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Van de redactie

Foto’s Jan Oberink

In het vorige nummer van KerkVenster kon u kennis maken met de twee
nieuw benoemde kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente Aalten.
Die eerste kennismaking smaakte naar meer. Daarom nam de redactie van
KerkVenster contact op en legde mevr. Anneke Wattel-de Vries en mevr.
Wilma de Jong tien vragen voor.

Tien vragen aan Anneke Wattel-de Vries
1. Wat is je favoriete muziek
of muziekgroep?

4. V
 an wie heb je het meest geleerd
en wat was dat?

De groep Sela. Ik vind de muziek van Sela
prachtig! Het zingen van Gods trouw, grootheid
en goedheid in alle tijden van je leven. Het getuigenis van Kinga, juist toen ze ongeneeslijk ziek
was, vind ik indrukwekkend en stimuleert mij om
vertrouwen en kracht uit mijn geloof te halen.

Van mijn moeder. Ik heb van haar geleerd om
iedereen in zijn waarde te laten. Om in alles Gods
hulp en leiding te zoeken. Om conflicten op een
goede manier op te lossen. Om kritisch naar
mezelf en mijn eigen gedrag te kijken. Ze heeft
geleerd dat ik het waard ben om van te houden
omdat God onvoorwaardelijk van mij houdt.

2. Welk lied /welke song spreekt je het meest
aan en wat zegt het lied je?
‘Ik zal er zijn’. Dit lied getuigt zo krachtig van wie
God is; degene die was, is en die komen zal. Hij is
erbij. Altijd!

3. Wat is je favoriete Bijbelverhaal/
Bijbeltekst en waarom?
Psalm 127: 1 ‘Als de HEER het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers.’
Het herinnert me eraan dat ik afhankelijk ben van
de Heer in alles wat ik doe. Wat ik doe is waardevol als Hij het zegent. Ik kan van alles doen en
heel veel tijd en werk en dingen stoppen, maar
als God het niet zegent, is het vergeefs, heeft het
geen eeuwigheidswaarde. Daarom vraag en zoek
ik steeds Gods hulp, leiding en zegen in mijn werk.

7. Wat is jouw specialiteit in je werk?
Ik ben vooral goed in pastorale gesprekken. Ik kan
erg goed luisteren, naast mensen staan, troosten
en bemoedigen.

8. Wat heb je met de Achterhoek?
We vinden het hier prachtig om te wonen. Het is
hier mooi en rustig, de mensen zijn gemoedelijk
en op elkaar betrokken.

5. W
 at trekt je aan in de Protestantse
Gemeente Aalten?

9. A
 ls je één ding in de kerk zou mogen
veranderen, wat zou dat zijn?

Het is een grote, veelzijdige gemeente die bestaat
uit veel verschillende mensen met verschillende
overtuigingen, ideeën en achtergronden. Dat vind
ik mooi en boeiend.

Lastige vraag … dat het een plek is waar iedereen
zich thuis voelt. Soms voelt het nog als een exclusieve club, terwijl het toch echt voor iedereen is.
Tegelijk besef ik ook dat dat met meest lastige is
met zoveel verschillende mensen. Het is daarom
ook een uitdaging voor de kerk om een plek te
zijn voor iedereen. Wie je ook bent.

6. W
 at was voor jou het meest in het oog
springende aspect van de PG Aalten,
kijkend van buitenaf?
De grootte van de gemeente. Tot nu toe ben ik
kleinere gemeenten gewend. En het valt me op
dat alles goed is gestructureerd en georganiseerd.

10. W
 at is in deze tijd de toegevoegde
waarde van geloven en
samen kerk-zijn voor jou?
Mijn geloof geeft mij de kracht en het vertrouwen
dat God alles in zijn hand heeft. Juist in deze
tijd geeft mij dat rust en houvast. De waarde
van mijn geloofsgenoten wordt nog eens extra
benadrukt in deze tijd. We hebben elkaar nodig.
Om elkaar te bemoedigen, vast te houden en te
troosten. De mensen in de kerk zijn de mensen
die God mij gegeven heeft. Mijn gezinsleden. We
horen bij elkaar, verbonden door de ene Heer.

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Foto’s: Jan Ebbers en Arnold Arentsen
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Overdenking

Tien vragen

De Fabeltjesfuik

aan Wilma de Jong

1. Wat is je favoriete muziek
of muziekgroep?
Ik heb geen favoriete muziek of muziekgroep.
Er is heel veel muziek die ik mooi vind.

2. Welk lied/welke song spreekt je het meest
aan en wat zegt het lied je?
Ik vind het lied ‘The Lord is my Sheperd’ uit het
Requiem van John Rutter erg mooi. De tekst is
gebaseerd op Psalm 23 en is bekend maar werd
iets gewijzigd en dat vind ik een waardevolle aanvulling. Het lied geeft mij rust, bemoediging en
vertrouwen en ik hoor er de eeuwigheid van de
woorden in.

3. Wat is je favoriete Bijbelverhaal/
Bijbeltekst en waarom?
De Bijbeltekst staat in Matteüs 6: 33-34:
‘Maar zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dat alles zal u worden toegevoegd; weest
dus niet bezorgd voor (de dag van) morgen, want
die van morgen zal bezorgd zijn over zichzelf;
genoeg is voor de dag haar eigen kwaad!’
(Naardense Bijbelvertaling).

6. W
 at was voor jou het meest in het oog
springende aspect van de PG Aalten,
kijkend van buitenaf?
Dat zijn er twee, als eerste was het de functie
vereiste om te kunnen omgaan met de diversiteit van geloofsbeleving binnen de gemeente en
het belang dat de gemeente hecht aan pastorale
zorg.

Deze tekst is de leidraad van ons leven geworden.
Het heeft ons geholpen bij het nemen van
belangrijke beslissingen en we hebben steeds
opnieuw de juistheid van de woorden ervaren.

7. Wat is jouw specialiteit in je werk?

4. Van wie heb je het meest geleerd
en wat was dat?

8. Wat heb je met de Achterhoek?

Van Oprah Winfrey, ik vond de wijze waarop zij
aandacht vroeg voor moeilijke thema’s en deze
op haar eigen authentieke wijze bespreekbaar
maakte inspirerend. Zij kwam niet met oplossingen of voorschriften, maar nodigde en daagde
mensen uit zelf over zaken na te denken en actie
te ondernemen. Daar kwamen mooie dingen uit
voort.

5. Wat trekt je aan in de Protestantse
Gemeente Aalten?
Als eerste was dat iets praktisch, namelijk de
prachtige route (N18) die me van Enschede naar
Aalten voert en het tweede was de zin ‘We want
you’ in de vacaturetekst. Ik voelde me hierdoor
uitgenodigd.

Ik heb oprechte belangstelling voor het verhaal
van mensen, kan goed luisteren en heb een goed
ontwikkeld empathisch vermogen.

Ik vind de rust en de natuur prachtig, De vele
‘Achterhoekse’ vlaggen die ik onderweg zie wapperen laten mij de verbondenheid van mensen
met hun streek zien en dat refereert aan het
gevoel van verbondenheid dat ik met mijn
Twentse geboortegrond heb.

9. Als je één ding in de kerk zou mogen
veranderen, wat zou dat zijn?
Oei, daar heb ik geen antwoord op.

10. Wat is in deze tijd de toegevoegde
waarde van geloven en
samen kerk-zijn voor jou?
Dat mensen weten en ervaren, in contact met
elkaar en geïnspireerd door de Geest van Liefde,
dat niemand er alleen voor staat.

Half maart deelde een oud-collega op Facebook een filmpje van ene Janet Ossebaard
waarin zij een verband legde tussen Covid-19
en 5G. Verschillende facebookvrienden van
mijn oud-collega leken haar te kennen en reageerden enthousiast: ‘Interessant, een prachtig
mens, ik deel het.’ Ik verpestte hun feestje:
‘Ik geloof er helemaal niets van. Wel dat 5G
beter onderzocht moet worden voor het wordt
gebruikt, maar niet in deze complottheorieën.’
Iemand reageerde: ‘Heel veel van die zogenaamde ‘conspiracy theories’ zijn al uitgekomen. Of geloof jij niet in het feit dat de
Clinton’s en Obama’s slecht zijn? Dan wacht
je nog een grote verrassing. Ik zeg: informeer je
en trek je conclusies.’
Ook van anderen kreeg ik daarop het ( indirecte)
verwijt dat ik geen ‘open mind’ had en dat ik
me niet breed genoeg liet informeren. Toen ik
schreef dat ik het niet geloofde, juist omdát
ik me breed liet informeren, schreef de Ossebaard-aanhanger: ‘Is goed hoor! Fijn leven
verder.’ Een gespreksstopper van jewelste.
Als u de uitzending van Zondag met Lubach
van 4 oktober over de Fabeltjesfuik hebt
gezien, dan zult u begrijpen dat deze voor mij
een feest der herkenning was. Nou ja, feest?
Hoewel ik het gezond vind dat mensen kritisch
blijven – zeker ten aanzien van overheden –
vind ik het zorgwekkend dat maar liefst tien
procent van alle Nederlanders (Bron Trouw:
steekproef onder bijna 8000 Nederlanders
door Kieskompas) gelooft in een of meerdere
samenzweringstheorieën. Zij zijn ervan overtuigd geraakt dat overheden (bestaande uit
‘satanische pedofielennetwerken’) en media
mensen ons leven doelbewust en op slinkse
wijze manipuleren.
Op 23 augustus haalde Trouw een Brits onderzoek aan, waaruit bleek dat complotdenkers
zich ‘breed’ laten informeren door Facebook
en YouTube. Lubach liet in zijn uitzending zien
hoe gemakkelijk je via deze kanalen in je eigen
bubbel terecht komt. Klik je op een sensationele
(ongelofelijke) titel, dan krijg je daarna veel
van hetzelfde voorgeschoteld. En voor je het
weet zit je in de fuik van algoritmes waarin de
ene ‘waarheid’ de andere bevestigt. Discussie
is niet meer mogelijk en andersdenkenden
moeten monddood worden gemaakt.
Wat een verademing is het dan dat het Boek
dat door velen naar het rijk der fabelen is verwezen zowel stem als tegenstem kent. De vier
evangeliën getuigen alle op eigen wijze van
Jezus en in het ontstaan van de Tenach speelde
‘lernen’ een grote rol.
Lernen is een leerproces waarbij de dialoog
tussen God en mens en mensen onderling als
heilig werd en wordt gezien, waarbij wordt
geluisterd, verwerkt, eigen gemaakt, bevraagd,
uitgedaagd, en getoetst. Allesbehalve een
fabeltjesfuik dus, want wijsheid en waarheid
komen door wrijving tot stand, zo lezen we ook
in Spreuken 27 vers 17: ‘Zoals men ijzer scherpt
met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.’
Netty Hengeveld
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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
Dhr. M. Bonnink en mevr. J.G.A. Bonnink-Fleming,
Vismarkt 2 zijn op 15 november 60 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige
jaren samen.

