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Kerstcampagne: Geef licht

Laten we meedoen als gemeente

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden
bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt.
Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten, Azië
en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen?
Met Kerst komen we voor hen in actie.
Juist met advent leven we toe naar een nieuw
begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker,
en dat geven wij door. Kerken staan op omdat
ze geloven in een beter leven voor kinderen in
Griekse vluchtelingenkampen. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we
proberen hen op een betere plek te krijgen.
Kom ook in actie en geef! Geef licht voor een beter
leven van vluchtelingenkinderen in Griekenland!

Hamid (14) uit
Afghanistan
Hamid voelt
zich op Lesbos
opnieuw in een
oorlogsgebied:
voedsel en water
zijn op rantsoen, geweld ligt overal op de loer.
Iedere dag staat hij uren in de rij om eten en
water te halen voor zijn familie. Zijn droom? Naar
school kunnen, dokter worden en thuiskomen in
een schoon en veilig huis, in een veilig land.

Maryam (6)
uit Syrië
Maryam, die met
haar ouders het
geweld in Syrië
ontvluchtte. Een
jaar geleden
kwamen ze op
Lesbos aan.
Tijdens de vlucht
kregen ze opnieuw te maken met geweld. Bij de
grensovergang van Turkije werden ze geslagen
door de politie. Sindsdien is Maryam getraumatiseerd en praat ze niet meer met vreemden, alleen
met haar familie. Ze is bang als ze politie ziet.
Maryam en haar familie zijn na de brand in kamp
Moria in het in allerijl nieuwgebouwde kamp
terechtgekomen. Elke twee weken gaat ze naar
een psycholoog. Als hij haar vraagt om iets te
tekenen, tekent ze de zee, een herinnering aan
haar reis naar het eiland Lesbos. Het zou voor
Maryam het beste zijn als ze naar een kinderpsychiater zou kunnen, maar daarvoor moet ze
in Athene zijn. Helaas kan de familie niet weg
van het eiland, de asieldiensten zijn gesloten en
inmiddels heeft de familie al drie asielafwijzingen
gehad.

Ontwerp voorpagina: Ben Lammers

Joyce (6)
uit Congo
Joyce vluchtte
vanwege geweld,
bedreigingen en
armoede met
haar ouders
en broertje uit Congo en kwam in juni aan op
Lesbos. Ze kregen al snel te horen dat hun asielaanvraag is afgewezen. Wat nu? Joyce is in haar
jonge leven nog nauwelijks naar school geweest.
Ook zij wil later heel graag dokter worden.
Haar wens voor nu? Een pop om alvast mee te
oefenen.

Is dit de plek waar ze eindigen? Met Kerst
komen we voor hen in actie.
Wat kan Kerk in Actie doen met uw steun?
• Voor € 10,00 krijgt een vluchtelingenkind een
pakket zeep en andere items voor persoonlijke
verzorging
• Voor € 16,00 krijgt een vluchtelingengezin een voedselpakket
• Voor € 25,00 kan een vluchtelingenkind
op Lesbos een maand naar school

Opvang voor gestrande vluchtelingen
Griekenland
Borderline Lesvos, partner van Kerk in Actie, helpt
vluchtelingen die vastzitten op Lesbos. De organisatie richt zich op medische zorg voor vluchtelingen. Ze biedt eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die met bootjes aankomen
op de kust van Lesbos.

Een medewerker vertelt
Nikos:
‘We doen wat we kunnen om te helpen’
Nikos (36) is chauffeur en magazijnbeheerder bij
Borderline Lesvos. Hij vertelt over Proti Stassi (letterlijk: de eerste stap), hoe hij iedere keer als er
aan de ruige noordkust van het eiland een boot
met vluchtelingen aankomt, met zijn terreinwagen daarheen rijdt om te helpen.

Op pagina 10 en 11 in dit KerkVenster
treft u twee verhalen aan van Syrische
vluchtelingen, Ferres Aleleiw en zijn zoon
Ghassan. Indrukwekkende verhalen van
twee mensen die nu in de gemeente
Aalten wonen.

Bron: kerkinactie - protestantsekerk.nl

Wat doe jij voor de vluchtelingen?
‘Als chauffeur zorg ik ook voor ons magazijn
in Kleio, in het noorden van het eiland. Schoonmaken, verpakken, distribueren enz. Mijn werk
moet heel flexibel zijn. Door de coronabeperkingen werd het moeilijker om vluchtelingen
die aankwamen rechtstreeks te helpen. Dus
nu leveren we alle spullen aan iemand van de
UNHCR, die ze verspreidt in het quarantainekamp, waar de mensen moeten blijven totdat
hun COVID-19-testresultaten terug zijn. Soms
moeten ze daar ook langer blijven. En daarna
kunnen ze zich dan gaan inschrijven in het grote
kamp. Wij zijn het enige magazijn en de enige
organisatie (naast UNHCR en de politie) die nog
in het noorden van het eiland is overgebleven om
de nieuwkomers aan die kant van het eiland te
helpen.’

Wat voor spullen deel je uit?
Hoe kom je daaraan?
‘We delen kleding uit, hygiënespullen zoals
maandverband, luiers en zeep, we hebben
schoenen, mondmaskers, slaapzakken, dekens,
zaklampen en speelgoed voor de kinderen. We
hebben ook babymelkpoeder voor de baby’s en
medicijnen voor zieke mensen. Als mensen een
tijdje op straat moesten slapen, deelden we soms
ook water, tenten en extra eten uit. We krijgen
de spullen voornamelijk van andere organisaties
op het eiland. Soms kopen we dingen bij lokale
winkels, zoals bij de apotheek of bakkerij.’

Wat betekent dit werk voor jou?
‘Weet je, voor mij is het vanzelfsprekend om
mensen te helpen die niets hebben. Het is iets
basaals dat we kunnen bieden. Al voordat ik bij
Borderline Lesvos terechtkwam, hielp ik vluchte
lingen in mijn café. Mijn vader en ik hadden
vroeger een koffiehuis in het dorp. We gaven de
mensen warme thee of probeerden wat te eten
te regelen voor hen. Natuurlijk ben ik heel erg
blij met deze deeltijdbaan, want sinds de financiële crisis in Griekenland is de situatie voor ons
niet eenvoudig om te overleven of een inkomen
te hebben.’

Komen er ook kinderen/ minderjarigen aan?
Jazeker, ongeveer 40% van de vluchtelingen die
naar Lesbos komen, zijn kinderen. Ze komen hier
allemaal met boten aan, dus ja, ik heb veel kinderen en minderjarigen gezien. Ik herinner me
de dagen dat ik met al die kleintjes moest rijden,
met hun natte kleren, om ze ergens heen te
brengen waar ze iets droogs aan konden trekken.
Op een dag had ik vijfentwintig kinderen in mijn
busje, de jongste was pas drie maanden oud. Ik
heb veel gezinnen van de kust naar een warme
plek vervoerd. Op een keer had ik een huilende
en schreeuwende vader naast me. Hij had net
een van zijn kinderen verloren. Toen hun boot
op het strand van mijn dorp aankwam, verdronk
het meisje ergens tussen de rotsen. Ze kon niet
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Ter overdenking

Leegte
door Hendrik Jan Zeldenrijk

zwemmen. Alles ging zo snel. Ze verdronk terwijl de vader probeerde zijn andere kinderen te
redden. Het meisje was 16 jaar oud en werd twee
weken later dood aangetroffen op een strand in
de buurt.
Momenteel mogen we geen mensen vervoeren,
alleen politie en kustwacht mogen dat. Ik heb
veel tragische scènes gezien, maar omdat Europa
niet bereid is de grenzen te openen, zullen we hier
helaas meer van gaan zien.’

Waarom denk je dat het belangrijk is dat dit
werk gebeurt?
‘Kijk, zoals ik al zei, het is toch gewoon normaal
en menselijk om mensen in nood te helpen. Ik
wou dat we konden stoppen met dit werk en
dat mensen hier op een veiliger manier konden
komen, niet in deze onmenselijke, kleine rubberbootjes midden in de nacht. Ook vind ik het niet
logisch dat mensen naar Lesbos komen. Ze willen
Europa bereiken, niet ons eiland. Maar zolang er

voor hen geen veilige manier is om Europa binnen
te komen, moeten we doen wat we kunnen om
hen te helpen. Maar corona en het nieuwe beleid
van onze regering maken het ons niet gemakkelijk. Er zijn veel dingen veranderd.’

Kun je iets over jezelf vertellen?
‘Ik ben ook boer en ik vind het leuk om op mijn
land te werken. In de winter gaan we naar de
olijvenoogst en mijn vader heeft schapen, zoals
zoveel mensen op Lesbos. Ik hou van mijn eiland
en dit is mijn thuis. Al vele jaren komen er vluchte
lingen door ons dorp. Waarom verandert geen
enkele politicus iets voor ons, voor hen? Ik weet
het niet. Over het algemeen ben ik een gelukkig
mens. Ik heb een gezin, mijn kinderen zijn gezond
en we hebben wat werk en geld om hier te overleven. Daar ben ik erg blij om. De vluchtelingen
en migranten die hier aankomen kunnen dat niet
zeggen. Ze zitten hier opgesloten, maar ze willen
hier niet blijvezn. Daar zit ik vaak aan te denken.’

Samen voor vluchtelingenkinderen

Altijd weer word ik geraakt door het verdriet van
mensen die geliefden hebben moeten loslaten.
Rouwen doet zoveel pijn. Vandaag hoorde ik
iemand zeggen: ‘Rouw is liefde waarmee je
nergens naar toe kan.’ Meeleven met elkaar in
deze intense pijn is heel belangrijk. Dat geven
mensen ook altijd aan, hoe waardevol dat is en
hoe goed dat kan doen. Zeker ook als dat meeleven niet beperkt blijft tot enkele weken na
het overlijden van hun geliefde. Wel blijkt elke
keer weer dat, hoeveel meeleven er ook is, niets
en niemand de leegte kan vullen als je door de
dood gescheiden bent van iemand waar je van
houdt. God ook niet? Nee, God ook niet. Ooit
hoorde ik iemand zeggen: ‘Zeker heb ik steun
aan mijn geloof. Maar met God kan ik geen
pannenkoeken eten en dat kon ik met mijn man
wel.’
Ik werd kortgeleden geraakt door een gedicht
van Dietrich Bonhoeffer, uitgesproken tijdens
een afscheidsdienst van een geliefde.
Ook dit gedicht neemt de pijn van de leegte
niet weg, maar kan wel herkenning oproepen,
juist door de erkenning van die leegte die niemand kan vullen. Boven het gedicht staat:
‘Als je van iemand houdt’
Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

In de week van 29 november t/m 5 december 2020 heeft Kerk in Actie een huis-aanhuis-collecte gehouden voor vluchtelingen
kinderen in Griekenland. In Aalten is er
geen collecte gehouden, daarom heeft de
diaconie van de PG Aalten besloten om zelf
een actie voor dit noodzakelijke doel te organiseren in de hele maand december. Alle
diaconale collectes in de kerkdiensten zullen
daarvoor bestemd zijn.

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 vluchtelingen geholpen naar een betere plek. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter
leven voor kinderen.

