deze kleine artikeltjes
maak, hoop ik altijd op een bijzonder verhaal en dat is deze keer raak. Ik ontmoet
een echtpaar dat op het koor zit en stil zit te
genieten van het interieur en alles wat daar
te zien is, inclusief de mooie video over deze
kerk. Op mijn vraag wat hen in Aalten brengt,
krijg ik een mooi verhaal te horen uit een vervelende tijd.
Het echtpaar is
dhr J.W. Blom en
mevr. A.W. BlomVeldkamp uit de
stad Groningen.
Zij zijn weer naar
Aalten gekomen
om Aalten eens
beter te verkennen, nadat ze
twee jaar geleden
hier geweest zijn
op uitnodiging
van het Onderduikmuseum voor
de herdenking van
de overval op de
Westerkerk.
De broer van dhr.
Blom (Wim) heeft namelijk ondergedoken gezeten
in Aalten op een boerderij van de familie Luiten.
Zij weten echter niet meer op welk adres. Wim
was betrokken bij de razzia op de Westerkerk, werd
opgepakt en afgevoerd naar Kamp Amersfoort.
Daar raakte hij gewond tijdens werkzaamheden en
werd opgenomen in het ziekenhuis.
Toen hij van zijn verwondingen hersteld was,
moest hij terug naar Kamp Amersfoort, wat ook
vermeld stond op een lijst. Op wonderlijke wijze
was hij echter van die lijst verdwenen, werd uit het
ziekenhuis ontslagen en mocht naar huis.
Thuis aangekomen wachtte hem een verrassing.
Daar kroop een klein ventje over de grond, en op
zijn vraag wie dat was, antwoordde zijn vader:
‘Dat is je broertje.’ En dat broertje, waar hij niets
van wist, is nu in Aalten met zijn vrouw om een
weekje vakantie te vieren en de plaats verder te
verkennen waar zijn grote broer, die nog in leven is,
ondergedoken zat tijdens een deel van de oorlog.
Het echtpaar vertoeft in een caravan op camping
Lansbulten en is vandaag in de Oude Helenakerk
om deze monumentale kerk te bekijken. Wat hen
vooral opvalt zijn de ronde banken, zo’n prachtige
opstelling hebben ze nog niet eerder gezien. Verder
vinden ze het een prachtige kerk, en ze hebben al
veel bijzonderheden gehoord van de dienstdoende
suppoosten.
Zelf kerken ze in Groningen in de Nederlands Gereformeerde Kerk (het vroegere Artikel 31). Ook daar
kennen ze een ronde opstelling, maar dan met
stoelen.
Ik maak hen nog even attent op het gedenkraam
in de Oosterkerk, dat namens alle onderduikers
geschonken is aan de gemeenschap van Aalten
voor alle hulp en toewijding die zij hebben ondervonden. Dat vinden ze wel heel interessant en
zullen ze nog gaan bekijken.
Ik neem afscheid, nadat we een foto hebben
gemaakt, en wens hen nog een plezierige tijd in
Aalten.
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In memoriam
Johannes Arnoldus
Papiermole

Antoon Albertus
te Bokkel

Engelina Roeloffina
Radstaak-Tolkamp

~ Joop ~

~ Ap ~

~ Lien ~

geboren
2 september 1931
overleden
18 juni 2020

geboren
30 januari 1941
overleden
14 augustus 2020

geboren
26 juli 1938
overleden
14 augustus 2020

Ap is in de oorlog geboren op boerderij ‘de
Heurne’ in Miste.
In een gezin van zeven kinderen was Ap de zesde.
Vaak moesten we ‘s avonds of ‘s nachts het bed
uit, als er grote aantallen vliegtuigen overvlogen,
om dan achter in de tuin, waar onze pa een
schuilkelder had gegraven voor het hele gezin,
plaats te nemen. Als het gevaar geweken was kon
je weer je bed in. Ook waren er Duitse soldaten
ingekwartierd.
Ap ging als zesjarige naar de Chr. Nat. School op
de Haart. Daarna naar de technische school in
Aalten.
Een paar jaar bij Klein Nibbelink en daarna een
paar jaar bij het pas opgerichte loonbedrijf van
Henk.
Na bij wat andere bedrijven gewerkt te hebben,
kwam aan het licht dat Ap een aangeboren hartafwijking had. Zodoende heeft hij nog een aantal
jaren aangepast werk verricht bij de Hacron en
toen dat ook niet meer ging kwam Ap in de WAO
terecht.
Ap hield van de natuur, bomen, planten, genieten
van bloemen. Zijn dieren, zoals pauwen, ganzen
en ooit edelherten verzorgen.
Wij als broers, zussen, neven en nichten kunnen
genieten van alle films en foto’s die Ap de laatste
vijftig jaar heeft gemaakt. Dit is voor ons allen
zeer waardevol.
Van een dagje of een midweek ertussenuit met
zussen, broer en schoonzus kon hij genieten.
Een heel bijzondere vakantie was in 2006 naar
Salzburg voor het herdenken van het 250e
geboortejaar van Mozart. Om nooit te vergeten.
Sinds 2015 ging de gezondheid van Ap verder
achteruit en moest hij steeds meer inleveren.
Toch ging hij waar mogelijk door met de dingen
die hij nog wel kon.
Ap heeft ook erg genoten van de kerstmiddag van
het wijkteam bij Oonk ‘Klaasman’, net het kerstfeest van de zondagsschool, met een kerstverhaal
en alles wat erbij hoorde. Eten bij het Koppelhuus
en in de zomer de gezellige wijkmiddag.
Ap hield van klassieke muziek, o.a. Mozart. Op
zondagmorgen werd van ‘Nederland zingt’ geen
uitzending gemist.
Eind juni 2020 kwam Ap ten val en brak zijn heup.
Vanwege zijn broze gezondheid en hart was een
operatie bijna uitgesloten.
Na een geweldige verzorging in Pronsweide, waar
revalidatie niets opleverde, is Ap op 14 augustus
aldaar overleden. Op 21 augustus hebben zijn
neven hem ten grave gedragen.
Ap laat voor ons, maar in het bijzonder voor Hermien, een heel lege plek achter.
familie Te Bokkel