Zieken
Mevrouw Huiskamp-Veenemans (Haartweg) is na
een opname in het ziekenhuis overgebracht naar
de Pronsweide om aan te sterken. We wensen
haar veel kracht toe en hopen dat ze gauw hersteld naar huis terug mag.
Mevr. Alies Kämink verblijft weer enige tijd in de
Liemerije in Zevenaar. Wij wensen haar daar een
goede tijd toe.
We wensen allen die ziek zijn, in verpleeghuizen
verblijven of het moeilijk hebben veel sterkte toe
in deze tijd, waarin het lastig is elkaar nabij te zijn.
We bidden voor allen die onderzoeken afwachten

Collectes en giften
De collectes voor de kerk hebben
in oktober € 225,00 opgebracht.

en behandelingen moeten ondergaan: ‘God geef
hen moed’. Voor alle mantelzorgers bidden wij:
‘Geef hen kracht om ondersteuning met vrolijkheid te doen.’

Overleden
Op 17 oktober is overleden dhr. Bernard (Bernardus) Prange in de leeftijd 89 jaar. We wensen
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en allen die
hem zullen missen, veel troost en sterkte toe. Het
in memoriam staat elders in KerkVenster.

Dingen die niet door gaan..
Het ‘Samen een bakkie doen’ is voorlopig gestopt,
omdat we de gezondheid van mensen niet in
gevaar willen brengen. De ‘Ik mis je-wandeling’
gaat niet door, omdat de onderlinge afstand van
anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden.
Het is misschien een idee om individueel in deze
tot gedenken stemmende novembermaand een
extra bloemetje of kaarsje op het graf van een
geliefde te zetten. Herinneringen gaan wel door…

Combattimento

Sint Jorisconcert op 8 november

e-mail: stjoriskerk@
pkn-bredevoort.nl

We mogen maximaal 30 bezoekers in de kerk toelaten en daarom
organiseren we weer, met zeer gewaardeerde medewerking van de
St. Joriskerk en Combattimento,
tweemaal een optreden (op flyer
en affiche staat nog 65 in plaats
van 60). Voor meer Coronagerelateerde gegevens zie bij het
tenslotte.
Op 8 november zal een vijftal
leden van Combattimento het
programma Van Leipzig naar Berlijn uitvoeren. Zie voor de deelnemende musici en het programma
onze website sintjorisconcerten.nl

Tenslotte

We gaan voorzichtig en op een veilige manier
door met onze concertserie. Uiteraard met
blijvende inachtneming van alle voorschriften.

Het concert vindt plaats op 8 november in de St. Joriskerk, Markt 3,
Bredevoort. Er zal twee maal drie
kwartier opgetreden worden voor
30 bezoekers: van 14.30 tot 15.15
uur en van 15.45 tot 16.30 uur.
Opgave via de website is zeer
gewenst. Uw gegevens hebben we
bovendien nodig voor een even-

tueel bron- en contactonderzoek. U kunt niet
kiezen welke periode u wilt komen. De indeling in twee groepen bezoekers stellen wij
vast op volgorde van opgave en in de week
vóór het concert zullen we mailen op welke
tijd u bent ingedeeld.
Wilt u met meerdere personen komen, laat
één van hen dan reserveren voor allen;
alleen dan bent u zeker van concertbezoek
op dezelfde tijd. Heen en weer schuiven van
de ene periode naar de andere is helaas
onmogelijk.
We raden u aan kort voor het concert voor
alle zekerheid onze website te raadplegen.
Wilt u zich houden aan onze aanwijzingen bij
binnenkomst en vertrek?
Helaas is er in verband met het coronavirus
na afloop van het concert geen gezellig
samenzijn mogelijk. Bij de uitgang zal een
vrije bijdrage met een richtbedrag van
€ 12,00 worden gevraagd om het mogelijk te
maken deze concerten te blijven organiseren.

Meer informatie vindt u
op de volgende websites:
sintjorisconcerten.nl
combattimento.nl
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Bredevoort online
vanaf 16 oktober 2020
Tekst: Henk Siebelink - Foto’s: Joke Meynen, Jan Ebbers

Om een kerkdienst te kunnen streamen en online te kunnen volgen,
moeten er veel stappen gezet worden. Bovendien is de apparatuur
en de aanleg van de installatie heel erg kostbaar.
Onder leiding van Henk Siebelink hebben
een paar vrijwilligers heel veel werk verzet.
Met name Henk heeft heel wat vrije uurtjes
besteed aan onderzoek om dit project te
kunnen realiseren. Hij heeft hierover dit
verslag geschreven om ons een inkijkje te
geven in dit proces. Wij zijn heel erg blij
met het resultaat, want de kwaliteit van
beeld en geluid tijdens de onlinedienst
in Bredevoort is subliem.

Installatie in kerk en Koppelhuis
In 2014 kwam de vraag om eens naar een nieuwe
installatie te kijken. Het beeld was niet goed en
we hadden een probleem met het geluid. Ik zou
dit samen met Herman Lammers doen. Nadat
Herman in 2015 overleed, heb ik voorjaar 2016
de draad weer opgepakt en een bedrijf gezocht
voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Na veel beraad en drie presentaties verder is er
besloten om de geluidsinstallatie in het Koppelhuis, het netwerk, de wifi en de beeldinstallatie te
vernieuwen.
Nadat er een nieuw regiemeubel was gemaakt en
alle bedrading en een glasvezel van het Koppelhuis naar de kerk was aangelegd (dit moesten we
zelf in orde maken) kon Schaapsound de apparatuur installeren.
Dit is gebeurd in september 2020 en vanaf 15
oktober zijn wij live gaan uitzenden. Er is nu ook
een beeld- en geluidsverbinding tussen de kerk en
het Koppelhuis.
Wij als beamteam zijn nog aan het leren om alles
zo goed mogelijk te bedienen, er zal nog best
eens wat fout gaan. Wij doen het nu nog met
twee personen maar in de toekomst gaan wij het
bij gewone diensten met één persoon bedienen.
Dat moet volgens mij te doen zijn. Een keer heb ik
het al alleen gedaan, maar dan ben je wel druk en
moet je goed opletten hoe en in welke volgorde je
alles moet doen.

Na het inwinnen van informatie en het bezoeken
van diverse demonstaties (je moet jezelf er wel in
verdiepen anders kunnen ze je alles wijsmaken),
heb ik in mei 2016 de offertes ontvangen voor
een nieuwe beeld- en geluidsinstallatie.
De totale kosten waren te hoog en er is besloten
om alleen de geluidsinstallatie, een nieuwe
beamer, een pc en tv-schermen onder de boerenzolder aan te schaffen.
Men was naderhand zeer content met het resultaat van de aangepaste installatie.
In het voorjaar van 2019 werd ik gevraagd voor
het aanpassen van de geluidsinstallatie in ’t Koppelhuis en om voor de beeldinstallatie in de kerk
opnieuw een offerte op te vragen. Deze vraag
kwam naar aanleiding van een opmerking uit de
gemeente, waarom bij ons de diensten niet online
te zien waren. Daarvoor moeten ook het netwerk
en de wifi aangepast worden. Dit moet worden
gesplitst in een gewoon netwerk met wifi en een
netwerk voor het live uitzenden, om zo storingen
te voorkomen.

Wij hebben in de kerk een mooie installatie
gekregen met een videomixer, 3 hd camera’s en
een computer en de bediening van de videomixer
met een app op een touchscreen.
In het Koppelhuis hebben wij hetzelfde geluidssysteem gekregen als in de kerk.
Dit kan net als in de kerk op een vaste tablet of
met een losse tablet via wifi worden aangestuurd.