Duizenden bange kinderen wachten in Griekse
vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze
zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen
vanuit het Midden-Oosten, Azië en Afrika, op zoek
naar warmte en veiligheid. De situatie van deze
kinderen is urgenter dan ooit.
Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als
er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks,
ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en
chronisch zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld
tussen verschillende bevolkingsgroepen. Natte
tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten …
De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig.
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Vluchtelingen worden

Steun de actie! Bijdragen kan

Zeg niet: ‘God zal de leegte vullen’,
want - geloof me - dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

• via Hulp Ver Weg Dichterbij van de
Protestantse Gemeente Aalten, bankrek.
NL 45 RABO 0112887651 o.v.v. ‘Geef licht’
• via Kerk in Actie, bankrek.
NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’
• via iDeal. U gaat dan naar
www.kerkvensterwebshop.nl.
Links bovenaan
vindt u de
link naar de
donatiepagina.
• U kunt ook
betalen via
Tikkie.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd
blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het
een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.
Dietrich Bonhoeffer

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

Collectes en giften

ds. Ada Endeveld

Voor de kerk zijn twee giften ontvangen: € 10,00
via Jolanda te Winkel en € 10,00 via Diny Luimes.

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

Uit de kerkenraad

Wij feliciteren
Onze felicitaties gaan naar dhr. A.B. Essink en
mevr. T.H. Essink-Fukkink, Beerninkweg 8, die op
11 december 50 jaar zijn getrouwd. Van harte
gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren samen.

Zieken
Bij José Kämink is na het bevolkingsonderzoek
verkeerd weefsel in de darmen aangetroffen. Ze
is nu onder behandeling van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Volgens de
eerste berichten is de operatie goed verlopen. We
wensen haar, haar man Geert en allen die om hen
heen staan veel sterkte toe de komende tijd.
Wim Hijink is met straling behandeld aan zijn
slokdarm om het slikken te bevorderen. Het is
nu afwachten of de behandeling aanslaat. We
wensen hem en allen die bij hem betrokken zijn
veel sterkte.
Jan Tolkamp ondergaat behandelingen die veel
energie kosten. Hij is daar voorlopig nog mee
bezig. We wensen hem, zijn vrouw Riek en allen
die bij hen horen sterkte en zegen in deze lastige
tijd.
We wensen allen die ernstig ziek zijn een rustige
gemoedstoestand toe en zo weinig mogelijk
pijn. Voor hen die tijd nodig hebben om op te
knappen: beterschap. Alle mantelzorgers wensen
we kracht toe om het vol te houden.

Kerstviering
Omdat de kerstviering op de Haart
en in ’t Koppelhuis niet door kan gaan,
willen we in de St. Joriskerk een kerstfeest
online organiseren, dat zowel
via de kerktelefoon als op de
computer te volgen is.

In het komende kerkblad
volgen meer details.
Ada Endeveld

Hoewel er veel energie is gestopt in het zoeken
naar een nieuwe voorzitter en scriba, is het vorig
jaar niet gelukt ze te vinden. Daarom besloten
wij als kerkenraad te gaan werken met een roulerende voorzitter en scriba.
-D
 e eerste periode, tot en met december 2020,
wordt het voorzitterschap en het scribaat
verzorgd door de diaconie.
-D
 e tweede periode, januari t/m april 2021,
door de kerkrentmeesters.
-D
 e derde periode, tot 1 september 2021,
door de pastorale raad.
Natuurlijk hebben we ook een formele voorzitter
en scriba nodig (voor o.a. de handtekeningen).
Voorzitter is nu Arjan Twigt. Hij is in september
benoemd in de kerkenraad, en 24 november jl.
is Rita Feenstra benoemd als formeel scriba. Wij
zijn hen dankbaar dat ze deze functies willen
aanvaarden.
Ook bereikte ons het bericht dat Anna Leuntje
Cornelia (Annie) Hanekamp-van de Vreede is
overleden op 91-jarige leeftijd (20 oktober 1929
- 6 november 2020). Zij is de vrouw van ds. Johan
Karel Hanekamp, die de Hervormde Kerk van
Bredevoort van 1984 tot 1990 gediend heeft. Wij
wensen hem, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel troost toe. Correspondentieadres is
bekend bij ds. Ada Endeveld.
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Begroting 2021 en toelichting
van de Protestantse G
 emeente Bredevoort
In de kerkenraadsvergadering van 24 november zijn de begrotingen 2021 voor
kerk en diaconie behandeld. Met een korte toelichting geven we u inzage in
de te verwachten inkomsten en uitgaven voor het komende jaar.
Een begroting opstellen in deze onzekere tijden is
niet eenvoudig. Welke activiteiten waar je inkomsten uit verwacht kunnen weer opgestart worden?
Zijn er nog aanpassingen noodzakelijk die mogelijk wat extra kosten met zich meebrengen? Daarnaast hebben we al enkele jaren te maken met
een niet-sluitende begroting. De doorkijk die we
gemaakt hebben in een meerjarenprognose laat
daarin ook geen positief beeld zien. Dalende
inkomsten tegenover licht stijgende kosten
maken het verschil alleen maar groter. Om er grip
op te krijgen, zullen we belangrijke keuzes moeten
maken.
Het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad gaan daar binnenkort met elkaar over in
gesprek.
Als u er ideeën over heeft, laat het ons vooral
horen.

Hoe verder?
Inkomsten en uitgaven zijn dus op dit moment
niet in balans. Het zal een hele klus worden om
daar meer evenwicht in te krijgen, maar er zijn
zeker nog mogelijkheden voor. En we hebben
prachtige gebouwen in eigendom, die voor veel
verschillende activiteiten verhuurd of gebruikt
kunnen worden. Alle gebouwen zijn en blijven van
alle noodzakelijke faciliteiten voorzien, dus het
verhuurpotentieel is groot.

Daarnaast mogen wij ons bovenal gelukkig
prijzen met de fijne kerkgemeenschap die we zijn,
en met alle mensen die zich met de gemeente
verbonden voelen en vrijwillig de handen uit de
mouwen steken. Samen vormen we een prachtige
gemeente.
De complete begroting ligt vanaf nu een week ter
inzage in ‘t Koppelhuis. Vragen of opmerkingen
daarover bespreken wij graag met u. Neem daarvoor contact op met mij of stuur een mail aan
boekhouding@pkn-bredevoort.nl.
namens het college van kerkrentmeesters,
Wim ter Maat

bredevoort

Bij de inkomsten
Aan de opbrengstenkant zien we een afname van
de opbrengsten onroerend goed. De pastorie is
verkocht, de huurinkomsten zijn daarmee weggevallen. Het geld dat de verkoop heeft opgebracht is nog niet belegd. De rente-inkomsten zijn
minder door een aflopend spaarcontract van 3 %
rente, en opnieuw afsluiten tegen eenzelfde rentevoet is niet mogelijk. Voor de bijdragen levend
geld (giften en Kerkbalans) zijn ook iets minder
opbrengsten begroot. Door het krimpen van
onze gemeente is hierin al jaren een dalende lijn
zichtbaar.
De overige bijdragen, waaronder die van de diaconie, zullen ongeveer gelijk blijven.

Bij de lasten
Voor ons kerkgebouw en ‘t Koppelhuis gaan we
voor het komende jaar uit van ongeveer gelijkblijvende kosten voor onderhoud en energielasten.
Ook de komende jaren is, voor zover we kunnen
overzien, geen groot onderhoud aan onze
gebouwen noodzakelijk.
Voor het pastoraat is als uitgangspunt genomen
dat 2021 een overgangsjaar wordt voor onze predikant. Van een volledige betrekking met detachering naar een werktijdfactor van 0,6 vanaf
september 2021. De exacte invulling ervan zal
nog nader uitgewerkt moeten worden.
Door de lagere werktijdfactor zullen er meer gastpredikanten voorgaan. Bijkomende kosten voor
het pastoraat zullen gelijk blijven.
De afdrachten aan de Solidariteitskas en het kerkelijk quotum blijven gelijk.
Voor het beheer en de administratie zullen de
kosten naar verwachting licht oplopen door de
cao- afspraken.

Begroting 2021 en toelichting
van de diaconie Bredevoort
staan afgedrukt op pagina 6.

college van kerkrentmeesters
Begroting 2021
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Begroting 2021 en toelichting van de diaconie Bredevoort
De diaconie van de Protestantse Gemeente Bredevoort heeft getracht een goede
inschatting te maken van de kosten c.q. uitgaven en de inkomsten. Dat valt niet
mee. Er is veel onzekerheid. Kerkbezoek is maar beperkt mogelijk. Er kunnen geen
gezamenlijke maaltijden gehouden worden, de broodmaaltijd bij de maandsluiting
is afgelast en er is geen koffiedrinken na de kerkdienst. Dit is een gemis.
Er zijn echter ook mooie nieuwe initiatieven
bedacht. Zo is er in de zomer in het Koppelhuis
‘een bakkie doen’ opgezet. Een aantal mensen
heeft elkaars gezelschap (op 1,5 m. afstand)
opgezocht. Door het beperkt aantal toegestane
personen is dit op uitnodiging geweest. We hopen
dat het binnenkort weer opgestart kan worden en
we meer mensen hierbij kunnen betrekken. Vooral
in deze periode, waarin ouderen en kwetsbaren
aan huis gebonden zijn, is dit erg belangrijk. We
houden onze ogen en oren open en proberen
actie te nemen
De diaconie heeft het voornemen de inkomsten,
voor zover mogelijk, een duurzame bestemming te
geven. Daartoe heeft ze gelukkig ook de middelen.
De nieuwe installatie in de kerk en ‘t Koppelhuis
is hiervan een voorbeeld en zeker een aanwinst.
Op deze manier kunnen we ondanks beperkte
contactmomenten toch samen de kerkdiensten
blijven volgen. Ook wereldwijd blijven we alert op
noodsituaties. Ideeën voor duurzame oplossingen
van schrijnende armoede worden met een warm
hart ondersteund. Zodoende is de diaconie tot de
volgende begroting gekomen:

Baten
De genoemde bedragen over de inkomsten
gebouwen en gronden zijn volgens de opgave van
het KKG (Kantoor der Kerkelijke Goederen). Het is
moeilijk inschatten wat de collectes in de kerk volgend jaar gaan opbrengen. Hopelijk kan het kerkbezoek zich weer herstellen.

Lasten
Bij de gebouwen zijn geen bijzondere verrichtingen gepland. Er is een meerjarenplan onderhoud schilderwerk voor een van de gebouwen
gemaakt, en er wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor onderhoud van de twee panden die
ons eigendom zijn.
Er is een plan om op een stuk grond nabij Brede
voort een plek in te richten ter bezinning. De
plannen hiervoor zijn nog in de ontwikkelingsfase, maar de diaconie wil dit graag in 2021 gaan
realiseren. Het stuk grond is niet erg rendabel als
landbouwgrond en zodoende kwam het idee op
om er een andere bestemming aan te geven.
In 2020 is een geheel nieuwe installatie voor
beeld en geluid aangeschaft. Hiervoor is subsidie ontvangen van stichting KerkVenster, en de
opbrengst van de paascollecte 2020 is ook hiervoor bestemd. De overgebleven kosten van investering worden in acht jaar afgeschreven.
Tot de kosten voor de kerkdiensten en andere
kerkelijke activiteiten worden onder andere de
kosten voor het Heilig Avondmaal, bloemschikken
bij bijzondere kerkdiensten en aanschaf kaarsen
gerekend. Overige bijdragen en contributies: hieronder valt de bijdrage van de diaconie voor het
pastoraat en gebruik van ‘t Koppelhuis/kerk aan
de kerkrentmeesters. Deze bijdrage wordt jaarlijks
in vergadering vastgesteld.

