1

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT

20e JAARGANG NR. 5 - VRIJDAG 20 NOVEMBER 2020

Afscheid van
ds. Wim Everts
Intrede Kloosterhaar- Sibculo 10 oktober 1982

Intrede PG Aalten 16 april 1989

Afscheidsdienst
zondag 29 november 2020
Emeritaat PG Aalten 10 december 2020
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Dat voor God geen naam verloren gaat ...
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
(29 november) noemen wij de namen van
hen die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. In de dienst in de Oosterkerk
zullen de voorgangers bij het noemen van de
namen een lichtje aansteken. Met het aan-

steken van het lichtje aan de paaskaars
belijden we ons geloof in God, die ons niet
bestemd heeft voor het duister van de dood,
maar voor de opstanding en het leven in
Gods eeuwig licht. In dat geloof willen wij
onze overledenen gedenken.

Aalten

•B
 ernard Lensink, Vredenseweg 81-2,
Winterswijk, 70 jaar, 29 maart 2020
•G
 errit Hendrik Christiaan Hoornenborg,
Barloseweg 11, 88 jaar, 2 april 2020
• J anna Wilhelmina Nijland-Kempink,
De Hare 29, 62 jaar, 5 april 2020
•P
 aulus Sanders, Manschotplein 32,
86 jaar, 5 april 2020
•H
 endrik Jan Albertus Sikkink, Slaadreef 13,
59 jaar, 6 april 2020

Overledenen 1 november 2019 - 31 oktober 2020

•G
 errit Hendrik Mateman, Lage Veld 8,
72 jaar, 7 april 2020

• Gerard Hendrik Simmelink, Lichtenvoordse
straatweg 50, 71 jaar, 1 november 2019

• Edith Breuker-Ritsjouw, De Hare 13,
73 jaar, 21 januari 2020

•A
 lbertha Johanna Vonhof-Eskes,
Geurdenstraat 43, 97 jaar, 11 april 2020

• Nicolaas Gerrit Griffioen, Grote Maote 58,
23 jaar, 2 november 2019

• Calvin Jansen, Kleine Maote 69,
26 jaar, 28 januari 2020

• Hendrik Jan Mengerink, Knibbelweide 20,
83 jaar, 8 november 2019

• Jacoba Petronella van Driel-de Neef,
Hoge Veld 85, 90 jaar, 29 januari 2020

•G
 erda Hendrika te Hennepe-Veerbeek,
Admiraal de Ruyterstraat 90,
90 jaar, 13 april 2020

• Cornelia Wilhelmina Johanna Piek-Jansen,
Frankenstraat 51, 76 jaar, 11 november 2019

• Dina Engelbertha Theodora Veldboom-Bannink,
Goudenregenplein 2, 89 jaar, 5 februari 2020

• Theo Cornelis te Linde, Haermansweijde 35,
73 jaar, 16 november 2019

• Johanna Christina Wassink-Koskamp,
Varsseveldsestraatweg 16G,
83 jaar, 6 februari 2020

• Sandrinus Hoopman, Tubantenstraat 44,
77 jaar, 20 november 2019
• Theodora Geertruida Navis-Krieger,
Frankenstraat 87, 96 jaar, 25 november 2019
• Johanna Hendrika Hoftijser-ter Horst,
Ludgerstraat 27-01, 98 jaar, 4 december 2019
• Janna Hendrika Catharina Aalbers-Winkelhorst,
Geurdenstraat 73, 93 jaar, 12 december 2019
• Christina Heinen-Tolkamp, Polstraat 27,
91 jaar, 18 december 2019
• Theodora Gerharda Hiddink-Rutgers,
Schorpioen 1, 91 jaar, 21 december 2019
• Johanna Doeleman-ter Horst,
Ludgerstraat 15/09, 91 jaar, 28 december 2019
• Willem Rutgers, Geurdenstraat 40,
80 jaar, 31 december 2019
• Jan Willem Heersink, Smitskamp 76,
85 jaar, 6 januari 2020
• Francina van Hensbergen, Lichtenvoordse
straatweg 97, 85 jaar, 5 januari 2020

•A
 rend Jan Westerveld, Beunkdijk 6a,
64 jaar, 14 april 2020
•D
 ina Aleida te Grotenhuis-Ruesink,
Morgenzonweg 29-03, 89 jaar, 20 april 2020
• J ohan Willem Lensink, Ludgerstraat 25-2,
84 jaar, 1 mei 2020

• Johan Willem Veldhorst, Akkermateweg 13,
71 jaar, 12 februari 2020

• J ohan Willem Rutgers, Frankenstraat 83-3,
72 jaar, 2 mei 2020

• Karel Johannes Weijnman, Manschotplein 65,
92 jaar, 12 februari 2020

• J ohanna Hendrika Scholten-Reussing,
Driessenshof 10, 95 jaar, 2 mei 2020

• Maria Duenk-Botter, Ludgerstraat 25-03,
89 jaar, 14 februari 2020

•H
 endrik Willem Schrijbelt, Slaadreef 19,
71 jaar, 3 mei 2020

• Derk Jan Eenink, Driehonderdmeterweg 4,
86 jaar, 15 februari 2020

• J ohanna Geertruida Luiten-Lensink,
Ludgerstraat 19-2, 89 jaar, 14 mei 2020

• Janna Elisabeth Wijnveen-Lammers,
Geurdenstraat 41, 96 jaar, 19 februari 2020
• Tiny Annemarie Haverkamp-Nicolai,
Geurdenstraat 64, 82 jaar, 20 februari 2020
• Willemina Johanna Gezina Rutgers-te Voortwis,
Frankenstraat 91, 93 jaar, 20 februari 2020
• Adolf Jan Prins, Haermansweijde 6,
82 jaar, 27 februari 2020
• Johanna Aleida Huinink-Rutgers,
Ludgerstraat 25-02, 98 jaar, 27 februari 2020

•B
 erendina Brethouwer-Heinen,
Patrimoniumstraat 4, 94 jaar, 14 mei 2020
•B
 erendina Hoftijzer-Jentink, Frankenstraat 103,
96 jaar, 15 mei 2020
• L ieza Tolkamp-Winkelhorst, Het Verzet 48,
87 jaar, 16 mei 2020
•A
 driaan Nijman, Ambthuiswal 1-01,
93 jaar, 16 mei 2020
• J an Bertus te Winkel, Admiraal de Ruijterstraat 29, 67 jaar, 26 mei 2020

• Willemina Berendina Houwer-Brink,
Ludgerstraat 27-6, 89 jaar, 28 februari 2020

• J ohanna Wilhelmina Meinen-Grievink,
Ziekenhuisstraat 7, Groenlo,
94 jaar, 31 mei 2020

• Johanna Geertruida Wolsink-Kempers,
Ludgerstraat 25-05, 90 jaar, 6 maart 2020

• J ohanna Gesina Meinen-Wikkerink,
Halteweg 36, 64 jaar, 1 juni 2020

• Dirkje Willemina Geesink-Wisselink,
Tubantenstraat 5, 91 jaar, 10 januari 2020

• Christina Geertruida van Eerden-Stronks,
Aladnaweg 11, 86 jaar, 7 maart 2020

•E
 ngelbert Veerbeek, ’t Villeken 7,
85 jaar, 9 juni 2020

• Geesje Aalvanger-Bredenhoff,
Frankenstraat 51, 98 jaar, 10 januari 2020

• Hendrik Kämink, Polstraat 4P,
68 jaar, 11 maart 2020

•B
 erendina Johanna Brethouwer-Obbink,
Aladnaweg 16, 94 jaar, 10 juni 2020

• Gerhard Willem Kappert, Manschotplein 46,
84 jaar, 13 januari 2020

• Hart Schriemer, Schooldijk 15,
77 jaar, 10 maart 2020

•A
 nna Everdina Wassink-Eenink,
Geurdenstraat 65, 86 jaar, 18 juni 2020

• Berendina Aleida Wikkerink-Prinsen,
Julianastraat 10, 92 jaar, 14 januari 2020

• Gerda Hendrika Mengers-Eppink,
Ambthuiswal 2, 89 jaar, 12 maart 2020

• J ohannes Arnoldus Papiermole,
Molenstraat 15, 88 jaar, 18 juni 2020

• Johanna Hermina Luiten-Rougoor,
Tubantenstraat 66, 73 jaar, 18 januari 2020

• Herman Gerhard Jansen, Piet Heinstraat 46,
64 jaar, 16 maart 2020

•D
 erk Harminus ter Haar, Romienendiek 3A,
97 jaar, 21 juni 2020

• Wilhelm Hermanus te Kolste,
Ludgerstraat 19-31, 92 jaar, 20 januari 2020

• Hendrika Berendina Nijman-Bekkers,
Servatiusstraat 26, 87 jaar, 24 maart 2020

• J ohanna Aleida Olbach-Bosman,
Servatiusstraat 22, 76 jaar, 28 juni 2020

• Grada Johanna Ruessink-Wevers,
Frankenstraat 51 app. 83-1,
89 jaar, 5 januari 2020
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Ter overdenking

• Hendrika Geertruida te Lindert-Schutte,
Geurdenstraat 33, 88 jaar, 7 juli 2020
• Arend Jan Hesselink, Geurdenstraat 30,
88 jaar, 12 juli 2020
• Berendina Geertruida Vreeman-Migchelbrink,
Manschotplein 44, 91 jaar,13 juli 2020
• Johanna Willemina Migchelbrink,
Driessenshof 22, 71 jaar, 16 juli 2020
• Barend Louis Bruil, de Pas 52,
81 jaar, 19 juli 2020
• Hermina Berendina Hendrika
Albers-Stapelkamp, Ludgerstraat 31-5,
97 jaar, 19 juli 2020
• Johanna Wilhelmina te Paske-van Eerden,
Lichtenvoordsestraatweg 66,
89 jaar, 23 juli 2020

• Grada Johanna Berendina
Heusinkveld-Hoftijzer, Goordijk 2,
85 jaar, 20 augustus 2020
• Everdina Antonetta Jentink-ter Maat,
Bijnenweg 1C, 87 jaar, 22 augustus 2020
• Willem Saalmink, Groot Hagen 6, Doetinchem,
73 jaar, 3 september 2020
• Grada Berendina te Brake-Houwer,
Ludgerstraat 27-1, 82 jaar, 6 september 2020
• Jan Bernard Wassink, Huisstededijk 8,
80 jaar, 6 september 2020
• Berendina Antonia Hartemink-Aalbers,
Eligiusstraat 25, 74 jaar, 11 september 2020
• Tobertha Jentink, de Miggelt 24,
55 jaar, 13 september 2020

• Berendina Grevink-Wamelink,
Frankenstraat 99, 77 jaar, 29 juli 2020

• Albertus Johan Bouwmeester,
Frankenstraat 51, 81 jaar, 13 september 2020

• Johanna Theodora Bussink-Veerbeek,
Geurdenstraat 1, 84 jaar, 26 juli 2020

• Jan Willem Prinsen, Varssveldsestraatweg 14B,
75 jaar, 18 september 2020

• Wander Johan Houwers, Vellegendijk 7,
92 jaar, 2 augustus 2020

• Gerritje van Asselt-Klein Geltink,
Frankenstraat 20, 30 september 2020

• Fredrik Jentink, Nijhofsweg 10,
83 jaar, 5 augustus 2020
• Engelina Roeloffina Radstaak-Tolkamp,
Frankenstraat 6, 82 jaar, 14 augustus 2020
• Gesina Aleida te Brake-Stronks,
Smitskamp 86, 86 jaar,17 augustus 2020
• Hendrika Louisa ter Maat-Veldboom,
Het Verzet 93, 7121 XD,
67 jaar, 19 augustus 2020

• Derk Johan Jentink, Manschotplein 27,
83 jaar, 1 oktober 2020
• Johanna Antonia Veenhuis-van Braak,
Vredenseweg 81 B, 93 jaar, 7 oktober2020
• Fredrika Schokkin-Rutgers, Ludgerstraat 27-2,
88 jaar, 11 oktober2020
• Gerda Johanna Ebbers-Westervelt,
Kiefteweg 12, 84 jaar, 27 oktober2020

Bredevoort
Gedachteniszondag
Overledenen Protestantse Gemeente Bredevoort - 1 november 2019 - 31 oktober 2020
van wie de namen genoemd worden op 22 november 2020, gedachteniszondag.
• Gerrit Hendrik (Henk) Piek
op 17 oktober 2019 in de leeftijd van 76 jaar
• Gerrie Hendrika Elizabeth (Gerrie)
Tolkamp-Winkelhorst op 9 november 2019
in de leeftijd van 73 jaar
• Berendina Hendrika (Dien) Geerdes-Grotenhuis
op 13 november 2019
in de leeftijd van 97 jaar
• Johanna Willemina (Annie) Hoefman-Kranen
op 16 november 2019
in de leeftijd van 89 jaar
• Johan Bernardus (Bennie) Klein Poelhuis
op 4 januari 2020 in de leeftijd van 76 jaar.
• Hendrikus (Henny) Vroman op
18 maart 2020 in de leeftijd van 83 jaar
• Hendrika Gesina (Henny) ter Horst-Hiddink
op 27 maart 2020 in de leeftijd van 70 jaar

Ik nuum oww’
name zacht

•H
 endrika Maria Louisa Antoinette (Ria)
Bolkenstein-Koning op 9 april 2020
in de leeftijd van 98 jaar
•G
 errit Jan (Jan) Brusse
op 9 april 2020 in de leeftijd van 82 jaar
• J anny Johanna (Johanna) Freriks-Klanderman
op 25 april 2020 in de leeftijd van 84 jaar
•W
 ander Bernardus (Wander) Lensink
op 4 juli 2020 in de leeftijd van 89 jaar
•A
 ntoon Albertus (Ap) te Bokkel
op 14 augustus 2020 in de leeftijd van 79 jaar
•H
 endrik Jan (Henk) Essink,
op 8 september 2020 in de leeftijd van 80 jaar
•E
 én lid van de gemeente, die kort geleden
is overleden, wordt op verzoek van de familie
volgend jaar genoemd

Ik stek een kaersken
veur ow an
en nuum oww’ name zacht.
Zachtjes - met andacht
van al mien gedachten aosem ik owwe name
en kus ik owwe klanken,
want die geeft mi’j laevenskracht.

 er ging gin dag veurbi’j
D
da-k niet an ow
en owwe liefde heb edacht:
an owwe ogen, owwe hande,
owwen geur en owwe lach.
Ik mis ow maer dan ik
kan zeggen. Ik mis ow
iederen dag en iederen nacht.

