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Hoe is dankdag ontstaan?
Bron: www.eo.nl - Foto: PKN Ootmarsum

Dankdag vormt een koppeltje met
biddag. Dat valt aan het begin van
het jaar, op de tweede woensdag van
maart. Dan vragen christenen aan God
om zijn zegen over hun werk. Dankdag
is het dank u wel later in het jaar,
voor alles wat God gegeven heeft.

In de middeleeuwen waren er de zogeheten
‘bededagen’. Bij heftige gebeurtenissen, zoals
een overstroming, een misoogst of een oorlog,
legde de hele bevolking een dag lang het werk
neer om gezamenlijk te bidden. Toen in de zestiende eeuw het protestantisme opkwam en
mensen ook steeds regelmatiger werk kregen,
veranderden deze onregelmatige bededagen in
vaste vieringen: bid- en dankdag.

Waarom zou je God ergens voor bedanken?
Jij hebt het werk toch gedaan? De koeien hebben
de melk toch geproduceerd? De fabrieken hebben
de pasta toch bereid? Wat heeft God daarmee te
maken?
Het lijkt inderdaad zo dat God niets met dit leven
te maken heeft en je Hem dus ook nergens voor
hoeft te bedanken. Toch is dat schijn. Het is net
zoiets als dat je tv kijkt en zegt: die tv doet toch
alles? Daar hoeft toch niets achter te zitten?
Waarom zou ik denken aan al die kabels, die producenten, die acteurs, die schrijvers … ?
Onder het oppervlak, meteen onder de schijn,
kent het leven een diep mysterie. We weten
zo ontzettend weinig. Daar is God werkzaam.
Hij beweegt in de dingen. Hij geeft het leven.
Hij duwt het kwade weg. Hij lokt het goede uit.
Overal is Hij bezig. Ook in je werk. In alles wat je
doet. En daarvoor dank je God op dankdag.

Hoe kun je dankbaarheid oefenen?
Het is niet gek om van elke dag dankdag te
maken. Het blijkt uit onderzoek dat dankbare
mensen gelukkiger zijn. Zij leggen namelijk de
nadruk op wat er allemaal wél goed gaat in
plaats van op wat er misgaat. Dankbare mensen
beseffen: er gaat veel meer goed dan fout. Elke
keer als je dankbaar bent, oefen je jezelf daarin.
Om deze reden danken christenen vaak voor hun
eten, net als de meeste joden trouwens. Eten
is een klein onderdeel van de dag, maar het
is belangrijk en je kunt niet zonder. Als je God
bedankt, besef je hoe ontzettend veel je hebt
gekregen.
Een andere manier om jezelf hierin te trainen is
door een dankboek bij te houden. Dat doen ook
niet-gelovige mensen wel en het is een vaste
tip in bladen als Happinez, Psychologie Magazine en Flow. Het principe is namelijk algemeen.

In een dankboek noem je elke dag bijvoorbeeld
vijf dingen waar je blij mee bent. Als je dat
trouw doet, zal je merken dat het steeds makkelijker wordt en je er steeds vaker ook zomaar bij
stilstaat.

Wat is een mooie Bijbeltekst
over dankbaarheid?
Psalm 104 bezingt hoe God in alle dingen werkt.
Jezus zegt ongeveer hetzelfde in Zijn beroemde
uitspraken over de vogels en de bloemen die God
zelf kleedt en voedt. Hier mag je ook invullen wat
voor jou belangrijk is. Misschien wel iets met computers, auto’s of mobieltjes.

Ontwerp voorpagina: en foto’s: Ben Lammers

Is er een verband tussen
dankdag en Thanksgiving?
Er zijn overeenkomsten tussen dankdag en
Thanksgiving Day: op beide feestdagen sta je
stil bij hoeveel je hebt gekregen en toon je je
dankbaarheid. Waarschijnlijk is de Nederlandse
dankdag dan ook een voorloper van het Ameri
kaanse Thanksgiving. De Pilgrim Fathers – de
eerste kolonisten van Amerika die in 1621 de
eerste nederzetting stichtten – waren voor
namelijk religieuze vluchtelingen uit Nederland.
Zij hebben hun herinneringen aan dankdag mee
genomen en in een nieuwe situatie vertaald.
Toch zijn er ook grote verschillen. Thanksgiving
is een feest voor de hele Amerikaanse bevolking.
Het is dan ook de laatste tijd veel minder religieus geworden en wordt vooral thuis gevierd.
Dan staat eten centraal: de traditionele kalkoen,
die ook in zoveel Amerikaanse films en series
terugkeert.
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Dankbaar in coronatijd

Overdenking

Het blad Petrus heeft een prachtig boekje uitgegeven.
U kunt dit boekje gratis bestellen, zie onderaan. KerkVenster
beveelt dit boekje van harte bij u aan, juist in deze moeilijke tijd.
Wie nog dacht dat hij zijn leven volledig zelf in
de hand heeft, komt in deze coronatijd bedrogen
uit. Hoe oefenen we ons in dankbaar en ontvankelijk leven, óók als het leven tegenzit? Het boekje
#Dankbaar reikt Bijbelse inspiratie aan.
Begin november vieren protestantse kerken in het
hele land traditiegetrouw ‘dankdag’. Kunnen we
dit jaar eigenlijk wel dankbaar zijn, nu de coronacrisis ons leven zo ingrijpend beïnvloedt?
Scriba ds. René de Reuver: ‘We gaan door een
moeilijke tijd, dat geldt voor veel mensen persoonlijk en dat geldt voor ons als kerk. Nu veel
zekerheden ons uit handen worden geslagen
komt het aan op vertrouwen. Juist nu we ervaren
dat het leven niet maakbaar is, worden we erbij
bepaald dat de toekomst aan God is. Zijn goedheid houdt ons staande.’

Met andere ogen
Oefenen in dankbaarheid maakt mensen tevredener en optimistischer, zo blijkt uit verschillende
onderzoeken. Het doet ons goed om stil te staan
bij de mooie momenten en goede dingen in ons
leven, hoe klein ook. In geloofsperspectief krijgt
dankbaarheid nog een diepere laag. Marleen van
der Louw ervoer dat zelfs in een tijd van diepe
rouw, zo schrijft ze in het boekje #Dankbaar.
‘Geloof belooft niet dat er geen moeiten en verdriet meer zullen zijn. Geloof belooft wel dat
je met andere ogen leert kijken. Je zegeningen
leert tellen. Dat je dat wat God wél geeft, mag
leren zien. Dan kun je steeds makkelijker de knop
omzetten en zeggen: ik stop met mopperen en
richt me op wat goed is.’

Handvatten
Hoe doe je dat concreet, leren kijken met
andere ogen? Het boekje #Dankbaar probeert
handvatten te ontwaren in de levens van vier
Bijbelse personen: David, Salomo, Jezus en Paulus.
Op verschillende wijzen laten zij iets zien van
vertrouwen, ontvankelijkheid en dankbaarheid.
Naast korte overdenkingen bevat het boekje
reflectievragen, citaten en gebeden. Het is daarmee vooral geschikt voor persoonlijk gebruik.
Bestel het boekje #Dankbaar nu gratis
via petrus.protestantsekerk.nl/dankbaar.
Het boekje wordt begin november verzonden

door ds. Ada Endeveld
In deze tijd tuimelen gevoelens over elkaar.
We zijn weer meer bang om corona te krijgen
nu er zoveel besmettingen worden gemeld
en boos dat de maatregelen weer nodig zijn.
Sommigen willen dat het strenger wordt aangepakt, anderen vinden het goed zo en nog
anderen denken dat dat de definitieve klap
voor de economie betekent. We zijn er onzeker
over wat de toekomst nu weer gaat brengen en
een heel klein beetje blij dat de verpleeghuizen
niet potdicht gaan.
Het voelt akelig om zo bepaald te worden door
gevoelens, bang of boos te zijn. Dus ik zocht
een tegengif tegen alles waar ik en anderen
bang voor zijn en sloeg de Bijbel open. Voor
mij een troost in bange dagen, omdat ik me
daardoor deel voel van een onafzienbare stoet
mensen, die troost vonden en vinden bij die
oude woorden. Juist het besef dat God hemel
en aarde gemaakt heeft, dat de wereld niet
maakbaar en voorspelbaar en tot protocollen
terug te brengen is, maakt dat boek in deze
dagen een waardevol geschrift. Ik zeg wel dat
ik de Bijbel opensloeg, maar eigenlijk opende
ik de website van het Nederlands Bijbelgenootschap en vroeg hoe vaak de woorden ‘niet’ en
‘bang’ in combinatie voorkwamen: 185 keer.
Dat betekent dat toen ook mensen vaak gekalmeerd moesten worden, de angst los moesten
laten. Er zijn heel wat engelen die het zeggen
tegen mensen, mensen zeggen het ook tegen
elkaar, zoals in Sefanja 3: 16 ‘Op die dag zal
men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Sion! Laat de
moed niet zinken!’ en God zegt het tegen
mensen, zoals de dichter van Klaagliederen
doet: Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij:
‘Wees niet bang’.
Het is vreemd dat die woorden, zo lang geleden
tegen een ander gezegd, me opbeuren. Het vertelt mij: Mensen hebben het wel vaker zwaar
gehad. We hebben als mensheid zoveel ziekten
overleefd, met en zonder vaccin. We kunnen dit
gemakkelijk aan. Wel is het zaak om de vrede
te vinden van het gebed, de kracht van God te
zoeken in kleine dingen die ons vreugde geven:
de vogels die in V-vorm langs de hemel vliegen,
de zon die even om de hoek komt kijken op een
sombere dag. Het is belangrijk de angst voor
het virus van je af te laten glijden, ook al val
je binnen de risicogroep, kalmte kan je redden.
Denk aan wat het leven hier en nu waardevol
maakt. Koester die dingen. Meer dan ooit is
het belangrijk je te richten op wat er wel is, in
plaats van wat ontbreekt. De vriendelijkheid
van mensen verdwijnt niet als ze een mondkapje voor hebben. Het is onze taak daar oog
voor te hebben en niet voor degenen die bozig
door de wereld gaan. Dus wordt u te dicht of
onheus benaderd in de supermarkt, blijf kalm,
is iemand onaardig, blijf kalm en laat het uw
innerlijke vrede niet aantasten. Dit is niet
alleen een advies voor u, maar ook voor mezelf.
Zo vaak laten we ons emotioneel uit balans
brengen. We leven in turbulente tijden. Laat er
vrede in ons hart heersen.
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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

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

Wij feliciteren
Op 28 oktober viert mevr. J.G. Lensink-Kolenbrander, Modelmakerijstraat 17 in Gaanderen
haar 84e verjaardag; mevr. J.B.G. Huiskamp-Veenemans, Haartweg 14 in Miste is op 1 november
jarig en zij wordt 89 jaar. Allebei van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met allen die u
dierbaar zijn.

Collectes en giften
Collectes
De collectes voor de kerk hebben in september
€ 352,50 opgebracht; de opbrengst van het
‘kleine kerkje’ in het stiltecentrum was € 82,91.
De collectes van de diaconie van 30 augustus tot
en met 4 oktober brachten € 389,30 op.
Via de bank werd sinds de kerk gesloten is tot
en met september een bedrag van € 419,02
ontvangen.

Allen hartelijke dank voor uw gulle giften.

Bredevoort gaat uitzenden

Zieken
In deze roerige emotionele tijden wensen wij
iedereen die dat nodig heeft veel geestkracht en
Gods vrede als tegenwicht tegen de angst voor
alles wat ons bedreigt. Voor hen met een zwakke
gezondheid: sterkte, en voor mantelzorgers:
kracht en geduld.

Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-47 11 54

Ook de diensten in Bredevoort zijn voortaan via
de computer te volgen. Vanaf 18 oktober worden
de diensten uitgezonden via kerkbeeldaalten.nl
en kerkdienstgemist.nl.
Bij kerkdienst gemist ‘Bredevoort’ in het vakje
invullen en je krijgt de kerkdiensten die je kunt
aanklikken. De dienst van 18 oktober is nog terug
te kijken.
Beamteam Bredevoort

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

Dit jaar geen kerst
markt in Bredevoort

kijk
vanaf de zijlijn
hoe
het leven verder dobbert

Gezien het oplopend aantal coronabesmettingen heeft de activiteitencommissie van de
PGB besloten om dit jaar geen kerstmarkt te
organiseren in Bredevoort.
Bovendien zien wij ook geen mogelijkheid een
kerstmarkt te realiseren binnen de huidige
regelgeving van het kabinet.
Wij betreuren het dat er alweer een kerkelijke
activiteit, waaraan elk jaar zoveel gemeenteleden meewerken, niet kan plaatsvinden. Maar
het is in ons aller belang om nu de regels in
acht te nemen en onze gezondheid voorop te
stellen. Wij hopen dat we volgend jaar weer
een mooie kerstmarkt kunnen organiseren.
Voor nu wensen wij iedereen betere tijden en
een goede gezondheid.

kijk
vanaf de zijlijn
de mens
ingetogen via een omweg

Activiteitencommissie
Protestantse Gemeente Bredevoort

doel
vanaf de zijlijn
leven met beperkingen
opgelegd
doel
deelgenoot zijn
verbonden met aantrekkingskracht
leven
Riek Aalbers-Hiddink
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Verslag eerste bijeenkomst

Gesprekskring ‘Spiritualiteit’ Aalten/Bredevoort
Op 5 oktober kwamen we bij elkaar om
al lezend aan de hand van het boekje

‘Zorg voor de Ziel’ van Arjan Plaisier
met elkaar te praten en na te denken
over ‘Spiritualiteit’.
Een exacte definitie is niet te geven. Wel kenmerken waar spiritualiteit aan kan voldoen. Het
is een begrip, dat veel kanten kent. Daar zijn we
wel achter gekomen én dat het al heel lang een
begrip is, dat denkers, filosofen, theologen en
andere wetenschappers heeft beziggehouden en
bezighoudt!
Dr. A.J. Plaisier was scriba van de Protestantse
Kerk in Nederland. Nu werkt hij als predikant in de
protestantse gemeente ‘de Brug’ in Amersfoort.
Wat heeft onze ziel nodig? In zijn boek laat hij
zien dat onze (vermeend) vermoeide zielen veel te
vinden hebben bij de christelijke spiritualiteit, die
‘voeling’ heeft met het geloof van de kerk van de
eeuwen. Juist de kerk nú zou alle ruimte dienen te
geven om tot spirituele groei te komen.
Opvallend en jammer genoeg heeft de tegenwoordige kerk met spiritualiteit in het recente
verleden weinig gedaan, terwijl er onuitputtelijke
bronnen te vinden zijn voor hoofd en hart (Rede
en Gevoel).

Het boek neemt ons mee in de sprankelende
spiritualiteit, die het christelijk geloof rijk is. Hoe
kan de huidige kerkgemeenschap verder, terwijl
er maatschappelijk sprake is van een ‘gemis aan
bezield verband’, de rol die de kerk vroeger had?
De ‘ruimte’ is leeg geworden; de ‘tijd’ om je af te
stemmen op God lijkt verdwenen. Het afschaffen
van die ruimte en die tijd maakt het leven bijkans
onleefbaar. Bovendien is er sprake van totalisering van de arbeid. Alles draait om werk en geld!
Wij zijn beroofd van een inspiratiebron. De arbeid
is een last, negatief voor ‘geestelijk’ welzijn. Daarnaast staat de mens bloot aan ‘mediatisering’.
Alles draait om data; je hebt toegang tot alles!
Je zit in het ‘web’ gevangen.
Wij zijn data. Mensen worden data!
We leven voor een scherm.
Is dat het dan? Hoe ga je daar mee om?
Wat kan de rol van de huidige kerkgemeenschap
zijn? Hoe komt het dat spiritualiteit uit de kerk is
verdwenen?

Wil jij je steentje bijdragen: meelezen en
meedenken over spiritualiteit in het licht
van geloof, kerk en het dagelijks leven?
Sluit je bij ons aan op maandag 2 november
2020 om 20.00 uur in ’t Koppelhuis op de Markt
in Bredevoort. Koffie, thee en wat lekkers staan
klaar!

Doe je mee?
Het boek kun je bestellen (en dat is wenselijk) bij
de boekhandel. Voor 2 november zou het fijn zijn
het voorwoord en hoofdstuk 1 te lezen.
Tot ziens!
Hans de Vries
Ook voor meer informatie mag
je mij bellen: tel. 0543-565405)

Geleuf ’t noo maor!

Ne tied veur ...
Tekst: Henk Lettink - Foto: aangeleverd
Ene van de
Biebelbeuke, dee-t
mi’j altied al an
esprokkene hef, is
het book Prediker.
Misschien kump
dat wal deur
ne uutgave van
het Nederlands
Bijbelgenootschap in 1974
onder den titel
‘Een twijfelaar
aan het woord’.
Ok, deurdat ik ooit es ene, wee dat wet ik neet
maer, hebbe heuren zeggen: ‘Prediker, dat is den
man op de achterste banke van de synagoge. ‘Zo
van: ik zal ’t nog wal es zeen.’
Vandaor da-k ooit dat Biebelbook in miene eigen
moderspraoke vertaald hebbe en dat dat samen
met Henk Krosenbrink ziene vertaling van het
Hooglied onder den titel ‘Het mooiste leed’ in
2004 deur het Nederlands Bijbelgenootschap en
het Staring Instituut uut egovvene is.
Van het book Prediker hef kapittel 3 altied ne
groten indruk op mi’j emaakt. Een kort stuksken
uut dat kapittel:
1. Alles hef zienen tied,
ne tied is der veur alles wat een mense
nao an ’t harte lig onder den hemel.

2. Ne tied veur gebaorne worden,
en ne tied veur starven,
ne tied veur planten,
en ne tied veur opdoon,

2. Gao met God en Hee zal met ow waen:
bi’j gevaor, in bange tiede,
aover ow zien’ vlöggels spreiden.
Gao met God en Hee zal met ow waen.

3. ne tied veur doodslaon,
en ne tied veur waer baeter maken,
ne tied veur afbraeken,
en ne tied veur opbouwen,

3. Gao met God en Hee zal met ow waen:
in zien’ leefde ow bewaren,
in den dood ow laeven spaoren.
Gao met God en Hee zal met ow waen.

4. ne tied veur zitten te liepen,
en ne tied veur lachen,
ne tied veur in de rouw waen,
en ne tied veur dansen ….

4. Gao met God en Hee zal met ow waen,
töt wi’j waer mekaar’ zölt treffen,
in zien’n naam’ ons goondag zeggen.
Gao met God en Hee zal met ow waen.

Zo geet dat dan nog een antal verzen wieter.
Wat der neet in steet, althans neet met zovölle
waorde, is:
Ne tied veur kommen,
en ne tied veur gaon.
En dee tied van gaon is der veur mi’j as
schriever in KerkVenster no ekommene.
Maor dat ‘gaon’ is veur mi’j ok verbonden met een mooi leed, dat in de
kerke geregeld bi’j het uut mekare gaon
an het ende van ne deenst mekare to
ezongene wordt. Leed 416 uut het leedbook. Azze wi’j dat bi’j ons in de kerke
zingen mot, zing ik het altied in miene
eigen spraoke. En dat geet zo:
1. Gao met God en Hee zal met ow waen.
Kort bi’j ow, op al oww’ waege
met zien’n raod en troost en zegen.
Gao met God en Hee zal met ow waen.

Dat wense ik owleu as laezers van KerkVenster
allemaole to: Goodgaon met mekare!

Bedankt Henk,
Ik ga je in het ABN bedanken, aangezien jij de SONTspelling prefereert als spelling voor het Nedersaksische
taalgebied en ik die niet machtig ben.
Als redactie willen we jou bedanken voor het feit dat je
vanaf het begin elk jaar trouw een mooi dialectverhaal
hebt gemaakt, in sommige jaren zelfs twee.
Dat je het nu tijd vindt om als schrijver van dialectverhalen er een punt achter te zetten, vinden we jammer
want je verhalen hadden toch altijd een bepaalde
inhoud, die de mensen aan het denken kon zetten.
We willen je dan ook ontzettend bedanken voor al die
mooie verhalen, bijna twintig jaar lang. We hadden
je graag een mooie bos bloemen gegeven maar een
bepaalde bon lijkt ons beter, die komt jouw kant op, je
hebt het verdiend.
Nogmaals, bedankt Henk en laot ‘t ow goodgaon.
Namens redactie KerkVenster
Anold Arentsen
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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

Hoopvolle ontwikkelingen

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

wordt door de voorzitter Gerard

Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38
Diaconie
Ludgerstraat 64,
7121 EM Aalten
Bank:
NL 41.RABO.0300.2165.48
Scriba diaconie
Peter ter Haar,
Sondernweg 15a,
7122 LM Aalten,
tel. 0543-451106
06-30706147,
e-mail:
pterhaar9@gmail.com
Gemeentediaconaat
en sociaal diaconaat
Ineke Kraaijenbrink
tel 0543-476967
Hulp Ver Weg Dichterbij
Bank:
NL 45 RABO 0112887651
t.n.v. HVWD Aalten
o.v.v. Zending en/of
Werelddiaconaat
Kerkradio
Jan ter Maat,
Dijkstraat 38,
7121 EV Aalten,
tel. 0543-47 54 50
KerkBeeld
kerkbeeld@kerkvenster.nl
Alle diensten vanuit de
kerkgebouwen worden live
uitgezonden via KerkBeeld.
Gemiste diensten kunt u
ook bekijken, meer info zie
www.kerkvenster.nl

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

Geluid PG Aalten
geluidpknaalten
@gmail.com

Jeugdwerk
e-mail: jeugdwerkaalten@
kerkvenster.nl
Collectemunten
Elke eerste vrijdag van
de maand van 17.00 tot
18.30 uur in zaal 2 van de
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64
te Aalten (hoofdingang).
groenekerk@
Of via bestelformulier
kerkvenster.nl
via het kerkelijk bureau

Verslag van de kleine kerkenraad
De vergadering van 22 september

Wanneer een virtuele dienst wordt uitgezonden

vanuit de Oude Helenakerk of Zuiderkerk, vraagt
bredevoort
dit extra inzet van vrijwilligers voor het beam-

Helmink geopend met de overdenking
‘vertrouwen’ waarna hij voorgaat in
gebed.
Personele bezetting

Namens de beroepingscommissie praten Harry
Eenink en Rik van Lochem de kerkenraad bij over
de voortgang van het proces inzake de zoektocht naar een nieuwe predikant. De beroepings
commissie is in gesprek met een kandidaat. Er is
goede hoop op een positief resultaat.
Reinier Demkes en Jan Hordijk geven namens de
sollicitatiecommissie kerkelijk werkers een korte
uiteenzetting van het doorlopen proces. Zij stellen
voor om Wilma de Jong uit Enschede en Anneke
Wattel-de Vries uit Zieuwent per 1 november
2020 aan te nemen. Met beiden is er een goede
klik en de commissie spreekt hun vertrouwen in
hen uit. Beiden hebben een Achterhoekse mentaliteit en staan open voor mensen die het geloof
anders beleven.
Zowel Wilma als Anneke hebben nog geen kennis
gemaakt met collega’s en andere betrokkenen.
Er zal binnenkort een afspraak met hen worden
gemaakt voor een wederzijdse kennismaking.
Wilma en Anneke zullen zichzelf voorstellen via
een publicatie in KerkVenster.
Ds. Jan van Pijkeren blijft beschikbaar voor pastorale noodhulp tot 31 december 2020.

Maatregelen rond corona
Sinds het met aanpassingen mogelijk is weer een
kerkdienst te bezoeken, maken hier gemiddeld
50 à 60 mensen per dienst gebruik van. Er wordt
een streng protocol gehanteerd, voorlopig wordt
dit zo gecontinueerd. Beter aan de veilige kant
zitten dan achteraf spijt hebben van het versoepelen van de regels. Het niet mogen zingen in de
kerk wordt als een enorm gemis ervaren. Omdat
de cijfers van corona helaas toenemen en de verkeerde kant op gaan, is besloten de regels met
betrekking tot het zingen nu niet te versoepelen.
Er mag voorlopig niet worden gezongen tijdens
de kerkdienst.