Op internet
De kerkdiensten zijn te zien op het internet via:
www.kerkdienstgemist.nl en
www.kerkbeeldaalten.nl
Er wordt nog aan gewerkt om het ook te laten
zien op de website van de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Als je op tablet of smartphone wilt
kijken kun je hiervoor een app downloaden in de
app-store.
Als u het interessant vindt om hiermee te werken:
wij zoeken nog iemand om het beamteam te
versterken.
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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

kerkenraad wil
ik Wilma en

Stichting
Restauratiefonds
stichtingrestauratiefonds
aalten.nl
Bank:
NL84.RABO.0380.2128.38

kerkenraad zijn

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

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

Foto’s: Jan Oberink

Namens de

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

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

Een Warm Welkom
Anneke van

bredevoort

harte welkom
heten in onze
gemeente. Als
wij verheugd en
dankbaar dat
zij ons pastorale
team komen
versterken.
In het afgelopen nummer van KerkVenster heeft
u al kennis kunnen maken met Wilma de Jong en
Anneke Wattel-de Vries.
En afgelopen zondag zijn zij samen met Netty
Hengeveld bevestigd in het ambt van ouderlingpastoraal werker.
Als kerkenraad zijn wij zeer verheugd en dankbaar
dat zij zich willen inzetten voor het pastorale werk
in onze gemeente.
De eerste tijd zal vooral in het teken staan van
kennismaking, ontdekking, het wegwijs maken,
en het vinden van een plek in onze gemeente. Wij
hopen dat Wilma en Anneke zich snel thuis zullen
voelen in hun wijk.
Wilma de Jong zal werkzaam zijn in een gedeelte
van de wijk Lintelo.
Anneke Wattel-de Vries zal werkzaam zijn in een
gedeelte van de wijken Haart-Heurne en IJzerlo.
Netty Hengeveld zal zich nu alleen richten op de
wijk Barlo-Dale.
Namens de kerkenraad wil ik Wilma, Anneke en
natuurlijk ook Netty heel veel plezier, geluk, wijsheid, succes en Gods zegen toewensen in hun
werk voor onze kerk en gemeente.

Op dit moment zijn wij als kerkenraad druk bezig
met een herverdeling van de personele bezetting
over de huidige wijken, op dit moment bevindt
zich dit in een afrondende fase.
Op zeer korte termijn zult u via KerkVenster op de
hoogte worden gebracht hoe dit in de toekomst
eruit gaat zien.
Blijf naar elkaar omzien, steun elkaar, wees een
licht in deze donkere tijd.
Een warme groet namens de kerkenraad,
Gerard Helmink

Giften Aalten
Op het kerkelijk bureau ontvangen
via mevr. A. Sloetjes voor de Kerk   .   .   .
via mevr. J. Luiten voor de Kerk  .  .  .  .
voor de voedselbank  .   .   .   .   .   .   .   .
nogmaals voor de voedselbank  .   .   .   .

€
€
€
€

20,10,50,50,-

Via de webshop ontvangen voor DHA:
21 oktober t/m 28 oktober  .  .  .  .  .

€ 60,-

Via bankrekeningen diaconie:
Gift diaconie . . . . . . . . . .
en nogmaals  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kerkgeld september  .  .  .  .  .  .  .  .
Collectegeld oktober  .   .   .   .   .   .   .   .
Voor collecte  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Voedselbank diverse giften:   .   .   .   .   .

€ 150,€ 80,€ 80,€ 15,€ 60,€ 280,-

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!
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Hoopvol dankzij nieuwe tape-techniek
Nieuwsbrief van Tess

Unlimited over het helpen van baby’s en kinderen

met schisis in Guatemala tijdens Covid-19. Dit project wordt financieel
ondersteund door de diaconie van de Protestantse Gemeente Aalten.
Melkproject
Sinds januari hebben we meer dan 170 nieuwe
baby’s mogen verwelkomen in ons melkproject.
Deze hebben allemaal een speciale drinkfles,
melkpoeder en luiers van ons ontvangen. Ondanks
dat de operaties vanaf maart noodgedwongen
stil kwamen te liggen, gaan we toch door met het
opvangen van deze baby’s. Met als doel om ze
op een gezond gewicht te krijgen en te houden,
totdat we weer aan te slag kunnen met opereren.

Operaties
We kunnen van geluk spreken dat het aan het
begin van het jaar nog is gelukt om maar liefst
99 kinderen te opereren. Helaas viel het na deze
twee operatieweken stil. Hoewel het vliegveld
inmiddels weer open is, betekent dit helaas nog
niet dat we opnieuw kunnen gaan opereren. Het
Ministerie van Gezondheidszorg heeft hier nog
geen groen licht voor gegeven en ook is het nog

even onzeker wanneer de teams uit het buitenland gemakkelijk deze kant op kunnen komen.
We zullen daarom geduldig moeten afwachten
totdat we weer van start mogen gaan.

Nieuwe projecten
Er zijn in de tijd van Covid-19 wel enkele nieuwe
projecten in het leven geroepen. Een daarvan is
het uitdelen van Nutri Listo aan kinderen vanaf
één jaar oud, die te maken hebben met ondervoeding. Dit zijn kleine zakjes gevuld met een soort
pindakaas waar lekker veel calorieën in zitten.
Op dit moment hebben we zo’n zestien kinderen
geholpen die twee maanden lang één zakje Nutri
Listo per dag ontvingen. De eerste resultaten zijn
inmiddels binnen en daaruit blijkt dat ze gelukkig
allemaal zijn aangekomen.
Ook zijn we weer gaan samenwerken met onze
lokale tandarts Brosly. Zij moest wegens Covid-19
noodgedwongen haar kliniek sluiten, maar is
gelukkig sinds juli weer in staat om haar werk
uit te voeren. Omdat we voorheen regelmatig
Amerikaanse tandartsen ontvingen tijdens een
operatieweek en goede tandzorg voor kinderen
met schisis erg belangrijk is, zijn we blij dat we
alsnog kunnen samenwerken met onze lokale
tandarts Brosly. Tot nu toe heeft ze al drie kinderen geholpen die op hun operatie wachten.
Helaas kunnen we door het beperkte openbaar

Oosterkerk
Er is een nieuw schetsontwerp beschikbaar
van het ‘Oosterkerkplan’. Het is een uitgebreid
document met veel schetsen van de ideeën van
architect Vincenth Schreurs over hoe het gebouw
en zijn omgeving in de toekomst ingedeeld
kunnen worden. Het is een praatstuk voor o.a. de
gemeente en de toekomstige gebruiker.
Als gemeente willen we u graag op de hoogte
brengen van dit schetsontwerp. We kunnen
onmogelijk het gehele ontwerp in KerkVenster
afbeelden, vandaar één afbeelding in dit blad en
het gehele plan in een pdf-bestand op onze website. Op deze website onderaan bij: ‘Oosterkerk
journaal’ kunt u de link aanklikken om het pdf te
bekijken.
redactie KerkVenster

vervoer alleen afspraken inplannen voor kinderen
die dichtbij wonen. Hopelijk komt hier snel verandering in. Daarnaast zijn we begonnen met
het uitoefenen van een nieuwe techniek, namelijk taping. Als een baby een schisis heeft die erg
wijd is of een bilaterale lip waarvan de lip erg
hoog staat, kan taping ingezet worden om een
beter resultaat te krijgen tijdens de operatie. Dit
wordt al veel toegepast in de westerse wereld,
maar werd nog niet gebruikt in Guatemala. In
juli zijn we hiermee begonnen, nadat het pakket
met tape naar Guatemala verstuurd was. Op
dit moment krijgen negen baby’s in ons project
iedere maand tape om te plakken. We zijn erg
benieuwd naar de resultaten!
Tot slot hebben we ons in de afgelopen maanden
erg kunnen focussen op de bouw en inrichting
van onze nieuwe schisiskliniek. Ondanks een
onvermijdelijke vertraging, is het einde in zicht
en begint de kliniek steeds meer vorm te krijgen!
We zijn zo ontzettend trots op ons team in Guatemala dat zich vanaf het begin, met een positieve
instelling, heeft blijven inzetten voor iedereen
die onze hulp goed kon gebruiken. Mede dankzij
de donaties die we in het verleden hebben ontvangen, was het gelukkig niet nodig om personeel
te ontslaan. Al onze medewerkers hebben hun
baan behouden en konden hun families zonder
zorgen blijven onderhouden.
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Neem en lees …

Bloemengroet Aalten

Kerkdiensten Bredevoort

November 2020
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

6
7
8

Matteüs 23:25-39
Daniël 7:1-14
Daniël 7:15-28

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

9
10
11
12

Daniël 8:1-14
Daniël 8:15-27
Matteüs 24:1-14
Matteüs 24:15-28

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

13
14
15

Matteüs 24:29-44
Daniël 9:1-14
Daniël 9:15-27

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

16
17
18
19

Daniël 10:1-11
Daniël 10:12-11:2a
Daniël 11:2b-12
Daniël 11:13-24

Giften PBD
Ontvangen via Christien Kremer  .  .  . € 20,00
via Elly te Brake   .   .   .   .   . € 40,00
via Riek Ruessink  .   .   .   .  € 20,00

St. Joriskerk op de Markt
Zondag 8 november 2020
Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:

10.00 uur: 	ds. H. Wassink- Pluimers,
Winterswijk
collecte:
Kerk en diaconie

- mevr. Oldenhave-Lensink,
Ludgerstraat 19 / 08. Beth-San
- mevr. Eeltink-Fukkink, Geurdenstraat 79

Zondag 15 november 2020

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.

10.00 uur:
collecte:

ds. K. Datema, Varsseveld
Diaconie en kerk

Kerkdiensten Bredevoort
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:

hdluimes@gmail.com.