Da-k ooit zo lieden zol
an al dat moois, an dat geluk
dat i’j mi’j zomaor hebt ebracht,
dat had ik nooit - nae nooit - edacht.
Dus met een traon
en met een lach - um ’t goeie da-j mi’j
hebt bedacht - ontstek ik in de nacht
een lecht en nuum oww’ name zacht.
Netty Hengeveld
uit:
‘Lachen en liepen in een buultjen’
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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

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:
06-27504112
e-mail: koppelhuis@
pkn-bredevoort.nl
Kosters St. Joriskerk
Henk Luimes,
Bolwerkweg 1,
7121 LT Aalten,
tel. 0543-47 11 54

Hulpdienst vervoer
Lidy Hogenkamp,
tel. 0543-45 19 11

Jan Navis,
Hozenstraat 22,
7126 BK Bredevoort,
tel. 0543-45 19 43

Bank diaconie
NL21 RABO 0310 5574 96

e-mail: stjoriskerk@
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

Collectes en giften
Er is een gift van € 10,00 ontvangen,
bestemd voor de kerk.

Nieuw nummer
Het telefoonnummer van ‘t Koppelhuis
is veranderd. Het is nu: 0627504112.

Wij feliciteren
In de komende weken vieren dhr. T.H. Tolkamp,
Heidedijk 1A, en mevr. B. Wevers-Nijman, Fran
kenstraat 91-04, hun verjaardag. Dhr. Tolkamp
wordt op 21 november 80 jaar en mevr. Wevers
viert op 1 december haar 86e verjaardag. Allebei
van harte gefeliciteerd en een gezellige dag
gewenst met allen die u dierbaar zijn.

Zieken
Bij Jan Tolkamp is bij toeval ontdekt, dat hij na
slecht weefsel in de blaas, ook een tumor in zijn
longen heeft. Hij wordt hiervoor behandeld met
een combinatie van chemo en bestralingen,
waarmee hij de komende tijd druk zal zijn. We
wensen hem en zijn vrouw Riek veel sterkte op de
weg die voor hen ligt.
Wim Hijink heeft een aantal jaar geleden een
carcinoom in de longen gehad. Er zijn nu uitzaai
ingen aangetroffen op verschillende plaatsen,
onder andere bij de slokdarm. Om het slikken
doorgang te kunnen laten vinden wordt hij
bestraald. We wensen hem en allen om hem heen
kracht toe.
Voor allen die betrokken zijn bij deze zieken en
anderen in de gemeente die een fragiele gezond
heid hebben: heel veel sterkte en moed, vooral
ook voor de mantelzorgers onder hen.

Liturgisch bloemschikken

Het goede leven
Bloeien in Gods licht. Wat is het goede leven?
Wat goed is, zal voor ieder mens anders zijn. De
adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats
waar je wiegje of kribbe heeft gestaan wel bepa
lend is voor je levenskansen, maar dat het niet
alles zegt. Of je nu in Oekraïne, Indonesië, of
Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot
bloei kunt komen. De geboorte van Jezus laat ons
zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien
in Gods licht. De kerk en de kerkgemeenschap
willen hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens
een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods
licht.

Gedicht/gebed voor de
eerste adventszondag
	Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
dat daagt in het Oosten.
Behalve de vier kaarsen, die zoals altijd op de vier
adventszondagen worden aangestoken, verbeeldt
de groep liturgisch bloemschikken het thema met
open mandjes. Dat mandje staat voor het wiegje,
het bedje, waarin alle mensen gelegd worden, als
ze geboren zijn.
Waar heeft jouw wieg gestaan? Wat zegt dat nu
over jou en kun je daar dankbaar voor zijn, als het
een goede plek was, of kun je de moeilijkheden
van je geboortegrond overwinnen in het leven?
We geloven als christenen dat elk mens kan
bloeien in Gods licht, waar hij of zij ook geboren
werd. Het mandje verwijst natuurlijk ook naar de
kribbe (voerbak) waarin Jezus gelegd werd toen
hij net was geboren, de plaats waar God mens
werd.
Ada Endeveld
Tekst uit:
Liturgisch bloemschikken
Advent & Kerst 2020, uitgave PKN
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Adventsproject kinderen rond de St. Joriskerk
Nog niet zo lang
geleden was er een
engeltje op aarde
terechtgekomen:
een lief engeltje,
met roze vleugeltjes.
Hij was gewoon de
weg kwijtgeraakt
en wist niet meer
hoe hij terug moest
gaan naar de hemel.
Hij vroeg de weg aan allerlei mensen, maar som
migen zeiden: ‘De hemel bestaat niet’, anderen
begonnen te lachen en zeiden: ‘Goeie grap’.
Maar het engeltje bleef het vragen en sommige
mensen zeiden verdrietig: ‘Ik weet het niet’, en
ook wel eens: ‘Neem mij mee’. Het engeltje zei:
‘Dan moet ik eerst zelf de weg vinden’. Tenslotte
kwam hij de oude Jacob tegen …

Zo begint het verhaal rond het adventsproject
voor de kinderen in Bredevoort. Ieder kind krijgt
een doe-het-zelf-pakket aangereikt (op gepaste
afstand!) zodat hij/zij zelf het engeltje naar de
hemel kan helpen.
Elk weekend krijgen ze onderweg tips om deze
tocht van het engeltje naar boven te onder
steunen door iets te doen voor een ander.

Verslag tweede bijeenkomst

Gesprekskring ‘Spiritualiteit’ Aalten/Bredevoort
Op 2 november kwamen we bij elkaar om aan de hand van het boekje ‘Zorg voor

de Ziel’ van Arjan Plaisier met elkaar te praten en na te denken over ‘Spiritualiteit’.
Op deze avond werd als het ware de Schrift ver
vuld naar het evangelie van Matteüs 18: 20:
‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben
ik in hun midden.’
Met een minimale bezetting spraken wij over de
vorm van de gespreksavond. Als je bij het aan
steken van de kaars, als teken van zijn aanwe
zigheid, om ‘stilte’ vraagt, bied je dan genoeg
ruimte om stil te ‘zijn’? Wat is ‘genoeg’ ruimte?
‘Stilte’ is een uitsparing, die gevuld wordt door
een Ander.
Als je om de beurt leest, biedt dat dan wel ruimte
om spiritueel bezig te zijn?
Het boek wordt als erg theoretisch, verstandelijk,
ervaren; staat vol met beschrijvende theologen
taal. Het is moeilijk leesbaar door de moeilijke
begrippen en is meer een ervaring van dhr. Plai
sier, dan dat wij zelf spiritueel aan de gang
kunnen.
Het ‘innerlijke weten’ komt in het boekje nauwe
lijks aan bod. Dat komt toch van God?

De inhoud van het boek roept om spiritueel han
delen! Er is behoefte om spiritualiteit te doen, te
ervaren, te ondergaan, te beleven, vorm te geven
in de taal van muziek, de taal van je handen: b.v.
schilderkunst, bloemschikken, de taal van het
lichaam: b.v. bewegen, toneel, de taal van het
hart: gedichten, kijken naar, luisteren naar, voelen
aan, ruiken, enz..
Wij zochten naar voorbeelden, waarmee aan de
slag gegaan kan worden, zoals het lied ‘Lieve God,
wat ik niet ben’ van Stef Bos, ‘There’s a crack in
everything’ van Leonard Cohen, of de schilderijen
van Marc Chagall.
Spiritualiteit is meer dan weten! Zoals Paulus
het heeft ervaren: Blijf bij je eigen kern. Zoals je
bedoeld bent! Hij is mijn Bron!
Daarmee besloten we samen de avond. Er komt
vanwege de geringe belangstelling voor deze lees
kring geen vervolg. En ik zong voor ons beiden:
‘God is tegenwoordig, God is in ons midden …’
Lied 906. De kaars werd gedoofd …. dit was het.

Wie helpt mee om ‘spiritualiteit’ in en buiten
de kerk vorm te geven? Geef je op!
Neem contact op met:
Hans de Vries
Voor meer informatie mag je mij bellen:
0543-565405 of mailen: lhdevries@hotmail.com
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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: hermanonnink30@
gmail.com
Kerkenraad
Voorzitter
Gerard Helmink,
tel. 0543-466123
Scriba
Dick Jansen, Singelweg 15,
7123 AB Aalten
e-mail: scriba.aalten@
kerkvenster.nl
Kosters
Oosterkerk
tel. 0543-47 14 69
Erik Bekkers,
tel. 0543-47 60 12
06-290 011 10
e-mail:
oosterkerk@kerkvenster.nl
Zuiderkerk
tel. 0543-473250
Beheerder:
Gerjan Voerman,
tel. 06-234 651 94
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
Kosters:
Dick Wikkerink,
tel. 06-244 217 43
e-mail:
zuiderkerk@kerkvenster.nl
of: dickwikkerink@
hotmail.com
Theo Luiten,
tel. 06-532 66 215
e-mail:
theo.luiten@planet.nl
Oude Helenakerk
Arjen Timmers
(contactpersoon),
tel. 06-139 104 50

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

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

Geluid PG Aalten
geluidpknaalten
@gmail.com

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

Verslag van de kleine kerkenraad
Omzien
Voorzitter Gerard Helmink opent de vergadering
van 27 oktober 2020 met een overdenking:
’Omgaan met elkaar, omzien naar elkaar’, waarna hij voorgaat in gebed.

De dienst waarin de overledenen worden herdacht
kan door dertig mensen worden bijgewoond.
Andere belangstellenden kunnen de dienst digi
taal volgen. In tegenstelling tot andere jaren zal
de voorganger de namen noemen van de over
ledenen en een kaars aansteken. Er komen geen
familieleden naar voren.

bredevoort

Meerjarenprognose
René Veerbeek licht de meerjarenprognose
2021 t/m 2028 toe. Voor het beroepen van een
opvolger na het emeritaat van Wim Everts is een
positieve solvabiliteitsverklaring nodig. Om die te
ontvangen, is een nieuw beleidsplan nodig met
een sluitende begroting. Het huidige beleids
plan is verouderd. Er zal een commissie worden
benoemd om een actueel beleidsplan te maken.
Het aantal kerkleden neemt af door overlijden en
opzegging van het lidmaatschap. Bij een onge
wijzigd beleid is de verwachting dat er in 2028
veel - namelijk 2500 - minder leden zijn dan in
2013. Kan de trend van een dalend ledenaantal
omgezet worden naar een groei? Ook de afge
lopen jaren is de intentie geweest om te werken
aan een grotere betrokkenheid van en bij de
gemeente. Het pastoraat en hoe we gemeente
willen zijn heeft de prioriteit. Door de druk van
diverse beleidszaken schieten we hierin helaas
tekort. Het is een constant en lerend proces dat
de aandacht heeft.

Ook de afscheidsdienst van ds. Wim Everts zal
door maximaal dertig mensen worden bezocht.
Dit is in overleg met Wim. Hij wenst de regels
van het RIVM te volgen en richt zich op de online
viering,
Corona leidt bij diverse mensen tot onzekerheid
en eenzaamheid. Heidi Ebbers sloot de avond met
onderstaande bemoedigende zegenbede:
	Dat jouw leven
anderen tot zegen mag zijn
je ogen met mildheid kijken,
je handen open en zorgzaam zijn,
je oren luisteren,
je woorden oprecht zijn,
je hart bewogen wordt
voor de mensen op je weg.
Dat de Eeuwige jouw weg zegent.
Namens de kleine kerkenraad PG Aalten,
Annet Somsen

Ook de diaconie heeft de begroting voor volgend
jaar gepresenteerd.

Nieuwe wijkindeling
Er wordt druk gewerkt aan de blauwdruk voor een
nieuwe wijkindeling. De bedoeling is om drie min
of meer gelijkwaardige wijken te realiseren met
een evenredige leeftijdsopbouw. Met de nieuwe
opzet zullen er tevens meer oudere kerkleden
en pastorale eenheden in de wijk toegewezen
worden aan de kerkelijk werker dan aan de predi
kant van de betreffende wijk. De predikanten
hebben naast het pastorale werk ook nog andere
werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld beleidszaken
en het voorgaan in diensten die tijd van hen
vragen.
Het pastorale werk van een kerkelijk werker is
exact gelijk aan het pastorale werk van een predi
kant. Zodra de plannen rond de nieuwe wijk
indeling concreet zijn, zal er een uitgebreide toe
lichting volgen in KerkVenster.

Maatregelen rond corona
Vanaf november wordt er om-en-om in de Oude
Helenakerk en de Oosterkerk een online-dienst
uitgezonden. Voor het begeleiden en het onder
steunen van het proces rond de kerkgang wordt
een beroep gedaan op de kerkrentmeesters en
de diaconie. Daarnaast zijn er meer vrijwilligers
per kerkgebouw nodig, zie ook de eerdere bericht
geving in KerkVenster.