Vergoeding administratie en vrijwilligers: de
kosten van administratie worden jaarlijks met de
kerkrentmeesters verrekend.

Diaconaal werk
Er wordt een aantal personen/gezinnen ondersteund in de gemeente. Verder doet de diaconie veel aan ouderen-/ziekenbezoek. Wekelijks
wordt er iemand verrast met een bos bloemen,
in een verzorgingshuis wordt een maandsluiting
gehouden met een broodmaaltijd, zes keer per
jaar organiseert de diaconie een gezamenlijke
maaltijd met een vrijwillige bijdrage en er is
koffie
drinken na de kerkdienst. De Diaconale

Hulpverlening Aalten, Hospice de Lelie en de
Voedselbank worden tevens ondersteund. De
jeugd wordt gestimuleerd door een bijdrage aan
de zomerkampweken en met Kerst worden er
altijd kerstpakketten uitgedeeld aan gezinnen/
personen die het goed kunnen gebruiken.
Voor diaconaal werk landelijk en wereldwijd
worden de gehouden collectes aangevuld
door de diaconie voor onder andere Kerk in
Actie, de Joanne Foundation en noodhulp. Ook
het Roemenië Comité en Christenhulp OostEuropa worden jaarlijks met een vast bedrag
ondersteund.
De begroting ligt gedurende een week ter inzage
in ’t Koppelhuis. Heeft u na het lezen van de
begroting nog opmerkingen, een idee of tip,
neemt u dan contact op met het bestuur. In de
colofon staan de contactgegevens vermeld.

Voor het overige:
blijf gezond en let op uw medemens.
Protestantse Gemeente Bredevoort
college van diakenen - begroting 2021
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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:
Ger-Jan 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

Op zoek naar helpende handen
Beste gemeenteleden,
Binnen onze kerkelijke gemeente zijn er al veel
vrijwilligers die op hun eigen wijze hun steentje
bijdragen aan het samen-gemeente-zijn. Daar
zijn wij zeer dankbaar voor. Geweldig dat zoveel
mensen zich willen inzetten voor onze Kerk.
Toch zijn we nog steeds op zoek naar mensen die
ook graag een bijdrage willen leveren.
Elk jaar zijn er ambtsdragers die afscheid nemen,
en ook dit jaar zijn wij weer op zoek naar gemeenteleden die deze vrijgekomen plaatsen zouden
willen invullen.
We zoeken nieuwe ouderlingen, diakenen, kerk
rentmeesters en bezoekmedewerkers.
Mocht u zich hiertoe geroepen voelen, of wat
meer willen weten over een van deze functies,
laat het ons weten. Wij zullen dan contact met u
opnemen om u verder hierover te informeren.
Het is natuurlijk ook mogelijk om namen van
personen door te geven waarvan u denkt dat
zij geschikt zijn voor een van bovengenoemde
ambten. Stuur uw reactie naar:
scriba.aalten@kerkvenster.nl.
Reacties op papier kunt u kwijt in de brievenbus
van het kerkelijk bureau bij de Zuiderkerk.
Daarnaast zijn ook verschillende commissies op
zoek naar versterking van hun gelederen. Dus
mocht u ook een steentje willen bijdragen, laat
het ons weten. Alvast bedankt voor uw reacties.

bredevoort

namens de kerkenraad
Protestantse Gemeente Aalten,
Gerard Helmink, voorzitter

Doorberekening kosten uitvaart
Binnen de Protestantse Gemeente Aalten is het
tot op heden een gewoonte om uitvaarten vanuit
een kerkgebouw niet door te berekenen aan onze
leden. Met ingang van 01-01-2021 willen wij hier
verandering in brengen.
Voor een uitvaart vanuit een kerkgebouw zal dan
€ 375,00 in rekening gebracht worden.
Ter vergelijking: een uitvaart vanuit de GUV-aula
kost € 520,00 (inclusief gebruik koffiekamer).
De begeleiding van een uitvaart door een predikant of pastoraal werker zal voor kerkleden die bijdragen aan Kerkbalans kosteloos blijven.
Voor kerkleden die de afgelopen drie jaar niet
hebben bijgedragen aan Kerkbalans zal voor de
begeleiding door een predikant of pastoraal werker
een bijdrage van € 350,00 gevraagd worden.
college van kerkrentmeesters

Giften Aalten
Overzicht collectes

Via de webshop ontvangen voor DHA

04-10 K
 erk en Israël  .   .   .   .   .   .   .   . € 127,15
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 112,40
11-10 P
 rotestantse Bezoekdienst  .  .  . € 135,95
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 104,70
18-10 Werelddiaconaat  .   .   .   .   .   .  € 37,45
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 28,00
25-10 N
 ederlands Bijbelgenootschap  .  € 156,20
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 100,35
01-11 Zending  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 124,95
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 109,95
08-11 J OP Landelijk Jeugdwerk  .  .  . € 17,60
Kerk .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  € 47,90

-1
 1-11 t/m 17-11 totaal   .   .   .   .   .   . € 100,00

Sinds 15-11 kunt u ook geven via Givt.

Overzicht giften
Op het kerkelijk bureau of in
de brievenbus ontvangen:
- voor de Voedselbank   .   .   .   .   .   .   . € 40,00
- voor DHA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 50,00
- voor vluchtelingenactie ‘Geef Licht’  .  € 125,00
en € 50,00
- via mevr. H. Lievers
voor de Voedselbank   .   .   .   .   .   .   . € 20,00
- in collectemunten voor de diaconie  .  € 16,50
en voor de Kerk   .   .   .   .   .   .   .   .   . € 16,50

Via de webshop ontvangen voor
vluchtelingenactie ‘Geef Licht’
-1
 1-11 t/m 17-11 totaal   .   .   .   .   .   . € 100,00
-1
 8-11 t/m 24-11 totaal   .   .   .   .   .   . € 50,00

Via de bankrekening van de diaconie
- plaatselijk diaconaat   .   .   .   .   .   .   . € 750,00
- diverse giften Voedselbank  .   .   .   .  € 660,00
- vluchtelingenactie ‘Geef Licht’  .  .  . € 575,00
- collecte dankdag  .   .   .   .   .   .   .   .  € 30,00
- DHA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 25,00
- wekelijkse collecte   .   .   .   .   .   .   .   . € 50,00
- in plaats van collecte  .  .  .  .  .  . € 150,00
- kerkengeld oktober  .   .   .   .   .   .   .  € 80,00
- collecte november  .  .  .  .  .  .  . € 15,00
Uw gift voor de DHA kunt u ook zelf overmaken
op: Diaconale Hulpverlening Aalten
NL24 TRIO 0338 6054 60

Iedereen hartelijk bedankt
voor haar/zijn bijdrage!
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Givt, een nieuwe betaalmethode
Givt, de oplossing voor geven zonder contant geld
Steeds meer mensen hebben geen contant geld
meer op zak. De slimme techniek van Givt stelt
iedereen in staat om met een smartphone te
geven voor de collecte in de kerk of thuis terwijl u
naar KerkBeeld kijkt of naar de kerkradio luistert.
Bij Givt respecteren ze de oude manier van collecteren. Daarom hebben ze een oplossing ontwikkeld die de ‘oude’ manier van geven niet in de
weg zit.
Heb je dus geen contant geld bij je of in huis?
Dan kun je door Givt weer meedoen!

Betalen zonder internet
Voor het gebruik van Givt heb je op het moment
van geven geen internetverbinding nodig. Op een
later moment, bijvoorbeeld als je thuis bent en
gebruikmaakt van WiFi, wordt je gift bij het heropenen van de app alsnog verstuurd.

Gegevensbescherming
Givt is veilig omdat alle gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld worden, en erop
toegezien wordt dat de leveranciers van Givt dit
ook doen.

De techniek achter Givt

ANBI-giften zijn aftrekbaar
Giften aan de PG Aalten, diaconie, kerk of speciaal doel, door Givt verwerkt, zijn aftrekbaar van
de belasting. Jaarlijks kan iedere gebruiker een
overzicht downloaden van alle giften.

Het gemak van geven
Met Givt geef je makkelijk in elke situatie, je kiest
zelf hoeveel je wilt geven.

Geven blijft anoniem
Een donatie met Givt is door de kerk niet te herleiden tot een persoon. De kerk (diaconie) krijgt
na elke zondag een bedrag op de rekening, en
niet alle giften afzonderlijk. Givt is net zo anoniem als geven van contant geld.

Gewoon gratis
Givt is gratis te downloaden via de App Store en
in Google Play. Registreer jezelf als gebruiker door
je gegevens eenmalig in te vullen.

Hoe veilig is Givt?
Het is belangrijk dat alles veilig en risicoloos verloopt. Jouw veiligheid wordt door Givt op drie
vlakken geborgd:

Privacy
Om gebruik te maken van de dienst van Givt zul
je je eerst moeten registreren. Hiervoor worden
alleen de gegevens gevraagd die Givt nodig heeft
om een transactie te kunnen doen. Daarom zal
Givt nooit de informatie verstrekken aan derden.

Video
Als je je hebt vergist, kun je de donatie nog
binnen 15 minuten annuleren, daarna wordt deze
verwerkt.

Wilt u zien hoe alles in zijn werk gaat?
youtube.com/watch?v=H01XYXH-joU

Geven met Givt is gemakkelijk,
hoe werkt het?
1. Open je app
2. Kies het bedrag dat je wilt geven voor de
collecte: 1 is bij ons meestal het ‘speciale doel’.
3. Als je ook voor de deurcollecte wilt geven, kies
dan: ‘+ collecte toevoegen’ en vul ook hier het
bedrag in.
4. Kies voor ‘volgende’.
5. Je kunt nu de QR-code scannen, uit de lijst het
kerkgebouw selecteren of, als u in de kerk zit,
kiezen voor ‘locatie’.
6. Kies weer voor ‘volgende’ en je donatie is
afgerond.

Als je een internetverbinding hebt, wordt je
gift direct verstuurd. Anders wordt je gift eerst
opgeslagen. Zodra je weer verbonden bent
met internet en je de Givt-app opent, wordt je
donatie alsnog verstuurd.
Je gift wordt na twee werkdagen van je rekening
afgeschreven.

QR-codes
Hieronder en op de site van kerkbeeld.nl
staan de QR-codes die u nodig heeft
om te kunnen doneren.

Betalingsverkeer
Givt is geen bank, het betalingsverkeer wordt
uitbesteed aan SlimPay. Dit bedrijf zorgt voor
de betalingen van veel online bedrijven en staat
onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Hierdoor voldoen betalingen via Givt aan de strengste
eisen. Het is goed om te benadrukken dat er geen
transactie plaatsvindt tijdens het geven met Givt.
De transactie vindt achteraf plaats middels een
automatische incasso. Aangezien deze te herroepen is, is het volledig veilig en ongevoelig voor
fraude.