Lien Tolkamp werd geboren in IJzerlo, als tweede
dochter in het gezin. Haar jonge jaren werden
getekend door soberheid.
Na de lagere school bezocht ze de huishoudschool. Daarnaast heeft ze lessen voor coupeuse
gevolgd. Haar vakmanschap was zo groot, dat ze
zelfs een paar trouwjurken gemaakt heeft.
In 1958 kreeg ze kennis aan Jan Radstaak uit het
Woold. In 1962, op vrijdag 13 juli, trouwden ze
‘met instemming van wederzijdse ouders’.
Na het huwelijk trokken ze in bij vader en moeder
Tolkamp. De jaren erna werden drie dochters en
een zoon geboren.
Er volgden jaren van groot geluk. Het was een
drukke boel: Lien zorgde voor haar ouders en
het gezin met vier kinderen. Verder hielp ze op
de boerderij, had ze een grote moestuin en een
prachtig ‘höfken’. Haar handen stonden nooit
stil: kleding maken en verstellen, haken, breien,
borduren. Verder zorgde ze voor alle dieren: de
hond Corrie, vele poezen, kippen, eenden, geiten
en schapen. Bij deze opsomming had Corrie, de
hond, de hoofdrol. Waar de een was kon je de
ander ook vinden.
Dit rijke geluk werd abrupt verstoord door het
noodlottige ongeval van Elly in 1974.
Maar het leven ging door. Lien pakte de draad
weer op, er was immers genoeg te doen. De kinderen groeiden op, volgden hun opleidingen en
de eerste aanhang kwam in beeld. Er was altijd
veel aanloop, waarbij iedereen, ongeacht de
reden of het tijdstip, welkom was.
De gezondheid van vader en moeder Tolkamp
ging achteruit, ze hadden meer verzorging nodig.
Lien bood tot op het laatst deze zorg.
Er werd getrouwd en de eerste kleinkinderen
werden geboren. Dit gaf Lien veel vreugde en ze
liet regelmatig weten hoe trots ze was op haar
vijf kleindochters en één kleinzoon.
De bedrijfsovername vond plaats in 2006 en
in 2007 zijn Lien en Jan verhuisd naar de Frankenstraat in Aalten. Na een aantal goede jaren
begonnen er steeds meer geheugenproblemen te
komen. Haar wereld werd kleiner. In die periode
genoot ze veel van muziek. Jan ging steeds meer
zaken overnemen, hetgeen hij met liefde gedaan
heeft.
Eind 2019 kwam er meer lichamelijk ongemak en
moest Lien steeds meer inleveren. De laatste drie
weken namen de krachten in rap tempo af, waardoor ze acht dagen voor haar overlijden aan bed
gebonden raakte. Op vrijdag 14 augustus, in de
vroege avond, is ze rustig ingeslapen.
de familie

Dankbaar
Dankbaar ben jij
Voor de goede tijd met mama samen
Voor je twee dochters en je schoonzonen
Voor je lieve kleinkinderen
Voor alles wat de natuur jou gaf
De vogels, de bloemen, wat kon je
daarvan genieten samen met mam
Dankbaar was je ook dat je goed afscheid hebt
kunnen nemen de laatste weken:
alles is gezegd en besproken.
Dankbaar was je daarvoor.
Wij zijn jou ook dankbaar.
Voor alle tijd die met ons doorbracht,
je had altijd veel tijd voor ons.
Voor alle lessen over de natuur, de dieren,
de vogels en de bloemen.
Voor het meeslepen naar allerlei kerken en
musea, dat waren er best heel veel; de dierentuinen en pretparken, voor alle fijne vakanties.
Maar ook voor het luisteren naar muziek,
liefst licht klassiek, op zondagmorgen.
De mooie sprookjeselpees.
Je lessen over geschiedenis,
je bent echt een ware encyclopedie!
De danslessen, de schaaklessen, de pianolessen,
want die hoorden er ook bij, vond jij.
Hoewel soms speelden we liever buiten.
Maar toch had je weer een zaadje geplant.
Voor alle boeken die je ons voorlas
en kocht voor ons.
Elke Boekenweek een nieuw boek.
Sinterklaas, op verjaardagen of gewoon
omdat je het een mooi boek vond.
Zorgzaam was je ook, voor mama én voor ons.
Van veel onderwerpen wist je wel iets en als je
het niet wist dan zocht je het voor ons op.
Je was een man met een brede interesse.
Die ons allemaal veel wilde meegeven.
En dat is gelukt.
Dankbaar zijn we voor de ongelofelijk mooie
brede basis die je ons hebt meegegeven.
Lieve Joop, papa en opa, bedankt
voor een mooie rijke voedingsbodem.
De zaadjes die je hebt geplant.
We missen je.
Voor altijd in ons hart.
Hennie Papiermole, Jolande en Marleen