Overleden
Met ontroering hebben wij kennis
genomen van het overlijden van onze
oud-predikant

ds. Herman Dijkslag
Herman Dijkslag was van 28 september
1975 tot aan zijn emeritaat op
1 september 1993 als predikant
verbonden aan de Gereformeerde Kerk
Aalten.
We denken met respect en dankbaarheid
terug aan wat ds. Dijkslag voor
onze gemeente heeft betekend.
Onze welgemeende condoleances
brengen we over aan zijn vrouw Greet,
kinderen en kleinkinderen.
Protestantse Gemeente Aalten

7

Samen voor vluchtelingenkinderen

De diaconie van de Protestantse Gemeente
Aalten steunt de KiA-actie van ganser harte.
Steun de actie

In de week van 29 november t/m
5 december 2020 houdt Kerk in Actie
een collecte voor vluchtelingenkinderen
in Griekenland.
Duizenden bange kinderen wachten in Griekse
vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze
zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen
vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar
warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze ein
digen? De situatie van deze kinderen is urgenter
dan ooit. Samen staan we op omdat we geloven
dat deze kinderen recht hebben op een beter
leven.
Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fra
giele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als
er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks,
ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en
chronische zieken. Er is geen hulp voor getrauma
tiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld
tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Giften Aalten
Voor de Voedselbank  .   .   .   .   .   .   .  € 80,00
Voor DHA  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 50,00

Via de webshop voor DHA:
€ 150,00
€ 75,00

Via de webshop voor KerkBeeld:
04-11 t/m 10-11 totaal  .   .   .   .   .   .  € 25,00
In het volgende KerkVenster komen de
opbrengsten van giften en collectes in oktober
te staan Uw gift voor de DHA kunt u ook zelf
overmaken op: D
 iaconale Hulpverlening Aalten
NL24 TRIO 0338 6054 60

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!

Zo wachten duizenden kinderen in Griekse vluch
telingenkampen op de winter die komt. De situatie
in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig.
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluch
telingen in Griekenland. Vluchtelingen worden
begeleid, krijgen voedsel, water en een pakketje
kleding. Kinderen krijgen onderwijs op een veilige
plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare
kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluch
telingen geholpen naar een betere plek. Ook
investeren we in de landen van herkomst in een
beter leven voor kinderen.

U kunt ook via iDeal betalen op
www.kerkvensterwebshop.nl

Geef licht aan vluchtelingenkinderen
in Griekenland!
In KerkVenster van 4 december a.s. is het ver
haal te lezen van Feras Aleleiwi. Hij vluchtte vijf
jaar geleden met zijn vrouw Ghaidaa en kinderen
vanuit Syrië naar een onbekende toekomst. Ze
wonen nu binnen de gemeente Aalten.
Hun zoon Ghassan schreef een persoonlijk ver
haal dat onderdeel is van de expositie ‘Kind van
de vrijheid - Toen en Nu’ in het Nationaal Onder
duikmuseum in Aalten.
Daarnaast wordt in het volgende KerkVenster uit
breid aandacht besteed aan dit project van Kerk
in Actie.

Betalen met je smartphone

Ontvangen op het kerkelijk bureau
of in de brievenbus

29-10 t/m 03-11   .   .   .   .   .   .   .   .
04-11 t/m 10-11   .   .   .   .   .   .   .   .

Natte tenten, onvoldoende sanitair
en te weinig eten ...

Bijdragen kan via ‘Hulp Ver Weg Dichterbij’ van
de Protestantse Gemeente Aalten, bankrekening
NL 45 RABO 0112887651 o.v.v. ‘Geef licht’.
of via ‘Kerk in Actie’ op bankrekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’

Er is een nieuwe betaalmogelijkheid (Givt) om
thuis aan de collecte te geven die op de zon
dagen gepland is. We zetten alle informatie op
de website. In het volgende KerkVenster zullen we
een uitgebreid artikel plaatsen.
Hieronder plaatsen we alvast de QR-codes die u
nodig heeft om te betalen.

Oosterkerk

Oude Helenakerk

Zuiderkerk
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Muziek bouwt bruggen
Tekst: Liesbeth Greijdanus - Foto’s: aangeleverd

Op 29 november zal ds. Wim Everts na 38 jaar predikant te zijn geweest met
emeritaat gaan. Vanwege corona zal er alleen een afscheidsdienst zijn met
slechts dertig genodigden. Vanwege datzelfde virus spreken we af in Elim.
Na een veelbewogen laatste jaar, met gelukkig ook mooie momenten zoals
o.a. het huwelijk van zijn zoon Simon, kijken we terug maar zeker ook vooruit.

Wim Everts begon zijn loopbaan als predikant in
het Overijsselse Kloosterhaar-Sibculo. Daar werd
hij op 10 oktober 1982 in het ambt bevestigd.
Na ruim zes jaar werd deze gemeente verruild
voor Aalten. Op 16 april 1989, de eerste zondag
na Pasen, werd Wim als predikant verbonden
aan de Hervormde Gemeente van Aalten, wijk 3.
De aanwezigheid van de Hema en een station
was een eis van echtgenote Titia en Wim was
zelf eigenlijk meteen verkocht, toen hij vanuit de
Hofstraat richting het centrum liep en de Oude
Helenakerk zag.

Wanneer iemand mij de naam Wim Everts
noemt en vraagt welk beeld daarbij in mij
naar boven komt, zeg ik: de tegenstelling
tussen enerzijds de predikant met een grote
fascinatie voor muziek en anderzijds degene
die op avonden van Vorming en Toerusting
stevige, wetenschappelijke onderwerpen
bespreekbaar maakte.
Wim, hoe verhoudt zich dat?
‘Ik ben heel erg bèta. Als kind al was ik gefasci
neerd door natuurkunde en sterrenkunde. Zo inte
resseerde ik me voor quantummechanica en de
relativiteitstheorie. Ik wilde dan ook natuurkunde
studeren. Met talen had ik niet zoveel. Ik woonde
in Hoogeveen en ging elektrotechniek studeren
aan de HTS in Zwolle. Dat beschouwde ik als een
opstapje naar de studie Technische Natuurkunde
in Delft. Vliegtuigbouwkunde had ook mijn inte
resse. Ik bouwde zelf vliegtuigjes en ook raketten
die ik met kruit ontstak. In mijn derde jaar op de
HTS begon mijn belangstelling voor theologie.
Ik was altijd al wel een kerkelijk jongetje. Mijn
vader had MS in een ernstige mate. Dat heeft
mijn leven wel beïnvloed. De laatste tien jaren
van zijn leven waren heel moeilijk. Vaak ging ik
alleen naar de kerk. Mijn ouders luisterden thuis
via de kerkradio. Ik weet nog dat de predikant
toen een keer predikte uit Amos 7 en zei dat
rampspoed en ziekte gezien moeten worden als
straf voor de zonde van de mens. Ik was toen 17
of 18 jaar. Ik had heel erg het gevoel dat God zo
niet was, dat God licht is en dat er in Hem geen
duisternis is. Dat was het begin van mijn zoek
tocht naar de relatie tussen God en het kwaad in
de wereld. Vanuit mijn bèta achtergrond heb ik
later in mijn werk als predikant op avonden van
Vorming en Toerusting de relatie tussen geloof en
wetenschap aan de orde gesteld. Het gaat niet
om de tegenstelling geloof - wetenschap maar
om geloof - nihilisme.			
Ik heb me in de tijd dat ik nog thuis woonde aan
gesloten bij een interkerkelijke jongerengroep

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers
Foto Jan Oberink - Overige foto’s:
Archief KerkVenster / aangeleverd

waarvan ik ook voorzitter ben geweest. Men orga
niseerde van alles o.a. Agapevieringen, een fees
telijke viering van de broodmaaltijd. Tijdens de
maaltijd was er dan een inleiding. Ik zei er ook
wel een te willen verzorgen. Een van die keren heb
ik gesproken over de zin van het bestaan volgens
de grote filosofen zoals Socrates, Kant en Hegel.
Ik was erg actief in die groep.
De preek over ziekte en rampspoed als straf van
God als gevolg van de zonden van de wereld
liet mij niet los. Toen ik in mijn derde studiejaar
hoorde dat ik met HTS ook theologie kon gaan
studeren, besloot ik mijn zoektocht naar wie God
is, voort te zetten door theologie te gaan stu
deren. Ik moest dan wel eerst nog Latijn, Grieks
en Hebreeuws leren. Dat heb ik toen in een jaar
gedaan. Later heb ik trouwens ook nog Aramees
gedaan.’

En dat voor iemand die zegt dat hij
niet zoveel met talen heeft …
Wim lacht een beetje wanneer hij bekent dat hij
die studie zelfs heel goed heeft gedaan. Hij ver
volgt: ‘Toen ik mijn HTS-diploma in Zwolle had
opgehaald en weer terug in Hoogeveen door de
Hoofdstraat fietste, kwam een goede vriendin mij
tegen. Ze vertelde later dat ze mij niet had durven
aanspreken omdat ik zo ernstig keek en ze bang
was dat ik slecht nieuws had. Maar het kwam
gewoon door de onzekerheid van die sprong in
het diepe, theologie gaan studeren. In 1975 ben
ik met de vooropleiding begonnen en zeven jaar
later was ik afgestudeerd.’

Dat was het bètagedeelte.
Maar nu die f ascinatie voor muziek.
Waar kwam die vandaan?
‘Muziek zit er ook al heel lang in. Ik ging vaak naar
de Grote Kerk in het centrum van Hoogeveen. Dik
wijls ging ik achter een pilaar zitten. Ik hoefde
de dominee niet te zien’, zegt hij wat besmuikt.
‘Ik hield van de lichtinval, van het orgelspel. Voor
mij had geloof met muziek te maken en beleving
van ruimte.
Tijdens een Agapeviering hebben we indertijd
Pater Leonard uit het klooster in Diepenveen
uitgenodigd om over kerkmuziek te vertellen.
Hij vertelde over de relatie tussen kerkmuziek
en moderne muziek. Hij liet ons o.a. Paul Simon
horen met het nummer ‘American Tunes’ dat op
het lied ‘O, hoofd bedekt met wonden’ gebaseerd
is. Ook heb ik daar ‘Psalms of David’ van het King
College Choir gehoord, waarna ik meteen drie
LP’s van dat koor heb gekocht. In de Evensong
vind je dat ook weer terug, onberijmde psalmen
op muziek gezet. Psalm 84 was mijn lievelings
lied toen ik nog kind was, terwijl mijn zus dol was
op The Beatles. Daar ruzieden we vaak over. Nu
houd ik ook van andere soorten muziek.’

Wat sprak je dan zo aan in die psalm?
‘Het is een pelgrimslied. De pelgrims zijn op
weg naar de tempel in Jeruzalem, Gods huis. In
de tempel is ruimte. Zelfs de mus vindt er zijn
woning en de zwaluw een nest voor haar jongen.
Dat vind ik zo’n mooie gedachte, dat er in Gods
huis ruimte is, niet alleen voor mensen maar ook
voor vogels.
Ik ben opgegroeid met de psalmen in de oude
berijming. Ik waardeer nog steeds de psalmen.
Daarom begin ik graag een dienst met een psalm,
uit eerbied voor de traditie van de kerkmuziek. De
psalmen zijn een schat van muziek uit alle tijden.
In psalm 80 bijvoorbeeld is Gregoriaanse muziek
teruggekomen. Het is een soort ‘Kyrie Eleison’.’

Je hebt ook dingen geïntroduceerd in Aalten.
Ik denk bijvoorbeeld aan de groepsreizen
met jongeren naar Taizé.
‘Toen ik in Aalten begon, werd ik voorzitter van
de Samen-op-Wegcommissie. Op een gegeven
moment ben ik daar uitgestapt en ben ik jon
gerenwerk gaan doen. Samen met een aantal
anderen ben ik begonnen met It’s4U2, een jon
gerenkerk voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Ook
Kerkcafé werd gestart, op de zondagmiddag,
voor jongeren vanaf 16 jaar. Later werd dat de
jongerenkerk N-JoY. Een vriend van mij die ook
predikant is, ging met een groep jongeren naar
Taizé. Die heeft mij geïnspireerd om zoiets ook
hier in Aalten te doen. Samen met een aantal
jeugdouderlingen werden informatieavonden
georganiseerd. Ik herinner me nog dat eerste jaar.
Joanne Noordink was er toen ook bij. Met haar
enthousiasme haalde ze anderen over ook mee
te gaan. Ik ging toen met een groep van dertig
jongeren naar Taizé. Het was een van de hoogte
punten in mijn werk als predikant. We hebben een
aantal van die reizen gemaakt. Taizé was voor mij
een beetje thuiskomen. Wat daar enorme indruk
op mij maakte, was de stilte. Je zat daar met mis
schien wel 3000 jongeren in die grote kerk en het
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was tien minuten stil. En in die stilte hoorde je
buiten de vogels fluiten. Daar heb ik het lied ‘Oh
toi, au-delà de tout’ (‘O Gij, die alles overstijgt’)
dat een van mijn lievelingsliederen is geworden,
voor het eerst gehoord. Het meditatieve karakter
van de liederen sprak ook de jongeren aan.’

Jij hebt ook avonddiensten geïntroduceerd
waarbij de muziek het belangrijkst was.
Waar haalde je de ideeën vandaan?
‘Cantatediensten zijn voor mij heel belangrijk.
Ik was een keer in Utrecht naar een Evensong
geweest en dacht dat zoiets in Aalten ook moest
kunnen. Op internet is natuurlijk ook veel te
vinden.’

Kun je het woord Evensong uitleggen?
‘Het is een afgeleide van een vesper. In de
klooste
rtraditie heb je gebedsdiensten die elke
dag op vaste tijden werden gehouden: de metten
heel vroeg in de ochtend, de vespers aan het eind
van de middag en voor het begin van de nacht
de completen. Bij ons in de kerk kennen wij de
avonddienst. Misschien mooi om die in de vorm
van een vesper te doen, dacht ik. In de Angli
caanse kerk wordt die dienst Evensong genoemd,
avonddienst. Daar komen ook de Chants terug,
de onberijmde psalmen. Op zondag gaat er een
geestelijke voor in een Evensong en die wordt
dan Festal Evensong genoemd. Er is dan muziek
en een korte overdenking. Die vorm heb ik hier
gekozen.’

belangrijke rol spelen in de geloofsbeleving. Vol
gens mij kan muziek bruggen slaan. Daarom heb
ik ook voorgesteld, allereerst in de jeugdraad, om
een jongerenmusicus of popcantor aan te stellen
om de brug te slaan naar jongeren. Dat was niet
zo gemakkelijk voor elkaar te krijgen. Maar het
lukte: eerst Gerben Kruisselbrink en nu Johan
Klein Nibbelink. Mijn muzieksmaak is inmiddels
breder geworden. Ik houd nu niet alleen van klas
sieke muziek maar kan ook genieten van gospels.’