Verkoop collectemunten
Tot nader bericht zal er géén collectemuntenverkoop zijn op de eerste vrijdag van de maand van
17.00 uur tot 18.30 uur in de Zuiderkerk.
Collectemunten kunt u bestellen via de webshop
op de website; www.kerkvenster.nl
De munten worden dan bij u thuisgebracht.

team, voor KerkBeeld) en voor andere protocollen
met betrekking tot in- en uitgang e.d. De faciliteiten zoals deze nu vanuit de Oosterkerk worden
geboden, kunnen op dit moment nog niet worden
gerealiseerd vanuit de Oude Helenakerk, zoals
bijvoorbeeld ondertiteling of een goede geluidskwaliteit. Er is een gesprek geweest met de koster
van de Oude Helenakerk over de mogelijkheden
en richtlijnen. Er zullen extra vrijwilligers nodig
zijn bij wisseling van de kerkgebouwen voor een
juiste uitvoering van de protocollen. In de maand
oktober zullen de uitzendingen nog plaats vinden
vanuit de Oosterkerk. Achter de schermen wordt
er hard gewerkt om ook uitzending vanuit de
andere kerkgebouwen mogelijk te maken.
Gemeente De Meiberg zal de komende tijd op
zondagmiddag de Zuiderkerk huren omdat zij in
hun eigen gebouw de 1,5 meter afstand-regel
niet kunnen realiseren. Het is fijn om elkaar op
deze wijze te kunnen helpen.

Overige zaken
De kerkenraad gaat akkoord met de plannen en
de ingeslagen weg om de kerstnachtdienst in
samenwerking met o.a. de Christelijke Gereformeerde Kerk, De Meiberg en de Euregio Christengemeente Aalten te vieren op de Markt in Aalten.
In verband met het coronavirus bestaat de kans
dat de kerstnachtdienst niet door kan gaan op
de Markt. Het mooie is dat deze samenwerking
volgende jaren verder kan groeien.
Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een herindeling van de wijken en daarmee bezetting van
predikanten en kerkelijk werkers. Er is nu een
globaal voorstel klaar. Zodra er een definitief
voorstel gereed is, kan na de presentatie aan en
het akkoord van de grote kerkenraad de herindeling van wijken worden doorgevoerd. Zodra hierover meer bekend is, zal de gemeente worden
geïnformeerd.
Gerard sluit de avond met het lied van
Toon Hermans ‘Als de liefde niet bestond’.
Namens de kleine kerkenraad PG Aalten,
Annet Somsen
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Sociaal/gemeente
diaconaat:
wat is dat precies?
Diaconaat is één van de kernopdrachten
van de kerk. Het omzien en dienen
van de medemens.
De sociale diaconie, probeert waar nodig mensen
te helpen die (meestal) financiële problemen
hebben of ondersteund moeten worden. Dat
kunnen mensen zijn met een klein inkomen,
mensen die schulden hebben of in de schuldsanering zitten. En nu, in deze onzekere tijd van
het coronavirus, is de kans groot dat er meer
mensen in de problemen komen.
Wij kunnen deze mensen wat financiële ruimte
bieden door middel van een lening. Deze
financiële ruimte kan veel betekenen voor
betrokkenen.
Ook dragen wij jaarlijks zorg voor een kerstpakket/
gift voor de minima in onze gemeente. En dan
is er nog de jaarlijkse zomeractie. Dit is een gift,
bedoeld voor mensen in onze omgeving met een
krap budget, zodat zij in deze periode iets extra’s
kunnen kopen.
Omdat Wim Drenth namens de DHA, Diaconale
Hulp Aalten, ook bij onze vergadering aanwezig is,
zijn de lijntjes kort wat betreft leden en niet-leden
van de PKN.
Wij krijgen wel eens namen door van een
dominee, ouderling, pastoraal werker, bezoekdienst of het kerkelijk bureau maar zeer waarschijnlijk bereiken wij zo niet eenieder die onze
hulp kan gebruiken. Ons verzoek aan u is dan ook
om actief met ons mee te willen denken.
Om contact met ons op te nemen kunt u de
colofon van de PGA raadplegen in KerkVenster.

Giften Aalten
Op het kerkelijk bureau of
in de brievenbus ontvangen:
- via de Protestantse Bezoekdienst
voor de kerk   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 20,00
- voor de diaconie   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 50,00

Via de webshop ontvangen voor DHA
- 30 sept t/m 06 okt  .   .   .   .   .   .   .   .   . € 125,00
- 07 okt t/m 13 okt  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 70,00

Via de webshop ontvangen voor KerkBeeld
- 30 sept t/m 06 okt   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 25,00
In het volgende KerkVenster staat de lijst
van bedragen die via de bank zijn ontvangen
in de maand oktober.
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!

Bericht van de beroepingscommissie

De zoektocht naar een nieuwe predikant
Sinds februari zijn wij als beroepings
commissie al op zoek naar een nieuwe
predikant. Eerst hebben we een profiel
schets en vacaturetekst gemaakt.
Deze vacaturetekst met bijbehorende profielschets heeft in KerkVenster gestaan en op de
lande
lijke site van de PKN. Hier konden predikanten of predikanten in opleiding op reageren.
Van gemeenteleden hebben wij een aantal
namen doorgekregen en vanuit het landelijk
bureau van de PKN hebben we advieslijsten
mogen ontvangen.
In eerste instantie zijn we aan de slag gegaan
met de namen die we vanuit de gemeente en van
de landelijke PKN hebben gekregen. Voor een vergadering hebben we allemaal een aantal predikanten beluisterd en bekeken via internet. Tijdens
de vergadering bespraken we welke kandidaat we
wel gingen benaderen en wie niet.

Wij hebben een aantal predikanten gebeld en
gemaild met de vraag of ze open staan voor een
vrijblijvend gesprek met ons. De meesten hebben
daar serieus over nagedacht, maar tot een oriënterend gesprek kwam het niet. De een was
net beroepen, de ander net vader geworden en
van nog weer iemand kregen we te horen dat de
partner Aalten te ver weg vond … En toen was het
16 maart. Nederland ging voor een gedeelte op
slot. Niet echt een goede tijd om aan predikanten
te vragen of ze open staan voor een beroep. Het
beroepingswerk lag een aantal maanden stil.
Vanaf juni zijn we weer voorzichtig begonnen
met het benaderen van predikanten. In eerste
instantie zonder succes. Totdat iemand ons
benaderde met de vraag of wij nog steeds op
zoek zijn naar een predikant. Op dit moment zijn
we in gesprek met deze persoon. Hier hebben
we de kleine kerkenraad over geïnformeerd en
zij hebben ons toestemming gegeven om deze
gesprekken voort te zetten. We hebben goede
hoop op een positief resultaat.

Via dit bericht willen wij u en uw gemeente (Protestantse Gemeente Aalten)
ontzettend danken voor de financiële ondersteuning na de brand op Lesbos.
Wij hebben, mede dankzij uw gift, meerdere vrachten hulpgoederen
kunnen sturen naar Lesbos.

Op dit moment zijn wij bezig met het winterklaar
maken van het kamp. Zoals het nu is neergezet
door de UNHCR kan men absoluut de winter niet
in.
We spannen zeilen over de tenten, slaan extra
zware haringen in de grond en graven gleuven
rondom de tenten, zodat er een afwatering is.
We hebben ook na vier jaar weer activiteiten
kunnen oppakken, zoals sport en ontspanning. Je
merkt dat de rust in het kamp komt!
Ook konden we een tweetal mobiele ‘schaftketen’ aanschaffen, die door vrijwilligers van
ons zijn omgetoverd tot twee kleine kantoortjes,
zodat het coördinerende werk niet heel de dag al
bukkend in een tent moest gebeuren.
We staan nu in de startblokken om grote verbeteringen door te voeren. Bijvoorbeeld het aanbrengen van houten vloeren (lees: pallets) in
de tenten, zodat het vocht en de kou niet in de
tenten komen.

Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden van wat
we, mede dankzij jullie gift, konden bewerkstelligen.
Wat nog belangrijker is: door jullie gebed hebben
we allen de kracht en gezondheid ontvangen om
al het werk te kunnen blijven doen. Daar zijn we
heel dankbaar voor!
Jan de Zwart
www.christianrefugeerelief.com
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Het goede leven
(vervolg bij het thema van Startzondag)

Blokkades
Zijn er dingen in het leven die voor
jouw gevoel het goede leven in de weg
staan, is de vraag aan mij.
Het goede leven heeft voor mij niet allereerst te
maken met het feit dat alles in mijn leven gaat
zoals ik graag zou willen.
Het goede leven heeft voor mij te maken met het
geloof. Met het vertrouwen dat God er is in deze
wereld en dat Hij er ook is voor mij. Dat Hij mij
helpt in alle omstandigheden van het leven. Als ik
in de zon loop, maar ook als er wel eens moeite
is of verdriet over hoe sommige dingen kunnen
gaan. Maar ook als er zorgen zijn in het leven
van alledag, of in het bijzonder mooie werk dat
ik mag doen.
Het beeld van een drukke weg, met de gevaren die
het goede leven in de weg staan, vind ik een mooi
en herkenbaar beeld. Zeker na net drie weken van
een heerlijke vakantie te hebben mogen genieten.
In de vakantie, hoe die ook ingevuld wordt, voel
ik altijd een heerlijke ontspanning. Dat kan ook
omdat alle drukke wegen dan eenvoudig vermeden kunnen worden. Dan leef ik echt per dag,
en morgen en overmorgen houden mij niet bezig.

Het goede leven, gekoppeld aan mijn vertrouwen
op God, beleef ik dan heel intens.
Nu het leven van alledag weer begonnen is, met
alle kleine en grote zorgen, merk ik dat, om in het
beeld te blijven, die drukke weg met zijn gevaren
zit in het niet meer per dag leven.
Als er een ding is wat voor mij het goede leven in
de weg kan staan, is het wel het in gedachten al
veel teveel bezig zijn met wat er morgen en overmorgen komt.
Misschien is dit voor jullie wel herkenbaar, hoeveel tijd en energie het kan kosten om niet per
dag te leven in vertrouwen op God, maar al heel
veel bezig te zijn met wat er daarna komt en alles
wat nog moet gebeuren. Dat is die drukke weg
die mij van het goede leven kan weghalen.
Laten jij en ik toch telkens weer proberen per dag
te leven, in het vertrouwen dat God ons helpt, en
niet teveel bezig te zijn met morgen, overmorgen
en daarna.
In het vertrouwen dat God er ook weer zal zijn
op de dagen die komen. De mooie, maar ook de
moeilijke.
In het vertrouwen dat: ‘Wat de toekomst brengen
moge, mij geleidt des Heren hand.’
H.J. Zeldenrijk

De pen opgepakt

De pen opgepakt

Het goede leven
Uit de stellingen die staan in het
artikel ‘Het goede leven’, in Kerk
Venster van 25 september wil ik
reageren op de tweede stelling: In de
ander komt iets van God naar je toe.
Kortgeleden heb ik het boek ‘Ik ben niks’ van
ds. Corine Beeuwkes-van Ede gelezen. Een boek
waarin allerlei geloofsvragen aan de orde komen,
speciaal voor jongeren. Niet geschreven voor mij
dus, maar ik heb het toch maar gelezen. In dat
boek schrijft zij dat een rabbijn haar leerde:
Er is maar één beeld van God en dat is de mens.
Dat zou dan betekenen dat God alleen in de mens
naar je toe kan komen. Die ontmoetingen zijn
soms negatief, maar vaker positief, ook al gaan
de gesprekken over gewone dingen. De ander is
er voor jou, heeft aandacht voor jou. En dat heeft
een mens nodig, aandacht. Daarin ontdek je ‘iets
van God’.
Maar ik ben natuurlijk ook regelmatig die ander,
de mens. Dus ook ik ben ‘iets van God’, een beeld
van God. Kan ik dat in de ontmoetingen met mijn
medemens waarmaken?
Dan kom ik bij de eerste regel van het zesde couplet van het ‘Levenslied’ van Henk Jongerius:
Leven is opstaan elkaar tegemoet gaan.
Ik denk dat ik daar te weinig bij stil sta.
Alice Lourens-Kuiper

Minipelgrimage
Verslag van een deelnemer
De minipelgrimage gelopen op
een doordeweekse dag. Fijn dat
de gelegenheid er was om bij
Elim een route te halen.
Ik liep met iemand die niet alleen maar over
koetjes en kalfjes praat, maar tijdens gesprekken
graag de diepte in gaat, zich blijft verwonderen
en ook nog veel vragen heeft. Dat viel dus mooi
samen.
Een heel mooie wandeling, al had ik bijna de berg
gemist, waaruit blijkt dat we soms dingen over
het hoofd zien.
Het Nannielaantje: Waar verwonder jij je over
in jouw leven? Wat zou je willen bewaren / koesteren / beschermen? Terwijl je hierover nadenkt
mag je naar een mooi steentje of ander voorwerp zoeken die je als symbool in je zak kunt
stoppen.
Mijn oog viel op een bijzonder object, ik heb een
paar foto’s gemaakt en deze in mijn zak gestopt.
Josien Timmerman
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In het vorige KerkVenster is de aanstelling van twee nieuwe kerkelijk
werkers medegedeeld. Op deze pagina stellen zij zich aan u voor.