15
Gesina Aleida
te Brake-Stronks

Hendrika Louisa
ter Maat-Veldboom

~ Siny ~

~ Ria ~

Geboren
15 februari 1934
Overleden
17 augustus 2020

geboren
31 oktober 1952
overleden
19 augustus 2020

Mama is geboren op 15 februari 1934, op de Elshoekweg 8, toen nog Dale 3.
Ze groeide op in een gezin van twaalf kinderen,
ze zat tussen twee tweelingen in. Haar vader was
klompenmaker en moeder zorgde voor het gezin.
Na de Wilhelminaschool is ze met veel plezier
naar de naaischool geweest. Daarna heeft ze
in de huishouding gewerkt. Ze zat op een evangelisatie-zangkoor, en daar ontmoette ze papa,
Wim te Brake van ’t Pöppink. Op 1 maart 1963
trouwden ze en verhuisden naar ‘t Kieftskamp in
Barlo. Daar kregen ze twee kinderen, Dolinda en
André. Later zijn ze verhuisd naar de Vondelstraat
en zijn Frank en Petra geboren. In 1973 werd de
woonwijk Lage Veld gebouwd en hier hebben ze
een huis kunnen kopen, waar ze met veel plezier
in hebben gewoond.
Mama was een lieve vrouw en een lieve, zorgzame
moeder, die altijd geïnteresseerd was in alles en
iedereen. Ze hield niet van onrecht en conflicten.
Ook toen later de schoonzoons en -dochters erbij
kwamen, werden deze liefdevol omarmd. Erg trots
was ze op haar elf kleinkinderen. In de beginjaren
paste ze vaak op de kleinkinderen, en deed dat
met veel plezier! Altijd in voor een spelletje!
Er kwam een moment dat ze meer zorg nodig had.
Toen ze 75 jaar oud was, kreeg ze borstkanker en
volgden er een aantal herseninfarcten. Ze gingen
kleiner wonen, en verhuisden samen naar de
Smitskamp. Ze heeft veel moeten inleveren en
dat kon ze maar slecht verkroppen. Toch bleef
ze altijd positief en haar doorzettingsvermogen
hielp haar er steeds weer bovenop. De laatste
jaren werden haar tremoren steeds erger en werd
haar gezondheid broos. Papa hielp mama veel, en
mede door zijn liefdevolle zorg voor mama zijn ze
altijd samen gebleven.
Een grote hobby was het kleuren van mandala’s
en andere mooie platen. Dit kon ze ondanks
haar tremoren prachtig en met precisie. Ze was
een gelovige vrouw, die trouw tot het laatst toe
iedere zondag de kerkdienst volgde op haar iPad.
Op maandagavond 17 augustus hebben we toch
plotseling afscheid van haar moeten nemen en is
ze thuis in haar eigen vertrouwde omgeving overleden. Liefdevol hebben we samen een afscheidsdienst voor haar gehouden, zoals ze ons liefdevol
heeft opgevoed.
familie Te Brake

‘Een kaere is ’t op’ zei Ria eind april. Sinds ze de
diagnose Kahler kreeg, waren er dertien jaren verstreken: jaren van verwachtingen bijstellen, van
hoop en vrees en van leven met de dood. Toch
wilde Ria zich geen patiënt voelen. Zelfs tijdens
haar ziekenhuisopnames probeerde zij te zorgen
voor medepatiënten en personeel.
Met haar zorgzame aard wist ze al jong dat ze de
zorg in wilde. Ze was zo gemotiveerd dat ze na de
huishoudschool hard werkte om een opleiding in
de gezinsverzorging te kunnen bekostigen. En dat
bleek een goede keuze. Ze genoot van haar werk,
tot de eerste stamceltransplantatie daar een
dikke streep door trok, net als door het bezoekwerk voor de kerk en het zwemmen en sporten.
Het risico besmet te worden werd immers te
groot.
In 1975 trouwde ze met haar geliefde Dick.
Vanuit de Vondelstraat, waar ze met haar ouders,
vier broers en twee zussen woonde, verhuisde
ze naar de Hessenweg. Daar werd vier jaar later
Marije geboren. Na een verhuizing naar Het
Verzet kwam Menno. Die periode, waarin de kinderen nog klein waren, omschreef ze later als de
mooiste uit haar leven. Ook heeft ze de afgelopen
tien jaar intens genoten van de kleinkinderen.
Aan de ene kant was Ria druk, vrolijk en gezellig,
aan de andere kant had ze ook behoefte aan
structuur. Ze vond het fijn wanneer ze de dingen
op haar manier kon doen. Daarnaast hield ze van
de haar zo vertrouwde omgeving: het roodborstje
en de bonte spechten in de tuin, de zwaan met
haar jongen in de beek.
Tijdens de dankdienst voor haar leven op 26
augustus lazen we uit 2 Korinthiërs 4 over het
uiterlijke bestaan dat verloren gaat en het innerlijk bestaan dat van dag tot dag vernieuwd wordt.
Het leven met een levensbedreigende ziekte was
zwaar, haar levenskrachten namen af, maar in de
loop der jaren werd Ria innerlijk wel steeds sterker
en sterker. De steun van de lieve mensen om haar
heen, maar zeker ook het geloof waren voor haar
een bron van troost, kracht en houvast.
We hopen dat Dick, de kinderen en kleinkinderen
net als zij troost, kracht en houvast mogen vinden
nu zij hun zorgzame vrouw, moeder en oma
moesten loslaten.
Netty Hengeveld