Bij de diensten Aalten

Bezoek kerkdiensten november
Per november zullen ook in de Oude Helena kerkdiensten bezocht kunnen worden. In principe zal
er om de week een dienst in de Oosterkerk en de
Oude Helenakerk zijn. De Regenboogdienst van
15 november is ook voor maximaal 30 bezoekers
toegankelijk.
De verdere afspraken blijven ongewijzigd. In het
kort: de diensten mogeb bezocht worden door
maximaal 30 gemeenteleden, er dient voorafgaand aan de dienst een toegangsbewijs gehaald
te worden bij het kerkelijk bureau.
Gemeentezang is nog niet toegestaan. Verder
gelden de algemene regels: blijf thuis bij klachten
en houd voldoende afstand. 		
Bij verplaatsing in de kerk is een mondkapje

gewenst. Het protocol vindt u in eerdere edities
of op www.kerkvenster.nl.
Het zou fijn zijn wanneer er voor de Oude Helena
kerk een aantal gemeenteleden zijn die de rol van
toezichthouder op zich willen nemen. Wanneer
dit er een aantal zijn, 4 tot 6 gemeenteleden,
kan er ook gerouleerd worden. Heeft u hiervoor
belangstelling, dan horen wij dit graag. U kunt
een van ons benaderen of een mail sturen naar
femkenavis@hotmail.com
	Commissie Openstelling Kerken:
Reinier Demkes, Henk Westerveld,
Ineke Nieuwboer, Mia Groot Nibbelink,
Femke Navis

De mensen van de techniek bij de dienst in de Oude Helenakerk, zondag 1 november. Foto: Jan Oberink

Goed Nieuws!
15 november 10.00 uur
Regenboogdienst in de Zuiderkerk met De Diepgang-band
Goed nieuws! Als we ergens behoefte aan hebben
is het dat. Eindelijk eens nieuws dat niet gaat over
klimaat, politiek, terreur of ziekte. Nieuws waar je
van opleeft, dat je het gevoel geeft dat ‘het zonnestralen regent’.
En is dat niet exact waar Jezus over sprak toen
Hij in de dorpen en steden van Israël rondtrok?
Is Zijn Goede nieuws niet precies de reden dat we
deze diensten hebben? Maar hoe kan dat goede
nieuws je raken? Je inderdaad laten opleven?
Over deze dienst van 15 november valt heel wat
goed en slecht nieuws te melden: Door ziekte kon
Amio niet optreden, maar wel waren de jongeren
van De Diepgang bereid om mee te helpen.
Kon Johan Klein Nibbelink ook helpen? Spannend,
maar hij kon! Goed nieuws. Het wordt een prachtige dienst, waarin we zullen horen hoe God ons
de wereld van slecht nieuws instuurt, opgewekt
en met goed nieuws!
We willen iedereen uitnodigen om goed nieuws
dat je hebt gehad de afgelopen jaren, de afgelopen maanden, met ons te delen. Waarvan
leefde je op? Veranderde de manier waarop je de
dag doorkwam? Maak er een klein filmpje van,
mail het ons of app. Dan komt het de 15e weer
terug in de dienst. De dienst is te bezoeken door
maximaal 30 personen.
ds. Folkert de Jong
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 8 november 2020

Zondag 8 november 2020

Zondag 8 november 2020

Zondag 15 november 2020

Zondag 15 november 2020

Zondag 15 november 2020

Dienst in de Oosterkerk

Dienst in de Zuiderkerk

09.30 uur:

ds. W.H. Everts

Dienst in de Zuiderkerk

Bevestiging als ouderling kerkelijk werker

Dienst in de Oosterkerk

10.00 uur: 	ds. F. de Jong Regenboogdienst

Tekst Arnold Arentsen - Foto Jan Oberink

Zondag 1 november werden
drie kerkelijk werkers in
de PG Aalten bevestigd
als ouderling. Netty
Hengeveld die al enkele
jaren als kerkelijk werker
in onze gemeente werkt en
de twee nieuwe kerkelijk
werkers die per 2 november
hun werkzaamheden zijn
begonnen.
Ds. Wim Everts bevestigde hen in hun ambt in
een speciale dienst die werd gehouden in de
Oude Helenakerk. De dienst was samen met de
drie kerkelijk werkers voorbereidt en een ieder had
daar een rol in. Daarnaast werden de liederen
gezongen door drie zanderessen en drie zangers,
dit alles onder leiding van organist Harry van
Wijk.
Een bijzonder moment in de dienst was wel dat
iedere kerkelijk werker mocht vertellen welk Bijbelgedeelte hun geïnspireerd heeft.
Netty Hengeveld vertelde als eerste over een
bladzijde uit haar poesiealbum waarin haar vader
het eerste couplet had geschreven van een lied
van Ad den Besten, tegenwoordig lied 531:1:
	Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
Netty Hengeveld vertelde daarbij dat zij uit een
gezin met 13 kinderen komt en dat haar vader
vroeger als kind veel ‘Kerkje speelde’ en zij
ook als kind dat vaak met haar zusje en nichtje
gedaan had. Netty was intens gelukkig dat ze
theologie mocht studeren, in tegenstelling tot
haar vader, die dat misschien wel wilde maar als

oudste boerenzoon boer moest worden. Na vele
omzwervingen heeft Netty haar plek gevonden,
alsof de Eeuwige haar op haar plek zetten waar
ze thuishoort.
Wilma de Jong vertelde over het doopkaartje, die
haar ouders aan haar hebben gegeven waarop
haar dooptekst stond: ‘Hebt goede moed Ik heb
de wereld overwonnen’, Ze was het kaartje kwijt
maar vond het terug en de begintekst: ‘Hebt
goede moed’, kreeg voor haar voor het eerst een
goede betekenis want de woorden zijn toch goed
als je voor het eerst aan een nieuwe baan begint.
Ten slotte deelde ze met ons een Bijbeltekst uit de
Naardense Bijbelvertaling: Johannes 16 : 33
 it alles heb ik tot u gesproken
D
opdat ge in de eenheid met mij vrede hebt;
in de wereld is het verdrukking wat ge hebt,
maar houdt moed,
ík heb de wereld overwonnen!
Anneke Wattel-de Vries liet zich inspireren
door verzen uit Jeremia, de verzen 7 en 8.
 ezegend wie op de HEER vertrouwt,
G
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.

Anneke vertelde dat deze tekst haar raakte.
Anneke is ook opgegroeid in een groot gezin en
haar ouders waren zendeling. En wat doe je als
zendeling? Juist … getuigen en vertellen over
Jezus als het Licht der wereld, elke keer weer.
Anneke heeft veel meegemaakt en omzwervingen
gehad en uiteindelijk hier terecht gekomen en
ziet ze dit werk als een roeping.
De inzegening vond plaats met zelf gekozen
Bijbelteksten en waren de drie kerkelijk werkers
als ouderling kerkelijker aan de Protestantse
Gemeente van Aalten verbonden.
Na de zegen nam namens de kerkenraad voorzitter Gerard Helmink het woord en wenste alle
predikanten en kerkelijk werkers in de gemeente
heel veel plezier, geluk, wijsheid, succes, kracht en
Gods zegen toe in het werk voor de gemeente.
Na de dienst konden de aanwezige gemeenteleden de drie kerkelijk werkers begroeten en in hun
hart welkom heten, waarbij vriendelijke knikjes en
een paar opgestoken duimen veelzeggend waren
hoe de afvaardiging van onze gemeente hen verwelkomde en hun moed gaf voor de komende
werkzaamheden.
Wie deze bijzondere dienst niet gevolgd
heeft kan dat nog doen door naar de site
kerkbeeldaalten.nl te gaan, dan kiezen voor
‘Archief Oude Helenakerk’ en die aanklikken.
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Verjaardagen
In de komende weken hopen de volgende
gemeenteleden van 80 jaar en ouder hun verjaardag te vieren:

bredevoort

7 nov	dhr. A. Grievink
Willemstraat 17, 7122 BK
7 nov	dhr. G.J. Bussink
Keizersweg 50, 7121 GS
7 nov	mevr. B.J. Hoornenborg-Klein Poelhuis
Lievelderweg 22/E,
7131 MC Lichtenvoorde
7 nov	dhr. H. Hoftijzer
Landstraat 8/04, 7121 CR
7 nov	mevr. D.H. van de Put-Hoftijzer
Gendringseweg 25/A, 7122 ME
8 nov	mevr. J.G. van Eerden-Seinhorst
Varsseveldsestraatweg 41/C, 7122 CB
9 nov	mevr. G.S. Smit-Ebbers
Ludgerstraat 21/02, 7121 EG
9 nov	dhr. W.R. Arentsen
Dinxperlosestraatweg 84/A, 7122 JG
10 nov	mevr. J. Jansen-Heersink
Eligiusstraat 51, 7121 EB
10 nov	dhr. B.H. te Winkel
Reviusstraat 14, 7121 VX
10 nov	dhr. J.W.J. van Eerden
Velsdijk 2/A, 7122 JH
11 nov	dhr. J.H. Helmink
Piet Heinstraat 28, 7122 VP
12 nov	mevr. G.J. Lammers-Ruessink
‘t Villeken 18/A, 7122 PK
14 nov	mevr. H.J. Prinsen-Schutte
Manschotplein 83, 7121 BL
14 nov	mevr. G.A. te Winkel-Wensink
Smitskamp 150/A, 7121 HL
15 nov	mevr. H. Lievers-ter Horst
Vondelstraat 28, 7121 VC
16 nov	mevr. R. Lensink-Tolkamp
Varsseveldsestraatweg 31, 7122 CB
17 nov	mevr. B.G.W. Stoltenborg-Bouwman
Dijkstraat 28, 7121 EV
17 nov	mevr. A.H. Tolkamp-Rougoor
Admiraal de Ruyterstraat 91, 7122 WG
18 nov	mevr. M.S.E. Nijenhuis-van Huet
Varsseveldsestraatweg 91/A, 7122 NR
18 nov	dhr. P.L.C. van Meggelen
Wikkerinkweg 1, 7122 JE
19 nov	mevr. W. Heideman-Piek
Varsseveldsestraatweg 29/D, 7122 CA
Wij wensen u allen een fijne dag toe en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