Oosterkerk

Oude Helenakerk

Zuiderkerk
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Indrukwekkend verslag van Feras Aleleiw
Dit is zijn verhaal, door hemzelf geschreven. 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 ook een persoonlijk
verhaal, dat onderdeel is van de expositie ‘Kind van de vrijheid –
Toen en Nu’ in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten.

Op een dag gingen ik en mijn vrouw Ghaidaa
en mijn kinderen op bezoek bij mijn vader en
moeder. Het was Suikerfeest. Het is een gelegenheid voor families om elkaar te bezoeken en felicitaties te brengen.
‘s Avonds, toen we naar huis terugkeerden,
mochten we om veiligheidsredenen de buurt niet
betreden door leden van het leger van Assad.
In die tijd waren demonstraties en protesten
tegen Assad begonnen. Protesten tegen onrecht
en ongelijkheid. Mensen gingen de straat op
om hun protest op een vreedzame manier te
uiten en juichten om het beleid van repressie en
respectloosheid voor mensen te veranderen. Maar
de familie van Assad accepteerde geen publieke
protesten. Ze reageerden zelfs door op mensen te
schieten, arresteren en te martelen. Ik dacht op
dat moment aan de toekomst van mijn kinderen.
Vooral na de arrestatie van mijn zwangere vrouw
in haar vijfde maand, alleen omdat ze tot een
buurt behoort die tegen het beleid van Assad is.
Toen had ik twee opties: eerst om in het leger van
Assad te zitten en deel te nemen aan moorden en
martelen of de tweede optie om in de gelederen
van de oppositie te zitten en mijn familie bloot te
stellen aan moorden, ontsnappen en angst.
Ik heb dingen gezien die ik me niet kon
voorstellen in mijn land, zoals moord, marteling
en sloop van gebouwen en huizen op de hoofden
van de bewoners. Ik moest een veilige plek vinden
voor mijn vrouw en mijn kinderen.
Toen besloot ik om naar Algerije te gaan op zoek
naar veiligheid, maar er zijn geen buitenlanders
die vergunningen krijgen om te werken en je
kunt geen huis huren, het leven voor mij wordt
moeilijker.

De reis naar Europa
Ik hoorde dat er boten varen van Tunesië naar
Italië en ik ging op zoek naar waarmee ik contact kan opnemen om illegaal van Algerije naar
Tunesië over te steken. Omdat ik de Syrische nationaliteit heb, kan ik geen visum krijgen om legaal
Tunesië binnen te komen.
Ik kon eindelijk in contact komen met enkele
smokkelaars. De oversteek, met drie kinderen van

Algerije naar Tunesië, was ’s nachts een wandeling van zes uur over hobbelige zandwegen. De
reis was nodig om de grens over te steken maar
wel met onbetrouwbare mensen zonder emotie
of genade voor kinderen, vrouwen of ouderen
daarvoor had Ik het gevoel dat ik gewoon een
ongelukkig dier was dat naar zijn folteraar werd
getransporteerd.
In Tunesië was er een illegaal verzamelcentrum
voor vluchtelingen, waar ze moesten wachten
totdat ze naar boten werden vervoerd.
Het verzamelcentrum bestaat uit verlaten huizen,
en er was geen eten en er waren geen uitzonderingen op de behoeften van de ouderen en
kinderen.

Boottocht
Het was tijd om naar het strand te gaan, we
werden vervoerd in gesloten vrachtauto’s, met
heel weinig zuurstof, ik kon bijna niet ademen. We
kwamen aan op het strand ze schreeuwden naar
ons om stil te blijven totdat de rubberboot werd
gestuurd om ons naar de grote boot te brengen.
Dertig mensen moesten aan boord van dit kleine
rubberbootje en even later sloeg de boot om en
we lagen allemaal in het water het was ongeveer
02.00 uur ‘s nachts. Ik schreeuwde in naam van
mijn negen maanden oude dochter en toen was
ik helemaal gek. Ik verloor mijn concentratie
vermogen, mijn vrouw kan niet zwemmen en mijn
kinderen ook niet.

We zijn erin geslaagd om aan deze impasse te
ontsnappen en bereikten de grote boot zoals
beweerd, door de man die de reis leidde. Het was
een boot van slechts acht meter lang, en er waren
geen zwemvesten, geen eten, geen water helemaal niets.

Het zijn mensenhandelaren, dames en heren!
De boot had minstens zestig mensen, er was
niet genoeg ruimte voor iedereen en je kon geen
bezwaar maken. Het kostte ons 26 uur op zee
totdat we op een Italiaans eiland aankwamen en
werden gered door de Italiaanse kustwacht.
Ik kan deze ervaring niet vergeten zolang ik leef
en ik zal die ervaring ook nooit meer willen herhalen. Mijn excuses aan mijn kinderen, ik waagde
mij in hun lot, ik had geen andere keuze.

Toen in Nederland
Weg zijn al mijn plannen en onzeker is mijn
toekomst. Maar een feit is ‘taal is in dit land
de sleutel die alle deuren opent’. Ik weet dat ik
opnieuw moet beginnen: een nieuwe taal, een
onbekende cultuur en ander werk. Bahhh! Is dat
wat ik wilde? Kun je je dit voorstellen … ?
Met beide handen worden geboden kansen
gegrepen. Stampen en stampen om de nietszeggende Nederlandse woorden in je hoofd
te prenten. Geen gelegenheid wordt onbenut
gelaten om de taal, die niet je moedertaal is,
eigen te maken. Dag in dag uit naar Doetinchem,
naar school en dan op woensdagavond naar
het Kulturhus om daar weer ondergedompeld te
worden in het Nederlands.
Vrije tijd is om te oefenen om nog meer te leren
en beter te kunnen praten. Vrijwilligerswerk in
het zorgcentrum Dr. Jenny. Daar kun je meteen
het Dinxpers dialect onder de knie krijgen door
gezellig te babbelen met de bewoners.
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Dit is het verhaal van Ghassan Aleleiw
Tijdens de vlucht was hij acht jaar
oud. Op twaalfjarige leeftijd heeft hij
onderstaande tekst geschreven.
Wij woonden alle tijden gezellig en leuk niet
arm niet rijk gewoon een gelukkig leven maar
opeens gingen we naar mijn oma om Suikerfeest
te vieren: dat is een feest na Ramadan en dan
heb je allemaal lekkere dingen en toen wouden
wij teruggaan naar ons huis. We waren nog net
bij ons dorp en toen kwamen militairen zeggen
dat we hier absoluut niet naar binnen mochten
komen (dreigend) anders werden we dood
geschoten want er vielen bommen op ons dorp
en toen moesten we weer terug naar oma zodat
we bij haar konden slapen.
Mijn moeder zat plotseling te huilen omdat ze
bang was dat ze gingen inbreken en alles kapot
gingen maken en ze huilde ook om haar kleren.
Ik was daar nog maar acht jaar. Ik huilde ook
omdat ik wou slapen maar ik kon niet eens
slapen. We hadden geen elektriciteit, het was heel
koud, ik hoorde alleen maar bommen en kogels.
Honden die werden doodgeschoten, het was echt
verschrikkelijk bij mijn oma en mijn vader vertelde
het hele verhaal aan mijn oma.
Ik ging toen naar bed en toen vroeg ik aan mijn
moeder kunnen we naar huis toen vertelde zij het
hele verhaal. Ik huilde toen omdat ik mijn spullen
terug wou, mijn iPad, mijn computer, mijn fiets,
mijn speelgoed, mijn kleren maar uiteindelijk zei
mijn moeder dat we niet terug konden en toen
gingen we naar een huurhuis met mijn oma want
in haar wijk verderop gingen allemaal bommen
van vliegtuigen vallen precies onder het huis waar
wij waren.
Bij mijn oma ging een auto ontploffen en BOEM
ik zat toen op de bank die ging heel hard omhoog
door de ontploffing van de auto onder het huis
van mijn oma. Ik was toen echt bang, ik was aan
het huilen van de angst.
Onze auto was ook beschadigd: de ramen
waren kapot en de wielen waren beschadigd en
toen schreeuwden allemaal mensen want die
hadden familie die doodgingen naast hun oog
van de militaircheckpoints over heel Syrië want
alle mannen tussen 20 en 40 jaar oud moesten
meevechten voor de oorlog en wie nee zei werd
meteen doodgeschoten.

De volgende dag ging mijn moeder naar een
automonteur, mijn vader kon niet gaan omdat er
militaircheckpoints waren.
Het was een ingewikkelde situatie voor mij want
ik wist niet waarom mijn vader altijd binnen
moest blijven. Ik was bang dat er werd geschoten
en waar je aan gewend was moest je verlaten bijvoorbeeld vrienden of je eigen huis. Ik kan nooit
vergeten toen mijn moeder met mijn oom boodschappen wou doen en niet meer terugkwamen.
Niemand wist waar zij waren of wat er gebeurd
is en mijn vader kon niets doen anders werd hij
gepakt en later hoorden wij dat ze allebei in de
gevangenis zaten omdat ze uit een wijk komen
waar iedereen tegen Assad was. Ik en mijn zusjes
waren met mijn oma.
Wij bleven negen dagen met mijn oma en toen
kwam mijn vader terug en in zes maanden had
ik geen contact mijn moeder en mijn oom. Ik was
zooooo blij dat er niets met ze was gebeurd. Ik
kan nooit vergeten toen ze terugkwam, ze was
zooo bang dat kan ik nooit vergeten en na zes
maanden was mijn moeder weer bij mijn vader.

bredevoort

Er was geen internet of elektriciteit en toen kwam
mijn kleinste zusje Joman. We konden niet zo
makkelijk melk voor haar kopen en toen besloot
mijn vader om naar Algerije te gaan om daar
voor ons een veilige plaats te vinden.
Hij verkocht onze auto om een ticket te kopen
voor hem zelf. Hij ging eerst zodat hij een huurhuis kon regelen en illegaal werk kon vinden zodat
we daar niet op straat gingen leven en na veertig
dagen zei mijn vader dat wij konden komen.
Ik was blij om mijn vader weer te zien en dat ik
daar veilig was. Niet alleen ik maar ook mijn
familie en na tien maanden moesten we weg. We
hadden geen verblijfsvergunning, daarna gingen
we naar Tunesië om smokkelaars te vinden die
ons naar Europa zouden smokkelen en daarna
vond mijn vader twee van die mensen.
We gingen van een klein bootje naar een vissersboot en het kleine bootje sloeg om en we lagen
allemaal in het water: mijn vader, mijn moeder, ik,
mijn zusjes allemaal in het water. Niemand van
ons kon zwemmen behalve mijn vader. Hij redde
ons allemaal en daarna kon ik me niets herinneren tot we bij een eiland waren aangekomen
en daar kwam de Italiaanse kustwacht. Eerst
namen ze de kinderen en de vrouwen mee en de
volgende dag de mannen en daarna kwamen we
naar Nederland. Dit was mijn verhaal. Ik kwam
hierheen om veiligheid. Als de oorlog in mijn land
voorbij is ga ik meteen weer terug, ik wil mijn
familie weer zien.
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Neem en lees …

Bloemengroet Aalten

Kerkdiensten Bredevoort

December 2020
Vrijdag
4 Jesaja 3:13-4:1
Zaterdag
5 Jesaja 4:2-6
Zondag
6 tweede zondag advent
		
1 Thess. 1:1-10
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

7
8
9
10

1 Thess. 2:1-12
1 Thess. 2:13-20
1 Thess. 3:1-13
1 Thess. 4:1-12

Vrijdag
11 1 Thess. 4:13-18
Zaterdag
12 1 Thess. 5:1-11
Zondag
13 derde zondag advent
		
1 Thess. 5:12-28
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14
15
16
17
18

Haggai 1:1-15
Haggai 2: -9
Haggai 2:10-23
Jesaja 50:1-3
Jesaja 50:4-11

St. Joriskerk op de Markt
Een bloemengroet werd gebracht bij
de volgende leden van de gemeente:
- mevr. Knuvers-Lammers, Manschotplein 4
- mevr. Arentsen-Assink, Pasopweg 2B
- dhr. Wamelink, Varsseveldsestraatweg 106B
- dhr. Laarman, Ahavestraat 52

Zondag 6 december 2020
Tweede advent
10.00 uur:
collecte:		

ds. A.G. Endeveld
Diaconie en kerk

Zondag 13 december 2020
Derde advent
10.00 uur:
collecte:		

ds. W.A. Andela
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.