Grada Johanna
Berendina
Heusinkveld-Hoftijzer
~ Grada ~
geboren
14 april 1935
overleden
20 augustus 2020
‘Grada van de Moandag’
‘Zus van de Claus’
Mama is geboren op 14 april 1935 in huize ‘De
Claus’. Daar groeide ze op samen met haar vader
en moeder, zeven broers en een zus. Door de
gezondheid van haar moeder moest ze al vroeg
meehelpen in het gezin. Het gezin heeft door de
jaren heen veel zorgen gekend. Maar mama was
‘gek met iederene’!
In augustus 1955, tijdens een fietstochtje, leerde
zij papa kennen. Op 13 december 1957 zijn ze
getrouwd. Ze gingen inwonen bij opa en oma van
de Moandag aan de Goordijk, destijds Dale 47.
Samen kregen ze zeven kinderen.
De zwartste pagina voor ma en pa en ons leven
was het overlijden van Erna op 19 september
1970. Ze was nog maar anderhalf jaar oud … Dit
verdriet zal nooit overgaan, maar het heeft ons
wel gevormd tot een hecht en warm gezin.
We kijken met z’n allen terug op een mooie
jeugd. Pa en ma werkten hard maar verloren ons
niet uit het oog. Bij ma konden we altijd terecht.
Ja met alles ‘mochten wi’j bi’j ow’. Deze warmte
was er voor iedereen bi’j de Moandag. Iedereen
was welkom. Voor de gezelligheid, maar ook om
uit te huilen.
De handen en mond stonden bij mama weinig
stil. Haar handen hebben altijd voor ons gewerkt.
Zorgen voor: dat was ma! Met haar mond heeft
ze veel gezegd en geprobeerd ons op het juiste
spoor te houden. Ook hetgeen ze juist niet of
nooit gezegd heeft typeert haar. Heuren, zeen
en … zwiegen!
Ma heeft lichamelijk veel ongemakken gehad.
Maar door haar sterke wil en geest sloeg ze zich
daar elke keer doorheen. Onbegrijpelijk soms!
Niet klagen, maar dragen … Klagen deed ze niet
gauw. Maar ze wist zich gedragen door de liederen van Nederland Zingt, de woorden van de
kerkdienst en vooral door alle zorg en aandacht
die ze kreeg van zoveel mensen.
Door de stormen heen bleef ze stralen!
Ook na het overlijden van pa in 2012. Een moeilijke periode, maar ze pakte de draad weer op. Ze
ging op Facebook, was fanatiek wordfeudspeler
en de laatste maanden zelfs aan het whatsappen.
De laatste jaren ging ze steeds meer achteruit. Ze
was dankbaar voor het feit dat ze 85 jaar mocht
worden. Eind mei is ze verhuisd naar de Bettekamp. Lichamelijk kon ze niet meer. Haar geest
bleef echter helder en alert. Ze verlangde naar het
einde. Donderdag 20 augustus is ze overleden.
We gunnen haar rust! Dat heeft ze verdiend!
Ma, we hebben je niet verloren
Daarvoor gaf je ons teveel!
Wat je zei, dat blijven we horen.
Van wat wij zijn, ben jij een deel.
Wij komen jou overal nog tegen
In wat wij doen, wat wij laten en waar wij staan.
Jij bent en blijft voor ons een zegen!
Waarvan het spoor nog steeds verder zal gaan!
de kinderen
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Everdina Antonetta
Jentink-ter Maat
~ Dien ~
geboren
24 maart 1933
overleden
22 augustus 2020
Soms gaan de dingen zo anders in het leven
dan je verwachtte. Plotseling overleed onze ma
op zaterdag 22 augustus 2020. Zij is 87 jaar
geworden. Ma is geboren aan de Bredevoortse
straatweg/Bijnenweg. Ze heeft hier haar hele
leven gewoond en hier is zij ook gestorven.
Deze maand zou ze met onze pa Arie 60 jaar
getrouwd zijn. Haar levensgeschiedenis is
helemaal verweven met de Oosterkerk. Lang
geleden is zij als kind daar binnengedragen voor
de doop. Op 29 augustus is zij daar uitgedragen
na een dankdienst voor haar leven, geleid door
ds. J. van Pijkeren.
Ma is opgegroeid in de oorlogsjaren. Na nog
een jaar naar de huishoudschool te hebben
gegaan, kwam ze thuis om haar moeder te
helpen. Ze heeft pa ontmoet tijdens een gezamenlijke middag van de meisjes- en jongensvereniging. Het was voor haar ‘liefde op het
eerste gezicht’. In 1958 zijn ze verloofd en in
1960 getrouwd vanuit de Oosterkerk. Ze gingen
wonen bij haar ouders en haar zus Jo aan de
Bredevoortsestraatweg.
Zorgzaam, dat was ma voor haar kinderen en
dat zijn wij als kinderen ook voor haar en onze
pa. Zij was de moeder van acht kinderen en
oma van negentien kleinkinderen. Hier was ze
trots op, elke twee jaar gingen we als gehele
familie een weekend weg. Hiervan genoot ze
heel erg. Zij was dankbaar voor alles wat ze had.
Ze zei ook: ‘Je moet niet kijken naar wat je niet
hebt en niet meer kunt, maar naar wat je
wel hebt en nog wel kunt: Tel uw zegeningen.’
Dit hebben wij ook op de kaart gezet met het
overlijdensbericht. Voorop deze kaart staat een
mooie foto, tekenend voor het leven van ma.
Een mand met daarin het breiwerk van een sok.
Verder aardappels met een schilmesje, scharrel
eieren, koffiekopjes als teken van haar gastvrijheid en niet te vergeten een Bijbel. Om dit alles
heen bloeien prachtige bloemen. Zo was het
leven van oma, zeiden de kleinkinderen. Als je
bij haar kwam, kon je altijd blijven eten. In de
dankdienst vertelden wij als kinderen en kleinkinderen mooie verhalen over het leven van
onze moeder en hun oma. Een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid en liefde.

Wij zijn dankbaar voor alles wat ze voor ons
heeft gedaan en voor ons betekend heeft.
Het geloof en de kerk betekenden ook veel voor
haar. Ze had het volle vertrouwen dat de Heere
God haar zou helpen in moeilijke en lastige
tijden. Ze zei ook: ‘Heb vertrouwen, het komt
goed, Hij zal je steunen.’ In het vertrouwen
dat zij nu bij haar Heer is, hebben wij haar los
moeten laten.
pa, kinderen en kleinkinderen

Kleine dingen,
zegeningen
Kijk maar naar de kleine dingen,
naar de glimlach van een kind.
Naar de mensen in jouw leven,
bij wie jij vriendschap vindt.
Kijk maar naar de mooie bloemen,
naar alles wat hier leeft.
De kleine dingen, zegeningen,
die God telkens geeft.
Het zit niet in het grote,
in bakken vol met geld.
God toont zich ook in ‘t kleine,
heeft jouw haren zelfs geteld.
Wanneer de grote dingen,
in jouw leven ooit vergaan,
zullen juist die kleine dingen
van waarde blijven staan.