De naam Lauren Daigle valt en we hebben
het over het lied ‘You say’ wat ik zelf heel
mooi vind. Wim vindt het lied ‘Everything’
misschien nog wel mooier.
‘Muziek is een beleving, het raakt niet alleen aan
het rationele maar ook aan de diepere lagen in
ons. Zelf kan ik in de kerk genieten van de ruimte,
de muziek maar ik kan ook genieten van de
schoonheid van de architectuur.’

Van lievelingslied naar favoriete
Bijbeltekst is een kleine sprong.
Kun je daar iets over vertellen?

Het gesprek gaat ook over liederen van Iona,
Keltische muziek als bron van de nieuwe
kerkelijke muziek. Wim laat mij een fragment horen van zo’n Ionasong met prachtige beelden van de ruïne van de abdij op
Iona waar ik toevallig in mijn studententijd
geweest ben. De naam van Sytze de Vries
valt. Hij maakt gebruik van heel pakkende
beelden zoals in de teksten van de bundel
‘Het liefste lied van overzee’. We neuriën/
zingen samen een klein stukje uit een lied
dat Wim tijdens een van de vespers voor
Pasen heeft laten zingen. Ik vertel hem hoeveel indruk die tekst op mij en later op een
vriendin van mij heeft gemaakt.
Op zijn beurt bekent hij dat ‘Miserere mei’
van Allegri nu voor hem persoonlijk de allermooiste muziek is.
‘Ik heb altijd bruggen willen slaan tussen de
wereld van het geloof en de wereld waarin we
leven, waarin techniek en wetenschap zo’n
belangrijke rol spelen. Geloof en wetenschap
hoeven elkaar niet uit te sluiten. Muziek kan een

‘God is licht. In Hem is geen duisternis.
Dat komt onmiddellijk in mij op. Ook toen al, toen
die predikant het over Gods straf had.
Bij mijn afscheid heb ik alleen een kerkdienst met
een kleine groep mensen. Het is zo lastig dat ik
niet zoals gebruikelijk nog bij mensen langs kan
om afscheid te nemen en ik mis de ontmoetingen
in en na de dienst. Daarom zal mijn afscheids
dienst anders zijn dan anders. Ik wil het persoon
lijker maken. Maar wat ga ik zeggen? Het voor
gaan in een dienst is iets bijzonders. Als predikant
stel je je kwetsbaar op in een preek. Je probeert
te verwoorden hoe je gelooft, waar je staat, hoe
je reageert op teksten. Dat bezig zijn met teksten
uit de Bijbel vind ik mooi aan mijn beroep en
tegelijkertijd is het ook een worsteling, bijna elke
week weer. Zo voel ik dat zeker ook nu bij mijn
afscheid in coronatijd. Ik heb ervoor gekozen om
een stuk uit het scheppingsverhaal te lezen en
een stuk uit Paulus. Beide gaan over het licht.’
We hebben het ook nog over de belangrijkste
eigenschap voor een predikant: bewogen zijn, niet
met pasklare antwoorden komen maar naast de
ander gaan staan, samen oplopen, en dat aan
wezigheid meer zegt dan woorden. Doorzettings
vermogen komt ook van pas, niet te gauw
opgeven, vasthoudend durven zijn als je ergens in
gelooft.

En dan natuurlijk de onvermijdelijke
vraag: Wat zijn je plannen
voor de toekomst, Wim?
‘Gesprekken en thema-avonden vond ik heel
belangrijk en mooi om te doen. Ik heb ook altijd
willen zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn.
Zo heb ik ook het doelgroepenpastoraat voor de
middengroep van 45+ willen oppakken. De werk
groep IXI werd opgericht om nieuwe activiteiten
te organiseren voor deze groep. Maar ik moest het
naast mijn gewone werk doen. Dat ging niet. Als
predikant word je opgeslokt door vergaderingen,
voorgaan in diensten, pastoraat. Ik had eigenlijk
wel een pioniersplek willen hebben. Een in mijn
ogen zo bijzonder en kostbaar kerkgebouw als de
Oude Helenakerk kan zoveel meer zijn dan alleen
een plek voor diensten. Het kan een vindplaats
zijn van ontmoeting, cultuur, bezinning en spiritu
aliteit voor heel het dorp Aalten. Daar zou ik ook
in de toekomst graag aan mee willen werken. Ik
hoop dat ik een positieve bijdrage kan leveren in
het zoeken naar een nieuwe vorm van kerk-zijn
voor de toekomst. Volgens mijn vrouw is mijn
werk mijn hobby. Men kon altijd een beroep doen
op mij. Niets was mij teveel. Voor mijn vrouw
en ons gezin was dat niet altijd leuk. Ik ben hen
dankbaar voor de ruimte die ze mij altijd hebben
gegeven. Voor de toekomst wil ik graag betrokken
blijven bij activiteiten rondom de Oude Helena
kerk.’ Lachend: ‘En verder hoop ik nog lang te
blijven fietsen. Ik kan zo genieten van onze mooie
Achterhoek.’

Afscheid nemen vindt Wim Everts heftig.
Hij ziet er best tegenop. Maar dan zegt hij:
‘Ach, eigenlijk neem ik ook geen afscheid. Het is
net als in het gedicht ‘Weggaan’ van Rutger Kop
land, je gaat weg maar je blijft toch.’

Weggaan

	
Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.
	Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.
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Neem en lees …

Bloemengroet Aalten

Kerkdiensten Bredevoort

November 2020
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

20
21
22

Daniël 11:25-35
Daniël 11:36-45
Daniël 12:1-4

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

23
24
25
26

Daniël 12:5-13
Psalm 97
Matteüs 24:45-25:13
Matteüs 25:14-30

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

27 Matteüs 25:31-46
28 Jesaja 1:1-9
29	1e zondag advent
Jesaja 1:10-20
30 Jesaja 1:21-31

Maandag

St. Joriskerk op de Markt
Zondag 22 november 2020
Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- fam. Van Burk, De Miggelt 26

December 2020
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1
2
3
4

Jesaja 2:1-9
Jesaja 2:10-22
Jesaja 3:1-12
Jesaja 3:13-4:1

10.00 uur:	ds. A.G. Endeveld gedachtenisdienst
collecte: 		
Diaconie en kerk

Zondag 29 november 2020
Eerste advent
10.00 uur:
collecte: 		

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.

ds. A.G. Endeveld
Kerk en diaconie

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.

‘We zouden in de kerk meer
over de ziel moeten spreken’
Bron: www.protestantsekerk.nl - Foto: Jan van de Lagemaat

Buiten de kerk wordt het woord ‘ziel’ steeds
meer gebruikt, maar gelovigen zien het vaak
als een lastig begrip. Toch zouden we juist
in de kerk over de ziel moeten spreken, vindt
promovenda Martine Oldhoff (PThU). In
haar gespreks- en bezinningsboek ‘Kijk op de
ziel’ reikt ze daarvoor handvatten aan.
Het fascineert theologe Martine Oldhoff al
jarenlang: het feit dat columnisten, filosofen en
tijdschriften als Happinez steeds gemakkelijker
het woord ‘ziel’ in de mond nemen. ‘In de theo
logie is het begrip echter behoorlijk ondergestoft
geraakt. En als gelovigen weten we vaak ook niet
goed wat we met het woord ‘ziel’ aan moeten.
Daarom heb ik in mijn promotieonderzoek de
vraag gesteld: kunnen we nog van de ziel spreken
en zo ja, hoe dan? In Kijk op de ziel staat de bete
kenis van de ziel in het christelijk geloof centraal.’

De ziel in de Bijbel
Geeft de Bijbel eigenlijk wel aanleiding om van
‘de ziel’ te spreken? Oldhoff: ‘Je kunt niet zozeer
één woord in de Bijbel aanwijzen dat een-opeen ‘ziel’ betekent zoals wij het in onze taal
gebruiken. Maar de Bijbel geeft wel redenen om
van de ziel te spreken. Zo lezen we in de Bijbel dat
we aangesproken kunnen worden door God en
kunnen antwoorden, we kunnen een relatie met
Hem aangaan. Dan moeten wij dus wel mensen

zijn met een eigen beleving en een eigen verant
woordelijkheid: ‘een ik’. Ik zou de ziel definiëren
als het ontvankelijke ‘ik’ dat in alle verandering
toch steeds die ene persoon blijft: het ‘zelf’ voor
God.’
Dat maakt meteen duidelijk hoe het Bijbelse
gebruik van het woord ‘ziel’ zich onderscheidt
van het culturele gebruik, vervolgt de theologe.
‘Je beeld van God heeft invloed op hoe je de
mens ziet. Als je je God voorstelt als een kosmi
sche kracht waar iedereen deel van uitmaakt,
kun je de ziel zien als een soort goddelijke vonk.
Ik denk echter dat er Bijbels gezien altijd een
onderscheid blijft tussen mens en God. Dat de
mens echt mens mag zijn, geschapen door God
om in relatie met Hem te leven.’

Ziel en lichaam
Er is nog een belangrijke reden om het woord
‘ziel’ te gebruiken, zegt Oldhoff. ‘Hoewel ziel en
lichaam in de Bijbel bij elkaar horen, vinden we
daarin ook het geloof dat de mens na de dood
nog in relatie met God kan leven.

‘Het kan troostend zijn te weten
dat iemand meer is dan zijn lichaam’
Dat betekent dus dat ‘ik’ op de een of andere
manier moet blijven bestaan na de lichamelijke
dood. Dat ons menszijn bewaard blijft bij God.
Daarom is het belangrijk om de ziel te kunnen

onderscheiden van het lichaam.’ Ook in het
aardse bestaan hier en nu kan het troostend zijn
te weten dat iemand meer is dan zijn lichaam,
bijvoorbeeld als een naaste dementie heeft. ‘Ook
als we lichamelijk aftakelen, als onze hersenen
aftakelen, ziet God ons en weet Hij wie wij zijn.
We kunnen niet uitsluiten, gelukkig niet, dat God
de ziel beroert van mensen met wie wij geen
contact meer krijgen of die geen contact met
anderen kunnen leggen.’

Met gespreksvragen
Het boek Kijk op de ziel gaat in op deze theologi
sche aspecten van de ziel, maar wil de lezer niet
alleen iets leren. Oldhoff: ‘Ik hoop dat het boekje
mensen kan helpen bij het nadenken over wie zij
zijn voor God, over hun eigen innerlijk. Daarvoor
staan ook gespreks- en bezinningsvragen in het
boekje. Hoe gaat het met je eigen ziel? En op
welke manier is de gemeente een plek waar de
ziel opademt?’ Het onderwerp maakt veel los,
merkt ze. ‘De voorbeelden in het boek komen
uit het gewone leven en roepen herkenning op.
En mensen ervaren denk ik ook dat ‘de ziel’ een
wezenlijk onderwerp is. Juist in de kerk is het van
belang om te spreken over wie wij zijn voor God.’

‘Kijk op de ziel’ bestellen?
Dat kan via KokBoekencentrum.nl voor € 6,99.
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Afscheid (bijna) zonder woorden
Ds. Wim Everts neemt zondag 29 november
afscheid als predikant van de Protestantse
Gemeente Aalten wegens emeritaat.
Normaal gesproken is er dan een comité dat voor
de scheidende predikant een mooie dag in petto
heeft. Afhankelijk van de ideeën die zo’n comité
heeft, wordt de predikant opgehaald en volgt
een aantal verrassingen. Er komt een receptie
waar rouwe aanhang komt opdagen om de
scheidende predikant de hand te schudden en te
bedanken voor wat de predikant voor de persoon
of gemeente betekend heeft. Er zijn vaak nog wat
sprekers en ook de kerkenraad laat zich niet onbe
tuigd. Zo wordt het een prachtige dag, waar de
predikant en zijn familie op terug kan zien.
Dat alles gaat niet gebeuren. Enkel een afscheids
dienst met maximaal dertig genodigden en
gemeenteleden. Dat is de harde waarheid voor
ds. Wim Everts in deze coronacrisis, terwijl hij en
zijn gezin zoveel meer verdiend hebben.
Als ode aan deze predikant heeft KerkVenster een
overzicht gemaakt van enkele van de vele dingen
waar hij zich voor heeft ingezet in onze kerkelijke
gemeente en soms daarbuiten. Misschien niet
altijd begrepen, maar altijd met één ding voor
ogen: God dienen en er zijn voor zijn kerkelijke
gemeente.
redactie KerkVenster

Teksten: Arnold Arentsen - Foto’s: Archief KerkVenster

Bedankkaart
Om dat alles heeft KerkVenster het initiatief
genomen om mede namens het wijkteam van
Haart/Heurne een bedankkaart te ontwerpen en
die met KerkVenster mee te sturen. Vooral ook
omdat Wim talrijke bijdragen aan KerkVenster
heeft geleverd, o.a. in de vorm van interessante
artikelen.
Op de kaart mag u zelf iets invullen: Een goede
wens, een persoonlijke beleving in het contact
met ds. Wim Everts, een anekdote of gewoon een
paar woorden die u aan hem kwijt wilt.
De kaart kunt u zelf bij hem in de bus doen
of naar hem opsturen (zijn adres staat er al
op). Maak zo zijn afscheid tot een waardevolle
herinnering.
redactie KerkVenster

Ds. Wim Everts viel als een blok voor Aalten toen hij komende vanuit de Hofstraat de prachtige kerk zag, die hoog boven alles uittorent.
Het besluit stond vast, in zo’n prachtig gebouw wilde hij predikant zijn. De liefde voor dit gebouw is nooit meer over gegaan.
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De kerk van Kloosterhaar-Sibculo. Hier werd ds.
Everts op 10 oktober 1982 in het ambt bevestigd,
zijn eerste gemeente. Voor een beginnend
predikant was dit een heel grote gemeente. Veel
jongeren gingen naar catechisatie. Daarom is hij
hier begonnen met huiscatechese. Gemeente
leden werden ingeschakeld bij de catechese.
De beroepings
commissie uit Aalten
vond dat wel een
vernieuwend idee en
mogelijk iets voor
Aalten. Hier heeft hij
het dan ook met succes
geïntroduceerd.