Kennismaking Aalten

Ik zal me even
voorstellen

Bestel de advents
kalender Geef licht
Geef licht,
het goede
leven met
elkaar delen!
Dat is het
thema van
de advents
kalender 2020.
De advents
kalender brengt
u iedere dag
een stapje
dichterbij Kerst.
U ontdekt
25 dagen
lang wat de Bijbel ons wil vertellen over het
leven in Gods licht. Misschien wilt u als kerk uw
gemeenteleden in deze tijd van veel thuis blijven
verrassen met een kalender. Vanaf twee en meer
exemplaren kost de kalender 1 euro per stuk
en is deze te bestellen via de webwinkel van
de landelijke kerk.
U kunt een gratis exemplaar van de
adventskalender 2020 aanvragen via
petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender.

Beste mensen, aan mij is gevraagd om als nieuwe
kerkelijk werker een stukje ter kennismaking te
schrijven. Dat doe ik graag. Mijn naam is Wilma
de Jong. Mijn leven begon in de jaren ‘60 van de
vorige eeuw in Hengelo (O). Na enkele jaren verhuisden mijn ouders naar Enschede waar ik verder
opgroeide. De liefde voor mijn man bracht me in
de jaren ‘80 naar de prachtige omgeving van het
Westerwald in Duitsland, waar we heerlijk hebben
gewoond en twee kinderen kregen.
Heimwee naar familie en Twente bracht ons na
de eeuwwisseling eerst naar Ahaus en later terug
naar Enschede waar mijn man en ik ook nu nog
wonen. Onze kinderen zijn inmiddels volwassen
en wonen in respectievelijk Bremen en Karlsruhe.
Wat verder nog over mij vermeld kan worden is
dat ik mij met de natuur verbonden voel en graag
de wandelschoenen aantrek. Mijn andere hobby
is (koor)zingen.
In eerste instantie als verpleegkundige (palliatieve zorg) en later als geestelijk begeleider heb
ik ervaring opgedaan in het ondersteunen van
mensen in veel verschillende levenssituaties.
Nu mag ik dat, per 1 november, gaan doen als
kerkelijk werker van uw gemeente. Ik verheug
mij erop u te ontmoeten en uw (levens)verhaal te horen, wat u inspireert en wat u bezighoudt, natuurlijk met inachtneming van alle
coronamaatregelen.
Graag tot dan.
Wilma de Jong

Mijn naam is Anneke Wattel-de Vries. Ik ben
geboren in Indonesië als dochter van zendelingen. Omdat ik daar tot mijn negende jaar heb
gewoond, liggen mijn wortels in Indonesië. Ik ben
getrouwd met Bart en samen hebben we drie
kinderen. Daarnaast hebben we ook twee pleeg
kinderen. In deze tijd een groot gezin ;-) . Sinds
2008 wonen wij met veel plezier in Zieuwent.
Ik houd van God en van mensen. Op de middel
bare school dacht ik erover om theologie te
studeren maar heb toen toch besloten om HBOverpleging te doen. Na mijn studie kwam ik er al
snel achter dat ik toch iets zocht wat beter bij me
paste.
Toen we in Zieuwent kwamen wonen, kwam ik
aan het werk in een evangelisatiegemeente in
Lichtenvoorde. Ik kon daar mijn passie voor God
en mensen helemaal in kwijt. Daarom ben ik de
opleiding Godsdienst Pastoraal Werk gaan doen.
Dit paste echt precies bij wie ik ben en wat ik wil
doen.
Ik heb een aantal jaren een eigen praktijk gehad
als Pastoraal Werker, wat goed te combineren
was met mijn gezin.En nu mag ik met veel plezier
in de Protestantse Gemeente Aalten aan de slag.
Mijn hart ligt vooral in het pastoraat. ‘Hoe kan ik
er voor jou zijn?’ Daar ben ik altijd naar op zoek.
Met een luisterend oor en open hart ontmoet ik
je graag.

Nieuws van de
bezoekdienst
In deze coronatijd is het moeilijk om
mensen te bezoeken. Een groot gedeelte
van onze doelgroep valt in de risicogroep
en ook veel van onze medewerkers horen
daarbij.
Vooral in het begin was het lastig, waar doe je
goed aan en wat kun je beter laten. Inmiddels
hebben de meeste medewerkers een manier
gevonden om contact te houden, hetzij door
een kaartje, een telefoontje of een bezoekje op
anderhalve meter afstand.
Door Covid19 kan er helaas ook veel niet doorgaan. Er zijn geen voorjaarsmiddagen geweest.
En de jaarlijkse contactavond voor alle mede
werkers gaat ook niet door. Ook de kerstmiddagen in de wijk komen dit jaar te vervallen.
Afgelopen juli heeft Gerda Assink haar functie
van voorzitter neergelegd. Wij vinden het erg
jammer dat ze gestopt is en bedanken haar
voor alles wat ze de afgelopen jaren voor de
bezoekdienst heeft gedaan.

Anneke Wattel-de Vries

Bevestiging kerkelijk werkers
Met ingang van 1 november zullen naast Netty Hengeveld ook Wilma de Jong en Anneke Wattelde Vries als kerkelijk- / pastoraal werkers in het pastoraat gaan werken. Wij zijn dankbaar dat zij
dit werk in onze gemeente willen doen. In de morgendienst van zondag 1 november zullen zij als
ouderling bevestigd worden. Wij wensen hen Gods zegen toe!

Verder is er besloten om de leeftijd voor verjaardagsattenties te verhogen van 75 naar 80
jaar. Dit gaat in op 1 januari 2021. De leeftijd is gelijkgetrokken met die van de kerst- en
paas
attenties. Het is steeds moeilijker om
medewerkers te vinden, daarom willen wij het
takenpakket wat verlichten.
Namens de PBD,
Joke Rutgers
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Neem en lees …

Bloemengroet Aalten

Kerkdiensten Bredevoort

Oktober 2020
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

23
24
25

Mattheüs 22: 23-33
Psalm 10
Nehemia 7: 72b- 8:12

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

26
27
28
29

Nehemia 8: 13-18
Nehemia 9: 1-17
Nehemia 9: 18-28
Nehemia 9: 29-10:1 (28)

Vrijdag
Zaterdag

30
31

Nehemia 10: 29-40
Psalm 43

November 2020
Zondag

1

Psalm 24

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

2
3
4
5
6

Mattheüs 22: 34-46
Mattheüs 23: 1-12
Psalm 67
Mattheüs 23: 13-24
Mattheüs 23: 25-39

Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- mevr. Wijnveen-Kämink, Bongenkamp 103
- fam. Van Eerden, Hofstedeweg 2
- mevr. Veerbeek-Ter Horst, ‘t Villeken 7

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.

St. Joriskerk op de Markt
Zondag 25 oktober 2020
10.00 uur
collecte:

ds. B. Marsman, Winterwijk
Kerk en diaconie

Zondag 1 november 2020

10.00 uur 	ds. A.G. Endeveld,
Heilig Avondmaal
collecte:
Diaconie en kerk

Kerkdiensten Bredevoort

Dialectdienst nu wel goed te beluisteren

Het is de bedoeling dat u zich vooraf
aanmeldt voor de kerkdienst op
donderdag of vrijdag bij Henk Luimes,
tel. 0543-471154 of via e-mail:

De dialectdienst van afgelopen

hdluimes@gmail.com.

zondagmorgen verliep niet helemaal
goed, vooral het geluid was bijna
niet te verstaan bij de meeste
onderdelen van de dienst.
Buiten toedoen van de medewerkers is er een
korte onderbreking geweest, met als gevolg dat
het geluid niet synchroon liep met het beeld.
Dit was niet alleen een teleurstelling voor u als
kijker en luisteraar, maar zeker ook voor alle
medewerkers die zich zo hadden ingespannen
om deze dienst ook live bij u in de huiskamer te
krijgen.
Gelukkig zijn de mensen van ZOSM TV uit
Groenlo goede technici op dit gebied en
hebben zij uit de opname het euvel kunnen
corrigeren en is er een prima opname beschikbaar.

Op de site van kerkbeeldaalten.nl kunt u nu bij:
‘Archief Oude Helenakerk’ de dienst aanklikken
en deze alsnog volgen. Het is de moeite waard
want het was een mooie dienst.
ZSOM TV biedt haar oprechte excuses aan, aan
de kijkers die zondag 18 oktober de dienst graag
live hadden willen volgen.

Nog meer goed nieuws
Op kerkbeeldaalten.nl is nu ook PG Bredevoort
aangeschoven om de diensten live te streamen.
Ook kunt u die diensten in het archief bekijken.
Een tweede verbetering die is aangebracht is
het feit dat u voortaan een dienst achteraf niet
meer behoeft te downloaden in het archief van

de vier kerken, maar dat u in het archief de
gewenste dienst kunt aanklikken door op de pijl
te klikken.
Zondag 1 november a.s. zal ook de Oude Helena
kerk weer benut kunnen worden. Er is nieuwe
apparatuur geïnstalleerd voor een helderder
beeld en de bandbreedte is opgeschaald, zodat
storingen in principe tot het verleden behoren.
Allemaal goed nieuws dus, om u in deze merkwaardige tijd wat kerkdiensten betreft, steeds
beter van dienst te kunnen zijn.
Arnold Arentsen

Protestantse Lezing 2020:

Premier Rutte over het goede leven
Op 31 oktober - Hervormingsdag - houdt ministerpresident Mark Rutte online de Protestantse
Lezing. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging
staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een
perfect leven?’ De lezing is onderdeel van een
online festival over het goede en mislukte leven.
Dit festival wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk.
Tijdens het festival wordt stilgestaan bij het ‘gekmakende streven naar perfectie’, bij zelfkritiek en
zelfcompassie, bij overgave en genade. En uiteraard zal de huidige coronacrisis ook niet ongenoemd blijven. De vraag is tenslotte: ‘Kunnen we
2020 als een mislukt jaar beschouwen?’
Via een livestream op www.protestantsekerk.nl
kunnen mensen de avond bijwonen.

Programma
Theoloog en psycholoog Inger van Nes trapt
de avond af met een persoonlijk verhaal over
haar fietsongeluk met blijvende hersenschade
tot gevolg. Dat zorgde ervoor dat haar beleving
van het zogenaamde goede leven omver werd
gegooid. Met die ervaring wil zij kritisch kijken
naar wat wij in de samenleving zien als succesvolle of mislukte mensen.
Godsdienstpsycholoog Hanneke Schaap-Jonker
en psychiater Piet Verhagen gaan in gesprek over
het ‘gekmakende streven naar perfectie’. Theoloog Alain Verheij staat – aan de hand van zijn
nieuwste boek Ode aan de Verliezer – stil bij mislukkelingen in de Bijbel.

Hierna volgt de lezing door de minister-president.
Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse
Kerk, leidt de lezing in. Na de lezing wordt er door
de aanwezigen nagepraat over de Protestantse
Lezing van Mark Rutte.
De Nederlandse band The Bowery zorgt voor de
muzikale omlijsting van deze avond. De bebaarde
mannen schrijven geen standaard liedjes over
liefde en liefdesverdriet. Nee, de nummers van
The Bowery gaan over het echte leven, zoals
velen het kennen: puur en met een rauw randje.
Over twijfel, pijn en verdriet. Maar ook over hoop
en geloof. Nooit bedoeld om een antwoord
te geven, meer om te delen en soms om iets in
de gedachten van de luisteraar in beweging te
zetten.