Leerhuis Kerk & Israël
Ook dit seizoen is er weer Leerhuis. Wij zijn een
groep mensen met een kerkelijke achtergrond van
diverse richtingen. Het denken en leren over de
joodse wortels van ons geloof staat hierbij centraal. Meestal volgen we een periode uit de Bijbel,
met name het Oude Testament, maar vragen die
niet direct over dat gedeelte gaan mogen ook
gesteld worden.
Wij komen bijeen in de Zuiderkerk, maandag
14 september is de eerste bijeenkomst,
aanvang 14.30 uur.

Heef u belangstelling: kom erbij.
Voor inlichtingen: Fop van Wijk, tel. 0543-538567
e-mail: meifovanwijk@kpnmail.nl.
Wilt u komen, dan graag een berichtje.
Namens de commissie Kerk en Israël,
Fop van Wijk

Kerkopenstelling
Open Monumentendag
zaterdag 12 september
2020 Oude Helenakerk
Hoewel er plaatselijk niet zo veel
activiteiten zijn tijdens het weekend
van Open Monumentendag hebben wij

Het schateren, het lachen,
dat ene compliment,
het schouderklopje, die handdruk
en het kostte je geen cent.
Alie Holman
bron: www.gedichtensite.nl

LEERHUIS KERK & ISRAËL

als suppoostengroep besloten, mits de
omstandigheden het toelaten, de kerk
voor bezichtiging open te stellen op
zaterdag 12 september. Uiteraard zijn
dan wel de coronaregels van kracht en
is een eenrichtingsroute ingesteld.
De kerk gaat om 09.30 uur open en we sluiten om
17.00 uur.
Tijdens deze openstelling geven Joop Ormel
(orgel) en Henk-Jan Radstaak driemaal een miniconcert van ongeveer een half uur. De eerste keer
is dit vanaf 11.00 uur. De tweede keer beginnen
ze om 14.00 uur en tot slot om 16.00 uur.
Als je een dergelijk gebeuren dan eens wilt meemaken op de orgelzolder is dit, met inachtneming
van de veiligheidsmaatregelen, mogelijk.
Al met al is hier de mogelijkheid om de Oude
Helenakerk eens op je gemak te bekijken en ook
om je te verdiepen in de rijke historie van deze
oorspronkelijk r.-k. kerk.
Alle vragen die dan bij je opkomen kun je aan de
aanwezige suppoosten stellen.
Hartelijk welkom op zaterdag 12 september.
Namens de suppoostengroep Oude Helenakerk,
Ad Doornink
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Hieronder een bijdrage van Walter Meekes namens Stichting HoPe
Bij deze wil ik graag een korte update
geven van de stand van zaken in Peru
in het algemeen en ten aanzien van
onze projecten in het bijzonder.

De coronacrisis heeft Peru bijzonder hard geraakt.
Op dit moment staat Peru met 320.000 positief
geteste personen op nummer vijf op wereldniveau! De regering heeft op 14 maart de noodtoestand afgekondigd en per 16 maart een algemene
quarantaine ingesteld. Gedurende drieënhalve
maand mochten we alleen voor hoogstnoodzakelijke boodschappen, bank en apotheek de deur
uit. In sommige delen van Peru geldt de quarantaine nog steeds omdat het aantal besmettingen
daar nog steeds sterk oploopt. Van de Peruanen
leeft echter 70% van verkoop en werk in de informele sector en kon niet binnenblijven, mensen
leven van dag tot dag. Dit heeft de verspreiding
van het virus sterk in de hand gewerkt en doet
dat nog steeds.
Ons grootste onderwijsprogramma wordt geheel
gefinancierd door de Peruaanse overheid. Dit programma hebben we in allerijl aan moeten passen,
omdat de scholen vanaf 16 maart gesloten zijn
en waarschijnlijk de rest van het jaar gesloten
blijven. Het hele programma moet digitaal en
virtueel. Daar slagen we redelijk tot goed in, al
zijn er leerlingen die hoog in de bergen wonen en
moeilijk te bereiken zijn.
Een ander onderwijsprogramma dat we dit jaar
(het schooljaar in Peru loopt van maart tot en
met december) op zouden starten, hebben we in
de wacht moeten zetten. Zonder direct contact
met de scholen en de inheemse bevolking is dit
niet uit te voeren.
Een programma ter voorkoming van- en hulp
bij seksueel geweld tegen kinderen en jongeren
voeren we samen uit met andere organisaties via
radio, televisie, social media en een telefonische
hulplijn.
Het revalidatieprogramma in het brandwondencentrum van het regionale ziekenhuis hebben
we voorlopig stil moeten zetten. Op een gegeven
ogenblik waren meer dan honderd medewerkers
van het ziekenhuis besmet met het coronavirus.
Ook de naschoolse opvang houden we voorlopig
dicht. Zolang het aantal besmettingen ook in
onze stad sterk blijft toenemen, durven we dit
programma niet op te starten. Zodra de situatie
het toelaat zullen we dat zeker weer doen, kin-

deren in achterstandswijken lopen een enorme
leerachterstand op en zijn sterk gebaat bij extra
ondersteuning.
Het programma dat we als gevolg van de corona
crisis hebben opgezet is het programma voor
voedselzekerheid in inheemse gemeenschappen
op 4.000 meter hoogte in het Andesgebergte.
HoPe is al jaren actief in dit gebied, zo hebben wij
ervoor gezorgd dat alle kinderen in de inheemse
dorpen volledig basis- en middelbaar onderwijs
krijgen. Leerlingen die op ‘onze’ school middelbaar onderwijs afronden, kunnen in aanmerking
komen voor ondersteuning in het volgen van een
beroepsopleiding. Een groot aantal ex-leerlingen
heeft ondertussen een beroepsopleiding afgerond. Een aantal van hen is afgestudeerd als technicus in de landbouw.