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

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

Contact

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

Zieken
Er zijn mij geen ziekenhuisopnames bekend in
de afgelopen tijd van mensen in onze wijk die in
KerkVenster vermeld willen worden. Alle zieken
wensen wij, met hen die om hen heen staan,
moed en kracht toe.
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

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

Zie het wijkbericht onder de wijk Barlo-Dale
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Wilma de Jong

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

wajong@kerkvenster.nl

Doopdienst
Op zondag 8 november is er een doopdienst in
de Oosterkerk. We willen dan de doop vieren van
Tian, zoon van Frank en Gerdienke Graven-van
Eerden, de Hare 90. We hopen op een goede en
gezegende dienst!

Zieken
Zover ik weet is niemand uit onze wijk in het ziekenhuis opgenomen. Natuurlijk zijn er in onze wijk
mensen die zorgen hebben om hun gezondheid
en die met ziekte te maken hebben. We denken
aan hen, juist in deze tijd van corona. We denken
ook aan allen die eenzaamheid ervaren en die
steeds meer op zichzelf worden teruggeworpen.
Laten we aandacht hebben voor elkaar.
Ook het weinige wat we kunnen doen kan voor
een ander al zoveel betekenen!
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Welkom Wilma en Anneke

Omringd door vele handen
van zorg, aandacht en liefde
kon ik afscheid nemen van het leven
en mij toevertrouwen aan de Heer
Deze woorden, die door haar zelf zijn aangedragen, staan op de rouwbrief van Gerda
Johanna (Gerrie) Ebbers-Westervelt. Gerrie is na
een periode van afnemende gezondheid overleden op 27 oktober in de leeftijd van 84 jaar.
Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe nu zij afscheid
moesten nemen van hun lieve moeder, schoonmoeder, oma en ‘ouwe’ oma.
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Wat ben ik dankbaar dat we met ingang van
1 november twee nieuwe collega’s kunnen verwelkomen. Welkom Wilma en Anneke! Ik hoop
dat jullie je thuis gaan voelen in de Protestantse Gemeente Aalten en in ons team! Op de
eerste zondag van november waarop Anneke en
Wilma werden voorgesteld en bevestigd, werd ik
ook bevestigd als ouderling-kerkelijk werker. Dit
omdat ik drie jaar geleden wel ben voorgesteld
aan de gemeente, maar niet in de bediening ben
gesteld.

Zieken
Mevr. Luiten-Oosterink, Tubantenstraat 82, wordt
volgende week geopereerd in het ziekenhuis in
Almelo. We wensen haar vanuit de gemeente veel
sterkte en een voorspoedig verloop toe!
Een groet in verbondenheid van

Anneke
Wattel-de Vries
Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com

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

‘Men zou een pleister op vele wonden
willen zijn’
Deze uitspraak van Etty Hillesum speelde van
ochtend tijdens mijn ochtendwandeling door
mijn hoofd. Etty schreef in Tweede Wereldoorlog
over de verschrikkingen van haar tijd: ‘De ellende
is werkelijk groot’, schreef ze. Hoewel niet te vergelijken met WO II maken we ook nu een crisis
door die werkelijk iedereen raakt. Ook mij. De pijn,
de eenzaamheid, de angst en het verdriet, alles
wat ik in en buiten mijn werk tegenkom, doet iets
met me. Inherent aan het werk van een pastor
(zeker in gemeenten waarin de wijken zo groot
zijn als in Aalten) is het altijd op de achtergrond
sluimerende gevoel dat je nooit genoeg doet. Dat
gevoel is in 2020 door lange perioden waarin het
niet verantwoord was mensen te bezoeken, door
zelf in het voorjaar en in het najaar enkele weken
te zijn uitgevallen door griep (en het daarmee
samenhangende energiegebrek daarna), groter
dan voorheen. Ik zou een pleister op vele wonden
willen zijn, ik zou aandacht willen geven aan al
die wonden die de mensen uit mijn wijken met
zich meedragen, maar ik moet bekennen dat ik
hierin tekortschiet. Het lukt me niet om bij de
mensen in mijn wijken een vinger aan de pols
te houden. Daarom zou ik u willen vragen mij te
helpen door te bellen wanneer u behoefte hebt
aan een (telefonisch) gesprek. Dank u wel.

Netty Hengeveld

Bezoekmedewerkers
Namens het wijkteam Barlo-Dale, willen wij mevr
mevr. Siny Kirkskothen, mevr. Annie te Linde en
mevr. Gerda van Eerden heel hartelijk bedanken
voor hun jarenlange inzet als bezoekmedewerkers
in onze wijk nu ze hebben aangegeven te willen
stoppen met het bezoekwerk. Wij wensen jullie
Gods zegen toe. Heel fijn dat Johanna Westerveld, Damstraat 34, tel. 0543-475511 naast haar
eigen wijk ook bezoekmedewerkster wordt voor
Manschotplein 1 t/m 27. Een welkom voor Ineke
Fukkink, de nieuwe bezoekmedewerker voor Manschotplein 49 t/m 67 oneven, Manschotplein 18,
24 t/m 48 even, en Slicher van Bathstraat. Heel
fijn dat Ineke dat wil gaan doen. Ineke Fukkink
woont op Tubantenstraat 40 A en is bereikbaar
op tel. 0543-472143. Ook Johanna en Ineke
wensen wij Gods zegen toe om dit werk te mogen
doen.
Op deze plaats wensen wij alle andere bezoekmedewerkers sterkte in deze moeilijke tijd, om
het bezoekwerk te kunnen doen. Ook voor jullie
Gods zegen. Want het is erg belangrijk werk dat
jullie doen. Jullie zijn een belangrijke spil in het
pastoraat.
We horen ook dat gemeenteleden de contacten
met de kerk erg missen, en dan zeker die activiteiten die worden georganiseerd door de bezoekmedewerkers. Spijtig dat de kerstmiddagen voor
Barlo en Dale moeten vervallen. Maar laten
we proberen naar elkaar om te zien, stuur eens
een kaartje, een telefoontje of een whatsappberichtje, om zo toch met elkaar verbonden te
zijn.

Zieken
Thuisgekomen uit St. Antonia in Terborg is
mevrouw Anne te Linde, Damstraat 31. Wij
wensen haar en ook allen die met ziekte te maken
hebben heel veel kracht en sterkte toe!

Contact
Er is vanaf 1 januari een vacature in het wijkgedeelte Dale. Voorlopig zal het crisispastoraat
waargenomen worden door de plaatselijke predi
kanten. Bijstand 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.
Hartelijke groet,
Reinier Demkes en Wim Bulsink,
voorzitter en scriba wijk Barlo-Dale

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

Gebedsgroep
Kortgeleden werd ik aangesproken door een
betrokken gemeentelid die me wees op een
belangrijk punt: iedere heropleving van de kerk,
iedere pioniersplek in Nederland begint en begon
met gebed. Mensen die bewust de tijd namen,
hoe kort ook, om samen te bidden voor de plek
waar ze woonden. Door God worden we gedragen
en gewezen op nieuwe wegen die we als kerk in
kunnen gaan. Nu hebben we het plan opgevat
om een groep te beginnen die eens in de vier
weken samenkomt om met elkaar te bidden. Wie
interesse heeft mag mij mailen of bellen.
NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT
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EEN BIERTJE MET DE DOMINEE?

Biertje
met IN
deHET
dominee
PASTORAAT
CAFÉ!

11 November ‘Zoom’
We waren nét weer begonnen met ‘Biertje met de
dominee’ op de plek waar we dat horen te doen:
Schiller. En toen gooide het virus weer roet in het
eten. Nu stonden we als KruX weer voor de keus:
Online doen of niet doen? Het wordt weer online.
Want nog steeds, en juist nu, hebben we behoefte
elkaar te spreken, frustraties, inspiraties te delen.
En er is wat te delen. Deze week sprak ik nog met
een gemeentelid dat zich zo overweldigd voelde
door al het nieuws dat maar op ons afkomt. Hoe
kun je focussen? En waar richt je je op? Hoe zet je
sommige dingen ‘uit’, letterlijk of in ieder geval
mentaal?