Zaterdag 31 oktober - 20.30 uur-22.00 uur:
livestream via www.protestantsekerk.nl
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 25 oktober 2020

Zondag 25 oktober 2020

Zondag 25 oktober 2020

Zondag 1 november 2020

Zondag 1 november 2020

Zondag 1 november 2020

Dienst in de Oosterkerk

09.30 uur: 	ds. W.H. Everts bevestigingsdienst kerkelijk
werkers

09.30 uur: ds. H. J. Zeldenrijk

Dienst in de Oude Helenakerk en
Regenboogdienst in de Zuiderkerk

Dienst in de Oosterkerk

09.30 uur: 	ds. F. de Jong, Regenboogdienst - alleen online te volgen
via kerkbeeldaalten.nl

Woensdag 4 november 2020 - Dankdag
20.00 - 22.00 uur: Open Kerk - ds. F. de Jong

Bij de diensten Aalten en Bredevoort

Dankdag 2020
Waar ben je dit jaar, ondanks alles,
dankbaar voor? Maar ergens voelt
het gek: een dankdag midden in 2020
organiseren. Moeten we het wel doen?
Nu opeens nadruk leggen op dank
baarheid? En dat midden in de week
op 4 november? Is dat wel gepast?
En toch: Niet het streven naar geluk, maar het
oefenen in dankbaarheid maakt mensen tevredener en optimistischer, zo leren we uit verschillende onderzoeken. Het doet ons goed om stil te
staan bij de mooie momenten en goede dingen
in ons leven, hoe klein ook.
Wel hebben we besloten om het dit jaar anders
aan te pakken. In plaats van een dienst die u
thuis kunt volgen zal de Oude Helenakerk open
zijn van 20.00 tot 22.00 uur. Daar is er gelegenheid om op een groot vel op te schrijven waar je

dankbaar voor bent en zelf je dankbaarheid bij
God te brengen.
Wie er niet kan zijn, kan zijn/haar dankpunten
mailen naar folkert.j.de.jong@gmail.com.
Ds. Folkert zal dat punt van dankbaarheid erbij
schrijven. Het resultaat zal later via KerkVenster,
Facebook en Instagram gedeeld worden. Zo laten
we elkaar en God zien waar we dankbaar voor
zijn.
Leven als christen, is leven in dankbaarheid. Dankbaar voor wat God ons gegeven heeft in dit leven,
dankbaar voor wat God ons gegeven heeft door
Jezus. Dankbaar voor de hoop voor dit leven en
de wereld, nu en in de toekomst als Hij de wereld
vernieuwt en geneest.
Toch snap ik dat het allemaal knaagt nu, die dankbaarheid. Elders in KerkVenster is ook al gewezen
op het boekje #Dankbaar. Het is te bestellen op
de website van Petrus (petrus.protestantsekerk.nl).
Dit boek hoopt praktische tips te geven, gebaseerd op de levens van David, Salomo, Paulus en
natuurlijk Jezus. Hoe oefenen we ons in dankbaar
en ontvankelijk leven, óók als het leven tegenzit?
Aanrader!

9 JUNI 2019
Regenboogdienst
1 november
Kinder-/
Doopdienst

SPELEN
VUUR
7 oktober om 10.00 uur
De
reis vanMET
je leven!
in het Kulturhus
in Lintelo
Op startzondag hadden we het
over de pelgrimsreis. Op 1 november gaan we verder met
dat thema: De reis van je leven.
Ons Water,
leven
Thema:
is niet vanzelfsprekend en voorspelbaar, al
daar
zit leven
dachten we een paar maanden
geleden
nog in
van wel. Van kindertijd, naar school, naar opleiding, naar werk en gezin, naarM.m.v.
... ofDs.loopt
het en de
Zeldenrijk
AANVANG
10.00
heel
anders voor
jou? UUR
Waar houd
je van
doorde alle
kinderen
Klimop
ZUIDERKERK
fases
van je leven je aan vast? Waar bouw je je
VOORAF
leven
op? KOFFIEDRINKEN
Muzikale begeleiding van
VOORGANGER:
Fanfareorkest Advendo
DS. FOLKERT DE JONG
Lintelo
MUZIEK: NOOTZAAK

Tijdens de dienst is er
oppasdienst aanwezig

Na afloop is er koffie / thee / ranja

De voedselbank kan uw
hulp goed gebruiken
In de landelijke en regionale pers heeft u kunnen
lezen dat het aanbod van bedrijven steeds minder
wordt doordat er meer en meer wordt ingezet op
minder overproductie.
U kunt producten brengen naar de Zuiderkerk. In
de garderobe staat een kast om goederen in te
zetten of er naast in de kratten. Verse producten
alleen leveren op vrijdagmorgen.

De Zuiderkerk is open via de achteringang op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
8.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt ook doneren op bankrekening
NL 41 RABO 0300216548 t.n.v.
Diaconie en vermelden ‘Gift Voedselbank’.
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P A S T O R A AT

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

bredevoort

24 okt	mevr. Th.W. Wentink-Stronks
Steile Dalweg 7, 7122 BD
25 okt	mevr. G.H. Kremer-Meinen
Brakenweg 6, 7122 LN
25 okt	mevr. J.C. Veerbeek-Winkelhorst
Geurdenstraat 20, 7122 CG
27 okt	dhr. J.W. Schuurman
Julianastraat 1, 7121 CC
28 okt	mevr. A.C. Lourens-Kuiper
Berkenhovestraat 42, 7122 ZZ
28 okt	mevr. U. van Eerden-Thamm
Hamelandroute 70, 7121 GZ
28 okt	dhr. H. Luiten
Emmastraat 27, 7121 CE
29 okt	mevr. J.H. Houwers-Schreurs
Elshoekweg 18, 7122 NG
31 okt	mevr. H.A. Kip-Graven
Frankenstraat 83/04, 7122 ZS
31 okt	mevr. G.B. te Kloeze-Eenink
Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld
31 okt	mevr. J. van Dommele-de Bruijn
Halteweg 19, 7122 MC
31 okt	mevr. C.J. van Meggelen-de Gooijer
Wikkerinkweg 1, 7122 JE
1 nov	dhr. D. Douma
Huygensstraat 4, 7121 VH
2 nov	mevr. J.B. Jentink-Ebbers
De Hoven 15, 7122 BJ
2 nov	mevr. O. Hartemink-Molleman
Varsseveldsestraatweg 26, 7122 CC
3 nov	mevr. W. Wijnveen-Kämink
Bongenkamp 103, 7122 TW
4 nov	mevr. H. ter Beest-Hoornenborg
Manschotplein 63, 7121 BL
4 nov	dhr. G. Prinsen
Eligiusstraat 36, 7121 ED

Verlangen

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

Kerstmiddag afgelast
Helaas hebben wij moeten beslissen dat de kerstmiddag dit jaar vanwege de coronacrisis niet
door kan gaan. Wij betreuren dat zeer maar vertrouwen erop dat u daar gezien de omstandigheden begrip voor zult hebben. Wij hopen dat het
mogelijk is dat wij volgend jaar weer onze activiteiten voor u kunnen organiseren.
bezoekmedewerkers Lintelo

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

Tegelieke
- met stillen moed ow laoten zakken
töt wao’j de baodem
van den afgrond vermoedt
van dat wat is: de läögte,
de piene en ’t kermende gemis.
Uutersten
onverenigbaore warkelijkheden,
maor toch met mekare verbonden
deur de lange laere van verlangen
waorlangs engelen zich bewaegt.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Wijk IJzerlo

Zieken
Wij wensen alle zieken thuis en in het ziekenhuis
Gods kracht en nabijheid toe. Wij denken ook aan
hen die soms zulke zware behandelingen moeten
ondergaan. Ook wensen we allen die in liefde om
hen heen staan veel hoop, vertrouwen en kracht
toe.

Geboren
Op 7 oktober is Sef Wessel (Sef) geboren, zoon
van Benjamin en Judith Veldhuizen en broer van
Levi, Adm. de Ruyterstraat 104. Van harte gefeliciteerd met dit wonder van nieuw leven!
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Vol vertrouwen
baoven ow zelf uut
reiken naor wao’j
verwacht en waorvan i-j
hopt en wet dat ’t ow
vervullen zal met
bli-jdschap en baar geluk.

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

Scriba: Henk Heusinkveld, Kruisdijk 12a,
tel. 0543-478752, henkentrudi@gmail.com

Weer thuis
De heer Henk Nijman, Koeweide 96 heeft met
succes een operatie ondergaan en is weer thuis.
Hij gaat langzaam weer vooruit.

Verhuisd
Mevrouw C. Siebelink-Klijn Hesselink, (voorheen
Klokkemakersweg 3) is van de Vredense Hof verhuisd naar het Hoge Veld, Frankenstraat 83-5.
De heer D.J. Tolkamp, Koeweide 34 is verhuisd
naar de Vredense Hof te Winterswijk.

Rectificatie
In het vorige KerkVenster heb ik een fout gemaakt
met de spelling van een naam. Ik schreef mevr.
J.A.W. Aalbers-Bouwman, dit moet zijn mevr.
J.A.W. Aalbers-Bouwmeester, Ludgerstraat 8A
(Ackermanshof.) Zij is verhuisd naar de Vredense
Hof te Winterswijk. Excuses!

Contact
Wie had ooit gedacht dat we nog eens zo zouden
verlangen naar ‘het normale leven’ dat - toen dat
normaal was - heel gewoon en misschien zelfs
saai leek. We missen een stip aan de horizon voor
wat betreft het einde van het coronatijdperk.
En ons verlangen zou het daarom bijna in ons
begeven. Bijna ... Want verlangen laat zich nooit
helemaal doven. Het nodigt ons uit de uitersten
van het leven met elkaar in verband te brengen,
te verbinden. Daarover schreef ik een gedicht in
de streektaal:

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

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

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

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

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

Overleden
Op 1 oktober is op 83-jarige leeftijd overleden de
heer D.J. Jentink, Manschotplein 27. De afscheidsdienst was op 9 oktober in uitvaartcentrum
Berkenhove, waarna de begrafenis aldaar volgde.
In de overdenking stonden we stil bij de trouwtekst van Johan en Riek: Welzalig hij, die de God
van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting
is op de Here, zijn God.
Een van Johans lijfspreuken was: ‘Heb vertrouwen!’ Het vertrouwen op de God, die nooit
loslaat wat zijn hand begon, wensen wij Riek,
Katinga en Frank, Salome en Marcel en de kleinkinderen Noah, Chloë en Teun, Luca en Santos
van harte toe.
Een in memoriam staat elders in dit nummer.

Kerstmiddag gaat niet door
Het kan u niet ontgaan zijn dat het coronavirus
vraagt om passende, maar ook pijnlijke maat
regelen. Onder meer heeft dat tot gevolg dat we
hebben moeten besluiten om de kerstmiddag
niet door te laten gaan. We hopen volgend jaar
weer in goede gezondheid samen Kerst te vieren.

Geboorte
Wat ben ik blij dat ik opnieuw een geboorte
mag aankondigen, namelijk van Thijs Hendrik
– Thijs – Arentsen, Schopperskamp 14, zoon van
Tom en Esther Arentsen-Eppink, broertje van Liza.
Namens Liza staan deze lieve woordjes op de
geboortekaart:

ds. Reinoud Wentink

Zieken
Thuisgekomen uit het SKB: mevr. H.J. Heusinkveld-Sligman, de Hare 6. Na een korte ziekenhuisopname is dhr. J.H. Oosterink, Eligiusstraat
26, tijdelijk opgenomen in het woonzorgcentrum
Vredense Hof in Winterswijk. Wij wensen allen die
met ziekte te maken hebben heel veel kracht en
sterkte toe!

Een moeilijke tijd
We leven in een moeilijke tijd vanwege het grote
aantal besmettingen met het coronavirus. Zo
maken we ons vooral zorgen over de ouderen
onder ons en de mensen met een kwetsbare
gezondheid. Vanwege deze tweede golf heeft
de regering gekozen voor extra maatregelen.
Maatregelen die ons allemaal treffen, ook ons als
kerk. Het heeft ook gevolgen voor mijn werk als
predikant.
Het contact met gemeenteleden vindt nu vooral
plaats via de telefoon of de mail. Alleen in noodgevallen kan ik bij mensen op bezoek komen.
Indien nodig spreken we af in de grote zaal van
Elim. Daar kunnen we voldoende afstand houden.
Deze week ontving ik van de generale synode
van onze kerk de Akte van Emeritaat. Daarin
worden mij emeritaatsrechten verleend waarmee
ik de kerk mag blijven dienen. Maar het afscheid
nemen van mij als dienstdoend predikant is
toch anders dan ik mij had voorgesteld. Ik had
gehoopt om tot het laatst toe veel mensen te
mogen ontmoeten in het pastoraat, in de kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten,
zoals mijn wijkteam.
Door de huidige situatie blijven persoonlijke
contacten maar heel beperkt en dat vind ik heel
jammer. Maar het is zoals het is. Er is weinig aan
te doen. Er is alleen de afscheidsdienst die online
wordt uitgezonden. Daar richt ik mij nu op. Er
komt ook een interview met mij in KerkVenster.
Dat vind ik heel fijn. En wat ook heel belangrijk
is: wij gaan Aalten niet uit. Wij blijven met elkaar
verbonden!
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

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

	Samen lachen, samen spelen
Samen dansen, samen delen
Ik vind het super fijn,
Dat ik jouw grote zus mag zijn.
Vanuit de gemeente wensen we jullie samen veel
geluk en gezondheid toe!