Giften PBD
Via Hannie Lievers € 20,00, Hermien Heinen
€ 50,00 en via Riek Ruessink € 10,00.

Zendingskalender 2021
Ook dit jaar wordt er weer een zendingskalender uitgegeven.
Het zijn batiks uit Yogyakarta naar ontwerp van ds. Khristian Aris Widodo.
Thema: ‘eenheid in verscheidenheid’: hoe trek je als volgers van de grote
godsdiensten in Indonesië samen op in een sfeer van tolerantie en wederzijds respect? Kijk voor meer informatie op
zendingserfgoed.nl/zendingserfgoedkalender-2021/.

De kalender is te bestellen tot 15 december bij:
-h
 .jentink4@upcmail.nl,
met vermelding van naam, adres en telefoonnummer
- of op tel. 0543-842638
De kalender kost € 9,00 en wordt thuisbezorgd.
Dirk Jentink

Gratis cd
• Geef licht - Stef Bos
of
• Kijk, het wordt licht -

Elly & Rikkert en vrienden

De kerst-cd van 2020: ‘Geef licht’ van Stef Bos.
Intense liederen die in de huid kruipen van Bijbelse
personages, zoals alleen Stef Bos dat kan!
Wat een feest voor kinderen! Elly & Rikkert hebben
samen met vrienden een vrolijke en meeslepende
cd gemaakt. Bestel de cd nu en maak een kind blij!

Deel de boodschap van Kerst.
Waarom zou jij deze cd bestellen?

De hele wereld viert Kerst. Overal zie je kerstbomen en feestverlichting. Sfeervolle filmavonden
brengen mensen in de stemming. Cadeaus
worden gekocht om elkaar te verrassen.
Voor christenen draait het niet om bomen of
lichtjes, maar we vieren met Kerst de geboorte
van Jezus Christus. Zijn geboorte betekende
het begin van iets nieuws. In zijn leven werd op
een unieke manier zichtbaar wie God is – Liefde.
‘God wordt mens’: de betekenis van Kerst in drie
woorden. Als dat geen cadeau is…
Daarom willen wij jou een cadeau geven. Een
gratis cd vol sfeervolle liederen. Voor jezelf of om
weg te geven. ‘Geef licht. Geef alles wat je hebt
en geef de liefde een gezicht.’

Bekijk hier de promo-video’s
• Stef Bos: youtube.com/watch?v=83g3HrAVWWg
• Elly & Rikkert:
youtube.com/watch?v=2daXtKJveeE

U mag één gratis cd per adres bestellen.
Nu besteld, binnen twee weken in huis:
https://daaromkerst.nl/bestellen
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Kerkdiensten Aalten

Oude Helenakerk op de Markt

Oosterkerk Oosterkerkstraat 1

Zuiderkerk Ludgerstraat 64

Zondag 6 december 2020
Tweede advent

Zondag 6 december 2020
Tweede advent

Zondag 6 december 2020
Tweede advent

Zondag 13 december 2020
Derde advent

Zondag 13 december 2020
Derde advent

Zondag 13 december 2020
Derde advent

Dienst in de Oosterkerk

Dienst in de Zuiderkerk

09.30 uur:

mevr. H. Ebbers, kinderdienst

Dienst in de Zuiderkerk

Dienst in de Oosterkerk

10.00 uur:

ds. F. de Jong, doopdienst

De kerkdiensten zijn ook online te volgen via kerkvenster.nl of rechtstreeks via kerkbeeldaalten.nl.

Bij de diensten Aalten

Doopdienst
13 december
Een tijdje terug stond in KerkVenster een uitnodiging voor ouders die hun kind willen laten
dopen. De ouders van Kaat Betting, Heleen en
Frank, maakten al snel duidelijk dat het, na tien
maanden vertraging, nu toch wel eens tijd werd.
De dienst op 13 december zal begeleid worden
door A’Rise en Harry van Wijk op het orgel.
Omdat er een band is gepland zal het, op verzoek
van het geluidsteam, in de Zuiderkerk zijn om
10.00 uur.
We zijn dankbaar dat Kaat, het zusje van Willem,
nu gedoopt wordt. We gaan lezen hoe welkom
de kinderen bij Jezus zijn, en hoe welkom wij allemaal bij Hem zijn. Wie je ook bent, waar je ook
vandaan komt en wat je ook meemaakt in je
leven.
F. de Jong

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

Kindernevendienst
4 t/m 12 jaar
Voor elke zondagochtend is er, voor zowel Aalten
als Bredevoort, een programma te downloaden
via de website www.kerkvenster.nl.
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P A S T O R A AT

Verjaardagen

Pastoraat

Wijk Lintelo

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

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

6 dec	dhr. W.J. Stronks
Engelandsdijk 1, 7122 PJ
7 dec	dhr. A.J. Nijman
Saksenstraat 18, 7122 CL
8 dec	mevr. A. Blekkink-Bulsink
Ludgerstraat 21/06, 7121 EG
10 dec	dhr. A.J. Luimes
Geurdenstraat 45, 7122 CG
10 dec	dhr. G.B.J. Somsen
Varsseveldsestraatweg 103/A, 7122 NS
10 dec	mevr. J. Neerhof-Schreurs
Manschotplein 48, 7121 BM
11 dec	mevr. W.H.G. te Paske-Wildenbeest
Geurdenstraat 13, 7122 CG
11 dec	mevr. W.J. ter Haar-Onnink
Geurdenstraat 22, 7122 CG
11 dec	mevr. H.G. Papiermole-Hallers
Molenstraat 15, 7122 ZW
12 dec	dhr. A.J. Duenk
Bredevoortsestraatweg 76/1, 7121 BK
13 dec	dhr. G.J. Weikamp
Geurdenstraat 21, 7122 CG
14 dec	mevr. H.A. Graven-Barink
Lievelderweg 22/A/6,
7131 MC Lichtenvoorde
14 dec	mevr. H.J.G. Luijmes-Kalf
Morgenzonweg 29/10,
7101 BH Winterswijk
14 dec	mevr. G.A. Kuijk-ter Heurne
Koeweide 76, 7121 EK
14 dec	mevr. J. van Schepen-Grond
Varsseveldsestraatweg 18/M, 7122 CC
15 dec	mevr. G.J. van Eerden-Veerbeek
Manschotplein 55, 7121 BL
15 dec	dhr. D.W. Perebolte
Zuiderlaan 3/A, 7122 AC
15 dec	dhr. E.G. Wamelink
Zuiderkruis 13, 7122 WX
16 dec	dhr. H.J. ter Horst
Ludgerstraat 4/D, 7121 EM
17 dec	mevr. W.G. Hobé-Hoftijzer
Ludgerstraat 18/B, 7121 EM
17 dec	mevr. B.A. Lammers-Salemink
Berkenhovestraat 12/1, 7122 ZZ
17 dec	dhr. G.W. te Hennepe
Saturnus 33, 7122 XP

ds. Hendrik Jan
Zeldenrijk

bredevoort

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

Varsseveldsestraatweg 39
tel. 0543-478500
hjzeldenrijk@gmail.com

Overleden
Op 21 november is overleden Willemien StronksEenink, Varsseveldsestraatweg 101, in de leeftijd
van 88 jaar. Wij wensen haar man Theo, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe in hun grote verdriet en gemis.

Zieken
Na een ziekenhuisopname in Winterswijk verblijft
Willy Klein Hesselink-Lammers, Dijkstraat 8B, nu
in Pronsweide.
Na een ziekenhuisopname in Winterswijk verblijft
Riek Eeltink, Geurdenstraat 79, nu in Beth San.
Een hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeldenrijk

Wilma de Jong
Holtwiklanden 24
7542 JN Enschede
tel. 06-13493491
wajong@kerkvenster.nl

Felicitaties
Wij feliciteren dhr. en mevr. Jansen, Lage Veld 9,
die vrijdag 4 december hun 50-jarig huwelijksfeest vieren. Zij vieren deze dag wegens de
coronamaatregelen in kleine kring, samen met
hun twee zoons. Wij wensen hen een goede en
gezellige dag, en voor de jaren die komen gaan
Gods zegen.

Zieken
Thuisgekomen uit het SKB is dhr. Scholten, Willemstraat 6, waar hij wegens rugklachten opgenomen is geweest. Wij wensen hem ook thuis
verder een voorspoedig herstel.
Iedereen die ziek is, iedereen die zorgen heeft
over dierbaren en naasten die ziek zijn, en
iedereen die zorgt voor hen die ziek zijn, wensen
wij Gods zegen en kracht toe.

Misschien was u, net als ik, verwonderd dat er
in de vorige editie van KerkVenster behalve een
bedankje geen bericht van mij was. Er bleek iets
mis te zijn gegaan met het aanleveren van de
kopij en daarom is er vandaag een wat langer
bericht.
De eerste week van mijn werk voor de PG Aalten
stond vooral in het teken van allerlei organisatorische zaken en vanaf de tweede week werd het
bezoekwerk opgestart.
Zolang de wijkindeling nog niet precies bekend
is, zal ik voornamelijk Netty Hengeveld ondersteunen bij de pastorale bezoeken in de wijk
Lintelo.
Van enige mensen kreeg ik de vraag hoe ik mijn
werk in de gemeente vanuit Enschede wil gaan
doen, en daar kan ik u het volgende over zeggen:
op dinsdag en donderdag zal ik in Aalten aanwezig zijn. Wij, als team kerkelijk werkers, hebben
het ‘oude kantoortje’ van Heidi Ebbers in Elim als
werkplek toegewezen gekregen en als ik in Aalten
ben, zal ik van daaruit werken. Om deze werkplek nog aangenamer te maken door het te ‘vergroenen’ heb ik een verzoekje aan u: misschien
heeft u thuis een (hang)plant in pot over. In dat
geval is die van harte welkom bij mij. U zou deze
plant donderdag 10 december tussen 14.00 en
16.00 bij gebouw Elim (ingang kantoortje kerke
lijk werkers) kunnen komen brengen, maar als u
contact met mij opneemt kom ik hem ook graag
ophalen.
Mijn telefoonnummer en mailadres staan bij de
contactgegevens. Mocht u om een andere reden
contact met mij op willen nemen, schroom dan
niet.
Om mijn gezicht wat meer bekendheid in de
gemeente te geven zal ik in de maand december
bij alle kerkdiensten als medewerker aanwezig
zijn, en ondersteunend zijn bij het organisatorische gedeelte van de kerkdienst, zoals bijvoorbeeld bij het toewijzen van plaatsen.