Woensdagavond 11 November 20.00 uur
Wie mee wil doen, mail
folkert.j.de.jong@gmail.com of stuur een appje
naar tel. 06-10941959. Koop een biertje (of
wijntje of wat dan ook), en klik op de zoomlink.
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In memoriam

Gerda Johanna
Ebbers-Westervelt
~Gerrie ~

Gerrie van AsseltKlein Geltink

Bernard Prange

~Gerrie ~

~ Bernard ~

geboren
2 januari 1939
overleden
30 september 2020

geboren
2 januari 1931
overleden
17 oktober 2020

Onze moeder, Gerrie van Asselt, is geboren in
Klein Dochteren (Lochem). Ze heeft drie jongere
zussen. In 1961 trouwde ze met bakkerszoon
Herman van Asselt en verhuisden ze naar Aalten
waar ze samen een bakkerij hadden. Ze kregen
drie zoons, Peter, Bert en Geert.
De bakkerswinkel werd goed bezocht, en ze
maakte met alle klanten graag een praatje.
Mama was een lieve en zorgzame moeder, tussen
al haar harde werken door. Ze ondersteunde papa
in de bakkerij, runde de winkel en deed het huishouden. Ze had niet altijd de tijd voor ons die ze
wel wilde. Maar ze bakte de allerlekkerste pannenkoeken en maakte de lekkerste bruinebonensoep.
In de zomer gingen ze graag met ons op vakantie
naar Oostenrijk. En in de winter om te skiën of te
langlaufen. Toen de schoondochters kwamen, was
dat even wennen voor mama. Ze moest onze aandacht delen met de vrouwen in ons leven. Maar al
gauw zag ze de schoondochters als aanwinst. Ook
kwamen er kleinkinderen. Daarop was ze trots en
ze was er gek mee. Ze wilde graag dat het gezellig
was en daar deed ze veel voor.
In 1996 werd de bakkerij gesloten en gingen ze
van hun verdiende pensioen genieten. Helaas is
papa al in 2001 gestorven aan alvleesklierkanker.
Sinds die tijd leefde mama alleen en voelde zich
aan het begin eenzaam. Ze miste ook de winkel.
Maar ze had wel veel hobby’s, dus uiteindelijk verveelde ze zich niet makkelijk. Ze ging naar gym,
tennis, hielp in Elim bij de ouderendagen, deed
veel vrijwilligerswerk voor de kerk etc.
Een jaar of drie geleden ging haar gezondheid
achteruit. Ze had al een knieoperatie achter de
rug, en door osteoporose kreeg ze erge rugproblemen. Daardoor moest ze een grote hobby, het
fietsen, inleveren. Dat deed haar veel verdriet.
Ze ging zo graag met vriendinnen en met haar
zussen op pad. Rond die tijd werd voor ons echter
ook merkbaar dat mama zaken niet meer zo goed
beheerste en de concentratie verloor. Begin 2019
werd de diagnose vasculaire dementie uitgesproken. Ondanks alle goede zorgen van iedereen
kon het een jaar geleden echter niet langer thuis.
Ze werd te hulpbehoevend en het werd onveiliger
voor haar. Ze is in september 2019 verhuisd naar
Den Es in Varsseveld.
De laatste weken ging mama hard achteruit en
keerde ze in zichzelf. Ze was heel veel afwezig en
onrustig. De laatste twee dagen hebben we haar
als kinderen omringd in haar kamer in Den Es.
Daar is ze in ons bijzijn rustig ingeslapen.
de kinderen

Bernard werd geboren op boerderi-je Blekkink,
Woold K163, teggenswaordeg an de Prangeweg.
Hee hef naor de laegere schole egaone op de
Haort, de CNS.
Ton d’n oorlog uutbrak, was Bernard negen jaor.
Ene van de dinger wee’t um bi-j e-blevene bunt,
is dat een vleegtuug vol bommen naost ‘t huus
neer-ekommene is. D’r wonnen nog ‘n ongetrouwden ome bi-j in huus en den ston in ‘t gat
van de butendeure, met ziene arme wied, ton ze
naor buten wollen. ‘Wacht jonges!’, zae’te en
daor kwam d’n ontploffing van de bommen ton
’t vleegtuug de grond raken. Deur d’n lochtdruk
kwammen de dakpannen naor ondern schoeven,
as ne kidde laggen ze daor naost ‘t huus. Ton ze
daor aoverheer-ekroppene wazzen, stonnen ze
buten, waor völle vuur was.
Nao d’n oorlog is Bernard as knecht bi-j Lijftogt
ekommene. Ok in de kost, dat schol in huus al
weer. Ne zet later kwam ‘e bi-j Henk te Winkel an
‘t wark, daor mos ‘e voer rondbrengen naor de
boern.
An ‘t ende van de jaorn vieftig kwam hee Jannie
Eenink in Wenterswiek teggen en van ‘t ene
kwam ‘t ander, zee trouwden op 12 juli 1962. In
d’n trouwdag kreggen ze vief kinder.
De jaorn ‘60 en ‘70 wazzen financieel goeie
jaorn, met eur kalverbedrief in Nederland en in
Duutsland. Bernard was ondernemmend, veuruut
strevend, sociaal, ne hadden warker, ne toneelman en vake as eerste iets ni’js, zoas ne tillefoon,
auto, kleurentillevisie en ‘n zwömbad.
In de jaorn ’80 ging ’t in financieel opzicht ’n
stuk slechter en mossen ze netjes oppassen en de
endjes an mekare knuppen.
In Bernard zien laeven hef ‘e ok wal ‘s eworsteld
met de vraoge of ‘e wal good genog elaefd had
um bi-j Jezus te möggen kommen. Maor deur
eurn trouwtekst, Psalm 121 vers 2, hef ‘e ok
möggen ondervinden dat ziene hulpe ok kwam
van God weet hemel en eerde emaakt hef.
De leste paar jaor ging ’t keersken langzaam-an
egaal wieter trugge. Interesses wodden minder,
en hee wol ‘t leefste maor bi’j Jannie in huus
zitten. Maor dat kan natuurlek neet altied.
Veur vief maond trugge ging hee definitief uut
huus en ging ‘e naor Pronsweide heer. Hee hef
altied geerne weer naor huus hen ewild, maor dat
ging neet meer.
Zo is hee ovverleden op 17 oktober 2020 op ‘n
gezegenden laeftied van 89 jaor.
Volgens umzelf had ‘e een mooi laeven ehad en
as familie bunne wi-j dankbaor dat wi-j ’m zo
lange bi-j uns hebt möggen hemmen.
de kinder van Bernard en Jannie Prange

geboren
22 maart 1936
overleden
27 oktober 2020
Moeder werd geboren op 22 maart 1936 op een
boerderij in IJzerlo, ‘Poortstukke’. Ze was de op
één na jongste uit een gezin van acht kinderen,
geboren net voor de oorlog. Moeder heeft vaak
verteld dat ze graag meer had willen leren. Ze kon
goed meekomen op school, maar door de oorlogsomstandigheden zat ze de helft van de tijd onder
de schoolbanken, zoals ze dat zelf zei. Ze had ook
graag na de lagere school nog willen doorleren,
maar daar is het niet van gekomen.
Ze kwam in dienst als meid bij boerderij ‘de
Claus’, vlakbij ‘de Kuierman’ waar ze Wim Ebbers,
een gemoedelijke boerenknecht leerde kennen.
Met hem trouwde ze en heeft ze de rest van
haar leven lief en leed gedeeld. De eerste jaren
woonden ze op de Molenkampsdijk waar Wiljo,
Geert en André werden geboren. In 1966 verhuisden ze naar de boerderij in de Heurne. Het
ouderlijk huis van vader. Daar maakten Ida en
Wim het gezin compleet. Er kwamen later dertien kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen.
Helaas is kleinkind, Jasper, al vroeg overleden.
Daar hadden ze verdriet van, ‘Al heb je er nog
zo veel, er kan er niet één gemist worden’ zei
moeder altijd. Vader en moeder genoten enorm
van al die kleinkinderen en achterkleinkinderen
om zich heen. Moeder had ook altijd ruimte voor
een gast aan tafel. Geen opgedirkte dineetjes,
nee daar hield ze niet van, gewoon: ‘Aet maor
effen wat met’. Zelf ging ze ook veel op bezoek bij
mensen die haar lief waren. Moeder was sociaal
heel actief, ze stuurde vele kaartjes, die ze vaak
zelf maakte of bracht mensen een bloemetje
die het nodig hadden. Lang was ze actief voor
de kerk. Ouderling van de Smitskamp en Beth
San. Daar heeft ze veel voldoening voor haarzelf
uit gehaald. De liturgieën rondbrengen deed ze
tot vorig jaar november nog altijd graag, omdat
ze dan mensen kon ontmoeten. Nadat vader in
2012 overleed was moeder erg verdrietig. Toch
zette ze de schouders er weer onder. Ze bleef heel
betrokken bij de boerderij. ‘Waor mo’j vandage
gres maejen?’ zou zomaar een vraag kunnen zijn.
Of ‘hoovölle wagens mais hef ‘t op-ebracht?’
Het laatste jaar was moeilijk omdat ze lichamelijk afhankelijk werd van anderen, maar ze bleef
genieten van alles wat ze nog wel had. Voor ons
als kinderen was het ook moeilijk, maar ook waardevol, omdat ze helder van geest bleef. Talrijke
sappige anekdotes kon ze vertellen. Maar ook
vele serieuze onderwerpen met betrekking tot
het einde van haar leven kwamen aan de orde.
Zo heeft ze een groot deel van haar uitvaart zelf
met de kinderen voorbereid. Moeder was een
vrouw vol gedichten spreuken gezegdes en wijsheden. We nemen afscheid van een zorgzame,
sociaal bevlogen moeder. Ze heeft een mooi
leven gehad vond ze zelf en ze is tevreden van
ons heengegaan.
In het vorige KerkVenster las moeder nog over
‘dankdag’ ze zei hierop tegen ons, dat ze erg
veel had om voor te danken. Zo was moeder: oog
voor kwetsbaarheid en verdriet, en dankbaar voor
alles!
de kinderen
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Petitie Oude Helenakerk
aangeboden aan de kerkenraad
Foto’s: aangeleverd door Berthe Helmink