Gespreksgroep Start!
Wist je dat ...

De bewoners van genoemde streek waren voor
90% afhankelijk van inkomsten uit het toerisme.
Het toerisme in Peru is in een klap helemaal stil
komen te liggen. Mensen hebben geen inkomsten
meer en het ziet ernaar uit dat het zeker nog een
jaar of langer gaat duren voor het weer enigszins
op gang gaat komen.
De dorpen liggen allemaal rond de 4.000 meter
hoogte en het enige dat het land voortbrengt is
aardappel. HoPe is in het verleden gestart met
een programma voor groenteteelt in kassen. Hiervoor hebben we op de middelbare school vier
grote kassen gebouwd en ondertussen hebben
ruim dertig families een kas thuis.
HoPe is begonnen met het verbouwen van
groentes in de kassen op school en het ondersteunen van de verbouw van groentes bij de
mensen thuis.
Mochten de scholen later dit jaar toch weer opengaan, dan hebben we op school ruim groentes
ter beschikking voor het voedselprogramma op
school. Zolang de scholen niet opengaan, verkopen we de groentes tegen een symbolische
prijs aan de bewoners van de gemeenschappen.
Het programma wordt geheel gerund door exleerlingen van onze school. De productie en de
verkoop lopen goed, er is veel vraag naar verse
groentes.
Stichting Wilde Ganzen ondersteunt het programma tot eind augustus. HoPe wil het
programma echter langer voortzetten en ook uitbreiden naar andere inheemse gemeenschappen.
We zoeken daar nog financiering voor. Alle bijdragen zijn welkom.

… onze gemeente naast kerkdiensten,
catechesegroepen en diaconie (enz. enz.)
ook een gespreksgroep heeft?
… je welkom bent bij deze gespreksgroep?
… de gemiddelde leeftijd rond de dertig ligt?
… het goed is voor je geloofsleven om elkaar
beter te leren kennen?
… je in de groep al je vragen, oplossingen,
gebed en taart kunt delen?
… dat we altijd blij zijn met taart?
… we eens in de drie weken op vrijdagavond
bij elkaar komen?
… het echt niet erg is als je er niet altijd kunt
zijn, we zijn druk/hebben gezinnen, werk
en zo meer?
… we echt niet per se anders, geloviger,
heiliger zijn dan jij?
… jij misschien wel heilig bent, maar we toch
echt niet schrikken van fouten, onderuitgaan,
onregelmatige kerkgang, of gewoon geen
kerkgang?
… je zelf thema’s waar je mee zit kunt
inbrengen?
… we er hoogstens een punt van maken dat
ds. Folkert sokken in sandalen aanheeft?
… hij zich daar niets van aantrekt?
… we echt geloven dat God ook van jou houdt?
… we het gehad hebben over geloof en corona/
omgaan met geld/techniek/eenzaamheid/
materialisme/genade/kloosterleven/gebed/
vrijheid/milieu enz. enz. enz.?
… je zelfs zonder taart welkom bent? …
we dan hoogstens teleurgesteld zijn?
… vooral ds. Folkert teleurgesteld is,
en je je daar niets van moet aantrekken?
… de eerste avond dit seizoen 18 september is?
… we uiteraard rekening houden
met afstand houden en zo?
… we vertrouwen op God, en geloven dat
we rekening moeten houden met elkaar?
… je welkom bent?

Stuur maar een app/mail
naar Folkert de Jong
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Ds. René de Reuver over een nieuw seizoen in coronatijd:

‘Hoopvol leven, in vertrouwen’
Ds. René
de Reuver:
‘De crisis
ontneemt ons
onze zekerheden
en daagt ons
uit, persoonlijk
en als gemeenten, om in vertrouwen
op de drie-enige God te zoeken naar
verantwoorde vormen die mensen
samenbrengen en hoop bieden.’
We leven in een vreemde tijd. Wie dacht klaar te
zijn met het coronavirus heeft het mis. Het virus
waart nog volop rond, ook onder ons. De beperkende maatregelen zijn weer aangescherpt en we
houden ons hart vast voor een tweede golf in de
herfst.

Een nieuw seizoen
De crisis raakt ons als kerk heel sterk. Gelukkig
kunnen we weer samenkomen. Maar wel beperkt:
we kunnen amper zingen en elkaar ontmoeten.
Voor mensen met een extra kwetsbare gezondheid blijft het riskant. Hierdoor is het aantal
mensen dat de diensten bezoekt gering. Er zijn
gemeenten die zelfs helemaal nog geen diensten
houden. En dit terwijl het nieuwe seizoen zich
aandient.
Hoe geven we in dit komende seizoen vorm aan
ons kerkenwerk? Verliezen we elkaar door de crisis
en de beperkende maatregelen niet heel gemakkelijk uit het oog? En hoe houd je het zelf vol?
Hoe blijf je geïnspireerd, als gemeentelid, als
kerkenraadslid, als voorganger?
De onzekerheid en de beperkingen vanwege de
crisis maken het samen kerk zijn niet eenvoudig.
Ze zetten het komende seizoen onder druk. Juist
ontmoeting, samen bidden, zingen, luisteren
naar de Schrift en delen in elkaars verhalen
vormen onze gemeenten. Zonder dat verdampt
de gemeenschap, kan de moed je in de schoenen
zinken en de vraag zich opdringen: wat blijft er
over van ons gemeente-zijn?  