De ‘voorwaarde’ van zijn vrouw Titia,
om een beroep naar Aalten aan
te nemen, was dat er een Hema
en een station was.

Op 16 april 1989 werd hij bevestigd als predikant
van de Hervormde Gemeente van Aalten.
Hij volgde daarmee ds. M. van der Heiden op in
wijk 3. Na de fusie met de Gereformeerde Kerk
werd dat grotendeels Haart-Heurne.

Ds. Wim Everts ontpopte zich in onze kerkelijke
gemeente al snel als een vernieuwer. Zo was hij
o.a. de grondlegger van de Jongerenkerk
It’s4U2. Die kwam in plaats van de tienerneven
diensten. Er werd begonnen met een nieuwe
opzet van het jeugdwerk. Zo werd er op zondag
middag een Kerkcafé georganiseerd in de
Zuiderkerk voor de wat oudere jeugd. Muziek
werd gestimuleerd o.a. door het aantrekken van
een jongerenmusicus en het opzetten van een

muziekgroep. Samen met ds. Marten Jan
Kooistra werd het Kerkcafé veranderd in de
Jongerenkerk N-Joy, voor jongeren van 16 jaar
en ouder. Samen met ds. Klaas de Lange werd
ook het idee uitgewerkt om te starten met
experimentele diensten. Later werden dat de
Regenboogdiensten. Ook de groep IXI werd
mede door hem opgezet. Deze groep bedacht
activiteiten voor de middengroep van 45 jaar
en ouder.

In zijn beginperiode droeg hij soms met gitaarspel en zang bij aan de
muzikale begeleiding. Waarom hij daar enige tijd later mee gestopt is,
is mij niet bekend. Wel kwam ik (AA) in die tijd een oudere vrouw in de
gemeente tegen, die mij vertelde dat zij tegen ds. Wim Everts gezegd had:
‘Jungske, jungske, dat heurt een domneer neet te doon, daor mo’j met
stoppen.’ Kennelijk zag de nieuwe dominee er nog zeer jeugdig uit,
maar zulke ‘kunsten’ moest hij niet vertonen.

INSPIRATIE & ONTMOETING

Hij was ook actief voor de commissie Vorming en
Toerusting. Op veel thema-avonden was hij inleider.
Regelmatig was het ook een combinatie met een
artikel in KerkVenster en/of een speciale kerkdienst
die aan een bepaald onderwerp gewijd was.
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Een aantal keren heeft Wim samen met gemeenteleden een reis voor jongeren naar Taizé
georganiseerd. Elk jaar komen duizenden jongeren hier naar toe om de stilte te zoeken, of zoals een
paar deelnemers ervaarden: In Taizé horen we op sommige zomeravonden, onder een hemel vol
sterren, de jongeren door onze geopende ramen. We blijven verbaasd dat ze met zovelen komen.
Ze zoeken, ze bidden. En wij zeggen tegen onszelf: hun verlangens naar vrede en vertrouwen zijn
als die sterren, kleine lichtjes in de nacht.’
Met deze Taizéreis ontstonden de Taizé-vieringen in Aalten en ook de ‘Viering van het Licht’.

Ds. Wim Everts was lange tijd voorzitter van de
centrale kerkenraad in de Hervormde Gemeente,
als opvolger van ds. Hans van Hunnik.

Hij heeft als lid van de commissie Samen Op Weg
eraan meegewerkt om verder te komen in dit
proces. Later werd dit de ‘Stuurgroep SOW’.
Hij was vooral de man van de organisatievormen
en de invulling daarvan.
In die tijd waren er in beide kerken samen meer
dan 200 ambtsdragers. Een hele klus om dat
allemaal samen te voegen en georganiseerd te
krijgen. Behalve in de commissie Samen Op Weg
zat hij ook in de commissie Erediensten

Ds. Wim Everts heeft ook de paaskaars geïntrodu
ceerd in kerkelijk Aalten. Op het oog een simpele
zaak, maar zo gemakkelijk lag dat niet begin
jaren ’90. Het was ook het begin van de
paasnachtdienst, ook door hem geïntroduceerd
nadat hij daar in Kloosterhaar al mee begonnen
was. In die diensten werd de paaskaars voor het
eerst gebruikt onder de voorwaarden van de
kerkenraad, o.a. dat de kaars geen enkele
‘opsmuk’ mocht vertonen, een kale kaars dus.

Wim was in zijn werk ook heel vasthoudend.
Zijn visie gaf hij niet gauw op. Dat maakte
het voor anderen wel eens lastig.
Hij was acht jaar voorzitter van de classis
Winterswijk. De classis was een overleg
orgaan en onderdeel van de landelijke kerk,
waarin ambtsdragers vertegenwoordigd
waren van gemeenten uit de Oost-Achter
hoek.

Ds. Wim Everts was de
stimulator van de Stille
Week-vieringen, de
advent-vespers en de
Evensong-avonden.
Vieringen die tot op de
dag van vandaag gevierd
en gewaardeerd worden.
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Wim is een fanatiek wielrenner. Helaas
blijft hij niet altijd op de fiets zitten.

Wim en Titia fietsen allebei graag. Ze houden er
ook van om samen reizen te maken met hun
caravan. Allebei maken ze graag muziek en
bezoeken graag concerten.

Wim benutte zijn
studieverlof volop.
Zo maakte hij o.a.
een studiereis naar
Roemenië. Dit in het
kader van zijn studie
over Homiletiek
(Preekkunde).
Zijn bevindingen
werkte hij vaak uit,
schreef daarover in
KerkVenster en
gebruikte die soms
voor de avonden
van Inspiratie en
Ontmoeting.

Wim hoopt dat hij straks daarvoor ook wat meer
tijd zal hebben. Hij is een trouw en gewaardeerd
lid van de Cantorij.

Ook hopen ze samen wat meer tijd te hebben
voor elkaar, hun kinderen en kleinkinderen
en in goede gezondheid nog vele jaren te
kunnen genieten van de mooie Achterhoek.
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 22 november 2020

Zondag 22 november 2020

Zondag 22 november 2020

Zondag 29 november 2020
Eerste advent

Zondag 29 november 2020
Eerste advent

Zondag 29 november 2020
Eerste advent

Dienst in de Oosterkerk

09.30 uur: 	ds. W.H. Everts afscheidsdienst

09.30 uur: 	ds. H.J. Zeldenrijk,
ds. W.H. Everts en
mevr. N. Hengeveld,
gedachtenisdienst

Dienst in de Oude Helenakerk

Dienst in de Oosterkerk

Dienst in de Oude Helenakerk

Bij de diensten Aalten

Ds. Folkert de Jong op TV Gelderland
Zondag 15 november was ds. Folkert
de Jong te zien op TV Gelderland,
zie onderstaand bericht van TV
Gelderland. Wie de uitzending heeft
gemist kan onderstaande URL in de
browser plakken of intypen.
https://www.omroepgelderland.nl/
nieuws/2479156/Deze-domineedrinkt-graag-een-biertje-met-je.
AALTEN - Denk je aan een dominee,
dan denk je wellicht niet direct aan een
avondje in de kroeg. Maar in Aalten
combineert Folkert de Jong die twee.
‘Juist nu is er behoefte om elkaar te spreken,
frustraties en inspiraties te delen’, aldus De Jong,
dominee van de Protestantse gemeente Aalten.
Zo’n tien keer per jaar kun je een biertje drinken
met de dominee in een café in Aalten. En als
corona dat niet toe laat, gaat dat online via
Zoom. De ene keer drinkt hij met vijf mensen een
glas, de andere keer met vijftien. ‘Je weet niet
van tevoren hoeveel mensen er zijn.’
Iedereen is welkom bij de avonden. Gelovig of
niet gelovig. Volgens de dominee spreekt het ook
juist de mensen aan die niet een heel stevige
band hebben met de kerk.

Verlies van hoop
De Jong ziet dat mensen de moed kwijtraken
en hoop verliezen in deze coronatijd. ‘En op het
moment dat je hoop verliest raak je energie en
creativiteit kwijt. Als je een dagje tv kijkt, dan ben
je gewoon kapot. Op het nieuws zie je klimaat
veranderingen, een compleet mesjogge verkie
zing in de VS. En dat doet wat met je’, zegt de
dominee.

‘Ik ervaar die vermoeidheid zelf ook maar ik hou
me vast aan de hoop dat het uiteindelijk wel
goed komt.’

Tekst: TV Gelderland

En hij hoopt dat mensen wat meer genade voor
elkaar mogen hebben. ‘We zijn zo goed geworden
in het kijken naar: die doet dit niet goed, die doet
dat niet goed, dat er ook heel veel wantrouwen
in ons is gekomen. Veel mensen hebben zoveel
wantrouwen gekregen richting de staat, richting
elkaar, dat is heel ingewikkeld. Ik heb daar ook
geen antwoord op. Als God dat niet heeft, dan
heb ik het al helemaal niet.’
De boodschap van de dominee: ‘Houd moed,
en houd hoop dat het goedkomt. Dat is heel
belangrijk.’

Kinderdienst op zondag 6 december in de Oosterkerk
De kinderdienstcommissie is op dit moment
druk bezig om een heel mooie kinderdienst
voor te bereiden. Omdat we door de corona
maatregelen helaas maar dertig bezoekers
mogen toelaten in een kerkdienst hebben we,
na lang beraad, besloten om voor deze kinder
dienst de kinderen voorrang te geven.
Kinderen kunnen zich aanmelden via
jeugdwerkaalten@kerkvenster.nl (de kinder
dienstcommissie zal in deze dienst aanwezig
zijn om de kinderen te begeleiden en toezicht
te houden).
Voor deze dienst zijn er dus geen kaarten te
bestellen via het kerkelijk bureau, maar dat
betekent natuurlijk niet dat u als volwassene
deze kinderdienst niet kunt/mag volgen, want
deze dienst wordt gelukkig ook uitgezonden
via KerkBeeld. Dus we hopen jullie/u allemaal
te ontmoeten op 6 december, de kinderen in
de kerk en de volwassenen online …
Meer informatie over deze kinderdienst
vind je op Andersumme.
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P A S T O R A AT
Overleden

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

bredevoort

21 nov	dhr. A.J. Rensink
Driessenshof 21, 7121 XT
21 nov	mevr. D.W. te Winkel-Klein Entink
Vragenderweg 3, 7121 RK
21 nov	mevr. M.G. van der Meij
Ludgerstraat 48, 7121 EM
21 nov	mevr. A.G. Eppink-Bömer
Ludgerstraat 15/05, 7121 EG
24 nov	mevr. A.J. Obrink-Piek
Keizersweg 84, 7121 GS
24 nov	dhr. W. Jansen
Frankenstraat 87/03, 7122 ZS
25 nov	mevr. D.G. Hoefman-Lapré
Trompstraat 6, 7122 VW
25 nov	dhr. H.G. Wamelink
Helfrichstraat 7, 7122 VS
25 nov	dhr. H.L. Helmink
Hessenweg 2, 7121 MG
25 nov	mevr. H.J. Wikkerink-Wiggers
Stationsstraat 6/A, 7122 AS
26 nov	mevr. A. Freriks-Esselink
Varsseveldsestraatweg 99/A, 7122 NS
26 nov	mevr. D. Prinsen-Ansink
Haartseweg 11/A, 7121 LA
26 nov	mevr. E.G. Veerbeek-ter Horst
‘t Villeken 7, 7122 PK
26 nov	dhr. H.J. te Lindert
Veenhuisweg 9, 7121 KH
26 nov	dhr. W. Koskamp
Laan van Kobus 2, 7122 TK
27 nov	mevr. A.G. Sloetjes-Legters
Geurdenstraat 6, 7122 CG
29 nov	dhr. G.H. Mateman
Lichtenvoordsestraatweg 73, 7121 RD
30 nov	mevr. D.W. Westerveld-Veerbeek
Ludgerstraat 19/04, 7121 EG
1 dec	dhr. G.J. Nijeboer
Smitskamp 126, 7121 HL
3 dec	mevr. H.B. Heezen-Piek
Ludgerstraat 15/10, 7121 EG
4 dec	mevr. E. Jansen-Douma
Smitskamp 94, 7121 HK
4 dec	mevr. E.G. Kempers-Ebbers
De Hare 82, 7121 XJ
4 dec	mevr. P.Th. Wisselink-Erfmann,
Hof van Flierbeek 51/C,
7132 DJ Lichtenvoorde
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

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

Zieken
In het ziekenhuis in Winterswijk is opgenomen
Willy Klein Hesselink-Lammers, Dijkstraat 8B.
Alle zieken wensen wij, met hen die om hen heen
staan, moed en kracht toe.