De OHK-groep (Oude Helenakerk) en het Restauratiefonds boden de kerkenraad
van de Protestantse Gemeente Aalten 27 oktober 2020 de petitie aan, die zij in
juli zijn gestart met als doel deze oude dorpskerk met gebouw Elim in eigendom
te houden. Het aanbieden van deze petitie was rond Hervormingsdag.
Daarom hebben wij een pamflet op de kerkdeur ‘gespijkerd’.
lang heeft de Oude Helenakerk die functie in het
dorpscentrum gehad. Een huis dat openstaat
naar de samenleving en waar het goed toeven is
in tijden van vreugde en crisis.
Nu de coronacrisis ons ook in Aalten raakt, zien
wij nog duidelijker voor ogen dat dit kerkgebouw
een gebouw mag zijn waar ontmoeting tussen
alle burgers centraal staat. Niet alleen tijdens
allerlei soorten vieringen op de zondagen, maar
ook op de overige dagen van de week. Koffie,
soep met brood als troostvoedsel naast verstilling,
en/of andere te organiseren activiteiten.
Kerk en Elim, onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Elim, een te ontwikkelen pleisterplaats voor jon-

geren die elkaar in het dorpscentrum zo graag
ontmoeten.
De OHK-groep en het Restauratiefonds danken de
742 ondertekenaars van de petitie:
Red de Oude Helenakerk Aalten.
De OHK-groep spreekt de wens uit dat zij tot verdere inhoudelijke contacten met het kerkbestuur
wil komen om het een en ander vorm te geven.
Uitgaande van de pluriformiteit die in de kerkelijke gemeente leeft, kan de Oude Helenakerk met
Elim een plek in ons dorp worden waar gemeenschapszin ten goede komt aan allen die leven in
verwachting van ‘het goede leven’.
de OHK-groep

Adventskalender

toch via webshop
en kerkelijk bureau

Een stelling op de kerkdeur zoals
op Hervormingsdag.
De OHK-groep en de 742 ondertekenaars van
de petitie roepen de kerkenraad op af te zien
van eigendomsoverdracht aan de SOGK of een
andere stichting.
De OHK-groep ziet deze parel van religieus erfgoed in Aalten primair als een Godshuis. Eeuwen

I-j geleuft het of
i-j geleuft het neet ...
… maor d’r geet een dominee deur één van
de wieken, den probeert mensen te koppelen.
Mensen, kiek uut as i-jluu d’r neet open
veur staot, hold dan ramen en deuren good
dichte.
Den kerel glipt zo stiekem naor binnen en
veur a’j ‘t in de gaten hebt,zit i-j d’r an
vaste en dan hef-e d’r weer een koppel bi-j.

Afz. Twee gelukkige mensen

In het vorige nummer van KerkVenster werd u
verwezen naar de site van de PKN Nederland om
een adventskalender 2020 te bestellen. De reden
was dat u ze daar ook gratis kon bestellen. Dat
gaat echter maar om één exemplaar. Vanaf twee
of meer exemplaren kost de kalender € 1,00 per
stuk.
U was echter gewend om meerdere exemplaren
te kunnen afhalen op het kerkelijk bureau of te
bestellen via de webshop. Die mogelijkheid krijgt
u opnieuw. We hebben weer een flink aantal
besteld, die u gratis mag ophalen of bestellen via
onze webshop en zoals gebruikelijk zijn ze gratis,
ook als er meer nodig heeft.
Excuses voor de verwarring.
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‘Wie goed doet, goed ontmoet’
Mia Lelivelt (1925 – 2020)
Tekst: Gerda Brethouwer, directeur Nationaal Onderduikmuseum

Bijzondere verzetsvrouw Mia Lelivelt overleden
Mia Lelivelt is op 15 oktober jl. in haar woning in Lichtenvoorde
overleden, 95 jaar oud. Zij was de laatste vrouw van de pilotenlijn
Lichtenvoorde ‘Klein Engeland’. Op de foto zie je een vrouw met
een vriendelijk gezicht en een constante glimlach. Ze heeft haar
leven gewijd aan het uitdragen van wat oorlog inhoudt en hoe
belangrijk het is je niet te laten intimideren. Mia heeft vorig jaar
samen met Heleen Stevenson, de dochter van Heleen Kuipers
(tante Riek), de afsluiting van de expositie ‘De vrouw als spil
van het verzet’ verzorgd.
Mia Lelivelt 2018. Foto: Chris van Houts, Stichting Aletta

Pilotenlijn

Een ingenieuze schuilruimte in huis

Haar verhaal was onderdeel van deze succesvolle
expositie in het Nationaal Onderduikmuseum.
Daarin vertelt Mia over haar verzetswerk tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Ze hielp haar vader met
verzetswerk voor de ‘pilotenlijn’ en was voor de
duvel niet bang. De originele onderduikplek die
nog in haar huis aanwezig is, was nagebouwd en
toegankelijk in het museum. Deze is onlangs aan
de Historische Vereniging Lichtenvoorde overgedragen waar het in de toekomst een perma
nente plek zal krijgen, zodat het verhaal van Mia
en haar vader ook verteld kan worden op de plek
zelf. Het is een verhaal over moed en hulp, over
verraad en verdriet, maar vooral ook over een
leven lang gewijd aan de hulp van anderen.

Al in 1938 heeft Martin samen met Mia op
ingenieuze wijze een onzichtbare extra zolderruimte gemaakt als geheime voorraadkast. In
de oorlog haalt haar vader in de vroege ochtend
onderduikers op uit de katholieke kerk, nog voor
de vroegmis. Mia moet voorzichtig te werk gaan
want in het kleine dorp houdt iedereen alles in
de gaten en de fanatieke NSB-burgemeester wil
zoveel mogelijk joden oppakken. De familie weet
niets van het verzetswerk. Alleen de lokale verzetsleider kent de geheime schuilplaats in huis,
waar twee of drie mensen zich kunnen verbergen.
Vanaf eind 1942 wordt de schuilkast in huis
gebruikt voor neergestorte geallieerde piloten.
Mia zet warm badwater klaar en verbrandt de
kleren van de vliegeniers achter het huis. Vervolgens kunnen de mannen slapen in een bed met
schone lakens. Vaders bruine trouwpak gaat mee
met een Fransman die zijn thuishaven bereikt.
De Nederlandse onderduikers in huis moet Mia
gescheiden houden van de piloten, ze mogen
elkaar niet zien. Later in de oorlog schuilen ook
joden en verzetsmensen bij hen thuis. Nadat het
verzet valse papieren brengt, worden ze begeleid
naar Maastricht om zo naar België te ontkomen.

‘Als je ‘ja’ zegt dan kun je niet meer terug’
Mia’s vader Martin Lelivelt was timmerman
en had samen met zijn broers een aannemers
bedrijf in de Schievegatsdijk in Lichtenvoorde. Al
vanaf zijn vroege jeugd hielp hij anderen. Al snel
na de Duitse inval in mei 1940 vroeg het verzet
hem onderduikers in zijn huis en bij boeren in de
omgeving onder te brengen. Het Lichtenvoordse
verzet bestond uit een hechte groep mensen
die elkaar al lang kenden en die nauwe banden
onderhielden met het georganiseerde verzet van
de L.O. (Landelijke Hulp aan Onderduikers).
Voordat Martin Lelivelt deze stap maakte, ging hij
eerst overleggen met zijn vrouw en dochter. Hij
vraagt Mia – dan vijftien jaar oud - hem te helpen
maar geeft haar bedenktijd, want: ‘Als je ‘ja’ zegt
dan kun je niet meer terug.’
Mia is niet bang aangelegd en ziet het helpen van
anderen als haar opdracht. Haar moeder Johanna
is zeer bang, dus wordt niet bij het verzetswerk
betrokken net als de twee broertjes.

Vader Martin Lelivelt wordt opgepakt
Op 20 april 1944 ’s middags wordt Mia’s vader
Martin na verraad thuis opgepakt. Nagenoeg het
hele Lichtenvoordse verzet wordt (door het verraad van Willy Markus) opgerold door de Sicherheitsdienst. Mia kan gelukkig nog snel een Engelse
en Amerikaanse piloot op zolder verstoppen. De
Duitsers ondervragen iedereen en doorzoeken
het huis maar vinden de schuilruimte niet. Martin
Lelivelt wordt op 25 juli 1944 in Fort Rijnauwen
gefusilleerd. Mia zorgt goed voor haar moeder
en jongere broertjes zoals ze haar vader beloofd
heeft. Ze kan niet studeren, de oorlog heeft een
streep door haar toekomstplannen gezet. De RAFpiloot Johnny Remington komt terug naar Nederland om haar hand te vragen. Voor haar weegt de
opdracht van haar vader zwaar, dus ze gaat niet
met Johnny mee naar Engeland. Johnny bezoekt
haar daarna nog vaak.