Noteert u vast in uw agenda
Uit gesprekken met u komt naar voren dat velen
van u zich gesterkt voelen en verbondenheid
ervaren door het zingen van vertrouwde liederen.
Juist ook in deze tijd, als de kerkdiensten via de
livestream of later bekeken worden en u alleen of
samen thuis de liederen meezingt.
Nu de kerstmiddagen niet doorgaan, verzorgen
Netty en ik samen met Harry van Wijk en enkele
zangers van de cantorij een kerstbijeenkomst die
u via de livestream of later middels het archief
kunt volgen.
Deze bijeenkomst heeft als thema ‘Geef Licht’,
het thema van de adventskalender van de Protestantse Kerk, en tijdens de bijeenkomst zullen de
kerstliederen centraal staan.
Datum: donderdag 17 december om 15.00 uur
vanuit de Oude Helenakerk. Weet u van harte uitgenodigd om via de livestream aanwezig te zijn.
U allen een bezinnelijke adventstijd gewenst
en graag tot ziens!
Met een hartelijke groet,
Wilma de Jong
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Netty Hengeveld
Beltrumseweg 36
7151 EW Eibergen
tel. 0545-475969
hengeveld.kerkvenster@
gmail.com

Anneke
Wattel-de Vries

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

ds. Wim Everts

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

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

Ziekenhuis

Zieken

De heer Gerrit Bussink, Keizersweg 50, heeft op 23
november een zware operatie ondergaan en is op
het moment van schrijven nog in het ziekenhuis
te Doetinchem. Van harte beterschap gewenst.

Thuisgekomen uit het SKB: Gerrit Scholten, Dinxperlosestraatweg 99. Gelukkig gaat het weer
iets beter met hem, we wensen hem van harte
beterschap toe! Voor zover mij bekend, is verder
niemand vanuit onze wijk in het ziekenhuis
opgenomen. Ik weet wel van gemeenteleden
die getroffen zijn door het coronavirus. Ik hoop
dat zij voorspoedig zullen herstellen. Ook zijn er
gemeenteleden die te maken hebben gekregen
met een ernstige ziekte. Wij wensen hen, en allen
die in liefde om hen heen staan, heel veel kracht
en Gods nabijheid toe!

Kerstmiddag
Helaas kan dit jaar ook de kerstmiddag van de
wijk IJzerlo niet doorgaan. We hopen op betere
en ‘normale’ tijden!

Verhuisd
Mevr. H.J. Wensink-ter Maat is verhuisd
van De Hoge Weide in Lochem naar
Heelweg 51-3, 7091 BT Dinxperlo.

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

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

Bij het afscheid
Als ik dit schrijf dan vindt over een paar dagen
mijn afscheidsdienst plaats. Het geeft mij wel
een vreemd gevoel. Na mijn afscheid ben ik nog
wel predikant, maar ben ik niet meer als dienstdoend predikant verbonden aan de Protestantse
Gemeente Aalten. Ik kan me nog niet voorstellen
hoe anders dat zal gaan voelen. Zoals ik al in
het vorige kerkblad schreef is afscheid nemen
vanwege deze coronatijd heel anders dan ik mij
had voorgesteld. Het is helaas niet mogelijk om
tijdens een bijeenkomst persoonlijk van elkaar
afscheid nemen.
Wat ik heel fijn vind is dat (de redactie van) KerkVenster een heel mooi katern in het vorige kerkblad geplaatst heeft over mijn predikantschap
door de jaren heen. Het was voor mij een grote
verrassing dat KerkVenster ook een prachtige
kaart gemaakt heeft die gemeenteleden naar mij
konden sturen. We hebben zoveel kaarten mogen
ontvangen met daarop geschreven heel mooie,
goede en liefdevolle woorden. Het heeft mij en
mijn vrouw diep ontroerd.

Opvolging
De kerkenraad is bezig met een nieuwe indeling
van de gemeente. Hoe precies de nieuwe grenzen
gaan lopen is nog niet helemaal duidelijk. Ik
hoop wel dat er in onze pastorale wijk geen grote
veranderingen komen. Mijn opvolger in de wijk
Haart-Heurne zal Anneke Wattel zijn. Ik heb heel
veel vertrouwen in haar. Het pastoraat in onze
wijk zal bij haar in goede handen zijn. Dus als er
omstandigheden zijn waardoor u graag pastoraal
bezoek wilt ontvangen, dan kunt u met haar contact opnemen. Ik wens haar bij haar werk in onze
gemeente Gods zegen toe!
Een hartelijke groet voor u allen!
Wim Everts

Het is fijn om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Nu het herfst is en de winter eraan komt, zijn de
dagen soms lang en donker. Juist in deze tijd kan
dat nog eens extra eenzaam voelen. Bij ons in
de straat is de sierverlichting weer opgehangen.
Prachtig! Extra licht in de duisternis. Jezus wil het
licht in ons leven zijn. Laten we vanuit zijn licht
om ons heen kijken hoe wij een lichtje voor de
mensen om ons heen kunnen zijn. En er toch licht
mag schijnen in deze donkere tijd. Zo kunnen we
weer nieuwe hoop krijgen om door te gaan.
Hartelijke groeten,
Anneke Wattel-de Vries

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

Overleden
Op 17 november is Dini Hoftijzer-ter Maat overleden. Ze is 91 jaar geworden. Ze was een lieve,
hardwerkende, zorgzame vrouw. ‘Als God mijn
God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen.’
Dat was haar houvast in haar leven. We wensen
de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
sterkte en troost toe bij dit verlies. De mooie en
goede herinneringen aan Dini mogen jullie vasthouden en koesteren. Een in memoriam is elders
in dit blad opgenomen.
Op 20 november overleed mevrouw Dinie (Dela
Berendina) Heideman in de leeftijd van 88 jaar.
Zij woonde de laatste jaren op woonlocatie Pol
straat (Estinea), Polstraat 4 a. We wensen haar
broers en zussen, neven en nichten en allen die
haar zullen missen veel sterkte toe!

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

Jongerenpredikant

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

ds. Folkert de Jong

En toch ...
Ja, de tijden zijn moeilijk en het vergt heel wat
om het vol te houden, om het uit te zingen. En
toch is het juist nu zo troostend dat we iedere
week weer een extra kaars kunnen ontsteken op
weg naar Kerst. Het licht zal groeien in de wereld.
En die groei mag beginnen met één enkel lichtje,
met een klein gebaar.
	Eén ster
maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart.
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem
maakt de dag minder stil.
Eén vonk
kan begin van nieuw vuur zijn.
Eén noot,
het begin van een lied.
Eén kind
het begin van een toekomst

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

Op 9 december 2020 om 20.00 uur,
Biertje met de Dominee
Kortgeleden werd er een mooie opname gemaakt
bij TV Gelderland over Biertje met de Dominee.
Op Facebook heb ik dus meteen het volgende
evenement aangemaakt. In de opname noemde
ik ‘hoop houden’ en ‘genade met elkaar’ als
grote thema’s voor deze tijd. Over ‘hoop’ hebben
we het al eens gehad. Dus de volgende keer gaan
we het hebben over die andere kant: wat als die
andere persoon heel vervelend is? Wat als je vindt
dat je zelf meer moet presteren? En je nooit voldoende doet? Wat is goed genoeg?
Hou Facebook en Instagram in de gaten, want of
het weer
online
of toch ergens fysiek, is op
EEN BIERTJE
METzalDEzijn
DOMINEE?
het moment
van
schrijven
nog onbekend!
PASTORAAT IN HET
CAFÉ!
NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT
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Advent
Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen
Een tijd van bezinning en inkeer
Vol verwachting uitzien naar de Heer
Die al onze schuld heeft weggenomen.
Advent, licht zien in de duisternis
De blijde komst van onze Heiland

Jacqueline Roelofs–van der Linden

Redder der wereld, Gods afgezant

Zieken

Advent, toe leven naar Kerstmis.

Mevr. te Winkel-Hiddink, Kobusweg 13, heeft een
operatie ondergaan in Leiden. Ze is nu weer thuis.
We wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Advent, tijd van geloven en hopen

Een groet in verbondenheid van

Gods beloften zullen worden vervuld

Netty Hengeveld

Aan een wereld, verloren in schuld
De hemelpoort gaat wagenwijd open.
Advent, wachten op het grote wonder
Dat straks op deez’ aard gebeuren zal
Tot heil en vree, voor ’t groot heelal
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder.

Fedde Nicolai

Lichtpuntje
Beste lezer van KerkVenster
Verlang jij, verlangt u ook zo naar positieve
berichten, naar verhalen die energie geven, het
hart verwarmen? Binnenkort vieren we het feest
van het Licht.
Het lijkt de redactie van KerkVenster een leuk
idee om een licht voor elkaar te ontsteken door te
delen wat voor jou of u een lichtpuntje is geweest
in het afgelopen jaar. En misschien heb jij, heeft u
er wel meer dan een …

We kijken uit naar jouw, uw reactie. Het mag in
een paar woorden, maar ook wel iets meer.
Stuur een reactie (met naam) voor woensdag
9 december 18.00 uur naar
coordinator@kerkvenster.nl
of doe die in de brievenbus van
KerkVenster, Kerkstraat 2.
De redactieleden doen mee. Jij, u ook?
redactie KerkVenster
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Kalman Oroszi
Het gaat in Roemenië heel anders dan bij ons. Daarom hierbij een gedeelte uit
de brief van Kalman Oroszi. Kalman en zijn vrouw Magda wonen in Chesereu.
Hij is predikant in Cherechiu (dat ligt ongeveer 10 km van Chesereu).
Magda is predikante in Chesereu.

Foto’s: aangeleverd

steeds minder mensen kwamen, maar ook vanwege het virus. En het is ook nooit eerder voorgekomen dat er niemand naar de dienst kwam
behalve de dominee en de verzorger (ik bedoel
de persoon die de klokken luidt en schoonmaakt).
Oh, een fout van mij: twee kikkers en een muis
hebben de dienst bijgewoond. We zetten de
kikkers buiten, en de muis …
Kerkwerk en administratie werken nu op een heel
moeilijke manier, alles gaat langzamer dan normaal - stel je voor dat in Roemenië ...
We zijn erg achter met papierwerk.
En het is heel beangstigend dat regeringen deze
pandemie kunnen gebruiken om de mensen
steeds meer onder controle te houden ...
We volgen het nieuws uit Nederland op de voet,
niet alleen de EU-politiek maar ook het pande
mie-nieuws. Meestal op dutchnews.nl .
Ik denk dat we het boek Openbaring moeten herlezen ...

Voedselpakketten in Chesereu.