Overlijden
Op 11 oktober overleed Fredrika Schokkin-Rutgers,
wonende in Beth San. Op 11 mei van dit jaar
- tijdens de lockdown - vierden Riek en Jan nog
op gepaste afstand van eenieder die hen wilde
feliciteren, hun 65-jarig huwelijk. Dankbaar waren
ze voor zoveel goede jaren samen. Nu aan dit
‘samen’ een einde is gekomen wensen we Jan,
maar ook kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Gods nabijheid toe. Elders in KerkVenster treft u
haar gedachtenis aan.

Wim Bulsink, scriba Barlo/Dale
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Jongerenpredikant
ds. Folkert de Jong
Köstersweide 38
tel. 0543-450600
folkert.j.de.jong@
gmail.com
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In memoriam
Derk Johan
Jentink

Fredrika
Schokkin-Rutgers

~ Johan ~

~ Riek ~

geboren
20 december 1936
overleden
1 oktober 2020

geboren
2 januari 1932
overleden
11 oktober 2020

Op 1 oktober overleed Johan Jentink. Hij hield
van het leven en hij wilde heel erg graag bij ons
blijven, zo lang mogelijk. Ondanks vele ziektes
was hij dankbaar en bleef hij altijd positief vooruitkijken, naar alles wat hij nog wel kon. Hij hield
van contact met alle mensen, een dikke knuffel
en gezelligheid. Hij was altijd belangstellend naar
iedereen. Op 20 december 1936 werd hij geboren
in Ratum op boerderij ‘de Wolter’, als vierde op
rij, na Jan, Dinie en Wim. Later kwamen daar nog
Arie en Minus bij.
Ondanks dat hij heel vroeg zijn moeder heeft
moeten missen, heeft hij een hele mooie jeugd
op ‘de Wolter’ gehad. Altijd buiten, kattenkwaad
uithalen met zijn broers, echte jongensdingen.
School was niet zo aan hem besteed. Na zijn
diensttijd als kok, ging Johan dan al gauw aan
het werk. Hij werd knecht op boerderij ‘ ’t Ros’
van Tervoert in het Woold, waar Johan een hele
goede tijd heeft gehad. De contacten met de Tervoerts zijn dan ook altijd gebleven. Vandaar dat
Reinoud Wentink, de neef van de heer Tervoert de
uitvaartdienst heeft geleid.
Johan leerde ondertussen Riek te Paske kennen
bij de Oranjevereniging op de Haart. Het bleek
een gouden combinatie. Dat is die ook altijd
gebleven. Het was dan ook heel mooi dat ze het
50-jarig huwelijksjubileum samen met allen die
hen lief zijn, hebben kunnen vieren.
Al gauw trokken Johan en Riek bij de familie
Te Paske aan het Kleuverspad in, waar ze een
klein jaar hebben gewoond. Daar werd Katinga
geboren.
Later vonden Johan en Riek een prachtig plekje
aan de Koningsweg, waar Salome geboren werd
en waar het gezin een hele fijne tijd heeft gehad.
Johan werd machinaal houtbewerker bij Houthandel Te Paske. Het was maatwerk wat hij deed,
hij was daarin heel precies, een uitstekende kracht.
Meer dan 25 jaar heeft Johan daar met heel veel
plezier gewerkt totdat hij met de VUT ging.
Toen had Johan meer tijd voor allerlei dingen in
en rond het huis. Een enorme groentetuin, bijna
alle soorten fruitbomen, ruim honderd kippen,
konijnen en twee geiten. Johan was altijd heel erg
graag thuis. Hij was een levensgenieter, had altijd
een glimlach op zijn gezicht en een goed humeur.
Hij genoot van mensen om hem heen, vooral van
de kinderen en kleinkinderen. Hij was trots op ze.
Ook genoot hij van bloemen, dieren en de natuur.
Later, toen de kinderen het huis al uit waren, verhuisden Johan en Riek naar het Manschotplein.
Twee jaar geleden na een bloedvergiftiging ging
het plotseling heel erg slecht met hem. Johans
tijd leek gekomen, maar een heel groot wonder
geschiedde en hij kreeg een bonustijd, waarvoor
hij heel erg dankbaar was. Ondanks al zijn lichamelijke beperkingen overleed hij op 1 oktober
toch vrij onverwacht.
de familie

Aan de Rademakersbroek in Varsseveld werd
Riek geboren als zevende kind in een rij van dertien. Heel bewust maakte ze de gruwelen van de
oorlog mee. De meeste indruk maakte het dat
de Duitsers dicht bij hun boerderij 46 gijzelaars
doodschoten. Vaak vertelde Riek rond vier en vijf
mei hoe ze in angst leefden in die tijd.
Na de oorlog kwam er een tijd van herstel. Riek
leerde kleding te naaien bij de zusters aan de Dijkstraat. Ook kwam ze in betrekking bij dierenarts
Vaags. Daar kwam ene Jan Schokkin uit Barlo
begin jaren ’50 medicijnen voor zijn vee ophalen.
Ze hadden elkaar al wel eens eerder gezien bij
evangelisatie- uitwisselinggroepen, maar bij de
dierenarts kregen ze officieel ‘kennis an mekare’
en op 11 mei 1955 werd in de Keurhorsterkerk
hun huwelijk ingezegend.
In 1956, ’58 en ’64 werden Riek en Jan gezegend
met hun kinderen Dick, Elly en Wim. De kinderen
noemden moes ‘een mense met een golden
harte’. Naast een lieve, zorgzame moeder was
Riek op en top boerin. Met haar blauwe overall
aan en de rode zakdoek om haar hoofd hielp ze
bij het melken, voeren en hooi opsteken. Bovendien zorgde ze ervoor dat de tuin er netjes bij
lag. Toen Dick in het bedrijf kwam, werd er een
bungalow naast de boerderij gebouwd, waar Jan
en Riek in 1980 naartoe verhuisden. In het jaar
daarop werden de eerste kleinkinderen geboren.
Uiteindelijk kwam de teller op zeven kleinkinderen
en elf achterkleinkinderen.
Wat was het pijnlijk voor alle betrokkenen en
zeker ook voor Jan en Riek dat kleinzoon Jan
ziek werd en drie jaar later, in 2008, op 24-jarige
leeftijd overleed. Riek vertelde dat God hen de
kracht had gegeven om met dit grote gemis te
leven. Ook als er andere tegenslagen kwamen,
dan zei ze vol vertrouwen: ‘’t kump wel goed’,
‘Hier krie’w wel kracht veur, toch?’ Zo zongen Jan
en Riek ‘Er is een God die hoort’ toen ze vanuit
Barlo vertrokken naar het Ambthuis. Vanuit haar
bed in Beth San, waar ze beiden in de herfst van
2019 naartoe verhuisd waren, zong ze de laatste
dagen van haar leven nog zachtjes mee met dat
lied.
Moge de Eeuwige ook luisteren en omzien naar
Jan, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, de
families Rutgers en Schokkin, nu zij Riek moeten
missen.
Netty Hengeveld

Hoop heeft een naam

Hoop sleept je door het donker
roept je uit de duisternis
het is een vast vertrouwen
dwars door dichte mist

hoop is de slagader
van waaruit je leeft
ontspringend aan de Vader
door de Zoon en door de Geest

hoop is je houvast
overstijgt je angst en beven
ook al draag je zware last
hoop geeft je eeuwig leven

zonder hoop is het gedaan
zie je geen toekomst meer
in je wanhoop, roep Hem aan
hoop heeft een naam: Jezus, Heer !

Jose Consemulder

www.gedichtensite.nl
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Geleuf ’t noo maor!

Bethel …
Op’t moment van schrieven blös de
harfst um’t huus en denk ik met een
betjen weemood terugge an wat
in Algemeen ‘Bekend’ Nederlands
d’n ‘Indian Summer’ heit. Kortum;
ik bedoele dus d’n Nedersaksischen(?)
‘oldewievenzommer’.
‘t Herinnert mi-j altied weer an d’n vroggeren
aerpelvakantie: Nog maor kort in ‘n ni-je klasse
begonnen, end augustus ‘t schoolfeest en ‘t
Oranjefeest amper achter de rugge en i-j hadden
alweer een waeke vri-j. Na ja, vri-j? Aerpelvakantie
dus! Teggenswaordig zollen ze’t host kinderarbeid
numen, maor ik heb d’r de beste herinneringen an.
‘Ontbijtkooke, cacao of ranja in ‘n grolsch-flesse
mét’, en dan nam i-j ‘t aerpels laezen veur lief d’r
bi-j.
Afijn, déé periode dus. En dan verplaatst naor half
september 2020. Ik wet neet hoe ’t owleu verging,
maor tut mien eigen verwondering – en misschien
zelfs wal een betjen schaamachtig – he’w intens
genoten van dizzen oldewievenzommer, mienen
trouwgenoot en ikke. Ondanks corona, dreugte en
wietere onzekerheden van dien, veulen wi-j ons in
een beveurrechte positie. Ok al valle wi-j dan strikt
genommen onder ‘de kwetsbaore doelgroep’.
Maor zeg zelf: wat hef een mense te klagen a’j
(nog) gezond bunt, in ’t butengebied wont en
tied hebt van wandelen, fietsen, haken, harken en
peern schellen in de naojaorszonne?
Baovendien kan een mense, juust met minder
meugelijkheden, soms des te inventiever worden.
Wi-j hebt dat in-evuld deur, in plaatse van ‘op

reize’ te gaon, vanuut huus vakantie te hollen. Dat
wil zovölle zeggen as ‘s morgens an ow eigen aanrecht de breudjes smeern, fietsen op d’n drager
(wie’w d’r ‘s nachts gewoon bi-j huus op leten
staon) en dan nog es opni-j d’n halven Achterhook,
Twente en een stuk Duutsland verkennen. Kwestie
van um ow hen kieken en blieven verwondern.
Niet allene vanwaege de neudige mondkapjes in
de barm (i-j könt niet alles hemmen), maor veural
van de prachtige umgeving, waorvan wi-j hier deel
möcht uutmaken.
Soms was ‘t zowat of wi-j ‘t veur de eerste kere
zaggen: De landwaege, de zandwaege, de wallen,
de weidens, de baeken en de bösse.
‘Ok in de kerke van ‘t ‘Ongekorven Holt?’ riep ons
lange geleden es ene too, toe’w op ne zondagmorgen deur de Wolboom fietsen.
Nog geregeld schöt mi-j den uutspraok weer te
binnen. Ik denke umdat daor toen veur mien
gevuul een stuksken troost uutsprok ...
En zo toern wi-j dus d’n afgelopen september geregeld vedan.
En ‘t was -volgens mi-j zo tussen Lochem en Laorne
argens – da’w, zomaor midden in’t buutengebied,
een in onze ogen dudelijk soort van kerkgebouw
zaggen staon. Wi-j fantaseern dat ‘t vaste gans

vrogger een zogenuumde schuul- of schuurkerke
zol waen ewest, hoewal: Pontificaal an de veurgevel hing een holten bret waor met grote letters
BETHEL op ston. Wat dus bepaold niet wees op
argens óngezien kerke hollen. Later oppern der ene
dat ‘t misschien ooit een zondagschoolhuusken
was ewest. En inderdaod, ok dat zol zomaor
können. Achteraf allebastend jámmer da’k d’r gin
foto van hebt emaakt. (‘k Had weliswaor ‘t mobieltjen in de fietstasse, maor kennelijk nog niet in
mien systeem).
Affijn, wat ons ‘t meeste van alles verwondern was
dat dit zo dudelijke ‘Culturele Arfgood’ niet was
um-ebouwd tut bi-jveurbeeld Bed & Bottram of
zo, maor dienst dei as sportkantine. Dat bewezen
ontegenzeggelijk de clubnamen en afkortingen
rondum ‘t oorspronkelijke naambord. En, al wier
d’r op dat moment niet evoetbald, de attributen
rondumme deien de rest.
Los van d’n humor wie’w d’r in zaggen, sprok ‘t
ok bezunder tut onze verbeelding: ‘Bethel: Huus
Gods!’
Zonder profaan te worden: Een mooiere utingsvorm van ‘Geleuf ‘t now maor dat d’n Allerhoogsten aoveral wont’, ha’w onszelf neet können
bedenken ...
Ankh Gussinklo, okt. 2020

Recent is verschenen de Visienota

‘Van U is de toekomst’ 2020
Ontvankelijk en waakzaam leven van genade
Focus voor de Protestantse Kerk in Nederland op weg naar 2025
Deze visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen
weet. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil
ontwikkelen.