Alle onderduikers bij Lelivelt
overleven de oorlog
Mia onderhoudt ook contacten met de andere
onderduikers die - voor zover zij weet - allen de
oorlog hebben overleefd. Met hulp van boven, dat
weet Mia zeker. ‘Onze jongens’ noemt zij hen. De
mannen keren terug naar Lichtenvoorde vanuit
Engeland, Amerika, en Australië. Samen met Mia
bezoeken ze het monument en de begraafplaats
en ook het AVOG’s-Crash Museum in Lievelde.
Ook met de nazaten van onderduikers heeft ze
contact en ze maakt reizen naar het buitenland
op uitnodiging. In 2018 ontvangt ze de dochter
en kleinzoon van de Amerikaan die op die fatale
20e april 1944 in de schuilplaats bij haar thuis
verstopt zat en niet werd ontdekt.

De boodschap van Mia Lelivelt aan anderen
Mia blijft in het ouderlijk huis wonen tot deze
maand oktober. De straat waarop ze uitkijkt en
die nu al langer de naam van haar vader draagt, is
een straat vol herinneringen. Ze is minder valide,
zit in een rolstoel, maar dat heeft geen invloed
op haar gemoedstoestand. Om haar heen heeft
ze een kring van familieleden, buren, vrienden en
buitenlandse vrienden. Ze wordt gedragen door
de kracht die ze vindt in de oorsprong van de
religie. Haar boodschap voor de jonge vrouwen
van nu is: ‘Probeer te zijn wie je bent. Laat je niet
intimideren, laat anderen jou niet vertellen wat je
voelt en wilt. Vergeet niet: geluk is niet te koop,
het komt vanuit jezelf, van binnen vanuit je hart.’

‘Als mijn lichaam jonger en sterker was,
zou ik me nu graag inzetten
voor de vluchtelingen.’
In de afgelopen jaren wordt Mia Lelivelt regel
matiger gevraagd naar haar verzetsverleden.
Haar wordt ook de vraag gesteld: ‘Zou u hetzelfde
weer doen?’. Zij antwoordt bevestigend. ‘Als mijn
lichaam jonger en sterker was, zou ik me nu graag
inzetten voor de vluchtelingen. Ook vandaag de
dag hebben mensen hulp nodig. Ik heb geen spijt
dat ik aan het verzet heb deelgenomen. Wie goed
doet, goed ontmoet.’
Mia Lelivelt heeft haar lichaam ter beschikking
aan de wetenschap gesteld.
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COLOFON
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.

#Durfte?... wat is dat?
Misschien hadden jullie het al gemist: de opgave
voor de catechese. Want meestal staat er rond
deze tijd een oproep in KerkVenster om je op te
geven voor de catechese. Maar dit jaar (nog) niet.
Nu is alles anders dit jaar en had je er misschien
nog niet eens wat van gedacht. We zijn intussen
al (bijna) gewend dat we niet in groepen bij elkaar
kunnen komen. Toch is dit niet de enige de reden
dat de catechese nog niet gestart is.
De jeugdraad is samen met de jongerenwerker
en de jongerenpredikant verantwoordelijk voor
het jeugdwerk in onze gemeente. Regelmatig
bespreken we dan ook hoe het gaat. Wat we
belangrijk vinden voor het jeugdwerk, wat er goed
gaat en wat er beter zou kunnen.
Een tijd geleden hoorden we over #Durfte via Jong
Protestant. #Durfte is een nieuwe manier van
ontdekken en leren in de kerk. Groepen worden
niet meer ingedeeld op leeftijd maar rondom
gezamenlijke talenten en interesses. #Durfte is
samen iets doen vanuit een gezamenlijke passie,
iets doen waar je goed in bent of waar je goed in
wilt worden. Als je iets heel leuk vindt, dan wil je
dat graag delen. Of het nu gaat om muziek, tuinieren, gamen, sport, creatief bezig zijn of noem
maar op. Je zult merken dat je niet de enige bent
binnen onze kerk, mensen van alle leeftijden delen
jouw passie. Tieners, jongeren, volwassenen en
ouderen. Met #Durfte kun je van elkaar leren en
elkaar inspireren. En #Durfte is nog meer. Met
#Durfte ga je samen, door middel van werkvormen,
op zoek naar wat jullie passie te maken heeft met
het geloof. En hoe je, met jouw talent, iets kunt
betekenen voor een ander.
Omdat deze tijd vraagt om een andere manier
van gemeente-zijn én omdat we als jeugdraad
van mening zijn dat #Durfte goed past bij onze

manier van kerk-zijn in Aalten, hebben we contact gezocht met Jong Protestant (JOP). Vorige
week hebben we, via een Zoom-meeting, met twee
begeleiders vanuit JOP gebrainstormd over hoe
we #Durfte zouden kunnen vormgeven binnen de
Protestantse Gemeente Aalten. Het was een
inspirerende avond! Kort samengevat:

#Durfte houdt in dat je…
• … de verbinding aangaat met verschillende
leeftijdsgroepen (het jeugdwerk is geen eilandje.
Gemeente ben je samen, jong en oud!)
• … talenten gaat ontwikkelen (en dat we
talenten in onze gemeente hebben dat weten we
zeker :-) ! )
• … samen in gesprek gaat over je geloof (aan de
hand van de passie die jullie samen delen)
• … iets doet voor de wereld en de ander

Ben je nieuwsgierig geworden?
Op https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/
vind je nog meer informatie, waaronder filmpjes.
De jeugdraad gaat aan de slag om handen en
voeten te geven aan #Durfte binnen de PGA.
Tips en hulp zijn daarbij van harte welkom. Dus
welke talenten en passies zijn er binnen onze
gemeente? Welke talenten en passies zou je/u
graag willen delen met anderen? Of waar zou je
graag beter in willen worden? Wat lijkt jou leuk om
te doen?
Stuur gerust een appje of een mailtje
naar Heidi Ebbers of ds. Folkert de
Jong (de mailadressen en telefoonnummers vind je in dit KerkVenster).

Wordt vervolgd!
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Prachtige kunstwerkjes!

Deze keer weer twee (knutsel)ideetjes:

Vogelvoederketting maken

Op de vorige Andersumme stonden knutselideeën
over de herfst. Tijdens het bezorgen van Kerk
Venster werd er door Jurre en Yde al vast uitgezocht welke er gemaakt moesten worden. En kijk
eens wat een kunstwerkjes het zijn geworden!
En ook de oppaskinderen van gastouder Astrid
hebben prachtige herfstknutsels gemaakt! Leuk
dat jullie de foto’s met ons delen, zo kunnen we er
allemaal van genieten :-) …

Maak een vogelvoederketting voor de vogels buiten.
Gebruik een stuk touw of draad en rijg hier eten
voor de vogels aan. Denk aan pinda’s, stukjes appel
(of ander fruit), vogelzaad, brood of stukjes wortel.

Maak een taart voor de vogels

Liedje:

Kijk eens naar de vogels
Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld
	Kijk eens naar de vogels,
in het bos of in de stad.
	Ze zaaien niet, ze maaien niet,
ze vinden altijd wat.
	Hun Vader zorgt voor hen,
hun Vader zorgt voor hen.
	Hij houdt ze in Zijn hand,
Hij houdt ze in Zijn Vaderhand.

Dit liedje staat op: Elly en Rikkert, We hebben
allemaal wat. Een boom vol liedjes (deel 2), Kom
maar gewoon. En is ook te vinden op Youtube.

	Kijk eens naar de bloemen,
zo prachtig stuk voor stuk.
	Ze spinnen niet, ze weven niet,
ze maken zich niet druk.

Kinderactiviteit

	Hun Vader zorgt voor hen,
hun Vader zorgt voor hen.
	Hij houdt ze in Zijn hand,
Hij houdt ze in Zijn Vaderhand.
	Kijk eens in de spiegel,
jij bent nog veel meer waard
	dan vogeltjes en bloemetjes,
‘t is God die jou bewaart.
	Je Vader zorgt voor jou,
je Vader zorgt voor jou.
	Hij houdt je in zijn Hand,
Hij houdt je in zijn Vaderhand.
	In Zijn Vaderhand.

Afgelopen dierendag hielpen ruim 35 kinderen Noach om alle dieren, voordat het ging
regenen, in de ark te krijgen. Het was een zeer
geslaagde middag. ‘Eigenlijk zouden we zoiets
vaker moeten doen’, zeiden enkele ouders tegen
elkaar … zo gezegd zo gedaan:

Om te noteren
in de agenda:
Zondagmiddag 29 november
wordt er weer een activiteit
georganiseerd voor de kinderen
in de basisschoolleeftijd. In
KerkVenster van 20 november
volgt verdere informatie.

Maak een prachtige taart voor de vogels. De basis
is simpel, maar je kunt ‘m zo uitgebreid maken als je
zelf wilt.

Recept vogeltaart
• Bekleed een taartvorm met folie
• Smelt een kilo plantaardig frituurvet en laat het
daarna weer iets afkoelen
• Voeg vogelzaad aan het vet toe tot er een mooie
substantie ontstaat
• Voeg krenten, rozijnen, appel, havermout of een
klein gesneden boterham toe
• Roer deze brij regelmatig tot het helemaal is
afgekoeld
• Giet het in de vorm
• Versier de bovenkant met pinda’s, gedroogde
sinaasappel, noten (rauw en ongezouten), popcorn (niet gezoet of gezouten), cranberries en
zonnebloempitten
• Laat de vogeltaart één dag opstijven
Zet de taart op een plek waar je hem vanuit je huis
goed kunt zien. Dan kun je goed naar de smikkelende
vogeltjes kijken.
Bron: Natuurmonumenten.nl, hier vind je nog
meer leuke ideeën om voor vogels te maken