Pastoraat
Met de aanscherping van de regels in deze ver
warrende en zorgelijke tijd is ook het bezoekwerk
voor mij weer een stuk beperkter geworden. Als
het echt niet anders kan, ga ik op bezoek met
inachtneming van de regels. Uiteraard alleen
als betrokkene dat zelf wil. Verder bel ik in deze
weken mensen als bezoek niet beslist noodza
kelijk is. Ik hoop niet dat u in deze tijd de afwe
ging maakt om het maar niet te melden als u
behoefte heeft aan een gesprek met mij. Voel u
volledig vrij om mij te benaderen. Als u belt en
ik niet direct aanwezig ben, spreek dan even uw
naam in. Dan neem ik zeker contact met u op.
Een gesprek aan de telefoon kan ook heel zinvol
zijn!
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

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

Vanuit Ooij bereikte ons een mooi bericht. David
Faber kondigde daarin de geboorte van zijn zusje
Eva aan:
	Mama’s liefde zullen we moeten delen.
Papa’s trots zijn we allebei.
Maar als zusje ben je alleen van mij.
Eva Henderika Anna, dochter van Nienke en Mat
thijs en zusje van David, werd geboren op 29 sep
tember jl. Wij wensen jullie vanuit de PG Aalten
veel geluk en Gods zegen toe! En natuurlijk felici
teren we ook opa Riemer en oma Evelien met hun
kleindochter!

Op 4 november overleed oud-predikant Herman
Dijkslag in de leeftijd van 88 jaar. De laatste
jaren van zijn leven woonde hij in het Ambthuis
in Bredevoort, waar Greet (zijn vrouw) hem iedere
dag trouw bezocht. Dat was vanwege de verschil
lende coronamaatregelen nauwelijks nog moge
lijk nadat Herman was overgeplaatst naar de
Molenberg. Op 11 november namen we afscheid
van hem in Berkenhove. De tekst die Greet, de
kinderen en kleinkinderen hem wilden meegeven
was ‘Kom weer tot rust, mijn ziel, de Heer is je te
hulp gekomen’ (Psalm 116: 7). We hopen dat Hij
ook hen tot hulp wil zijn. Elders in KerkVenster
treft u het in memoriam van Herman aan.
Op 6 november overleed Gerda Posthuma-Kos
sink, Varsseveldsestraatweg 13C (Geurdenhof). Zij
werd 82 jaar. De tekst op haar rouwkaart ‘Degene
die ik liefheb verlaat ik, om degene die ik liefhad
terug te vinden’ laat het spanningsveld zien
waarin Gerda heeft geleefd sinds het overlijden
van dochter Yvonne en haar man Gerrit. Moge zij
nu leven in de vrede en het licht van de Eeuwige!
We wensen Ronald en Regina, Jan-Henk en Geja,
Miranda en Abel en de kleinkinderen de troost
van God en mensen toe. In de volgende editie
van KerkVenster zal het in memoriam van Gerda
te lezen zijn.

Bevestiging als ouderling. Waarom?
Via dit medium wil ik u allen hartelijk dank voor de
gelukwensen met betrekking tot mijn bevestiging
als ouderling. Voor velen - eigenlijk voor iedereen
- was het wel de vraag waarom ik in deze dienst,
waarin Anneke en Wilma aan de gemeente zijn
voorgesteld, eveneens werd bevestigd. Ik werkte
toch al jaren in Aalten?
De reden is dat ik drie jaar geleden alleen ben
voorgesteld aan de gemeente en de belofte van
geheimhouding heb afgelegd. Inmiddels ben ik
bezig met een cursus homiletiek en liturgiek om
mogelijk een preekconsent te verkrijgen voor de
PG Aalten. Of ik dit krijg zal gaan afhangen van
onder meer de beschikbaarheid van voldoende
predikanten, maar een kerkelijk werker die niet is
bevestigd als ouderling komt sowieso niet in aan
merking voor een preekconsent.
Ik maak gelijk maar van de gelegenheid gebruik
om een niet helemaal juiste verslaglegging van
mijn persoonlijke bijdrage in de bevestigings
dienst recht te zetten. Daarin stond dat ik uit
een gezin van dertien kom. Dat klopt niet. Ik
heb één zusje: Marjan. Mijn vader, die ook graag
domineetje speelde, kwam wel uit een gezin van
dertien kinderen. Hij was de oudste zoon in het
boerengezin dat bekend stond als De Hutte (in
de Dinxperse Heurne) en ging naar de landbouw
school omdat dat in de lijn der verwachtingen
lag. Boer is hij uiteindelijk niet geworden.
Het is nu nog niet bekend hoe de nieuwe wijkinde
ling precies gaat worden, maar Wilma de Jong zal
geleidelijk aan wel steeds meer adressen vanuit
mijn deel van de wijk Lintelo overnemen. Enkelen
van u hebben (telefonisch) al contact met haar
mogen maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat u
bij haar in goede handen bent.
Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld
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Wilma de Jong
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel. 06-13493491
wajong@kerkvenster.nl

Hartelijk dank aan iedereen die heeft meege
werkt aan de bevestigingsdienst op zondag
1 november of betrokken was bij de organisatie
daarvan. Het was een mooie dienst. Veel dank
ook voor de warme welkomstwoorden die door
veel mensen werden uitgesproken. Het maakt dat
ik mij oprecht welkom voel in uw gemeente.
Met een hartelijke groet,
Wilma de Jong

Contact

Afscheidsdienst

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

Op zondag 29 november is mijn afscheidsdienst
in de Oude Helenakerk. Ik hoop dan met emeri
taat te gaan. Afscheid nemen vind ik lastig. Al
zo’n lange tijd ben ik in Aalten en heb ik veel
gemeenteleden leren kennen. Zoveel met hen
meegemaakt. Mijn relatie met hen wordt straks
anders, ik ben niet meer ‘hun dominee’. Ik kom
meer op afstand te staan.
Het afscheid nemen in deze coronatijd zal heel
anders zijn dan ik mij had voorgesteld. Zo is het
helaas niet mogelijk om tijdens een bijeenkomst
persoonlijk van elkaar afscheid nemen. Maar wij
blijven in Aalten wonen en we hopen elkaar ook
tegen te komen in ons mooie dorp. En natuur
lijk hopen wij ook betrokken te blijven bij ons
samen-gemeente-zijn.
Ik besef dat ik veel dingen voor het laatst doe.
Afgelopen zondag had ik mijn laatste doopdienst
als dienstdoend predikant in Aalten. De doop
van het jongetje vond ik wel heel bijzonder. Eerst
maakte hij wat geluidjes. Want wat er gebeurde
zal voor hem wel heel onwennig geweest zijn.
Maar toen ik vanuit de Bijbel hem een zegenwens
toesprak werd hij rustig en keek mij aan. Toen
pakte hij met zijn kleine handje mijn hand vast.
Ik vond het heel mooi en ontroerend. En ook heel
symbolisch. Het was net alsof ik van hem namens
de hele gemeente een hand kreeg voor bij mijn
afscheid. Het maakte mijn laatste doopdienst wel
heel bijzonder.
In de komende tijd richt ik mij naast het (telefo
nisch) pastoraat op de voorbereidingen voor de
afscheidsdienst. Vanwege het bijzondere karakter
van deze dienst heb ik gekozen voor een wat
andere vorm dan normaal. Het blijft natuurlijk
een eredienst, dat staat voorop, maar daarbij wil
ik er toch een wat persoonlijker accent aan geven.
Dat wil ik doen door bijvoorbeeld te vertellen wat
een bepaald lied voor mij betekent en waarom ik
gekozen heb voor het Bijbelgedeelte dat wij lezen.
Ik probeer ook onder woorden te brengen wat ten
diepste mijn geloof is.
Zoals het er nu uitziet mogen er helaas maar
dertig mensen aanwezig zijn. Dat vind ik wel
heel jammer. Maar het is heel fijn dat een aantal
gemeenteleden ervoor zorgt dat de kerkdienst,
naast de kerkradio, ook online uitgezonden wordt.

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

Wijk IJzerlo

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

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

Weer thuis
Dhr. D. Siebelink is vrijdag 13 november na
een lange opname in de Molenberg, weer ver
huisd naar z’n vertrouwde plek aan de Klokke
makersweg 3. Fijn dat u weer thuis bent!

Zieken

Op 25 november hoopt het echtpaar Jan en
Hanny Nijeboer-Perebolte hun 50e huwelijksdag
te vieren. Het feest wordt in kleine kring gevierd.
Mocht u hun met deze heugelijke dag willen felici
teren, een kaartje is altijd welkom op Smitskamp
126, 7121 HL. Van harte gefeliciteerd!

Thuisgekomen na een opname in het Zorghotel
Achterhoek in Gaanderen mevr. J. Hoens, Bevrij
ding 33. Op de covidafdeling van het SKB is opge
nomen Gerrit Scholten, Dinxperlosestraatweg 99.
We leven mee met onze zieken. Het is een zorge
lijke tijd. Ik hoor van zovelen die positief getest
zijn op corona. We hopen voor hen dat zij geen
ernstige klachten zullen krijgen en goed zullen
herstellen! Wij wensen allen die met ziekte te
maken hebben heel veel kracht en sterkte toe!

Geboren

Overleden

Dolblij en intens gelukkig zijn René, Francis en
Luuk Helmers met de geboorte van hun zoon
en broertje Gijs (Syl Gerrie), Warmelinckweg 14,
7122 JV. Gijs is geboren op 2 november 2020.

Op 4 november is overleden:
Hendrik Eppink (Henk van Chris), Geurdenstraat
16, in de leeftijd van 86 jaar. Wij wensen zijn
vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
heel veel sterkte toe nu zij afscheid moesten
nemen van hun lieve man, vader, schoonvader,
opa en overgrootvader. Zij zijn dankbaar voor
alle jaren dat hij in hun midden mocht zijn. Het in
memoriam staat elders in dit kerkblad.

Jubileum

	Jouw handje in de mijne,
zo gaan we hand in hand.
Als broertjes een ijzersterke band.
Ik ben al wat groter,
jij bent nog zo klein.
Maar ik hoop dat wij voor altijd
elkaars vriendjes zullen zijn.
Kus

Opvolging
Zover ik weet is de nieuwe wijkindeling nog niet
gereed. Wat wel vaststaat is dat Anneke Wattelde Vries als pastoraal werker in de beide buurt
schappen Haart en Heurne aan het werk gaat.
Ze heeft al een aantal bezoeken afgelegd. Het is
nog even afwachten wie mij in het dorpsgedeelte
zal vervangen. Maar ik heb er alle vertrouwen in
dat het goed komt!
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Luuk
René, Francis en Luuk, van harte gefeliciteerd!

Op 11 november is overleden:
Evert Maarten Smilda (Evert), Ludgerstraat 59, in
de leeftijd van 92 jaar. Hij was voor zijn vrouw,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind een
lieve trouwe metgezel, een lieve pa en pake. In
dankbaarheid gedenken zij hem. Wij wensen hen
heel veel sterkte toe. Het in memoriam komt in
het volgende kerkblad.
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Anneke
Wattel-de Vries

Jongerenpredikant

Wijk Barlo-Dale

Dorpsstraat 16
7136 LK Zieuwent
tel. 06-30660140
anneke25wattel@gmail.com

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

Netty Hengeveld

Mijn eerste weken
De eerste weken is vooral kennismaken en
opstarten. Zoals mijn man zegt: ‘je springt op
een rijdende trein’. Zo voelt het ook wel. Het is
uitzoeken hoe alles hier in de gemeente reilt en
zeilt. En dat is best intensief. Ik heb ondertussen
verschillende mensen gezien en gesproken. Dat
waren goede en fijne gesprekken. Ik voel me erg
welkom. Dank jullie wel.
Het is en blijft een vreemde en lastige tijd. Dingen
die zo vanzelfsprekend waren, zoals met een gro
tere groep samenkomen en kennismaken, kunnen
nu helaas niet. Daarom moeten we andere
wegen zien te vinden. Bijvoorbeeld door te bellen
of te mailen. Ik hoop in de toekomst jullie toch
‘gewoon’ te kunnen ontmoeten en te spreken.
Gelukkig komt er ook aan moeilijke tijden weer
een eind. Laten we daarvoor bidden. Ondertussen
mogen we erop vertrouwen dat God alles in zijn
hand heeft en altijd voor ons blijft zorgen.
Tijdens het wandelen zag ik tussen het gras
dat nu bruin begint te worden opeens een paar
prachtige bloemen staan. En ik moest denken
aan de tekst uit Matteüs 6: 25 - 34. Als God al
met zoveel liefde en zorg voor de bloemen en de
vogels zorgt, zal Hij dan niet nog veel meer voor
ons, zijn kinderen, zorgen? Onze Vader weet wat
we nodig hebben. Daarmee zijn onze moeiten en
zorgen niet weg maar het helpt om ons weer te
richten op Hem. Om nieuwe kracht en moed te
ontvangen van Hem om verder te gaan.
Ik hoop de komende tijd meer mensen te spreken
en te ontmoeten zodat we elkaar steeds beter
leren kennen.

Zieken
Afgelopen week is mevr. G.H. Lohuis, Haartseweg 5, gevallen en heeft daarbij haar heup
gebroken. Ze is hieraan geopereerd. De operatie
is goed verlopen en de komende tijd is het kijken
hoe ze zo goed mogelijk kan herstellen. We
wensen haar een goed herstel toe. Allen die ziek
zijn en allen die om hen heen staan, wensen we
Gods hulp, kracht en nabijheid toe.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel

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

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

Overleden
Op 11 oktober overleed Riek Schokkin. Nog geen
maand later, op 6 november overleed Jan. Op
11 mei van dit jaar - tijdens de intelligente lock
down - vierden ze vanaf hun balkonnetje op Beth
San nog hun 65-jarig huwelijk. Later, toen ik hen
kwam feliciteren, pakte Jan Rieks hand en zei:
‘Ik kan ow niet missen’. Vanuit de gemeente
wensen we de kinderen, klein- en achterklein
kinderen die nu ineens beide (groot)ouders
moeten missen Gods nabijheid toe.

Breinbreker:

De stilte van God
met Reinier Sonneveld
Waarom is God stil? Er gebeurt zoveel
ellende, waarom horen we God niet?
Kan het Hem niets schelen?
En: waarom zie ik, hoor ik God niet?