Van zekerheid naar vertrouwen
De crisis bepaalt ons bij de kern van het kerk-zijn.
Het zet een streep door onze vertrouwde vormen,
gewoontes en zekerheden. Zoals het altijd kon,
kan het nu niet meer. Dit vraagt om omdenken en
vertrouwen. Vertrouwen op God. Hij laat ons niet
aan ons lot over. Jezus heeft onze nood en onze
dood gedeeld. Als gekruisigde en opgestane gaat
Hij ons voor. En Gods Geest neemt ons zuchten,
en dat van de schepping, over, als trooster. Hij zal
ook in het komende seizoen zeker wegen wijzen
waarlangs onze voeten kunnen gaan.

De crisis ontneemt ons onze zekerheden en daagt
ons uit, persoonlijk en als gemeenten, om in vertrouwen op de drie-enige God te zoeken naar verantwoorde vormen die mensen samenbrengen en
hoop bieden. Juist in de nood, vanuit de diepten
(Psalm 130), roepen we tot God en zoeken we
samen zijn aangezicht.

Creatief en bezonnen
Er is veel creativiteit nodig om dit in het komende
seizoen op een verantwoorde manier te doen.
Gelukkig is er veel creativiteit in de kerk. De afgelopen maanden hebben dit bewezen. Het is bijzonder te zien wat er allemaal, met inachtneming
van de regels en de beperkende maatregelen, is
gebeurd. Opvallend is dat men bij al deze nieuwe
initiatieven niet startte bij wat allemaal niet meer
mogelijk is, maar bij bij wat wel mogelijk is. Deze
volgorde is belangrijk. Zeker, er is veel niet mogelijk, maar we beginnen te denken bij wat gegeven
de situatie wel mogelijk is. Bij waar we ons in deze
tijd toe geroepen weten. Er verschijnen steeds
meer publicaties die ons helpen bij de doordenking van de vragen en de uitdagingen waar de
coronacrisis ons voor plaatst.

Samen vieren, in kerkgebouw en huiskamers
Het allereerste waar we ook in het komende
seizoen toe geroepen worden is samen vieren.
Het nieuwe visiedocument van onze kerk opent
met de typering van de kerk als een gemeenschap
van Woord en sacrament. We leven als kerk van
het heil in Christus. Zondag aan zondag wordt dit
in de grondtoon van genade gevierd, verkondigd
en bezongen.
Nu staat uitgerekend dit samen vieren onder
druk. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om
een kerkdienst uit te zenden. Hierdoor kunnen
velen de onlinedienst thuis volgen. Omdat het
virus de komende maanden zeker nog onder ons
zal zijn, is het van groot belang om de zondagse
eredienst te blijven (of weer te gaan) vieren,
met inachtneming van de voorschriften, en deze
online te blijven (of te gaan) uitzenden.
Juist om het samen kerk zijn meer vorm te geven
is het waardevol om gemeenteleden te stimuleren
niet in hun eentje naar de onlinedienst te kijken,
maar om dit samen met anderen (maximaal zes
anderen dan gezinsleden) te doen in huiskamers.
Zo kunnen we ondanks alle beperkingen meer
samen kerk zijn, wordt de onlinedienst veel meer
een gezamenlijke viering en vormen zich in huiskamers kleine geloofsgemeenschappen die volop
de gelegenheid hebben om onder het genot
van het vertrouwde kopje koffie lief en leed met
elkaar te delen. Bovendien is een huiskamer heel
geschikt om iemand die niet gewend is om naar
de kerk te gaan ook eens uit te nodigen.

Mee-lijden
Het tweede waar het in het komende seizoen op
aankomt is oog en hart te hebben voor mensen
die lijden aan de crisis. Voor de meest kwetsbaren:
mensen die ziek worden, verliezen lijden, hun
baan kwijtraken, vereenzamen, hun perspectief
verliezen… Dit vraagt om een scherpe pastorale
en diaconale antenne. Om oprecht meevoelen en
doorleven van elkaars nood en verdriet, angst en
onzekerheid. Christus is tot in onze diepste nood
afgedaald om ons daar heilzaam nabij te zijn. Hij
roept ons op Hem te volgen. Heel concreet door
daar te zijn waar het leven zwaar is. Waar mensen
lijden, geen perspectief meer hebben en hun
kracht hebben verloren. Waar één lid lijdt, lijden
alle mee. Zoek elkaar op. Hoor en deel elkaars verhalen. Bid en draag zorg voor elkaar. Pastoraal en
diaconaal staat ons veel te doen.

Hoopvol
Juist in deze onzekere tijd komt het aan op
mensen die hoop belichamen, op kerken als vindplaats van hoop. Op mensen die nood niet bagatelliseren of wegverklaren, maar delen in de nood
van anderen en het eronder uithouden. Die er
voor elkaar zijn, met open hart, oren en handen.
Hoopvol, omdat Jezus ons is voorgegaan en Gods
Geest ons zuchten deelt. Deze hoop verbindt,
geeft perspectief en troost.
Juist in dit komende seizoen waarbij zekerheden
ons uit handen geslagen worden, komt het aan
op hoopvol leven in vertrouwen. Gedragen door
de belofte, ‘door die hoop worden wij gered’
(Romeinen 8:24).  
Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
op geloof in de liefde
(Liselore Gerritsen)
Een heel goed en hoopvol nieuw seizoen
toegewenst!
ds. René de Reuver,
scriba generale synode
Bron: www.protestantsekerk.nl/verdieping

Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Ethiopië
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke
actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer
is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.

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.