Kalman schrijft:
Het is nu erg chaotisch in Roemenië en ook in
het kerkelijk leven. Jullie, in Nederland, hebben
geluk dat je tenminste een werkend gezondheids
systeem hebt, en niet zoals in Roemenië.
In Roemenië is er elk jaar chaos, stel je voor
hoeveel chaos er nu is in deze zogenaamde
pandemie, vooral in het ziekenhuissysteem, op
scholen enz. ...
In het voorjaar hadden we heel strikte regels, ik
denk dat jullie nu hetzelfde zullen hebben ...
Zelfs in Hongarije, dat het heel goed deed met
het bestrijden van het virus, wordt het nu erger.
Zij konden in de zomer tenminste de kerkdiensten
houden zoals gewoonlijk.
Maar niet in Roemenië: geen speciale evenementen, alleen de basiskerkdiensten: met mondkapjes en op twee meter afstand ...
Mensen zijn bang om naar het ziekenhuis te
gaan, bang voor de nep-positieve coronatests, of
zelfs als ze niet besmet zijn, dat ze het virus in het
ziekenhuis zullen krijgen, net zoals veel mensen
ook ziekenhuisinfecties in eerdere jaren hebben
gekregen.
We bidden dat God de doktoren kracht en ook
wijsheid geeft om de goede beslissingen te
nemen!
Er komen steeds minder mensen naar de kerk. Seizoensgebonden landbouw op het veld is ook een
reden om niet naar de kerkdienst te gaan, maar
nu vooral omdat ze bang zijn voor het virus. Hoe
dan ook, in Cherechiu komen altijd maar weinig
mensen in de kerk.
Zondag hadden we een historisch negatief record
van kerkgangers aan een avondmaalstafel in

 herechiu tijdens de Reformatie-zondag: zevenC
tien volwassenen. In Chesereu tenminste het
dubbele (normaal bezoeken daar ook veel meer
mensen de dienst dan nu).
En we hebben ook doordeweekse avonddiensten
vóór de avondmaals-zondagen. We hebben ze
nu in Cherechiu teruggebracht naar één vrijdagavonddienst, niet alleen omdat er deze jaren

Tot zover de mijmeringen van Kalman Oroszi.
Wat ben ik blij dat het hier in Nederland beter
georganiseerd is. Wilt u ons helpen om ook deze
mensen iets te geven?
Giften kunnen worden gestort op
rek. NL 09 RABO 0300 2481 64
van Stichting Christenhulp Oost-Europa.

Zigeunerkinderen bezoeken de zondagsschool in Band.

Kees Veenstra
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In memoriam
Gerda PosthumaKossink

Evert Maarten
Smilda

Dina Hoftijzerter Maat

~Gerda~

~Evert~

~Dini~

geboren
15 mei 1938
overleden
6 november 2020

geboren
10 juni1928
overleden
11 november 2020

geboren
3 mei 1929
overleden
17 november 2020

Onze moeder, Gerda Posthuma, is geboren op
15 mei 1938 in de Waterhoek, gemeente Borculo.
Ze was de jongste van vier kinderen. Ze had twee
broers en een zus. Ze woonden op een boerderij
en van de kinderen werd al jong verwacht een
handje mee te helpen in en om het huis.
Gerda ging in Haarlo naar de School met de
Bijbel en is vervolgens naar de huishoudschool in
Borculo gegaan. Daarna heeft ze de opleiding tot
costumière en later tot coupeuse gevolgd. Haar
hobby werd haar werk. Ze maakte kleding op
maat voor een modezaak in Eibergen.
Op latere leeftijd behaalde ze haar akte K, wat
betekende dat ze handwerklessen mocht geven
aan leerlingen van de basisschool. Dit heeft ze
gedurende 18 jaar aan de basisschool in Barlo en
14 jaar aan de Broekhofschool in Aalten gedaan.
In 1963 is ze getrouwd met Gerrit. Ze woonden
eerst in Neede en in 1964 zijn ze naar Aalten
verhuisd. Ze hebben ruim 50 jaar met veel plezier aan de Bodendijk gewoond. Ze kregen een
zoon en twee dochters, waarmee ze een fijn gezin
vormden. Ondertussen zijn er ook zeven kleinkinderen. Hier hebben ze altijd veel plezier aan
beleefd.
Gerda vond het fijn om iets voor anderen te
kunnen betekenen, en samen met Gerrit was ze
actief als vrijwilliger.
Gerda was actief betrokken bij de kerk, de algemene Soos in Elim en ze was vrijwilliger bij Beth
San, verzorgingshuis Hoge Veld en later bij Stegemanhof.
Gerda was geen vrouw om stil te zitten en ze hield
niet van lege momenten. Ze was altijd bezig. Zo
had ze ook verschillende hobby’s: zingen in een
koor, fietsen, quilten, wandelen, spelletjes spelen
en vakanties vieren.
Een groot verlies voor Gerda en Gerrit was het
overlijden van dochter Yvonne, die slechts 38 jaar
oud mocht worden.
Met het ouder worden kwamen bij beiden steeds
meer lichamelijke problemen. Gerda was bang
om haar man te verliezen en dit werkte niet mee
aan haar geestelijk welbevinden. Op 7 oktober
2016 heeft Gerrit het leven losgelaten. Het verlies
van haar man viel haar erg zwaar.
Omdat Gerda steeds minder mobiel werd, heeft
ze in maart 2019 haar intrek genomen in een
appartement aan de Varsseveldsestraatweg.
Gerda kon slecht tegen eenzaamheid en zocht
ook veel contact in de buurt. Ze begon net een
beetje haar draai daar te vinden.
Op 6 november jl. is onze moeder plotseling overleden. Nog heel onwerkelijk, maar het geeft ons
rust dat haar een ziekbed of lijdensweg bespaard
is gebleven, evenals het idee dat ze nu weer bij
haar geliefde Gerrit en Yvonne zal zijn.
Bovenaan de rouwkaart staat dan ook de tekst:
‘degene die ik liefheb verlaat ik, om degene die ik
liefhad terug te vinden’.
de familie

Evert werd geboren in Utrecht in een gezin met
vijf zussen. In de oorlog dook hij onder in Friesland, leerde de Friese taal en ging van dit mooie
stukje Nederland houden. Na de oorlog werkte
hij even op een laboratorium, maar werd toen
opgeroepen voor militaire dienst en vertrok per
boot naar Nederlands-Indië. Bij terugkomst in
Nederland dacht hij zijn werk weer op te kunnen
pakken, maar niets bleek minder waar. Hij moest
zich omscholen en hier begon een lange weg van
studeren en diploma’s halen.
Op 32-jarige leeftijd kon hij een baan in Aalten
krijgen en het jonge gezin vertrok van Utrecht
naar Aalten. Een emigratie bijna. Geen auto of
telefoon. Ver weg van familie en vrienden. Van de
stad naar het platteland. ‘Import’ waren ze, voor
de Aaltenaren. Het gezin groeide en Evert (en zijn
vrouw) zetten zich energiek en enthousiast in voor
vele commissies en verenigingen. Hij streed voor
het behoud van de Synagoge. Verzette werk voor
de Monumentenvereniging, de Oudheidkamer
en de St. Helenakerk. Al deze bezigheden gaven
vriendschappen voor het leven. Eerst werkte Evert
als amanuensis op de HBS, maar door het voltooien van zijn lerarenopleiding, een studie die
hij in de avonduren volgde, kreeg hij een baan
als leraar aan de technische school. Evert dook in
de historie van Aalten en schreef hier meerdere
boeken en artikelen over. Hij voelde zich inmiddels erg verbonden met dit mooie dorp in de
Achterhoek. Hij was dol op het aanleggen van
mooie, unieke verzamelingen. Sloot zich aan bij
Thalia, de toneelvereniging, en zat op volleybal
en volksdansen. Hij speelde trekzak en zong bij
het Aaltens Evergreenkoor. Rond 5 december was
hij actief als hulp-Sint en genoot hiervan. Op deze
manier groeide de vriendenkring steeds meer. Er
was een rijk sociaal leven ontstaan.
Naarmate de jaren verstreken kwamen er naast
de kinderen ook kleinkinderen en een achterkleinkind. Op allen was hij even trots. Hij genoot enorm
van zijn familie. Wijze levenslessen en heel veel
humor, dat kenmerkte hem. Een goed gesprek,
aandacht en interesse voor de mensen om hem
heen. Altijd bereid om mensen te helpen. Ook
een vluchtelingen-gezin uit Groot-Duenk werd
liefdevol in de familie opgenomen. Eenmaal in de
VUT maakte hij samen met zijn vrouw prachtige,
verre reizen. En natuurlijk altijd tussendoor weer
naar Friesland.
Hij ging mee met de tijd en digitaliseerde.
Computer, tablet, smartphone, hij maakte het
zich allemaal eigen, en bleef hiermee actief tot
op het laatst.
Met het verstrijken der jaren kwamen er lichamelijke klachten. Dit kon hij maar moeilijk accepteren. Gelukkig bleef de geest helder en de humor
onverminderd aanwezig. Tot het laatste moment.
Hij zei zelf: ‘Ik heb een heel mooi, rijk leven gehad.
En nu moet ik gaan.’
Wat zullen we hem gaan missen!
de familie

Moeder, Dini, geboren 3 mei 1929 in ’t Grevink,
als jongste van het gezin van zes kinderen met
alleen dochters.
In haar kindertijd ging ze naar de Wilhelminaschool en later nog een paar jaar naar de huishoudschool. Het was gebruikelijk dat je op jonge
leeftijd ergens ging werken. Moeder ging werken
in de huishouding, daar leerde ze koken als de
beste. Later ging ze werken bij een bakkerszaak.
Ze heeft daar mooie herinneringen en zelfs
vrienden aan overgehouden, tot op de dag van
vandaag.
Ze leerde Bernard kennen uit Barlo. Daar trouwde
ze mee in 1957. Ze ging wonen in haar ouderlijk
huis in ’t Grevink, waar moeder bijna haar hele
leven heeft gewoond. Ze kregen zeven kinderen,
waarvan één (Harry) is overleden. Ze heeft hier
erg veel verdriet om gehad. Ze heeft dertien kleinkinderen en inmiddels zes achterkleinkinderen
gekregen, waar ze heel trots op was.
Haar handen hebben veel werk verzet. Toen de
kinderen grotendeels uit huis waren, kreeg ze
meer tijd voor zichzelf. Ze ging naar koersbal,
ouderengym en samen met vader sjoelen. Ook
was ze erg gesteld op de buurt.
Vele familiefeestjes, en later ook het nieuwe jaar,
werden gevierd in ‘t Romienendal.
Jammer en pijnlijk was dat het geheugen haar in
de steek liet, waardoor haar grote hobby, lezen,
niet meer mogelijk was. Mede door de ziekte van
vader verhuisden ze naar Beth San in 2015. Een
jaar later overleed vader.
Moeder verhuisde naar de gesloten afdeling waar
ze prima verzorgd werd, waar we dankbaar voor
zijn.
de kinderen