Een groet in verbondenheid van
Netty Hengeveld

Jubileum
De heer en mevrouw Ter Haar-Ten Brinke, Varsse
veldsestraatweg 16/H, 7122 CC Aalten, hopen
op vrijdag 4 december a.s. dankbaar en blij hun
50-jarig huwelijksjubileum te gedenken. In ver
band met de huidige omstandigheden zal dit
jubileum in huiselijke kring worden gevierd.
Wij feliciteren hen van harte met deze mijlpaal en
wensen hun Gods zegen voor de toekomst.

Kerstmiddagen
Zoals al eerder aangegeven zullen de beide kerst
middagen voor Barlo en Dale dit jaar niet door
kunnen gaan.

Overleden
Op 6 november is na een kort ziekbed Hans
Klein Ikkink, Polstraat 4 G overleden op 63 jarige
leeftijd. Op de rouwkaart staat: ‘Wat was je bijzonder ..’ Hans was vaak in de kerk, begeleid door
een vrijwilliger en hielp dan na afloop met collec
teren. Wij wensen zijn familie, medewerkers van
Estinea en vrienden heel veel sterkte toe. Een in
memoriam is elders in dit blad opgenomen.

Contact
Er is sinds 1 januari een vacature in het wijk
gedeelte 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, Emma
straat 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
Wim Bulsink, scriba wijk Barlo-Dale

Reinier Sonneveld schreef er een boek
over: De stilte van God’.
De filmpjes daarvan werden geregeld bekeken in
voorbereiding op de breinbreker-avond over God
en het kwaad. Daarom vonden wij het een goede
gelegenheid om Reinier uit te nodigen om online
langs te komen in Aalten.
Reinier Sonneveld is vooral bekend als schrijver
van gemakkelijk leesbare theologische boeken.
Tegelijk komt hij ook geregeld op tv bij program
ma’s van de EO en maakt filmpjes op internet om
christelijk geloof simpel uit te leggen.
Soms heeft Zoom zijn voordelen, hij kan gewoon
in Utrecht blijven zitten. Iedereen heeft wel de
kans om wat mee te pikken van deze spreker.
Het onderwerp is voor veel van ons herkenbaar.
Het wordt een mooie avond, mis het niet!

Sfeer-impressie dankdag
Lopend door het stille dorp die eerste
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beweging, om dank uit te spreken in

Dank voor arbeid? Door wie dan wel, gezien het
economisch scenario dat mensen ongelukkig treft
nu inkomen naar arbeid onzeker is geworden en
zelfs leidt tot ontslag.
Dank voor gewas? Door wie dan wel, na opnieuw
een droge zomer, die door chronisch watertekort
voor bos, landerijen, tuinen en waterwegen een
geringe oogst opleverde.

het oude kerkgebouw: dankdag voor

Dank voor wat?

gewas en arbeid.

En dan plotseling zichtbaar die oude dorpskerk,
mooi van buiten verlicht en verlicht van binnen,
gezien de verlichte kerkramen. Orgelspel is al
hoorbaar.
Eenmaal binnen gekomen in de kerk, is het LICHT.
De paaskaars brandt, talloze kaarsjes branden, de
secco’s zijn zo goed te zien, het orgel is verlicht,
het koor baadt in het lichtschijnsel.
Mensen zitten stil, luisteren naar orgelspel, kijken
naar de vlammetjes van de kaarsen, kijken naar
het herfststuk op de tafel, lezen teksten op de

woensdagavond van november volg
ik mijn weg naar de Oude Helenakerk.
Dankdag nieuwe stijl. Corona brengt
mensen op een andere manier in

Het is die avond dat in Amerika wellicht het
roer omgegooid gaat worden. Het is die avond
voordat de lockdown in Nederland om tien uur
ingaat. Het centrum van het dorp ligt er verlaten
bij. Onverlichte winkelruiten die getuigen van
opheffingsuitverkoop, naast etalages die de kijker
verleiden tot aankoop met grappige (zwarte)
pietjes en uitgestorven horecagelegenheden op
het dorpsplein.

grote vellen papier die beschreven zijn met
woorden van DANK.
Lezend die teksten van dorpsgenoten word je
als het ware vanzelf dankbaar voor de bemoedi
gende woorden.
Bemoediging op weg naar een nieuwe tijd van
arbeid en werken op het land of tuinderij opdat
de mens zich bezint op de komst van de nieuwe
aarde.
Deze doordeweekse avond was bijzonder omdat
de deuren van de Oude Helenakerk voor iedereen
hebben opengestaan : plek voor bezinning en
ontmoeting!

Meer foto’s en teksten van dorpsgenoten
vindt u op pagiina 22.
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In memoriam
Hendrik Eppink

Harmen Dijkslag

Jan Hendrik
Schokkin

~ Henk van Chris ~

~ Herman ~

~ Jan ~

geboren
5 maart 1934
overleden
4 november 2020

geboren
1 augustus 1932
overleden
4 november 2020

geboren
18 maart 1930
overleden
6 november 2020

Henk Eppink werd geboren op een kleine boer
derij aan de Huisstededijk in IJzerlo als tweede
zoon van Christiaan Eppink en Sientje ter Beest.
Hij groeide op tussen zijn oudere broer Wim en
zijn zussen Lien en Sina.
Na de lagere school ging hij al op 14-jarige leef
tijd uit werken. Ook ging hij in die tijd naar de
landbouwwinterschool. Henk van Chris, zoals hij in
de buurt genoemd werd, was jarenlang melkrijder
voor de zuivelfabriek in Aalten. Dat alles maakte
dat hij de boerderij van zijn vader die in 1961 op
72-jarige leeftijd overleed, voort kon zetten. Hij
was bij de knapen- en later jongelingen vereni
ging, en leerde daar o.a. voordrachten te houden,
sketches te spelen en daar werd ook de kiem voor
zijn rotsvast geloof gelegd.
Hij kreeg verkering met Johanna, dochter van loon
werker Jan-Willem Hoftijzer (Rengelink Willem)
en Daatje Kraaijenbrink op de Viersprong. Ze ver
loofden zich op 11 april 1955 en op 22 mei 1957
werd hun huwelijk in de Oosterkerk ingezegend. Al
spoedig volgden er vijf kinderen op rij: Christiaan,
Willem, Josien, Dea, Henrie en acht jaar later
Joanne. Henk en Johanna hadden de handen vol
aan de boerderij en zorg voor de kinderen.
In 1962 werd de boerderij uitgebreid met een
flinke, in die tijd moderne mestvarkensstal. Toch
besloot Henk op een zeker moment om, naast
het werk op de boerderij, eerst halve en wat later
hele dagen uit werken te gaan bij timmerfabriek
Agterhof in Dinxperlo.
Henk en Johanna hielden ervan met het gezin
op de fiets of met de auto uitstapjes te maken.
Er kwam zelfs een caravan waarmee ze over
(lands) grenzen gingen. Belangrijk vond hij dat
de kinderen konden studeren, en aan muziek of
zang deden. Henk, zelf jarenlang spelend lid van
Crescendo heeft de liefde voor muziek overge

dragen aan zijn kinderen en 19 kleinkinderen.
In 1983 kwam er bij Henk een levensbedreigende
hartkwaal aan het licht en leek zijn leven te ein
digen. Hij raakte afgekeurd voor het arbeids
proces, wat hij eerst erg moeilijk vond. Aan de
Möllenes in IJzerlo heeft hij toch weer zijn draai
gevonden in nieuwe hobby’s, bestuurlijke baan
tjes, ouderlingschap, toneelspelen enz.
Toen het ruime huis met tuin wat te veel energie
vergde, werd het al snel verkocht. Enkele maanden
later, in maart 2020 werden ze de trotse nieuwe
bewoners van een mooi hoekappartement in
gebouw de Hooge Grindte.
Ook trots was hij op zijn drie achterkleinkinderen.
Daar aan de Geurdenstraat tegenover hun balkon
stokte zijn hart op de vroege woensdagochtend
van 4 november in het rotsvaste vertrouwen dat
hij na zijn sterven opgenomen zou worden in
Gods wereld van licht en liefde. In dat vertrouwen
laten wij papa los.

Pa werd geboren op 1 augustus 1932 in Emst,
gemeente Epe, in een boerengezin. Hij was de
jongste van vier kinderen. Pa had nog drie broers
en een zus. Als kind heeft hij de oorlog meege
maakt. Hij heeft weleens verteld dat hij in die tijd
niet naar school kon en dat er bij hen thuis onder
duikers zaten. De verhalen hierover hebben ons
als kind altijd erg geboeid.
Als enige in het gezin had hij de mogelijkheid om
verder te leren. Eerst de HBS in Apeldoorn en later
de Theologische Hogeschool in Kampen. Na zijn
studie ging pa weer thuis wonen. Het is in deze
tijd (het is dan 1956) dat hij ma leerde kennen
tijdens een evangelisatiekamp in Norg. Niet veel
later op 7 oktober 1958 zijn ze getrouwd. Kort
daarna deed hij zijn intrede als predikant in het
Groningse Meeden. Pa moest toen nog wel in
militaire dienst. Net als veel dienstplichtige mili
tairen in die tijd was hij gelegerd in Duitsland.
In 1963 zijn pa en ma verhuisd naar Spijk. Daar
werd - na een lange, ongewenst kinderloze tijd Gerrit geboren. Kort daarna werd pa predikant in
Winsum (Gr.), waar Frank in 1970 werd geboren.
In 1975 verhuisden we als gezin naar Aalten,
waar pa tot zijn emeritaat in 1993 predikant is
geweest.
Pa zette zich met hart en ziel in voor zijn werk. In
zijn werk had hij veel aandacht voor de zending
en de armen. Hij zette zich ook jaren in voor het
Nederlands Bijbelgenootschap. Helaas was hij
niet veel thuis en had hij niet de aandacht voor
het gezin, die wij hadden gewenst. Ondanks dat
zijn er nog waardevolle herinneringen aan bij
voorbeeld de vakanties op de Veluwe, in Wester
bork en Chaam en de fietstochten die werden
gemaakt.
Na zijn emeritaat heeft pa nooit goed zijn draai
gevonden. Een nieuwe invulling kon hij in deze
fase niet aan zijn leven geven. Dat had zijn weer
slag op zijn humeur, op zijn hele karakter. Pa kon
niet echt meer van dingen genieten. Dat zijn
moeilijke jaren geweest, voor ons, maar ook voor
pa zelf. Het ging steeds slechter totdat pa en ma
niet langer meer samen konden zijn. Eerst heeft
pa nog een aantal jaar in het Ambthuis in Brede
voort gewoond, waar ma hem trouw elke dag
opzocht. Toen ook dat niet meer ging, werd pa
afgelopen zomer opgenomen in De Molenberg
in Groenlo. Daar kreeg hij corona en is hij na een
kort ziekbed op 4 november jl. aan de gevolgen
hiervan overleden. Op 11 november hebben we
in aanwezigheid van een beperkt gezelschap
afscheid van hem genomen. Ondanks dat we het
hierbij niet mooier hebben gemaakt dan dat het
was, was het een mooie dienst.
En hoewel pa zelf op het laatst geen steun meer
kon vinden in het geloof, hebben we oprecht de
hoop uitgesproken dat hij nu op een plek is, die
hem eindelijk rust geeft.
de familie

Ruim negentig jaar geleden werd Jan geboren op
de boerderij op Barlo 35. Jan was het vierde kind
in een rij van zes. De oorlog maakte grote indruk.
Bij hun boerderij was een Duitse munitiewagen
geplaatst die net voor de bevrijding gebom
bardeerd werd door de Engelse jachtbommen
werpers. De onbestuurbaar geworden en in brand
gevlogen munitiewagen rolde tegen de schuil
kelder van de familie Nijhof aan en ontplofte. Vijf
kinderen en twee evacuees kwamen daarbij om
het leven.

Johanna, kinderen en (achter) kleinkinderen

Nadat Jan de landbouwschool had afgerond, was
hij klaar om het boerenbedrijf van zijn ouders
over te nemen. Jan hield van het boerenwerk,
maar was daarnaast ook ouderling, zat in het
bestuur van de kleuterschool - mocht deze zelfs
openen - , was bestuurslid van de coöperatieve
werktuigenvereniging en van de KI.
Ondanks alle drukke bezigheden stonden Riek, de
kinderen, klein- en achterkleinkinderen altijd op
de eerste plaats. Hij was een heel ‘goeie vader’
en ‘een opa van gold’. En als er in de familie of in
de buurt sprake was van rouw of trouw, dan kon
er altijd een beroep op hem worden gedaan.
Zo’n tien jaar geleden kreeg Jan de diagnose
Parkinson. Ook leed hij aan ernstige COPD.
Enkele malen balanceerde hij op het randje van
de dood. Ook nu verwachtte hij niet lang meer
te leven. Maar toch nog onverwacht zat hij aan
het sterfbed van zijn geliefde Riek. Hij pakte
haar hand en zei: ‘Wi’j bunt töt op den letsten
draod versletten’. Nog geen maand na Riek, op
13 november, namen we in aula Berkenhove
afscheid van Jan.
Jan was een man die onvoorwaardelijk heeft
gehouden van Riek, de kinderen, klein- en achter
kleinkinderen, van zijn en haar familie, van de
mensen die bij zijn leven hoorden, van het werk
op de boerderij en in de kerkgemeenschap en
andere organisaties. Ook bleef hij zelfs in moei
lijke tijden trouw aan zijn geloof in en liefde voor
de Eeuwige. Daarom kozen we tijdens de dank
dienst voor zijn leven voor 1 Korinthe 13 in de
streektaal: En no blieft der geleuf, hoppe en leefde,
dizze dree; mor van dee dree geet de leefde der
met strieken.
We wensen de kinderen, klein- en achterklein
kinderen, zijn zus en allen die hem zo zullen missen
geloof, hoop en liefde toe, maar vooral liefde.
Netty Hengeveld
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Hendrik Johannes
Klein Ikkink