De mooiste dingen in het leven
vallen ons toe. Je levenslust.
Iemand die voor je kiest, die jou
liefheeft. Ervaringen die het leven
van alledag kleur geven: van een
fascinerende zonsopgang tot de
hartelijke woorden van iemand in
je omgeving. Het zijn de kleine en
grote verrassingen die het leven
glans geven. Je kunt ze zelf niet
organiseren, je ontvangt ze. De kerk
is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade

KERK 2025:
Waar een Woord is, is een weg

van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd
of aan welk kwaad je ook debet
bent, je mag uit genade opnieuw
beginnen. In de kerk leven we van
wat we ontvangen. Genade is de
grondtoon.

Perspectief voor kerk-zijn
in huidige context
Deze visienota verwoordt waar
de Protestantse Kerk zich in deze
tijd en situatie toe geroepen weet.
Het is geen beleidsplan maar een
inhoudelijke plaatsbepaling.
Foto: Marieke Viergever

Genade als grondtoon

Ze geeft focus en biedt perspectief
voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse
Kerk zich in de komende jaren wil
ontwikkelen.

De visienota is te downloaden:
www.protestantsekerk.nl/
download10763/ visienota
Van U is de toekomst.pdf
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De pen opgepakt

Teken van hoop
Toen ik in de week voorafgaand aan
zondag 11 oktober op het kerkelijk
bureau een kaart haalde om de dienst
te kunnen bijwonen, hoorde ik van
Ger-Jan Voerman, dat er die zondag
ook gedoopt zal worden. Het nieuwe
nummer van KerkVenster was nog
niet uit. Dus dat was nieuw voor mij.
Eenmaal thuis had ik het erover met
mijn vrouw Jos: het aantal kerkgangers
is teruggebracht tot dertig. Er is dopen.
Ik ga toch bellen naar Ger-Jan dat we onze kaart
best ter beschikking willen stellen aan familie
van de dopeling. Ger-Jan reageerde: er zijn meer
gemeenteleden, die dat hebben aangeboden,
maar het is niet nodig, want de familie heeft het
al zo geregeld, dat er ook ruimte blijft voor andere
gemeenteleden om naar de kerk te komen. Op
dat moment ontspon er een gesprek tussen GerJan en mij. Mooi eigenlijk, dit is dus gemeentezijn; gemeenteleden houden rekening met
elkaar en proberen zich in te leven in anderen en
gunnen anderen ook een plek. Mooi, dat gelukkig
ook dit gebeurt in deze gemeente van Jezus in

Aalten, waarin groepen steeds meer de stellingen
betrekken om hun eigen gelijk te verdedigen.
Op de doopzondag zaten we dan ook in de
Oosterkerk met voor ons een orde van de doopdienst en plotseling ontroerde mij het zinnetje
bovenaan de orde van dienst: ‘In deze dienst mag
Fien Lensink worden gedoopt.’ Vanuit de nieuws
berichten hadden we ondertussen begrepen, dat
er komende dinsdag opnieuw een persconferentie zal zijn met nieuwe aanscherpingen van de
maatregelen om de coronabesmettingen terug te
dringen. Welke zullen dat zijn en wat betekenen
die voor de samenleving? Mensen voelen zich
daardoor onzeker. Herhaalt zich alles van het
voorjaar of wordt het nog ingrijpender?
In die onzekerheid lees je het zinnetje: Er mag
gedoopt worden! Ik merk in kranten en tijdschriften, dat mensen op zoek zijn naar tekenen
van hoop en zelf ook hun eigen tekenen creëren.
Soms spreken ze me aan en een andere keer
kan ik er helemaal niks mee. Prachtig toch,
realiseerde ik mij die zondagmorgen voordat
de dienst al begonnen was, we krijgen vanmorgen een teken van hoop door God op een
presenteerblaadje aangeboden: de doop van
een kind. En we beginnen de dienst ook nog
met Psalm 105: ’t Verbond met Abraham zijn
vrind bevestigt Hij van kind tot kind. De God
van Abraham is de Vader van Jezus, onze Heer.

Beleef de Landelijke Diaconale Dag Online
op zaterdag 7 november!
De Landelijke Diaconale Dag op zaterdag
7 november wordt een online evenement boordevol sprekers, webinars, muzikale optredens van o.a.
Sela en interactieve sessies. Sprekers als Clara Sies,
oprichtster van de Voedselbank, komen aan het
woord en uitgezonden medewerker Wilbert van
Saane beantwoordt live vanuit Beiroet vragen uit
het land. Diakenen, zwo-commissies, predikanten:
iedereen met een hart voor diaconaat kan meedoen aan deze online dag. Van harte welkom!
Het thema van deze 125e Landelijke Diaconale
Dag is ‘Samen leven doe je niet alleen’. U staat
er als diaken, diaconie, zwo-commissie, kortom
iedereen met een hart voor diaconaat, niet alleen
voor. Samen staan we voor geloven in delen,
dichtbij en ver weg!
De aankondiging van de Landelijke Diaconale Dag
Online komt wat later dan u gewend bent. Tot op
het laatst hebben we gezocht naar mogelijkheden
de dag fysiek op diverse plaatsen in het land te
organiseren. De verscherpte maatregelen van
afgelopen week lieten ons beslissen te kiezen voor
de meest veilige optie van dit moment: een online
dag waar iedereen bij kan zijn.

explosie en vertelt over zijn werk met christelijke
theologiestudenten in het Midden Oosten.
De muzikale omlijsting van de morgen wordt verzorgd door de bekende band Sela, die al jaren
nieuwe liederen voor de kerk van nu uitbrengt en
de band Mensenkinderen, die op verfrissende en
eigentijdse manier gezangen uit het Liedboek ten
gehore brengt.
In de middag is er een keur aan webinars, waar
interactief aan kan worden meegedaan. U wordt
geïnformeerd over de verschillende thema´s op het
gebied van diaconaat in binnen- en buitenland en
er is uitgebreid de tijd om vragen te stellen of even
in kleinere groepjes online te spreken. Dit alles
wordt verzorgd door ons technische team achter
de schermen.

Voedselbanken niet nodig?

OCHTEND

In het morgenprogramma vragen we Clara Sies
hoe diakenen eraan kunnen bijdragen dat voedselbanken in de toekomst niet meer nodig zouden
zijn. Spannende vraag aan de oprichtster van
Voedselbank Nederland. Uitgezonden medewerker
Wilbert van Saane praat ons bij over de situatie
in Beiroet drie maanden na de verwoestende

• Spreker: Clara Sies - Hoe kan een diaken eraan
bijdragen dat de voedselbank niet meer nodig
is?
Clara Sies richtte in 2002 de eerste Nederlandse
Voedselbank op. Momenteel is ze betrokken bij
de Gaarkeuken in Rotterdam.

Overzicht programma
Het programma van de dag is in verschillende
blokken ingedeeld, die u ook later nog kunt terugkijken. Hieronder alvast een globaal overzicht.
Tip: kijk samen met een collega-diaken, zodat u
samen uw vragen kunt voorleggen. Hierbij adviseren we te allen tijde de coronaregels in acht te
nemen.

Deze God verbindt zich al aan mensen vanaf
het begin van hun leven. Hoe de situatie ook op
aarde is als je geboren wordt en hoe die ook zal
zijn in je latere leven, één ding is zeker: niemand
minder dan God is je bondgenoot.
Heeft Hendrik Jan mijn gedachten kunnen lezen?
Ik weet het niet. Ik weet wel dat hij meteen aan
het begin van de dienst ook datzelfde woord
‘hoop’ liet vallen in verband met de doop van
Fien. Toen zongen we ook nog de woorden van
lied 286:
… zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.’
In het duister van de tijd heeft Jezus ons namens
God tekenen van hoop gegeven: de doop maar
ook het avondmaal. De doop als teken dat God
onze bondgenoot is in het duister van de tijd.
Het avondmaal als teken, dat ons niet alleen herinnert aan het sterven van Jezus, maar ons er ook
attent op maakt dat we als broers en zussen bij
elkaar horen, en tevens vooruitwijst naar Gods
toekomst, een nieuwe aarde. Doop en avondmaal:
twee tekenen van hoop van Gods kant.
Wat zou ik graag in deze coronatijd in een
gemeente, waar de stellingen betrokken zijn, het
avondmaal vieren!
ds. Gerhard ter Maat

• Spreker: Wilbert van Saane
vanuit Beiroet, Libanon
Wilbert van Saane is door Kerk in Actie uitgezonden naar Libanon. Wilbert woont met zijn
vrouw Rima en kinderen Christina en Pieter al
geruime tijd in Beiroet. Hij doceert systematische theologie en missiologie aan de Near East
School of Theology (NEST). In augustus maakte
hij en zijn gezin de verwoestende explosie van
dichtbij mee. Wilbert vertelt over zijn leven en
werk in Beiroet, en er is gelegenheid vragen aan
hem te stellen.
• Muziek: Sela
De band Sela schrijft nieuwe liederen voor de kerk
van nu. Er zijn intussen al meer dan honderd liederen voor de gemeentezang geschreven en uitgebracht. Geniet van een prachtig miniconcert!
• Muziek: Mensenkinderen
Zanger en muzikant Bas van Nienes grasduinde
door honderden gezangen in het Liedboek,
pakte de coupletten die hem het meest raakten
en schreef er compleet nieuwe melodieën bij.
Het resultaat is opmerkelijk fris en modern.
Geniet van de prachtige muziek van de band
Mensenkinderen!

MIDDAG
In de middag zijn er twee webinarrondes, waarin u
kunt kiezen uit verschillende webinars. Elk webinar
bestaat uit twee delen: een vooraf opgenomen
filmpje dat u zelf bekijkt, gevolgd door een digitale
ontmoeting met andere diakenen en de spreker.
De Landelijke Diaconale Dag online is op zaterdag
7 november de hele dag live te volgen via kerkinactie.nl/lddonline.
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Groene theologie gaat over onze houding
tegenover de schepping
Wanneer je in de

van hemel en aarde, maar dat we Hem in de
bijbel ook vaak tegen kunnen komen als tuinman
en herder, twee schijnbaar nederige beroepen,
lijken we wel vergeten. Maar juist daarin kunnen
we Hem herkennen. Hij is dan de dienaar van de
schepping, degene die de aarde bewerkt, maar
vooral ook bewaart en beschermt.

kerk over groen
praat, zeker hier
in de overwegend
agrarische
Achterhoek,

Ook wij mogen de aarde bewaren zoals een
goed rentmeester dat moet doen, we mogen
haar ook naar beste kunnen en weten bewerken.
We mogen zelfs over de aarde heersen. Maar
dan wel zoals een heer, zoals de Heer dat zou
doen: met liefde en aandacht voor al wat leeft en
groeit. Als een herder, een tuinman. De Bijbel kent
vele voorbeelden van goed beheer.
Wij zijn als mensen niet boven de schepping
geplaatst, maar zijn er deel van.

loop je het risico
dat tijdens
zo’n gesprek
meningen
botsen, mensen
tegenover elkaar
komen te staan
en spreken
belangrijker
wordt dan
luisteren. Om
over geloven
maar te zwijgen.