AALTEN
AALTEN
zaterdag 26
september 2020

- - - -zaterdag
- - - - - - - - - -26
- - -september
- - - - - - - - - - - -2020
--------- - - - - - - - - - - -09.00
- - - - -tot
- - 12.00
- - - - - uur
--------------
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- - - - -- - - - -64
---------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Ethiopië
ca. 5.000
mensen voorzien van schoon
drinkwater
en sanitair
Ook dit jaar is er weer
de kledinginzamelingsactie
van Sam’s
Kledingactie
voor Mensen in Nood.
Dankzij
uw
gebruikte
kleding
en
schoeisel
kunnen
wij
in
Ethiopië
U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op de bovenstaande
locatie(s).
ca. 5.000 mensen voorzien van schoon drinkwater en sanitair

HARTELIJK DANK VOOR UW DONATIE EN GRAAG TOT ZIENS!

U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op de bovenstaande locatie(s).

HARTELIJK DANK VOOR UW DONATIE EN GRAAG TOT ZIENS!

Actiedag in Aalten
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kleding
actie zamelen grotendeels het hele jaar door
kleding en schoenen in voor het goede doel.
Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij
een bedrijf, school of kerk. Op zaterdag 26
september a.s. kunt u in Aalten kleding en
schoenen inleveren bij de Zuiderkerk aan de
Ludgerstraat 64.
De Sam’s-vrijwilligers zijn hier dan van 09.0012.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Ook voor deze inzameling
geldt het corona-protocol.

Lokale infrastructuur
In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de
grens tussen twee etnische groepen: de Oromia
en de Somali. In 2016 liepen de spanningen
tussen de twee groepen sterk op, met als gevolg
dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen
gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen
gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd
en keren velen weer terug naar hun dorp.
Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is

een groot deel van de lokale infrastructuur voor
watervoorziening en landbouwproductie verwaarloosd of zelfs verwoest.

Levensvatbare terugkeer
Om een levensvatbare terugkeer te garanderen
is het nodig dat de dorpelingen middelen van
bestaan hebben en voorzieningen voor schoon
drinkwater.
Cordaid gaat samen met de lokale partner
Racida deze mensen ondersteunen bij hun
terugkeer. Daarnaast zal er in het project met
de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale
overheid gewerkt worden aan vredesopbouw
en onderling begrip. Op die manier wordt er
getracht een herhaling van de problemen uit
2016 te voorkomen.

Projecten
Voor meer informatie over het werk van Sam’s
Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen
en over wat er wel en niet mag worden
ingeleverd, kunt u terecht op
www.samskledingactie.nl.

19

COLOFON

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
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Hallo allemaal,
De vakantie is weer voorbij. School en allerlei andere activiteiten zijn weer begonnen. En binnenkort vieren
we in de kerk ook weer de start van het nieuwe seizoen met de startzondag. In de afgelopen zomervakantie
hebben we met Figulus een aantal kinderactiviteiten georganiseerd: het etalagespel en een vossenjacht.
Het waren zeer geslaagde middagen!

Het goede leven
Zondag 27 september is de startzondag van de
kerk. Het thema is dit jaar ‘Het goede leven’. Maar
wat betekent dat eigenlijk? Dat je gelukkig bent? En
wanneer ben je dan gelukkig, wanneer al je wensen
uitkomen? En welke wensen zouden dat dan zijn?
Daarom deze keer op Andersumme: Maak je eigen
‘geluksmachine’.

Wat heb je daarvoor nodig?
• (schoenen)dozen
• knutselmateriaal
• stiften

Wat ga je doen?
Stel dat je alles mag wensen, als je maar gelukkig
bent. Wat zou het zijn? Bedenk vijf wensen waarvan
je zou willen dat die uit zouden komen. Maak van een
doos een geluksmachine met vijf knoppen. Iedere
knop moet een wens in vervulling kunnen brengen.
Denk bij het maken van jouw geluksmachine
eens na over de volgende vragen:
• Waarom heb je deze wensen in je machine
verwerkt? Wat leveren deze wensen op?
• Wat vind je zelf de mooiste wens van
jouw machine? Waarom?
• Als deze wensen zouden uitkomen,
ben je dan gelukkig? Waarom (niet)?
• Kunnen de wensen uitgevoerd worden?
Welke? En hoe?
• Wat zou jij eraan kunnen doen
om deze wensen uit te voeren?
Ik ben erg benieuwd hoe jullie geluksmachines eruit
zien. Daarom zou ik het leuk vinden als je een foto
van jouw geluksmachine stuurt naar het telefoon
nummer of het mailadres dat hier bovenaan
Andersumme staat. Dan krijgt jouw foto een plekje
op de volgende Andersumme.

Kindernevendienst en kinderoppas
tijdens de startzondag
Hallo jongens en meisjes!
Hebben jullie de kindernevendienst ook zo gemist?
Natuurlijk was er elke week in coronatijd een kin
dernevendienst die was voorbereid door Heidi,
maar we hebben elkaar niet kunnen ontmoeten.
De startzondag is een mooie dag om elkaar weer
eens te treffen. Het belooft een fijne dienst te
worden en we bereiden een leuke activiteit voor die
te maken heeft met het thema ‘Bloeien in Gods
licht’.
Maar … vanwege de plaatsing in de kerk, de inde
ling van de ruimtes en de voorbereiding door de lei
ding moeten we wel van tevoren weten hoeveel kin
deren er komen. Als je in de kerk komt, zul je voor

en na de kindernevendienst apart van je ouders
zitten, met de andere kinderen. Dit om te veel
bewegingen door en langs banken tijdens de dienst
te voorkomen.
Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag
23 september 17.00 uur via het mailadres
m.scholl@live.nl.
Op startzondag is er ook weer kinderoppas voor
de kinderen van 0 tot 4 jaar, maar ook dit moet
van tevoren worden aangemeld. Dit kan via jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl.
Namens de startzondagcommissie en de
kindernevendienstleiding,
Martine Scholl - m.scholl@live.nl