Iedereen moet mee kunnen doen

Kerstpakket voor mensen
met een laag inkomen

~ Hans ~
geboren
20 januari 1957
overleden
6 november 2020

Het Meedoenpact Aalten en de

Hans werd geboren op 20 januari 1957 te Groot
egast. Hans was de jongste in ons gezin met twee
zussen en vier broers. Hij kon rekenen op veel aan
dacht als jongste en die trok hij in positieve zin
ook wel naar zich toe. Als baby en peuter was hij
een leuk en goedlachs kind. Als broers en zussen
hebben we veel plezier met hem gehad.
Zijn eerste levensjaar begon moeizaam en met
veel zorgen. Gelukkig groeide hij hier goed over
heen. Met name voor Hans verhuisde ons gezin
in 1961 naar Aalten, de geboorteplaats van zijn
moeder en waar zijn vader een baan vond aan de
MULO.
Hier volgden gelukkige jaren voor Hans. Hij bezocht er de school voor speciaal onderwijs en had
een prachtige tuin waarin hij zich kon uitleven.
In zijn tienertijd heeft Hans een paar jaar in de
Hartenberg in Ede gewoond. Na een paar jaar
kwam Hans weer terug naar zijn vertrouwde
Aalten en vond een thuis in de Hazelaarhof. Hij
had het hier reuze naar zijn zin. Ging overdag
naar het dagverblijf en kwam in de weekenden
thuis. Tot zijn moeder in 2002 naar het Hoge Veld
verhuisde.
Na de Hazelaarhof kwam de Beukenhof en van
de Beukenhof ging hij naar de Schillerweide. Van
de Schillerweide ging Hans naar de Cederhof
waar hij het prima naar zijn zin had. Na het over
lijden van zijn moeder in 2004 zochten wij hem
eenmaal per drie weken op, namen hem mee
te logeren of gingen met hem op vakantie. Zijn
gezondheid haperde af en toe wel eens wat, maar
de goede zorg van het team van Estinea en het
ziekenhuis deed wonderen. Bovendien bleef Hans
altijd positief en opgewekt, al kon hij ook goed
mopperen als het niet ging zoals hij wilde.
Hij werd omringd door veel vrijwilligers in Aalten
die boodschappen met hem deden, gingen fietsen
op de duofiets, de soos bezoeken, kleren kopen en
met hem naar de kerk. De laatste jaren mocht hij
vaak na de kerkdienst bij de uitgang collecteren.
Wij waren erg blij met zijn netwerk in Aalten.

Diaconale Hulpverlening Aalten
zorgen samen met Aladna FM voor
een extraatje voor huishoudens

De brug

met een laag inkomen. Deze huis
houdens kunnen namelijk een kerst

Breng jij me weg tot aan de brug,
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als we daar zijn, ga dan niet direct terug,
maar wacht totdat ik overga en zwaai me na.
Dan voel ik me heel veilig en vertrouwd.
Breng jij me weg tot aan de brug
Ik heb geen idee, hoe diep het water is.
De overkant lijkt mij zo ver;
Je kunt de oever hier niet zien.
Zover het oog reikt, zie ik mist.
Ik twijfel aan het verdergaan.
De angst voor de dood

Diaconale Hulpverlening Aalten

is als de angst voor het leven.
Het nieuwe lijkt te groot
om het oude op te geven.
In de diepte van het verlangen
ligt de kennis van het nieuwe leven.
Zoals een vlinder weet van vliegen
in haar donkere cocon.
Breng jij me weg tot aan de brug,
en ga dan niet te vlug terug.

Het pakket wordt vlak voor de kerst uitgereikt,
maar er zitten vooral houdbare producten in die
ook na de kerst zijn te gebruiken.

Zwaai jij me na als ik erover ga.
Een heel klein duwtje in de rug
is alles wat ik nog verlang van jou.

familie Klein Ikkink

Aanmelden
Aanmelden voor een boodschappenpakket is een
voudig: stuur uiterlijk 10 december een e-mail
met uw naam en adres naar:
info@meedoenpact.nl of naar
info@stichting-dha.nl.

Dank voor je liefde en je trouw.
Ik ga nu gauw,

Maar zoals zo vaak gaan de jaren tellen. De
laatste jaren ging Hans langzaam achteruit. Het
lopen ging moeilijker, het zien werd minder en het
geheugen ging zienderogen achteruit.
Hij kon niet langer min of meer zelfstandig wonen
in de Cederhof. Gelukkig was er plaats aan de Pol
straat waar Hans de laatste periode van zijn leven
24 uur per dag begeleid en verzorgd is.
Op 6 november 2020 is Hans in zijn eigen ver
trouwde omgeving rustig ingeslapen. Na de dank
dienst is Hans begraven in het familiegraf bij zijn
ouders op begraafplaats Berkenhove .

(boodschappen)pakket aanvragen.

want het begin is reeds in zicht.
Ik voel de warmte van het licht.”
Toine Lacet

Wilt u op de hoogte blijven van toekomstige
acties van het Meedoenpact en de Stichting Dia
conale Hulpverlening Aalten?
Geef dan in uw mail dat zij uw naam en contact
gegevens mogen bewaren. Zet er svp ook bij uit
hoeveel mensen uw huishouden bestaat en even
tueel de leeftijd van de kinderen.
Kent u iemand anders die voor een pakket in aan
merking komt? Wijs hem of haar dan op deze
mogelijkheid.

Ook de gemeente Aalten kan helpen
Heeft u moeite rond te komen? Ook de gemeente
Aalten kan helpen. Kijk op www.aalten.nl/
krappebeurs. Daar staat een overzicht van finan
ciële regelingen en andere ondersteuningsmoge
lijkheden voor mensen met een laag inkomen die
het financieel moeilijk hebben.
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Dankdag, een dag
vol dankbaarheid!
Hoe dankbaar kunnen wij zijn in deze
coronatijd. Als je als echtpaar, allebei
tachtig plus, in bezit bent van een
eenvoudige woning met alle comfort en
allebei nog van een redelijke gezond
heid geniet? Dan lopen onze harten
over van dankbaarheid aan God.
Zetten we hier tegenover dat er miljoenen
mensen op deze wereld honger lijden en in barre
omstandigheden leven, geen huis hebben om in
te wonen, dan worden we echt met onze neus op
de feiten gedrukt. We kunnen dan niet anders dan
onze portemonnee trekken t.b.v. deze mensen.
Vanmorgen hoorde ik op de radio nog iemand
zeggen n.a.v. het verscherpen van de corona
regels, laten we toch dankbaar zijn dat we hier in
Nederland wonen waar de medische zorg zo goed
is geregeld.

Woorden van dank
•V
 oor de jongeren en kinderen in onze kerk,
allemaal leuke mensen!
•D
 ank goede God dat iedere avond de pap
klok over Aalten te horen is. Dank dat ieder
voedsel in dit kerkgebouw kan opnemen en
kan delen met een iedere ter ere van uw
Schepping: de aarde
•M
 ooi initiatief om dankbaar voor
te zijn! Verdient navolging,
ook op andere momenten
•V
 eel ging fout: droogte, corona, zoveel
zorgen en verdriet. Maar veel ging wel
of net goed. Dank U dat u het in de hand
houdt. Dat we nog mee mogen doen.
Dank U dat U naar ons omziet
•D
 ank voor de weg die mag gaan.
•D
 at zelfdoding kleinkind niet doorging,
ze is er, wees er voor haar

• Hoop voor een ieder kerst
• Dankbaarheid moet
• Ik ben dankbaar om in vrijheid te kunnen
spreken en voor al uw mooie dingen,
dank u Heer!
• Dankbaar dat ik na een herseninfarct
nog veel kan en meer kan genieten
door minder productiedruk.
• Dankbaar voor de fijne familie
die ik erbij kreeg en voor ………………
die op mijn weg is gekomen ……
• Dankbaar voor alle dingen in mijn leven,
waarschijnlijk, nee zeker, teveel om op te
noemen.
• Dat moeder lijden bespaard is gebleven,
fijne manier afscheid moeten nemen.
• Belijdenis dochter en mooie reacties

•V
 oor de vrijheid waarin we hier leven

• Als familie samen zorgen voor vader

•D
 ankbaar dat ik een heel fijn gezin
om me heen heb

• Dank u Heer voor de natuur

•D
 ankbaar dat juist vandaag op dankdag
ik mocht bloemschikken met alle moois
wat de natuur ons te bieden heeft
•V
 rienden – Familie – Belijdenis – Voor de
kerk bezig mogen zijn – Gezondheid
– Gezin – Lekker en gezond eten
•D
 ak boven ons hoofd - Plek waar we wonen
- Lieve mensen - Spelletjes spelen met
gezin, Herfstkleuren, Wandelingen, Werk,
Gespreksgroep de kerk
•N
 iet alleen gelaten te zijn in deze tijd.
•D
 ankbaar dat ik opnieuw in beweging
kan komen
•G
 enoeg te eten – Warm en heerlijk huis –
Vrienden en buren, Vrije verkiezingen
• I eder gebaar is een bewijs van Gods liefde
•O
 pen kerk

De pen opgepakt

Telraam
Tijdens een paar dagen
weg in juni van dit jaar
kwamen we dit bijzon
dere telraam tegen.
Waarschijnlijk gemaakt
voor de viering van 75
jaar vrijheid. Ondanks
dat we toen in de eerste
golf van de corona
zaten, bepaalde het ons
erbij dat er nog veel is
om dankbaar voor te
zijn.
Met vriendelijke groet,
Jan en Nelly Hordijk

• Er niet alleen voor staan,
er is er één die helpt.
• De beek heeft op meerdere plaatsen
droog gestaan, nu stroomt er weer water
en ik zag een grote school visjes,
• Familie en veel vrienden
• In deze tijd orgel te kunnen blijven spelen,
dankbaar voor deze gave.
• Rustig voelen in deze tijden
• Voor de liefde van mijn kinderen Voor de tijd waarin ik mag leven –
Een vaste grond onder mijn voeten –
• Dankbaar dat ik elke week in de kerk
kracht vind om door te gaan

23
COLOFON
KerkVenster is het nieuws
blad van en voor de Protes
tantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes ver
schijnen 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 kerke
lijk leven binnen de aange
sloten 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 uiteinde
lijk 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
Coördinatie
Arnold Arentsen en
Harmien Wensink

Marga van der Glind uit Almere, leidster van de
Amsterdamse kinderkampen die meer dan 25
jaar in Aalten in De Wolboom werden georga
niseerd, zoekt voor een goede kennis het onder
duikadres in Aalten waar hij als kind vertoefde.
Het gaat om Theo Zijp, die toen 18 tot 20 jaar
was. Hij weet niet meer waar dat was en zou
dolgraag nog met de mensen of de nazaten
daarvan in contact komen.

Weet u waar hij ondergedoken is geweest?
Bel dan even naar Arnold Arentsen,
tel. 06 - 5093 6465 of stuur een mailtje naar
coordinator@kerkvenster.nl

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
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 4 december 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 25 november
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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(Online-) Kindernevendienst
Vanaf het moment dat de kerkdiensten online
gingen omdat we niet meer, of maar met een
klein aantal mensen naar de kerk mochten, is
er ook een online-kindernevendienst. Verhalen,
filmpjes en werkvormen bij de onlinediensten zijn
te vinden op www.kerkvenster.nl onder de knop
‘kindernevendienst’.
Regelmatig wordt er gevraagd: ‘Wordt daar nu
gebruik van gemaakt?’ Het antwoord is ‘Ja!’
Via app, mail of facebook krijg ik reacties van
(ouders van) kinderen en soms zitten daar heel
leuke foto’s bij. Zo heeft Selah samen met haar
moeder, een prachtige tekening gemaakt bij
het verhaal van het huis op de rots. En hebben
Babette en Feline uitgebeeld hoe er gedoopt
wordt in onze kerk. Heel mooi gedaan allemaal en
heel leuk dat jullie dat met ons wilden delen

Adventsproject

Het beste
nieuws
Binnenkort is het weer advent.
Op de kindernevendienst werken
we dan elk jaar met een advents
project. Ook dit jaar, maar dan
online. Wat is het beste nieuws
dat je kunt bedenken? Daarover
denken we in de adventstijd tijdens
de kindernevendienst na. Zo leven
we toe naar Kerst, het feest van
de geboorte van Jezus. Zijn komst
is goed nieuws voor de hele wereld,
misschien wel het beste nieuws dat
we kunnen krijgen.
Voor elke week is er een grote
poster van een krantenpagina:
‘De adventsbode’. De plaatjes en
nieuwsberichten in deze krant zijn
een inleiding op de Bijbelverhalen.
En natuurlijk zijn er ook weer leuke
verwerkingen en een gedichtje bij het aansteken
van de adventskaarsen!
Op www.kerkvenster.nl, onder de knop van de kinder
nevendienst, vind je een filmpje over hoe je een
adventskrans kunt maken. Deze adventskrans
zou je dan tijdens de kindernevendienst kunnen
gebruiken. Door elke week een (extra) kaarsje aan
te steken zie je dat het kerstfeest eraan komt,
want het wordt steeds lichter …

29 november is eerste adventszondag
Het thema van de kindernevendienst is dan ‘Wie ben
jij dan wel?’ Het verhaal en de werkvormen kunnen
jullie, net als anders vinden op www.kerkvenster.nl.
Het volgende gedichtje hoort bij deze zondag
en zou je kunnen voorlezen bij het aansteken van
de eerste adventskaars aan het begin van de
kindernevendienst:
	Met een kleine vlam
begint het grote licht.
De Heer komt naar ons toe.
Dat is een goed bericht!

< Zie pagina 23

6 december is tweede adventszondag
Dan is er geen online-kindernevendienst maar is er
een kinderdienst in de Oosterkerk! Dus jullie zijn
van harte uitgenodigd om dan naar de Oosterkerk
te komen. Wat we precies gaan doen is nog een verrassing. Maar op de poster kun je al een beetje zien
waar het over zal gaan, hoe laat je er moet zijn en
waar je je moet aanmelden en zo.
Op de volgende Andersumme meer over
het (vervolg van het) adventsproject…

Zie ook pagina 15