Gedachtenisdienst 22 november

19
Foto’s: Arnold Arentsen

20

Afscheidsdienst ds. Wim Everts
Zondag 29 november 2020

Deze en meer foto’s van de afscheidsdienst staan op www.kerkvenster.nl

Foto’s: Jan Oberink
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Beste Wim en Titia
Als pastoraal wijkteam Haart-Heurne zien wij het als onze plicht
Wim, dat vandaag even de schijnwerper op jou wordt gericht
Je gaat genieten van je pensioen
Geen dwang en stress meer, tijd om leuke dingen te gaan doen
Pensioen is niet het juiste woord dat hier staat
Een predikant gaat met emeritaat
Ik vind het altijd een wat moeilijk woord
Maar laten we het zeggen zo het hoort
In april 1989 heb je hier je intrede gedaan
Meer dan 30 jaar heb je de Aaltense gemeenschap gediend en hier gestaan
Als herder en leraar voor de Hervormde Gemeente toen wel te verstaan
Door de jaren heen veel mensen leren kennen, bezocht en zien gaan
Ook in Aalten werd in 2006 de fusie een feit
Nu spreken we van de Protestantse Gemeente vanaf die tijd
De wijken nieuw indelen was toen voor jou een hele klus
Veel energie heeft dat gekost daar ben ik mij van bewust
Heb je het soms een dag wat minder druk
Pak je de fiets, lekker naar buiten in de frisse lucht
Kilometers maken met de peddelaars groep
Ontspanning is goed voor elk mens zijn gemoed
Maar het fietsen is niet altijd zonder gevaar
Want in januari van dit jaar
Had je geweldige pech
Kwam ten val en brak je heup en kwam in het ziekenhuis terecht
Voorspoedig verliep het herstel en thuis revalideren
Kon je al snel weer wat lichte werkzaamheden proberen
Ook het fietsen heb je inmiddels weer opgepakt
Wim een goeie raad doe wat rustig aan en maak niet weer zo’n smak
Ook klussen in de vrije tijd is aan jou goed besteed
Bij de kinderen de keuken verbouwen
Ja mensen laat die Wim maar sjouwen
Ook met de computer kun je goed je mannetje staan
Je kunt wel zeggen er is aan jouw een ZZP’er verloren gegaan
Dan niet te vergeten een grote passie is muziek en zang
Actief lid van de cantorij al heel lang
Ook nu de kerkdiensten door de corona online zijn te volgen
Zing jij uit volle borst met het zanggroepje mee
			
om ons een fijne dienst te bezorgen.

Tot besluit
Wim nu als emeritus (rustend predikant) sluit je een fase af in je leven
Bij deze gebeurtenis willen we graag als herinnering ook iets geven
Het was een hele toer iets zinnigs te bedenken
Wat voor afscheidscadeau wij jou zouden schenken
Na wat overleg een navigatie voor op de fiets
Dat leek jullie wel iets
Maar wat is het geval, Wim heeft dit zelf al besteld
Wij hebben nu gekozen voor een cadeaukaart in de vorm van geld
Als verrassing een boom een blijvende herinnering
			
die in de tuin op De Hare mooi kan staan.
Wim bedankt voor alles wat je voor de gemeenschap
				hebt betekend en gedaan
Wim en Titia geniet van alles wat komt, zowel vandaag als in het verschiet.
Koester alle mooie momenten,
		
want dat maakt het ouder worden makkelijker, zegt men.
Geluk, gezelligheid en gezondheid toegewenst
Namens het pastoraal wijkteam Haart-Heurne
Jan Veldboom - scriba
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Gastvrij onthaald
Tekst: Arnold Arentsen

Het viel mij op hoe vaak
in het gastenboek van
de Oude Helenakerk
de gastvrije ontvangst
werd geroemd en
de informatie werd
geprezen die gasten
ontvangen bij het
bezoeken van deze kerk.
Beste redactie van KerkVenster,
Ten eerste: wat een super-leuk initiatief, de
bedankkaarten voor ds. Everts, echt heel
mooi bedacht!

Normaal is de kerk open voor bezichtiging vanaf
de meivakantie tot en met de herfstvakantie. De
openingstijden zijn dan op woensdagmiddag
van 13.30 uur tot 16.30 uur en op donderdag
van 10.30 uur tot 16.30 uur. Daarnaast is er voor
groepen altijd de mogelijkheid om een rondleiding in de kerk te krijgen buiten deze tijden.
Daarvan wordt ook regelmatig gebruikgemaakt.
Dit jaar was het echter anders, wat níet, kunnen
we wel zeggen. Schoorvoetend heeft de commissie besloten om toch maar te proberen om in
juli open te gaan, met inachtneming van de coronaregels. Zo werd er een vaste looproute gecreëerd, waren er nooit meer dan twee suppoosten
aanwezig en een beperkt aantal bezoekers tegelijk in de kerk.
Dat de openstelling toch een succes werd, blijkt
uit de meer dan 1800 mensen die gastvrij onthaald werden. Zelf mocht ik een aantal gasten
in een kort interview vragen waarom zij deze kerk
bezochten. Dat waren vaak verrassende en mooie
gesprekken. Dat is ook de ervaring van veel suppoosten. Zij mogen dankbaar werk doen en zijn
ware ambassadeurs van deze kerk.

Enkele pennenvruchten
uit het gastenboek wil ik u niet onthouden:
• Prachtige kerk!
Dank voor de uitleg. Als toegift werd er nog
gezongen. Zeer mooie akoestiek.
• Fijn om even in deze bijzondere kerk te mogen
kijken. Opstellingen banken mooi symbolisch
gericht naar het ‘Woord’.

• We hadden al vaak over deze kerk gehoord,
maar nu eindelijk in de gelegenheid te komen
kijken. Heel erg interessant. Wij kennen de
kerk van Zaltbommel en het kleine kerkje
van Echteld in de Betuwe. Die hebben beide
elementen die je hier ook terugvindt. Uniek
allemaal.
• Perfect om deze kerk gezien te hebben.
Welkome sfeer in alle opzichten.
• Een heel bijzondere kerk. Kees is al meer dan
50 jaar kerkzanger en interesseert zich vooral
voor orgels, hij helpt mee orgels te stemmen.
Een van de vrijwilligers nam ons mee naar
boven en hij heeft genoten. Ik vooral van de
schilderingen! Heel mooi!
• Het kijkgaatje was erg leuk.
Dit laatste is geschreven door een kind. Zij keek
door het gaatje in de deur van de consistorie.
Door dit gaatje kan de predikant of ouderling
zien hoe de situatie in de kerk is vlak voor de
dienst begint.
Tenslotte een pluim op de hoed voor alle vrijwilligers, die ware ambassadeurs zijn van onze kerk.
Zij doen dit werk met ontzettend veel plezier,
maar kunnen er nog wel een paar enthousiaste
mensen bij gebruiken om ook in 2021 hopelijk
weer vele gasten te kunnen ontvangen.

Interesse in dit mooie werk?
Inlichtingen bij Ad Doornink, tel. 0543-723360
of adencorrie@live.nl. Je hoeft geen enkele
ervaring te hebben, die krijg je vanzelf.
Gastvrijheid uitstralen is wel een pré.

Dit jaar geen intocht van Sinterklaas, maar
tijdens een fietstocht bekeken we de Sint
Nicolaaskerk in Denekamp, en rondom de
St. Plechelmusbasiliek in Oldenzaal zagen we
niet-alledaagse klinkers.
Johan en Everdien Koskamp

In memoriam Willy Bulten-Klaassen
Geachte redactie,
Dit artikel heb ik gekregen via een cliënt, zij had het weer van haar zus uit Amerika.
Misschien iets voor het KerkVenster.
Bernadette Stortelder
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COLOFON
KerkVenster is het nieuwsblad van en voor de Protestantse Gemeente Aalten en
de Protestantse Gemeente
Bredevoort. Het verschijnt
elke veertien dagen. In
de vakantieperiodes verschijnen edities van drie
weken.
KerkVenster wil een open
raam zijn, waardoor een
ieder naar binnen en naar
buiten kan kijken. Het blad
gunt een blik op het kerkelijk leven binnen de aangesloten gemeenten, maar
heeft ook aandacht voor
wat zich buiten het eigen
kerkelijk erf afspeelt.
KerkVenster beoogt zo een
venster te zijn op kerk en
wereld, waarbij het uiteindelijk gaat om het verhaal van
God en mensen. De kleur
geel in de hoeken duidt op
licht, zoals we dat in Woord
en dienst tegenkomen.
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

Thuis wandelen met
Franciscus: het Zonnelied

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

Nieuwsbrief Franciscaanse Beweging
‘Wandelen met Franciscus’, zo noemen we de
bezinnende wandelingen die door een franciscaanse werkgroep worden georganiseerd. In
de afgelopen jaren hebben we op een aantal
plekken gewandeld rond de strofes van het Zonnelied. Al langer dan een halfjaar wordt reizen
door het land voor bijeenkomsten afgeraden.
Dit jaar kunnen we de routes dus helaas niet
samen wandelen.
Daarom hebben we de routes en sfeerimpressies digitaal beschikbaar gemaakt. Inclusief de
bezinningskaarten per strofe van het Zonnelied.

Degenen die niet fysiek wandelen, kunnen op
deze wijze meegenieten en zich met ons verwonderen over de prachtige landschappen en
vergezichten in de verschillende seizoenen.
Degenen die wél kunnen wandelen, kunnen
de routes lopen of een Zonneliedwandeling in
eigen omgeving maken.

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 18 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 9 december 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.
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Het adventsproject,
het beste nieuws

Bij het aansteken van
de adventskaarsjes hoort
deze week dit gedichtje:
	Twee kaarsjes branden zacht:
Het kerstfeest komt in zicht.
Het is nog mooier dan je dacht
Want God maakt onze wereld licht!

Zondag 6 december is het tweede advent. Deze
ochtend is er in de Oosterkerk om 09.30 uur, speciaal voor jullie, een kinderdienst. Wil jij daar ook
graag bij zijn maar heb je je nog niet opgegeven? Doe
dat dan nog snel via jeugdwerkaalten@kerkvenster.
nl, er zijn dertig plekken beschikbaar. Deze plekken
zijn gereserveerd voor kinderen. Volwassenen
kunnen meekijken en meedoen via KerkBeeld.

Zondag 13 december is het derde advent
Het thema van deze adventszondag is ‘Ben je er
klaar voor?’ In de krant staat nieuws van gisteren
en misschien ook wel van eergisteren en eer-eergisteren. Maar hoe zou het zijn als je een krant
had waarin je vandaag al het nieuws van morgen
zou lezen? Zou jij zo’n krant willen hebben? Waarom
wel of niet? In de kindernevendienst gaat het verhaal over de profeet Jesaja. Hij had geen krant van
morgen, maar hij keek wel vooruit. Hij vertelde de
mensen over een tijd die nog komen zou.

Wat gaan we doen in de
kinderdienst op 6 december?
Het thema van deze dienst is:
‘Goed nieuws! zie jij het al?’
‘Wat je niet ziet bestaat niet!’ zeggen ze wel eens.
Maar dat klopt niet, wat je niet ziet kan best
bestaan. Misschien bestaan er zelfs wel meer
dingen die je niet ziet, dan die je wel ziet. Kun je
voorbeelden noemen?
Toch helpt het wel om goed te kijken. Wie goed kijkt,
ziet heel wat meer dan wie zomaar een beetje zit te

Het volgend gedichtje zou je kunnen
voorlezen bij het aansteken
van de derde adventskaars:
suffen. Daar gaan we in de kinderdienst verder over
nadenken. En we gaan natuurlijk zingen en er zijn
spelletjes en knutselwerkjes over ‘goed kijken’.

	Kerst is niet zomaar één-twee-drie
meteen al aan de gang.
Maar als ik hier drie kaarsjes zie,
dan duurt het niet meer lang.