Trees van Montfoort, theoloog, onderzoeker en
predikant binnen de PKN durfde het toch aan om
een Groene Theologie te schrijven en als boek
te publiceren. Vervolgens werd dit boek uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2019.
Ondanks het explosieve karakter van het onderwerp, ook binnen kerkelijke gemeenschappen,
blijken velen het van groot belang te vinden om
zich vanuit het geloof en met de Bijbel als richtsnoer te verdiepen in de schepping en wat we
ervan hebben gemaakt.
Op zondag 4 oktober, Werelddierendag, was ze in
Aalten om over het onderwerp te spreken en haar
gehoor wat uit te dagen met haar visie.
De donkere wolken boven de schepping kennen
we allemaal. We zitten midden in een ecologische
crisis die zichtbaar wordt in klimaatverandering,
ernstige vervuiling van oceanen, een soms schrikbarende luchtkwaliteit en een afnemende biodiversiteit. Wetenschappers van allerlei aard wijzen
hierbij de mens en het menselijk handelen aan
als de grote veroorzakers van al dit onheil.
En wijzelf, de aanwezigen, wisten maar al te
goed dat ieder persoonlijk hieraan medeschuldig
is. Zolang wij als economisch model het groeipatroon blijven hanteren, zal er geen ommekeer
komen.
Nee, het eerste kwartier van de lezing gaf velen
een onprettig gevoel. We zijn met elkaar bezig
Gods schepping te verbruiken ter wille van ons
schijnbaar eigenbelang. Geen plezierige boodschap op een rustige zondagmiddag!
Gelukkig kreeg ieder toen in een moment van
stilte gelegenheid om eens even over zichzelf

Tekst en foto’s: Jan Haring

en zijn of haar eigen geloofs- en levensvisie te
denken. Dat gaf wat rust en gelegenheid om op
adem te komen.
In mooie woorden legde Trees van Montfoort ons
daarna uit dat we in de loop van de laatste drie
eeuwen onszelf steeds meer hebben losgemaakt
van de natuur.
We spraken en spreken meer en meer over de
relatie God en mensen en hebben de natuur
hiervan losgekoppeld. Het gaat misschien wel te
veel over Hem en ons, Zijn schepping als derde
poot in het verbond verwaarlozen we haast structureel. We willen God wel zien als de Schepper

Nee, het ging niet over al de fouten die we maken
bij het beheren van de schepping, ieder heeft
daar zijn eigen beeld bij. Het ging niet over zonnepanelen, ecologische akkerbouw of grootschalig boeren. Het ging over keuzes maken.
Over economie als afgod, over consumeren en
onze hang naar steeds meer. Trees van Montfoort
confronteerde ons vooral met ons eigen handelen,
ieder op zijn eigen gebied. Kijk er eens goed naar,
met in je achterhoofd de bedoeling die God had
en heeft met Zijn schepping.
Laten we ons de Bijbelse woorden ‘… en God zag
dat het zeer goed was, ‘ uit Genesis 1 aantrekken
en ons vervolgens afvragen: ga ik met de schepping om zoals God dat bedoeld heeft toen Hij
de mens als rentmeester aanstelde? Hoe zou Hij
over mijn wijze van omgaan met de schepping
oordelen?
Ja, het was een boeiende middag en nee, het was
en is allemaal niet zo gemakkelijk.
Niet voor niets kwam aan het eind de vraag: hoe
gaan we nu verder na deze middag? Daar hoort u
vast nog wel eens iets over.
Ds. Folkert de Jong sloot deze bijzondere middag
af met de woorden van Psalm 8, natuurlijk
gelezen uit de Groene Bijbel
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Zandsculpturen

Tekst en foto’s: Jan Oberink

Afgelopen week bezochten
we in Garderen de zand
sculpturen die volledig in het
teken staan van WO II en
bevrijding. Er was o.a. een
werk van de klokkenroof.

Op de klok de titel

‘Wie met Gods klokken schiet,
wint de oorlog niet.’
Het is echt de moeite waard
om dit te bezoeken.
I.v.m. corona mag je er
maximaal drie uur
vertoeven.

Kerstvoedsel-	
pakketten in de
gemeente Aalten
De stichting Diaconale Hulpverlening Aalten
organiseert evenals vorige jaren in de week voor
Kerst de verspreiding van voedselpakketten
onder de huishoudens die financieel de eindjes
moeizaam aan elkaar kunnen knopen.
Enkele jaren geleden werd dit gedaan door
het Rode Kruis, maar sinds de opheffing van
de plaatselijke afdeling is dit opgepakt door
de gemeenschappelijke diaconieën. Dit met
steun van AladnaFM en een groep enthousiaste
vrijwilligers.
Vorig jaar was een actie bij de Jumbo succesvol.
Veel mensen waardeerden het dat er een actie

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.

voor de nood in de eigen gemeente werd georganiseerd. Daarom willen we dit jaar opnieuw
proberen met steun van een of meer supermarkten het winkelend publiek te vragen
een paar producten extra te kopen voor de
kerstvoedselpakketten. Maar dat kan alleen
als we nog wat extra handen beschikbaar
hebben.
Bent u bereid en beschikbaar om ons op vrijdag
11 of zaterdag 12 december een poosje te
helpen? Meld u zich dan alstublieft aan via
info@stichting-dha.nl of info@meedoenpact.nl.

KerkVenster bezorging en geldwerving
Bij de nieuwe maatregelen, die de regering
heeft aangekondigd, om het coronavirus
te bestrijden heeft ook KerkVenster nagedacht over hoe te handelen.
We werden daarbij geholpen door een paar
bezorgers die hun verontrusting uitten over hoe
het nu verder moet met de bezorging waarbij
we enkele zeer bruikbare tips kregen.

Bezorging blijft doorgaan
We hebben besloten om de bezorging van
KerkVenster door te laten gaan. Alles wordt
‘corona
proof’ ingericht en uitgevoerd en we
houden ons strikt aan de regels. Alle uittellers,
wijkhoofden en bezorgers krijgen bovendien
latex handschoenen om de KerkVensters uit te
tellen en te bezorgen. Er wordt door de bezorgers geen contact gezocht met gemeenteleden.
We hopen op deze manier de bezorging van
KerkVenster te continueren. Daar waar dat niet
mogelijk is zullen we naar een andere oplossing
zoeken.

Geldwerving
Veel mensen hebben ons gevraagd om het
banknummer van KerkVenster te verstrekken.
Dit staat in de colofon van KerkVenster op de
één na laatste pagina van het blad of op de
website. Maar we geven het ook hier graag
weer, zodat u uw bijdrage rechtstreeks kunt
overmaken, als u nog geen toezegging hebt
gedaan. Bankrekening:
NL 53 RABO 0380229595 t.n.v. KerkVenster

Toezegging niet opgehaald
Als de envelop met de toezegging niet bij u
is opgehaald, dan vragen we u deze bij de
bezorger in de bus te doen (adres staat op de
voorzijde) of in de bus te deponeren van ons
kantoor (Kerkstraat 2 in Aalten). U mag het toegezegde bedrag uiteraard ook zelf overmaken
op onze bankrekening, zie hierboven.

KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het blad
gunt een blik op het kerkelijk
leven binnen de aangesloten
gemeenten, maar heeft
ook aandacht voor wat zich
buiten het eigen kerkelijk erf
afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van
God en mensen. De kleur
geel in de hoeken duidt op
licht, zoals we dat in Woord
en dienst tegenkomen.
Logo
In het logo van KerkVenster
valt het witte kruis op.
De wereldbol in het midden
wijst op de aarde, die is
toevertrouwd aan mensen.
De ring symboliseert het
plaatselijk en wereldwijd
samenkomen van de
gemeente van Christus
en geeft het kerkelijk jaar
aan met de k leuren paars,
wit, groen en rood.
De kleur geel in de hoeken
duidt op het doorbrekende
licht van Gods Koninkrijk.
Uitgever
KerkVenster wordt
uitgegeven door de
Stichting KerkVenster.
Adres: Kerkstraat 2,
7121 DN Aalten,
tel. 0543-472835,
b.g.g. 06-50936465
Redactie
Hoofdredacteur:
Wytze Andela
Eindredactie: Leni Franssens,
Ada Haasnoot, Gerda ter
Maat, Johan Scholl
Voorzitter: Joke Meynen,
contact voorzitter:
voorzitterredactie@
kerkvenster.nl
Redactieleden: Hanneke
Drenth, Liesbeth Greijdanus
Fotografen
Jan Oberink
Jan Ebbers
Christiaan Eppink
Gerrit ter Maat
Leo Postma

Spoorzoeken op zaterdag

Coördinatie
Arnold Arentsen en
Harmien Wensink

Op zaterdag 31 oktober is er een zogenaamde
‘gedachteniswandeling’ gepland
(van 14.00-16.00 uur), passend bij deze tijd
van gedenken en herinneren zo vlak
voor Allerzielen.
We wandelen in stilte, maar er is ook ruimte
voor gesprek en er zullen teksten en gedichten
klinken.

Financiën
Eenmaal per jaar wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd
om KerkVenster te kunnen
bekostigen. Deze bijdrage is
aftrekbaar als gift. Belang
stellenden buiten Aalten en
Bredevoort kunnen een post
abonnement op KerkVenster
nemen. De abonnements
kosten bedragen € 45,00

Opgeven van te voren hoeft niet, maar mag
wel bij Helma van Loon, per mail:
wmvanloonkuiper@gmail.com
of via tel.: 0314 646039/ 06 43229677.
De bijdrage is € 10,00.
Startpunt Slangenburgse kerk,
IJzevoordseweg 35, 7004 HX Doetinchem.
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per jaargang. Giften kunnen
worden overgemaakt op
bankrekeningnr.
NL 53 RABO 0380229595,
t.n.v. KerkVenster Aalten.
Penningmeester: Benno
Elburg, tel. 0543-476724.
Bezorging
De bezorging wordt gedaan
door vrijwilligers. Hoofd van
de distributiecommissie
is Ad Doornink,
tel. 0543-723360,
e-mail: adencorrie@live.nl.
Hier kunt u terecht met
klachten over de bezorging
en voor het aanvragen
van extra nummers. Wilt u
KerkVenster ontvangen of
ervoor bedanken, dan graag
mailen naar: coordinator@
kerkvenster.nl
Vormgeving
Het verzamelen van de
kopij en de rubricering
worden verzorgd door de
vormgevingscommissie.
Hoofd van deze commissie
is Tiny Oosterink, tel. 0543476350. KerkVenster wordt
in eigen beheer opgemaakt
door Arjan Ligtenbarg.
Druk
Senefelder Misset,
Doetinchem.
Oplage 3250 ex.
Inleveren kopij
Het eerstvolgende Kerk
Venster verschijnt op
vrijdag 6 november 2020.
De kopij, inclusief die voor
de website, dient te worden
aangeboden per e-mail
in Word 2010 of hoger,
in txt-formaat. Illustraties
en/of foto’s altijd in aparte
bestanden (jpeg, etc.) aan
leveren. Uiterste inlever
datum kopij per e-mail is
woensdag 28 oktober 2020
voor 22.00 uur.
De data waarop KerkVenster
in 2020 verschijnt, vindt u
op onze website:
www.kerkvenster.nl.
Aanleveradressen kopij
E-mail:
redactie@kerkvenster.nl,
brievenbus KerkVenster,
Kerkstraat 2.
© KerkVenster 2020.
Overname van artikelen
alleen met toestemming
en bronvermelding
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Heidi Ebbe
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tel. 06 48
6 23 833
jeugdwer
kaalten@
kerkvenst
er.nl

Durf te vallen
Het is herfst. We vinden overal eikels, kastanjes,
beukennootjes. Daar kun je leuke dingen van maken.
Op deze Andersumme zie je enkele voorbeelden,
maar misschien kun jij er nog veel meer bedenken…
De bomen kleuren in de mooie tinten die bij de
herfst horen: rood, oranje, oker, goudgeel en alle
soorten bruin. De takken van de bomen worden
in de loop van november langzaam maar zeker
kaal. Maar wat zou er gebeuren als een boom zijn
bladeren of vruchten niet durft te laten vallen?

Durf te vallen
Stel je voor dat alle bomen
tot nieuw inzicht zouden komen...
dat ze zeiden met zijn allen:
‘Wij laten géén blad meer vallen!’
Stel je voor dat alle vruchten
aan de boom hingen te zuchten
zo van: ‘Houd je vast, heel strak!
We blijven hangen aan de tak!’
En de korrels in de aren...
stel dat ze heel koppig waren:
‘Nee, niet rijp worden dit jaar!
We blijven voor eeuwig bij elkaar!’

De natuur zou langzaam sterven
en van lieverlee bederven.
Zo bekeken is het goed,
dat wat leeft, eens vallen moet.

Durf te vallen
Wat zou er gebeuren als jouw ouders alleen maar
‘voorzichtig! pas op! niet doen!’ tegen je zouden
zeggen? Zou je dan ooit leren lopen, springen of
fietsen? Wat gebeurt er met jou als jouw vader of
moeder zegt: ‘Probeer het maar, ik sta achter je,
als je valt vang ik je op’? En als je dan toch valt, dan
is een pleister en een kusje vaak toch genoeg als
troost en ga je gewoon weer verder? Horen moed,
liefde en vertrouwen in het leven niet bij elkaar?
In de Bijbel lezen we over het beeld van God als
een adelaar, die zijn jongen op vleugels draagt en
ze leert vliegen door ze te laten vallen, eronder te
gaan vliegen en weer op te vangen (Psalm 91) of die
niet toelaat dat wij struikelen, omdat zijn hand ons
vasthoudt (Psalm 121).
(Bron: www.geloventhuis.nl)

Wees niet bang. God heeft gezegd:
‘Wie valt in mij, komt goed terecht.’
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